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Daugybes žuvo Vandens
ir Audru Nelaimėse

NE TIK KARAI BET IR GAMTA NAIKINA 
ŽMONES, PRIEŠ KURIĄ NIEKAS NEGALI 

JOKIU PROTESTŲ KELTI.

Korejoj nuo Vėtros Vandeniui Užsiliejus Žuvo 
apie 350 Žm. Chinijoj Žuvo į 200 Žm.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Gali Kilti Didelis Ang
liakasių Streikas

Atlantic City, N. J, — Rugp. 
21 d. truko derybos tarp anglia
kasių ir kasyklų darbininkų, už
vestos nustatymui naujų algų, 
išvengimui streiko kuriuo dar
bininkai grasina jeigu algos ne
bus pagerinta.

Angliakasių unijos preziden
tas Lewis sako jog streikas kils 
rugs. 1 d. jeigu neįvyks kas ne
permatomo pirm to kas santi- 
kius pakeis.

Streikan išeitų bent pora šim
tų tūkstančių kietosios anglies 
organizuotų darbininkų.

. Pittsburgo plieno ir geležies 
distrikte tuįųs. liejyklos panai - 
kino ilgą 12 valandų darbo de- 
ną (vesdamos trijų atmainų dar
bą po 8 valandas. Tūlose dar 
laikoma 10 valandų diena, bet 
ir jos pradės dirbti po 8 valan
das.

Barnum, W. Va., susidaužius 
garvežiui užmušta Inžinierius ir 
sužeista pečkuris.

Spaustuvninkų unija nutarė 
dėti pastangas iškovoti spaustu
vių darbininkams 44 valandų 
darbo savaitę.

Spaustuvininkai taipgi (nori į- 
vesti įstatą savo konstitucijoj 
kad unijos nariai nepadarytų 
daugiau darbo negu unijos ap- 
skaitliavimu galima, nors už di
desnę dalį darbo gaunama dau
giau mokėti.

Washingtone, darbo depart- 
mento statistikų direktorius sa
ko jog liepos mėnesyje visoje 
šalyje matėsi didesni reikalavi
mai darbininkų negu birželio 
mėnesyje, ir liepos mėta. bėgiu 
daugiau įstojo į darbus.

Nors, nekuriuose rytinių val
stijų miestuose mūrininkų dar
bai apmažėjų, daugelis didesnių 
būdavo  j imo darbų Los Angeles, 
Kalifornijoj, apsunkinta 
stokos lavintų mūrininkų.

delei

išdir-Lynn, Mass., čeverykų 
kyščių sąjunga padavė teismui 
•prašymą uždrausti darbinin
kams streikuoti, kurie išėjo per
eitą savaitę. Dirbtuvių Isavinin- 
kai sako jog darbininkai išėjo 
streikan sulaužydami savo su
tartis padarytas su darbdaviais.’ 
Suvirš 1,000 darbininkų strei
kuoja reikalaudami padidinimo 
algų nuo 20 iki 25 nuošimčių.

Darbdaviai grąsina kad jeigu 
tie streikeriai nebus teisimo pri
versti gryžti darban, visa čeve- 
rykų dirbimo industrija Lynne 
bus sulaikyta 5r neteki? darbo 
kitų šakų čeverykų darbininkai.

Vera Cruz, Meksikoj, iššauk
ta generalis Streikas, miestas 
tiko be šviesos ir tramvajai ne
vaikščioja.

Ceko-Slovakijoj beveik visos 
angliakasyklos sustojo darbi
ninkams išėjus į streiką. Dar
bininkai reikalauja didesnių al
gų.

Marquette, Mich., automobi
liui užėjus ant gelžkelio relių 
trūkis užmušė jame keturis žm.

"DlflVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ......................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje .....................$2.50
Lietuvoje ir kitur .. .......................$3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.
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Korėjoj nuo Vandens 
Užliejimo Žuvo 350 

Žmonių
Tokio, Japonija. — Praneši

mai iš Seoul, Korėjos sostinės, 
skelbia jog rugp. 20 d. apie 350 
žmonių buvo mirusių ir tūkstan
tis dingusių praėjus baisiai au
drai per keturias vakarinės Ko
rėjos provincijas. Nuostoliai 
irgi padaryta milžiniški.

Vėtra buvo baisiausia prie 
Yaiva upės. Pirmi ankstesni 
pranešimai skelbė jog vėtros ir 
jūrių vandens užsiliejimo 
sėkmėj užsemta 25,000 upės 
kraštyje namų.

Kasykloj Užmušta Virš 
100 Darbininkų

Kemmerer, Wyo. — Perėtos 
savaitės kasyklos eksplozijoj čia 
užmušta 91 darbininkas — tiek 
jau išimta; devyni dar buvo ne
rasta, bet jie menama tikrai 
bus negyvi.

Penki Amerikonai Žuvo
Nice, Prancūzija. — Nukri

tus automobrliid nuo 300 pėdų 
kranto žemyn į upę užsimušė ir 
prigėrė penki Amerikonai turis
tai.

Pensecola, Fla. — PaSažieri- 
nam orlaiviui nukritus ant že
mės užmušta penki žmonės.

pa
pa-

Chinijoj Audrose Už
mušta 200 Žmonių

Hongkong, Chinija. — Pra
ėjus baisiai vėtrai šio miesto 
uoste, žuvo apie 200 žmonių.’SlVe 4UVU UfJJC AIIIU1I1U. . . * ' ~

Audra arba tifunas peršlavė atsilankyti.
vandenis su tokiu smarkumu 
kad laivus mėtė ir skandino su 
viskuo kitu kas tik pasitaikė.

Uoste komunikacija suardy
ta, net nebuvo galima tikrai žu
vusių skaičių gauti ir susekti 
kiek padaryta nuostolių.

Ši vėtra buvo didžiausia už 
visas kokios užėjo nuo 1906 me
tų. Užėjimą vėtros pranešė įs
teigtos tam tikros obzervatori- 
jos; visiems laivams buvo įsa
kyta slėptis. Prasidedant vėt
rai Į orą šaudyta ugnjs nurody
mui kurioj vietoj pereis pats 
sukuris-baisunas. Kuomet bai
susis vėjas palietė žemę, me
džiai buvo raunami iš šaknų ir 
metami j sienas kurias sugrio
vė. Vargu beišliko vienas na
mas sveikas tifuno kelyje.

Plocke Žuvo į 40 Žm.
Berlinas. — Apie keturiasde

šimto ypatų prigirdyta tvanuo
se po didelės audros ir lietaus 
Plocke, ant Vistiilos. Kiti nuo
stoliai irgi milžiniški.

Gaisre Žuvo 9 Ypatos
Toronto, Ont. — Wawa vieš

bučiui sudegus, devyni žmonės 
rasta negyvi. Išviso manoma 
jog bus žuvusių apie 25, nes to
kio skaičiaus pasigendama.

Gaisrui prasidėjus viešbuty
je buvo apie 300 žmonių, iš jų 
apie šimtas Amerikiečiai.

Prigėrė 10 Žmonių
St; Paul, Minn. •— Rugp. 20 d. 

nakties laiku nuskendo valtis su 
desėtkų žmonių ir visi prigėrė. 
Kadangi nežinoma nuskendimo 
priežastis, norima ištraukt ir 
tą 30 pėdų ilgio laivelį suradi
mui kodėl jis nuskendo.

Gaisre Žuvo 2, Sužeis
ta 47 Ugniagesiai

Brooklyn, N. Y. — Rugp. 21 
d. kilus gaisrui New Plaza bu- 
dinke, kur Lietuviai tankiai tu
rėdavo sueigas, stogui ir sie
nai griūnant po griuvėsiais li
ko daug ugniagesių. 47 jų iš
sigelbėjo bet sužeisti, apdegę; 
du mirtinai sudegė. Keli deset- 
kai ugniagesių buvo vieni vidu
je kiti ant stogo ir liejo vande
nį ugnį gesindami. Bu'čKinkas 
sugriuvo staiga, niekam nespė
jus pasišalinti.

Morokkiečiai Užmušė 
140 Ispanų

Madridas. Ispanija. — Kilus 
mūšiams Morokkoj tarp .Ispanų 
kareivių ir tenaitinių gyventojų 
Ispanai neteko 140 vyrų. Mu
šis tęsiasi kalnuose, ir abejoja
ma ar Ispanai 'kiek jų dabar 'ten 
randas galės nrieš Morokkiečius

Paryžius. — Prancūzams keb
lu kovoti su Morokkos įienura- 
.minamais sukilėliais delei kal
nuotos žemės. Mūšiai dabar at- 
sibuna kalnų augštumose nuo 
6,000 iki 8,000 pėdų visai nuo
guose smiltynuose.

Prancūzai ir Ispanai turi už- 
ėm epo dalį Morokkos, kurios gy
ventojai nerimsta ir nuolat 
lia mušius prieš tenaitinę tų 
lių kariumenę.

ke- 
ša-

Francuzija Nemokės 
Amerikai Skolų

Washington. — Po paskelbi
mo Prezidento Coolidge admi
nistracijos nusistatymo dėti pa
stangas iškolektuoti iš skolinin
kių valstybių Amerikos pinigus, 
valdžia gauna žinoti iš keleto 
tikrai ištyrusių dalyką žmonių 
jog Francuzija toli nuo manymo 
atmokėti Suv. Valstijomis karo 
metu skolintus pinigus.

Niekas Washingtone nenuma
no kas butų galima su Francu
zija daryti jeigu ji atsisakys at
silyginti už skolas.

Kitų valstybių irgi Amerika 
neužmirš, bet nedarys spaudi
mo, bile tik pažadės atmokėti, 
kada ir kaip.

Williamstown, Mass. — Gen. 
Allen, kuris komandavo Ame
rikos kariumenę Vokietijoj, sa
ko jog Suv. Valstijos turi įsikiš
ti į atlyginimų klausimą kuris 
tiek sukėlė nesusipratimų tarp 
Anglijos ir Francuzijos ir Bel
gijos bei Vokietijas. Jis sakosi 
turįs planą kuriuomi Amerika 
galėtų suvesti Prancūziją ir Vo
kietiją prie susipratimo.

De Vali ra Areštuotas
Ennis, .Airija. — Eaman de 

Valera, Airių respublikonų va
das, suimta čionai rugp. 15 d. 
kuomet pribuvo kalbėti susirin
kime agitacijai už rinkimus. Jį 
kaltinama kurstyme žmonių prie 
sukilimų prieš valdžią.

New York. *— Vatą gadinanti 
vabalėliai šįmet padarė nuosto
lių ant $750,000,000 pietinėse 
valstijose užpuolę vatos laukus.

Lloyd George, buvęs Anglijos 
premjeras, žada aplankyti Suv. 
Valstijas spalio mėnesyje.

KOMUNISTŲ TERO
RAS PLEČIASI

Aix La Chappelle, Vokietija.
— Aštuoni komunistai užmušta- 
ir penkiasdešimts sužeista susi
rėmime su policija Altdorf e, ne
toli čio miesto.

šiame mieste sumišimai vis 
tęsiaisi, ir 200 civilių paimta į 
policijos tarnybą tvarkos užžiu- 
rėjimud. Penkiolika Vokiečių 
civilių (sužeistų nuo rugp. 13 d. 
mirė, taigi mirusių skaičius Alt
dorf e siekia į 25 ypatas.

Mayence neramumai su riau
šėmis 'tęsiasi; susirėmimų po
licijos su komunistais atsibuna 
po visą Hesse kutnigaikštyjstę.

Langene “revoHiucijinis komi
tetas" susidedąs iš bedarbių, 
keršydamas už suareštavimą 
šešių darbininkų, pagrobė dvy
lika buržujų ir laiko užstatais 
už anuos. Vienas atsargos 'po
licijos narys užmušta, kitas su
žeista susirėmime su bedarbiais.

Ruhro kionin įgabenta 809 va
gonai maisto iš neužimtos Vo
kietijos. Okupuotoj teritorijoj 
žmonės kelia maištus del stokos 
maisto, plėšia krautuves ir va
gia bulves iš laukų. ViėtomiS 
Prancūzai pasiuntė būrelius ka
reivių, po vadovyste Vokiečių 
policijos, saugojimui laukų nuo 
gadinimo ir plėšimo.

Baduolių demonstracija Dat- 
telne, užimtoj srity j, nuginkla
vo policiją ir kitus sužeidė.

Koblenze Prancūzai užgrobė 
697,000,000,000 paperimų mar
kių iš vietinės pinigų spaustu
vės. FsSen.e jie pagavo 14,000,- 
000,000 Vokiečių maikių.

Gelsenkirchen distrikte Pran
cūzai užėmė dar this kasyklas 
ir konfiskavo • 35,000,000,000 
markių Dusseldorfe.' '

AUTOMOBILIŲ SKAI
ČIUS DIDĖJA

Liepos mėnesyje Amerikoje 
■ išdirbta 318,000 automobilių, 
arba per septynis mėnesius nuo 
pradžios šių metų išdirbta net 
2,344,000 automobilių. Liepos 
menesio išdirbimas yra 29 nuo
šimčiais didesnis negu tuo pat 
mėnesiu buvo pernai.

Detroito automtobilių Hirrbltu- 
vės dirba skubiai ir toliau ir ti
kima kad rugp. mėnesyje iš
darbis bus dar didesnis kaip bu
vo liepos mėnesyje.

Kiti net bauginasi kokia bus 
automobilių ateitis trumpu lai
ku, taip smarkiai jiems skaičiu
je didėjant.

KITUS BARAME, O PATJS TAIP 
DAROME

Francuzija Nori Laikytis 
su Anglija

Paryžius. — Premjeras Poin
care savo kalboj Charleville iš
sireiškė jog Francuzija nenori 
matyti antantes 'galo ir 'jog ji 
tiki kad bus galima kaip nors su 
Anglija susitarti.

Kaslink Curzono išrodinėjimo 
jog Ruhro okupacija nelegališ- 
ka, Poincare išrodo jog viskas 
padaryta pagal karo sutarties. 
Jis dar pridėjo jog esą krimina- 
liškas dalykas laužyti santarvę 
kuri šiaip buvo gera, o dabar 
užėjus neramumui draugišku
mas ardoma.

Londonas. —Anglija nesitiki 
gaUti tinkamo atsakymo į savo 
notą Prancūzijai, nes jau paaiš
kėjo iš premjero Poincares kal
bos ką jis mano apie Anglijos 
daromus išvedžiojimus apie už
ėmimą Ruhro Ir spaudimo Vo
kietijos. ,

Valdžia Nori Išvengt An
gliakasių Streiko

Washington. — Prezidentas 
Coolidge (išklausė raporto val
džios paskirtos anglies komisi
jos, kuri sako deda pastangas 
sutaikyt kasyklų savininkų (ir 
darbininkų nesusipratimus už 
algas, kurie iki šiol prie jokių 
pasekmių nepriėjo.

Atlantic City, N. J., (prasidė
jo abiejų varžančius! pusių at
stovų suvažiavimas ir tarybos 
panaujinta. Manoma jog rug
sėjo 1 d. angliakasių streiko ne
bus, nors maineriai grasina.

Suv. Valstijų generalis pro
kuroras Dougherty pasveiko ir 
nemano pasitraukti iš Coolidge 
kabineto kaip buvo pranešta.

Amerikos Philateliška Drau
gija, kuri kožnam naujam pre
zidentui įstojus surengdavo pa
sisveikinimą, kuomet Coolidge 
liko prezidentu ta draugija su
laikė tą paprotį, nes tas daug 
atima laiko ir ėda prezidentų 
sveikatą. Tas paprotis kartais 
Sutraukdavo į Baltąjį Namą iki 
1,200 ypatų į dieną, kurie visi 
pereidavo per prezidento rašti
nę ir pakratydavo jo ranką.

Mes labai pasipiktiname kad 
kokia ten Glare Sheridan blogai 
parašė apie mutsų Tėvynę Lie
tuvą. Bet ką mes patįs rašome ?

Antai viename laikraštyj kurs 
skaitosi labai patriotingas yra 
straipsnis apie Lietuvos laisvę. 
Tame Stradpsnyj, tarp kitų, yra 
toks sakinys:

“Jų (t. y. klerikalų) ponas 
Stulginskis, kuris caro laikais 
buvo Kauno gubernijos į>red- 
voditel dvorianstva’, net ne- , 
renkamas vistiėk be pertrau- , 
kimo pasilieka Respublikos 
preziidentas, ir Monsieur Gal
vanauskas, taip jau augštos 
pagarbos vertas žmogus, ku
ris Paryžiuje dirbo muilo fa
brike — už inžinierių, ir su 
Prancūziška žydelkaite susi
žiedavęs. ...”

mes dėtume savo akis? Ar ne
būtų geriau jei mes, norėdami 
kad mus gerbtų kiti, pirmučiau
sia išmoktume patįs save gerb
ti?

Antras šmeižtas — tai puoli
mas p. Galvanausko. Laikraš
tis leidžia snbolševikėjusiam

I bendradarbiui pripasakoti šmei- 
■ žtų, net nieko prie to nuo savęs 
Į nepastebėdamas, pavyzdžiui, ži
noma yra kad p. Galvanauskas 

'Paryžiuje dirbo kaipo inžinie- 
^rius vienoje didžiausių bendro
vių elektrai pritaikinti kalnuo- 

įse ir metalurgijai. Galvanauls- 
kas yra kalnų inžinierius, ne 
muilo. Jei jis ir butų dirbęs 

; muilo dirbtuvėje kaipo inžinie
rius tai dar nėra pažeminimas, 
— gal būti kad takių antiprat- 
riotinių straipsnių patriotiniame 
laikraštyje autoriai ir muilo ne- 

Kad tokį šmeižtą skelbtų koks mokėtų dirbti.... Tdiaus, ten 
pasamdytas agitatorius prieš]pat sakoma kad p. Galvanaus- 
Lietuvą, ar toks propagandistas 
kai p-lė Clare Sheridan, nebūtų 
ko stebėtis. Bet kada tokiu me
todu kovoja patriotiniai laikraš
čiai, yra ko nusistebėti! Koks 
nebūtų Lietuvos Prezidentas — 
jis gali mums ir labai nepatik
ti — svetimtaučių akyse jis yra 
prezidentas, musų valstybės 
galva, ir tokiu budu jo asmens 
žeminimas mus pačius žemina ir 
prieš svetimtaučius musų pat
riotas pastato juokingoj 'šviesoj. 
Prie to, skelbimas buk p. Stul
ginskis buvęs “pretvoditel dvo- 
rianstva" yra tikras melas! Jis 
neturtingų nuomininkų sūnūs, 
baigė Insbruke ir Halleje moks
lus (filosofiją ir agronomiją) 
1913 m„; po to pastojo į žfem®? 
reikalų komisiją Vilniaus gu
bernijoje agronomu; 1914 me
tais buvo paskirtas Trakų ap
skrities agronomu, kur išbuvo 
iki Vokiečiams užimant Traki; 
apskritį.

Skelbimas buk jis “nerenka
mas” pasilieka prezidentu irgi 
yra neteisingas. Jis buvo ren
kamas, ir yra išrinktas. Gali 
mums nepatikti rinkimų būdas, 
bet nereikia salkyti kad jis ne
buvo rinktas. Juk tai nemažiau 
ir nedaugiau 'kaip kaliumnija. 
Jei svetimtaučiai pasigautų to- 

” • * - *kiu budu paskelbtas patriolbi-
gabena daug žingeidžių žinių niuose laikraščiuose žinias ir 
apie Rusijos rojų. [pakartotų jas kaipo faktą, kur

Europoj Matosi tik Blo
goji Ateitis

New York. — Europos padė
tis dabar yra beveik tokia kaip 
buvo rugp. mėnesyje 1914 me
tais, devyni metai nuo prasidėji
mo pasaulinio karo, — sako ra
šytojas David Lawrence.

Galima tiesiog Odaiislti: “Ar 
taftos Europoje vėl pasiuto? Ar 
jos pasiryžę vėl pradėti išnau- 
jo organizuotas skerdynes ir 
išstoti vėl prieš galimybes bal
tojo žmogaus vystymo krikščio
niškos civilizacijos?”

Komerciaiė kova kuri įstūmė 
pasaulį į karą devyni mėtai at
gal, dar vis tęsiasi, ir motinos 
susiriupinę klausia savęs nejau
gi jos augina daugiau kanuo- 
lėms maisto užeinančiai naujai 
katastrofai. Francuzijos, armi
ja yra visas prakeiksmas Euro
pos. Francuzija šiandien stovi 
taip kaip Napleonas stovėjo 'ka
da jo bijojo visa Europa. Da
bartinė Prancūzų armiją yra 
geresnė negu buvo Vokiečlif ar
mija 1914 m. Tįrs1 tūkstančiai 
Prancūzų orlaivių konibroliuoja 
orą. Ir-tuščia kalbėti apie atly
ginimus iš Vokietijos ir kiek ji ’ 
gali mokėti iki nepaaiškės kokie - 
yra Francuzijos tikslai. J

Val-Pragyvenimo kainos S. 
stijose liepos 15 d. šįmet buvo 
61.9 nuošimčiais augštėsnės ne
gu liepos mėnesyje 1914 m.

Nuo 1921 metų didžiojo bado 
Rusijoje darbavęsi ten prie pa
galbas komisijos Pulk. Haskell 
pargryždamas i Ameriką par-

Nieks Nepatarnaus Jums 
Geriau ir Pigiau!

“Dirvos” Agentūra -sudarė naujus ry
šius su Lietuvos Bankais, — todėl “Dirva” 
gali greitai ir teisingai persiųsti Jūsų pi
nigus Lietuvon, taip giminėms taip ir vi
suomenės organizacijoms.

Per “Dirvą” siunčiami pinigai yra iš
mokami: KAUNE BANKUOSE — LITAIS 
arba AMERIKOS DOLARIAIS; VISUO
SE LIETUVOS PAŠTUOSE IŠMOKAMA 
LITAIS.

Kas siuntė pinigus Lietuvon per “Dir
vą”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugiai.

Jei suskubsite dabar pasiųsti, Lietu
voje gaus pinigus dar prieš rudenį. — 
Nesivėluokite!

“Dirvos” kursas yra žemesnis už visų 
kitų įstaigų kursų; — ypatingai siunčiant 
dideles sumas mes duodame daug geresnes 
sąlygas negu, kiti!

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

> kas susižiedavęs su “Prancuziš- 
i ka žydelkaite”; ir tas netiesa.
- p. Galvanauskas yra ne susižie-
- davęs, bet senai apsivedęs, ir ne 
p su žydelkaite, bet su Prancūze.

Poni Galvanaubkienė yra labai
• inteligentinė moteris ir, buda-
• ma Lietuvoje, pamylėjo tą -kraš- 
' tą ir žmones ir visai neblogai

kalba Lietuviškai.
Mums labai įstabu ką mano 

atoieikti laikraščiai leisdami sa
vo palaidbumiams korespon
dentams šmeižti tuos (žmones 
kuriuos Lietuvos gyventojai pa
stato valstybės priešakyje. Mes 
pykstame jog Svetimtaučiai, 
priešingai nusistatę prieš mu
sų Tėvynę, apšmeižia musų kra
štą ar musų žmones. Bet kuo 
geresni esame mes patįs ? Kur 
link einame?

Tame pačiame straipenyj pri- 
rodoma kad Lietuvoje nėra lai
svės, rašoma su pasigailėjimu 
kad Lietuvos Seime nėra “nei 
vieno komunisto, nei 'kitokio 
darbiečio”. Ir pridedama: “Tai 
'bent savotiška laisvė!" Ir de
lei to mes stebimės žinodami 
kad tasai laikraštis nuo senai 
nekenčia komunistų. Komunis
tai neinėjo Seiman del aiškiios 
priežasties: jie paleistame Sei
me buvo ne konstruktiviam val
stybės darbui, bet griovimui val
stybės; jie, būdami Seme, rūpi
nosi pakasti valstybės pamatą, 
geidė iš Seimo tribūnos skleisti 
miniose komunistinę propagan
dą. Ko verta butų valstybė jei 
ji leistų save griauti? Lietuva, 
neįsileidusi komunistų Seiman, 
pasekė pačių gi komunžsltų tak
tiką: jie neįsileidžia nei vieno 
ne-komunisto į savo Tarybas 
Rusijoje. Kadąngi musų ko
munistai yrą garbintojai Rusi
jos ir jos tvarkos, tegul ir ne
pyksta jei prieš juos panaudo
jama ta pati taktika kokią jie 
garbina Rusijoje.

Iš viso ką pasakėme mums 
aišku kad minimas ai . patriotinis 
laikraštis nei kiek neatsižvelgia 
kokią medegą jis duoda savo 
skaitytojams. Straipsnis apie 
Lietuvos laisvę yra grynai bol- 
ševistinės propagandos pobūdžio
- ir jei jam duodamą yra gar
bės vieta laikraštyje tai išeina 
kad pats laikraštis nežino kokiu 
kelių Lietuvos politikoje turi ei
ti, arba kemša laikraštin bile 
šlamštą koks tiktai po ranka 
pasipina. Tuo tarpu 'laikraštis 
neprivalo to daryti: jis privalo 
žiūrėti kad kiekvienas jo straip
snis butų sveiką ir gera mede- 
ga. Demoralizuoti viešąją opi
niją gali sau tie kam to reikia, 
kadir tie patįs komunistai, bet 
musų spauda turi būti atsarges
nė ir rimtesnė. Musų Spaudos 
tikslu turi būti tvirtinti Lietu
vos valstybę, prigelbėti Lietu
vos žmonėms susikurti tokį gy
venimą kurs jiems duotų atei
tyje laimę, o mums, prigelbstiih- 
tiems ištolo, nors pasitenkinimą 
kad gerą darbą atlikome....
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i Iš Lietuvių Gyvenimo |
Įspūdžiai iš Detroito Į didžiausi centrai skatliuojamųjų 
.... _ , ., mašinų išdirbystės, didžiausios

Ap?e įmesta. Detroito mies- ... a;*.. . ... prekiniu vagonu dirbtuves, ai-
tas yra pasauhms autmnobilių džiausi" sgklu prekyba.
mdustrijos^ centras. Sakoma, ( -iu) dirbtuvės, politūros dir- 
Detronas išaugo is gazolino, - btuvė3> ir tt. Bet autmndbi'lių 
lyg ir 'stebii' įaS, paminklas ne" i industrija užima pirmutinę vie- 
ramiajai žmogaus genijaus.mięste k. pritrau'kė į Detroi- 
miričiai. k Įt}l gabiaus.įuS Europos ir Ame-

Teisyfeę. tarus, Detroitas ne- rikos išradėjus ir darbininkus, 
gyvena vien tiktai iš automobi- Miestas pasižymi ir savo pla- 
lių indui.-Jlrijcs. čia yra taipgi no nuoseklumu. Nuoseklesniu

Lithuanian

nori
Valką 
knyga

įPhesebved Milk will

T Borden comPaH^

JŪSŲ KŪDIKIUI GAL ^.BEREIKIA 
BDNKUTES, BET DAR REIKA

LINGAS EAGLE PIENAS.
Ifi pat mažens ant Borden’s Eagle Pieno išauklė
tas Jūsų vaikutis, kaip tūkstančiai kitų, dar tu
rėtų ir toliau gauti naudingas pasekmes Tagle 
Piieno iš kasdieninių valgių. Tas.'maistas, kuris 
laimingai išvedė jį iš kūdikystės pirmųjų metų — 
tai yra aršiausi laiką kad išvedus juos į gyveni
mo kelią su stipriais kūnais — vis dar tebėra 
jiems tiek pat geras kada juos atimi nuo bonku- 
tės ir pradedi penėti kietesniais valgiais.

Akyvaizdoj* besiartinančių karštų vasaros die
nų kiekviena motina žiūri kelrodžio penėjimui at
ėmus kūdiįkį nuo bonkutės. O kas gali būti ge
resnis už tą patį maistą, kuris davė gerą sveika
tą ir vikrumą laike kūdikystės?

Nesenai stebėtini eksperimentai buvo daromi 
tarpe vidutinių mokslo vaikų ir jie parodė, kad 
Eagle Pienas turi ypatingą vertę gydant nedape- 
nėjimą. Vaikai auginti Eagle Pienu gavo kur kas 
daugiau svorio negu tie, kurie buvo penėti pa
prastu pienu. Nekurie net augo du syk pilnyn 
negu jiems reikėtų normališkai.

Padaryk Eagle Pieną dalia Jūsų kūdikio kasdie
ninių valgių ir tėmyk atydžiai jo svorį. Augi
mas diktyn yra svarbus. Jis yra pirmutinis ir vy
riausias parodytojas Jūsų kūdikio pasigerinusios 
padėties ir veiksmingumo Eagle Pieno. Duok kū
dikiui du šaukštu Eagle Pieno atmieštu trijų- 
čverčių puodelio šalto vandens paryčiais ar po 
pietų. Jei nori savo kalboje informacijų, idant 
pažinti ar kūdikis nedapenėtas, kiek jis sverti 
turėtų, kokio ūkio, kokį maistą duoti, ir kitų 
brangių žinių, tai iškirpk šį paskelbimą ir pa
siusk The Borden Company, Borden Building, 
New York City, ir bus pasiusta visai dykai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

Pažymėk 
Maitinimo 

Instrukcijos
VARDAS 
adresas

KUPONAS
kokios literatūros

Valgiai del 
valkų

l®4eMaAof IHe Borden Company 
tt A Hit. or.

RUSŲ D LIKO

Ji neva-ir dailesniu planu atsižymi bent į 
tik Washingtonas. Gatvės yra i 
plačios; gyvenamųjų miesto da- 1 
lių šaligatviai nusodinta, me- ; 
džiaįs; augštos triobos, siekiam- ■ 
čios beveik debesų, pastatyta 
prie mažiukų darželių. Vidu
ryj miesto yra du centru nuo 

I kurių miestas plečiasi į visas 
pusės, t. y. Campus Martins iir 
Grand Circus Park. Didžiau
si miesto gatvė, Woodward Ave
nue, gavo savo vardą pagerbi
mui teisėjo Woodward, kurs 
1809 m. patiekė miestui dabar
tinį planą.

Detroito Upė (Detroit Rivėr) 
yra gyva nuo laivų ir valčių, — 
ji yra visados laivų naudojama, 
žiemą ir vasarą.

Daili yra pasilinksminimų, 
poilsio ir pasivažinėjimų sala, 
Belle Island, — ji taip pavadin
ta yra pagerbimui gražios bu
vusiojo Michigan valstijos gu
bernatoriaus ddkters Belle Gass. 
Tai yra medžiais nusodinta sa
la, išraižyta dailiais kanalais. 
Čita yra didelės miesto maudy
nės, jachtų klubas, žvėrynas ir 
dailus žolynai.

Už upės yra Kanada, čia, . 
priešais Detroitą, yra miestelis 
Walkerville, įsteigtas Anglo Hi- 
ram o Walker‘o 75 metai tam 
atgal. Walkeru šeimynai .pri
klauso Pecke Sala, kur kitą sy
kį gyveno garsusis Indijonų va
das Poritiakas su savo keturio
mis pačiomis.

Detroito Lietuviai. Ne isto
riją čia ketinu rašyti, — ją pa
rašys Detroito gyventojai. Man 
rupi suminėti tiktai bendri įs
pūdžiai iš to dailaus miesto kur 
gyvena diktas ir musų tautie
čių pulkas.

Išsikalbėjus su Senesniais De
troito gyventojais sužinai kad| 
mulsų žmonės nelabai senai te
pradėjo čia krutėti ir spiestis. 
Miesto didumas ir platumas ir 
musų žmones išmėtė, 
spiečias1! keliose miesto 
ir nedaug teturi progų 
sueiti ir susipažinti.

Veikėjų ir profesijos
irgi Detroite nėra labai daug,— Irai
tikrai permaža taip skaitlingai Rusija ir jos išgirtoji bolševikų 
kolonijai turinčiai bent 10,000 gyvenimo tvanka jam nepatik- 
Lietuvių. Suminėti reikia Dr. tų, nes ten bematant tokį “spor- 
Matulaitis, gyvenąs čia jau bė- tą” paverstų Į “trampą”! , 
ne porą metų ’(7507 Linwood1 
Ave.), — tai yra vienas iš se
nesniųjų musų gydytojų, labai 
gerai žinomas rytinėse valsti
jose, gyvenęs Brooklyne, Bosto
ne ir Worcesteryje; dabar jau 
bene šeši metai jis yra SjL.A. vo organizacijos rėmėju 
Centro Gydytoj u-Kvdtėj u.

Antrais — Dr. J. Jonikaitis,— Į už Lietuvos valstybės principą; 
draugiškas, gyvas žmogus (3732 visa tai yra priešinga bolševi- 
Michigam Avė.), turįs gan pla- kams. Tat gi ko jie Skverbiasi 
čia praktiką, labai populiarus. į Susivienijimą? Pono Jočiondo

Nepersenai apsigyveno čia nuomone, jie eina į S. L. A. kad 
taip jau advokatas J. P. Uvick neleisti tautininkams naudoti 
(Junevičius) (426 W. Grand į darbininkų organizacijos politi- 
Blvd., ofisas 618 Ford Bldg.). niams tikslams.... Vadinaisi, 
Jis atvyko čion iš vienos tolimų- politiniais tikslais jie vadina tai 
jų Lietuviškų kolonijų vakar uo-rkad SLA. remia Lietuvos vals- 
se, So. Omaha, Nebraska, kur jo tybės principą.
motina, p. Junevičienė, nuo se- p 
nąi tarp Lietuvių darbuojasi ir 1 
jiems vadovauja, — energinga, 
smarki ir teisinga moteris ir b

Lietuviai gyveną Detroite tu
ri ypatingai geras darbo ir gy
venimo sąlygas. Uždarbiai ge
ri, pinigų nestinga, apsirengę 
švariai. Anot vieno veikėjo žo
džių:

— Jei .kas nėra ištvirkęs ir 
nusigėręs, tai gali gyventi po
niškai. ... Ar tikėsi, — jis sa
ko manį — 'kad ir muSų Binge
liai, net ir svieto lygintojai ko
munistai-bolševikai, jau turi au
tomobilius .... ir tai ne bile ko
kius ! Fordų nenori pirkti. Bran
gesnius pasirenka....

Gražiai man tie žodžiai su
skambėjo: bolševikai ir automo
biliai! Tegul jie dar apsiveda, 
tegul nusiperka namelį su dar
želiu, — tai ir turėsime naują 
bolševikuojančių buržujų klesą, 
kurių bolševizmas bus išdulkė
jęs ant visų keturių vėjų.... Ir 
tik savo vaikams gal kada pa
sakos kad, girdi, vaikeliai, aną 
kart ir jūsų tėvai patįs nežino
jo ką kalbėjo ir ko jieškoj.o....

SLA. 21-oji kuopa. Detroite I DAYTON, OHIO 
gražiai gyvuoją SLA. 21 kuopa. Tūlas laikas atgal “Dirvoje” 
Jos valdyboje šįmet' yra sekau- buvo suminėta nelaimė su Ak- 
tie vyrai: pirmininkas— P. Jo- rono parapijos klebonija ir pa
čioms, viceipirmilninkas F. Mo- duota buvo klaidinga žinia buk 
tūzas, iždininkas Ad. Trimirka, Akronan buvo atvykus tuo Įai- 
sekr. J. Overaitis. Kuopa yra ku svečd'uosna pas kunigo gas- 
jau gana sena. Narių turi ne- padinę p-lė Marijoną Mašinaus- 
toli 300; ižde irgi 'turi apie $100. kiutė, iš Daytono. Pas mus Dąy-

Kuopoje, kaip ir kitose, yra tone jokios Mašinauskiutės nė- 
ir> bošlevikuojančio elemento.1 rū, bet yrą M. Mašinauskienlė;

gera molina. Apie kitus Dėt- kelių vaikučių motina, 
roito veikėjus ir profesionalus ■ žiavo į Akroną į svečius, bet 
kitu kartu suminėsime. i
Diduma jų tai tik suklaidinti J 
įvairių agitatorių, — jie patįs i 
nežino kas tai yra bolševizmas1, 1 
ko jisai siekia, kaip jis mano 
pasaulį tvarkyti. Pasivadino 
bolševikais — ir gana! Ištik- 
riijų gi jie yra geri Lietuviai; 
jei kas iš rimtesnių žmonių daž
niau su jais sueitų, dažniau pa- 
sfflcaibėtų, dažniau padiskusuo- 
tų tai jų tasai bolševizmas išga
ruotų kai rytmečio rūkais saulei 
sušvietūis.

Vėlesnieji atsitikimai Susi
vienijime sukėlė trukšmo ir 
kuopoje: Bimbos išbraukimas 
privedė kuopos susirinkime 5 d. 
rugpjūčio prie smarkaus susi
rėmimo tarp bolševikų ir tauti
ninkų. Kuopos pirmininkas, p. 
Jočionis, jaunas dailus vyrukais, 
noromis nenoromis palaiko bol- 

. šėrikų pusę, pats būdamas jų 
■ karštas šalininkas; žinomą, ne
• be to kad kartais ir pasirodo la-
• bai vienpusis, nors to ir bando 
? vengti.

. .SLA. 21 kuopos ekskursija. 
Rugp. 12 d. SLA. 21-oji kuopa 
turėjo parengus laibai dailią eks- ' 
kursiją ant salos Sugar Island. 
Iš Detroito reikia plaukti laivu ' 
suvirš valandą laiko. Ekskur
sijoje dalyvavo bent 350 Lietu
vių; buvo nemaža ir svetimlteu- 
čių. Piknike buvo įvairių žaidi
mų.

Tarpe svečių buvo ir iš Cle- 
velando, p. V. K. Račkauskas, 
“Dirvos” vedėjas, žinoma, pa
sinaudojant proga, Sųsivieniji- 
miečiai 'susispietė aplink stalą 
ir, pirmininkui p. Jočioniui pra
dėjus, buvo gan indomios dis
kusijos apie Susivienijimą, apie 
kuopų pareigas, apie bolševikus

■ organizacijoje. Ponas Jočionis 
. nors ir stengėsi neprasitaria,
■ bet vis negalėjo išvengti skirs- 
! tymo narių į “JUS” ir “MES”.

išpažinties pas kunigą Cibelį, 
nesenai persikčluisį iš Daytono 
Į Akroną. Sako, pas Daytono 
kleboną netinka eiti išpažinties.

Daytonietis.

£■GERB.
J^OPRAGILO KAMPELI^^ s

Balti States Banko 
Pranešimas

šiuomi pranešam gerb. visuos 
menei, kurie turite pirkę Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonup ir 
dar negavote apmokėt nuošimtį 
•už prinokusius kuponus, kad ku
ponų apmokėjimas yra taikinai 
sustabdyta del stokos pinigų 
šiam reikalui Lietuvos Finansų, 
Prekybos ir Pramonės Ministe
rijos sąskaitoj musų banke.

Kaip tik Finansų Ministerija 
prisius užtektinai pinigų tai ir 
vėl pradėsim kuponus apmokėt.

BALTIC STATES BANK, 
M. W. Bush,

Vice-Pirmininkas.

labai mylim, ir tą meilę pa
rodėm gausiai jį paremda
mi ir Lietuvai viską žadėda
mi, o sau sunaudodami; da
vėm jam net gražiausią mu
sų vytukę už pačią ir kitaip 
glostėm kad tik jis nieko ne
sakytų apie musų ubagus, o 
visų kitų organizacijų sve
čiams verstų gauti leidimus 
iš Kūdikėlio Jėzaus arba iš 
Tautos puodo.

Ale nenusiminkit, broliai 
šventoje dvasioje, ba gerb. 
Spragilas išrado kad toks 
gabus diplomatas kuris iš- 
storojo katalikams pripaži- 

’nimą ir atrado kad Ameri-

jie
dalyse Į Jis visai nesigynė, kaip kad 

krūvon Dundulis anais metais Seime, 
esąs 'bolševikas. Sprendžiant iš 

žmonių jo .gražaus apsirengimo ir tik- 
džentlemoniško’s ’ išžiurefeį

Diskusijose buvo keliami įvai
rus klausimai. Pirmoje vieto
je, ar Pild. Taryba galėjo iš
braukti Bimbą ar ne? žiinoma 
kad galėjo, net privalėjo tą pa
daryti. Bimba niekados nebu- 

orga- 
nizacija yra tautiška; ji stoja

Paklaustas ko
dėl bolševikai ineina į SLRKA., 
kur organizacija smarkiau yra 
“buržujų” išnaudojama, kur 
žmonių pinigai yra skolinama 
visokiems spekuliantams, — p. 
Jočionis pastebėjo kad ten esan
ti disciplina, kad be ausinės1, 
girdi, negalima prie jų priei
ti.... Po ilgų diskusijų, paga
linus, p. Račkauskais turėjo pas
kutinį balsą; iš pasikalbėjimo ir 
tautininkai ir bolševikai sutiko 
kad Susivienijimui sveikiausia 
bus jei jo kuopose bu's laikomjat- 
si tiktai konstitucijos ir nebuls 
kišamasi į politikas, žodžiu sa
kant', Susivienijimą palikti gry
nai fra'temale organizacija.

Piknikantas.

“DIRVA” DETROITE
“Dirvą’ ’ir “Artoją” Detroite 

galima užsirašyti pas sekančius
Detroitiečius: ,

K. šnuolis, 1407 CaPiiff Aye.
A. Trimirka, 3944 C Street.
J. Overaitis, 4689 Brandon.
Wm. Sharloves, 9109 Caidoni.
K. Būtis, 1235 Canįff Avė.
M. L. Mečioms, 3022 W, 23 St.

PITTSBURG, PA. 1
Zokoninkių peštynės. Šv. Ka- ' 

zimiero parapijos seserįs-vie- . 
nuolės rugpjūčio 9 d. naktį turė
jo peštynes. Dvi Lenkės ir vie
na Lietuvė sumušė seserį Eleną 
nezarietę, nudraskę jos rubus 
išmetė lauk. Ta nuėjo pas kle
boną, Kun. Kazėną, pasiskųst. 
Tas dar pridėjo ir išmetė ją iš 
kambario. Ji tada paprašė Ka
zėno 150 dolarių, nes ji turėjo 
pasidėjus pas jį $200. Kunigas 
pagrasino jai kad ji ir iš Pibts- 
burgo kuogreičiausia išsineš
dintų.

Elena priėjus Varašienę pra
šė kad ji leistų savo mergaitę 
nuvožt ją į klioštorių ant Mil
well, ką yra įsteigtą kungėlių, 
arba į kokį Lenkų vienuolyną. 
Vara'šienė pasiaštrino kad Įjos 
mergaitės nėr namie; ji nuvedė 
zokoninkę pas Takauckienę, ku
riai nurodė kad Sesuo Elena no- i 
ri pabėgt nuo.Kazėno; ji ją pa- 
griebus už rankos nutempė pas ] 
kunigą, bet pamatė kad ūdebo- ; 
nas jos visai neprisiima ir grą- ■ 
sina kad ji kuogreičiausia pasi
šalinėtų iš Pittdburgo. Elena ta
da kreipėsi prie E. Giliėnėš, ku
ri leido savo mergaitę nulydėti 
vienuolę į klibštorių, bet niekur 
ji nebuvo priimtą, neš Kazėnas 

į jau ankščiau pranešė telefonu 
kad jos nepriimtų. Tada Elena 
verkdama išvažavo į Chicagą. 
Ji vietos šv. Kazimiero parapi
joj išbuvo aštuonis metus.

Nereikia stebėtis kad kunigai 
Sutkaiitis ir Kazėnas mušėsi su 
parapijonais, juk net “šventieji” 
nesugyvena, ko dar tikėtis (kad 
su paprastais parapijonais su
tiktų ?

Piittsburgo komunistams taip
gi nesiseka. Už įvykdymą re
voliucijos kurioje J. KepuruĮtiš 
perkirto galvą A Kardonui, už 
narsumą Kepuru'tis gavo visai 
apleist L. M. D. namą. Mat re- ] 
voliucijonierių Lietuviai neno- 
nori, ir L. M. Dr-jos susirinki- . 
me rugpjūčio 12 d. jį išbraukė.

Daug labai kalbų sukėlė ir 
neprigulminga šv. Jurgio para
pija, kur kunigauja J. K. Pdt- 
rušas. Nepatinka ta parapija 
ne ikomunistams, nei klerika
lams: Ir pats “profesorius” su 
uselais (arba bartenderis) dras
kosi 'baisiausia, bet tas nieko 
negelbsti, žmonės katrie dau
giau susipratę sako, “Tai kas, 
jei žmonės nori tai buna ir Lie
tuvių nepri'gulminga parapija, 
tai vis Lietuvių, sako, mes tu
rim kelis Lietuvių namus (klu
bus), turim savo kapines, turė
sim ir savo bažnyčią, nėbu's Ai
rių arba Lenkų bet Lietuvių, 
kodėl Lietuvių bažnyčią ne
remti”. Na ,ir Žinoma žmonės 
renkas, prijaučia ir džiaugias 
kad nereikės jokiais, reikalais 
(kreiptis nei prie Varšavoš agen
tų nei prie Maskvos.

Nekuriems daro nesmagumų 
ir Sandariečių kilimas. Sanda- 

, ros kuopos judinas į veikimą;
rugpjūčio 19 d. visos trįs San
daros kuopos surengė didelį pik
niką McKees Rokse.

Nesenai Clevelande atsibuvo 
Sandaros kuopų suvažiavimias, 
vietos kuopos susideda su Cle
veland© ir Detroito kuopomis ir 
tveria apskritį. Tas Lietuvių 
išgamoms rodo pavojų kad Lie
tuviai susipras ir nepasiduos 
Rusų agentėliams ant meške
rės arba Varšavoš agentams ant 
kabliuko. Tėmytojas.

GERB. SPRAGILAS APIE___ ____________________
ATSTOVO PAMAINYMĄ Ikos Lietuviai neduoda pini- 

Sėdi sau žmogus prie ka- gų Lietuvai, galės padaryt
Rygoje tą ką neįstengė net 
didžiausias belzebubo tar
nas ant žemės, Šliuptarnių 
sąjungos įkūrėjas Dr. Jonas 
šliupas. Šis didžiausias be
dievis ir laisvamanis kokis 
tik po saule* randasi ir ka
irio vardo raidės kunigams 
akyse stovėjo net miegant,. 
aną metą buvo užsimojęs 
suvienyt Latvius su Lietu
viais, ale jam nepasisekė, ba 
jis nebuvo to'ks gabus diplo
matas apdovanotas dvasios, 
šventos Įkvėpimu kokiu yra. 
Juodeckis. Taigi jis nuva
žiavęs į Rygą ten vėl bus 
apšauktas “panašus į Lin- 
kolną”, nors su (trumpesne 
barzdelė, ir nusigandę Lat
viai ims ir nutars susivienyt 
su Lietuva. Ba Latviai yra 
musu broliai, tik tokie išga
mos kai klerikalai, kurie ne
nori Lietuvos ale vieros, o 
tie Latviai nenori Lietuvos 
ale kokios ten Latvijas.

Taigi tokiam užsipelniu
siam diplomatui ir tinka eit 
į tą paklydėlių šalį ir pasL - 
daryt dar garsesniu iškovo-

1 jant iš Latvių sutikimą būti 
mums paklusniais, kaip nu-

• silen'kė prieš muš Amerika 
■ jį išvydus ir tuoj pripažini

mą davė.
Ale gana apie diplomatiš

kus dalykus, ba jau iš kito 
kampo ateina bevielinis te
lefonas nuo vyriausios gal
vos su rėksmu, “Ar jau bul
vės suskųstos!” O 'kokį at
stovą gausim, su barzda ar 
be barzdos, su trumpais ar

- o « ilgais ūsais, pamatysim vė^
kūpąs Karevičius ar pats šv. ;iiau.
tėvulis popiežius —- turės - 
jo neremti, ba netenka sa
vo mylima Juodeckio, kuris 
užsitarnavo amžiną garbę 
užrašytą jų laikraščiuose 
kuriais Žydai silkės vynioja, ’ 
neužmirštamą atmintį kata
likų trumpuose protuose ir 
išaugštinimą iš privelėjusių 
bažnyčių ambonų.

Va kokius nuopelnus at-, 
stovas Juodeckis Amerikos 
katalikams padarė:/

Atidavė Lietuvai Vileišio 
ir Vini'ko isštorotą Ameri
kos pripažinimą Lietuvos; 
surinko iš katalikų penkio
lika milijonų dolarių pasko
los Lietuvai; surinko dešėt- 
ką milijonų dolarių už pri
verstiną registraciją. Lietu
vos piliečių; per du metui 
aplankė septynis katalikų 
piknikus, keturis slaptus 
posėdžius šii klerikalais, at
kalbėjo penktas maldas vi- 

• šokiuose pedaracijų ir sei-
■ mil suvažiavimuose; išmu-
■ šė iš atstovybės Rimkų, ku- 
. ris atsidūrė net Klaipėdoj

šauliu; padarė Tiltauską ju- Į 
riskonsultu arba kūnišku 
savo patarėju; tėvą Fabijo
ną padarė dvasišku savo pa
tarėju ir įšteigė jam infor
macijų biurą kad Amerika 
nieko nežinotų apie Lietu
vą ; sugriovė Piliečių Są
jungą kam jį pažadėjo kas 
kas metai duot Lietuvai po 
kelis tūkstančius dolarių; 
Baltauskį padarė konsulu; 
ir papildė kitus naudingus 
darbus iš kurių Lietuva nu
stojo tūkstančių dolarių iš 
piniginių maišų Amerikie
čių.

Visi klerikalų organai su
riko: Kaip tai galėjo pada
ryt Lietuvos krikščioniška 
valdžia kada męs jai priro- 
dėm kad mes poną Juodeckį

sės, skuti vakarienei bulves J 
ir mislini apie laiiųingą gy- < 
venimą koki .sulaukei šou- i 
kaulį susiradęs. Ale tuoj i 

I svajones suardo aštraus be- i 
vielinio telefono nuo1 Slap- i 
tos Spragilų Sąjungos Slap
tų Spragilaičių Skyriaus iš 
Slabados sekantis slaptas 
raportas:

SsSsSoSoOsOs Spragilui: 
Vyriausiai galvai Slaptos 
Spragilų Sąjungos, Klyvlan- 
de: — Atsitiko dideli daly
kai iš ko vieni pyks, kiti la
bai džiaugsis; vieni kvatos, 
kiti keiks. Ba atstovas Va
šingtone ponas Juodeckis 
perdanginama į Rygą, -anot 
tos senos giesmės: “Kur tas 
senas mergas dėt — Į Rygą, 

1 į Rygą? i tabokos fabriką”. 
’ Taigi jau nete'ksit jo, o gau- 
1 šit kitą, ir prasidės verks

mas iš pirmos pusės, džiau
gsmas iš antros.

Ir perkūno kulkos greitu
mu bematant tą žinia pasie
kė ne tik gerb. Spragilo au
sis bet ir “Raugo”, “Dar
ko”, “Barškalo” ir “Vyžio” 
špaltas. Ir pasiliejo ašaros 
ir prasidėjo graudus verks
mai ir apgailavimai kam to- 
kis geras atstovas išvaro
ma Į tabokos fabriką Rygoj, 
d čia atsiunčiama kitas ("ku
rio nei vardo nei partijos ne
žinoma d jau garsinama 
jog katalikai jo nerems),

Klerikalai turės laikytis 
savo prižado: ar bus atsių
sta kanauninkas Tumas, ar 
pralotas Staugaitis, ar ku
nigas Maliauskas, ar vys-

YOUNGSTOWN, OHIO
Didelis balius iir prakalbos- 
Youngstowno Lietuviai, prisi

artinant rudens laikui, subruzdo 
veikti. Rugsėjo 2 Id. 'jie rengia 
gražų vakarą : Lietuvių Progrc- 
siviškas Klubas sumanė paren
gti savo svetainėje (628 Frank
ly n Avė.) linksmą vakarą; sta
tys scenoj komediją vardu “Dė
dė Atvažiavo”. Lošime daly
vaus žinomas Youngstowno vei
kėjas B. Vaitekūnas ir kilti.

Tame pat vakare, po lošimo, 
kalbės iš Clevetando atvykęs 
“Dirvos” vedėjas p. V. K. Rač
kauskas. Jis, buvęs per devy
nis metus “Tėvynės” redakto
rium ir po karo lankęsis du kar
tų Lietuvoje, pasakys nemaža 
indomių dalykų apie Lietuvą ir 
apie Amerikos Lietuvių gyveni
mą.

Be to, programan ineina dar 
įvairių monologų',- deklamacijų 
ir dainų. Bus ir muzika, žo- 

. džiu sakant, Youngstownieciai 
i nork;pradėti šį rudens sezoną 

labai smagiai kad ir žiemos su
laukus butų galima visą eilę pa
našių vakarų paruošti.

Vfeas tas trukšmas prasidės 
2 vai. po pietų, rugsėjo 2 d. 
Įžanga 50c. ypaltai; vaikams 15c.

Youngstowno Lietuviai nepri
valo praleisti progos! Vyras.

Nevedusios Moterįs — 
Temykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio an>- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tomistas su jais supa
žindinti. Pnsiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas, o gal ir tinkamą bagetą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (60)

L. K. KLUB AS
P. O. Box 382 Rockford, I1L
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Nuo Redakcijos
RUSŲ DARBININKAI

LIKO APGAUTI
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Didelei musų ta uitos nelaimei, 
dalis musų brolių pasekė -klaa- 
dinguosdus Rusų revdliucijome- 
rių obalsius ir patį? išklydo, alt- 
sitolindami nuo tautos darbo, 
atsiduodami svetimųjų intere
sų tarnybai. Kiek jiems nepasa
kota, kiek jiems (nenurodinėta 
į jų klaidas, jie visvien savo už-j 
sispyrime tuno. Jie visados 
sakė kad tai jų politinių priešų 
daroma, kad Tarybų griovikiai 
taip daro ir kapitalizmo tarnai 
slopinti nori darbininkų dvasią.

Dabar jau girdime ir iš pa
čios Rusijos kad ir komunistų 
tarpe atsiranda idealistą prare
gėjusių jog jie buvo prigauti ir 
dar dabar yra prigaudinėjami.

Vienais jų, nuo senai darbavę
sis tarpe (komunistų, tūlas Mes- 
nikov, ir su juom kitas, Baturi
nas, kovo 14 d. išleido į pasau
lio darbininkus atsišaukimą, 
kuriame nusiskundžia kaip juos 
prigavo klika demagogų. Ant 
to rašto jie pasirašo Rusijos 
Komunistinės partijos nariais 
Maskvoje. Jis saiko tai komu
nistų klikai kuri valdo Rusiją 
kad, girdi, “jus mušat buržua
ziją, o darbininkų žandai kruvi
ni”. Jisai savo atsišaiikime ši
taip 'kreipiasi į vakarų pasaulio 
darbininkus:

___ .“Jus, draugai vakaruose, 
nežinote kiek per šiuos keturis 
metus Skurdo ir baisenybių tu
rėjo kentėti Rusijos Idarbiniiin- 
kai. šimtai ir tūkstančiai ge
resniųjų žmonių atidavė savo 
gyvastis už revoliuciją. Revo
liucinė kovos rinktine garbin
gai žuvo, tačiau revoliucija su
stojo ėjusi, kadangi užuot padėt 
ji buvo trukdoma.... Istori
kas suras tikruosius suvienytos 
proletarų armijos sugniužimo, 
tikruosius šimtų tūkstančių 
žttnortių budelius, kurie krito 
vardan didžiosios idėjos, kadan
gi jie savo vadų apgauti. Pir
mą ‘kart proletariato minių va
dai vadinami išdavikais, šis 
vadinimas yra dar permenkas 
kad apibudinti visą niekšybę jų 
dvasiškos politikos kurios auko
mis mes visi tapome, visi ku
riems teko tarnauti komunisti
niam internacionalui. — ”

Mesnikovas, nupiešęs viso
kias komunistų Rusijoje paklai
das, sako:

“....Keno vardu spaudžia 
plieno kumštis Tarybų Rusijos 
darbininkus ir ūkininkus? Kam 
tarnauja ant jų rankų ir bumų 
dedami nauji grandiniai ir api- 
nasriai? Kas sudaro ‘revoliuci
nę darbininkų bei ūkininkų val
džią?’ Tai yra tie demagogai ' 
kurie išliejo juras kraujo, vis- 1 
ką sunaikino ir nemokėjo nie- I 
ko pastatyti.

“Ir dar daugiau. Apsireiškus 
kūrybos pajiegoms, šioji ‘darbi
ninkų ir ūkininkų’ valdžia jas be 
pasigailėjimo slopina.... (Pro
letariato diktatūra . pasikeitė 
mažos demagogų grupės dikta
tūra, kurie susijungė savo as
meniniais reikalais it plėšikai, 
pagrobę valdžią, ir gina tik vie
ną pajiegą. Kongresai, visuoti
ni sprendimai bei rezoliucijos 
tam kas tat žino nedaugiau te
reiškia kaip operetės. Jie/ruo
šiama liaudies komisarų tary
boj, ir tai tuo tikslu kad stiprin
ti griūvančią savo valdžią. Ar 
kas prileidžiama prie Rusų dar
bininko? Užsienio svečiai esti 
nuvedami į specialiai paruoštą 
bei išmuštrintą susirinkimą, ir 
jiems sakoma kad tai esą Rusų 
darbininkai. Netiesa! Drau
gai, jūsų atstovai Rusų darbi
ninkų nematė! Rusijos darbi
ninkų diduma dabar yra daugiau 
išnaudojama negu {pereitais ca
ro laikais. Anksčiau jie galėjo 
protestuoti prieš carizmą kaipo 
prieš kito luomo valdžią. Dabar i 
to daryti jie neturi moralio pa
grindo, kadangi atrodytų jog 
einama prieš savąją ‘darbinin
kų bei Ūkininkų’ valdžią.

“Dauguma Rusų darbininkų ' 
jau senai suprato jog jie liko ap- : 
gauti. Jie nori jus perspėti kad ; 
jus ncapsigautumet. Mes kai- 1 
tinam tarybų valdžios vadus jog 1 
jie sąmoningai ir gerai apgalvo- 1 
tai iškoneveikė pasaulio revoliu- j

ciją.... Mes kaltinam juos už 
išlietas nekalto kraujo juras... 
Mes kaitinam juos jog jie yra 
vadai naujos buržuazijos, daug 
plėšresnės ir žiauresnės už se
nąją, jie dar gi yra pirmieji ruo
šėjai aštriausių ir kruviniausių 
priemonių prieš darbininkus — 
jie mus negailestingai išnaudo
ja....”

DEL RAŠYBOS TAI
SYMO

“Artojo" Redakcija No. 8-me 
paduoda straipsnelį vardu “C ar 
K”, rašymui svetimų vietų ir 
vardų 
Sulyg 
visur 
“k”.

1 Vėl Susisievikas su 
I Lietuva Apsunkinta?

šių metų pradžioje džiaugė 
mės kad 
va buvo 
sitikimų 
davo ten

, nas.
“Dirvos” Redakcija siuntė laiš
kui? į Kauną 29 d. gegužės, Kau
ne priimta tiktai liepos 11 d., 
t. y. laiškas keliavo lygiai 43 
dienas iš develando į Kauną; 
antras laiškas buvo pasiųstas 
Lietuvos Kredito Bankui 18 d. 
birželio, priimtas 17 d. liepos, — 
t. y. laiškais buvo kelionėje- liš 
Amerikos Lietuvon lygiai 30 
dienų!.... Juk per tą laiką 
lengvai butų galima nuvažliuoti 
Lietuvon, 
aplankyti 
sugrįžti.

Paštas 
bes tobulinimui, pramonės ir 
prekybos plėtojimui įmonė. Vi
sos kultūringosios šalįs kreipia 
didžiausios domės į pašto išto
bulinimą. Gaila kad Lietuvoje 
to nėra. Mum's prisimena ma
žas epizodas iš Lietuvos pašto 
istorijos. Kauno pašto virši
ninkas 1910 m. vedž ojo kelis 
Amerikiečius (Adv. Bradčulį, 
V. K. Račkauską, Keistutį šliu
pą) .po paštą ir rodė jiems kaip 
viskas įrengta ir kaip darbas 
atliėkama. Inėjus į apdraustų
jų laiškų skyrių, Amerikiečiai 
pamatė kertėje dvidešimts šešis 
maišus su laiškais iš Amerikos 
(“U. S. Mail”). Pašto virši
ninkas paklaustas kiek reiks 
laiko kad tuos 16 maišus išskir
sčius ir laiškus adresatams in- 
teikus, pasakė: “Tai, keikią de
šimts dienų.... ” čia pat bu
vęs to skyriaus dabojimui pa
statytas sargas, matoma nepra
tęs prie tarnybos disciplinos, 
pastebėjo: “Ale, pohas, jau še
šios savaitės kai tie maišai čia 
guli....”

Suminėjome šį epizodą tuo 
tikslu kad parodyti kaip valdi- 

t ninkai nesupranta pašto grei
tumo svarbos. Amerikoje paš- 

. tas pristato laiškus tą pačią die
ną. Jei vyriausybė susektų kad 
kur nors užsienio paštas guli po 
kelias savaites tai tokie apsilei
dę viršininkai ir visi jų pagel- 
bininkai butų prašalinti iš dar
bo į 24 valandas. Lietuvos paš
tininkai turi suprasti vieną 
svarbų dalyką: juo greičiau 
Amerikiečių laiškai pasieks Lie
tuvoje adresatus tuo daugiau 
Lietuvos žmonės turės biznio su 
Amerika, tuo daugiau pinigų 
gaus ir Amerikos. Taip jau 
nors Lietuvos pašto valdytojau 
turėtų pratinti musų žmones 
prie to kad “laikas yra pinigas” 
ir kad laikas jau atsisakyti nuo 
to prakeikto Rusų chaiatingu- 
mo inėjusio ir į priežodžius — 
“Pospiešiš — liudei nasmiešis”, 
arba “Tise jedeš dalše budeš”— 
teisybė, “dalše budeš ot celi”. 
Ir dar vienas žinotinais Liėtu- 
vo pašto žmonėms dalykas tai 
tais kad pašto darbui ne visados 
galima nustatyti ir valandas: 
svaibiausis adlykas ■— darbas 
turi būti į laiką atlikta!

susisiekimas su Lietu- 
susitvarkęs. Buvo at- 
kad laiškai suvafkščio- 
ir atgal j 30 ar 35 die-

Dabar ir vėl bėda! štai,

atlikti savo reikalus, 
gimines ir Amerikon

tai svarbiausi valsty-

Atsakymas j Clare She
ridan Straipsnius

Washington. — Dr. George 
I R. Montgomery, buvęs attache 
prie Suvienytų Valstijų Amba
sados Konstantinopolyje, dabar 
Baltic American Society ekze- 
kutivis direktorius, pats aplan
kęs šįmet Lietuvą ir susipaži
nęs bu jos padėtimi, pagamino 
atsakymą į p-lės Clare Sheridan 
straipsnius pažeminančius Lie
tuvą, tilpusius “The New York 
World” ir kituose laikraščiuose.

(L.I.B.)

kuriuose varduose yra C. 
“Artojo”, reiktų vartoti 

K kur “c” skamba kaipo 
Musų nuomone, geriau

dar butų palikti svetimų vardų 
“taisymą” ar “Lietuvinimą” ra
mybėje, nes viena, iš to išeitų 
baisi maišatienė, o antra, turim 
(dar savo Lietuviškąją rašybą 

. taisyti — tokiuos bent terminus 

. kurie perdaug maišosi, o yra vi- 

. sai menkučiai.
C ar K rašant jau imam sve- 

. t imtis vardus pagal to kaip jie 
tariasi. Na tada jeigu keičiam 

. pagal skambėjimo raidę C į K, 
, negalima palikt ir viso vardo ne

rašius pagal skambėjimo nes 
išeitų dar didesnė maišatienė.

Bet rašant vardus žmonių ir 
miestų pagal to kaip jie mums 
skamba, miestą Chicago turim 
rašyt šikogo, o vienok dauguma 
rašys čikago. Miestą Worces
ter turim rašyt Wuuster, o kiti 
rašys Vorčester ar Vaster. Mie
stą Cleveland reiktų rašyt Klyv- 
lend, o rašytų Kleveland, ar ki
taip. Kožnas redaktorius savaip 
rašytu.

Ir nei vienas skaitytojas ne
žinos apie kokį miestą tada kal
bama. ir beras niekad iš savo 
miesto laikraščiuose korespon
dencijų.

Apie pavardes, Conelly turėtų 
butų rašoma Kaneli, o kiti rašy
tų Koneli, kito Konelly, kiti ki
taip. Daugherty turėtų rašytis 
Da’erti, o kiti rašytų Dogerti, 
kiti Doherti, kiti kitaip.

Tai tik trumpi pavyzdžiai. Ii" 
labai negražus norėjimas darky- 1 
ti kitų pavardes ar miestų var- 1 
dus.' Jeigu pav. ‘Artojo” redak- ' 
toriui rašj'damas Amerikietis 
užsinorėtų jo pavardę parašyt 
taip kaip ji jam tariant skamba, 
jis parašytų “Sheerveedaš”, ar
ba Sutkui — Sootkoos, sutiktu
mėt “What the dickens! tu da-

Taisyti reikia štai kas:
Lengvai sutaikomi musų ra

šyboje žodžiai butų štai kurie, 
jei tiktai imtumėmės (o to būti
nai reikia):

Lik ligi, lygi, lig — ar IKI.
Tad at TAT (kur nesitrumpi- 

na TADA ant tad’).
Nei ar nė (kur kalbama: Nei 

kiek nemažiau).
Negu ar nei (kur kalbama: 

daugiau negu pušę, etc.).
Pryšakis ar priešokis (ateina 

iš pryšais ar iš priešais).
Dantys (vienskaitoje) ar dan

tys (daugskaitoje) ar dantįS.
Grįžti ar gryžtį (ir kiti tokie 

žodžiai kurie neturi savyje i pa
virstančios į “į”).

šulinis, šulinys, ar šulnys.
KišeniuS ar kišenė.
Karė ar karas.
Kelnės ar kelinės.
Lytus ar lietus.
Tamsta ar Tamista.
Santykiai ar santikiai.
Pozityvia ar pozitivis (ir 

žodžiai su yvis galūne).
Pastarasis kur reik pastara

sis (ir kiti tokie žodžiai baigia
mi su ąsis, nors stovi vardinia
me linksnyje).

Tečiau ar tačiau (ar dar su 
ant galo).
Tuojau ar tupjaus (nes tai 

yra du žodžiai tuoj-jau).
Greičiau ar greičiaus.
Greičiausia ar greičiausiai 

(kada duotinis linksnis vartoja
ma iai: kam ? — greičiausiai.

Nebeateisiu ar neateisiu (kur 
dar nei sykio pirmiau nebuvau 
ateidinėjęs, ir kiti žodžiai su ne
be, labai atsitolinami nuo jų tik
ros reikšmės).

Pagelba ar pagalba.
Kurgi, irgi, betgi, — ar dary

ti iš jų du žodžiu.
Gegužės mėnuo, ar gegužio.
I ieškot i ar jieškoti.
Bjauru ar biauru.
Pjūtis ar pintis (piauna, piau- 

ti, ar pjauna, pjauti).
Dar yra ir daug daugiau re

čiau vartojamų žodžių bet čia 
paminėti yra nuolat vartojami, 
beveik kiekvienoje žinelėje rasi 
jų vieną ar kitą.

Tie labai darko musų i-ašybą, 
ir reiktų susitarti juos suvieno
dini, ir tą darant nei vienas ra- 1 
šytojas nei redaktorius nejaus- .' 
tų skriaudos. -

kiti

s

KURSK

RUSIJOS VAISIŲ SODNAS 
Ą TRADIMAS turtingo gele- 

‘ * žies rudos sluogsnio Kurs
ke, Rusijoj, gal turės netikėtą 
politinę reikšmę, pranešimai sa
ko.

Kuomet Sovietų valdžia šaltai 
skelbia jog tose kasyklose nebus 
pradėta dalbas bent prieš pora 
metų, centrelines Europos val
stybės suka godžią akį linkui 
šaltinio žalios medegos kurios | 
joms skaudžiausia reikia.

“Kursko vaisiai, ypatingai jo 
obuoliai, yra taip garsus per vi
są Rusiją kaipo Floridos grape- 
frūtai arba Kalifornijos oran- 
džiai Suvienytose Valstijose”, 
sako buletinas iš Washington, 
D. C., National Geographic So
ciety raštinės.

“Derlingas Kurskas guli gar
siame juodos žemės ruožte ku- 1 
ris buvo Europos javų lauku 
nuo Atėnų garbės dienų iki da- ■ 
bar, kuomet tos žemės derlingu- ' 
mas duoda Sovietų valdžiai kitą ■ 
prekybos argumentą del atinau- 1 
jinimo komercialių santikių su į 
alkanomis centralinėmis valsty- Į 
bėmis.

“Būdama, didesnėje dalyje, 
pietiniam krašte vidurinės Ru
sijos centrelines lygumos, ta 
gubernija, arba provincija, yra 
išraižyta daugybe rėvų ir per ją 
teka daugiau negu 400 upelių 
ir upių, iš kurių nei viena ta
čiau netinka navigacijai 'kad iš 
to butų didelė nauda. Nors ja
vai, bulvės, cukriniai burokai ir 
vaisiai padengę didesnį nuošim
tį jos, ploto, jos susigruldus gy
ventojų dauguma, net ir norma
liais laikais, turėjo sunkų pra
gyvenimą. Daugybė emigravo 
į Sibirą ir nekuriomis vasaro
mis bent 100,000 ar daugiau 
darbininkų išeidavo į kaimyni
nes gubernijas jieškoti darbo.

“Miestas Kursk stovi vaizdin
gai ant dviejų kalnų, kurių šo
nai nutiesta sodnais. Žinogui L.- —__ . .
reikia pakeisti savo įsivaizdini- Maskv— J- .—2—. ”
mą apie miestą ar miestelį kai-j na Kazokų karionės dienų.'

tuštu 
ir Iki

beveik

Ibant apie šią Rusijos dalį; čio
nai gyvenimai nesubudavota ar- 

l ti vienas kito. Kursk parodo 
laiškausią to pavyzdį, kur išsi
mėtę grupės namelių po dikltoką 
plotą, tankiausia su prastai iš
vedžiotomis ir nebrukuotomiis 
gatvėmis, ir didėli plotai 
mų tęsiasi tarpais vienų 
tų tokių sodybų.

“Gelžkelic stotis yra
keturios mylios. Iš stoties kur 
keleivis išlipa monotoniškuose 
laukuose reikia važiuoti prastu 
keliu į kokį nors hotelį. Pake- 
i'lyje j7ra upė kur daugybė mo
terų skalbia drapanas, o švaru
mo ne pilnai tepri'silaikoma dau- 

’ gelyj miesto dalių.
“Rusų turgaus paprotis kož- 

nos pušies dalykus paskirai at
vežti čia irgi matosi — vienas 
turgus atsi'buna kiaulių, kitas 

’ arklių, trečias daržovių — ir į 
turgų suvažiuoja kaimiečiai siu 
kailiniais apsivilkę, daugybe'lo
pų sulopytais.

“Mažesni kaimai į pietus nuo 
Kursko yra susnudę (sodybos 
kur tvartas prie kelio tankiau
sia yra pažymiausias bud'inkas 
iš visos šeimyniškos įstaigos. 
Mažutis namelis, kur šeimyna 
ir naminiai gyvirtiai 'sukinėjasi 
išvien aplink pečių. žiemos lai
ku, pastatyta tolimiausiame už
kampyje visų kitų budinkų. Jei 
namas kiek geresnis jis turi ir 
kaminą.

“Kur sodnai neapgaubia mie
sto Kursko ten yra medžiai ir 
tie yra pragarsėję savo lakštin- 
galėmis. Tas miestas buvo gim
tine Teodosijaus, šventojo ir* la
bai Rusų gerbiamo. Kursk yra 
seniausias miestas šioje srityje, 
turėjęs pradžią vienuoliktame 
šimtmetyje. 1240 metais Mon
golai sunaikino jį, o savo vėles
niame kariavime prieš Turkus 
jis yra paminėtas ankstyvosios 
Rusų literatūros 
Pergalė’.

“1919 metais 
ėmė Kurską, kuri 
mėjo jo pasisekimų viršūnę. Jis 
yra 330 mylių pietvakarin nuo 

vos. Jo vardas yra lieka-

epikoj, ,Igoro

Denikinas už- 
pergalė pažy-

Amžinašai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

(Tąsa iš pereito num.)
— Aš suprantu vokiškai; kalbėk vo

kiškai, bent ir jie žinos, ką man sakai.
Pirsiartino ir kiti žiūrovai; aplink juos 

jau susidarė dailus būrelis žmonių:
Pranašas atsakė vokiškai:
— Aš pasakiau, kad tamsta esi neman

dagus, ir galiu pridėti dar, kad esi tikras 
begėdis. Ką gi į tai man atsakysi ?

— Nieko, — atsakė Dagobertas, dar 
smarkiau muilindamas baltinius.

— Nieko, — pakartojo Morokas, — tai 
labai aišku! Bet aš, trumpai sakant, pa
sakysiu tau, kad jei geras ir padorus žmo
gus pasiūlo nepažįstamam stiklą vyno, tai 
tas nepažįstamasis neturi teisės būti ne
mandagiu ir užsitarnauja gero pamokini
mo. ..

Dagoberto veidas apsiliejo prakaitu, jo 
visas kūnas drebėjo iš susijaudinimo; bet 
jis vis dar valdė save. Išsiėmęs iš kubilo 
skalbiamą skepetaitę, gręžė ją ir pradėjo 
niuniuoti:

“De Tirlemont, tandion du diable, 
Nous pertirons demain matin,

Le sabre en main
Disartt adieu a.... ir tt.

Morokas, atsigrįždamas į žiūrovus, at
siliepė, veidmainingai susivaldydamas:

— Mes gerai žinome, kad Napoleono 
kareiviai buvo stabmeldžiai; jie statydavo 
savo arklius bažnyčiose ir po šimtą kartų 
į dieną nusikalsdavo prieš Dievą, ir užtai 
Dievas teisingai juos nubaudė, sumušda- , 
mas prie Berezinos, kaip tuos senovės Fa
raonus. Bet mes nežinojome lig šiol, kad , 
Dievas, nubausdamas tuos niekšus, atėmė 
iš jų ir narsybę! štai čia yra žmogus, kurs j 
Įžeidė mane, kurį Dievo malonė yra palai
minusi, ir jis dar nuduoda nesuprantąs, 
kad aš reikalauju atsiprašymo.... O jei 
ne...

— Jei ne? — paklausė Dagobertas, at- 
■ sigrįždamas.

— Jei ne, turėsi duoti man užganą. Aš 
jau sakiau tau, kad ir aš esu buvęs karei
vis. Galime rasti kur nors porą 
rytoj iš pat ryto, brėkštant, kur, 
sienos galime pasižiūrėti, kokios 
yra musų kraujas.... Vadinasi; 
gyslose yra dar kraujo likę.. ..

Šitoksai aiškus pareiškimas jau pradė
jo gąsdinti žiūrovus, kurie nesitikėjo to
kios tragmgos užbaigos.

—Ar jus mušitės? Na jau! — sušu
ko vienas. — Juk abudu busita uždarytu 
šaltojon — įstatymai draudžia dueliu muš
tis. ...

— Ypatingai su žemos kilmės žmogum 
arba su svetimšaliu, — pridėjo kitas. — Jei 
tavė suims, su ginklu rankose, tai burmis
tras uždarys tave klėtkon ir turėsi patu
pėti kokius du ar tris mėnesius, kol bus 
teismas.

— Ar tai tu eisi ir praneši burmis
trui? — 'paklausė Morokas.

— Ne, dievaž ne, — atsakė pilietis. — 
Darykit, ką sau norit, mes tiktai pataria
me, kaip draugui. Galite sau daryti kas 
patinka, kas mums bėdos!

— Ką aš paisau kalėjimo? — sušuko 
pranašas. — Tik duokite man iš kur nors 
du kardu ii’ rytoj rytą aš parodysiu, ar 
man rupi, 'ką'sakys burmistras, ar ne.

— Ką gi tamsta darysi su dviem kar
dais? — šaltai pasiklausė Dagobertas.

— Kai tu turėsi vieną kardą savo ran
koje, aš gi — kitą savo rankoje, tai ir pa
matysi! Viešpats Dievas reikalauja, kad 
Jojo garbė butų apginta.

Dagobertas patraukė pečiais, sudėjo 
savo skalbinius į skepetaitę, susidėjo vis-

ką į odinį maišelį ir buvo sau (beeinąs, švil
paudamas.

Pranašas krūptelėjo, — jis pabūgo, 
kad jo provokacija gali nenusisekti. Jis 
priėjo prie Dagoberto arčiau, sustojo tie
siog priešai jį, susidėjo rankas ant kruti
nės ir, erzindamas jį, pratarė:

— Vadinasi to plėšiko Napoleono ka
reivis, tinkąs tiktai užimti skalbėjos bobos 
vietą, atsisako muštis?!

— Taip, jis atsisako muštis, — tvirtai 
atsakė Dagobertas, nubaldamas ant veido. 
Senasis kareivis čia parodė, kaip jis buvo 
pasišventęs našlaičių gerovei. Žmogui su 
jo budu ir drąsa atsisakyti nuo mūšio bu
vo

kardų ir 
nors už 
spalvos 

jei tavo

dideliausis pasišventimas.
— Tai tu esi bailys, tu bijaisi, ir tu prie 

prifdpažyrti....
Prie tų žodžių Dagoberto sieloje lig kas 

persikeitė. Jis bemaž ko nešoko ant pra
našo, tik jį sulaikė staigi mintis. Jis pa- 
mislijo apie našlaites, apie apverktinas jom 
dvikovos pasekmes, kas sulaikytų kelionę, 
ir mergaitės atsidurtų pavojuje. Bet jo 
veide atsimušė rūstybė taip aiškiai, kad 
pranašas pats pabūgo ir pradėjo trauktis 
atbulas.

Per kelias valandėles buvo tyku. Bet 
tarpe žiūrovų matėsi kad jie pritaria Da- 
gobertui ir jau laiko jo pusę. Vienas iš 
stovėjusių čia pratarė:

— Aš netikiu, kad jis butų bailys!
— Nei aš netikiu, — pridėjo kitas.
— Kartais reikia daugiau drąsos atsi

sakyti nuo mūšio, kaip muštis!
— Pranašui nereikėjo jo erzinti; jis 

yra svetimšalis....
— Jei svetimšalis mušasi, tai jo lau

kia ilgas kalėjimas....
— Prie to, — dar kitas pritarė, — jis 

keliauja su dviem jaunom mergaitėm, tai 
va delko jis ir nenori muštis. Jei jis liktų 
užmuštas, arba paimtas kalėjiman, norė
čiau žinoti, kas atsitiktų su tom mergai
tėm?....

Dagobertas atsigrįžo į tą žmogų, kurs 
šitaip kalbėjo ir, susijaudinęs, pasakė:

— Ačiū tamstai, pone!
Vokietis draugingai paspaudė Dago- 

bertui ranką.
— Pone, — tarė vokietis Dagobertui, 

dar vis laikydamas jo ranką, — padaryk 
man štai ką: išgerk su mumis po kaušą vy
no ar alaus ir mes priversime tą velnią 
pranašą, kad jis prisipažintų pasikarščia
vęs ir kad atsiprašytų tamstos.

Pranašas, išpradžių išsigandęs, kad jo 
draugai apleidžia jį, vėl atsigavo, — steng
damasis susivaldyti ir paslėpti tikrąjį savo 
jausmą, prisiartino prie kareivio ir atsi
liepė, lyg nieko nebūtų buvę:

(Toliau bus)

to

Lietoriikki.Anrliik** ir Anghikai-LictuvUik** ,

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuri* ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katro* kalbos lo
tame skyriuje ir randi.. Važiuojančiam j

Didžiausios 
vendam*!. 
Lietuviikai, 
dilo reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliu
ko* kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bu* 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmoni* 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pat*, gera morokke oda. labai drūtas

$10.00
SIi.v*

1145 Akyvi Apsiriškimai Sviete....................p. 79
Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 

svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 

plačiai supažindina su visomis moteriško- 
l Baltoji Vergija ..................................p. 118

! Barbora Ubrika, arba kiioitoriaus Jėzuitai 
ret H. Sanger, vertė J. Stropus..........

ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_
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Didesnės ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.
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(Tąsa iš pereito num.)
Ištiesų yra keista, kaip išrodinėja Ide- 

ler, kad šie negerianti gyvūnai turėtų ras
tis taip arti prie upės, tečiau buvo daroma 
išvedžiojimų jog tos žvaigždės perstatė ga
nančius! gyvulius, kuo išverčiama vardas 
20-tos mėnulio stoties Na’aim, kuri randa
si šioje vietoje.

Nekurie žinovai, kurie sakosi galį iš
aiškinti paėjimą-kilmę šios konstėliacijos, 
tikrina jog Sagittarijus taip buvo vadina
ma todėl 'kad tuo laiku kuomet saulė in- 
ėjo ton 'konsteliacijon prasidėjo medžioklės 
sezonas, ir kad tai yra Šaulys arba Medžio
tojas. Sagittarijus visada buvo laikoma 
medžiotojų patronu.

Tame pavidale yra tolimesnių prirody
mų tam tikro nusistatymo iš pusės tos kon
steliacijos išradėjų, kadangi randama Ark
lį arba Žirgą Pegasą apdovanotą sparnais, 
kuomet Centaurui ir Šauliui jų neduota.

Žydai laikė Šaulį Efraimo ir Manaso 
gentės simboliu, gi Dr. Seiss vadina Sagit- 
tarijų “paveiksluota pranašyste apie Pa
laimintą Viešpatį”. Šaulys randasi ant pi
nigo iš Ga'llienaus laikų iš apie 260 metų 
po Kristaus, ir Satuller manė jog tas pavi
dalas perstatė Šv. Mateušą.

Astrologiškai kalbant, Sagittarijus yra 
Namai ir Linksmybė Jupiterio. Kurios ypa- 
tos yra gimę po tos konsteliacijos intekme, 
tarpe lapkričio 22 ir gruodžio 21 d., sako
ma esą gero sudėjimo, gražių akių; kašta- 
ninių plaukų, ir apvalios buinios burnos. 
Turi aibelnai linksmą būdą, veiklus, drąsus, 
širdingi ir palankus. Ji valdo kojas ir šlau
nis, ir turi intekmės ant Arabijos, Ispani
jos, Vengrijos, Norvegijos, Kologno, etc. 
Yra vyriškas ženklas ir laimingas.

Ampelius subendrino tą konsteliaciją 
su pietų vėju, ir geltona spalva vis buvo jai 
prikergiama.

Alpha Sagittarii turi vardą “Rukbat”, 
kas reiškia “Šaulio Kelys”.

Beta, dvilypė žvaigždė, buvo vadinama 
“Arkab”, ir Alpha ir Beta buvo Kazwinio 
vadinamos “du tyrų paukščiai”. ,

Gamma buvo vadinama “Al Naši”, kas 
reiškia smailgalis, tai yra strielos arba vi- 
lyčios, kuria Šaulys taiko į Skorpioną.

Delta ir Epsilon yra dvilypėse žvaigždės. 
Pirmoji buvo žinoma vardu “Kaus Meri-' 
dianalis”, arba “Media”, kas reiškia “Vidu- 
ris”, t. y. Saidoko. Antroji buvo “Kaus 
Australis”, pietinė (dalis) saidoko.

Kitos mažesnės tos grupės žvaigždės 
turi irgi savo vardus, kaip tai viena vadi
nama “Kaus Borealis”, siaurinė (dalis) sai
doko.

Mu Sagittarii, ’trilypė žvaigždė, ir ji 
pažymi punktą kur žiemos laiku pasiekia 
saulė nueidama toliausia į pietus.

Astronomiškas ženklas Sigittarijui yra 
panašus vilyčios gaivai, su perbrauktu per 
dalį vilyčios koto skersiniu.

Užpakalinėj dalyj Centauro keturios 
mažos žvaigždės sudaro nedidelį keturkam
pį, kuris turi vardą “Tere Bellum”. Šis 
pavidalas Chiniečiams buvo žinoma kaipo 
“Šunies Šalis”.

šioje konsteliacijoj yra keletas nuoga 
akia matomų puikių žvaigždžių spiečių, ku
rioje taipgi randasi pagarsėjusi “Trifid Ne
bula”, atrasta 1764 m.

Labai skaisti nova sakoma buvo pa
sirodžius žemutinėje dalyje Sagittarijaus 
1011 ar 1012 metais, kuri buvo matoma per 
tris mėnesius. Pasirodymas šios žvaigž
dės buvo užrekorduota astronomiškuose 
rekorduose Chinijoj.

Sagittarijuj taipgi randasi vienas iš 
taip vadinamų “Anglies Maišų” Pieno Ke
lyje, tamsių vietų kuriose jokios žvaigž
dės nesimato. Vienas iš jų yra arti žvaigž
džių Gamma ir Delta Sagittarii, turintis 
tik vieną silpną teleskopišką žvaigždę.

Kitas pažymus “Maišas” yra arti žvai
gždės 1 Sagittarii, apie kurį Prof. Barnard 
rašo: “Tai yra maža juoda skylė danguo
se. Ji yra apvali ir griežtai apibrėžta. 
Jos matuojamas diametras ant negative 
yra 2.6’. Delei skylės mažumo, griežtumo 
ir vienumo, ši turbut bus viena iš pažy
miausių juodų skylių su kuriomis aš esu 
apsipažinęs. Ji yra paprastoj dalyj Pieno 
Kelio, ir nėra tokia delei esumo ar neesumo 
ten žvaigždžių, bet rodos ištiesų yra kaipo 
juodas plėtmas ant dangaus.”

(Bus daugiau)

MANO DIENOS
Bėga mano dienos lėtos, 
Bėga jaunos, energingos, 
Vienos skaisčios ir saulėtos, 
Kitos liūdnos, gedulingos.

Šviesios žvaigždės, dievų sėtos, 
Po padangių žydrą skiečias, 
Mano dienos spindulėtos 
Amžinybėj buriąs, spiečias.

Ten kur rūkas juostas audžia, 
Kur svajonės uolas glosto, 
Tenai liūdnos dienos snaudžia, 
Ir šešėliais žemę klosto.

Ten kur palkšvos mėnesienos 
Tyrą rasą glamonėja,
Ten tai skaisčios mano dienos 
Su Rytoju bylinėja.

O daug buvo jau kentėta, 
Daugel jausta ir kovota, 
Kiek pasaulių pamylėta, 
Tikros laimės kiek jieškota.

Bet nebuvo lemta skinti 
Skaisčios mano saulės gėlių, 
Ir nebuvo lemta pinti 
Laimės Rytui vainikėlių,

Nes keliauta,
Bet paklysta;
Kas jieškota —
Neišvysta.:..

Žiogaičiai. 28-VI-23. Miško Aidas.

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų buvj ir pabaigą. 

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

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

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

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

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

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną sutaisė Šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi 'ėdimą žmo
gaus. Šiądien tų sutvėrimų kūnas įmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arbi imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugad ntus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumą ir senumą žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kinas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ii kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, DI. 1900, 
pusi. 370 .............   1.75
Ta pati apdaryea . .......................................... 2.50

1259. Žvėrys ir Žmogus. Pagal Schmedl’j sutaisė 
šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokių 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. .313................................ 1.50
Ta pati apdaryta .............................  2.25

1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pusi. 667 .   3.00
Apdaryta audimo viršeliais .............................. 4.00

1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerj sutaisė Šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių Visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113 ... ... ....................... 45c

1383. Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerj sutaisė 
šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li
ter), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodi ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 .............. .. 1.75
Ta pati apdaryta .......................................... 2.50

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94 puslapiai, su paveikslais .................................. .35

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

(Tąsa iš pereito num.)

• Tyrinėjimuose bylų lir teismų 
eigose gali būti tiek visokių ne
aiškumų, tiėk įvairių priežasčių 
kad po kelių šimtmečių sunku, 
beveik negailima, yra susekti 
tikrosios kaltinimų priežasties 
privedusios garbinguosius šven
tuosius vyrus prie nelaimingos 
mirties. Dar sunkiau yra susek
ti mirties priežastis tokių žmo- 
niių kurie niekur nebuvo žino
mi, išskyrus savąją tiktai parti
ją-

Pastebėkime kad šv. Griga
lius Taumaturgas ir Šv. Deni- 
sas, Aleksandrijos vyskupas, 
kurs nebuvo nužudytas, gyve
no tais pačiais laikais kaip ir šv. 
Kyprijonas. Kaip tai galėjo at
sitikti kad jie buvo palikti ra
mybėje, nors, be abejonės, ir jie 
buvo taip gerai žinomi kaip ir 
Kartagos vyskupais? Ir delko 
Kyprijonas buvo nužudytas?... 
Greičiausia jis buvo nužudytas 
ačiū jo asmeniniams priešams 
norėjusiems prašalinti jį iš po
litinio gyvenimo.

Negalimas dalykas kad ir šv. 
Ignacas, gyvenęs maloningojo 
Trajano laikais, butų buvęs nu
žudytas vien už tikėjimą- Juk 
Kirkščionims buvo leista drau
ge su juo keliauti Romon ir būti 
arti jo. Antiochija, kur šv. Ig
nacas buvo vyskupu, buvo labai 
maištingas miestas, — tat ir 
galimas dalyWas kad žfmonių 
manyta jog tokie maištai yra 
Krikščionių darbas ir agitacija.

Pavyzdžiui, šv. Simanas bu
vo apkaltintas prieš Saporą buk 
jis buvęs Romos šnipas. Pasa
kojimas apie jo nusikaltimą nu
rodo buk karalius Saporas lie
pęs jam pagerbti saulę, — bet 
kas nežino kad Persai negarbi
no saulės ? Jie skaitė saulę tik
tai kaipo emblemą labo princi
po pareinančio iš dievo Ormuz- 
do, kurį jie garbino.

Retorikai negerai daro kal
tindami Dioklecianą buk jis 
pradėjęs persekioti Krikščionis 
kaip tiktai užėmęs sostą, žiū
rėkime ką seko Euzebijus iš 
Cezarejos, Konstantino gyrėjab 
ir visų prieš jį buvusių impera- 
ratorių aršus priešas. Jisai vei
kale “Bažnyčios Istorija”, kn. 
VIII, sako: “Imperatoriai per 
ilgą laiką buvo prielankus Krik
ščionims. Jie pavesdavo jų val
dymui provincijas; keletas Kri
kščionių gyveno imperatorių rū
muose ; net patįs imperatoriai 
vesdavo sau moteris Krkščio- 
nes. Dioklecianas vedė Priską, 
kurios duktė buvo Maksimiano 
Galėrijaus moteris.”

Galime spėti kad persekioji
mas kurį pradėjo Galerijas bu
vo kilęs del kokių nors intrigų, 
kurių esmės mes jau nežino
me.

7. — Melagingų legendų ir 
persekiojimų pavojus.

Neteisybė ir melai perilgai 
valdo žmonių protus. Laikas 
jau pasirinkti keletą teisybių, 
kuriais mes galime susekti viso
je daugybėje tų legendų ir pasa
kų kurios apvilko Romos istori
ją po Tacito ir Svetonijaus lai
kų.

Kaip gi, .pavyzdžiui, mes ga
lime tikėti kad Romėnai, kurių 
įstatymai rodo mums juos bu
vus rūsčiais ir rimtais, kaip, sa
kome, jie galėjo pavesti prosti
tucijai Krikščionių merginas ir 
augštoS kilmės jaunas moteris? 
Neturime teflsėls tikėti kokio te
nai Ruinarto aprašymams jo 
knygoje “Aktai”. Jis, tarp kit
ko, ir tokių nesąmonių pripasa
koja kaip ši. Jis sako kad An- 
kyros mieste buvusios septynios 
Krikščionių panos, kiekviena po 
apie 70 mėtų amžiaus; guberna
torius Teodektals paliepęs išduo
ti jas to paties miesto jaunikai
čiams paleistuvystei; bet pas
kui, kaip ir galima buvo tikėtis, 
jis permainė savo nuosprendį 
ir įsakęs joms kad jos nuogos 
dalyvautų Dianos paslaptyse — 
reikia nepamiršti kad Romėnų 
tikėjimas reikalavo kad Dianos 
paslaptyse visos mOterįš turėtų 
ant savęs velionuS. šv. Teodo- 
tas, kurs, teisybę sakant, laikė 
viešus namus, meldėsi Dievui 
kad jis pasiimtų pas save tas 
šventas paneles. Dievas išklau
sė Teodoto maldų. Gubernato
rius liepė pririšti joms prie kak
lų akmenis ir paskandinti eže

re; jos tuojau apsireiškė Teodo- 
tui ir prašė jo kad jis pasirūpin
tų apsaugoti jų kunus kad jų 
nesuėstų žuvis....

šventasis, laikęs viešus na
mus, su (draugais naktį (nuėjo 
prie ežero, kurs buvo kareivių 
dabojamas. Dangaus šviesybė 
ėjo prieš jį;v kai jie priėjo prie 
tos vietos kur (buvo sargyba; 
dangaus vyras, apšarvuotas nuo 
pakaušio iki kojų, puolė sargybą 
ir pavarė 'ją šalin. Šv. Teodo- 
tas ištraukė iš ežero šventųjų 
panelių lavonus. Paskui jis li
ko suimtas ir atvestas prieš gu
bernatorių, bet dangiškasai vy
ras jau nebepasirodė Įi r (nebeap
saugo j o jo galvos nuo nukirti
mo. Mes pakartojame kad mes 
labai pagerbiame tikruosius 
kankinius, bet irgi pakartojame 
kad Suriku yra tikėti tokioms 
Ruinardo pasakoms kaip ši.

Ar papasakoti atsitikimą su 
šv. Romanu? Euzebijus sako 
kad jis buvo įmestas į liepsną; 
čia buvę keletas žydų įžeidė Jė
zų Kristų, pradėję piktžodžiau
ti kam jis leidęs įmesti į ugnį 
tris jaunus žydukus, šadraką, 
Mešaka ir Abednegą. Dievas 
juos išgelbėjo iš liepsnojančio 
laužo. Tik spėjo žydai prasi
tarti, bematant ir Romanas iš
ėjo iš liepsnos sveikas! Impe
ratorius įsakė dovanoti jam gy
vybę, sakydamas teisėjams jog 
jis nenori ginčytis su Dievu. 
Keisti Diokleciano žodžiai! Tei
sėjas nepaisydamas imperato
riaus įsakymo liepė išrauti Ro
mano liežuvį; nors jis ir turė
jo čia pat buddlitis, visgi jis lie
pė tą operaciją atlikti gydyto
jui. Jaunasis Romanas, iš pri
gimimo buvęs šveplas, pradėjo 
kuoaiškiaųsiai kalbėti kaip tik
tai ’išpjovė jo liežuvį.... Gy
dytojas parodymui kad opera
cija buvo atlikta gerai, pasiėmė 
pro šalį ėjusį žmogų ir nupjovė 
jam tokį pat galą jo liežuvio 
kaip ir Romano, ir tasai žmogus 
pasimirė.... "Anatomija mus 
mokina”, sako autorius, “kad 
žmogus negali gyventi be lie
žuvio.” Jei Euzebijus tikrai 
parašė tokį nonsensą tai suriku 
yra i n tikėti tokiai istorijai.

Toliaus užeiname pasakojimą 
apie nukankinimą šv. Felicitos 
ir jos septynių kūdikių, šitai, 
sakoma, padaręs išmintingasis 
ir maldingasis Aritoninus. Be
ne tiktai bus taip kad koks nors 
labai uolus rašytojas užsimanė 
suriesti čia tokią pat istoriją 
kaip ir apie brolius Makabėjus. 
Pasakojimas prasideda šitaip: 
“šv. Felicita 'gyveno Ramoje 
laikais Antoninaus”. Iš tų žo
džių matoma kad autorius ne
gyveno tais pačiais laikais kaip 
ir šv. Felicita. Jis sako kad 
prėtoras buvo teisėju ir teisė 
vietoje vadinamoj Campus Mar- 
tius. Ir čia matai klastą. Cam
pus MaritiuS niekados Romos is
torijoje nebuvo teismui skiria
ma: tai buvo aikštė kariumenės 
manevrams ir žaislams.

Kitur yra šv. Ipotitas, kurs, 
sakoma, buvęs arklių traukia
mas ir plėšomas, kaip ir mito
logijoje TesėjauS sūnūs Ipoli
tas. šitokio kankinimo Romė
nai niekados nepraktikavo. Ma
toma kad šventojo vardo pana
šumas į mitologinį asmenį pri
vedė autorių prie sulipdymo pa
sakaitės ! ’

Iš visų aprašymų apie kan- 
kiintiniuS, visur matai kad pa
tįs Krikščionįs būriais eidavo į 
kalėjimus aplankyti savo drau
gų kankinių; jie eidavo prie 
laužų su jais; jie priimdavo >lr 
pasislėpdavo relikvijoms kanki
nių kraują, kaulus, drabužius; 
nekartą jie palaidodavo ir jų la
vonus ir atlikinėdavo prie jų 
kūnų įvairius stebuklus. Ir nie
kas jiems nedrausdavo tuo visu 
užsiimti. Juk jei kankiniai bu
tų buvę persekiojami už tikėji
mą tai jų pasekėjai ir draugai 
irgi butų buvę suimami ir •kan- 

‘ kinami už tą pačią religiją. Su 
jais Romos valdžia butų apsi
ėjusi lygiai taip jau kaip Krik
ščionįs patįs vėliau apsieidavo 
su Valden'sais, su Albigensais, 
su Husso pasekėjais ir Su viso
kiais protestonais. Krikščionįs 
skerdė ir degino juos neatsi
žvelgdami nei į jų lytį, nei į jų 
amžių. Ar senovės persekioji
mų istoriniuose aprašymuose 
yra kas nors panašaus garsiai

Baltramiejaus Nakčiai, kuomet 
Katalikai Francuzijoje išskerdė 
tųikstančiuS protestor ų ? Ar 
yra kas nors panašaus į tuos 
garsius apvadkščiojimus Tulu- 
zos mieste, kur katalikai rengia 
procesijas ir dėkoja Dievui kad 
jis leido jiems keli šimtai metų 
atgal išskersti 4,000 kitaip ne
gu jie tikinčių krikščionių?

Dideliu širdies sudrebėsimu 
reikia prisipažinti kad mes, 
Krikščionįs, esame aršiausi per
sekiotojai ir žmogžudžiai. Ir 
kas gi yra tie kas turi nukentė
ti? Gi muSų broliai! Tai ne 
kas kitas kaip patįs Krikščionįs 
su kryžium ir šventraščiu ran
kose degino miestus, skerdė 
žmones, liejo savo brolių krau
ją nuo pat seniausių laiku iki 
dabar!

Leiskime kad Romėnai tikrai 
persekiojo Krikščionis vien tik
tai už jų tikėjimą. Tat ar Krik
ščionįs irgi taip pat turi elgtis 
su kitaip tikinčiais? Argi mums 
pridera būti persekiotojais jei 
mes smelkiame persekiotojus?

Mums gali pasakyti: “Kam 
jus pasakojate žmonėms apie 
muSų klastas? Kam jus rodo
te žmonėms kaip klastingi yra 
Stebuklai ? Kaip melagingos 
yra pasakos ir legendos? Tos 
pasakos, tie stebuklai ir legen
dos gaivina žmonėse dievotumą 
ir dorybę: yra juk tokie dalykai 
kaip reikalingosb'oš klaidos; ne
lupk nuo kūno šašą jei nulupa
mas šašo gali numarinti patį 
kūną!”

Mes į tokį užmetimą atsaky
sime:

“Visos tos melagingos legen
dos, visi tie pri'gavingfi ir klas
tingi stebuklai kuriais jus nuo
dijate žmonių protus kaip tik
tai ir naikina žmonių širdyse ti
kėjimą. Juk daugybė žmonių 
jieškančių tikėjimo šviesybės 
nusiskundžia sakydami 'kad ‘^ti
kėjimo vadovai prigavo mane, 
taigi nėra ir nereikia tikėji
mo.... Geriau pasiduoti gam
tai negu klaidai; geriau klausy
ti gamtos negu klaidingų žmo
nių pasakų ir išradimų.... ”

Didelė kvailybė butų protau
ti šitokiu budu: “Voraginas, 
parašęs knygą ‘Aukso Legen
dos’, ir jėzuitas Ribaneneira, 
parašęs knygą ‘šventųjų Gė
lės’, parašė nonsensus, — taigi 
ir nėra Dievo. Katalkai išsker
dė Hugenotus, ir Hugenotai 
skerdė Katalikus, — taigi .nėra 
Dievo, žmonės panaudojo išpa
žintį, komuniją ir visuS kitus 
sakramentus tam kad atlikti 
pikčiausias piktadarybes, -— to
dėl nėra Dievo.” Mes kaip tik
tai kitokią iš to padarytume iš
vadą, būtent: — 'taigi, Dievas 
yra, ir jis, mums jau pasimirus, 
po takios daugybės nusikaltimų 
ir 'klaidų įr kančių, nuramins 
mus. Ir teisybė, — tiktai pa
mąstykite: kiek buvo karų už 
tikėjimą? ar nebuvo 40 popie
žių schizmų (ir jos visos ar ne
buvo kruvinos ? Ar visa tai ne
sukėlė neapikantos tarpe žmo
nių? Ir akivaizdoje to viso ar 
neteisybė kad žmonės perilgai 
kentėjo pragarą ant žemės ?....

(GALAS)

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”
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STRAIPSNIS XXXIV

Perpenėjimas karščiuose pavojinga.
Kūdikio gyvenime sukietėjimas vi

duriukų yra pavojingas ženklas. Mo
tinos ekstrinė rūpestis ir tinkama 
priežiūra perves kūdikį laimingai per 
šį pavojingą laikotarpį.

Tinkamas penėjimas regis kūdiki 
išlaikys sveiką labiau negu bile ki
tas veikėjas. Jei kūdikis buvo tūlą 
laiką žindomas, o paskui pastatytas 
prie bonkutės, tai išmintinga, iki ne- 
pripras prie kito peno, vartoti skys- 
tesnj mišinį negū yra jo amžiui re
komenduota. Po to galima stiprinti 
kiekį kas kelios dienos' iki atatinka jo 
amžiui. Jei kūdikis rodo bent kurį 
ženklą iiškrypusio virškinimo tai iš
mintinga gryžti prie skystesnio val
gio iki iškrypimas atsiitaiso. Jei kū
dikis patenkintas, nevemin, auga nuo 
keturių iki šešių uncijų kas dieną, 
normaliai viduriukus liuosuoja, tai 
galima užsitikėti kad maistas atatin
ka ir kokybe ir kiekybe.

Mažai kūdikių yra alkanuojančių. 
Diduma motinų padaro greičiau rim
tą klaidą duodamos kūdikiui daugiau 
negu jo viduriukai sutavalioja. Jei 
kūdikis verkia kiek tuoj atėmus bon- 
ką ir pirm davimo kitos tai galima 
bent kiek pastiprinti mišinį. Bet pa
stiprinimą reikia daryti laipsniškai: 
kasdieną po truputį.

Ypatingai Vengkite perpenėjimo 
pavojų. Jei kūdikis neramiai miega, 
maistą išvemia, turi perliuosus vidu
riukus ir skausmus ta paprastai jam 
maisto {perdaug duodama, arba per* 
dažnai; arba pefstipriai. Jei kūdi
kis žindomas tai pirmu žiingsniu tu
ri būti pailginimas penėjimo tarpo. 
Jei ant bonkutės maitinamas tai rei
kia sumažinti maistą ant pusės ir 
laukti iki iškrypimas suslugsta. Jei 
tas negelbsti tuoj eik pasitarti su gy
dytoju.

Nežiūrint pažangos medicinoje ir 
apšvietoje šeši milijonai musų mo
kyklų vaikų yra nedapenėti. Labiau
sia yra kaltos motinos, nes jos nepa
mato pavojaus ženklų. Ncdapenėji- 
mas yra gilus, gręžiąs dalykas. Jis 
pradeda savo mirtiną darbą niekam 
nepastebint. Blogiausias dalykas tai 
kad jis užpuola visus- Nedapenėtas 
vaikas lengvai pakliūna ligoms. Pa- 
Pavyzdžiu, džiova bujoja tarpe to
kių. Taip vadinamų vaikų ligų ne
būtų sunku išnaikinti jei prašalinsi 
visus nedapenėjimus. Kiekviena mo
tina turėtų apsaugoti savo kūdiki 
del jos pačios labo ir labo kitų vaikų.

Nedapcnėjimas yra tiesioginė pa
sekmė negero maisto. Pridedant Bor
den’s Eagle Pieno prie vaikų valgio 
motina gali būti tikra kad teikia ap
saugos, kuri juos apsaugos.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

NAMAI Pardavimui

Jeigu norit pirkti arba par
duoti namus, biznį afba kit
ką, 'kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, atba greitai rašy
kit man —

J. A. Pečiulis
1219 E. 83rd St. Cleveland.
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pea tikrą Specialistą, • ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavuno. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Hgoe. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-avvvM.&vuv ** s'******0
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 nusilpnėjuaius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijims 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10486 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Cleveland 

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

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.
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MUSŲ PIRMTAKUNAI 
SENOVĖJE

T ABAI nedaug težinome apie pirmuosius 
u “tikruosius” žmones. Nematėme nei jų 
paveikslų. Giliausiuose žemės sluogsniuo- 
se kartais rasdavome jų kaulų šmotelius.
Šitos liekanos randamos yra tarpe įvairių 
kaulų senovės gyvių, kurie senai jau išny
ko pasaulyje. Antropologai (taip vadina
mi yra mokslo vyrai, tyrinėjantie žmogų, 
kaipo gyvių karalijos narį), paėmę tuos 
kaulų šmotus, atstatė musų senovės pirm- 
takuną gan teisingai.

žmogaus kaukolės augimas.

Žmonių giminės pro-pro-prosenelis bu
vo labai nedailus ir nerangus žindžius (ma
nualas). Jis nebuvo didelis, daug žemes
nis už šių laikų žmones. Nuo saulės kar
ščio ir nuo vėjų žiemos metu jo oda buvo 
tamsiai ruda. Jo galva, didelė dalis jo kū
no, jo rankos ir kojos buvo apžėlę šiurkš
čiais ilgais plaukais. Jis turėjo labai plo
nus, bet labai tvirtus pirštus, ir jo ranka 
panešėjo beždžionės rankai. Jo kakta bu
vo žema; jo žandakauliai buvo kaip ir žan- 
dakauliai žvėries, kurs savo dantis naudojo 
vietoj šakutės ir peilio. Jis nedėvėjo dra
bužių. Jis nematė ugnies, išskyrus jei bent 
liepsnas ugniakalnių (vulkanų), nuo kurių 
arit žemės buvo pilna durnų ir lavos.

Jis gyveno drėgnoje plačių miškų tam
sumoje, kaip ir Afrikos pigmėjai (neūžau
gos) dar dabar gyvena. Jausdamas alkį, 
jis kasinėjo augmenų šakneles, arba ėmė 
paukščių kiaušinius iš jų lizdų; taip jis mi
to pats ir taip maitino savo vaikus. Kar
tais, po ilgų lenktynių, jis sugaudavo girių 
kregždę, ar mažą laukinį šunelį, ar kiškį. 
Šituos gyvius jis suvalgydavo žalius, nes 
jis dar nežinojo, kad virtas maistas yra 
gardesnis.

Per 'kiauras dienas šitas primitivis 
mąs sau maisto.

Nakčiai užėjus ant žemės, jis paslėp
davo savo žmoną ir vaikus kur nors medžio 
duboje ar kur už uolos, — mat, visomis pu
sėmis buvo jo priešai-kraugeriai žvėrys; 
sutemus, tie žvėrys vaikštinėjo aplink, dai- 
rydamies, ar neras 'kur ką nors paėsti sau 
ir savo vaikams, ir žmogaus mėsą jie labai 
mėgdavo. Tai buvo toks pasaulis, kuria
me turėjai ar pats ėsti kitą, ar kitas suės
tų tave. Žinoma, toks gyvenimas buvo la
bai nelaimingas, pilnas baimės ir vargų.

Vasaros metu saulė be susimylėjimo 
kepino tuos žmones; žiemos metu jų vaikai 
suštyrdavo nuo šalčio, net tėvų rankose 
laikomi. Jei toksai sutvėrimas susižeisda- 
vo (medžiojant visados nėra sunku nusi
laužti sau kaulą, ar išsisukti koją), tai ne
buvo kas jam pagelbėtų, ir jis turėdavo 
mirti baisia mirtimi.

Kaip daugelis žvėrių Zologiniuose dar
žuose (žvėrynuose) mėgsta rėkauti ir kau
kti, taip ir pirmutiniai žmonės mėgdavo 
rėkauti, — tai yra jie mėgdavo be paliovos 
kartoti kažkokius nesuprantamus garsus, 
nesą jiems patikdavo girdėti savo balsą. 
Ilgainiui jie susekė, kad tais garsais jie 
gali įspėti savo draugus apie pavojų; pas
kui vienokiu garsu jie galėjo sušukti taip, 
kad jų draugai suprastų, jog jie įspėja 
juos apie “tigrą”; kitokiu garsu jie pra
nešdavo pamatę “penkis dramblius”. Ki
tas atsakydavo kitokiu garsu, kurs reiškė 
“aš matau”, arba “bėgkime pasislėpti”. Ir 
tai buvo, — galimas dalykas, — kalbos 
pradžia.

Bet, kaip jau pirma pasakėme, mes la
bai nedaug težinome apie tų dalykų pra
džią. Ankstybasis žmogus neturėjo įran
kių ir nestatė sau namų. Jis gyveno ir mi
rė, nepalikdamas jokio ženklo apie save, 
išskyrus-tik keletą nugarkaulio šmotų, ke
letą žandakauiių. Ir tos liekanos pasako 
mums, kad daug tūkstančių metų tam at
gal pasaulyje gyveno tam tikra rūšis žin

džių (mamalų), kurie visiškai skyrėsi nuo 
kitų gyvių, — kurie, galimas dalykas, išsi
vystė iš kitokių, nebežinomų mums, panė
šėjusių apams, gyvių, išmokusių vaikščio
ti ant užpakalinių kojų ir naudoti savo* pry- 
šakines kojas kaip rankas — ir kurie, ir gi 
galimas daiktas, giminingi buvo su musų 
pirmtakunais.

(Bus daugiau)
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PAKRUMĖLĖJ

Pakrumėlėj ant kalnelio
Aš dainelę pyniau,

Iš gaimtužės gražaus daržo 
Tad’ gėles sau skyniau.

Tad’ dainelės saldus garsas 
Sklido po lankelę,

Ir man ant ramios krutinės
Mirgėjo gėlelė.

Pakrumėlėj ant dirvono
Ilgai aš stovėjau,

Po girelę ir šilelį
Mintimis lekiojau.

Aš paskendęs tarp saulutės
Skaisčių spindulėlių

Nebejaučiu kad nuilsęs
Nuo sunkių darbelių!

Svajonė.
W

KALNAS
Šių naktį mėnulio šviesoj 
Dunkso šešėlis tolumoj, 
O tai didžio kalno šešėlis. 
Viršūnė jo graži, tvirta, 
šviesa mėnulio apsupta, 
Nuo čia jis rodos mažutėlis.

Bet tyčia prieik artyn kada, 
Užlipk ant viršaus, tai tada 
Vaizdus aplink gražius matysi; 
Pakels tau sielą reginiai 
Kuriuos sutiks akių žvilgsniai. 
Aplink mintimi skraidysi.

Tenai tik tau ir bus ramu,
Gėrėtis vėjo švilpimu,
Ir aplink supančia girele, 
žvaigždžių padangėj blizgėsis, 
Tolumoj juodas debesis t— 
Čia tie vaizdai taip sielą kelia.

Ramu gėrėtis; o dvasia 
Skraido, augštai padangėse, 
Po mėlyną padangės plotį. 
Pakalnėj krūmai tamsiuose 
Kaž ką tai slepia ukuose, 
Neduoda kiekvienam žinoti.

Smėlis.
w

Kas yra turtingiausi pasaulyj žmonės? 
Turtingiausiais pasaulyje žmonėmis skaito
ma dabar šitie: Henry Ford turi turto 
$550,000,000; John D. Rockefeller’ — $500,- 
000,000; Westminsterio Kunigaikštis — 
$200,000,000; Basil Zacharof — 125,000,000; 
Hugo Stinnes, Percy Rockefeller, Baron H. 
Mitsui, Baron K. Ivasaki, J. B. Duke, Geo. 
F. Baker, T. B. Walter — po $100,000,000; 
Barodos Galkvaras — $125,000,000.

Turtingiausios šeimynos yra sekančios: 
Rotšildų — $500,000,000; Gugenheimų — 
$200,000,000; Weyerhauseru — $100,000,- 
000; Astorų — $100,000,000.

is?3 NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio........... $1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio .....................    ;................ 50c

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio .................................................... 50c

Kun. Dembalris, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelis atminties musų pirmųjų

įvairių nesmagumų. Knyga yra dideli, su 
Drūtais audimo apdarais ............................................ 1.50

Ta pati drūtais apdarais ..................... 2.00

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

&

Tūlas vaikinėlis dvi merginas 
turėjo,

Vienai ir kitai apsivesi: priža
dėjo.

O kad sodės perdaug fundino, 
Na ir abidvi aipteargino.

Pamatė vaikinas kad bus riestai 
Ir išeis negerai,

Kad dviejų bobų neišmartys, 
Ką darys ?

Skvernus i ranką husiėmė 
Ir Į Lietuvą išpleškėjo.
Šiandien likusios dvi merginos 

Dideliai nusiminusios. 
Apsisaugokite, mergelės, 
Jus kvailos evelėls,

Matot kaip su jom atsitiko, 
Prigavo abidvi ir ant ledo 

paliko.
Dabar gana raudos. 

Vargo daug turės ir bėdos, 
O kur dabar pasidės ? 
Į ligonbutį eiti turės.

Tas atsitiko Skutkino paviete, 
Nepertoli Mahanojaus mielsto.

♦ * *

Detroite vienas iš saliuno ėjo, 
Revolverį kišeniuje turėjo, 
Keršino visiems kad nušaus 

Jeigu iš kelio nepasitrauks.
Na ir susikivirčijo su vienu 

Einančiu vaikinu,
Su revolveriu jį gąsdino.

O bet to nesitikėjo r nepasijuto 
Kaip Į nagus policijos įsmuko. 
Paėmė į kozą, o kada prova 

buvo,
Badai aną dieną atsibuvo, 

Tai kad ir porą dienų sėdėjo, 
Dar 28 dolarius užmokėjo, 
O kad nebūtų užmokėjęs, 
Butų 6 mėnesius džėloje sėdėjęs. 
Dabar revolverio nesinešios, 
Ir nušovimu kitų negruimos.

* ♦ »

Veluk turėti ant sėdynės 
šunvotę

Negu bobą pusgalvę.
Kaip aš po svietą atsilankau

Tai visko ir visaip matau. 
Ant svieto niekad nebūna gero, 
Kur boba joja ant vyro savo, 
Tankiausia, jeigu sueina j porą 
O boba buna tamsesnė už vyrą,

Jeigu tokia boba 
Pasikelia į unarą, 
Blusas atšeria, 

Kasdien mUnšainės prigeria, 
Tai niekas pas tokią vertės 

neturi,
Ant kožno išaugėto žiuri.

Nors trandys vyrą, 
Proto galvoje nėra. 
Ir kad primanytų 
Savo vyrą numarintų.

Dora ir šviesi moteris 
Nesirūpins kitais vyrais. 

Savo vyrą myli, 
Prieš jį nutyli.

O jeigu kokią gauna lakudrą ? 
Tai jau gana.

Turi ergelė ik smert, 
Ir turi tankiai pasigert. 
Tokių porelių gana yra 
Ką boba pametus vyrą

Dėlto kad Senas,
Negudrus kaip jaunas. 

Jau ne viena taip padarė 
Jog trumpai buvęs bobą pavarė. 
Gerai, vyručiai, apsižiūrėkite, 
Jeigu merginą už pačią renkate,

O jeigu buna dori tėvai, 
Būna dori ir vaikai,

O ir pati gera
GauS gerą vyrą!

4/
Nekurie laikraščiai šnairai 

pasižiurėėjo į “Dirvos” Angliš
ka kalba užvestą skyrių ir nu
tylėjo pavydėdami kad ne jie 
tai pirmiausia SuimiSlino. Kiti 
nutylėjo palaikydami tą visai 
nereikšmingu ar nevertu pami
nėti. O kiti pasakė kad tai esą 
prastas sumišlijimaS, bile tik ką 
naujo įvedus, kad kiti taip pa
daro. Sakė, tai didesnei naudai 
Amerikonizavimui Lietuvių da
roma.

(Visybės Pasakos. Rankios įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su

taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67.......26

1595. Soeialistiikas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa............................................................................. .. 10c

virš 200 pusi............................ J...*............................. $1.00

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liako 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—Die vės Dienos Sventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

voj atsitiko su daugeliu musų 
žmonių nuėjusių Lenkiškais 

I šunkeliais.
į

Jonas Stankūnas (vietanais), 
paėmė už pačią p-!ę Magdę Ba- 
kuttriultę, karštą patriotę. Ale 
kad ji išryto nori ilgai miegot ir 
nekelia pusryčių virt, jis įsitai
sė grafofoną ir kate rytais atsi
kėlęs užgrajina tautos himną, 
ir ji priversta buna išlipt iš lo
vos ir atsistot kolei himną gra- 
jina. Tada ir miegas pereina.

Iš Kipšo Maišelio
Pulsudskis su dvasiomis mu

šėsi .... Vienas laikraštis pa
rašė, gi kitas Brooklyn! Skis pa
kartojo buk Pilsudlskio tėvas da
lyvavęs sukilime 1864 drauge 
su Kasciuška.... Na, o Kas- 
ciuška 1864 m. sukilime tiktai 
iš dangaus tegalėjo dalyvauti, 
nes jas keliosdešimts metų prieš 
tą suklimą buvo miręs....

Ir suvaikyk tu dabar!
Stebuklingas biznio metodas. 

Vienas senas laikraštis savo bi
zniui vartoja stebėtiną metodą. 
Jis visad mėgsta vienam gryb
štelti, kitam kąstelti, trečiam 
“feisą” parodyti. Tur būti tai 
yra geras metodas, — juk to
kie smarkus biznieriai jo ne
naudotų jei jis butų nenaudin
gas! Ačiū tokiam metodui jie 
gauna daugiau skaitytojų, dau
giau draugų, visi jų žnybtelti, 
kąstelti žmonės lieka kuiogeriau- 
siais biznio rėmėjais ir priete- 
liaite....

Gera yra išbandyti metodai 
plačiai pritaikyti.

Visi mėgsta tiktai apie blogą 
kalbėti. Beveik visuose laikraš
čiuose rasi pilna apie visokias 
nelabybes Lietuvoje: viens ra
šo apie blusas Lietuvoje, kitas 
apie valdininkų poniškumą, tre
čias Galvanauską keikia, ketvir
tas prieš kapitalistus kalnus 
stato. O to kas ištikrųjų Lie
tuvoje yra nemato. Nemato tų 
dalykų kad Lietuva iš po 'kelių 
amžių vergijos lyg iš numirusių 
prisikėlė. Nemato kad Lietu
vai reikia tvarkytis prie sun
kiausių aplinkybių. Nemato kad 
ji buvo visa išgriauta. Nemato 
kad jos tvarkytojai nėjo muks
iu apie valstybių tvarkymą, tat 
gi geriau ir negali darbo atlik
ti....

Ir stebiesi pamisiijęs ar tik
rai musų laikraščiai yra Lietu
vos, kaipo valstybės, draugai ar 
priešai ?. ...

Ar pamąstėte? Ką darysime 
su rinkimais?

Nebetoli keletas rinkimų:
1) Susivienijimo Lietuvių A- 

merikoje;
2) Sandaros;■
3) Nepajusime kaip ateis ir 

1925 metų rinkimai.
Bukime prisirengę kad “prie

šas miegančius neužkluptų”.
&

Gyvieji nabašninkai
Bolševikams patariame pasi

skaityti : jie bent sužinote kokia
me rojuj gyvena jų draugai-dar- 
bininkai Rusijoje.

Bolševikų laikraštis “Kresną
ją Gazeta” aprašo visuotiną au
dimo fabrikų darbininkų Susi
rinkimą Petrapilyj. Svarbiau
siu klausimu buvo "Darbininkų 
Tarybos” perrinkimas.

Komisaras daro pranešimą 
apie Tarybos veikimą. Paskui 
pirmininkaujantis klatisia:

— Ar neturit paklausimų del 
Tarybos veikimo ir del pada
ryto pranešimo?

Visi tyli.

Jie vfead užmiršo kad į jų re
dakcijas ateina iš Kauno Lietu
vių leidžiamas laikraštis Lenkų 
kalba, vardu “Nowiny”. Ir tas 
laikraštis leidžiama ne Lenki
nimui Lietuvių, bet Lietuvini
mui Lenkų. Ten kas numeris 
mokinama sulenkėję Lietuviai 
savo tikros 'tautystės ir jiems 
parodoma ką gero Lenkai davė 
Lietuvai.

“Dirvos” įvestas suameriko- 
nė j tįsiam musų jaunimui sky
rius Angių kalba gelbėte mums 
atvesti ant Lietuviško kelio tų 
Lietuvių vaikus kurie nuėjo iš- 
tautėjimo šunkeliais, kaip Lietu

Pirmininkas: — Gal kas nori 
dalyvauti diskusijose?

Visi tyli.
Pirmininkas: — Matyt viskas 

gerai. Prašau siūlyti rezoliuci
ją del daryto pranešimo.

Visi tyli.
Pirmininkas: — Niekas ne

nori žodžio? Tokiu buidu aš 
pats siulau šitokią rezoliuciją: 
“Pripažinti Tarybos veikimą 
geru.” Ar priimta rezoliucija?

Visi tyli.
Pirmininkas: — Niekas ne

prieštarauja ?
Visi tyli.-
Pirmininkas: >— Skelbiu jog 

rezoliucija vienbalsiai priimta.

Visi tyli.
Tai matote ką bolševikų ten>r 

rate padarė iš daabinftikų! Jie 
bijo prateižioti ir teąvo nuomonę 
išreikšti, nes gali gauti kulką Į 
kaktą....

Tai atstikimas iš gyvenimo 
Rojuje.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
1ST DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Štešat
Cleveland, OMol

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU 

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton^ ant milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorką kas Utarninkų 
Greitas persėdimas Southamptone. 

Lietuviai ypatiškai lydima.
Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siai į Hamburgą naujais aliejum 

kūrinamais laivais.
3-čia (j Piliavų 106.50) War Tax 
Klesa (į Hamburg 103.50) S5.00 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS

sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja į 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaite. 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keleivių galite gauti pas bile 
agentą. Pareikalaukit. Yra vie
nas jūsų mieste arba apielinkėj.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

I Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri Aptiekos

IWVWWWWVVVWVVWVVVVVVh
LOUIS EISENBERG į

url Geležinių Daiktu, Pečių, 
Kvailių, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Princeton 1887-K

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 18 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomls 
nuo 10 iki 18

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
E. 7š ir St- Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon s'anitariškon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
nes yra visoki patogumai ir geriau
sia patarnaujama. Taigi ateikit ir 
jus kurie dar nebuvot. (30)

KAINA TIK 25 CENTAL

921 St, Clair Ave.
Netoli E. 9th Street

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po _ pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

City Realty & Investment Co.
Lietuvių

NAMU PIRKIMO IR PARDAVIMO
ĮSTAIGA

Perkame, parduodame ir mainome namus, 
lotus, ukes ir biznius.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
Tėlefonate Randolph 3397. (Prieš Lietuvių Svetaibę)

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose mieštuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi mariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

0.^ X-Ray Egzaminavimas $1.00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu- 

J J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
nSffMįHĮMBvlft' JTO * visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

BM viO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKI^S, 
1F i- NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKtkIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimų ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškąs ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrj ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

sųjį Kraujo Vaistų 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
* 811 Prospect Avenue. Room 302 Standard Theatre Bldg.

CLEVELAND, OHIO ,
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:80 VAKARE. NEDELDIENIAIS 10 IKI 1.

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.



DIRVA

The Younger Set
Cities in Lithuania

Tere is a town in Lithuania 
named RASEINIAI, with some 
ten ar twelve thousand inhabit
ants; at Raseiniai the Diet (or 
Seimas) of Žemaitija (Samogi- 
tia) formerly assembled.

The city of KĖDAINIAI, not 
very far from Kaunas, posses
ses a large protectant church 
constructed in 1629 by the Lith
uanian magnate arid nobleman 
Radvilas; in this church is the 
tomib of this princely house of 
Lithuania.

Not far from Šiauliai there 
■is a little town Papilė; here on 
the beautiful hill, in the Papilė 
cemetery, the marital remains 
of the Lithuanian historiian Si- 
manas Daukantas are ‘ laid to 

. rest.
On the banks of Kražentė ri

ver there is a town KRAŽIAI. 
The Lithuanian poet Sarbievs- 
kis Used to pursue his literary 
(studies at the Jesuit college of 
this town; at one time the Jes
uit church in Kražiai possessed 
Leonardo da Vinci’s famous 
painting “Ascension”.

PLUNGĖ, once the- home of 
the Prince Oginskis, is the Lith
uanian Jerusalem: the Jewish 
.population in this town is very 
large.

On the banks of Nemunas is 
ancient fortress of Veliuona, at 
which Gediminas died 2n 1341.

šidlava, in Žemaitija, te a 
place of frequent pilgrimages, 
as also Kalvarija, which has a 
Calvary constructed on the 
model of the Original at Jeru
salem.

The town of Biržai te known 
in history as the principal scene 
of 'Lithuanian opposition to 
Ronian <5aJtho¥idfem|, lalud the 
headquarters of the Lithuanian 
Protestant Prince Nicolas Rad
vilas the Black.

Lithuanian Cabinet
The new Lithuanian Cabinet 

of Ministers is composed of the 
following:

Prime Minister and Minister 
of Foreign Relations — Mr. E. 
Galvanauskas;

Minister of Agriculture — 
Mr. Krupavičius (R.-C. priest);

Minister of Communication— 
Mr. Tamas Naruševičius-Narus;

Minister of Justice — Mr. Tu
mėnas ;

■ Minister of Education — Mr. 
Bistras;

Minister of Interior 
Šalkauskas;

Minister
Sližys;

Minister
merce and
Petrulis;

Minister
Mr. Rosenbaum.

o

Mr.

of Defence — Major

of Finance, Com- 
Industry — Mr. V.

of Jewish Affairs-

Lithuanian Congress 
(Seimas)

The representatives of 
Second Lithuanian Seimas 
cording to their professions

the 
ac-

are:
Jurists — 16; Farmers — 10; 

workers — 9; priests — 7; 
•teachers — 7; doctor's — 6; 
offcers — 5; engineers — 4; 
social worker's — 3; economists
— 3; professors — 2; rabbi — 
1; soldier — 1; naturalist — 1; 
co-operative — 1; no occupation
— 1.

At the. election to the Second 
‘Lithuanian Serinas the parities 
received the fallowing votes: 
Farmers’ Party — 131,284 v.; 
Christian Democrats — 133,602 
votes; Federation of Labor — 
35,353; Peoples’ Party (Liau- 
dininkai-Valstiečiai) — 169,526 
v.; Social Democrats — 102,927 
v.; Bolshevists — 34,365; Pro- 
tgressives — 19,152; Poles — 
63,752; Jews, 
Germans —

The First American 
Circus

The pioneer elephant in Am
erica was imported on a ventury 
by a sea captain. Her name was 
“Old Bet”; and she arrived iln 
New Yrrk about 1815. One 
John Sloat 'bought her, and then 
sold her again to Hachaliah Bai
ley. The new arrival was trans
ported on .a sloop as far as Os- 
ring, on the Hudson, and driven 
from there back into the coun
try, where she was exhibited in 
a barn.

From time to time, “Old Bet” 
was led out of her bam for a 
tour on the road, to give the 
country folk a treat. In those 
days an elephant was a fear
some and amazing thing. So as 
ndt to scare the skittish horses, 
the huge beast was driven from 
place to place at night. There 
was another reason for night 
travel — her owner wished, to 
keep the curious from getting 
a free glimpse of her. She wa& 
Shown in barns or tavern sheds, 
and everywhere she went she 
hired the crowds. People came 
from surrounding counties; 
whenever a group gathered the 
talk was about Bailey’s weird 
new jungle exhibit.

The showman’s enterprise I 
was so well rewarded that a 
number of hte acquaintances 
began to foresee a profitable 
future in the managerie bus
iness. In those days the village 
of Somers, in Westchester co., 
New. York, was the resort of 
cattlemen, who came from 
Western States with droves of 
cattle and sheep, which were 
fattened for market in the sur
rounding pastures. New York, 
fifty miles away, drew from 
this source its chief supply of i 
butcher’ meat. Among, the vil
lagers on Somers Plain that 
profited from the calttlemen’ls 
trade were two brothers, Gerard 
and Thaddeus Crane. Like their 
townsman Hachaliah Bailey, 
they prospered and bought an 
elephant. A bill of 'sale dated 
1825 shows that they purchased 
from Marcus Carmel “one equal 
and undivided third part of a 
female elephant” for $3,000. 
Forthwith, they took it on a 
tour, going as far south as Mo
bile, Alabama. There they 
bought a lion, 'a lioness, and two 
cubs—the first lion cubs ever 
exhibited in the United States. 
Riders, acrobats, and clowns 
were added to “The Great Lon
don Circu's”, which later dev
eloped into a large an celebrated 
organization. Other Westches
ter County villagers went finto 
the menagerie arid circus busi
ness, and for many years the 
countryside near Brewster was 
used as winter quarters’for Old- 
time “rolling shows”.

“Old Bet” died about 1821. 
Incidentally, Phineals Bamumls 
“Greatest Show on Earth” was 
not launched until forty years 
later. Bailey, having started 
the first American animal show 
arid gained a modest fortune, 
opened the Elephant Hotel in 
Somers, in 1827, on a frequent
ed highway. On the grassy 
triangle in front of the en
trance he put up a granite mon
ument surmounted by a wooden 
image of an elephant. The im-

pressive red brick building still 
stands at the crossroads, while 
the effigy of “Old Bet” still 
rules the plain where she made 
circus 
ago.

history over a century 
—George S. Bryan.

WISE WORDS 
hate the man who builds 
his fame

On ruin of another’s name.

i

Remember the silent owl 
the chattering magpie: 
better to look wise than to 
foolishly.

A dog is the only thing in the 
world that loves you better than 
he does himself.

Well, whiles I am a beggar
I will rail

And say, there is no sin but to 
be rich;

And being rich, my virtue thfen 
shall be

To say, there
beggary.

is no vice 'but

—Shakespeare.

noble to forgive,’Tis more
and more manly to despise, than 
to revenge an injury.

Today is ours —- what do we 
, fear?

Today is ours — we have it 
here.

Lets treat it kindly, that it 
may

Wish, at least, with „us to 
stay.

Let’s banish business, banish 
sorrow —

To the gods belongs tomorrow.
Tomorrow’s fate, though thow 

be wise,
Thou canst not tell not yet 

surmise.
Pass, therefore, not today in 

vain.
For it will never come again.

Russians and 
100,308.

If Wisdom’s
seek,

Five things observe with care:
Of whom you speak,
To whom you speak,

And what, and when and where.

way you’d wisely

If you in the morning throw 
minutes away,

You can’t pick them up in 
the course of the day.

You may hurry and scutry 
and flurry and worry,

You’ve lost them forever, 
forever and aye!

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”

andI’d ratther be a beggar 
spend money like a king, than 
to be a king and spend it like a 
beggar.

KNUTTY KOLUMN

and 
’Tis 
talk

There once was an old main of 
Lyme,

Who married three wives at a 
time.

When asked, “Why a third ?” 
He replied, “One’s absurd!

And bigamy, sir, is a crime.”

A canner, exceedingly canny, 
One morning remarked to 

granny,
“A canner can can
Anything that he can;

But a canner can’t can a 
can he?”

—Carolyn Wells.

has

can,

Where Sugar Comes From
Teacher—What is the prin

cipal product of Cuba?
Little Girl—I don’t know.
Teacher — Why, don’t 

know where the sugar you 
comes from?

Little Girl—Yes, ma’am,
borrow it from the woman next 
door.

you 
use

We

Preparing His Alibi
Poet—I propose to publish my 

poems under the name of John 
Smith.

Candid Friend—Well, I don’t 
think that’s playing the game.

Pobt—Why not?
Candid Frend—Just think of 

the thousands of innocent men 
who will be suspected.

SKAITYK 1R PAGALVOK
WAV,

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje ištaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį. r
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B. SAVINGS & LOAN GO.
3352 Superior Av. Cleveland, O

AW.

Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMU SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemont 
Cream Soda, Loganberry, 

Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos1 “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖKI T JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI
Siu. nakcialy (dzūkiška) .....................................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam baliui) 
Ko Liūdit, Sveteliai 7 . tV ................... 
Vai Aš Pakirsčiau ............ ........... 
Už šilinge!) .......... . ........................... .. j..
Dovanojo (dzūkiška) . ..„.................. 
Skyniau Skynimėli ......................... 
Tykiai hįemunėlis Teka .................... 
Saulutė Raudona ........ ’*....................
Lihgo (Latviška) ............ ............................. ...
Kregždelė (duetas prie piano., žodžiai V. Kapso 

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

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

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

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

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) .......................... 
Neverk pas Kapų (mišram chorui) ..................
Metai po Mėtų (vyriškas kvartetas) ............
Oi, Rūta,'Rūtele (solo) . .........;..............
Pasaką (solo) ............................................
Noktomis — Ačiū (solo) .................. 
Kur tas Šaltinėlis (solo) ................ ... 
Vai, Verčia, Laužo (solo) .................. 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs./.... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) ..................
Skambančios Stygos (duetas) ..........................
“Lietuviškos Dainos" — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso'?!) dainų, ,89 p.

“šventoji Naktis” trijų aktų operetė, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41. .. ..... ;................ ;..

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje 
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 10 Šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių............

J. NAUJALIO VEIKALAI
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) .............. 
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai: 

“Močiute Mano”) ......................
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
“Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 
“Giedai Gaideliai”, “Ant Kalno Rugiai”, ir “Oi 

Žiba žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui ....

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI

lygiams balsams) ....

(solo) ............
Gimę .(chorai)

Ant Tėvelio Dvaro ir Tykai Buvo Vakarilie
(mišram chorui) ................................... ....

Ai Jojau Per Girelę.ir žaliuok, Rūtele (m. eh.) 
Atsisveikinimai su Giria (mišr. chorui) ..........
Ai įsivilkčiau čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimks su Tėvyne (miir. chorui) .. 
Darbininko Daina (miir. chorui) ......................
Era Mano Brangi (baso solo) ..........................
Kaip Raiba Paukštutė (eolo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (miir. chorui) ......................
Motule Mano ir Šėriau Žirgeli (miir. chorui).. 
Nesigraadink, Mergužėle ir Einu per Dvareli 

(mišram chorui) ........ ...........................
Ne del Tavęs aš, Mergele (solo) ......................
Oželis (mišr. chorui) ................ .'.......................
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ..............................
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — solo)..............
“Dainų Dainorėlia” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms), 30 dainelių ........................ ..

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

tė, Putė (solo) ...,.. ............................
Saulutė Tekėjo (duetas) .............. . ..................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) ......................
Scherzo (tik pianui) .........................................;
Sunku Man Gyventi (solo) .............. . . ..............
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..................

yra

Štai Jums
Muzika ir Dainos

ZINIO

30c 
60c 
20c 
20c 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c 
15e

80c

75c

35c

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c 
25c
50c 
50c

1.50

1.50

.. $5.00

75c

60c
50c
50c
60c

30c

85c 
10c 
60c 

1.00 
1.50
60c 
50c 

1.00
60c 
60c 
50e 
75c 
60c 
30c 
30c

80c 
50c 
60c 

1.00 
1.00

60c
30c
75c

75c 
25c 
30c 
25c 
60c 
60c 
60c

Važiavau Dieną ir Vai žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ..................
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) ....

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

solo) .................................
Lietuvos Himnas (solo) .......... .. ................

Mergvakrio Dairia ir Ėi, Tėveli (mišr. ch.) .. 
Aš Fa: Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. eh.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) . ■ 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. eh.) 
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) .......į..........
Pasaka (pianui) ......................................................
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
Trjs Liaudies Dainos (pianui) ................

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................;. 
Graži čia Giružė (solo) ..................................... ;
Ginkim šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ..........................
Meilė (solo) ............;......................................
Mes Grįšim Ten '(mišriam chorui) ..................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) ........... 
Visuomet Širdis Surakinta .................. 
Bemužėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažv.elgki, Mieloji ” ..........
Skrenda, Lekia Musų Mintis (dviem balsam " 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ..........
Pirmyn i Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesmė į šv. Kazimierą (mišram chorui) ........
Keturiolika Dainų (mišram cb» vienoj knygoj)

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė (mišram chorui) ..................
Karvelėli (mišr. chorui) .. ....................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) ..............................
Užmigo Žemė (mišr. chorui) ..............................

L.r EREMINO VEIKALAI 
“Lyra” No. 1, telpa šios dainos: “Liuosybė”, 

“Liepa”. _ “Pavasario Daina”, “Kelias tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 

balsams) ................... . ............................ ..
“Lyra” No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi

ria”, “Palik Sveika”, “Daina", “Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams)

"Lyra’’ -No. 3, telpa: “Darbo Giesmė”, “Tiroliu 
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjojimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.)..

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko
Ereminas. Tilžėje 1902, push 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .................................

L.

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram chorui) ...

” “Jura ir Mergos” (solo) ................. .■
“Burtai” (solo “Tupi Šarka”) .............. 
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ....... 
“Visur Tyla” (solo) .....................
A. Kačanaųsko: “Sudiev, Lietuva" (mišr. ch.)

“Už Klystančius Žmones” (ario-
za, tenor solo) . .. ........................................

J. Žilevičiaus: “Laisvės Daina” (mišram chorui) 
Kun. T. Brazio: “Musū Dainelės” I dalis, dviem 

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių ....
“Musų Dainelės", II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ........................... ■
“Giedojimų Mokykla”, vadovėlis 

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams 
ir gegužinėms), 102 dainelės ............

Kanklės. • Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 ....................

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

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

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

Chicago,. Ill...............................

M.

"DIRVA"
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1.50

30e
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50c
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1.00

25c
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
$125 Columbia Grafonolos už $75

Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ąve. Cleveland, Ohio
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įpie Lietuvos
Padėti 

lietuvos Finansi 
.Pramonės Minist 
į> pranešimas ( 
įj numerio):

žemės UI 
lemės ūkis Liet 

įjm gyvenime l 
Utele, kas matyti 
ii 80 nuošimčių 
)ji savo užsienin 
ū susirišę su juo. 
ji gula dvi sūri 
lis-išmaitinti k 
£ ir dar pagam 
(jokio produktų 
įi butų sumokėt 
jis vertybes ktr 
j negaminama a: 
į# gaminama, b 
Ištara dabartiniu 
prjc apsieiti neg 
Husu žemės u 
į daug atsigavo 
crilghi jis susilyg 
teisiu stoviu. Ę 
Ecsas dalykas yr 
šoki, ir tai kiek 
ii, kokybių atžvil 
ase pačiuose dir 
b fotuose būti 
įpau negu kad 
n gaminama, ir 1 
otieji produktai 
tegalėtų pasaulinė 
moti su ten siu 
sės žemės ūkio 

‘Esant markės 
mje, žymi dalis 
b» produktų buv 
ej Vokietijon, k 
p karo ypatingai 
[riektų stoką. Iv 
fflbėiiuotą valiut 
in krintant Vok 
iru žemės ūkio 
oš žymioj dalyj ta 
as Vokietijai. 1 
įstojo žymioje d 
■ akio produkt 
jsįt, ir štai1 šiais 
fiįomusų žemės 
Ifteporteriams 
ibū naujas rink 
Mtas uždavinis y 
gdsporteriams, 
□su kraštui ir v 
p Lietuva del kd 
tefiq mažiau ga 
Ėienin savo gam 
Et tiek1 pat maži; 
likti prekių u® 
bagi, tai visiems 
fekvieuas mulsų 
Ėmioes yra apn 
nų gaminiais a 
teta, kuri pas mi 
n beveik išimti 
Šokesnis už par 
mainius užsienin 
kratas aukso 
asų kraštas gau 
aria Amerikoj, i 
far, kaipo dovar 
Ii toliau, kadang 
tirai j nepriklai 
u, kaip viso kr 
tą laipsnis taip i 
l®j musų pilie 
togštyn, ir kada 
skalavimai tuo 
rilyje gali būti 
heiamomis vert 
šerio, suprantat 
tai privalo pro: 
ianės ūkis kad ; 
ta didesnės ir i 
ta atsargos, kur 
b padengti prel 
tKrmo.

“Bet tai dar t 
U-musų žemės 
ji to uždavinio d 
laminti žemės 
tolios kokybės 
bosai konkuruo 
toje. Ir šitoji 
Pasirodė šiais r 
kibiausių, svari 
ta- Praėjusių a 
bis buvo geras,'

pdvos odos ii

Kaina 6£ 
tiesiai iš labt

104*114
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Cleveland, Ohio

Padėti
. Lietuvos Finansų, Prekybos j 

I ir Pramonės Ministerio V. 
| nulio pranešimas (tąsa iš 
| eito numerio):

Žemės Ūkis
I “Žemės ūkis Lietuvos ekono- 
I ramiam gyvenime lošia didžiau- 
I šią rolę, kas matyti ir iš to kad 
ei virš 80 nuošimčių visų gyven- 
| tojų savo užsiėmimu 'betarpiai 
i yra susirišę su juo. Ablt žemės 
į rikio gula dvi sunkios prieder- 
| mės — išmaitinti krašto gyven- 
E tojus ir dar pagaminti tiek že- 
I męs ūkio produktų kad jaiis ga- 
I Įima butų sumokėti užsieniams 
| už tas vertybes kurios Lietuvo- 
I je negaminama arba neužtek- 
t tinai gaminama, bet 'be kurių 
Į Lietuva 'dabartiniame kultūros 
t stovyje apsieiti negali.

‘■‘Musų žemės ūkis po karo 
Į tiek daug atsigavo kad kiekybių 
į atžvilgiu jis susilygino su prieš- 
I kariniu stoviu. Ęet dabar vy- 
' riausias dalykas yra pakelti žę- 
į mės ūkį, ir tai kiek galima grei-j 
L čiau, kokybių atžvilgiu, t. y. kad 
Į tuose pačiuose dirbamosios že- 
Į mės plotuose butų gaminama 
į daugiau negu kad iki šiolei bu- 
Į vo gaminama, ir kad tie paga- 
I mintieji produktai savo koky- 
E be galėtų pasaulinėj rinkoj kon- 
į kuruoti su ten siūlomais geros' 
į' rušiek žemes ūkio produktais.

“Esant markės valiutai Lie- 
I tavoje, žymi dalis musų žemės 
K ūkio produktų buvo ekspoirtuo- 
I jama Vokietijon, kuri po didžio- 
Ijo karo ypatingai jautė tokių 
I produktų stoką. Įvedus pas mus 
į stabilizuotą valiutą, ir vis to- 

liau krintant Vokiečių markei, 
I musų žemės ūkio produktų kai-
■ nos žymioj dalyj tapo neprieina- 
| mos Vokietijai. Taigi Lietuva 
| nustojo žymioje dalyj savo že- 
i męs ūkio produktams Vokieti- 
| joje, ir štai'šiais metais altsi- 
| Stojo musų žemės ūkio produk- 
» tų eksporteriams uždarinis su- 
f rasti naujas rinkas eksportui.

■ Bet tas uždarinis yra ne tik mu- 
b sų eksporteriams,-bet ir,visam 
E musų kraštui ir valstybei. Jei- 
t gu Lietuva del kokių nors prie- 
| žasčių mažiau galėtų parduoti 
|i užsienin savo gaminių tai lygiai 
S ant tiek pat mažiau tegalėtų ir 
į pirkti prekių užsieniuose, ka- 
’■ dangi, tai visiems turbut aišku, 
! kiekvienas muSų pirkimas ūž- 
t-sieniuoes yra apmokamas arba 
' mūsų gaminiais arba aukso va

liuta, kuri pas mus irgi gauna-
- ma beveik išimtinai kaipo už- 
, mokesnis už parduotus musų 
. gaminius užsienin. Aš čia ne- 

liečiu tos aukso valiutos kurią 
mušu kraštas gauną iš musų iš
eivių Amerikoj, Anglijoj ir ki
tur, kaipo dovanas giminėms. 
Ir toliau, kadangi įžengus Lie
tuvai į nepriklausomą gyveni
mą, kaip viso krašto reikalavi
mų laipsnis taip ir žymioje dau
gumoj musų piliečiuose kįla vis 
augštyn, ir kadangi tie nauji 

; reikalavimai tuo tarpu žymioje 
dalyje gali būti tenkinami tik 
įvežamomis vertybėmis iš už
sienio, suprantama kaip sku
biai privalo progresuoti mūsų

■ žemės ūkis 'kad jam susidarytų 
, vis didesnės ir didesnės' verty

bių atsargos, kuriomis jis priva-
! lo padengti prekių Įvežimą iš 

užtsienio.
“Bet tai dar tik pusė uždari- 

' nio -musų žemės ukiui. Antro- 
! ji to uždavinio dalis yra — pa

gaminti žemės ūkio produktus 
tokios kokybės' kad jie galėtų 
liuesai konkuruoti pasaulio rin- 

I koje. Ir šitoji uždavinio dalis 
I pasirodė šiais metais viena iš 

skubiausių, svarbiausių Sr opiau-1 
šių. Praėjusių metų musų der-'l 
liūs buvo geras/ bet del to dei-

Pet- 
per-

naus KOK-ymų deiėktų paeinan
čių iš sekios menkumo (itf Ineuž- 
tektino produkto apdirbimo, t. 

I y. siraortavimo ir išvalymo, mu
šu grudų eksportas negalėjo už
imti tinkamos sau 'vietos pasau
linėj rinkoj, nes tie musų pro
duktai, ypatingai 
neaugėta kokybe 
reikia konkuruoti 
tų produktais.

“Iš šito apsireiškimo, musų 
žemės ūkis, ypač jo vadovaujan
tieji elementai, padarė '.tinkamas 
išvadas ir ėmėsi visų tų pastan
gų toms blogybėms prašalinti. 
Vyriausybė suprasdama visą 
klausimo svarbumą skyrė visus 
savo liuosesniuš finansinius re
sursus ir visas savo intelekftua- 
les jiegas žemės ūkio pagalbai. 
Apie tos pagalbos detales čia 
neminėsiu. Aš tik norėjau pa
žymėti kokią begalo'svarbią ro
lę lošia pas mus žemės ūkis, 
kaip yra svarbų turėti ir galė
ti turėti ringas, pi ūsų eksportui 
ir kaip šiais metais visais musų 
žemės ūkis ėjo po ženklu: kelti 
žemės ūkį kokybiniu atžvilgiu 
ir pritaikinti jo prod ūktus prie 
pasaulinės rinkos reikalavimų. 
Taigi, kaip minėjau, šitas (išda
vinis musų žemės ukiui pas mus 
nėra naujas, bet tik stabilizuo
tos valiutos įvedimas parodė jį 
visiems pirmaeiliu, visiems su
prantamu ir visiems butinu. 
Stabilizuota valiuta aiškiausia 
pasakė musų žemės ukiui kad 
jojo žemiškasai dievas lyra pa
saulinė rinka, kuriai jis turi 
tarnauti ir prieš kurį jis turi 
nusilenkti. Ir kuo greičiau ir 
pilniau musų žemės ūkis prisi
taikins prie to žemiškojo dievo 
— pasaulinės rinkos — reika
lavimų tuo bus jam, reiškia ir 
musų valstybei ir visai tautai, 
geriau.”

grudai, savo 
nestengė kaip 
Su ikfttų kraš-

Rašo apie Amerikos Lie
tuvius ir Atstovybę

“Lietuvos žiniose” tilpo ilgas 
V.. K. Račkauskas 'straipsnis 
apie Amerikos Lietuvius ir Lie
tuvos Atstovybę. Straipsnyje 
išrodoma kad Lietuvos Atsto
vas p. Čarneckio ne įtik Inetęlsė p. 
Vileišio pradėtuosius darbūs, 
bet viską slopina, ir palgaiiaus 
pdskolos reikalais, registracijos 
klausimu ir t. p. kompromitavo 
Lietuvos valdžią ir mažino jos 
autoritetą Amerikos Lietuviuo
se.

Lankėsi J. W. Liūtas. Sere-1 A. Zimontu susiruošė ir nuvyko 
doj lankėsi “Dirvos” redaktijo- į Marion, Ohio, kur buvo Har- 
je plačiai žinomas tauįtininlkas dingas laidojama, ir nugabeno 
darbuotojas J. W. Liūtas iš Lietuvių vardu puikų vainiką, 
Brooklyn©, Sandaros Centro Pir-1 kuris buvo padėta pimjaeilėj
mininkas. Jis tą pačią dieną 
vakare ir išvažiavo.

Gerb. Liūtas plačiai kalbėjo 
apie visuomenės reikalus, apie 
Sandaros stovį, kas daroma ir 
manoma toliau daryti. Jis už- 
gyrė organizuojamą Sandaros 
'kuopų apskritį,_ kurio suvažia
vimas įvyko 
5 d. Taipgi 
čių priimtus 
naudai vajui.
mas taipgi susitarė su tenaiiitli- 
niais veikėjais pradėjimui rude
nio laiku vajaus Sandaros rei
kalais.

Ant rudens; sako Sandaros 
Pirmininkas,, bus rengiama di
deli maršrutai po visas Lietuvių 
kolonijas.

Gerb. Liūtas buvo Chicagoje 
laike Prezidento Hardingo mir
ties, todėl su Politinio Iždo Pir
mininku Adv. S. Kodžiu ir Dr.

Clevelande rugp. 
pagyrė Sandarie- 
planus Sandaros 
Chicago j e budtk-

vietoj su 'kiltais vainikais, kuo
met, sako, .Lenkų delegacijos 
nei geros vietos negauta, nei jų 
dovana Anglų spaudoj neužre- 
korduota kaipo nuo Lenkų.

Išvažiuoja Lietuvon. Du Cle- 
velandiečiai,,K.' Grinis ir A. Me
dalis, keliauja Lietuvon savo gi
minių aplankyti, — 
netrukus gryžti atgal 
šėję pas savo tėvelius.

A. Mecialis, 3134 
avė., keliauja pas savo 
Medalį, Vaiškiemio kaime, Šie- 
likų par.

Su juo drauge keliauja ir jo 
geras pažįstamas, K. J. Grinis, 
8408 Pulaski avė., aplankyti sa
vo tėvus Jočionių kaime, Pagi
rių vai. Grinis yra Sandarie
ms ir veiklus vyras, dalyvavęs 
teatrališkuose perstatymuose.

jie mano 
pasirie-

Superior 
tėvą, K.

GELEŽINIV DAIKTŲ į
KRAUTUVĖ |

MALIAVOS — STIKLAI — VAR j!
Maliavos — Stiklai — Variusiai «J
įrankiai — Pjaustymo Padargai J,

Elektriški Reikmenis. _ ,•
Piumberiams ir Stogams Reikmenes.

Namams Padargai.

S. J. Woyshville & Son 5
1557 EAST 55th STREET 5
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Maistingas Gėrimas
Pigus kainoje 
bet turtingas 

sveikatos 
žvilgsniu

BELLE VERNON
PIENINES MASLIONKOS

Gaivinantis, Skanus, 
Stiprinantis

Linkime jiems laimingos ke
lionės! Jie keliaus ant 'laivo 
LEVIATHAN, rugsėjo 8 d.

K. Grims buvo pasirengęs iš
keliauti 18 d. šio mėnesio, bet 
Lietuves Atstovybė, del neži
nomų priežasčių, nuo pat rugp. 
8 d. laikė jo pasą neduodama vi
zos; į laiką vizos negaudamas, 
jis turėjo atidėti savo kelionę 
net iki rugsėjo 8 d., turėdamas 
del tos priežasties daug nepa
togumų.

I rp. Mecialis ir p. Grinis lai
vakortes pirko “Dirvos” /Agen
tūroje.

Nugabeno į šaltąją. Ant St. 
Clair Ave., nr. 2118, gyvena vy
rukas Žilinskas. Pereitą nedėl- 
dienį parėjęs girtas namon pra
dėjo kankinti savo moterį, — 
surišo rankas, pradėjo sukinėti 
jai pirštus, mušti ir kankinti. 
Jis jau ne kartą taip yra kanki
nęs savo vargšę “gyvenimo 
draugę” ir vieną kartą išlaužė 
jai nykštį. Į nelaimingos mo
ters klyksmą atėjo policmanai tir 
mušeiką Žilinską nusigabeno į. 
policijos stotį. Gal šaltoji pa
mokins 'kaip reikia elgtis su sa
vo žmona. Žilinskai turi tris 
vaikučius, — jie auga nuolati
niame ‘'namų terore”... .

SLA. 14-tos Kuopos Piknikas. 
SLA. 14 kuopa rugpjūčio 19 d. 
turėjo pikniką Chestnut Grove 
daržo, žmonių privažiavo labai 
skaitlingai, — bent 300 ar gal 
ir daugiau. Iš vietos profesio
nalų buvo Dr. J. šemtolhmals, 
Adv. J. P. Keršis, buvo aptieki- 
ninkai, real-estaltininkai, biznie
riai, darbininkai....

Piknike buvo ir programas. 
| Kalbėjo “Dirvos” vedėjas V. K. 
Račkauskas apie Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, apie jo rei
kšmę Amerikos Lietuvių gyve
nime, ypatingai apie jo reikšmę 
Cleveland© Lietuviams. Anot 
kalbėtojo, jei Cleveland© Lietu
viai suprastų reikšmę organiza
cijos, jėi susirašytų prie Susi
vienijimo kuopos bent tūkstan
tis ar trylika šimtų žmonių, jei 
taip susispietę pradėtų smar
kiai darbuotis savo reikalams 
tai bematant SLA. kuopa čia 
galėtų turėti savo svetainę, sa
vo mokyklą, savo knygyną, savo 
teatrą, ir tt, Tokios kuopos, 
susiorganizavusios po visą A- 
meriką, butų lyg naujas orga
nizacijos gyvenimo branduoiis. 
“Musų jaunimas”, saiko kalbėto
jas, “visvien jau atsitolina nuo 
musų; mes, eidami Lietuvių gy
venime į praeiti, nepriyalomę 
palikti to gyvenimo likimui, bet 
privalome pavesti jį musų pri
augančioms kartoms, čia gi
męs ir augęs jaunimas nedaly
vauja musų organizacjose, nesi 

(nesuprantą musų ginčų, musų

Mažeikių Gimnazijoje 
Permainos

Mums rašo iš ‘Lietuvos kad 
Mažeikių Gimnazijos Direkto- 
torium paskirta p. Melchioras 
Račkauskas, klasinis filologas 
ir istorikas, buvęs inspeflsjtorium 
Panevėžio Mokytoji) Seminari
joje.

bufų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home

- Supply 
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND. O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkutnas.
8707 BUCKEYE RD.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

lupynos sunaikina gražiausius 
plaukus.

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

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

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

1 104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Trįs Specialiai Apredalai
ATPIGINTA GREITAM PARDAVIMUI! 

250 MOTERIŠKŲ $25 IR $27.50 VERTĖS

Rudeniniai Ploščiai d 7
Ploščių Išpardavimas Iff

Kurio Jus Neturit “
Praleisti!

Ploščiai dėvėjimui dabar kaip lygiai ir toliau! Paprasti ir su 
kaulio kainieriais modeiiąi; grynos vilnos, įvairiais kvoldais ir ly
giai'Išsiūti įvairių materijų; šone susegami arba priešakyje; Ru
dos, Taupę, Briedžio spalvos arba Mėlyni! Visokių mierų mote
rims ir merginoms. Ateikit jų pirkti, po $17.

300 NAUJŲ $10 TRICOLETTŲ

Dresias egQl.
Reguliarių ir Ekstra Mierų _ I

Tik ką išpakuotos! Dešimts puikių fijr M 9IUU 
stilių, gražiai pasiutų iš plonų triko- 
lettų ir tricoknitų; nepaprastai gra- 
žus pavyzdžiai rudos, melsvos, rus
vos ir kokoa spalvų. Moterims ku
rios nešioja mieras 38 iki 52. Skiepe 
parsiduoda po $6.95.

600 PUIKIŲ SILKINŲ SUKNIŲ

Dresias d
Suknios kurios turėtų parsiduoti U* H 

nuo $25 iki $27.50. V I
Virš 30 skirtingų modelių; storo Uj H M I 

crepe de chine, Canton crepe, satino B B^W
ir sudėtinų iš mezginių ir satino. Pa- B

_ tinkamose madose, daug puikiai ap- * 
vedžiotų karieliukais, etc. Matykit 
jas skiepe po $15.

reikalų. Bet jis mokės daly
vauti organizacijoje kurią pats 
sau susidarys: čia jau pate jau
nimas mokės susidomėti įvai
riais savo reikalais. Kas Svar
biausia, jaunimo tarpe, susior
ganizavus jam prie Susivieniji
mo, fouls gyvos jo tėvų tradici
jos, — jis visados jausis kad 
Lietuva ir Lietuviai yra jam ar
timi, ir kad jis pats yra tai 
jaunoji Lietuvių atžava Ameri
koje. ...”

Po prakalbų buvo žaidimų, —- 
kaip tai bėgimais lenktynių, vir
vės traukimas, ir tt.

Lenktynėse laimėjo dovanas: 
Pauljna Liuckevičienė, Julė Pu- 
ziniukė ir Ona Armanavičiutfėi; 
geriausiai mušė “monkę” su 
bole Juozas Janušauskas, 18 m. 
amžiaus.

Visos tvarkos prižiūrėtojais 
buvo kuopos valdybos nariai — 
pirmininkas M. Lukošius ir pa- 
gelbininkas J. Puzinas.

14-toji kuopa laiko savo susi
rinkimus kas pirmas ketvergas 
kiekvieno mėnesio, Lietuvių sa
lėj, nuo 7:30 vakare. (Patarti
na Cleveland© Lietuviams spie
stis prie Susivienijimo kaipo 
prie rimčiausios ir geriausia ve
damos Lietuvių organizadjos 
Amerikoje.

Sugryžo iš vakacijų. Po po
ros savaičių vakacijų sugryžo į 
Cleveland^ atilsėti Sandaros 18 
kuopos pirmininkas A. Lapins
kas, L. Politinio Iždo rice-pirmi- 
ninkas A. Žukas, ir Iz. Samas, 
veikius vietos tautininkas. Jie 
visi automobiliui buvo išvažiavę 
j Michigan valstiją, ten žuvavo, 
maudėsi ir linksminosi. Rude
niui jie aptarė daug planų smar
kesniam veikimui.

Dr. J. šemoliunas taipgi bu
vo išvažiavęs keletui dienų į De
troitą.

Teatrališkas Choras rengia 
šeimynišką vakarėlį savo na- 
riams, kuris įvyks ketvergo va
kare, rugp. 30 d., nuo 8 vai., 
Lietuvių salėje. Bus užkan
džio ir šokiai. Nariai kviečia
ma susi rinkti.

šis Teatrališko Choro vakarė
lis yra ankstyvas ženklais atei
nančios žiemos. Choras mano 
tarti's apie žieminio sezono dar- 
bavimąsi.

Clevelande teatrų darbininkai, 
muzikantai, krutamu paveikslų 
mašinų operatoriai ir scenos pa- 
gelbininkai, reikalaują pakėlimo 
algų, baigiantis kontraktui su 
darbdaviais ir pradedant dery
bas sekančio mėto kontraktui.

Ūnijfetai muzikantai" stref- 
kuoja jau šešios savaitės teat
rų savininkams atsisakius 
didint jų algas 33 nuoš.

Kiti reiMaųja nuo 10 iki 
nuoš. algų padidinimo.

Baltimore, O., eksĮšlbdavus ga
ro rynai septyni darbininkai su
žeisti Archer skalbykloje.

Grand Rapidš, Mich., vienais 
Clevelandietis važiuodamas au
tomobiliu paežerių išgirdo šau
ksmą ir tuoj pamatė apvirtusį 
vandenyje laivelį 60 pėdų nuo 
krašto, šokęs vandenin išgel
bėjo du vaikučiu. Gautą $1,500 
dovanų už tai jis paaukojo naš- 
lačių prieglaudai.

pa-

20

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo draugų, Jur

gį Vartavičių ir Antaną Geru- 
tauską. Abu paeina iš Suvalkų 
rėdybos. Meldžiu jų atsišauk
ti arba apie juos žinančių pra
nešti. (35)

G. Višniaulskas
2715 Superior Av. Cleveland, O.

ANT RENDOS
Keturi geri kambariai ant ren- 
dos, su visais parankamais, elek
tra, maudyne, fornisu, Iskalby- 
ne. Pageidaujama šeimyna 
vaikų.

Arti Superior.
JOS. A. PEČIULIS 

1219 East 83rd Street

be

BIBLIJOS STUDENTAI
Biblijos Studentai yra Tarp

tautine Draugija. Daugybė 
žmonių turi 'skirtingas miintis 
apie Biblijos Studentus, vieni 
sako jie yra nauja sekta prisi
dengus Biblija, kiti vėl sako kad 
ponas J. D. Rockefelleris gau
siai davė pinigų biblijos studen- 

|tams palaikyti. Biblijos Stu
dentai drąsiai sako: Mes niekad 
nepataikaujam ir nepataikausi
me jokiai klesai žmonių, nes vi
sos klesos yra paremta ant pi
nigų ir politikos. Mūsų užduo
tis yra apsakyti šią linksmą ži
nią (Evangeliją) apie Dievo Ka
ralystę visiems žmonėms, o ne 
uždėti kokią naują sektą (reli
gija)., neigi priversti žmones, 
arba padaryti juos Biblijos Stu
dentais', — visai ne.

Tie kurie sako kad Biblijos 
Studentai išnaudoja žmones tai 
jie visai nepažįsta Biblijos Stu
dentų. Kaip jie gali išnaudoti 
ant šių žodžių: Įžanga visiems 
dykai. Kolektn niekad nebus?

Jėzūs pasakė, kaip buvo No
jaus dienose taip bus ir dienoje 
žmogaus Sūnaus: Prieš Tva
ną niekuomet nelijo, tai žmonės 
ir juokės iš Nojaus ir jo Arkos 
stovinčios ant sausžemio. Vie
nok tvanas atėjo į laiką. Taip
ir dabar visi juokias ir iš mu
sų kad mes apsakome prisiarti
nimą Dievo Karalystės ir kad 
Milijonai žmonių Nebemirs.

Vienok ką mes skelbiam, tas 
išsipildys vreitu laiku. Dabar 
gerbiami darbininkų vadai, ar 
nėra jūsų troškimu principas 
sutvarkyti industrijos produk
ciją, įsteigti teisybę, lygybę ir 
'brolišką meilę? Sakysite taip. 
Ir išti'kro yra kiltos sąžinės to- 
kis troškimas— krikščionių mo
kslas. Bet pagalvokit, nors va
landėlę, gerbiamieji, ar galima 
perkeisti vilką į avinėlį, greitu 
laiku? Taip ir su dabartine go
dinga, saumilinga ir kerštinga 
žmonija. Vien tik viršgamtiš- 
ka jiega gali tą sutvarkyti. Na 
argi galėtų būti 'kam priešinga 
kad mes sakome jog tik DIE
VIŠKA GA'LYBe įsteigs Ramy
bę, Teisybę, Lygybę ir Meilę, 
ir tik po 1925 metų.

Biblijos Studentai toliau kal
ba, kol žmonija pasieks 1925 
metus, bus tokie didus vargai 

‘kad žmonės alps iš baimės. Iš 
kur Biblijos Studentai tai žino, 
atsakom: šv. Raštas aiškiai mo
kina apie tuos didžius suspaudi
mus. Kristus pats .pasakė Ev, 
šv. Mateušo, 24 skyriuj, o dar 
Elijošius Pranašas pasakė su
virs 1100 metų prieš Kristaus 
gimimą (1 km. Karalių, 19:11- 
12), liepė stotis Elijošįufi 'ant 
kalno, Dievas parodė jam: Pra
ėjo didis vėjas, Kurs kalnus ir 
uolas suplėšė (vėjas perstato 
Karą), ąle Dievas nedalyvavo 
tame. Bet po vėjo užėjo žemės 
drebėjimas (drebėjimas žemės 
reiškia Revoliuciją; ale Dievas 
ir ten nedalyvavo. Ir po žemės 
drebėjimo atėjo ugnis (ugnis 
perstato Anarchiją), ale Dievas 
ir ten nebuvo.... Bet po to 
viso rados-tykus ir švelnus bai
sas — NUTILKITE, gana jums.

Karas buvo jau ir sulaužė ka
ralystes. Revolucija taip arti 
yra kad jau ir aklais mato. O 
Anarchija kils laike revoliuci
jos. Bet po 1925 metų ateina 
tas garfoinkas KARALIUS JĖ
ZUS ir nutildys tą viską ir už- 
ves taiką, ir Jo Karaliavime ak- 
luju/akįs bus atvertos, užkurtu- 
sių ausis atdarytos, ir nebyliu 
liežuviai giedos; ir senieji žmo
nės gryš prie jaunystes. (Izajo 
35, Joho 33:25), ir numirusieji 
bus prikelti (Jono 5:28-29).....

Mes tą skelbiam su pasišven
timu ir sudrąsa, nežiūrim ką 
žmonės sako. DeTko žmonija ne
myli tų brangių ir garbingų ži
nių, juk mes tą viską dykai ap- 
sakom. •

Mums aiškiai sako šv. Raštas 
kodėl žmonės taip daro, neap
kenčia musų: dėlto kad jie yra 
suvedžioti šėtono.... Apašta
las Povilas aiškiai sako kas val
do tokių žmonių protus: (2. Ko-' 
rintų, 4-4), prie kurių šio svie
to dievas (šėtonas) aptamsino 
žmonių protus, užtai ir nešvie
čia jiems Kristaus Evangelija.

Biblijos Studentas.

V. D. ŠTAUPAS
Malonu pranešti Clove- 
lando Lietuviams 
perkėlę savo krautuve 
i naują apielinkę užpil- 
dėm ją {vairiais graž- 
daikčiais. Didelis rinkinis vyriškų ir 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausiu dovanu. Taipgi pas mūs ran
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskirti kiekvienas sau tinkamus ir 
bile kada galėsit pasimainyti. Užlai- 
kom britvų, peilių, žirklių ir tt.' 
V. D. Štaupas, Jewelry 

6704 SUPERIOR AVE.

NAMAI’ NAMAI NAMAI
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas Sl^xlSO.
Kaina $13,500.
Ė. 85th St., šiaurėj nuo Supe

rior. Moderniškas 6 kambarių 
gyvenimas. Muro garažius. Kai
na $6,200. $2,000 įmokėti.

7907 SUPERIOR AVE.
Rand. 6153.

PARDAVIMAI

Del Nevedusių
JEIGU JUMS NUSIBODO 
GYVENIMAS. MES SUPA- 
ŽTND1NSTM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS 
GALĖSITE GYVENTI Iš- 
NAUJO. ERISIŲSKIT 10c. 
IR GAUSIT VISAS INFOR
MACIJAS.

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL.

S9.500.00 Moderniškas 10 kambarių 
dviejų šeimynų namas; naujai nu- 

maliavotas ir ištaisytas; tuščias ir 
atdaras; S3,000. cash; 14002 Casta
lia, netoli St. Clair ir Hayden. Tai 
yra tikrai geriausias pirkinis visa
me rytiniame miesto krašte. Casta
lia yra puiki gatvė.

McKENNA,, Savininkas
1383 East 55th St. Rand. 5282.

Saldainių ir Groserio krautuvė. 
Lietuvių ir Lenkų kaimynys

tėj, naujas marmuro sodos fon
tanas, geri rakandai. Parsiduo
da pigiai del ėjimo į kitą biznį. 

1139 Ansel Rd. Garfield 148.
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Visos Tautos Maršuoja i Armageddono Kovą?
0 VIENOK

Milijonai-Zmonių-Dabar-Gyvenančių-Nebemirs!
Biblijos Studentai Kalba

SVIETAS susitiko tokias apystovas kokių dar niekad nėra buvę. Bai
mė apėmė visų klasių žmones, nes dalinai permato koki dalykai ateina ant 
žemės. Tautos inpuolė į rūpesti ir nerimastį.

• KARAS neužtikrino svietui demokratybės. Pačius civilizacijos pama
tus ardo revoliucijos, darbininkų streikai, valdininkų sauvalė, išnaudotojai 
bolševizmas ir anarkija. Ir kapitalas ir darbas stveriasi kraštutiniausių 
įmonių. Paprastoji liaudis neteko užsitikėjimo savo valdovais. Kunigi
ja pametė Dievo Žodį ir eina ranka į ranką su didžiąją pramone ir didžiau
siais politikieriais kad tuomi užvaldyti svietą, o tam visam priešinasi radi
kalų jiegos.

EUROPA yra galutinai nusibankrutijusi, o jos neramioji bedarbių ir ne
pasitenkinančių minia kas valanda didinasi. Priešginaujančios organizaci
jos skubiąi skaitliuoja savo narius ir kuopia jų galę.- Visos kovojančios 
jiegos skubinasi į didįjį Armageddono karą. Nėra tokių žodžių kuriais ga
lima butų apipasakoti tas baisenybes kokios turės pasekmėse įvykti.

VIENOK lai žmonija nenusimena. Viešpats urnai sustabdys tą sumiši
mą, įvykins tvarką, įsteigs taiką ir teisingumą, o milijonai, dabar gyvenan
čių žmonių taps nuolankiais Jo teisingiems įsakymams ir gyvens amžinai 
sviete pilnoje ramybėje ir laimėje. —2. Pert. 3:13. Šv. Jono Aprėišk. 21:4.
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Atitaisymas.
Armageddon. Apr. 16:16.

Devyniolika šimtmečių atgal Jė
zus pasakė apie viso svieto tautų su
sirinkimą j Armageddono kovą (Ap
reiškimo 16:16). Virš to jis dar pa
sakė.: “Tuomet įvyks didžiausios 
priespaudos kokių dar nėra buvę nuo 
svieto pradžios ir niekad nebebus. 
Ir nei vienas kūnas neliktų išgelbė
tas jei nebūtų sutrumpinta tos die
nos: bet del išrinktųjų tos dienos 
bus sutrumpintos." Žmonių milijonai 
bus užlaikyti tuose suspaudimuose, ir 
galės gyventi amžinai. AR TAMS
TA BUSI VIENU Iš TŲ?

Tautos sparčiai skubinasi į šį di
dįjį susirėmimą. Tarptautinė konfe
rencija negali to susirėmimo praša
linti. (Izajošius Pranašas šitaip kal
ba 800 metų pirm Kristaus Gimimo. 
8:9-10. Pykite jus svieto žmonės, ir 
tačiau bėgkite. Ar girdite jus visi, 
kurie esate tolimose žemėse, apsijuo- 
skite ir tečiau bėkite. Sudumkite ro
dą, ir iš to nieko ..te neesti. Susikal
bėkite, ir tai te- netinka, nesą čia yra 
IMANUEL). Tik Viešpaties patvar
kymas yra pakaktinu. Viešpats jau 
yra čia; ir DANGAUS KARALIJA 
jau arti. Kiekvieno padoraus žmo
gaus pareiga yra teikti pagalbos ir 
suraminimo savo artimui šioje ne
laimių valandoje.

Mes esame arti svieto pabaigos. 
Apie šiuos laikus Jėzus pasakė: “Ir 
įvyks ant žemės tokios nelaimės ir 
sumišimai tautose kad žmonių širdįs 
sustings iš baimės žiūrint į tuos da
lykus, kurie turi svietui nusiduoti.” 
Čia suminim kelis vadovaujančių 
svietą žmonių išsitarimus parodan
čius kad jie permato greitai, prisiar
tinančius įvykius; ir čia baimė, ne
rimastis ir susirūpinimas....

Ramsey MacDonald, parliamento 
narys, sako: “Europoje nėra taikos, 
nėra sutarties. Valstybės nieko ne
gali nuveikti. Jos bijosi ką nors 
veikti, ir todėl leidžia dalykams eiti 
vis blogyn ir blogyn. 1923 metai 
yra daug blogesni negu 1914." Toliau 
jis vėl pasakė šitaip: Viso pasaulio 
karė kuri atsibuvo, buvo tik kaip 
musės įkandimas, bet šitas sumiši
mas bus toks baisus kad kai levas 
sudraskys viską.

Lloyd George Sako: “Atsiverčia

Europos ir viso svieto istorijos nau
jas lapas atnešantis tokių baiseny
bių kokių svietas dar nėra regėjęs.

Frederick J. Libby sako: “Orlaiviai, 
nuodingi gazai ir neapikanta, kartu 
sumaišyti, tikini spėja civilizacijai 
pražūtį ... AMERIKA rengiasi į 
karę taip plačiais planais kokių dar 
svietas nėra žinojęs. Musų civiliza
cija pražus jei mes nepasirupintime 
tarptautine taika.”

Dr. Bernard I. Bell Sako: “Prieš 
karę žmonės tankiai manė kad mu
sų kultūra yra KRIKŠČIONIŠKA. 
Karė mums parodė kokiais mes esa
me. Užmiršome Penktą Prisakymą: 
NEUŽMUŠK. Ir Civilizacija yra 
stabmeldystėje.”

Yra daug vietų šventraštyje moki
nančių kad sulyg Dievo prisakymo, 
pasaulis turi pirm pereiti per didžią 
vargų ugnį pirm negu žmonės gali 
tikėtis kad jie pripažins savo geida- 
vimą geros valdžios^-,ramybės ir už- 
ganėdinimo. Šita mintis yra išrei
kšta mnsų tekste, Agai 2:7-8, ir šv. 
Povilas Ebrion. 12:26: “Nes taip sa
ko Dievas augštybėje: Dar tik ma
žas tebus čėsas, ir Aš sujudinsiu vi
sas Tautas," ir tas išsipildo dabar; 
mes matom kad visos tautos (kara
lystės) susivienijo krūvon prieš sa
vo naminį neprietelių, kuriuom yra 
žmonės.__

Mums aiškiai šventas Raštas pa
rodo kad tautos ir karalystės nelai
mės nieko, bet taip įvyks kaip Pra
našas Danielius 2:44 sako: tos kara
lystės turės sugriūti, o iš Dangaus 
bus įsteigta karalystė, ant ko žmo
nija galės pažinti kad yra steigiama 
Dangiška Karalystė, šventas Raštas 
atsako (Dan. 12:4): Kada daugelis 
bėgios šian ir ten, ir žinojimas pasi
daugins. Mes žinom iš istorijos kad 
šita pranašystė nėra išsipildžiusi 
praeityje; bet kada mes apžvelgtam 
aplinkui sav’s, ir patėmijam musų 
šiolaikinius išradimus, garvežius, ele
ktrinius vagonus, telegrafą, radium, 
musų mokyklas, kolegijas ir laisvus 
knygynus, ir tt., negalim abejoti apie 
išsipildymus, nes jau savo akim re
gim šitas pranašystes išsipildžiusias, 
tai žinok gerai kad arti Karalystės 
Dievo Gyvenimas.

Danieliaus Regėjimas.
Gerbiamas skaitytojau, atkreipk 

atidą ant šio paveikslo, nes jis yra 
aprašytas Danieliaus pranašystėje 
2:31-35. čia yra parodyta priekyn 
istorija-pranašystė, kas nusiduos iki 
musų laikų', o ypatingai Tyrinėtojai 
švento Rašto arba Studijuotojai at- 
sižinojo tą nuodugniai, kad viskas iš
sipildė ir dabar dar pildosi musų aky
se.

Ta pranašystė buvo rašyta 606 m. 
prieš Jėzaus gimimą, tada kada pas
kutinis Žydų karalius Zedekija tapo 
nuverstas.

Ezek. 21:24-27, tuočės užstojo taip 
vadinamos pagoniškos karalystės ir 
šiame regėjime yra paženklinta kad 
jos buvo keturios (4) taip vadinamos 
abelnos, K. A. Aukso galva persta
tų pirmos karalystės karalių, Nebu- 
kadnozorą, t. y. “Babilonijos Karaly
stė". Sidabrinė krūtinė,., perstato 
“Medų ir Persų Karalystę’^. Po tam 
trečioji, Varinė, kuri ponavo ant vi
sų žemių, yra “Grecija”. Po tam, 
ketvirtoji, Geležinė, “Roma”. Dan. 
2:37-43. Tas viskas jau išsipildė, 
nes istorija parodo kad jos buvo vie
na po kitos, ir mes dabar gyvename 
tame laike kada ištiko Dievo Kara
lystė į šias Karalystes, kaip su ko
kiu akmeniu: Dan. 2:44, 45, ir šias 
Karalystes trupina, naikina ir panai
kins ant amžių, o pastos penkta Ka
ralystė ir amžina, kurios prašėm: 
“ATEIK KARALYSTĖ TAVO IR 
BUK VALIA TAVO KAIP DAN
GUJE TAIP IR ANT ŽEMĖS”. — 
Mat. 6:10.

Ir dabar septintas aniolas triubija 
ir girdis didis balsas iš dangaus (re- 
ligijinio). Visos svieto Karalystės 
teko musų Viešpačiui Kristui ir Jis 
Karaliaus nuo amžių iki amžių — 
Apr. Jono 11:15, 18 eilutėj sako, Ir 
supyko pagonai (svietas) ir atėjo ta
vo kerštas, nuo 1914 metų ir trauk
sis ir didinsis tie vargai iki 1925 me
tų, ir tame tarpe puls pinigai. Ezek. 
7:19, ir sugrius karalystės. Dan. 2: 
44, sugrius visokių rūšių instituci
jos ir politiški susivienijimai, ir bus 
daug vagių, prigavikų, ir visi žmo
nės bus prigauti, jeigu galima ir iš

rinktuosius suvedžios, nes Viešpats 
Jėzus Kristaus sako: Jeigu nebūtų 
sulaikyta tie vargai, nei vienas kūnas 
nepaliktų išganytas. Mat. 24:21-22. 
O kas tą sulaikys? Luk. Ev. 21:27- 
31 — ir tada jie pamatys Žmogaus 
Sūnų ateinanti debesuosc (didžiuose 
varguose) su didele galybe ir šlove. 
Bet prasidedant tai nusiduoti, žiūrė
kite augštyn ir pakelkite savo gal
vas todėl kad prisiartino jūsų išga
nymas, — ir matydami tai vislab 
prasidedant, žinokite arti esančia 

DIEVO KARALYSTE!

Jubilejaus sistema nuženklino ' ka
raliavimą Mesijo. Jubilejai pradėjo 
skaitytis nuo 1575 metų prieš Kris
taus,,gimimą. ir pagal šv. Raštą ty
rėje apimti 3500 metų periodą, ku
ris turi pasibaigti 1925 V. M. Jubi
lejaus mete visų pražuvę turtai tu
rėjo būti sugrąžinta; o tai perstatė 
sugrąžinimą kiekvieno nuosavybės 
laike Kristaus karaliavimo. Apaš
talas Petras aiškiai sako kad Vieš
paties karaliavimo tikslas yra sugrą
žinti visus daiktus. (Darbai Apaš
talų 3:19-24). Tipiški jubilejai bai
giasi 1925 V. Metais. Visos aplinky
bės rodo kad didis vargas pasieks 
savo augščiausį laipsnį už kelių ne
tolimos ateities metų. Tuomi bus iš
piltas ant šitų karalysčių didžiausias 
Dievo kerštas, kuris jas visiškai iš
naikins: o tada prasidės naujas dan
gus (Mesijo Karalystė) ir nauja že
mė ant teisingumo ir teisybės pama
tų suorganizuota visuomenė. Mesi
jui karaliaujant aklųjų nkįs bus at
vertos, užkurtusių ausįs atidarytos, 
ir nebylių liežuviai giedos; sen|>ji 
žmonės gryš prie jaunystes (Izajo 
35; Jobo 33:25), numirusieji bus pri
kelti (Jono 5:28 29).

UŽDUOTIS PASIŠVENTUSIŲJŲ
Pasidaro svarbus klausimas tiems 

kurie yra pasišventę pildyti Dievo 
prisakymus, mylėti artimą savo kai
po patįs save, ir Dievą iš visos šir
dies. šventieji neturi dalyvauti AR
MAGEDDONO susirėmime, šventųjų 
prižadai yra kad jie kovos, bėgs ir 
stengsis pagriebti augštesnius DAN
GIŠKUS prižadus, ir dėlto jie yra at
skirti nuo. žemiškų daiktų, ir jie ne
dirba del žemiškų daiktų, išskyrus 
tą kas jiems reikalinga del tinkamo 
pragyvenimo; ne del to kad jie netu
ri troškimų, bet dėlto kad jų troški
mai yra atkreipti DANGUN, ir būti 
begotais DIEVUJE; užduotis ir pri
vilegija šventųjų bėgyje šių vargų, 
ir jų tinkamas užsilaikymas akyse tų 
dviejų prieštaraujančių klesų kurios 
dabar pradeda kilti augštyn prie 
ARMAGEDDONO. Išrodo galimu 
kad keli iš ^Šventųjų dar bus kūnuo
se pradžioje to degančio laiko. Vie
nok jų buvimas juose bus skirtingas 
nuo kitų, ne tiek daug tame kad jie 
bus kokiu stebuklingu budu užlaiko
mi, bet tame kad jie. būdami pamo
kinti per ŽODĮ DIEVO, neturės tokį 
rūpestį, tokią beviltę baimę kokia 
bus apsiautus! visą PASAULĮ. Jie 
žino kad tie vargai yra kaipo mo
kykla del viso sutvėrimo, pagal Die
višką planą.

šventieji turi parodyti atsižymė
jusį skirtumą. Niekuomet nebuvo 
taip neužsiganėdinimas išsiplatinęs 
kaip dabar; ir niekuomet dar žmonės 
neturėjo tiek daug palaimų kiek da
bar turi. Kur tik pažiūrėsime, ar tai 
butų palociuosc bagočiaus, kurie yra 
pripildyta visokiais pasilinksminimais 
ir gražybėmis apie kurias Saliamo
nas visoje savo garbėje beveik nieko 
nežinojo; arba pažiūrim į gerai pri
taisytus namus taupingo ir viduti
niško darbininko, matome kad ir jie 
visi ragauja gerumus, pasilinksmini
mus, kurie visokiu budu pereina ki
tus laikus nuo paties sutvėrimo: o 
vistiek žmonės yra nelinksmus ir ne
užsiganėdinę. Teisybė yra kad gei
smai saumylingos ir pagadintos šir
dies neturi rubežių. Saumylystė yra 
apsėdusi visus taip kad kur tik akis

kreipsime matome kad vias svie
tas su įniršimu stumiasi, varo kitas 
kitą ir griebiasi už turtų. O todėl 
kad nedaugeliui tai pasiseka turtų 
susikrauti, likusieji yra pyksme to
dėl kad jie neturėjo tokios laimės, ir 
visi yra neužganėdintais ir nusimi
nusiais — daugiau negu kokiu kitu 
laiku....

Ant žemės suspausdimas žmonių 
del susimaišymo jūrių ir Vilnių (ne
rimstančių, neužsiganėdinusių mi
nių); ir žmonės apalps iš baimės ir 
laukimo tų daiktų ateisiančių ant že
mės (svieto žmonių), nes galybės 
dangaus (dvasiškos valdžios) susiju
dins .... Taip ir jus regėdami jog 
tai vislab prasideda, žinokite arti 
esančia DIEVO KARALYSTĘ. Žiū
rėkite augštyn, pakelkite savo gal
vas, nes prisiartino jūsų išgelbėji
mas. Mat. Ev. 24:33. Mark. 13:39. 
Luk. 21:25-31....

Vargingas PASAULIS, visas vai-' 
toja, ne tiktai iš savo tikros ligos, 
bet lygiai ir iš savo užmanymų, ir 
ypatingai iš neužganėdinimo savo 
saumylystės, pasididžiavimo ir godu- 
lystės, kurie vargina ir graužia žmo
gaus širdį, todėl kad tas jų pasidi
džiavimas pilnai neužganėdina. Da
bar kada mes matom abi puses ta
me neužsiganėdinime, prikalbinkime 
tuos kurie yra noringi išgirsti apie 
užsiganėdinimą su tuo ką žmogus 
turi; šventieji privalo būti kaipo koks 
patepantis ir gydantis (balsamas; 
šventieji turi pasinaudoti iš jų ap
linkybių ir nurodyti jiems ant gero 
laiko kuris ateina, skelbti SVIETUI 
ateinančią KARALYSTĘ DIEVO, ir 
parodyti tikrą priežastį dabartinių 
vargų. Pranašas Danielius 12:1.

Užduotis pasišventusiųjų yra da
boti s kad jie nebūtų po kojų ARMA
GEDDONO kovos vežimų, ir nesto
vėtų ‘laukdami kol jie pamatys išga
nymą Dievo”, turi pripažinti kad nė
ra jų darbas dalyvauti šioje kovoje, 
bet kad Viešpats tą atliks per kokius 
kitus įrankius. Nepaisydami tokių 
daiktų jie privalo bėgti priekin savo 
pasiuntinystėje, apsakydami kad 
DANGAUS KARALYSTĖ jau pri
siartino. Danielius, 2:44.

Šioje Temoje bus Kalbama Visame Pasaulyje,
Nedėlioję, Rugpiučio-August 26 d.

CLEVELANDE, OHIO, WM. ABEL & SONS SVETAINĖJ, 7017 SUPERIOR AVENUE. Pradžia 2:45 po pietų. 
Kalbės Biblijos Studentas F. J. DIGLIS.

ir Visose Kalbose
1923 Metuose

IŠGULDYMAI KITUOSE MIESTUOSE RUGPJUČIO-AUGUST 26 D. 1923 M.

AKRON, OHIO
46 So. Howard St. 

Pradžia 7:15 vakare. 
Kalbės F. J. DIGLIS.

CHICAGO, ILL.
Mildos* Svetainėje 

3142 So. Halsted St. 
Pradžia 11:30 iš ryto. 
Kalbės J. ZAVIST.

WESTVILLE, ILL.
Svetainėj 104 Franklyn Av.

' Pradžia 2 vai. po pietų 
Kalbės S. BENECKAS

Indiana Harbor, Ind.
I. O. O. F. Hali 

3420 Michigan Ave. 
Pradžia 2:30 po pietų 
Kalbės F. ZAVIST.

BROOKLYN, N. Y.
Svet. 190 Grand St. ’
Pradžia 10:30 ryte 

Kalbės J. VANAGAS.

155,01 
PAM1
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YOUNGSTOWN, O.
RUGPJUČIO-AUG. 25 d.

Subatos vak. Pradžia 7:15.
Lietuvių Klubo Salėje 

628 Franklyn Avė. 
Kalbės F. J. DIGLIS.

Įžanga Dovanai

CHICAGO, ILL.
Mieldažio Svetainėje 
2244 W. 33rd Place

Pradžia 7:30 vakare. 
Kalbės A. STEPONAITIS

DETROIT, MICH.
The Northern Labor Temple 

9179 Delmor Street 
Pradžia 2 vai. po pietų.

GARY, Ind., Tolleston 
Vokiečių Svetainėje • 

1625 W. 15th Avenue 
Pradžia 7:30 vakare. 
Kalbės F. ZAVIST.

WATERBURY, Conn.
Lietuvių P. L Klube 

48 Green Street
Pradžia 7:30 vakare.

Kalbės J. R. MUZIKANTAS

Kolektų Niekad Nebus
Rengia Tarptautinis Biblijos Studentų Susivienijimas

SVARBIŲ KNYGŲ
1. Milijonai Žmonių Dabar Gyvenančių Nebemirs ......................................... 25c.
2. Dieviškas Planas Amžių ........... ... ...................................................................... 15c.
3. Ką Sako Šv. Raštas apie Peklą .................................................. ..................... .. 10c
4.. .Socializmas ir Biblija ......................................................................................... 10c
5. Arpą Dievo, 10 skyrių ................................... ...................................................... 65c

GALIMA GAUTI
6. Biblija (kietais apdarais), No. 27 ................................................    1.50
7. Biblija (kietais apdarais, Vokietijos laida), No. 28 ..................,................ 2.00
8... Sargybos Bokštas, mėnesinis žurnalas, užsirašymas metams .. ..-............ 1.00
Reikalaudami knygų kreipkitės j
“Sargybos Bokštas”, Lithuanian Dept. 18 Concord Street Brooklyn, N. Y.

EKSTRA! Biblijos Studentų Išguldymai atsibuna kožną, NEDĖLDIENĮ po pietų, pradžia 2:45 valandą — 
WM. ABEL SALĖJ, 7017 SUPERIOR AVENUE. ĮŽANGA DYKAI, KOLEKTOS NĖRA.
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Nuo 19 
kietoji ar 
go daugia

Atidaro 
keliu Lota 
sivienijimi 
savo 'bank 
rios bus i 

Olevedan 
nizacijos < 
kas atidai 
.tais. Bau 
kiai. Neu 
naujas tos 
kas, 21 gj 
bus perfect

Gelžkelie 
j lį savo pelr 

ko nėra ni 
fl'

Baltimor 
kompanija 
pereitų me 
kas padarė 

j _ $7,500,000 i 
1 ■' mėtį.

Ūkininkai 
sako Walto 
gos, direk 
prekiavimo 
Biuro Feder 
Clevelande 
Ohio valstij 
iiavnne. U 
turi įkaityti 
tą kaipo dai 
ir turi susij 
diktoriais t 
sutuokimui 
tik tokiu br 
lės būti pas 
lygaus kitiei

Grekijoj b 
kti generali: 
pavyto.

Naugardte 
liniai, 1,500 
delei brangur 
sisakė dirbti 
kėlimo mokes 
gauna po 20C 
pakelis taba'k 

į markių.

Anglijoj 
vėl padidėjo, 
neteko darbų 
ką. Dabar i 
Ų21.000 bed

Strasbourg! 
vaJdjoj) orini 
sustreikavo u 
lakūnui atsise 
dos laiko vėl i 
Jie sako jog 
adsio yra per

Balboa, Isp 
buvo užpuolę 
licijai susirėm 
vienas darbini 
tose miesto c 
vo susirėmdm

Anglijoj, ge 
j transportacijo: 

sitare bendrai 
didelėj unijos 
aeunijistais di 

j kriukelių ir k 
Į > darbuose.

Dar eina ka 
įima santikių 
kurie skilo 192 
šių streikui k: 
Bujistai ture: 
Tisą šalies jud


