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Anglijos Darbininkai Persergsti
Valdžią nuo Karos

• REIKALAUJA LLOYDĄ GEORGE PASIŠA
LINT NUO PREMJERYSTES IR NORI

NAUJO PARLIAMENTO
Mundania Mieste, Maž. Azijoj, Aliantai ir Turkai 

Padare Kares Pertraukimo Išlygas

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Anglijos Darbininkai Su
judo prieš Parliamentą

Londonas. — Anglijos amatų

Lietuvos Rinkimai Įvy
ko; Pasekmių dar 

Nežinoma
Spalio 10 ir 11. dieną visoj 

Lietuvoj atsibuvo piliečių bal
savimai rinkimams Seimo at
stovų. Kandidatų buvo daug 
ir iš įvairių partijų, bet kuri 
partija pervarė daugiau dar 
kolei kas nežinia.

Ohio' valstijos industrijose iš 
pereitos savaitės pasirodė'šiokių 
apsireiškimų:

Youngstowno ir Clevelando 
geležies ir plieno išdirbystės di
dina produkciją ir jaučia didė
jančius reikalavimus. Anglies 
daugiai! gavę gali pasekmingai 
darbą varyti. Užsakymų turi 

ę •'■fllči šąjįsio 1 dienai.
Gumo darbai Akrone dalimai 

japsilpiieja, nors šio mėnesio bė-

unijos kongreso taryba, parlia- 
mentinė darbo partija -ir darbo 
partijos pildantysis -komitetas 
priėmė rezoliuciją reikalaujan
čią “tuojau rezignuoti dabarti
nę valdžią ir paskelbti rinkimus 
naujo parliamento”. Reikalau- 
jančiusius .remia į penki -milijo
nai organizuotų darbininkų.

Subruzdimas prieš - dabartinę 
ministeriją kilo del nepasitenki-

giu dar didelių žymių sumažėji- 
--...mo nejaučiama;

■~Ylr^unnkystėą> darbininkai 
<visoje vaJstijSjeistreikdpją. 

'^■Anglies pirkimŽS- prasidės su

nimo jos veiksniais artimųjų ry
tų klausimuose. Tuo budu turė
tu pasitraukti -ir Lloyd George 
ir pasiduoti rinkimams, su lai-

všistlfbšLnustatyrifu kain7TuifrTin®J™u.arba Pralaimėjimu.
pardavėjai privalo imti už toną.

Šiltas pastarų savaičių . oras 
buvo didele pagalba vėlyviems 
kukurūzams.

Gelžkeliams stoka vagonų pre
kių ’ir laukų produktų išvežioja 
mui.

• Premjeras -Lloyd Gjegrge pa- 
reiškė ant tų kritikavimų jog iš 
jo -pusės buvo dedama visos pa
stangos išvengti 
krizio.

Jo priešininkai

artimųjų, rytų

pareiškia kad

Darbą gali gauti kiekvienas 
dfbar, — pasakė Suv. Valstijų 

-.pagalbinis darbo sekretorius E. 
vpj. Henning kalbėdamas. Clftve- 
I landė. Kaip surinkti valdžios
* rekordai rodo, pereitą savaitę

* \' nebuvo žinių apie bedarbius vi-
\soje šalyje. Darbo bent ilges

niam laikui užteks visiems šios 
žiemos bėgiu, išskyrus sezonines 
bedarbes kurios paprastai užei
na dar laiko ar oro aplinkybių.

jeigu ant šalies bus užtraukta 
karė, iš darbo pusės pasielgimas 
butų- pavojingas valdžiai.

Lloyd George sako dirbąs ne 
nusistatymu intraukti šalį Į ka
rę, bet kaip nors tenai užbaigti, 
betvarkę.

Turkai Užpuldinėja Dar- 
danelių Ruožtą

Po trijų dienų konferencijos 
■Clevelande, angliakasių unijos 
"viršininkai ir kietosios anglies 
-operatoriai išvažinėjo kas sau. 
Jų tiksiąs buvo nustatyti ir už
tvirtinti darbo valandas ir algas 
darbininkams, kurių dėlei buvo 
per vasarą streikuojama.

Angliakasių viršininkai pasi
ryžę reikalauti kad dabartiniai 
mokesniai butų užtęsta -iki 1925 
metų, penkios darbo dienos ir še
šios valandos į dieną. Dabartiniu 
sutarimu algos lieka tokios iki 
1923 metų. Mokestis už dieną 
maineriams yra $7.50.

Gelžkelių darbininkų unijose 
padaryta pavelijimas kiekvienam 
lokalui ir darbo šakai tartis su 
darbdaviais paskirai.

Sprogimas kasykloje Union
town, Pa. — Trimis atvejais ek- 
splodavus suardyta ineiga į Pro- 
vant kasyklą netoli Masontown, 
po to kaip kompanija buvo-pa
sirengus atidaryti kasyklą, dirb
ti su' nerunijistais darbininkais!

Čekijoj, Ostra ir Karwin dis- 
triktuose, sustreikavo 43,000 an
gliakasių delei ginčų už algas. 
Visos kasyklos užsidarė. Augš.

Konstantinopolis; — Turkų in- 
tanterija ir kavalerija įsiveržė į! 
neutralų zoną ties Ismidu, Dar-1 
danelių srityje. "Tas laikoma di
delės svarbos dalyku. Bet Ke- 
malistai dar nepažangėjo užtek
tinai toli kur galėtų susitikti su 
Anglijos kariumene saugojančia 
Konstantinopolį.

Kitoj vįetpj, savo žengime pir
myn, Turkai nacionalistai užėmė 
Žile miestelį, kiti būriai inėjo į 
Dariją ir Guebizą, vidurkelyje 
tarp Konstantinopolio ir Ismido.

♦ * ♦
Derybos Nesiseka

Mundania, spalio 10 d. — 
Karės pertraukos sutartis pa
sirašyta šiandien ir persiųsta 
Angoros valdžiai persvarsty
ti. Prancūzai šiek-tiek persi
keitė, ir Turkai nusistebėjo iš 
'to, nes jie tikėjosi didesnio 
Francuzų draugiškumo.

* ♦ . •
Mundania. — Prasidėjus de

ryboms už pertraukimą mušiu 
ir Turkų susilaikymą toliau vei
kus ir priėmimui programo tai

Lietuva Apvaikščiojo 
i 600 Metų Vilniaus 

Sukaktuves
Washington (Elta). — Rugs. 

29 d. Lietuvoje įvyko apvaikš- 
čiojimas Vilniaus šešių šimtų 
metų įsteigimo jubelejus.

Atstovas Pabaltijai
Gavus Amerikos pripažinimą, 

atsirado kandidatų į Amerikos 
atstovus, Pabaltijos šalims. Tu- 

| las bankininkas - iš Chicagos, 
Pulk. T. A. Soųueland, matyt da- 

I rė pastangą-,jgautL -pasiuntiniu 
Į vietą Pabaltijon. Illinois ir In- 
I dianoš -tūli laikraščiai buvo net 
indėję jo paveikslą.

Tečiau rugsėjo 20 d. Preziden- 
l tas Harding paskyrė ir Se'natas 
[-patvirtino Pabaltijos atstovu F. 
W. B. Coleman'ą iš Minneapolis, 
Minn.

Litas Įvesta nuo Spalio 
1 Dienos

Washington (Elta). — Spalio 
1 d. Lietuvoje oficialiai įvesta 
pinigų vienątas “litas”. Litas 
yra lygus dešimtai daliai Ameri
kos dolario. Litas turi 100 cen
tų.

Nauja Lietuviška Ben
drove Klaipėdoj .

Klaipėdos krašte įsteigta Lie
tuvių ^nauja akcinė bendrovė. 
“Sandėlis”, kuri užsiima ekspe
dicija' transportų, apdraudimu, 
komisija, prekių sandėliuosna 
sukrovimu ir jųjų apsaugojimu. 
Bendrovės direktorium yra bu
vusia Prūsų Lietuvių Susivieni
jimo Tautos Tarybos Generalis 
Sekretorius Režulaitis. Bendro
vės tikslas^ stiprinti -Lietuvių 
ekonominį gyvenimą ir tautiš
ką krutėjimą.

Silezijoj gelžkeliai sustojo vaik
ščioję del stokos anglies.

Marseilles, Francuzijoj, išėjo 
streikan laivų prekių ir anglies 
krovėjai.

Ne.toli Valparaiso, Ind., važia
vusius per gelžkelio reles auto
mobilyje septynis žmones trū
kis užmušė.

Trenton, N. J., vienas įsimylė
jęs vyras į kito moterį kalbino 
ją su juo bėgti, nes jos vyras 
"buvo paimta kalėjiman. Mote
riai atsisakius, jis peršovė ją, 
-sužeidė jos tėvą, ir nu lydėjęs ją 
į ligonbutį pats šau galą padarė.

Airių kovos tebesitęsia. Su
sirėmime respublikonų su vals
tijos kareiviais spalio 5 d. 23 pir
mųjų užmušta.

Geresniam kovojimui prieš ne
reguliarų respublikonų armiją 
manoma pašaukti prievarta vi
sus Airius vyrus tarnybon.

kos taryboms, derybos nesiseka.
Santarvės atstovų tarpe nesi-

rodo vienodumo minčių nusista
tyme prieš Turkus, nors Kerną-1 
listams nesiseka visai aliantų at
stovus suskaldyti jų tarpe.

Grekai pasižada visa savo ar
mija esančia Trakijoj gelbėti 
Anglijai jeigu kiltų karė su Tur
kais už tas sritis.

Iš kitos pusės, Grekijps val
džia nusprendė ištraukti savo 
kariumenę iš rytinės Trakijos, 
ir Grekams prisieina skaityt tą 
sritį pralaimėta.' Pasitraukimui 
iš tenai armijai ir Grekams gy
ventojams norima -išgauti pora 
mėnesių laiko.

Apie 500,000 Grekų turėtų iš
sinešdint iš Turkų reikalaujamų 
sričių.

Meksikoj kariumenės sukili
mai pasikartoja. Sukilėliai žu
do oficierius kurie verčia juos 
eiti kariaut su pirmesniais suki
lėliais.

Grekai Rengiasi Kariaut
Atėnai. — Grekija rengiasi į 

naują karę. Karalius Jurgis II 
išleido proklamaciją šaukdamas! 
žmonių remti valdžią kovoj prieš 
Turkus. Pradėta mobilizacija.

Amerikos karinis laivas, gelb- 
stintis Grėkus išvarytus iš Maž. 
Azijos sričių, buvęs bombarduo
jamas, skelbia Grekų žinios.

Francuzija išgirdus apie Gre
kų mobilizavimąsi pranešė Gre- 
kijos valdžiai griežtą persergė
jimą nesiųsti naujų kariumenių 
į Trakiją.

Francuzijos valdžia nuspren
dė mėnesio laiku atiduoti Traki
ją Turkams nežiūrint ai' bus ga
lutinai tas klausimas išrišta ar 
he:

Trakija yra Europos pusėj už 
Dardanelių ir apima visą plotą 
nuo Aigajos iki Juodųjų jūrių 
nuo Dardanelių iki Bosforo. Tą 
sritį gavus, Turkai lieka abiem 
pusėm Dardanelių kaip buvo pir
miau,' ir nors Dardaneliai liktų 
neutralizuota, kilus karei, slap
tu susitarimu su bile -kuria val
stybe Turkai urnai galėtų Dar- 
danelius užimti.

Grekų -armijoj eina bruzdėji
mas, del ko paskelbta karės sto
vis. Valdžia nori užkirst kėlią 
karštuoliams kurie nenori nu- 
stot Trakijos.

KUNIGO UŽMUŠĖJŲ 
VIS NESUSEKAMA 
New Brunswick, N. J. — Pa

slaptis kokia apsireiškė nuo nu
žudymo kunigo; Hali, 'turtingo 
protestonų parapijos rektoriaus, 

.ir jo mylimosios, tos bažnyčios 
zakristijono žmonos ir choro ve
dėjos, Eleonoros Hali, jau ketu
rios savaitės atgal, pasiekė aug- 
ščiausio laipsnio' suareštavimu 
tūlo 19 metų amžiaus vaikino 
ir jo apkaltinimu pirmo laipsnio 
žmogžudystėje. 'Jisai buk prisi
pažino tardytojams jog jis ,per 
klaidą juos nužudė, manydamas 
jog tai jo mergina ėjus su kitu 
vyru, kurią jis labai mylėjo. Ta 
mergaitė yra 15 metų amžiaus. 
Suimtojo draugas, kuris irgi po 
areštu kaipo liudininkas, sako 
girdėjęs nuo apkaltintojo jog jis 
nužiūrėjęs kad jo mylimoji tu
rėjus slaptus santikius su savo 
patėviu. Abu vaikinai ėjo rug
sėjo 14 d. naktį'keliu, ir pamatė 
pirm jų patamsėję su kitu einan
čią pirmojo merginą. Jis užsi
degė pavydu. -Sekę tą porelę, 
jie pametė juos iiš akių.. Paskui 
iki 1 vai. nakties išvaikščioję vėl 
pamatė porą einančiu linkui se
no užleisto namo, ir jiedu paskui 
pasekė. Priėję artyn, pamatė 
tą porą sėdinčių po obele. Vai
kinas nustojęs kontrolės maty
damas 'savo mylimąją meilau
jantis su kitu. Tada, anot drau
go pasakos, iššokęs an^jų ir 
paleidęs kelurisf šūvius. Paskui 
tik pamatęs kad jo nužudytos 
ypatos nesą, tos, kurių jis neap
kentė'. Draugas persigandęs lei
dosi nuo tos scenos bėgti, bet 
paskui žmogžudį vėl susitikęs už 
10 miliutų. Kaip nužudytai mo
teriai perpjauti gerklė ir kaip 
jos veidas sudraskyta; draugas 
sakė nematęs, nes nežino ką po 
nušovimo tas' vaikinas vienas li
kęs darė su jais;

Kaltinamasai sako jog jam su 
draugu jieškant merginos ir jos 
patėvio laukuose, jie išgirdo ke
ifs revolverių šuvius, ir -neužil
go pamatė keliu nuvažiuojantį 
automobilį. Nubėgę į tą vietą 
jie rado nužudytą-porą. Jo drau
gas, kuris liudija jį per klaidą 
kunigą -ir tą moterį nušovus, sa
ko jog tas draugas net iš kunigo 
kišeniaus pasivogė laikrodėlį.

Kadangi antroj dienoj po žu
dys tės lavonus “atrado” vaiki
nas kuris prieš savo draugą liu
dijo, vaikščiodamas tenai su ano 
mergina, gal pasirodys kad jis 
buvo keno nors papirktas taip 
liudyti kad numetds kaltę nuo 
tikrų žmogžudžių. Apie auto- 
mobiliaus važiavimą linkui tos 
vietos ir kiti paliudija matę.

Kiti sako matę pro šalį pra
važiuojant automobilį su kly- 
kiančia jame motere. Po- to bu
vę girdėt šaudymai toliau auto
mobiliui nuvažiavus.

Kunigo švogeriš vėl’ buvo pa
imtas tardymams, ir detektivų 
ir policijos klausinėjamas per iš
tisą naktį.

Bažnyčios skiepe buvo užtikta 
kunigo ir jo chorvedės laiškų dė
žutė, užleistam kampe skrynelė 
kurion jiedu vienas kitam rašy
dami meiliškus laiškus indėda- 
vę ir iš kur paeiliui išsiimdavę.

GERAį KAD NĖRA T.
SĄJUNGOJ, SAKO
Washinkton. — Sugryžęs iš 

Europos kongresmanas Burton, 
iš Clevelando, išsireiškė savo įsi
tikinimų jog Amerikos prigulėji
mas prie Tautų Sąjungos nebū
tų buvę reikšmingesniu ant da
bartinio suirusio artimųjų' ry
tų padėjimo. Nors Burton buvo' 
už Tautų Sąjungą, dabar skelbia'
jog geriau esą kad Suv. Valsti
jos prie Sąjungos nepriguli,

Europa esanti sudraskyta gi
liai įsišaknėjusios nėapikantoš.

Nei viena valstybė dab'ar Sko
linga Suv. Valstijoms negalės 
mokėti skolų išskyrus angliją, 
sako Burton, kaipo vienas iš pen
kių komisijos narių paskirtų su
žinojimui ar kitos šalįs galės at
lyginti karės skolas.

Europos skola S. Valstijoms 
siekia virš $11,500,000,000, ir 
nėra galima tikėtis kad bėgyje 
sekančių 25 metų ta skola butų 
atmokėta, sako Burton.

Vokietija Rengiasi prie 
Rinkimų

Berlinas. — Vokietijos spau
da pradėjo smarkiai agituoti už 
savų pažiūrų kandidatus, kadan
gi už poros mėnesių įvyks pre
zidento rinkimai.

Japonai Traukiasi iš 
Sibiro

Tokio. — Japonų kariumenė 
liko ištraukta iš Sibiro vietų 
skersai ( vandenį nuo Sakhalino 
pusiausalio ir ten įsteigta civile 
administracija.

Iš Siberijos -pradėjo pradingti 
Japonų sugabenta amunicija; ty? 
rinėjant susekta jog 32 trokai 
amunicijos buvo išgabenta Chi- 
nams į Mukdeną, kur yra sosti
nė Chinų sukilėlio Čang Tso 
Lino.

Spasko. fronte, Sibire, įvyko 
Rusų raudonųjų su baltasiais su
sirėmimai, Japonams ištraukiant 
iš ten savo kariumenę. Bolševi
kai, siunčia tenlinkui kariumenę.

Pasirodys kad vėl Japonija tu
ri tą sritį- užimti, kitaip su Rtv 
sais nebus rodos.

Pereitais metais sudarytą su
tartį laivyno apmažinimui nevi- 
sos šalįs pildo, ir vis klausimas 
atidėliojama. — Tartis mat ne
sunku, bet sunkiausia pildyt.

Greitas orlaivis. Detroite iš
dirbtas naujas mažas kariškas 
orlaivis bandymuose padarė su- 
virš 220 kilometrų*} valandą, — 
greičiausia negu kada nors ko
kiu nors budu žmogus yra va
žiavęs.

MUSŲ ARPTIJŲ VARDAI IR JŲ 
DARBAI

1) Tautiečių partija.
2) Socialistų partija.
3) Katalikų partija, ir
4) Komunistų-Žydų partija.

♦ ♦ *
Tautiečių partija yra seniau

sia ir ji pradėjusi savo gyvenimą 
su gadyne Laurino Ivinsko, Si-

Respu'bliką. “Keleivis” net tam 
tikrą “istoriją” išleido savo nau
dai, .po $1 už knygelę, kuri delei 
suklastavimo visų įvykių yra ne
verta nei į rankas paimti.

Jeigu musų socialistai nebūtų 
nukrypę į dausas, butų dirbę 
Tautos darbą išvien su tautie-

Prezidentas Prašo Pagal
bos Art. Rytams*

Washington. — Prezidentas 
Harding išleido atsišaukimą į 
visas • Suv. Valstijas paskubėti 
sudėti aukų pagalbas tūkstan
čių artimųjų rytų krikščionių iš 
Maž. Azijos Turkų vejamų.

Grekai Gabena Auksą Į 
New Yorko Banką

New York. — Iš Grekų vals
tybės banko niekam nežinant at
gabenta į New Yorko banką 25 
milijonai aukso frankų. Kam 
pinigai čia atsiųsta nežinia, bet 
jie galės būti naudojama apmo
kėjimui už amuniciją čia jeigu 
toliau tęstųsi karė su Turkais, 
už Trakiją.

mano Daukanto, Motiejaus Va- 
1 lančiaus, Jono Basanavičiaus, 
Jono Šliupo, Vinco Kudirkos, ir 
daugelio kitų, kuriuos galime va
dinti Lietuvos pranašais, iš ku
rių tiktai Jonui Basanavičiui su 
Jonui Šliupui, Lietuvos atgimimo 
tėvams, teko pasidžiaugti-pama- 
tyti savo idejų-darbo vaisių — 
Nepriklausomą Lietuvą su savo 
Parliamentu.

Tautiečių partija visados bu
vo neskaitlinga nariais; ji ir da
bar yra viena iš mažiausių par
tijų, bet ji yra- ąšimi apie kurią 
sukasi visas Lietuvių Tautos gy
venimas. Todelei prigulėjimas 
prie šios partijos yra vienas iš 
kilčiausių, darbuotis savo Tau
tos labui, šitoji partija neturi 
rašytų statutų, įstatymų nei kon
stitucijos, nes jos narius vieni
ja ir darban skatina meilė savo 
Tautos, kurios delei tautiečiai 
savanoriai ir su pasišventimu 
dirba. Jų darbus įvertina net 
aršiausi priešai, kaipo Rusai, 
Lenkai, Vokiečiai', ir katalikai.

Socialistų partija pradžioje sa
vo gyvenimo rado pritarimo ir 
tarpe vėlesniųjų tautiečių, nes ji 
šalę socializmo'’ sykiu rėmė ir 
tautystę, ir twomi sutvirtėjo, bet 
socialistų vadai nuo to apsvaigo 
ir manė jog už metų ar kitų jau 
įvyks socialistiškas gyvenimo 
surėdymas, ir jau bus “rojus” 
ant žemės, o jie nei nepastebėjo 
net jog tokis teoretiškas gyve
nimas yra nenumatomai 'dar to
li, kad jis galimas yra tiktai 
vaidentuvėje, bet ne (praktiko
je, ir mėginimas įgyvendinti 
bent mažų įstaigėlių, krautuvė
lių pasibaigė visišku jų pakriki
mu. Socialistai sykiu su katali
kais įniko griauti visokį tautie
čių darbą, ir daugel Lietuvai ir 
jos piliečiams žalos padarė. Ne
užmirštini jų darbai tai atplėšo
mas veik pusės narių nuo Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
po “Keleivio” vadovavimu, ir iki 
vėliausių laikų, tai spyrimasi 
prieš visokį tautišką bendrą dar
bą. Socialistų organai, bent iš 
vardo, “Naujienos” su “Kelei
viu” tai tik receptus Lietuvai ra
šo, bet prie tų receptų įkūniji? 
mo nieku neprisidėję. Ir kas 
juokingiausia, tai taip Lietuvo
je kaip ir Amerikoje, socialistai 
giriasi 'kad tai jie Lietuvą iš mi
rusių prikėlę, įsteigę Lietuvos

čiais, šiandien butume jau atli
kę didelį Tautos darbą.

Katalikų partija — -kuri save 
vadina devyniais vardais: kleri
kalų, 'krikščionių-demokratų, fe
deracija, ir tt. — yra vis ta pa
ti katalikų partija ir atkakliau
sia dirba priešais visokį Tautos 
labą. Jau nuo pat užtekėjimo 
“Auszrdš” 1883 metuose, kata
likai — demagogai kunigai — 
užgynė Lietuvos piliečiams “Au- 
szrą” skaityti po bausme nega
vimo absoliucijos, kas 'buvo tik
ra pagalba caro valdžiai Lietu
vius smaugti. Vėliau, kada pa
sirodė “Varpas” ir “Ūkininkas”, 
katalikai tuojau pasirūpino tuo
du Lietuvos žadintoju-švietėju 
patalpinti į 'katalikišką “juodąjį 
indeksą”,' kurių nebuvo valia 
žmonėms skaityti, o kuris skai
tė, turėjo spaviedotis ir atsiža
dėti nuo skaitymo po sunkia pa- 
kuta. Kunigai iš sakyklų keikė 
tuos laikraščius, ką jie daro ,ir 
po šiai dienai, kaip Lietuvoje 
skatina tuos nabagėlius dvasio
je laikytis prieš tautiečius, at
kalbėti visus net nuo balsavimo 
už 'tautiečius, kuo ne atlaidus 
duoda nugalėjimui tautiečių.

Katalikų politiškoji partija 
daugumui yra labai mažai tepa- 
žįstama. Tikėjimas yra uždan
ga tiktai juodosios kunigų poli
tikos. Kunigai yra intikinę dau
gumą nesusipratusių Lietuvos 
žmonelių kad katalikystėje užsi
veria visokia gerovėj kūniška ir 
dvasinė, ir žmogelis 'tam tikė
damas pastoja kunigo aklu įran
kiu ir gatavas yra padaryti vis
ką ką kunigas tiktai palieps. 
Neužmiršti reiki kad iki atsira
dimo Liuterio, Papa buvo visos 
Europos valdovu, ir katalikystę 
padarė tikra kopija žydų tikėji- 
mo-yeikimo. Dievas žydams pa
vedęs visą pasaulį naudojimuisi, 
Papa gi esąs Dievo vietininku 
ant žemės, ir neklaidingu, kurio 
turi klausyti visi katalikai be 
išimties, ir už tąjį paklusnumą 
tikintieji yra paliuosuojami nuo 
visokių pasižadėjimų, net prisie- 
kų, jeigu antroji pusė esti prie
šinga kunigo nuožvalgai. Tam 

į Papai prisidirbo visokių “atlai
dų”, “dispensų” ir kitokių dva
sinių delikatesų palaikymui ti
kinčiųjų savo intakoje. Tiktai< 
pirmieji katalikai buvo tikrai
siais broliais Kristuje iki 312 me-

Kandidas
Dykai!

Kas užrašys “Dirvą” metams savo gi
minei Lietuvoje arba čia savo draugą 
prikalbins užsirašyti ir pats prisius jo 
metinę prenumeratą, gaus DOVANŲ 
šią didelę puikią knygą KANDIDAS. 
Pasirūpinkit, pasistengkit, pasiskubin
ki!! Šis pasiūlymas yra tik iki galo 
šių metų. Niekad dar tokios knygos 
neskaitėt; niekur kitos tokios žingei
džios nerasit! Pasidarbuoki  t dabar! 
Knyga paskirai perkant, kaina $1 po- 
pieros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais $1.75.- Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuokit:

“DIRVĄ”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

tų .(po Kristui). Nuo Konstan
tino “didžiojo” katalikystė jau 
pastėjo valstybinė priedermė ir 
jau pradėjo smaugti 'kitaip mąs
tančius žmones, ir smaugė, žu
dė, ir degino kitų įsitikinimų 
žmones iki Garibaldis sukrušo 
Papos politinę galybę 1848 me
tuose, ir nežiūrint to, Papa ir
šiandien dar save skaito Itali
jos valdonu ir dar nėra pripaži
nęs Italijos valstybės “de jure”.

Pasidairius tiktai Aplinkui sa
ve pamatome visur tos gerosios 
katalikystės vaisius. Musų bė
dinas brolelis 'Lietuvis nuo pri
ėmimo katalikystės buvo' tiktai 
išnaudojamas, gyvulio vietoje 
laikomas. Jis tapo taip užliū
liuotas katalikiškų kunigėlių kad 
net užmiršo savo tautišką kilmę. 
Jis nors Lietuviškai kalbėjo bet 
save skaitė ne Lietuviu, o tik
tai kataliku,' gyvenančiu “Pols- 
čoje” arba Rusijoje. Medegiš- 
kas būvis tikslingai buvo už
maršinta, ' pasninkavimas buvo 
skaitoma už -nuopelną danguje, 
aukos kunigui pinigais ir turtais 
buvo skaitoma kaipo šukavimas 
pačiam 'Dievui, “dešimtinė” bu
vo atiduodama kunigui kaipo 
priedermė tikėjimo “iš pilno ir

(Užbaiga ant pusi. 4-to)



Iš Lietuviu Gyvenimo |
linksminimui vietos Lietuvių, 
nutarta pakviest dainuoti p-lė J. 
Baltrukoniutė iš Cleveland©, ku
ri jau sykį dainavo Detroitie- 
čiams.

DETROIT, MICH.
Pradedant rudens sezoną, įr 

Lietuvių progresiviškos draugi
jos pradėjo daugiau darbuotis. 
Tečiau iki šiolei “Dirvos” skai
tytojams visiškai nebuvo girdi
ma iš viešojo Detroito Lietuvių 
gyvenimo. Tatai nors kaip ku
rios žinelės ir suvėluotos, bet 
kadangi jos yra nemažos visuo
meninės svarbos, negalima pra
leisti nepaminėjus.'

Masmitingas. Rugsėjo 10 d. 
įvyko progresiviškų draugijų vi
suomeniškas susirinkimas, šios 
draugijos ėmė dalyvumą rengi
me; SLA. 21 kuopa, ALTS. 29 
kuopa, LSS. 116 kuopa ir. TMD. 
68 kuopa. Rengėjų tikslu buvo 
atsiliepti į siūlomą Lietuvos At
stovybės registraciją ir kitokius 
momentus. Kalbėtojais 'buvo P. 
Grigaitis iš Chicagos, ir vietiniai, 
J. Ambrozas, P. Kaušius ir K. 
šriuolis. Visi kalbėtojai išsirei
škė prieš registraciją ię1 didelę 
mokesnį, o taipgi prieš atžaga- 
reivišką .Lietuvos konstituciją.

Po kalbų priimta trįs rezoliuci
jos. Pirmoj reikalaujama pa
naikinimo laisvę varžančių pa
ragrafų Lietuvos konstitucijoj; 
antroj — atšaukimo Lietuvių re
gistracijos ir priverstinų moke
snių; trečioj — atšaukimo Lie
tuvos Atstovo V. Čarneckio. Re
zoliucijos pasiųsta Lietuvos Res
publikos (Prezidentui Stulgins- 
kui.

Bolševikai bėgo strimigalviais 
iš SLA. 21 kuopos kad jų prin
cipai to reikalavo. Dabar gryž- 
ta atgal tą kuopą užkariauti. Ga
li būti kad už mėnesio-kito vėl 
iš jos bėgs į skiepus, nieko ne
pešę. ... Tai bent principai.

“Dirvos” Korespondentas.

mo iš draugijos ar vakaro ko-; 
miteto. Aukas rinko naujam 
Pittsburgo vienuolynui, kurių, 
kaip sakė, surinkę virš $70. Ko 
vertas toks dvasiškų vadų pasi
elgimas lai sprendžia skaityto
jai. Lietuvos Duktė.

pinigus.- Tasai šmugelninkas pra
dėjo žebravoti po stubas ir ant 
gatvių, bet kaip kur jam stuboj 
tik šluota parodyta, nes jau čia 
su tais ponais žmonės apsipra
tę ir žino kad tik šmugelnmkų 
biznis ir ant tamsinimo visuo
menės. ____ Lawnencidj

S GERB. Q
PRAGILO KAMPELI^^

Draugijų sąryšis. Po įvyku
siam masmitingui kilo sumany
mas tas draugijas sucentralizuo- 
ti, t. y. sutverti draugijų sąry
šį. Čia progresivių draugijų są
ryšis yra labai reikalingas ir nė
ra abejonės kad jis įvyks.

TMD. 68 kuopa rugsėjo 24 d. 
nutarė parengti prakalbas bei 
paskaitas paminėjimui TMD. 25 
metų sukaktuvių. Taipgi nuta
rė visais galimais budais remti 
Centro Valdybą.

Kiti dalykai. ALTS. 29 kuo
pa savo susirinkime rugsėjo 17 
d. apart kitko nutarė rengti kon
certą apie Naujus Metus.

Liet. Dukterų Dr-jos vakaras. 
Spalio 1 d. Lietuvos Dukterų D- 
ja buvo surengus vakarą pobaž- 
nytinėj salėj. Buvo sulošta dvi 
komedijos, “žydas Statinėje” ir 
“Nenorėjai Duonos, Graužk Ply
tas”; lošėjai savo užduotis išpil
dė gana gerai, ypatingai šią pa
skutinę komediją lošiant — net 
tie kurie ilgai buvo susiraukę 
likosi - prajuokinti.

Žmonių buvo atsilankę labai 
daug, ir visi butų buvę užganė
dinti jeigu nebūtų įsimaišę ne
prašyti svečiai, būtent vietinis 

(klebonas su iš Pittsburgo atvy- 
I kusiu Kun. Kazėnu. Jiedu įsi- 
lindę į vidurį programo, žadėda
mi tik kelis žodžius pratarti, iš- 

Į rėžė ilgiausią prakalbą, ir net be 
Pa-1 jokio paklausimo ar pasiveliji-

LAWRENCE, MASS.
Sandariečiai, darban. Užeinan 

rudeniui, vasariniams ■pasilinks 
minimams užsibaigus, spalio 
d. Sandaros kuopa turėjo sav 
susirinkimą ir nutarta rengt a 
žiemos prakalbas, koncertus, t 
atrus ir tt. Tartasi darbuoti 
ku’odaugiausia. Taipgi nutar 
šaukti masmitingą ir išnešt r 
zoliuciją užprotestavimui pri 
Lietuvos piliečių registraciją s 
plėšimu $10 nuo Lietuvos rėm 
jų

Audėjų streikas čionai jau pa
sibaigė su darbininkų laimėji
mu. Algos palikta tos pačios ir 
valandos tos pačios, nors kompa
nijos buvo užsispyrę numažint 
kaip algas, o'valandas pailgint. 
Dabar visi dirba gerai, na o ka
dangi visi dirba tat ir musų Ro
mos šmugelninkas paskubo irgi 
pinigautis, norėdamas būti pas 
Airius “pagirtas” už įsteigimą 
jiems nuosavybės už ’‘Lietuvių

ir

f A. Žmuidzinavičiaus 
Maršrutas

Lietuvos Šaulių Sąjungos at
stovas-, gerb. A. Žmuidzinavi
čius, praeitą pavasarį atvykęs 
iš Lietuvos tos organizacijos rei
kalais, ant rudens pradeda mar
šrutą vakarinėse valstijose. Jo 
prakalbos Spalio mėnesyje atsi
bus sekančiose vietose:

12— Akron, Ohio.
13— Aliance, Ohio.
14— Cleveland, Ohio.
15— Youngstown, Ohio.
18—Saginaw, Mich.
20—Grand Rapids, Mich.

1122—23—Detroit, Mich.
9—Tow of Lake, Chicago.
9—Bridgeport, Chicago.
0—West Side, Chicago.

§
Iš tie su jie nori kad jų vaikai butų vik-

fe

AR JŪSŲ VAIKAI ISAUGS
STIPRUS IR SVEIKI

Ne tik vaiko augštumas rimtai surūpina kiekvieną tėvą ir motiną, bet ir 
pilnas kūno ir proto išsiyystymas. 
rus, sveiki, stikrųs ir pilno ūgio.

Maistas kurį vaikams duodat turi nusta
tytą intekmę ant jų augimo. Mokslas pa
rodė kad pienas daugumoje prisideda prie 
davimo stiprumo ir ilgo gyvenimo. Norė
dami išauginti vaikus į stiprius ir sveikus 
vyrus bei moteris duokit jiems užtektinai 
Eagle Pieno, nes Eagle Pienas yra grynas 
maistas suteikiantis tų maistingumo ele
mentų kuriuos kūnas turi 
tų augti.

turėti kad galė-

metus motinos
Borden’s Eagle 

kūną 
neda-

Per šešias-dešimts penkis 
penėjo savo, kūdikius su 
Pienu. Pasirodė kad jis yra puikus 
budavojantis maistas vaikams kurie 
penėti ir neaugą.

tuks-Vaikai visoje šalyj, tūkstančiai ir 
tančiai jų, gavb iš Eagle Pieno savi vik-

Bh

rią ir stiprią sveikatą. Apie Eagle Pieno 
grynumą nėra jokių abejonių, kaip ir apie 
pasekmes kurias tūkstančiai Europiečių 
motinų iš jo sulaukė. Eagle Pienas yra 
vartojamas kūdikių penėjimui plačiau ne
gu visi kiti kūdikių maistai sudėjus į vie
ną. Nes jis yra vien grynas pienas ir cuk
rus patogiame pavidale, lengvai vaiko su
virškinamas.

Išpirpkit kuponą šio paskelbimo ir pasius
kit jį The Borden Company, o ji prisius, 
visai dykai, ką norėsit: ar pamokinimų jū
sų kalboje kaip kūdikį penėti, arba kūdi
kių knygą, arba virėjystės knygą, pasa
kančią kaip pagaminti skanių valgių su 
Eagle Pienu. Įvardinki! ko norit, šitas, 
patarnavimas yra jums, tik už paprašymą.

Jūsų krautuvninkas
su Borden’s Eagle Pienu — įsitėmykit 
keno paveikslą ir neimkit jokio kito.

gali jus aprūpinti

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

KUPONAS---------------------
Pažymėki! Kurią Knygelę Norit Gauti

Penėjimo Kūdikių Virimo
Instrukcijos Knyga /k Knyga
Vardas ..............................".............

Adr. •......................................................
(Lithuanian)

iradeMarkof The Borden Company 
B®. U. S. Pat. Off.

be į.'c 1 their Preserved Milk will
• and for additional pro 

sifnatur^mPos’t*on’ eac^ label

^NEborden coM?aN^
New YORK, U. s. A
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r apie Pittsburgo 
pielinkės Manifes

taciją
Rugs. 24 d. buvo didelė šven

tė del Pittsburgo ir apielinkės 
Lietuvių. Ji buvo džiaugsmo ir 
padėkos šventė, nes tą dieną ap
vaikščiota, bendromis spėkomis, 
Suv. Valstijų pripažinimas musų 
brangios Tėvynės Lietuvos de ju
re:

Tą dieną, nuo pat ryto, visi 
' tikri Lietuviai su didžiausiu ūpo 

pakilimu rengėsi į parodą. Ap
link 12:30 po įpietų pasigirdo 
beno muzika ant South Side — 
tai buvo Soho divizija ateinanti 
į South Side. It žaibo greitumu, 
S. S. benai pritarė aniems, ir 
tuoj .^susivieniję šios dvi divizi- 

' jos ėjo j North'SiJe'Tcur visos 
divizijos grupavosi į vieną mil
žinišką minią.

Apie 2 vai. užgaudė garsingi 
benų balsai, ir susivieniję tau
tiečiai pradėjo maršuot Pitts
burgo gatvėmis. Neaprašomai 
buvo gražus reginys. Nebuvo 
nei vieno tautiečio kurio ©rūti
nę nepuoštų Lietuvos spalvos. O 
kas po tų spalvų dėjosi kožnas 
galim įspėt. Paroda buvo pilna 
įvairumų. Pirmiausia jojo rai
ta dalis Pittsburgo Policijos. 
Paskui ėjo-didelis buris Lietuvių 
kareivių tarnavusių Dėdės Ša
mo kariumenėj, ir buris Vytauto 
Draugijos kareivių jųjų unifor
moj. Toliau ėjo gyva Lietuviš
ka vėliava sudaryta iš 200 mažų 
mergaičių, Po jų ėjo buris ber
naičių su Amerikoniškų spalvų 

■ kepurėmis nešdami rankoje po 
mažą Lietuvišką vėliavukę. Bu
vo daug įvairių fliotų, iš kurių 
du buvo parengta Centro, o kiti 
darbštesnių tautiečių kitų sričių. 
Paskui juos ėjo visos Pittsbur
go ir apielinkės 'Lietuvių drau
gijos ir pavieniai asmenįs įvai
riai pasipuošę. Pittsburgo Ap
skrities Liet. Raudonojo Kry
žiaus moterįš labai gražiai pasi
rodė parodoj. Jų buvo apie 150, 
visos apsirengę savo uniformoj. 
Del įvairumo jos turėjo pasipuo
šę R. K. ambulansą ir du dakta
ru. Priešakyj kožnos draugijos 
buvo nešama didelė Amerikos 
ir Lietuvos vėliava. Visi daly
vaujanti nešėsi rankoj po mažą 
Lietuvišką vėliavukę.

Minia susidedanti iš apie 15 
tūkstančių asmenų ir 7 benų mu
zikantų maršavo iš North Side 
per miestą į Soldiers Memorial 
Hall, kur buvo laikyta prakal
bos. Atvykus į salę, pirmiausia 
benas sugrojo Amerikos ir Lie
tuvos Himnus. Nebuvo o tau
tiečio kurio širdis nebuvo pripil
dyta džiaugsmu ir padėka Suv. 
Valstijoms. Nevieną mažiau ku
rio blakstienas vilgė džiaugsmo 
ašaros, nes jie žino kad Lietuva, ; 
musų Tėvynė, laisva ir pripažin
ta per Suv. Valstijas, kurios pa
rodo pasauliui kad jau gana Lie
tuvai kentėt ir nešt svetimą jun
gą, kad - jau laikas išąušt “nau
jai gadynei’. (Po beno grojimo 
sudainavo porą dainų suvienyti 
Pittsburgo chorai. Paskui pra
sidėjo prakalbos. Kalbėta An
gliškai ir Lietuviškai ir' nutar- ; 
ta pasiųst pasveikinimus Prezi
dentui -Hardingui ir- Lietuvos < 
Prezidentui Stulginskui. Antga- ; 
lo chorai sudainavo Lietuvos 
Himną ir šiuom apvaikščiojimas j 
užsibaigė. Lietuvaitė.

ant rankos 'du kaltus. Šliu- 
bo dienoj, po ceremonijų, už
moka klebonui dešimts oblių.

Laisvamanis, kuris neken
čia kunigo, nuėjęs ant šliubo- 
pas teisėja, užmoka jam vie
ną grąžtą.

Už krikštynas, kada pri
reikia, užmoka prabaščiui 
sieksniu lenciūgų. Už mi
šias už dūšią giminių, užmo
ka plieniniu kirviu.

Jeigu kas pasigėręs susi
muša, buna nuveštas į poli
ciją, ant rytojaus teisėjui 
užmoka keturias reples.

Prireikia ant žiemos ploš- 
čiaus, nuėjęs į krautuvę pa
sirenka, krautuvninkui už
moka du didelius karbuotus 
mašinų ratus. Už čeverykus 

Kaip aną dieną matėt, vi- užmoka mėsą pjaustomą ma- 
si gerb. mano šonkauliai iru" 
šonkaulių jieškotojai, kapi
talizmą panaikint labai bu
tų lengva. Reikia pirmiau
sia panaikint pinigus ir į jų 
vietą, vietoj nešiotis kišeniu- 
je mašnelę su tais prakeik
tais auksiniais ar sidabri
niais ar net popieriniais, ga
lima bus nešiotis maišus — 
su kopūstų galvom, su bro
kais, cibuliais, šienu, avižo
mis, rugiais, ridikais, kruč- 
kais, plytomis, lentomis, ir 
vežiotis vežimus kiaulių, žą
sų, avių; vedžiotis šniūrus 
karvių ir jaučių ir jodinėti 
cugus arklių.

Kas nedirbs — tas neval
gys — ba jeigu nenorėsi au
gint visko ką gamta duoda
— nuo aguonos grūdelio-iki 
didžiausių arbūzų, ir nuo pa
prastos vištelės iki didžiau- 
sio buliaus^-. nevalgysi:'''- 
*~O71abar pasakysiu apie 

proletarijošius, ba pirmieji 
yra tie kurie vadinasi ūki
ninkais arba žemės knisiais 
ir gyvulių ganytojais.

Jeigu fabriko darbininkui 
prireikia kokio daikto pirk
ti, jis hesineš maišą kopūs
tų ar kručkų, jis irgi sayo 
rankų produktą neš apmai- 
nymui su lauko darbininku 
ar visuomenės patarnauto
ju. Jeigu paimsi jaunikaitį 
iš dirbtuvės kuris dar šon
kaulio neturi, ir persakysi 
ta pačia pasaka kaip aną sy
kį aš jums sakiau, bus ši
taip :

Štai \ užbaigęs darbą jau
nas proletaras rengiasi va
kare eit pas savo šonkaulį. 
Yra subatos vakaras, reikia 
už burdą gaspadinei mokėt
— jis parneša jai dešimts 
svarų cvekų. Bučeriui už 
mėsą atsiskaito su penkiais 
tuzinais zovieskų. ^Nueina,

ANTRAS GERB. SPRAGI
LO PAMOKSLAS APIE 

ROJŲ ANT ŽEMĖS

šiną.
Prireikia pačia skrybėlės, 

nuneša modistei penkis mė- 
sinyčios peilius. Už šilkinę: 
suknią užmoka tekylą.

Nori užsirašyt laikraštį, 
pasiunčia administracijai du 
pikius. Už knygas, kuriose 
aprašyta tik raudonas pa
saulis, prisiunčia du sieksniu 
štangų.

Nori pirkt namą, atgabeni 
savininkui garinę kuliamą 
mašiną. Jeigu renduoji na
mą, kas mėnuo savininkui 
moki po desėtką dalgių.

Nori pirkt, laivakortę į 
Lietuvą važiuot, agentūrai 
užmoki šimtą dūrinu klem- 
kų. Atstovybei už paso iš
davimą nusiunti tuzinakręi-- ■ 
corių. Už trūkio tjk-i^tą iki 
New Yorko^oiyje paduodi 

.-‘-siuvamą mašiną. Pasitinka 
tave New Yorke Baltikban- 
ko žmogus, nuveda ant laivo, 
įspaudi jam į delną dvi alie- 
jinyčias. Nigeriui už įneši
mą bagažo į laivą duodi po
rą arpo rankenų.

Jeigu esi kriaušius ar siu
vėjas, eidamas ko pirkti, ar 
važiuodamas tramvajų, pa
duodi pagal tavoro vertę — 
vienur lopą, kitur rankovę, 
kitur pamušalą, kitur keli
nes. Šiaučius paduoda pus
padį, skuros gabalą, čevery- 
ką, irgi pagal vertės gauna
mo patarnavimo ar tavoro.

Jeigu redaktorius — turi 
nešiotis maišą laikraščių ir 
knygų, ir mokėti tuo už sau 
reikalingus daiktus.. Jeigu 
zeceris — kišenius raidžių, - 
plakatų pundus ar popieros, 
ir mokėti už tau reikiamus 
daiktus Savo produktais.

Jeigu staliorius — už rei
kalingą duoną, mėsą, drapa- 

. nas, ir. viską kitą — mokėti 
.. . ----- j turi lentomis, skryniomis,

pas barzdaskutį, apsikarpp,, stalai komodįmis šėpomis^ ancinailinf) --  nadnnna icm - . 7 , - . ’apsidailina — paduoda jam 
tris plaktukus. Nigeris nu- 
švaksuoja čeverykus — už
moka jam penkis šriubus ir 
dar vieną įspaudžia į delną 
už gerą 'patarnavimą.

Įlipa į karą ir važiuoja pas 
šonkaulį. Konduktoriui į ka- 
rabonką įmeta rinkę rak
tam susikabint. Už trans- 
fėrą paduoda vieną muter- 
kę. . \

Nueina pas šonkaulį, pa
skambina, duryse pasirodo 
jos mažas broliukas — jam 
ant saldainių duoda du šriu- 
bųs. Pasiima šonkaulį ir va
žiuoja abu ant koncerto. Ti- 
kietų pardavėjai prie lange
lio pasako nori du tikietus; 
jai užmoka paduodamas du 
raktus muterkėms sukinėti. 
Ineina į salę, sėdi ir klauso, 
ii’ girdi dainuojant spiegian
čius balsus apie internacio
nalą. Dainuoja ne profesio
nalai aĮe kas nori, ba tada vi
si turi dirbt, profesionalai 
artistai išnykę, nesiskaito 
darbininkais.

Na, po visko, atsistoja, iš
eina iš salės, įsiveda šonkau
lį užvalgyt šaltos košės ar
ba sakarmarozo. Patarnau
tojas atneša, jis užmoka jam 
du (plaktukus., Dar iš meilės 
nuperka šonkauliui dėžę sal
dainių. Paduoda dvi piely- 
čias, gauna rešto blekinį šau
kštą.*

Jeigu sumislina ženytis — bet jie visai neturi gabumų toj 
nueina pas kunigą ant ųžsa- vietoj reikalaujančių pareigų at> 
kų paduot. Duoda kunigui likti.

Jeigu kalvis — moki pad- 
kavomis ar kitokiais pada
rais.

Jeigu mėsininkas — kum
piais, skilandžiais, lašiniais, 
salcisonais, dešromis, stoi
kais, ir tt.

Jeigu girių kirtėjas—rąs
tais, šakomis, kelmais.

Jeigu bliudžius — toriel- 
komis, puodais, .šaukštais, 
puodukais ir stikleliais;

Tada tai butų tikras rojus 
ant žemės ir išsipildytų sva
jonės tų kurie moką raudo
nai sapnuot. Ištikro, kam 
žmogui tiek daug su pini
gais vargintis: rūpinkis'apie 
juos kad gali prisikrovęs 
maišą visokių savo produktų 
nešiotis ir mokėt kiek kam 
reikia.

Ale visada turėsi žinot ko 
katram reikia, ir turėsi to 
pas jį vežtis ar neštis. Tu
rėsi žinot ko šiaučiui ar ke
pėjui reikia — česnakų ar ri
dikų, grušių ar obuolių, kar
vės ar ožkos; grąžto ar kal
to, ar kirvio, ar rankenos; 
ar čeverykų, ar puspadžių, 
ar skurų; ar kelinių, ar ži- 
pono, ar lopų, ir tt. Jeigu ne
pataikysi nusivežt, reiks at
gal gryžti.

Daug yra žmonių kurie gabiai 
moka gauti kitų žmonių balsus, 
už save į kokių valdišką vietą.
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Nuo Redakcijos
ATSAKYMAS VORUI

P. Voras savo straipsnyje “Ar 
Jie Mus Prakeiks’’, apart kriti
kavimo viso Lietuvos Atstovybės 
■personalo ypač palietė ir L. Fi
nansų Misiją bei Atstovybės ra
štinę New Yorke. Kadangi vi-

TIKTAI PASEKMES SKAITOSI
IZEMĖŠIS (nevadiname jo 

kunigu, nes jis kunigy
stę pametė kaip ir daugelis 
kitų kunigų eidamas politi- 
kieriaut ir visuomenės gra
žius gaudyt) iš savo “infor
macijų” biuro paleido kleri
kalų spaudoj “editorialus” 
kuriuose kalba apie “smūgį Į tur^s SUgtotL 
laisvamaniams” iš tos pusės i 
kad tie “laisvamaniai” rėkė; 
prieš registraciją, ii’ nutilo. I 

Trumpai ir aiškiai reikia 
pasakyti: Nutilo kada atsie
kė pasekmių.

Turkai paliovė karę prieš]
Grekus kada laimėjo; alian-i .......... —
tai pertraukė mušius su Vo-'“septyni riebus metai”, 
kiečiais kada laimėjo. Nė- go” žodžiais sakant, 
ra reikalo toliau ir laisva- ‘ ▼
maniams kariauti kada at-| 
•siekta viršus ant Kemėšio! 
dešimtdolarinės registraci
jos.

Visada pasekmės skaitosi. I 
Nors Kemėšis džiaugiasi Ii- j 
keralų nutilimu, bet jis ne- na seriją straipsnių iš savo kle- 
sulaukia dešimtinių atplau- rikališkų darbų ir ką jie mano 
kiant UŽ registraciją. Ne- nuveikti. Straipsnis No. IX už- 
įgąsdins žmonių jau jokia var<^inta “Riebus Metai”, 
pabauda nei neprisišauks po. Riebus metai biblijoje yra tai 
kauke “Tėvynės meilės’’, ko- gausieji metai kurie buvo laike 
kią dabar užsidėjęs rašo SU-1 Egipto didybės metų kuomet te- 
judinančius straipsnius var- na* vergnbuvo patekęs Juozapas 
du kokio ten Juozo. aPie kuri dabar lyg tyčia pasi-

Vargu Kemėšis sulaukė 251 taik° skaitytojams ap-
aplikacijų užsiregistravusių iJ~“ 

' jr prisiuntusių dešimtines iš 
visos Aulgrikos net nuo pa- . 
bažnų katalikų.- Katalikams 
dešimtinė yra dar brangeš- š 
nė negu laisvamaniams, nes 
šie tik tautos reikalus te
turi remti, o anie dar 'bažny
čias ir kitokius galus.

Atstovybė turėtų sulaiky
ti tokią nesąmonę kokia da- 
barper Kemešį1 išeina regis- 1 
tracijos reikale.- Jeigu sy-1 kutinės prarijo pirmąsias, ir vis 
kį paskelbta dalykas įstaty- tuščios buvo.
mu, iŠ ikitos pusės lai nesi-1 Juozapas Faraono sapną išaiš- 
šaukia į žmonių “jausmus”, ikino šitaip: Bus septyni gausus 
“protus” ar “Smegenis” — ir-derlingi metai,, po kurių už- 
patriotizmą, param^T Tėvy- e’s septyni bado ir neužderliaus 
nes, ar tam panašiai. Įsta- metai, 'taigi laike septynių der- 
tymas sū mielaširdyste nie-pin£i metli reikia surinkti visko 
Ten 11 Paraono aruodus kad užtektu

tolstatymo ‘
laslita. •• !»<*)•

Del ko šiandien yra lais- - r -- r: _ ------ . ...
vos Suvienytos Valstijos? — 
Dėlto kad Anglija buvo už
dėjus ant Amerikos kolonis
tų baisius mokesnius kurių 
žmonės nesutiko priimti ir 
pakėlė revoliuciją. Ameri
koje! gyvenančių Lietuvos 
piliečių revoliucija prieš re
gistraciją yra rami, begink
lė, be kraujo praliejimo, bet 
jį reikšminga.
f Daug žiaurių įsakymų ir MIEGAS LABAI REI 
įstatymų sukėlė žmonėse re-! 
voliuėįjas ir net jų išleidimai | 
buvo pabaiga monarchijų iri 
kitokių tvarkų.

Amerikiečių Lietuvių re
voliucija reiškia galą Car- 
neckio-Kemėšio atstovybės. 
Jų atstovavimo dienos su
skaitytos.

džiausia ir tvirčiausia Lietuvių 
srove Amerikoje,-pajuto kad ir
gi visuomenišką karvutė užtru
ko. Štai “Darbininkas”, kuris 
laikėsi katalikų darbininkų au
komis, šaukia kad darbininkai, 
kunigai ir abelnai katalikai su
dėtų tuojau $10,000, o jei ne tai

Gal panašiai yra ir su kitais 
musų laikraščiais, tik privatiški 
neturi kam pasiskųsti, ir neturi 
iš ko aukų prašyti. Bet jie dar 
kolei kas gyvuoja. Organai dar 
laikosi priverstinomis aukomis- 
duoklėmis.

Ar nepraėjo ir laikraščiams
’, “Drau-

Klerikalai Akivaizdoje 
“Septynių Bado 

Metų”
Chicagos “Draugas" spausdi-

apie kurį dabar lyg tyčia pasi

I užsimena, ir tas be abejo turi 
■ senovės Paraono sapno reikšmę 
į apie ateinančius “kudus” metus. 
. Jeigu jam taip patinka “Rie- 
. bių metų” pasaka mes čia ją 
į pritaikysime prie klerikalų sro- 
. vės.
, Prasidėjus pasaulinei karei,
• | klerikalams užėjo septyni gausus 
i arba riebus metai. Pirm to jie
{sapnavo baisius sapnus: viso-

11 mis pusėmis tik laisvamanybė, 
i tik liberalizmas, tik šliupizmas 

siautė. Karei prasidėjus, jie iš
vadų priėjo kad užeina jiems ge-

• rovės arba riebus metai. Tų me- 
I tų išeilės buvo septyni, nes kleri
kalų sukrutimas rinkti pinigus į

I savo aruodus, puodus ir fondus 
I prasidėjo nuo 1915 metų, o štai 
1922 metais jaus viskas pasibai- 

Igė. Tie septyni metai buvo la
bai jiems riebus: vardan Lietu
vos karės nukentėjusių jie rin
ko aukas, vardan Lietuvos lais
vės traukė į savo aruodus pini
gus, nes nujautė kad užeis blo-

• gesnės dienos. Dabar tie septy
ni gausybės metai pasibaigė.

Kam tik jie pinigus rinko, ko
kiam tikslui nesakė, kultūroms, 
universitetams, našlaičiams, ar 
prieglaudoms, viskas suėjo ir li
ko jų aruode, iš kurio gausiai 
sėmė ir semia dabar dar kolei 
yra. Nereikia nei universitetų, 
nei kultūrų, tik pasilaikymui sa
ve nuo prapulties.

Dabar prasideda bado metai. 
Pinigų jau niekas neduoda, nie
kam jie neišprašo, o jeigu išpra
šo tai tik tiek kiek anuose neder- ’ 
liaus metuose Egiptėnai galėjo • 
užsiauginti česnakų. "Visai ma 
žai. Prasidėjo septyni — ar sep-

skaityti dramoje.
Tais laikais vienas iš Egipto 

jparaonų, anot biblijos, buvo už
sisapnavęs apie septynias rie
bias karves išeinančias iš upės, 
ir septynias liesas, nuskurusias 
karves, kurios išėję prarijo pir-Į 
masias septynias ir vistiek pa- tynis sykius po septynis ar dar 
liko liesos kaip -buvo. Antras daugiau — bado metai. Nau- 
•Paraono sapnas buvo apie sep-| dosis kolei turės; stiprinsią iki 
tynias pilnas varpas ir apie sep
tynias tuščias varpas; kurios pas-

Taip ir .buvo padaryta: Parą- 
lonas paskiria Juozapą rinkti vi
same Egipte javus ir -krauti į 
Paraono sandėlius.

Kodėl “Draugas” ypatingai 
pamilęs tą biblijos puslapį kur 
kalbama apie “septynis metus”, 
yra gana keista. Jau kelintu sy
kiu jo redaktorius česaitis (ku
ris yra kunigu, bet to vardo gė- 

Idijasi ar skaito nenaudingu) tai

KALINGAS

bus iš ko, ir spardysis turėdami 
dar senų išteklių, bet tas ištek
lius pasibaigs. Kitos srovės — 
nelyginant tolimesni Egipto kai
mynai pas kuriuos bado nebuvo 
— galiaus paims viršų ant kleri
kalų. Gražiuoju ar kitaip, bet 
jų viduramžinė politika ir tvar
ka Lietuvoje ir čia Amerikoje 
musų tarpe turės pasibaigt.

Tokia išvada klerikalams apie 
jų “septynis riebius metus”.

Universitetas didėja. Rugsė
jo 15 d. Lietuvos Universitete 
įvyko iškilmingas naujai įstoju
sių studentų priėmimas, daly
vaujant švietimo Ministeriui, 
garbės profesoriui Basanavičiui 
ir kitiems profesoriams. Priim
ta apie 800 naujų studentų. Da
bar Universitete jau bus apįe 
1200 studentų.

NIEKO nėra svarbesnio fiziš-Įjj' 
ko ir protiško sveikumo už-Į]0 

laikymui kaip miegas. Gydyto
jai sako jog būna laikų kadai 
miegas yra daug reikalingesnis 
žmogui negu maistas. Šiame at-1 
sitikime žingeidu bus paminėti 
permainas kokias padaro ant 
mušu kūno miegas.

Kuomet žmogus jaučiasi “ap
imtas miego” spaudimas kokiu 
kraujas po kūną vaikščioja ap
mažėją. Spaudimas pasilieka 
tame pačiame žemame laipsnyje 
iki miegas tikrai prasideda, ka
da spaudimas dar labiau suma
žėja. Per visą naktį, žmogui be
miegant; tečiau, kraujo spaudi
mas ir varymas eina didyn, iki 
pakįla ant. punkto biskelį žemiau 
normali©, Tada tai žmogus at
bunda pats savaimi, jausdamasi 
“skaidresnis ir šviežesnis”; gi 
paties išbudimo momentu apsi
reiškia smarkus kraujo spaudi; 
mas, ir širdis dirba 'tvirtai ir ge
rai:

Tuo pačiu budu kraujo tem-

Musų Laikraščių Bėdos
“Tėvynė” praneša kad Brook- 

lyne sustojo bolševikų laikraštis 
“Darbininkų Tiesa”. Pasirodo 
kad stoka pinigų laikraščio iš
laikymui.

“Darbininkų Tiesa” buvo pas
kiausia atsiradęs musų tarpę lai
kraštis. Pirmiausia mirė, nes 
jau darbininkams nusibodo au
kauti laikraščio palaikymui ku
ris tik prižadais iš jų pinigus 
vilioja.

Darbininkų aukomis žindomi 
laikraščiai yra kiti dar, “Laisvė” 
ir “Vilnis”, irgi iš tų bolševikų, 
tik atradusių kad darbininkus 
išvaduot iš kapitalizmo bus ge- Į 
riau kitaip negu jie iki šiolei da
rė. Bet kas numeris tiedu laik- l _ __ r.._._____ _
yaščiai gvoltu rėkia kad darbi- peratura sumažėja su sumažėju- 
ninkai gelbėtų, nes jau galas ma- siu kraujo spaudimu, 
losi. Kad rėkia tas parodo jog Ryte kada širdis jaučia naudą 
darbininkai jau- nenori gelbėt, kokią žmogus gavo po nakties 
kitaip nereiktų rėkti. Taigi jau 
baigiasi ir jų gyvavimo dienos.

Bet pažvelgkime į kitą pusę. 
Musų klerikalai, kurie su bolše
vikais visame kame duetą bau
bia prieš tautininkus, nors kož- 
nas savo nata, kurie skaitėsi di- ]kiu pat saiku intraukia orą kaip

pasilsio, kraujo temperatūra ke
liasi, ir atgauna savo normalę 
šilumą su išbudimu.

Miego efektas padaro kvėpa
vimą retesniu ir gilesniu. Kuo
met nemiega žmogus beveik to-

iir išleidžia; bet kuomet miega, 
intraukimas yra daug lėtesnis 
o išleidimas oro greitesnis.

Miego laiku muskulai dikčiai 
'Pasilsi, nes jie buna visiškai pa- 
liuosuoti. Odos skylutės išsiva- 

I lo, nes prakaito išėjimas beveik 
pasidvigubina.

Kūniškos energijos, paliuo- 
Isuotos nuo kitų pareigų, atkrei
pia savo spėkas j virškinimą, ir 
tos funkcijos išsiplečia pusėti
nai plačiai.

Nedaug yra žinoma 'kaip ma
tymas, užuodimas, girdėjimas, 
skonis ir palytėjimas paliečiama 
miego laiko.

Priešingai, gal but, negu abel
nai yra manoma, miegąs žmo
gus nelengvai išbudinama užme
tus jam į akis šviesą. Mažesnė 
šviesa paliečia akis kuomet žmo
gus nemiegodamas užsimerkia. 
Užuodimo efektas miegančio yra 
panašus kaip ir matymo. Koks 
nors kvapas turi būti labai stip
rus kad jį užuosti.

Ausįs pasilsi po valandos mie
go, ir girdėjimas atsigauna iki 
nOrmalio laipsnio po trumpo per- 
miegojimo, ir apie išbudimo 
ką visai pakįla kaip reikia.

Taip tai miegas sumažina 
no abelną veiklumą, kuriam 
aplinkybės nedaug reiškia, 
pilnai “atsilsi”.

Nutraukimas miego abelnai 
daugiau atsiliepia ant kūno ne
gu per tokį pat laiką nutrauki
mas maisto. Daug atsitikimų 
yra kur žmogus išpasninkauja 
po keliolika savaičių, bet abelnai 
tik septynias dienas ir septynias 
naktis gali išsilaikyti be miego.

lai-

ku- 
nei 
iki

i sas p. Voro straipsnis persudy- 
, tas aštriomis frazėmis ir netei

singomis žiniomis, kurios dabar- 
. tiniu laiku sudemoralizuotai mu- 
11 su visuomenei gali suteikti dar 
. daugiau nuodų, ir kadangi man 

asmeniškai “L. Finansų Misi
jos” raštinė nuo pat jos susitvė- 

' rimo dienos ir iki šiam laikui yra 
daug geriau žinoma negu p. Vo
rui, prie to kadangi p. Voras sa
vo straipsnyje nesąžiningai už
gauna Misijos darbininkus kurie 
yra, geri Lietuviai patriotai, — 
prieš tokį p. Voro straipsnį pri
sieina protestuoti. P. Voras ra
šo, tarp kita ko, dar sekančiai: 
“Ką dabartinė Misija veikia nie
kas nežino, tik gerai žino visi 
kad Bielskiui reikia kas mėnuo 
pristatyti algos po $600.” Taigi 
čia p. Voras prasilenkia su tei
sybe.

1) Finansų Misija New Yorke 
dirba tą patį .darbą kurį jai pir
mesnėj: Misija paliko. 2) Ką 
dabartinė Misija veikia visi gali 
žinoti jei tik nori, jei p. Voras 
nežino tas neduoda jam pamato 
šmeišti. 3) Kąslink algų, p. Vo
ras labai klysta, kam durnus pus
ti jei nežinai kur jie nueina. (Bet 
čia irgi neatsakoma apie algas. 
—Red.) Dar toliau, p. Voras ra
šo apie savo atsilankymą Misijos 
raštinėj, kur matė merginų ir 
darbininkų Angliškai kalbančių, 
nieko nedirbančių. O apie Biel
ski sakė bene buvo išėjęs jieškot 
vietos kraustytis daugiau lėšų 

i padarymui. Atsakinėti ant jo 
straipsnio nebūtų reikalo, bet 
kad skaitytojai gali sau įsivai
zdinti apie Misiją ir jos darbi
ninkus nebūtų dalykų, reikia pa
aiškinti. P. Voras atsilankė At
stovybės raštinėn, su juo pasiel
gta kaip su svečiu, sykiu pakal- 
bėta-paaiškinta. Jeigu p. Vo
rui butų Lietuvos gerovė, rūpė
jus jis nebūtų bereikalo raštinė
je valandą sėdėjęs ir darbinin
kus .-gaišinęs.

Einant prie dalyko, 1) iš kur 
p. Voras žino 'kad darbo visai 
Misijoj nesama? Atsilankius 
kokiam svečiui arba šiaip žmo
gui su reikalu, visuomet daroma 
pastangos patarnauti kuomanda- 
giausia. Atėjus žmogui, nekal
bėsi, bus negerai; kalbėsi — dar 
blogiau. Tai ką, anot p. Voro, 
reiktų daryti? Tolfesniai, ar p. 
Voras žino kad Misija išmoka 
nuošimčius už Lietuvos Bonus, 
ir kad kasdiena iš bankų ateina ; 
pasiuntiniai atsiimti nuošim
čius? Ar p. Voras cino kad nuo- 
šimčįai išmokama čekiais ir kad 
čekį reikia parašyti ir prieš pa- - 
rašant reikia išjieškoti ar tas 
bonas nėra vogtas? Ar p. Vo
ras žino kad iki tą čekį parašo
ma ir reikalas atliekama, bankų 
pasiuntiniai galėjo užkalbinti 
dirbančias merginas ir kalbėti ( 
Angliškai, na ir juoktis, ir kaip ‘ 
tą p. Vore galėtum uždrausti?

2) Tolesniai p. Vore, Misijos' 
darbininkų skaičius nėra jau taip 
didelis kaip sau sveikas įsivaiz
dini, viso dirba penki, o prie Vf- 
leišio buvo devyni.' Sumažinti 
jau negalimą, nes nebus kas at
liktų esantį darbi.

Negalima neprimint p. Vorui 
ir apie p. Bielskį. Jeigu sveikas 
turi kokius ypatiškus reikalus, 
arba jeigu jo darbus kritikuoji 
tai daryk tą aiškiai ir prisilai
kyk teisybės, bet jeigu kalbi 
apie Misijos kraustymus tai pa
rodai savo visišką nesupratimą. 
P. Bielskis raštinių nekrausto 
kas mėnuo; jam vedant raštinės 
reikalus, raštinė, buvo perkelta 
tik vieną kartą, senoje vietoje 
išgyvenus metinį padarytą kon- 
.traktą. Perkraustymas nąūjon 
vieton lėšų nepedarė, bet dar su
taupė į tūkstantį dolarių, nes 
naujoji vieta ir parankesnė ir 
renda daug pigesnė.

Prie užbaigos, norėčiau p. Vo
rui priminti kad nežinant daly
ko ir tik upu vadovaujantis, ne
tinka dalykų aprašinėti. Kiršin
tojų musų liaudies turime daug, 
tai kam dar daugiau visokių ne
būtybių skleisti? Už savo šį p. 
Voro .straipsniui atitaisymą imp . 
pilną atsakomybę, tegul p. Vo- ' 
ras ar kas kitas nemano kad tai ( 
keno nors intekme jis yra re- ( 
miamas. P. Pilietis. <

JUOZAPAS IR ZELBORA
ir PARAONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje :: :: :: Parašė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Asenata: Nuo pirmo pamatymo aš jį pa
milau, išsykio del jo skurdo kokiame jis 

pas mus atsirado, paskui del jo gražių akių 
ir geros širdies.... Aš eičiau su juo į pa
saulio kraštą, į palaimintą jo žemę, kaip jis 
ją vadina, jei tik jis mane vestų, ir garbin
čiau jo Dievą kuris, jis sako, yra vyriausias 
už vjsus dievus. Nuo to laiko kaip aš pra
dėjau Juozapą matyti, mano gyvenimas li
ko gyvas ir pilnas vilčių....
Zelbora: Nekalbėk taip, jauna beprote!

Išgirdęs tai tavo tėvas lieps tave sude
gint! Gerai žinai jog tu esi skirta pukli- 
ninkui už moterį, arba likti amžinai tarnau
ti dievams jeigu nenorėsi vyro! Išsižadėk 
tu Juozapo ir melsk savo dievų prašalinti 
tau išgalvos tas nelabas mintis! [Nusisu
ka ir nerami nueina.]

' Asenata [sau viena]: “Išsižadėk tu Juo
zapo”. ... išsižadėk meilės ir gryžk atgal 

į nusiminimą ir baiminkis likimu kada tave 
tėvas vers būti žmona tojo seno kalno.... 
arba likti tarnauti viesados dievams ir ne
pažinti gyvenimo ir meilės.... [Suknium
ba prie smilkintuvo.] Nejaugi toks skau
dus likimas laukia manęs — nešlaitės kuri 
nepažino nei motiniškos meilės, nei gyve
nimo džiaugsmo, kurią motina dar kūdiky
stėje paliko nueidama pas dievus....

[Pasigirsta Potiparo balsas. Moterįs 
sustoja jį sutikti.]

Potiparas [už durų dešinėje]: Prisakyk 
Juozapui pas mane pribūti, ir paliepk vi

siems vergams prie palocių susirinkti. 
Zelbora: Viešpats Poti'paras jau ateina!

[Potiparas ineina. Jos abi jam nusi
lenkia.]

Asenata [pasveikina]: Laimingas musų 
viešpats sulaukęs ryto!

Potiparas [linksmai atsako]: Garbė die
vams už tai, ir prašykim mes kad vėl jie 

apdovanotų mus naujomis jiegomis ir lai
me!
Zelbora: Girdėjau mano viešpats prisakė 

Juozapą pašaukti?
Potiparas: Taip, saule ryto mano, šian

dien aš Juozapą paskiriu musų dvaro už
vaizdą. [Zelbora sau viena slaptingai džiau
giasi.]
Asenata [poti sau]: Išsipildė sapnas, iš

sipildė !....
Potiparas [nugirdęs]: Kas ką sapnavo 

ir keno sapnas išsipildė?....
Zelbora [užkirsdama]: Iš jos gera svajo

toja, viešpatie. Bet tegul ji sau. [Asena- 
tai] Kurstyk labiau smilkintuvą, musų vie
špats rengiasi didelius darbus atlikti, lai 
dievai ir toliau mums mielaširdingais lieka. 
Potiparas: Taip, Zelbora! Tavo vyras ir 

valdovas rengiasi tuojau paskirt Juozapą 
savo dvaro užvaizdą! [Apkabina ją per pe
tį] Laimingas aš kad tu padedi man mano 
rupesnius nešti!

[Duryse pasirodo Juozapas, žemai nu
silenkia. Aplink apstoja daugiau ver
gų, vyrų ir moterų. Jie visi iki žemei 
nuklaupę lenkiasi. Paskui stoja, žiuri 
ištolo, tarp save šnabždasi.]

Juozapas [švelniu, nuoširdžiu balsu]: Aš 
čia, viešpatie mano, ir gatavas priimti vi

sus tavo paliepimus. [Vergai jau-nujaus
dami viens kitą kumščioja, rodo į Juozapą.] 
Potiparas [eina tarpduriu artyn prie Juo

zapo] : Taip gerųjų Egipto dievų yra 
lemta kad man buvo parduota vergas iš Iz
raelio žemės, kuris ištikimai man tarnavo, 
ir jis turi daug išminties, todėl nuo šiandien 
aš paskiriu jį visų savo dvaro žmonių už
vaizdą! [Uždeda Juozapui savo ranką ant 
peties, stovėdamas pusiau į lauką, pusiau į 
vidų. Juozapas nustėbęs žiuri. Zelbora ir 
Asenata prieina artyn, viena už kitos sten
giasi būti arčiau prie Juozapo.]
Juozapas [puola Potiparui po kojų]: Nu

žemintas tarnas tavo yra labai dėkingas 
už tokią netikėtą malonę, ir .meldžia savo 
Dievo pagelbėt jam pavedamas parfeigas at
likti. ...
Potiparas: Stokis, Juozapai! [Atkreipia 

jį į vergus] Išgirskit, tarnai mano, šią 
linksmą žinią: Juozapas, jaunas mano ver
gas, per šį trumpą laiką pasirodęs išmin
tingu ir darbščiu vyru, nuo šiandien lieka 
Užvaizdą visų jūsų, ir jus turit klausyt jo 
žodžių ir pildyt jo paliepimus.
Vergai: Klausysim ir pildysim, viešpatie!

Lai gyvuoja Juozapas, naujas musų Už
vaizdą!
Juozapas 

urbą]: 
ir stojas, 
mano, visas protas mano ir visas laikas ma
no bus atiduota mano viešpaties gerovei ir 
laimei. [Atsistoja.]
Vergai [šaukia]: Lai gyvuoja naujas mu

sų Užvaizdą!
Potiparas : Dabar skirstykitės visi prie sa

vo darbų. Į tavo rankas, Juozapai, pave
du aš visus savo vyrus, ir tikiu jog mano 
dvare visados bus gerovė, sutiikmas ir pa
sitenkinimas.

[priklaupęs bučiuoja Potiparo 
Jei taip man Dievo skirta, lai taip 
Kaip ir iki šiolei, visos spėkos

i [Vergai skirstosi. Potiparas perėmęs 
Juozapą per petį atsiveda į vidų. Mo
terįs vis taikosi būti arčiau jo.]

Juozapas: Aš visus juos mylėsiu kaip sa 
vo brolius, ir žiūrėsiu kad jie dirbtų kož- 

nas savo darbą. Ką gi pirmiausia turėtu
me atlikti?
Zelbora: Juozapai! Linksma man kad 

musų viešpats taip pasekmingai sau už
vaizdą rado! [Rodo į savo gėlių indą] Ar 
matai, mano gėlės jau suvyto....
Juozapas [pažiūrėjęs į indą, nusilenkia 

jai]: Prisakysiu kuriam nors vyrui pri
skinti ir atnešti naujų kuogreičiausia. [No
ri eiti.]
Zelbora: Palauk. Ne kitas, tu pats pri- 

skink, nes juk tu vis esi vergas1 — ir aš to 
reikalauju. Tik tu ką vienas čia apie gėles 
nusimanai.
Potiparas [linksmai]: Juozapai! Lai sto

jas jos valia! Tavc^skintos gėlės labiau 
kvepia mano žmonos namuose. Tu esi ap
dovanotas ne tik išminčia ir gabumu bet ir 
dailos pažinimu. Dabar gali tuoj išvesti 
vyrus į laukus arti.... Paskiau daugiau 
pasakysiu kai sugryši.

[Juozapas pasišalina,] nusilenkdamas. 
Zelbora ir Asenata taipgi prieina tarp
duriu, žiuri kur jis nuėjo.]

Zelbora [pamačius Asenatą]: Ką, ap ir 
vel tu užsisvajojai? [Asenata nieko ne

atsako. Nueina prie aukuro. Apžiūri jį, 
paskui išeina kairėn.]
Potiparas [apima per petį Zelborą, eina 

abu į vidų]: Laimingas aš kad taip leng
vai apsirūpinau dvaro perdėtiniu, ir links
ma man turėti tave, kuri padedi man mano 
rupesnius rišti. [Ji gražiai žiuri į jį.] Na 
bet aš turiu skubint kareivių peržiūrėti. 
Paliksi dabar tu viena, iki aš vėl pas tave 
sugryšiu. [Maunasi savo militarę kepurę.] 
Zelbora : Taip aš liksiu viena — su meile 

širdyje.... Linksma man bus vėl tavęs 
sulaukti, viešpatie mano. [Palydi jį iki du
rų. Paskui žiuri į tą pusę kur Juozapas 
nuėjo. Potiparas nusiskubina. Ji sau vie
na.] Viskas stojasi kaip aš noriu — visus 
niano norus Potiparas pildo*. Jis myli ma
ne, ii’ aš myliu.... bet.. . .Juozapą. Prie 
Potiparo mano meilė priversta. Jei neap
sieisiu su juo gražiai jis gali mane nužudy
ti, gali mane parduoti už vergę. O tada vėl 
nežinia kur aš pakliučiau.... Laliausia gi, 
bučiau atitolinta nuo to kuris liko visas ma
no gyvenimo džiaugsmas ir meilės šalti
nis.... [Nekantraudama dairosi] Bet kur 
[Juozapas su gėlėmis? Jau turėjo čia būti. 
Nelabai jis paklausus prie manęs.... [Vėl 
lyg klejodama] Vakarykščios gėlės jau nu
vyto. ... Juozapas trumpą laiką vergavęs 
liko visų vergų užvaizdą.... Potiparas iš
klausė mano norų — jis mano kad aš jo rei
kalais rūpinuos.... Juozapas atneš čia pun
dą naujų gėlių.... Aš jį matysiu.... kal
binsiu.... Dabar jis bus drąsesnis.... . Jis 
bus dėkingas man.... [Eina į visų prie in
do] Aš laikysiu indą [rodo indą pakelda
ma], jis sudės jin gėles, aš užpilsiu vande
niu, ir kalbėsiu su juo.... Jam dabar ne
reiks nuolat dirbti.... Galės pas mane už
trukti.... [Pauža. Vėl dairosi.] Bet ko 
jis neateina? Laukimas toks nuobodus, ro
dos amžiai slenka....
Minėt [ineina su pluoštu gėlių, nusilenkia 

jai]: Štai gėlės. Juozapas padavė man 
jas atnešti vidun. Sakė priskynė pačių gra
žiausių kokias darže rado.
Zelbora [apvilta, piktai]: Kodėl jis pats 

neatnešė? Aš jam tą tikrai įsakiau. Kur 
jis dabar yra?
Minėt [nusigandusiai parodo į dešinę]: 

Jis nusiskubino tenai į laukus su jaučiais 
ir asilais ir vyrais^arti, neturėjo kada at
nešti. Jis labai darbštus ir protingas už
vaizdą. Visi jo klauso. [Duoda Zelborai 
gėles.]
Zelbora [piktai]: Kam tu man jas duo

di? Pamerk indan, štai čia, ir eik sau!
Minėt: Klausau, išpildysiu kaip liepi....

[Skubiai išima senas gėles, sumerkia nau
jas, užpila vandeniu.] Ar yra daugiau kas 
man atlikti?
Zelbora [nervingai]: Nieko. Ko bumbi 

čia. Skubėk, eik sau! [Minėt nusilen
kia, išeina per vidurį. Zelbora piktai vaik
ščioja, prieina prie indo, sugriebia vieną gė
lę, suplėšo ir numeta.] Liepiau aš jam pa
čiam atnešti, o jis nusiskubino į laukus. Jis 
neklauso manęs, jis nekreipia domės į mano 
liepimus. [Puola vėl prie puodo griebt gė
les mest lauk, bet susilaiko, perkeičia min
tį] Aš jam liepiau — jis priskynė.... taip 
Minėt sakė — ir jis jas skynė savo rankom 
— jis taikė kuogražiausias.... Jis -myli 
mane,, pataikauja man.... o jis toks jau- ' 
nas ir gražus.... [Apglėbia gėles ir bu
čiuoja.] Jis labai užimtas darbu.... Išsi
skubino’į laukus.... Jis vėl čia ateis.... 
paskiau.... [Gyviau, naują minti gavus] 
Bet ne, aš eisiu į sodną — į tą pusę iš kur 
jis gryš — ir atsisėdus po krumu lauksiu 
jo. [Išeina per vidurines duris, suka po de
šinei.]

(Daugiau telpa ant pušį. 4-to)
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JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa) 
Asenata [ineina iš kairiųjų durų] : Aš ir 

užmiršau apie smilkintuvą.... Kad ne
užgestų .... tada dievai gali mus visai už
miršti ir neduoti savo palaimos. [Kursto 
smilkintuvą, dairosi.] Tuščia čia, nieko, 
nieko nėra.... Ir viešpats išėjo, ir ponia 
išėjus. [Pamato naujas gėles] Tik naujų 
gėlių Juozapas atnešė.... [Eina artyn, 
baimingai liečia gėles] Kokios jos gra
žios. ... jaunos, tyros, kaip jis.... ir kaip 
jos saldžiai kvepia!.... [Apkabina glė
biu] Ištiesų, gyvas gamtos kvapas yra ma
lonesnis ir švelnesnis — jis gaivina ir tvir
tina sielą. Bet šis mirusis kvapsnis, šie džio
vintų žolių durnai [rodo į aukurą] tik apie 
mirtį mini.... Nejaugi aš nepažinsiu gyvo 
gyvenimo ir jo džiaugsmo — ir melės — ir 
meilės to kuris mane gyva padarė?.... 
[Glaudžia gėles prfb veido] Jis yra toks 
skaistus ir gražus kaip šios gėlės, o aš — 
perimta smilkintuvo durnais, laukianti ne
žinomo likimo.... [Permaino toną] Juo
zapas šias gėles skynė. Jis čia jas atnešė— 
bet ne man, ne man: jis atnešė Zelborai, ku
ri draudžia man.apie jį net mislyti.... Kad 
taip man jis jas butų atnešęs.... O! Die
ve Meilės! Kodėl tu leidi mano širdžiai deg
ti ta gyva ugnimi, o nepaveliji jam inane ap
kabinti, prispausti prie jo krutinės, ir ves
ti — vesti mane toli iš čionai.... [Nusė
da prie stalo. Pauža.]
Juozapas [inėjęs tarpduriu]: Ar viešpats 

namie? [Prieina prie Asenatos, švelniai]
Ko gi tu liūdi, dievų tarnaite? [Paliečia 
jos petį, ji atsisuka, stojasi.]
Asenata [pašoka, susimaišius]: 

pats?.... Tu, taip netikėtai....
Juozapas : Kaip tai netikėtai, ar gal aš ta

ve sutrukdžiau? Ar viešpats namie?
Asenata [susimaišiusf: Ne, aš nežinau. 

Palūkėk čia — apžiūrėsiu. [Pribėga prie 
vienų, prie kitų durų šonuose, pažiūri per 
vidurines į lauką] Nėra. Jis rodos išėjęs 
prie kareivių. Pareis tuoj. Jis pargryžta 
pusiaudienio laiku. Ar turi ką daugiau? 
Juozapas [nesuprasdamas]: Ką gi tokio 

daugiau galėčiau turėti?
"Asenata: Tu toks skubus, Juozapai, nors 

jau esi viršesnis už kitus vergus.
Juozapas: Viršesnis, tai tiesa. Bet užtai 

visų vergų darbai dabar ant mano pečių 
guli.
Asenata: Uždėk juos jiems. Lai jie dir- 
. ba. Tu pailsėk daugiau, busi ramesnis, 
linksmesnis.-...
Juozapas : Aš jaučiu užsiganėdinimą galė

damas taip daug dirbti. Norėjau paklau
sti viešpaties ką toliau jis nori greičiausia 
atlikti, kada jau pastačiau vyrus lauką arti. 
Asenata [nerasdama ką sakyt]: Kaip tu 

dabar jautiesi-perdėtiniu būdamas?
Juozapas: Tokių pat vergu kaip ir pir

miau, tik su daugiau rupesnių.
Asenata [švelniau]: Užmirštum savo 

vergo vardą — maloniau galėtum ištart 
į mane savo žodžius....
Juozapas : Toks likimas, tokis gyvenimas, 

ir aš esu savo Dievui dėkingas ir už tai.
[Nuoširdžiai] Bet tu neprivalai liūdėti del 
manęs..
Asenata

liūdesiu. Kito nieko aš ir nemąstau.
Juozapas: Bet juk tas nieko negelbės. Mu

du esava toli viens nuo kito, kaip iki šio
lei......
Asenata: Nors mus dangaus augštumas 

skirtų, aš jaučiu mano širdį esant prie ta
vęs ...:
Juozapas: Nekalbėk to, Asenata, nekalbėk 

dar dabar. Tavo žodžiai smaigo mano 
širdį kaip erškėčių dygiai, o likimas vienok 
mus kitais keliais stumia....
Asenata’: Dievai musų likimą rėdo kaip 

mes jų prašome.
Juozapas : Tavo dievai — gal. Bet mano 

Dievas mano likimą surėdė daug pirmiau 
negu aš paregėjau saulę, ir turės stotis pa
gal Jo noro.
Asenata: Tavo Dievas žiaurus jei taip 

su žmonėmis elgiasi.
Juozapas: Mano Dievas yra geras ir mie- 

laširdingas.
Asenata: Tai lai jis išveda mane iš šio 

liūdno gyvenimo ir lai patenkina mano 
širdies troškimus. Aš meldžiau savo dievų 
meilės, ir .jie iki šiolei manęs išklausė.... 
Juozapas: Likimo neišbėgsi. Jei kas yra 

lemta, taip turės stotis. Ko dabar liūdė
ti iki nežinia kas toliau galės tiktis? 
Asenata: Aš išmeldžiau savo dievų ir jie 

pripildė manp širdį meilės ugnimi, bet ta
vo Dievas neleidžia mano svajonėms išsi
pildyt ir mano meilę patenkint....
Juozapas [eina prie jos arčiau]: Mano 

siela irgi pilna svajonių ir širdis liepsno
ja ta pačia meile kaip ir tavo...-. Lūkėk, 
Asenata, sakau, lai likimas daro savo kaip i 
patvarkyta. 'Gal ateis diena, gal ateis lai
kas, ir išsipildys musų širdies troškimai. 
Nes juk ir trokšti širdis negali to kaip Die
vo neduota.... [Apsidairo] Bet aš jau 
turiu išeiti, nes viešpaties čionai neradau.

(Bus daugiau)

DIRVA

> Parengė K. S. K.

Allen išrodinėja jog Naujojo Testamen
to krikščionįs 16 ir 17 šimtmečiuose lygino 
Akvarijų su Šv. Jonu Krikštytoju ir su Ju
du Tadeušu, apaštalu. Babilonijoj ta kon
steliacija buvo subendrinta su vienuoliktu 
mėnesiu (Sausiu-Vasariu), vadinamu “Ša- 
batu”, kas reiškia “Lietaus Nusnierktas”, ir 

. Tvėrimo Epoka turi aprašymą apie Tvaną 
> savo Il-je knygoje, pritaikintoje prie šitos 
- vienuoliktos konsteliacijos, ir kožna jų kita 
’ knyga sutaikinta su kiekvienu zodiako žen

klu. Toje šalyje indas buvo žinoma vardu 
, “Gu”, ir buvo pasiliejęs vandens indas, 
i Plunket sako jog “Gu” yra daleistinai su- 
• trumpintas iš “Gula”, dievės vardo. Toji 

dieve po kitu vardu 'buvo perstatytoja tam- 
1 siu vandenų ar chaoso, nuo to gi galima su

rasti bendrumą Gulai su Akvarijaus kon
steliacija.

Ant mažo kaulinio drožinio rasto vaka- 
. rų Azijoje skaitoma: “Planeta Jupiteris 
I blaškosi Indo žvaigždyne”. Turint minty- 
■ je 'vandeninį šios dangaus srities pobūdį 

nebus sunku, kaip sako Plunket, suprasti 
kaip Vedų Rišos, kurios kaip matosi per- 
stato sudėtinas mintis poetų, mokslinin
kų, ir dangaus tėmytojų, galėjo 3000 metais 

i prieš Kristų, kuomet saulė buvo vienoj ei
lėj su Akvarijaus konsteliacija žieminėj to
liausioj savo stotyj pietuose, aprašyti ugnį 
žieminės saulės “pasislepiančią, užgimstan- 
čią. ir tekančią iš dangiškų vandenų Akva
rijaus konsteliacijoj”.

Nekurie mano jog Akvarijus perstato 
Deukalijoną kuris patalpinta į žvaigždes 
po garsaus Thessalijos tvano 1500 m. prieš 
Kristų, kuris tvėrimo legendoj perstatoma 
sąryšyje su šia konsteliacija ir subendrin
ta su Tvanu. Gali būti tai ir Nojus, norįs 
likti amžinu liudytoju Tvano, kuris dabar 
randasi nakties uždangoje kuri niekad ne- 
išdįla, ir žvaigždžių pavidale kurio laikas 
negali sunaikinai.'

Akvarijus taipgi subendrinama su Ce- 
kropu, Egiptėnu, kuris nukeliavo Į Grekiją 
ir įsteigė Atėnus.

Proctor rašo jog Akvarijus astrologiš
kai kalbant yra Saturno name. Žmonės gi
mę tarpe sausio 20 ir vasario 19 d., yra pil
ni kunu, pastovus, tvirti, ir sveiki, viduti
niško sudėjimo, gražios odos, tyros bet ne 
išblyškusios, šviesių plaukų ir rusvų akių, 
širdingo budo. Ta konsteliacija valdo ko
jas ir klubus, ir turi intekmės ant Arabi
jos, Petrejos, Tartarijos, Rusijos, Danijos, 
Žemutinės Švedijos, Westfalijos, Hambur
go ir Bremeno. Visi jo intakoj gimę yra 
vyriško isnašumo, ir laimingi.

Anglo-Saksai Akvarijaus konsteliaciją 
vadino “se Waeter-Gyt”, “Vandenpilis”, >ir i 
jis taipgi buvo žinomas keistu vardu “Skin- ' 
ker”, kas reiškia .pilstymą ar šinkavimą Ii- j 
kerių-gėrimų.

Astronomiškas šios konsteliacijos žen- ‘ 
klas yra dvi greta banguotos linijos, kas 
sakoma buvę hieroglifiškas raštas persta
tymui vandenio. Mažos žyaigždukės ku
rios rodos nusidriekia j pietus nuo vandens 
indo, daugelis yra poromis ir po tris, lyg 
kad perstato žvaigždinį vandens tekėjimą, 
bangavimą.

Šioje dangaus dalyje radosi 25-ta In
dų mėnulio stotis. Indų vardas jai reiškė 
“turintis šimtą -gydytojų”, ir joje radosi 
šimtas žvaigždžių. Tų žvaigždžių būrio val
dovas buvo .Varuna, vandenų dievas.

Arabų mėnulio stotis arba manzil taip
gi radosi šitoje dangaus srityje, o anksty
vieji krikščionįs šioje konsteliacijoje Įsivai
zdino pavidalą kokio tai šventojo.

Akvarijus, nežiūrint svarbos kokią jam 
senovės žmonės priskyrė, yra nežymi kon
steliacija. Ją aiškiausia susekama iš raidės 
Y pavidalo indo sudaryto iš keturių Aqua
rii žvaigždžių. Tas pavidalas Latinų buvo 
vadinama Situla arba Urna. Pietų Ameri
kos senovės žmonių šios konsteliacijos pie
šinyje irgi susekama prasto pavidalo indas.

. Alpha Aquarii yra tik vienas laipsnis ■ 
Į pietus nuo dangiškojo ekvatoriaus. Ara- 1 
bai ją vadino “Sadalkenik”, kas reiškia “lai- 1 
minga karaliaus žvaigždė”. Ta žvaigždė 1 
pažymi Chiniečių mėnulio stotį arba Sieu, , 
kurią jie vadino vardu “Goei”., ,

(Bus daugiau)

Musų Partijų Vardai ir diktuojami iš Romos, o antrie
ji iš Maskvos. Tretysis musų

(priešas yra Lenkas, diktuojamas 
j iš Varšavos-Paryžiaus ir iš Lie
tuvos judošių dvarponių. Kova 
yra didelė ir ilga, tečiau musų 
pusėje yra tiesa, ir tiesa visados 
pergali neteisybę, nepaisant kad 
toji neteisybė butų ir tvirtai ap
sišarvojus.

Mažas kelmelis didelį vežimą 
verčia. Taigi susivieniję visi ge- 

______ ___ _ __ =__  ros valios tautiečiai stokim ko- 
klebonų patarė tėvams jau ne- von su visokiais Tautos priešais 
šelpti savo vaikų kurie baigę ke- iki galutino tų priešų pergalėji- 
turias klesas nėjo seminar i j on, Imo.
nes pastosią bedieviais. Ačiū ku- Tautietis,
nigu tokioms rodoms, musu pir-1 " ’
mesnieji inteligentai atsirado I New Yorke metų bėgiu auto- 
nelemtoje .padėtyje ir kovodami moblllal užmusč 858 ^onea~ 
su badu ir visokia medegįška 
stoka nusilpo kūniškai ir mirė 
pirm laiko.

Kunigų taktika yra ta pati ir 
šiandien linkui svietiškųjų mok
sleivių. čia pat reikia Tautos 
Universiteto, Kaune, bet musų 
katalikai stato ■ didžiausį kiošto- 
rių už 5,000,000 auksinų ir apie 
Tautos Universitetą visai nekal
ba. Amerikoje kunigai surinko 
virš $60,000 neve kultūros rei
kalams, iš kurios tai sumos nei 
centas neklius tautiškai kultū
rai. Lietuvos valdžia pagal kon
stituciją turės duoti pinigų mo
kykloms kokių užsimanys bile 
kokia katalikiška bendrovė ar 
zokonas. Pradinių mokyklų mo
kytojai apšaukiama bedieviais 
kad neperžiuri vaikų krepšiukų 
pėtnyčioje ir neišrenka spirgu- 

• čius, motinų vaikeliams indėtus. 
. Susivienijimas Lietuvių Katali

kų Amerikoje paskolino $20,000 
statymui nereikalingo kliošto- 
riaus Pittsburge, ir nei cento 
nepaskyrė Tautos Universitetui. 
Kun. Laukaičio fondą iš $10,000 
Lietuvos pakraščiams šviesti, 
Katalikų Federacija pavedė Kau
no vyskupui. Tautos I Hildas šel
pia gausiai busimuosius katali
kystės generolus Šveicarijoje ir 
Romoj. Katalikiškoji akcija 
Lietuvoje nėra Lietuviškai tau
tiška bet Romiška, ne sulyg vie
tos gyventojų reikalų, bet Papos 
per kunigus demagogiškos dik
tatūros, kuri Lietuvai visai ne- j 
tinka nei reikalinga yra. Kata- i 
likystė Lietuvoje, yra valstybė : 
valstybėje, lygiai kaip žydų.

Todelei katalikystė — katali
kai turi 'būti vadinami jų tikruo- j 
ju vardu, KATALIKAI, KATA
LIKAS gi kaipo partizantas des- 
potiškiausios partijos rėmėjas. 
Jų dangstymaisi su “krikščioniš
ku demokrątizmu” ir visokiomis 1 
“federacijomis” yra tik muili- 1 
nimas akių nesuprantantiems. ' 

Komunistų-žydų partija yra 
įsigyvenusi Lietuvoje ir Ameri
koje kaipo gangrena, kurią išgy
dyti galima buis tiktai panaudo
jant tuos pačius vaistus kokius 
komunistai vartoja Rusijoje. 
Nuo lengvesnių vaistų jie neiš-| 
gis. Komunistai apsimetę teiki
mu “darbininkams rojaus” mi
lijonus darbininkų nužudė ir ba
du išdvasino, visą Rusiją paver
tė į pavargėlių šalį po obalsiu 
“darbininkų diktatūra”, “rojus”, I 
kur viešpatauja katalikiškai-žy- 
diškas terorizmas, lygiai kaip I 
šventosios (inkvizicijos laikuose, i 
.Tiktai palyginkite. Kad žydai 
terorizuoja Rusiją, nėra dyvų, 
nes jų tokia tikyba, bet reikia 
stebėtis ir gelbėtis ’nuo Lietuvių ' 
komunistų po Kapsuko koman
da, kurie regėdami ir girdėdami 
to “darbininkų rojaus” rąška- 
žius — neperstojantį badą ir vi
sokį skurdą, tai Amerikoje kaip 
ir Lietuvoje dirba Lietuviams 
pragaištingą darbą su propagan
da įvesdinimo tų pat vargų-bė- 
dų kaip ir Rusijoj, ir apsimesda
mi veidmainingai, kaip ir katali- — 
kai, kad jie dirba darbininkų ge
rovei, slapstydamiesi po visokias 
profesines darbininkų organiza
cijas. Musų Lietuviški žydber- 
niai gavę po trisdešimts grašių 
nuo Braunšteino-Trockio, leidžia 
“Laisvę” Brooklyne, ir “Vilnį” 
Chicagoje, ir slaptų dar lapelių 
Lietuvoje, kurie kaipo pasiutę 
naminiai šunes drasko savo už
tverę Lietuvą. Kada namų šu
va pasiunta ūkininkas nieko ne
laukdamas su šake pasiutėlį nu
baigia. Taip Lietuviai su šakė
mis išvijo komunistus tiems at- 
pludus į Lietuvą. Kaip ilgai 
Lietuviai leis tai gangrenai viet- 
rintis savo kūne?

Taigi, broleliai tautiečiai, kai 
matome turime daugelį priešų, 
kuriuos -turime nugalėti. Na
miniai priešai yra katalikai su 
bolševikais, kurių pirmieji yra

Darbai
(Tąsa nuo pusi. 1-mo) 

iš tikro”, ko nepadarius reikėjo 
prisipažinti-spaviedotis ir “užga
ną kunigui padaryti”. Mokintis 
Lietuviui nebuvo leidžiama, ne
bent į kunigus. Svietiškų mok
slų mokintis buvo draudžiama 
po grasme pragaro. Jau mųsų 
atminime, kada -caras sukriušo 
ponų-kunigų galybę, daugelis į

REIKALINGA UŽSIĖMIMAS
Moteris, dirbusi 7 1-2 metus S. 
L. A. raštinėje, jieško vietos. 
Gali vest 'korespondenciją Lie
tuvių ir Anglų kalbose, daro 
vertimus; turi patyrimo ir su
pranta laikraščio bei spaustu
vės administraciją. Teiksitės 
atsiliepti:

O. P.
“Dirvos” Administracija, 

7907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio.

Geriausi
Cigaretai

cunarD
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

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

ŲTARNINKAS.
Visi trečios klesos. pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
CARMANIA - - - Spalio 12 
COLUMBIA - - - Spalio 14 
AUSONIA (naujas)' - spalio 19 

Laivakorčių ir informacijų* kreipkitės , 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
VWVWWWWWWWftWwJ

Jis linksmas, nes turi 

BAMBINO 
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį 1
'Jie prašo daugiau! 

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

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

F. AD. RICHTER & CO. 
1O4-1I4 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

Kada ir Kaip
Privalot Penėti
Savo Kūdikį?

Pavalgydykite savo kūdikį ne vien tik laiku, 
]bet ir saugiai. Jeigu jūs negalite žindyti, 
neabejokite apie mūs

EAGLE BRAND
' ICQNDENSED

Yra labai lengvai sutaisomas. Viskas ką jūs turite 
padaryti, tai paimti tam tikrą mierą “Eagle 
Brand” ir jis yra jau gatavas valgydinimui jūsų 
kūdikio.

Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
pagarsinimą i Borden Compa
ny, New York ir gausite dykai 
lietuvių kalboj pilnus patari- 

L mus ir nurodymus, kaip jį var-
m toti, taipgi ir puikią kūdikiu
■B, knygą.

10% ir Saugumas
Mokama 10% Dividendo

Nelaikykit savo pinigų ant mažų nuošimčių— 
investinti pinigai į THE A. B. SAVINGS and 
LOAN CO. atneš jums didelę naudą, nes ak
cininkams mokama 10% metuose. Ne tik kad’ 
jūsų Šerai atneš gerą dividendą, bet sykiu jie 
auga vertėje kas metai. Panašių kompanijų 
akcijos Clevelande dabar yra vertos kelis sy
kius tiek kiek jos kainavo (vienos įstaigos ak-' 
cijos šįmet vertos $246.00 už $100 mokėtų). , 
THE Ą. B. SAVINGS and LOAN Co. uždarbiai 
stovi pirmoje eilėje, delei atsakančio reikalų 
vedimo.

Lengva Įsigyti
Pirkimas šios įstaigos akcijų padaryta lengvo
mis išlygomis, su mažais įmokėjimais.
Viena akcija kainuoja $100.00, su $5 narinės 
mokesties, arba išviso $105.00. Pirkimas yra 
sekančiomis išlygomis:

$5 išsyk ir po .50 į mėnesį nuperka 1 Šerą
25 išsyk ir po 2.50 Į mėnesį nuperka 5 šėrus
50 išsyk ir po 5.00 į mėnesį nuperka 10 šėrų

100 išsyk ir po 10.00 į mėnesį nuperka 20 šėrų
Nariai gauna dividendą už kožną dalį įmokėtų ’ I
pinigų už serus nors jie nesumokėta pilnai. 
Savojmokėtus pinigus už Šerus narys gali iš
siimti kada jam prireikia, ir gauna nuošimtį. 
Narys gali pasiskolint ant’savo išmokėtų ak
cijų, reikalui prisiėjus.
Tokie patogumai leidžia bile darbo žmogui nu
sipirkti akcijų ir išsimokėti už jas palengva, 
ir reikale gali gauti juos atgal arba pasiskolin
ti ant savo šėrų.

Budavok Sau Geresnę Ateitį
Nėra geresnio, saugesnio ir pelningesnio plano 
kaip pirkimas šių akcijų. Kiek neįmokėsi, tie 
pinigai tuoj neša nuošimtį.
Rūpinkis savo ateičia. Iš kiekvieno 100 svei
kų, normalių žmonių, sulaukusių 65 metų am
žiaus štai kaip juos randame: 1 lieka turtin
gas: 4 nepriklausomi nuo kitų pasilaiko; 5 dar 
priversti dirbti; 36 mirę: 54 yra globoje gimi
nių, neturinti kuo gyventi.
Pradėk taupyti anksti savo gyvenime ir vengk 
prigulmingos senatvės. Alga yra ką' musų 
rankos ar smegenįs uždirba; ineiga yra ką už
dirba musų investmentai. Kada smegenįs ir 
rankos paliauja dirbę, ineigos vis ateina.
Lik dalininku šios saugios ir Ohio Valstijos 

užžiurimos taupymų ir paskolos įstaigos.

The A. B. Savings and Loan Co
3352 SUPERIOR AVENUE

a X-Ray Egzaminavimas $1.00
rftžg BILS "jJeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu- 

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

VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS,
“ I“1"“'*"* ” NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ.' Su pagalba X-SPIN-

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

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ, vyrų 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 Vaistą 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.
As pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. ViskasAtaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE.

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.
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kur dievai gyvendavo ir iš kur plaukia gar
singas Skamandras laistymui Trojos lau
kų.”

W.

ČANAK—EUROPOS UŽPAKALI
NES DURIS

IŠVERTIMAS Į svetimą kalbą tankiai su- 
1 gadina visą romansą. Čanak, strategiš
kas'punktas Azijos pusėje prie Dardanelių, 
kuris per daug savaičių matosi minima lai
kraščiuose po puolimo Smyrnos, kaipo sa
vo rūšies grąsintojas Britams Thermopy- 
las, reiškia “puodai” — puodinyčia — sulyg 
bulėtino apibudinančio tą sritį išleisto per 
National Geographic Society.

“Bet nors jis turi tokį keistą vardą”, 
toliau buletinas rašo, “Čanak — arba Teha-

ŽMOGUS IR SVEIKATA
Žmogus ir sveikata drauge ėjo.
Žmogus tekinas bėgo — Sveikata nespėjo. 
Tada ji tarė: “Žmogau, spėkų neaikvok, 
“Nepabaigęs kelionės kartais nepristok.” 
Bet Žmogus jos neklausė, vis bėgo ir bėgo.

i Pusiaukelis netoli — jį apleido jiegos. 
Neramiai apsidairė, kūną prakait’s dengia. 
Sveikata vis vienodai paskui jįjį žengia. 
Susigretinę sykiu kokį laiką ėjo, 
Bet Žmogus jau Sveikatai žingsniuoti

nespėjo,
Ir šaukė atsilikęs: “Gelbėk, meldžiamoji.” 
Bet Sveikata žmogeliui tik ranka pamojo 
Ii’ nusijuokus ėjo pramintu takeliu, 
O Žmogelis perblokštas liko pusiaukelyj.

Audra.
w

nak-Kalessi — ir jo kaimynystės buvo dau
giau negu sykį scena tokiems aktams ku
rie žymiai perdirbo pasaulinę istoriją ir net

TEISINGI PATARIMAI
Arklio nekaustęs ant ledo nejok,'

pasaulinę literatūrą. Už kokių dvidešimts 
mylių tolumo nuo tos vietos į pietus stovė
jo Trojos miestas, kuris apdovanojo inspi
racijomis kaip Homerui taip ir jo miria
dams skaitytojų. Už keliolikos šuolių nuo 
Čanako, Kserksas 480 metais prieš Kristų 
vedė savo tūkstantines armijas Persų per 
Dardanelius laivų tiltu pirmoj tikrojoj ek
spedicijoj“ Aziatų į Europą ką istorija už- 
rekordavus. Toj pačioj vietoj už šimto ir 
pusės metų' vėliau Aleksandras vedė savo 

-»mažesnębet_?augščiau išlavintą armiją į 
’ Aziją savo ^galinguose užkariavimuose 

“■pasaulio.^
Turkai po? Tenai Inėjo į Europa 

-v* 569 Metei-Atgal
?. “TaipgKnuo Čanako 1353Tiretais Tur

kai uždėjo savo pirmutinę pėdą ant Euro
pos — kuri tai pereiga išstatė Europai to
kį klausimą kuris kėlė kares ir skerdynes 
ir ardė sutartis per suvirs 500 metų.

“Marmoro Jure Į kurias Dardaneliai ir 
Bosforas išsiplečia, sudaro barjerą tarp 
Azijos ir Europos. Keliai tarp tų dviejų 
kontinentų gulį skersai tas dvi pertekąs 
prie tų jūrių galų. Konstantinopolis esan
tis prie šiauriausio punkto Bosforo, yra tai 
priešakinės durįs; Čanak, kur Dardaneliai 
yra labiausia susiaurėję, yra užpakalinės 
durįs. Gan ypatinga kad beveik visi isto
riški ant Europos užplūdimai atsibuvo per 
tą Užpakalinę ineigą, ir tenai šiandien vėl 
Didėji Britanija deda didžiausias pastan
gas užstoti kelią. ... į .į. .

Paviršinė Dardenelių Išvaizda
“Palociai prie palocių, kožnas apgink

luotas, pasimato abiejose, Azijatinėj ir Eu
ropinėj, pusėse prįe Dardanelių kuomet va
žiuoji laivu iš Aigajos jūrių linkui Konstan
tinopolio. Bet siaurumos krantai priešai 
Čanaką paskirta palociams ant palocių: 
dešinėj pusėj stovi Azijos Palocius, o kairė- 
jėj — Europos Palocius. Čanako tvirtovė 
buvo pirmiausia pabudavota 1470 metais, 
neužilgo po Konstantinopolio patekimo į 
Turkų rankas. Nuo to laiko Čanak visada 
buvo svarbios reikšmės vieta. Pastarais 
dešimtmečiais jis buvo-punktu atministra- 
vimo visiems Dardanelių apgynimams — 
svarbiausias užstojimas tolimesnių perta-1 
kos dalių. Vokiečių artilerijos ekspertai 
gyveno tenai bėgyje pasaulinės Karės ir 
sumodernizavo visas drutvietes.

■‘Čanak, taipgi, buvo vartai į Konstan
tinopolį prekių vežiojimui. Tenai kiekvie
nas iš 12,000 laivų kurie pereidavo Darda
nelius per metus prieškarinėse dienose bu
vo sulaikoma iki pasirodydavo jų popieriai 
atatinką reikalavimams; ir jokiam laivui 
nebuvo valia pravažiuoti sutemus. Netolie
se buvo sustatyta svarbi dalis Turkiško lai
vyno.

šešėlyje Ida Kalno
“Vakarų žmogui važiuojant Dardane- 

liais Azijos ir Europos rolės rodos pasikei
tę. Visi vaizdų gražumai randasi Azijatiš
koj pusėj kur status krantai padengta gra-| 
žiais miškais. Europinė pusė yra nuskarus 
ir didumoj tuščia.

“Iš puikiųjų vietų ant Azijos pakraščio 
tik keletas perviršija esančias aplink Čana
ką kur suspaustas upelis staiga prasiplečia 
ir sudaro ant syk' Dardanelių gražiausią 
užlają ir vandenin nusikišusį sausumos plo
tą. Nėra nei penkių mylių į pietus kur ran
dasi griuvėsiai senoviško miesto Dardano 
kurią suteikė tai pertekai vardą. Kelios 
mylios toliau į pietryčius stogso Kalnas Ida

Su basa koja ant stiklo nestok. 
Be irklo rankoj į valtį nesėsk, 
Kriaužių nuo gluosnio niekados nekrėsk. 
Nuo rudo kiužo kur įmanai bėki, 
Su žvairu jokios draugės neturėki.
Viralo virto antrą kart nevirk, 
Kol nepasveiksi daktaro negirk.
Atmink kad aklam veidrodžio nereik, 
Jei esi plikas, šukų nepeik.
Pavyzdį proto ir išminties duok, 
Kol meška girioj kailio neparduok. 
Niekados aklam aklą vest neliepk, 
Kol saulė šviečia tol žvakės nežiebk.
Arklio kurs veža botagu nepliek, 
Nosį užrietęs debesų nesiek.
Svetimo gero niekad nenorėk, 
Ranką atvertą vargšams vis turėk. 

LKaip išmintingam f'"4’■ūkad^ryk;-'" 
Iš avinyčios vilką išvaryk.
Ant kalno lipdams žemyn nežiūrėk, 
Akis' į viršų išverstas turėk.
Pats savo protui perdaug netikėk, 
Gerų patarimus guodonėj turėk. 
Ką gero darai niekam nesakyk, 
Ką gero matei visiems pasigirk. 
Jei esi paikas, draugijoj tylėk, 
Jei išmintingas tai mažai kalbėk. 
Jei girnos" tuščias tai su jom nemalk, 
Su kumščia vinių į siena nekalk.
Ko pats nežinai išmintingo paklausk, 
Jo patarimus ant širdies atspausk. 
Ausis atvertas klausymui turėk, 
Burną uždaryk ir mažai kalbėk.
Smuklių, aludžių niekad nelankyk, 
Gyvulio badu inekad nemarink.

Perkūnas Dievaitis.
W

Gyvenimas yra daugiau kas šalip pa
prasto gyvenimo.

Apsiskutimas ir apsikirpimas yra ge
ras nekuriems žmonėms uždangalas nuo to 
kuo jie tikrai yra.

Jeigu žmonėse taip butų galima susi
taikyt kaip gamtoje, viskas eitų labai švel
niai.

Nekurie patarnautojai uždirba daugiau 
negu tie poneliai kurie jiems daugiausia 
už patarnavimą išmeta.

Taupumas yra leidimas pinigų tokiems 
dalykams kurie prisideda prie žmogaus ga
lybės—protiškos, kūniškos, ir ekonomiškos.

Kurie teisingai mislina tie teisingai'ir 
daro.

Lietuviškai-Angliška* ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 

I vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš- 

i kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... $11.00

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pa būdavo j imu. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy* 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais,

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

a -

JUOKIS
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
B. —___ ... . - afi

PAVEIKSLAS
Paveikslų daugel įvairių 
Prieš save štai turiu
Man širdžiai artimų žmonių; 
Domiai į juos žiuriu.
Štai broliai stovi, ten sesuo, 
Čia giminės, draugai, 
Ir man vaizdinas praleisti 

j Su jais seni laikai.
, Bet štai, mažiausias iš visų, 
I Dar vienas tarp anų, 
Tečiau aš jįjį iš kitų 
Labiausia branginu.
Anie man kalba apie tai 
Kas dingo užmarštyj; • 
O šis dar laiko prieš mane 
Likimą paslaptyj.
Todėl aš jin nuolat žiuriu, 
Ne kaip į tuos kitus, 
Ir rods per jį bandau matyt 
Sau ateities kelius.

Adonis.
Nuo Juokų Red.: Gerb. Ado

nis laikinai, išlipęs iš savo' Mei
lės Medžiox pasiėmė laiko pavar
tyt po paveikslus — ir matom 
ką jis rado. Paveikslai, ištiesų, 
yra keistas ir ypatingas dalykas. 
Mes andai čia kalbėjome apie 
Narcizą kuris įsižiūrėjęs į savo 
paveikslą vandenyje — dar nie
kad nematęs savęs nes tada ne
buvo veidrodžių ir nežinojo kad 
tai jis pats save mato — žiūrė
damas įsimylėjo, mylėjo, suny
ko, sudžiūvo, an’tgalo liko pa
verstas- į vandeninę leliją. Šią 
gadynę, kada mes turime foto
grafijas, žmonės sunyksta ir su
džiūsta į jas bežiūrėdami kada 
neturi progos į gyvus tvarinius, 
kurie tame paveik.-le atvaizdina
ma, žiūrėti: Bet jų niekas į le
lijas ar ką kitą nepaverčia, nes 
šią gadynę yra tik vienas Dievas 
kuris matyt neapsidirba su vis
kuo. Senovėj dievų buvo daug, | 
jie kožnas savo darbą turėjo, ir 
geriau žmonių išklausė, ko kas 
prašė to-įavė, arba turėjo kada 
pažvelgt į juos ir suteikt savo 
mielaširdysčių.

Kodėl žmonės — labiausia jau
ni ir įsimylėję į ypatą — į pa
veikslus žiuri? Juk jie nėra nie
kas kitas kaip tik šmotai popie- 
ros su baltais ir juodais plėt- 
mais. Palieti paveikslą pirštais, 
užčiuopi tik popierą; žiuri — tik 
keturkampę ar -pailgą popierą 
matai; kalbi — ji vis tyli; bu
čiuoji — „tik popierą paliečia lu
pas; spaudi prįe širdies — irgi 
nieko kito kaip .tik popierą.

Bet mat visame yra taip kuo 
■ką sau įsivaizdini, o ne kas kuo 
ištiesų yra.

4/
(Tąsa iš pereito num.). To

liau eidami muzejaus budinke 
užėjome Buddos stovylas — ne 
vieną bet kelias. Prieš jį nieko 
negali turėt, jis sau sėdi ramiai, 
kojas sukryžiavojęs, o ką misli
na nežinai. Žinai tik tą ką jis 
mislino ir darė kada dar jis buvo 
gyvas, ne akmens pavidale kaip 
dabar. Gerb. Pergalė ir Napo
leonas pateko į muzejų už savo 
kruvinus darbus. Budda prie
šingai. Jis buvo žmogus augš- 
tos išminties, mokytojas doros 
ir nuolankumo, filosofas ir pra
našas. Jis gyveno 500 metų pir
ma Kristaus; jis įsteigė tikėji
mą tokį kuris šiandien užima 
pasaulyje pirmą vietą savo pase
kėjų didumu. Skaitant Kris
taus darbus, mokymus ir apsi
ėjimus negali nepamįslyt kad ra
šytojai Kristaus gyvenimo nepa
ėmė ir nepervedė į Kristaus lu
pas tų žodžių, kuriuos kalbėjo 
Budda, ką Budda mokino, kaip 
elgėsi. Bet Kristaus nei vienos 
stovylos tame muzejuje nesiran
da. Kaip keista; juk krikščio
niška šalis, krikščionįs muzejų 
užžiuri, krikščionis palaiko.

Mislini sau: kiek milijonų gal
vų lenkėsi prieš tą Buddos pa
vidalą, ir kiek akių dabar į jį pa-

T 
įžiūri tik su pažiūrėjimo žingei
dumu, kaipo senos dailos darbo, 

. nieko apie jį nežinodami.
Ir daug dalykų muzejuje .yra 

ko mes nežinome ir nesistengia
me sužinoti kaip, kodėl, kada ir 
kur tas viskas .pradžią gavo, kas 
yra, ką reiškia. Gerai kad tik 
akis turim, jei ne akių žingeida- 
vimas ką nors “matyti", musų 
protai niekad nesistengtų žinoji
mu rūpintis. (Bus.)

į/

Gerb. Audra vėl atūžė, bet ne
pataikė tiesiai ant 'šio skyriaus 
— ji praėjo pro šoną. Štai Jau
nimo skyriuje telpa jos "Sveika
ta ir žmogus”. Ji su tomis ei
lėmis mums štai ką sako:

Gerb. Juokų Red.! Dejuojat 
kad visi poetai ir poetės prasiša
lino iš čia. O kur jie dingo? 
Ogi* aplink “Artoją” susispietė, 
ypač dailioji lytis. “Artojas” 
jaunas, gražus 'tai moterįs indo- 
mauja juomi. “Dirva" tai tik 
žemės plotas, tegul vyrai ją aria.

Aš patėmijau kad ir gerb. Juo
kų Red. savo geriausias spėkas 
paveda “Artojui”. Mat, visus 
naujumas traukia, tiktai Audra 
pastoviai “Dirvos” laikosi. Bet 
jau jos, nabagės, spėkos mažėja 
ir neturi kada siausti. Nors min- 
tįs susirenka ir kitą ką veikiant, 
bet jas įkūnyti reikia laiko pa
galbos. Bet kaip tik.gerb. Juo
kų Red. pasigenda Audros ji ir 
vėl neiškentus nusileidžia. Nors 
silpnai bet vis bent kiek papučia.

Tas tiesa, gerb. Audra užeina 
kada tik mes jos pasigendame, 
bet 'butų geriau kad nereiktų 
pasigesti. Prie to gerb. Audra 
išjudina vieną seną klausimą — 
kuris visada nauju yra — žmo
nių pamėgimą naujumo. Taip, 
daugelis! musų poetų susituokė 
aplink “Artoją”, naują jį su
laukę. Iš vienos pusės bloga kad 
žmonės senus daiktus vietoj la
biau pamylėjus, prie jų pripra
tus juos apleidžia; bet iš kitos, 
jei prie seno laikytumės, niekad 
naujo neužgyventume.

Gerb. Audra padaro mums to
kį didelį ir neteisingą užmetimą 
kokio dar niekas nuo svieto pra
džios ant musų nepasikėsino: ji 
salio kad ir mes pas “Artoją” 
nuėjome. Turime viešai užpro
testuoti pareikšdami kad mes 
“Artojuję” nei “ga, ga, ga” ne
nusijuokėme.

4/
Chicagos “Draugas” paskelbia 

jog katalikų “paderacija” išda
vė tautininkams liberalams *Vil- 

|ko Bilietą”. Toliau tame pačia
me “dekrete” “Raugas” pasako 
kad tas'-“bilietas” arba jų "rezo
liucija” prieš liberalus yra tik 
teorijoje.

Ja, ja. Ir bolševikai daug sy
kių teorijoje padarė pasaulį rau
donu, nuvartė visus karalius, iš
karstė kunigus, išžudė buožes— 
bet tik teorijoje. Praktikoje ir 
“Raugo” “dekretas” laisvama
niams yra tik .piššš....

Apie savo srovę šitaip, skai
tant vieną “Raugo” antgalvį, jis

išsireiškia: “Iš musų Centro”. 
Reiškia iš klerikalų centro, o po 
to antgalvio yra padėta kitas ši
taip : “Gryžta į protą”. Greitam 
skaitytojui, kuris tik antgalvius 
perskaito, iš to pasidaro aišku 
kad klerikalų Centras buvo nu-

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi, Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekus

XXXX±xxlXXXl>TTXTTTtTTTT) 

Gydytojas ir Chirurgas 1 
DR. ADOMAS SZCZfflOM

982 E. 79 St., Cleveland, O. 1
— Telefonai — 4

Rosedale 5758, Princeton 431 j

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldicniais nuo 3 iki 4 v.al

stojęs proto ir dabar dar jo ne
turi;

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
The Cleveland Trust Bank Bldg.

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
tSI DANTISTAS ISt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

5 LOUIS EISENBERG |
STuri Geležinių Daiktų, Pečių,;*
4 Kvarbu, Varnišlų, Qnnoja, j! 
į Lieja ir Stogams dangalų ■;
5 1169 East 79th St. N. E. !• 
į Princeton 1337-K

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artojų”

“ A RTO JAS” Lit;ratT ir Į > Satyros žurnalas

Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio.
Dailiausias ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žurnalas kokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja
me telpa visokių mokslų raštai, literatūra, eiles ir 
juokai. Puslapių 24. o Kaina metams $1.00, pusei 
metų 60c. Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno! 
“ARTOJAS” E. 79th St. & Superior, Cleveland, O.^

PASAULIO AUKLĖTOJA
Karvė yra viena iš Gamtos 
naudingiausių padarų žmo
nijos gerovei. Jos pienas 
turi visus elementus reika
lingus - augimui ir vysty-

Belle Vernon Pienas
“Geriausias

muisi kūdikių ir sveikatai 
bei tvirtumui suaugusių. 
Maisto žinovai sako jog vi
si, seni ir jauni, turi išger
ti mažiausia kvortą pieno i 
dieną.

WEST SIDE
Hemlock 1047
Lorain 1047

EAST SIDE
Randolph 3242
Erie 190

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

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 prisiunčiamo 

tiesiai iš labaratorijos.
F. A D. RICHTER & CO.

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

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

Vaikams KEPURIŲ
Vaikų kepures 75c. iki 95c.

Vyrų kepures $1.00, $1.5Q Išdirbejų kaina.
VYRŲ VELTINĖS SKRYBĖLĖS VAIKŲ SKRYBĖLĖS 

Mes turim įvairią daugybę ir geriausias rūšis kepurių ir skrybėlių.

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

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Cląir Avenue Cleveland, Ohio.



DIRVA

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Ilgi žiemos vakarai ir muzika 
namuose yra geriausi draugai

| Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Imant Šešis Rekordus 

ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

CHICAGO, ILL.
“Žemaitijos” reikalai. Rug

sėjo 27 d. Mark White Sq. par- 
kiuko salėj įvyko visuotinas “Že
maitijos” narių susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir vedė dr- 
jos pirmininkas J. Grušas. Iš
klausius L. V. Komiteto narių 
raportus, svarstyta ir priimta 
sekančios naujos taisyklės turin
čios “Žemaitijos” dr-jos įstatų 
galę:
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LIETUVIŠKI
Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 

šaltyšius — Daina, kvartetas.
Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.

Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.
Giesmė į Panelę švenčiausių — Soprano.

Avė Maria —- Cello solo.
Ungarų šokis — čigonų muzika.

O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina
Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.

Velnias ne boba — II — monologas.
Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.

Bugalteris — J. Papartis — juokinga.
Draugė — Polka, muzika.

Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.
Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.

Į Sveikatų — Maršas.
Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.

Gaila Tėvynės — Muzika.
Per girių, girelę — Daina, kvartetas.

Linksminkimės — Muzika.
Per šilų jojau — daina, kvartetas, 

žydas statinėje — Polka, orkestrą.
Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.

Parodos maršas — Benas.
Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas — Armonika.

Po ulicie Motsovoj — Armonika.
Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.

Moja luba — Maršas — Armonika.
Vilniaus rūta — daina, kvartetas.

Drinopolis — Maršas.
Kas subatos vakarėlį Daina, kvartetas.

Nuostabu — Maršas.
Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.

Po dvigalviu ereliu — Maršas.
Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologas.

Žuavų Maršas — Benas.
Lietuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.

Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.
Birutė — M. Petrauskas.

Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau
Darbininkų Marsaliofė — M. Petrausl

Sukeikime kovų — M. Petrauskas.
Nemuno vilnys — Valcas, benas.

Sudiev — Mazurka. Benas.
Varpelis — Valcas.

Mano mielas — Polka.
Bum čik-čik — Mazurka.

Dėdienė — Polka — Benas.
Lapunėlė — Polka-Mazurka.

Našlys — Benas.
Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno 

Klumpakojis — Beno muzika.
Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, .tenor.

Ko liūdit, sveteliai. — M. Petrauskas, tenoras.
Saulelė raudona — M. Petrauska.s

Jojau dienų — M. Petrauskas.
Už šilingėjj — M. Petrauskas, daina.

Šių nakcialy (Dzūkišką daina). M. Petrauskas.
Prieš audrų — Valcas, Orkestrą.

Bangos — Valcas, Orkestrą.
Linksmybė — Polka.

Išdykus mergaitė —
Ant bangų — Valcas.

Kregždutė — Valcas.
Liuosnoris k medėjas —

Vėliavos nešėjas '— Maršas. Orkestrą, 
šalies gražybė — Valcas. .Armonikų duetas.

Žuvininkų valcas -į- Armonikų duetas.
Gražioji Polka — Armonikų duetas.

Pavasario rytas — Polka. Armonikų duetas.
Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų duetas.

Kariškas maršas — Armonikų duetas.
Vilniaus Maršas — Armonika solo.

Audra — Mazurka. Armonika solo.
Raseinių Polka — Armonika solo.

Kazokas — Valcas, armonika solo.
Saulei nusileidžiant -- Valcas. Orkestrą.

Mano mylimoji — Valcas, orkestrą.
Onutė — Polka. Orkestrą.'

Išreiškimas Meilės — Varcas.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

E3372

E3623

E3624

E3625

E3626

E3796

E3797

E3798

E3799

E3840

E3841

E3842

E3905

E3906

E4098

E4099

E4180

E4181

E4237

E4238

as. E4272

E4273.

E4362

E4363

E4415

E4474
muzika. E4475

Orkestrą.
Polka. Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Maršas. Orkestrą.

Orkestrą.
Orkestrą.

” ‘Jūrių melsvumas — Mazurka. Orkestrą.
E2704 Tyki mėnulio naktis — Valcas. Orkestrą.

’■’ Mėlynos akelės — Valcas. Orkestrą. 
E2705 Visur linksma — Valcas. Armonika solo.

” šok į ratų — Mazurka. Armonika solo.
E2706 Žemaičių polka — Armonika solo.

” Gudri — Mazurka. Armonika solo
E2707 Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą.

” Teklytė — Valcas. Orkestrą.
E2709 Ant Dunojaus Bangų —- Valcas. Orkestrą.

” Brangenybės — Tuo-Step. Orkestrą.
E2710 Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.

” Preludijos — A. Gramm, smuiką solo.
E3188 Ant aKlno karklai siūbavo ■— Choras.

” Pasisėjau žalių nitų — Choras
E3189 Oi Motule — Choras. ’

Motuš, Motuše — Choras.
E3190 Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. čižauskai.

” Vakarinė daina' — čižauskų duetas. 
E3191 Ant marių krantelio — J. čižauskas.

’’ Saulelė Tekėjo — J. čižauskas.
E3192 Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.

” Gebužinė daina — M. čižauskienė, soprano. 
E3242 Oželis — Choras.

” Mes padainuosim — Choras. 
E3243 Saulelė raudona — choras.

” Beauštant! aušrelė — Choras.
E3244 Skambančios stygos — čižauskai, duetas.

” Tu mano motinėle — Čižauskai, duetas.
E3245 Gimtinė šalis — J. Čižauskas, baritonas.

” Sunku gyventi — J. čižauskas.
E3289 Kur bėga Šešupė — Choras.

” Karvelėli mėlynasis — Ghoraš.
Ė3290 Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.

” Loja šunės ant kiemo — Choras.
E3291 Plaukia -sau laivelis — M. Čižauskienė.

’’ Lopšinė — M. čižauskienė. 
Ė3313 Sukruskime broliai — Choras.

” Eina garsas nuo rubežiaus — choras. 
E3314 Dėaukas — Polka — Orkestrą.

" Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
E3315 Stumbriškių polka. Armonika solo.

” Jurgiuko kazokas — Armonika. 
E3316 Polka nuo Rudos — Armonika solo.

" Mažrusiška polka — Armonika.
E3317 Batų čystytojas — Maršas. Švilpimas.

” Saldus buškis — valcas, švilpimas.
E3349 Prirodino seni žmonės — M. Petrauskas.

" Kur tas šaltinėlis — M. Petrauskas.
E33S0 Naujoji gadynė — M. Petrauskas.

” Dainius — M. Petrauskas.

E4535

E4536

E4646

E’4647

E4716

E4717

E4795

E4914

E4915

E4916

E7025

E7092

E7256

E7257

Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

Ilgu, ilgu man ant svieto — M. Petrauskas.
Mano skarbas — .Orkestrą.

Šienapjūtė — Polka-Mazurka
Kur upelis teka — armonikų duetas.

Sudiev, Lietuva — M. Karužiutė, soprano.
Miškas Ūžia — M. Karužiutė, soprano.

Ant Šešupės kranto — Armonikų duetas.
Lelijos žiedas. Valdas.

Bernužėli nesvoliok — M. Petrauskas.
Eisiu mamei pasakysiu — Petrauskas.

jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
Šių nedėlėlę — M. Petrauskas.

Kur vėjai pučia — A. Kvederas.
Esu garbingas vyras — A. Kvederas.

Vilniaus Polka — Armonikų duetas.
Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.

Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
šią naktelę per naktelę — Petrauskas.

Atėjo žiemelė — Petrauskas.
Vai kad aš joau — Petrauskas.

Sveika Marija — M. Karužiutė.
Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.

Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.
Nesigraudink mergužėle — Maišytas choras.

Važiavai dienų — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas choras.

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas lodai, do sodeliai — Choras.

Referatas apie nosis — monologas.
Jaunystės atminimai — juokingas mbnol.

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas 'monologas.

Alvito ežero bangos — Polka-Mazurka. Ork.
Pilviškių valcas. Benas.

Jonas šmikis keliauja namo.
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis — Mazurka.
Jaunimo polka.

Strazdelis — M.
Spragilų daina

Padainuosiu gražių dainų
Našlys — J. Butėnas.

Kur upelis teka — Butėnas, baso.
■Viltis — J. Butėnas.

Kas subatos vakarų — Lietuviška muz. Benas
Jau saulutė leidžias — Columbia benas.

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasary! — M. Petrauskas.

Mielaširdystė — M. Petrauskas.
Vai verčia; laužo — M. Petrauskas.

Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakojis
Pasakos,ir, stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis 

Jaunavedžiai ■— Plieniunas ir Lušnakojis.
Pas tardytojų — Plieniunas ir Lušnakojis. 

Pavasario dainos — Columbia benas.
Pakol jaunas tai ir lisksmas. Polka. Benns 

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir Lušnakojis 
Dainininkas pas_ _ Plieniunas ir Lušnakojis
Mergele tu mano miela — Valcas.

Kur tu eini
Laiškas Nuo Barbutės
Derybos

Virbalio polka
Sesutės valcas
Liūdnas gyvenimas
Kotelyje
Linksma diena mums 1
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pas' Fotografą

Gul šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias

Du ubagu
Ubagėlis

Monologas.
Monologas.

Benas.
Benas.

Petrauskas.
— M. Petrauskas.

J. Butėnas.

Polka.
(monologas) ' Plieniunas
Plieniunas ir

Instrumentų

nušvito

Lušnakojis 
Orkestrą 

Kvartetas 
Juokingas Duetas
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

Juokingas Pasakojimas 
J. Butėnas, Baso 
J. Butėnas, Baso 
Juokingas Duetas 

Geležiūnas ir" Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠKI
E2104 La Paloms (Karvelis) — Armonika.

” Tripoli — Maršas.
E2105 Love (Meilė) — Valcas. Armonika.

” Moon (Mėnulis) — Valcas. Armonika.
E2468 žaliam gojelyj, Polka — I^oncertinų orkestrą 

” Baliaus karalienė — Valcas:
E2469 Meditacija — Instrumentalis kvartetas.

’’ širdją ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.
E2510 žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.

” Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika
E2511 Rojaus Kvietkelės ,— Instrumentų kvartetas.

” Intermezzo Sinfdnico iš Rarmas, muzika.
E2757 Valse blanche — Valcas — Orkestrą.

E2758 
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E3303

Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.
Ungariška Rapsodia — L Stolofsky, smuiką 

Pušto mergaitės giesmė — I. Stolofsky, -sm.
Niobe — Polka. Columbia Orkestrą.

Moteris — Polka. Orkestrą.
Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.

Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.
Žavėjimas — Valcas. Čigonų orkestrą.

Mylimoji — Valcas. Čigonų orkestrą.
Tarp gėlių — Valcas. Čigonų orkestrą.

Estudiantina — Valcas. Čigonų orkestrą.
Sybillės svajonės — Valcas. Čigonų orkestrą.

Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.
Peteliškės valcas — Rusų balalaikų orkestrą.

Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or
Karališkos Gotų Artilerijos maršas.

Bjorneborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas
Norvegų vestuvių maršas — Cello.

Elfhill — H. Sandby, cello.
Luna Polka — Armonikų duetas.

Valcas — Armonikų duetas.
Annie Laurie — smuiką solo.

Užmiršsta — Smuiką solo.
Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.

Gražios Rožės,— Polka. Muzika.
Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.

Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais.
Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.

Močiutė — Mazur. Columbia orkestrą.
Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka. Orkestrą.

Atsisveikinimas — Mazurka. Orkestrą.
Kamarinskaja — Rusų šokis. Armonika.

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis. Armonika.

E3337 Maršas-Polka — Benas.
” Polka-Mazurka — Benas.

E3338 Militariškas Šokis — Benas.
” Polka-Mazurka — Benas.

E3340 Žuvėja mergaitė — Instrumentalis trio.
” Tai del tavęs — Valcas, instrumentais. 

E3342 Pasiryžimas — Smuiką solo.
” Ar žinai, motin miela — Smuiką solo.

1 E3343 Kanarka — -Smuiką solo.
” Madrigal — Smuiką solo.

E3348 Suktinis — M. Petrauskas.
” Valia, valuže — M. Perauskas.

E3376 Finų polka — Benas.
” Finiškas škotas — Benas.

E3377 Ryto šokis — Polka, benas.
’’ Atsisveikinimas su kaimu — Mazurka-Polka.

E3378 Suktinis šokis — Polka-mazurka — Benas.
” Per tiltą '■— Vaičius. Benas.

E3379 Menuett — Smuiką solo.
” Nottuma F. Dur — Citra solo.

E3417 Polka Mazurka — Orkestrą.
’’ Podispanas — Orkestrą.

E3473 Dvasia — Valcas — Orkestrą.
”■ Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.

E3474 Graži Romanijos mergaitė — Valcas.
’’ Hedviga —? Polka. Benas.

E3475 Andante — Smuiką solo.
” Čigoniška muzika — Smuiką solo.

E3476 Vakarinė daina — Cello solo.
" Adagio — Cello solo.

E3489 Sūpynių valcas — Orkestrą.
” Diedukas — Polka. • Orkestrą.

E3520 Garbinimas moterų — Polka-Mazurka. Ork.
” Moterų širdis — Valcas. Orkestrą.

E3521 Polka-Mazurka — Armonika solo.
” Maršas polka — Armonika solo.

E3538 Serbų šokis — Dalis I; Armonika solo.
” Serbų šokis — Dalis II; armonika solo.

E3540 Turkiška mergaitė — Slavokų šokis. Orkest.
” Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.

E3545 Mirksėjimas — Benas.
” Algorijos maršas — Benas.

E3566 Šiaurių čardašas — Orkestrą.
’’ Čigonų dainos — Smuiką solo.

E3567 Pergalinga Amerika — Benas.
” Ispaniškas Bolero — Benas.

E3577 Visla upė — Mazurka. Armonika.
” Po klevo lapais — Mazurka ArmvniJta._

E3618 Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.
” Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest. 

E3631 Buk pasirengęs — Polka, Armonika.
” Krakoviakas — Lenkų šokis. Armonika.

E3642 švedų Armijos muzika — Orkestrą.
” Parodos maršas — Orkestrą.

E3643 Stoormano Valcas — Armonikų duetas.
” Kiemo šokis — Armonikų duetas.

E3644 Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.
' ” šokis su, Varnflando mergina —■ Armonikos. 

E3675 Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.
” Kukuruzo ankštis — Orkestrą.

E3676 Skriski, Mėlinas paukšteli — Orkestrą.
’’ Čigone, kur tu? — Orkestrą 

E3687 Mazurka — Armonikų duetas.
” ‘ Saša — polka. Armonikų duetas.

E3698 Linksmumas — šokis, Orkestrą;
” Stockholmo šokis — Orkestrą.

E3708 Belgiškas potpouri — 1, two-step. Orkestrą.
” Belgiškas potpouri — 2, Valcas. Orkestrą.

E3709 Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą.
' ” Belgiškas potpouri — 4, fox trot, Orkestrą.

E3712 Banto šokis — Tambouritza orkestrą.
” Kokonjest šoki^ — Tamyouritza orkestrą.

E3713 ” Jugoslavų himnas — Tambouritza orkestrą.
” Serbų šokis — Tambouritza orkestrą.

E3726 Geros laimes — Žydų šokis — Orkestrą.
” Vestuvių šokis — Orkestrą.

E3729 Verkit už mane, Alyvos — Orkestrą.
” Ant banguoto Balatono — Orkestrą.

E3735 Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.
” Graziella — Polka. Instrumentų mUzika.

E3754 Tai gyvenimas! — Maršas polka. Benas.
” Linksmas triubočius — Polka.

E3755 Linksmi muzikantai — Polka. Benas.
” Kaimelio valcas — Benas.

E3760 . Karališko daržo šokis — Instrure. kvartet.
” Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.

E3767 Tušti prižadai ■— Polka, armonika.
” Mylimoji — Valcas, armonika.

E3779 Ah, Elvira — Polka, orkestrą.
” Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.

E3819 šampano galopas — Benas!
” Kopenhageno paroda — Benas.

E3828 Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.
’’ Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.

E3851 Praga — Polka, benas.
’’ Rugiapjūtė — Valcas. Benas.

E3853 Gražiausia mergina — Polka. Instrum.
” Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais.

E3859 Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.
” Pokilio utaminkas alpuose — Orkestrą.

E3860 Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.
” Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.

E3875 Vasaros naktis — Mazurka.
” Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.

E3886 Kuku — Valcas. Armonikų duetas.
” Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos.

E3895 Hazy polka — Ksylofonu solo.
’’ Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas.

E3896 Degtinės juokai — Armonika.
„ ” Vėjai ką miežius krato — Armonika.

73904 Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas.
’’ Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.

E3942 Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka. Orkes.
” Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.

E3945 Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu solo.
” Amerikos patrolius — Armonika.

E3946 Visad linksmi — Polka. Benas.
’’ Saldus bučkis — Polka. Koncertina solo.

E3986 Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.
” Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.

E3987 Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.
” Girnakalis — Armonika.

E4037 Pietų mergaitė — Valdas. Benas.
’’ Manhattan tuo-step šokis — Benas.

E4039 Ungarų šokis No. 14, Smuiką.
” Penktas Ungarų šokis. Smuiką, 

E4059 Magdalena — Polka. Benas.
” Tarptautiška polka — Instrumentų kvartą 

E4095 Kareivių stovyklos Maršas — Benas.
” Allegheny upės valcas — Benas.

E4096 Rakieta — Galopas — Benas.
” Graži Pragos mergaitė — Polka. Benas.

E4097 Kareivio atlaikos — Polka. Benas.
” Josefinos polka — Benas!

E4132 1) Draugija (privalo laikytis 
nuošaliai politikos - ir tikėjimo 
(negali būti renkama draugijos 
ar kuopos vardu aukos partiji- 
nių organizacijų reikalams, tei
kiama jokia parama religinio-po
būdžio įstaigoms, ir tt.).

2) Sumažinti draugijos darbo 
plotą: nuo šios dienos draugija 
veiks Lietuvoje tik Žemaitijos 
srityje.

3) Žemaitijos teritorija skai
tyti visą tą Lietuvos plotą kuris 
yra apgyventa žemaičiais, bū
tent: Tauragės, Telšių, Raseinių, 
Kretingos ir Mažeikių apskri- 
čiuS; ir šiuos Šiaulių apsk. val
sčius : Kurtavėnų, Kuršėnų, Pa
pilės, Kruopių, Pašiaušio, Rau
dėnų, Šaukėnų, Tryškių, Užven
čio,1 Vaiguvos, Gruzdžių, ir Šiau
lių su miesto to paties vardo.
- 4) Draugijos nariais gali būti 
tik asmens paeiną iš Žemaitijos, 
o ne visos Kauno rėdybos, kaip 
tai buvo pirma paskelbta.

5) Amerikos miestuose, mies
teliuose ir kaimuose steigti dr- 
jos kuopas. Kuopa ^rali būti įs
teigta susiradus bent penkiems 
žmonėms paeinantiems iš bile 
kokio vieno Žemaitijos valsčiaus.

6) Draugijos kuopai gali pri
klausyti tik tie asmens kurie - 
paeina iš to paties Žemaitijos 
valsčiaus ką ir kuopoj Scėfgejm.^ 
(Tai reiktų kiej; kur yra paski
rų valsčiu^ziiionių tiek turėti ir

-'kuopų vienoj kolonijoj; tas ne
praktiška. — Red.)

7) Kuopos turinčios nuo 5 iki 
15 narių moka centrui į metus 
$2; nuo 15 iki 25 narių — $3; 
nuo 25 iki 50 narių — $5; ir nuo’ 
50 iki 100 narių — ?8.

8) ’-Kuopos apeinamame ' jas' 
darbo plote draugijos tikslus 
yykdo savarankiai, bet neper- 
žengdamos draugijos įstatų bei 
L. V. Komiteto instrukcijų.
1 9) -Pavienės žemaičių draugi

jos, kurių'įstatai nėra priešingi 
“Žemaitijos” principams, irgi tu
ri teisę ineiti draugijon kaipo 
kuopos.

10) šiaip draugija arba nau
jai susitvėrus kuopa tesiskaito 
teisėta draugijos kuopa tik nuo 
to laiko kada draugijos sekreto
rius intrauks ją į centro knygas, 
paskirs jai numerį ir paskelbs 
apie tai laikraščiuose arba pra
neš pačiai kuopai.

11) L. V. Komiteto nutarimą 
iš š. m. rugpjūčio 23 d. kaslink 
siuntimo Liet. Mokytojų Prof. 
Sąjungos ir 'Liet. Jaunimo Są
jungos centrams Kaune litera
tūrą, kurią “Žemaitija” dar tu
ri surinkusi arba surinks, atmai
nyti, 'kadangi šitų "centrų rezi
dencija yra ne Žemaitijoje, ir jų 
sąjungos rūpinasi visa Lietuva, 
o ne atskira jos Idalimi, Žemai
tija. Vieton minėtų centrų, .pa
imti pereitą vasarą įsikūrusią 
Telšiuose Žemaičių Mokytojų Se
minariją, kuri reikalui esant tar
pininkaus tarp “Žemaitijos” dr- 
jos ir kulturos-apšvietos įstaigų 
žemitijoje.

Aptarus dar keletą reikalų, 
susirinkimas uždaryta.

L. Apolis, Sekretorius. . 
4254 Archer Avenue.

Spalio 15 d. T.’ M. D. 22 kuo
pa rengia paminėjimą šios orga
nizacijos 25 metų gyvavimo, kas 
Įvyks Mildos salėje, 2142 So. 
Halsted st." Vakarėlis rengiama 
su programų, prakalbomis, mu
zika ir šokiais. Prie to bus va
karienė gaminta T. M. D. 22 kp. 
narių Lietuvaičių. Bus.

čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą. 
Šiaurvakarinė mazurka — Benas.

Peteliškės valcas — Čigonų orkestrą." 
Rožyte, mano Rožyte — Polka-Mazurka.

Bubnų paroda — Maršas, benas.
Melninko duktė iš juodos girios. Bonas.

Kalvis — Polka. Benas. >
Linksmas Juozas — Polka. Jazarimba benas.

Linksmas kalnų vaikas — Polka. Benas, 
čiuožėjų valcas — Benas.

Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkestrą.
Likimas — Polka. Striunų orkestrą.

Kareivių Maršas — Varpas solo su 
Marne bangos — Valcas. Čigonų 

Star Spangled Banner — Benas.
Amerika (Fantazija) Benas.

Aš teisingas kaip ir tu — Mazurka.
Apsukim — Maršas-two-step — 1 

Faunų Valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
Varšavos polka — Mandolinų orkestrą.

Europos rožės — Tarptautinis Benas.
Irma — Landler — Tarptautinis Benas. 

Kalnų karalienė -— Europinis Jazz Benas.
Mylinti porelė — Europiškas Jazz Benas.

Vynuogių rinkimas Italijoj — Biboro orkestrą. 
Du broliai — Biboro orkestrą..

Linksmi keleiviai
čiuozinėjant —

Italijos vynas —
Muzikalis vagis

Po bučkio — Mandolinų' orkestrą.
Meksikos gyvenimas — Mandolinų orkestrą.

Kada Franas Sugrįš — Benas.
Venecijos Mazurka — Tarpt. Benas.

Kaimo muzika — Biboro orkestrą.
Iš mano albumo — Orkestrą.

Pavasario valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestna.

Mylimoji — Polka. Orkestrą.
Vestuvių valcas. Columbia orkestrą.

Rosina polka — Tarptautinis benas.
Maršas No. 7 — Tarptautinis benas.

Piemens balius — Columbia orkestrą.
Augštyn-žemyn — Galopas. Orkestrą. 

Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork.
Orientalė procesija — Rusų balalaikų orbM. _ 

Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas^" 
'Vellavoš~'p£r4)da. =— Marsas Bgjias.

Kuku miške — Valcas. Benas.
Senas pažįstamas — Valcas. Benas. 

Vidurnakčio šokis — Benas.
Tvarto šokis — Tarp.t benas.

Vyrai iš 69 pulko — Benas.
I”.— Kareiviai j'frontą — Benas.

i Čiužinėtojų Valcas — Benas.
Klemeta — Kaimiečių valcas: Benas.

I Mano mylima žvaigžde, — Gitarų duetas.
Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas.

I Kalnų karalięn — Thavių benas.
Ant Pirštų galų — Thavių benas.

I Jaunas ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.
Vėl namie — Smuiką duetas.

i Mazurka — Armonika solo.
Smagus laikai — Armonika solo.

I Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas. 
Riviera Maršas — Triubų kvartetas.

i Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą.
Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika.

i Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą 
Ta pati, antra dalis 
Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė — 

Vasaros Naktis 
Alpų Fiolka
Mergele tu mano miela — Valcas Armonikų Duet 
Kur tu eini — Polka 

Gyvenimo Linksmybė—Polka 
Ryto Gražybės 

Tyroliškas Ežeras — Valcas 
Adelia — Valcas 
Kaimo Paroda — 
Visadžaliuojanti Polka 
Namų Linkui — šokio muzika 
Amerikos Gražybė — šokio muzika 

Jaunoji- Balalaikų
Taika ir Liuosybė — Valcas 
Pergales Šokis 
Kiekvieno šokis
Linksmi Kalifornijos Vaikinai 
Ateina ir išeina — 
Auksinė Jaunystė 
Užgeso šviesos 

Hedwigos Valcas 
Kalėdų Vakaras 

Rosemary — Polka 
Hop.sa-sa — šokis 
Linksmi 
Klaunas 
Mergelė 
Mergelė 
Nedėlios, Rytą — Polka 
Del musų jaunimo — Polka 

Malonus Gegužis — Valcas • 
Kaimo Paroda — Mazurka 

Alpinu šokis 
Nedėlios Rytą Alpuose 
Salamanka 
šaškyn 

Turino Galopas 
Cirkaus Maršas 

Mylimosios Namuose 
Mano pirmutinis vaikelis — 
Saulėta Mazurka 
Ant Tavo Sveikatos — Polka 

Mylimasis — šokiui muzika 
Dvi Rudos Akelės — Valcas 

Perkuninkas — Maršas 
Vartų Miestas — Maršas 
Lietuviška Polka 
Per virvutę — Polka 
Naktinė Kepurė — Airiškas 
Airiškas šokis 
Visi lipo, visi lipo — Šokis 
Trekupas — šokis 
Mintįs apie Meilę — Valcas 
Mano Brunetka Maršas 
Po Pergalės Vėliava 
Seni Draugai Maršas 

Tarptautiškas Maršas 
Tarptautiškas Maršas 
Avė Maria 
Agnus Dei (avinėli Dievo)

E4213

E4232

E4233

E4253

E42S4

E4255

E4286

E4287

E4291

E4325

E4326

E4327

E4359

E4360

E4361

E4395

E4396

E4397

E4416

E4420

E4421

E4422

E4442

E4443

E4467

E4468

E4469

E4503

E4504

E4505

E4534

E4555

E4639

E4640

E4641

E4647

E4676

E4676

E4694

{<14722

E4723

E4724

E4750

E4751

E4762

E4790

E4791

E4792

E4796

E4828

E4829

E4830

E4867

E4868

E4908

E4909

E7019

E7026

E7084

E7093

E7135

E7182

E7220

E7271

žingsniai

orkestrą.
orkestrą.

Bęnas.
Benas.

— Tarptautinis Kaimo benas 
Valcas Tarpt, kaimo b. 
Biboro orkestrą.
— Biboro benas.

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka
Hawaiiška Gitarų Orkestrą
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiska G. Ork.
Hawaiiška Gitarų

Muzika

už stalo 
iš Athlono

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiska Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika 
Orkestrą 

Benas 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Polka
Polka

Čigonų
Čigonų

Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork.

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Džigas

1 
2 

Triuba

Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

’ Pekine, Chinijoj, Amerikoniš
ka aliejaus kompanija, Sinclair 
Oil Co., gavo leidimą naudotis 
Sakhalino pusiausalyj esamu že
mėje aliejum.

Ekstra! Ekstra Bargenas. 
Parsiduoda Farmos su gerais budin- 
kais, dirbamą žeme, puikiais sodnais 
ir gyvuliais, tarpą^ietuvių, arti mies
tų, su mažu įnidltėjimu:

40
40
50
70
80
90

120

akrų, 62,300 
akrų, $2,850 
akrų, $1,700 
akrų, $6,800 
akrų, $1,900 
akrų, $9,000 
akrų, $5,500

40 akrų, ,$1,775 
40 akrų, $4,000 
60 akrų, $6,500 
80 akrų, $3,000 
40 akrų, $3,000 

100 akrų, $8,500 
150 akrų, $8,500

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich. (41)



MK-*

DIRVA 7

LGO, ILL.
’ reikalai. Rug- 
rk White Sq. par- 
■ko visuotinas “žė
riu susirinkimas, 
tidarė ir vedė dr
įs J. Grušas. Iš- 
'. Komiteto narių 
rstyta ir priimta 
os taisyklės turin- 
jos” dr-jos įstatų

t (privalo laikytis 
tikos - ir tikėjimo 
mkama draugijos 
du aukos partiji- 
jų reikalams, tei- 
.rama religinio po
ns, ir tt.).
i draugijos darbo 
s dienos draugija 
e tik Žemaitijos

is teritorija skai- 
stuvos plotą kuris
i žemaičiais, bu- 
, Telšių, Raseinių, 
Mažeikių apskri- 
šiaulių apsk. val
onų, Kuršėnų, Pa- 
, Pašiaušio, Rau-

Tryškių, Užven- 
Gruzdžių, ir šiau- 
o paties vardo.
nariais gali būti 

iną iš Žemaitijos, 
no rėdybos, kaip 
paskelbta, 
miestuose, mies
tuose steigti dr- 
jopa .gali būti įs- 
s bent penkiems 
lantiems iš bile 
įaitijos valsčiaus.
kuopai gali pri- 

e asmens kurie . 
iaties Žemaitijos 
kuopoj Steigėjai, 
(('kur yra paski
rtų tiek turėti ir 
olonijoj; tas ne- 
;ed.) \
rinčios nuo 5 iki 
centrui į metus 
25 narių — $3; 
rių — $5; ir nuo 
J — $8.
ipeinamame ' jas' 
raugi jos tikslus 
riąi, bet neper- 
įgijos įstatų bei 
instrukcijų, 
lemaičių draugi- 
,i nėra priešingi 
ncipams, irgi tu- 
iraugijon kaipo

jgija arba nau- 
ruopa tesiskaito 
3 kuopa tik nuo 
augijos sekreto- 
į centro knygas, 
erį ir paskelbs 
iiuose arba pra- 
i.
niteto nutarimą 
io 23 d. kaslink 
Mokytojų Prof, 
t. Jaunimo Są- 
. Kaune litera- 
laitija” dar tu- 
surinks, atmai- 
tų centrų rezi- 
imaitijoje, ir jų
ii visa Lietuva, 
Idalimi, žemai- 
ėtų centrų, .pa
šarą įsikūrusią 
ų Mokytojų Se- 
kalui esant tar- 
žemaitijos” dr- 
išvietos įstaigų

keletą reikalą, 
aryta.
Sekretorius. . 

ircher Avenue.
M. D. 22 kuo- 

jimą šios orga- 
gyvavimo, kas 
leje, 2142 So. 
irėlis rengiama 
.kalbomis, mu- 
’rie to bus va- 
C. M. D. 22 kp. 
. Bus.

j, Amerikoniš- 
anija, Sinclair 
limą naudotis 
alyj esamu že-

a Bargenas 
iu Rerais budin- 
puikiais sodnais 
tuvių, arti mies- 
nu:

40 akrų, .$1,775 
40 akrų, $4,000 
60 akrų, $6,600 
80 akrų, $3,000 
40 akrų, $3,000 

100 akrų, $8,500 
150 akrų, $8,500 
ŠĖKUS

Mich. (41)

ŽINIOS IS LIETUVOS

Iki šiol kiek galėda-

jau pradėjo verkti. Maždaug 
nuo spalio pradžios paleista į 
apivartą litai. Tuo tarpu eina 
tik mažesnių sumų banknotai— 
nuo vieno cento iki penkių litų.

tris mėnesius dabartinės | 
markės-auksinai turės būti iš
keisti į litus. Bus keičiama su- 
lyg dienos kurso. Prie dabarti
nes i , .
tektų mokėti apie 1'50 auksinų.

Valdininkų Algos ir 
Nauji Pinigai

Nuo markės vertės nupuolimo 
į sunkiausią padėtį atsidūrė Lie
tuvos įstaigų valdininkai, tar- Per 
nautojai, karininkai, kareiviai. 
Jokiais algų pakėlimais negali
ma pavyti smarkiai kįlančios 
brangenybės. O menka nauda 
iš tokių tarnautojo ar valdinin
ko kuriam ir gulant ii- keliant 
graužia galvą rūpestis apie pra
simaitinimą. Todėl Lietuvos vy
riausybė šiuo reikalu labai susi
rūpinusi,
ma kėlė algas ir brangenybės 
priedus. Dabar, išleidžiant sa
vus pinigus, žada tarnautojams 
atlyginimą kelti iki tol kad juos 
išvedus iš nepakenčiamos padė
ties. Jau už rugsėjį mėnesį iš
duota žymiai padidintos algos, 
žemesnieji tarnautojai gausią 
maždaug trimis tūkstančiais au
ksinų daugiau.

Už rugsėjį mėnesį algos nu
spręsta išmokėti Lietuvos pini-d didinama, 
gaiš litais. T' 
kuris leis pinigus, skubiai orga- i 
nizuojama. Nuo rugsėjo 28 d. ir ūkininkų.

darbą jei jau ima popierėlius tai Imu į visos Lenkijos seimą. Len- 
bent jų nori gauti daug, o dar
bininkams ,ir kitiems miestelė-

I nams valgomieji dalykai darosi 
neįkandami. Be to, reikia at
minti kad mažam Klaipėdos kra
štui net prie pastovių pinigų la
bai sunku laikytis.

kų atstovas protestavo prieš to 
protesto svarstymą Tautų Sąjun
goj, nes tai esą Lenkijos viduji
nės tvarkos reikalai. Bet Tau
tų Sąjunga nusistatė kitaip. Ji 
pripažįsta Vilnijos 'klausimo iš
sprendimą Lenkijos, sugalvoto

jau dabar Klaipėdos krašto I111*3 priemonėmis. Todėl Lietu- 
Vokiečių tarpe ima rodytis noro Ivos skundas buvo svarstoma T.

KAPT. NATKEVIČIAUS ATSISVEIKINIMAS

s kad tas kraštas butų prijungta |T. plenume. Skundas perduota' 
prie Lietuvos.
savo pinigus, dėdami pastangų
palaikyti tų pinigų augštą ver- j bintų dalyką) plenumui. 

markės"vertės, už viena’litą tuo tyriausia patrauks Klai- " 
pėdos kraštą į. savo pusę. O 
Lietuva, turėdama savo uostą, 
jau daug sparčiau eis į gerovę. 
Klaipėdos krašto prie Lietuvos 
priskyrimas ir Lietuvai ir pa
čiam Klaipėdos kraštui atneš 
didelės naudos, padėtis pagerės 
ir sustiprės;

Klaipėdos Krašto Vargai
Mažutis Klaipėdos kraštas, at

skirtas nuo Vokietijos ir dar ne
priskirtas prie Lietuvos, dabar 
atsidūrė nepaprastai sunkiame 
padėjime. Klaipėdoj taip pat 
vartojama Vokietijos pinigai. 
'Bet tie pinigai j Klaipėdos kraš
to įstaigas neplaukia tiesiog iš 
Vokietijos pinigų spaustuvių. 
Čia turi pinigai būti gaunama iš 
mokesnių, muitų, ir kt. Bran
genybė pasidarė nepakeliama. 
Mokesniai, muitai ir akcyzai vis

Šilutėje ir kai ku-

įvedę Lietuvoje i S- plenume. Skundas perduota 
apsvarstytų ir referuotų (paaiš- 

Bet 
I Tautų Sąjunga dabar nesvarstys 
Lietuvių-Lenkų ginčo iš esmės 
del Vilniaus priklausomybės. 
Pasiūliusi Hymanso projektą ir 
ji abiem pusėm atmetus, Tautų 
Sąjunga bent tuo tarpu nema
to reikalo tą ginčą iš esmės pa
kartotinai gvildenti. O bus svar
stoma tik apie Lenkijos neteisė
tus pasielgimus Vilnijos krašte, 

' kaip ' Lietuvių persekiojimai ir 
paskyrimas tame krašte rinki
mų į visos Lenkijos seimą.O vis tik Nepabaigta

Išrinkę iš vienų Lenkų Vilni
joj Seimą pasisakiusį visų gy
ventojų vardu už prisidėjimą Lietuvos Žemės Ūkio ir Pra- 
piie Lenkijos, Lenkai jau laikė Paroda Kaune pratęsta
Vilniaus klausimą užbaigtu. -ki rugsgj0 24 d.

Tautų Sąjungos plenumo po-| Rugsėjo 16 d. buvo atvykę iš 
sėdyje Genevoje Lietuvos atsto- Mažosios Lietuvos 73 ūkininkai

Lietuvos Bankas, riose kitose vietose buvo kilę vai įnešė į Tautų Sąjungą pro- j Kauną žemės Ūkio ir Pramo- 
„ , ’ ’ ’ net susidūrimų tarp miestelėnų Į testą prieš persekiojimą Lietu-lnės parodos pažiūrėti.

“T - Ūkininkai už savo vių ir paskyrimą Vilnijoj rinki- ] (“Trimitas”)

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

Vai

Štai Jums
Muzikai! Dainos

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

reikalaUBAMJ-SAIPV pažymekjt jų autorių
EIKALAJMIKO PETRAUSKO

šių nakcialy (dzūkiška) ...... ^......................
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai? v......................................
Vai Aš Pakirsčiau .................... .. 
Už šilingėlj ........... .................... 
Dovanojo (dzūkiška) ....................... 
Skyniau Skynimėlį ......................... 
Tykiai Nemunėlis Teka .................... 
Saulutė Ęaudona ...'...................... 
Lihgo (Latviška) .......................... 
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė- 
a 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 I ntkus. Solo ir pianui)
Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ..-....... ............... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ..... >.... 
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. ............................
Pasaka (solo) ...........................................................
Nokturnas — Ačiū (solo) ..................................
Kur tas šaltinėlis (solo) ......................................
Vai, Verčia, Laužo (solo) .............................. ....
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .........'. 
Skambančios Stygos- (duetas) ............... 
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 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.................. . .

J. NAUJALIO VEIKALAI
Meile Tėvynės Nemari (duetas) ..........................
>Nokturnas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

“Močiute Mano”) ...................... 
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
"Barkarole” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
“Kad Širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 
“Gieda: Gaideliai”, ’“Ant Kalno Rugiai”, ir “Oi

Žiba Žiburėlis”, '8 dainoą mišr. chorui ...,

st. Šimkaus veikalai
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) .... . .■.
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ..........
Aš Jsivilkčiau čigono Rūbų (duetas) ...........'.
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr.; chorui) .. ...................
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 
Kaip Raiba Paukštutė , (solo) ..........................
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūže Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo) 
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ............ 

.Motule Mano ir šėriau Žirgeli (mišr. chcrui)..
Nesigraudink,

(mišram
Ne del Tavęs 
Oželis (mišr. 
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviškę — solo)........ 
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

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

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

tė, Putė (solo) ......................... 
Saulutė Tekėjo (duetas) .................... 
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 
šių Nedėlėlę" (mišr. chorui) . ..............

i Scherzo (tik pianui) ...................... 
Sunku Man Gyventi (solo) .,................. 
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 
Važiavau Dienų ir Vai žydėk. Žydėk (mišr. ch.)

lygiams balsams! ....

(solo) ........ ..
Gimę (chorui)

Mergužėle ir Einu per Dvareli 
chorui) .*..........................................

aš, Mergele (solo) ......................
chorui) ..................".......... i.

Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė „ 
ir k. (mišram chorui) .................................
tu žirge ir Per Tamsių Naktelę ..............
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Vai
Vienas žodis ne šneka (mišriam chorui) . ...

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

solo) ............................
Lietuvos Himnas (solo) ..................... ..
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli -(mišr. ch.) .. 
Aš Pas Tėveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) .. 
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu j Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) ................. 
Gailesčio Giesmė (trio) .......................... .-.........
Asperges Me (trio) ................f....... 
Mozurka (-Lietuvaitė-— pianui) ............ 
pasaka (pianui). .......... ................... 
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” 
-Trjs Liaudies Dainos (pianui) ............

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) .................................
Graži čia Giružė (solo) ........ ...
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) .... 
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ............. 
Meilė (solo) ........................ .. ....... ............. .
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) ................
Lietuvos Vyčių Himnas (solo) .....'................
Visuomet širdis Surakinta ..................................
Bemužčl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji ’’ ......
Skrenda, Lekia Musų Mintįs (dviem balsam ” 
Trisdešimts Lengvų (a capelia) duetų ...... 
Pirmyn į Kovą už Tėvynę'(mišram chorui) ... 
Giesme. į. šv. Kazimierą (mišram chorui) ..... 
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

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

L. EREMINO VĘIKALAI 
“Lyra” No. 1, telph šios dainos: “Liuosybė”, 

“Liepa”. “Pavasario Daina”, “Kėlias 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 L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .................................

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

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

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

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

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

riems balsams, 40 dainelių .......rT.....
“Giedojimų Mokykla”, vadovėlis - 

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
M. 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 .................  t..

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, 

if - dainavimo. Parašė J. A. Baronas. ....
•‘Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill. ...............................
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"DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Užbaigę lankytis Lietuviais
• apgyventus Jungtinių Valstijų
• naujokynus, norime pareikšti 
i savo didžiausio dėkingumo vi-
• | siems tems kurie savo trusu ir 
■I pinigu yra padėję musų darbe.

Pirmoj eilėj savo padėkos žo
džius atkreipiame į Amerikos 

. Lietuvių Tautinės Sandaros Cen
tro Komitetą ir jo Pirmininką 
V. K. Račkauską, kurio daugiau
sia pastangomis mes ir buvome 
atkviesti “svečiuggna”, į Sanda
ros kuopas ir Politinį Iždą, ku
rių valdybos ir atskiri nariai ne
sigailėjo laiko nei darbo nei pi
nigų rengdami mums maršrutus.

Šiltai mus priėmė ir visa pro- 
gresivė spauda, ypatingai “San
dara” ir “Dirva”. Pakankamai 
pritarimo ir užuojautos mes ma
tėme “Tėvynėje”, “Vienybėje”, 
“Amerikos Lietuvyje”, “Naujie
nose”, “Keleivyje”, ir “žiniose”.

Atvykę Amerikon, pačiu ne
patogiausiu momentu (streikų ir 
šilumų) palyginamai nemaža 
esame atsiekę. Pirmiausia daug 
pasinaudojome kaipo Seimo na
riai, pažinę plačiai Amerikos gy
venimą, 'tvarką, įstaigas, Ameri
kos Lietuvius, jų nuomones del 
leidžiamų Lietuvoj įstatymų, su- 
tvirtinom ryšius tarp musų at
stovaujamų partijų or organiza
cijų Lietuvoj ir tarp čionykščių 
Amerikoj.. Pirmoj eilėje liko 
sutvirtinta tie ryšiai su Sanda- 
riečiais. Įgavome daug naujų 
idėjos draugų, kurie čia Ameri
koje ar gryžę Lietuvon padės 
mums varyti no senai pradėtą 
vagą Lietuvos Valstybės demo
kratinimo, klerikalizmo šalini
mo ir liaudies reikalų gynimo.

Patsai vajus Politiniam Iždui 
pervišys $10,000. Galutinai su 
Politiniu Iždu dar neatsiskaity
ta, todėl ir nepranešu kiek padė
ta Lietuvai, ypatingai rinkimų į 
Seimą kampanijai.

Negalime nepaminėti ir kitų 
organizacijų, kaip Baltic States 
Finance Corporation, Bostone; 
Chicagos Tautinės Tarybos, Ukė- 
šų Klubo Warterburyje, ir šiaip 
draugijas kurios žymiai parėmė 
musų darbą.

Iš pavienių piliečių bene stam
biausia auka prisidėjo gerb. J. 
Elijošius iš Chicagos, davęs-tam 
tikslui 200 dolarių; visa eilė yra 
aukuotojų po $100, daugiausia 
bonais; pavardės tų aukotojų 
buvo paskelbta laikraščiuose.

Kas daugiausia savo darbu 
prisidėjo sunku butų visus su
minėti, tečiau maršrutų rengė
jus, gg. St. Mockų iš Bostono, 
A. B. Strimaitį iš New Yorko, 
K. S. Karpavičių iš Cleveland©, 
visą šimtą Chicagiečių priešakyj 
su Dr. K. Draugeliu, Dr. A. Zy- 
montu, Dr. A. 'L. Graičunu, Va- 
lančausku, K. Vilku, Žalpiais, ir 
daugelį kitų norisi pažymėti ir 
daug dėkingumo pareikšti.
. Daugelis Amerikoj gyvenan
čių Lietuvių parėmė Lietuvos 
kultūros bendroves “Varpo” ir 
“Atžalos”. Pirmoj eilėj čia įen- 
ka dėkuoti J. Hertmanavičiui iš 
Chicagos, Dr. Bacevičiui iš Eli
zabeth, ir A. Ivaškevičiui iš Bo
stono. Kuone išimtinai D-ro A. 
J. Karaliaus iš Chicagos trusu 
“Varpo” Bendrovei buvo surin
kta arti $1,000 pirkimui lino- 
typo.

Nepamiršta buvo ir kitos taip 
reikalingos Amerikiečių para
mos įstaigos', kaip Mokytojų Pr. 
Sąjunga, Moterų Globos Komi
tetas Našlaičius šelpti, Lietuvos 
Žiburėlis, Jaunimo Sąjunga. Į 
tai atsižiūrėjo Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Seimas Detroi-I 
te skirdamas toms organizaci
joms žymią auką. . Pagaliaus 
pradedant New 'Yorku ir (bai
giant Chicaga visur mus lydėjo 
didelis širdingumas ir vaišingu
mas, — New Yorke, Brooklyne, 
Waterbury, Pittsburge, Cleve- 
lande, Chicagoj, New- Britaine 
buvome kviečiami į viešus prP 
ėmimus, kuriuose mus Lietuvių 
visuomenė pagerbė kaipo Lietu
vos Steigiamojo Seimo narius. ’ 

Lygiai visiems tiems kurie pa
rodė mums daug asmeninio prie
lankumo, vaišindami, priimdami 
gyventi, važiodami po įvairias 
Amerikos įstaigas, negalime ne
reikšti savo gilaus dėkingumo. 
Ypatingai musų atmintyj likę 
yra sekanti asmenįs: gg. Bu- 
shai ir gg. Mikalauskai iš Brook
lyn©; gg. M. Petrauskas, Son
gailai, Šidlauskai, Bagočiai, Ka
linauskai iš Bostono; gg. Berna- 
tavičiai, Gugiai, Mickevičiai,- Eli-

rei- 
Pa- 
rei- 
pa-

jošiai, Bručai, Bieržinskai, Juo- 
zapaičiai, .Olšauskai, 'Karaliai, 
Jurgelioniai, Dovidoniai, J. Lu
kas Chicagoje; gg. Motuzai, Dr. 
J. Jonikaitis Detroite; gg. Ber
notai Grand Rapids, Mich.; gg. 
Kazlauskai Pittsburge; gg. Aly- 
tai ir M. P. Deveniai Waterbu
ry; gg. Skritulskiai New Bri
taine; gg. Baltrukoniai Cleve-,faipgi yra--svarbu' -kad ____ .....
landė; gg. Griniai ir Klimai Phi- turi būti atsargiai atlikta kad gavus 

j geriausias pasekmes iš vartojamo 
maisto.

Pasirenkamas maistas turi būti ty
ras, maistingas pienas, tinkamai at
mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Bor- 
den’s Eagle Brand Kondensuotas Pie
nas yra ideališkiausias kūdikiams 
maistas, kadangi jis yra švarus, pa
stovaus vienodumo, maistingas, len
gvai suvirškinamas ir visada gatavas 

j kūdikiui duoti tik praskiedus su virin-

Šiame laikraštyje laiks nuo laiko 
I rasite apskelbimus Borden’s Eagle

Penėjimas iš Bonkos
Kuomet krūtų pieno nėra buna 

kalinga penėti kūdikį iš bonkos. 
sėkmingai tuo budu penėti kūdikį 
kalinga didelis atsargumas ne tik
sirinkime atsakančio maisto, bet ir 
prirengimui jo, kas apima daugelį 
svarbių smulkmenų.

Jeigu yra koks svarbiausias daly
kas už kitus prirengime kūdikiui mai
sto yra tai švarumas. Visi miera- 
vimo, šildymo, maišymo ir maitinimo 
indai turi būti sterilizuoti verdančia
me vandenyje tuoj prieš naudojimą.

I mieravimas

ladelphijoje; gg. Leonavičiai
Baltimorėje; ir daugelis kitų čia 
nesuminėtų.

Reikia tiktai pasigailėti- kad
ne nuo musų priklausančių ap
linkybių negalima buvo aplanky
ti žymios dalies Pennsylvanijos, 
kur randasi bene trečdalis gyve-1 tu vandeniu, 
nančių Amerikoj Lietuvių.

Tvirtai tikėdami kad užmeg- i pieno, maisto kuris užaugino daugiau 
sti ryšiai su idėjos draugais ir kūdikių negu visi kiti kudi-

. . t i • kių maistai sudėjus j vienų. Iskirp-
pntarejais ateityj dar labiau su- kit kuponų to apgarsinimo ir pasiųs- 
stiprės, kad tie Amerikoj gyve- kit i Borden Company, New York, 

.. t - a • • i a I kuri jums prisius, dykai, kų norėsit,nantiejl Lietuviai nuolatos su-jar pamokinimus jūsų kalboje kaip 
sižinos su savo broliais Lietu
voj, su Lietuvos liaudininkų ir

penėti kūdikius, kūdikių knygų duo
dančių patarimus kaip užžiurėti ku- 

1 dikius, apie valgius kūdikiams, arba 
valstiečiu Centro Komitetais ir valgių gaminimo knygų nurodančių 
tii OTimin nariais T iphivna nar kaip Priren8ti gardžius valgius su tų grupių nariais Lietuvos par j;agje plenu. Prašyk jų iš vardo ku- 
liamente, mes, dar kartą dėkuo- rią norėtum gauti.
tų grupių nariais Lietuvos par- i 
j.o-nnziT,moo rlo,. V-o.'l-o I
darni visiems darbuotojams ir _ .
aukotojams, tariame Sudie. Skausmus ir gėlimus nutildo

Vardu Lietuvos Steigiamojo
Seimo narių,

Balio žygelio ir
Ladb Natkevičiaus,

(Pasirašė)' L. Natkevičius.
So. Boston, 1922.
Rugsėjo 25 d.

s.

Vaizbažonklls užreg. S. V. I

DRAUGAS REIKALE
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A. B: BARTOŠEVIČIUS
Yra registruotas Lietuvos Atstovybės Nota
ras užtvirtinimui.visų dokumentų daromų su 
Lietuva — kaip tai doviernasčių, pasų, ir tt.

PINIGŲ SIUNTIMAS
Siųsdami pinigus į Lietuvą savo 'giminėms at
rasite čionai geriausi ir greičiausį patarnavi
mą. Pinigai pasiunčiama draftais, money or
deriais ir dolariais. Nueina greičiausiu laiku.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Per netoli trisdešimts mėtų Cleveland© Lietu
viai pirko pas mus laivakortes ir sau savo gi
minėms i Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo 
patenkinti musų patarnavimu. Diduma Cle
veland© senesnių Lietuvių ir jų vaikai yra at
važiavę į Ameriką per musų agentūrą ir kiek
vienas po senovei atlieka savo reikalus čionai. 
Norėdami parsitraukti gimines čia gausite vi
gas rodąs ir bus pagelbėta jums pagaminti'rei
kalingas popieras,, taipgi bus išstorota popie
riai sugryžimui Į Ameriką išvažiuojantiems.

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

®®®®®®®@®®@®®®@®©©®©®®®®®©

<J Laikraštis Lietuvoje jums bus daug svarbes
niu, negu čia, Amerikoje, kur net perdaug 

jų turite išsirašę ir neapvertiiiat. Lietuvoje pa- 
siilgsit skaitymo, pasiilgsit laikraščio — pasiilg- 
sit ’’DIRVOS”, — todėl turėkit mintyje ją už
sirašyti j Lietuvą tuo adresu, kur važiuojat — 
Ji negaišinamai ateis, ir busit linksmi, kaip dau
gybė tų, kurie jau parvažiavo ir pirma savęs ra
do namuose atėjusią ’’DIRVĄ”. Kaina metams 
$3.00. Atsiųskit aiškų adresą sykiu su pinigais.

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausines kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
Mano aparatas Radio-Šcope-Raggi-X- 

/.''iVSfii'.t'I Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
,J riologiškas egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 

• kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš.po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. j
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Nedeldieniais nuo. 10 iki 1.



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

šeimyniškas vakaras. Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubas tu
rėjo šeimynišką vakarą spalio 7 
d. šį vakarą galima pavadinti 
gražiausiu ir rimčiausiu vakaru 
kokis kada nors Clevelando Lie-

peikti ir 
ran’ii. Rpf

A. ŽMIUDZINAVICIUS-ŽEMAI- 
TIS KALBĖS SUBATOJ

Subatoj 'Clevelando Lietuviai 
turės progos matytis su prakil
niu svečiu iš Lietuvos, dailinin
ku A.
kaipo 
ne tik 
po j.

Gerb. Žmuidzinavičius pribuna 
čia padėti Clevelandiečiams ap
vaikščioti ir iškilmingai paminė
ti 600 metų Vilniaus sukaktuves 
ir paaiškinti plačiau apie Lietu
vos šaulius, kuriems praeityje 
Clevelandiečiai yra gausiai au
kavę, ir kurie savu keliu yra at
sižymėję mūšiuose kaipo pavo
jingiausi priešų naikintojai.

Pats Žmuidzinavičius irgi da
lyvavo fronte kaipo štabo narys 
laike kovų prie Vilniaus, buvo 
paimtas Lenkų nelaisvėn, dikčiai 
nukentėjo prieš naguose, bet pa
bėgo, kas nelabai tankiai pasise
ka karės nelaisviams.

Šita iškilmė rengiama Lietu
vių salėj, subatos vakare, spalio 
14 dieną, nuo 7:30 vai.

Šalip istoriškų prakalbų) bus 
pražus programas, dainuos ke
letas vietos solistų-solisčių ir 
duetas.

Rengia Lietuvos 'Paskolos sto
ties valdyba su prisidėjimu ka
talikų ir tautininkų.

Gerb. Žmuidzinavičius jau at
važiavo į Clevelandą seredoj ir 
buvo apsilankęs “Dirvos” redak
cijoj.

Žmuidzinavičium, kuris 
piešėjas yra pagarsėjęs 
Lietuvoj bet visoj Euro-

Vienbalsiai nubalsuoja du va
karu savaitėj laikyti praktikas, 
ir kiekvienas 'prižada ant prakti
kų atsivesti po kelias merginas 
ar jaunas našles; visi linksmi, 
džiaugiasi, juokauja, skirstyda
miesi jaučia atlikę didelį darbą 
dailės ir proletariato labui.

Už. savaitės laiko, po dideliam 
organizativiam darbui, seredos 
vakare, prieš pirmas choro prak
tikas suėję pas Baltrų į namus 
keturi vyrai kalbasi:

Morkus: Aš, draugai, pasaky
siu tikrą tiesą: aš negaliu nieko 
gauti,-aš užsiėmęs studijavimu, 
reikia eiti į vakarinę mokyklą, 
.aš neturiu laiko tas mergšes 
gaudyt.

Antanas: O tu, krepšy, me
luoji: tave ne mokykla ir studi
javimas laiko, bet tau gaila iš
leisti kelis centus su mergino
mis; o kaip aš turiu laiko, ke
turios praktikos į savaitę, ir ža
du eiti mokyklon; kaip mes ga
lim turėt laiko; matai vieni 
dirbs, o kiti studijuos — tai kas 
bus, 'kaip mes chorą sutversim? 
kaip dainuosim?

Baltrus: Nesikoliokite, drau
gai, 'kad jis negali tai nieko ne
padarysi; bet blogai atrodo tas 
musų užmanymas.
(Bus daugiau.) Dovydas.

LIETUVIAI IŠ WARDU 1, 2,3,4, 7, 8, 9,10; 23,24, 5531 
BALSUOKIT UŽ MINER G. NORTON 
PERRINKIMUI ANT KONGRESMANO

Kaip senberniai tvėrė chorą. 
(Tąsa iš pereito num.) Morkus 
kalba: “Draugai 'ir draugės,, čio
nai yra labai didelis ir svarbus 
dalykas, mes jį turime plačiau 
apkalbėti, mes sujungsiu! viso 
pasaulio proletarus menininkus 
šiton sąjungon, mes sutversim 
fondus proletarų poeto Janonio 
raštų leidimui, mes turime pa
garsinti per ‘Laisvę’ ir ‘Vilnį’ 
šitą musų nutarimą ir paraginti 
darbininkų partijos pildantįjį 
komitetą 'kad pradėtų organi
zuoti kuopas po visas Suvieny
tas Valstijos. Mes turime pa
daryti galą ekstra kairiesiems 
ir jų chorams. Clevelande turi 
būti jaunimo choras po kontrole 
Darbininkų partijos” (išsiėmęs 
$10 meta ant stalo ir toliau kal
ba). “Aš aukauju del naujo cho
ro.”

Kiti, visi krapšto kišenius ir 
deda ant stalo: kas dešimtinę, 
kas penkinę, kiti -net po dvide
šimts dolarių deda, o Stasiukas I 
su Jievute kampe šnabždasi, juo
kauja — negirdi kalbų ir nema
to kas aukauja.

Baltrus surinka: “Na tu, Sta
sy, neaukausi?”

Stasiukas (kaip iš miego pašo
kęs) : “Nu kas gi čia, ko jus no
rit ?”

“Aukaujam po dešimts dola
rių !” — sušuko Baltrus.

“Kam tos aukos?” — klausia 
Stasiukas.

“Nugi chorui”, atsako Baltrus.
"Kam gi čia tų aukų, mes' 

gausim merginų ir be pinigų.”
“Nagi už 'ką salę pasamdysi ir 

mokytoją?” — sako Baltrus.
Stasiukas išsiėmęs penkinę ne

ša prie stalo. “Kur visi ten ir 
aš; kad reik tai reik.”

S. Rodavičius areštuotas. Ne
senai Clevelande apsigyvenęs iš p 
Akrono atvažiavęs S. Rodavi
čius, kuris čia buvo užsidėjęs in
formacijų biurą ir pinigų siun
timo agentūrą šalę senos Lietu
vių bažnyčios, liko areštuotas 21 
d. rugsėjo po pasiskundimo ne
kuriu su juo reikalus turėjusių 
buk jis priėmęs jų pinigus pa
siųsti, o nepasiuntęs.

Rodavičius garsino savo biz
nį kelfetoj Lietuviškų laikraščių 
todėl šiek-tiek žmonių per jį pi
nigus ir siuntė. Daugiausia su 
juo reikalų turėjo katalikai, ku
rie pirmiausia ir nukentėjo. Jie 
pajutę skriaudą ’tuoj buvo kle- 1 
bono sušaukti pasitarti ką dary- , 
ti atgavimui iš jo savo pinigų, , 
Kadangi niekas iš tautininkų su ; 
juo susinešimų neturėjo, šitie ; 
ir,nežinojo. Tūli katalikai atsi- j 
kreipė į “Dirvos” agentūrą pra
šydami išgauti- iš Rodavičiaus t 

| pinigus ir pasiųsti jų giminėms i 
į Lietuvą. 1

šitame dalyke nesiteiravus ne- ’ 
žinia kaip ištiesų yra. Ar Ra
davičius tikrai nepasiuntė pini- , 
gus nuo žmonių priėmęs, ar jį į 
kas nors tyčia čia iš katalikų ap- ■ 
skundė, nes jis, nors katalikas, 1 
bet nesilaikė vyčių štabo disci- . 
plinos ir buvo uolus “Vanago” 
■rėmėjas.

M. Petrauskas, kompozitorius 
ir dainininkas, dar žada šią žie
mą atlankyt Clevelandą su kon
certu.

Jeigu Radavičius yra prasikal
tęs jį teismas nubaus ir be kleri
kalų korespondentų smerkimų, 
kurie patįs nesisaugodami savo 
kailio įkišti noti lyg įmaišyt ki
tus žmones.-

•aiBJjBA ’įha 9 onu ‘Caps tijArų 
-atq “p iZ oįibUs ‘Įuaipiąpau feųjį 
snqrs}B ‘ojoio saq/sontq setu 
-Btžuaj ‘SBpaauojĮ oua;ng *f

JEI NORI RODOS EIK PAS DR. CLARK
Specialė atida kreipiama j CHRONIŠKAS LIGAS. Tarpe jų 

KRAUJO,’ NERVŲ, SKILVIO ir visų kanalinių Ligų.
Naudoju visus paskiausius . serumus gydymui, kaip lygiai ir 

606 ir kitus INLEIDŽIAMUS vaistus. Duodama kada matosi rei
kalinga—jeigu norit geriausių, aš jų jums turiu—Neatidėliokit, At- 
sišaukit Šiandien.

Mano kainos yra prieinamos ir išmokėjimai galima nustatyt 
kaip jums geriausią. Pasitarimas Dykai.

T. W. CLAK, M. D. gydytojas ir chirurgas
4973 WOODLAND' AVE., Kampas E. 50th St., 2ros gr. Room 3.

Valandos: 1.0 ryte iki 4 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 11 iki 1 diepų. CLEVELAND, O.

G. NORTON .MINER

perrinkimui j Kongresą iš 20 Distrikto 
pasižymėjęs ir turėtą būti perrinktas į

MINER G. NORTON, vėl einąs 
Respublikonų Tikietu, yra labiausia 
Kongresą žmonių kuriuos jis taip narsiai ir ištikimai atstovavo.

Jis yra augšto mokslo žmogus, lankęs universitetus ir 1881. metais LYale 
Universitete gavo Tiesų Magistrato laipsnį. Tais pat metais atvykęs į Cle
velandą (jo gimtinė yra Ondover, Ohio) stojo pr>.k ?.<uoti tiesų ir būvu Cle
velando Tiesų Direktorius per keturis metus. Prie Prtxidarto Roosevelto 
jis keturis metus buvo Suvienytų Valstijų Apiprekiiivimo komisijoj. Po to 
lapkrityje, 1920 metais, buvo išrinktas iš 20 Distrikto į Koiigresv, kur jis 
pasidarbavo labui žmonių kurie jį išrinko.

Jisai'su atsidavimu atstovauja visus žmones, nežiūrint spalvų, gimimo ar 
tikybos. Anksti ryte jau jie buna raštinėje peržiurinėjąs žmonių reikąlavi- 
vimus, j..—__  ,.----- --- ------- ------- ■ - . .
klausimus. Kareiviai, seni ir jauni, vadina jį savo draugu, ir tų kareivių 
našlės ir vaikai .jo patarnavimą niekad neužmirš. Jis trusėsi pasitarnavi- 
mui kiekvienam ir apgynė kožną jo reikale, pilietį arba ne.

Mr. Norton yra tikras Amerikonas. Jo platus mokslas, pilnas išsilavini
mas ir permatymas dalykų miesto, valstijos, ir valstybės, ypatingai tarp
tautinių tiesų klausimuose, ir jo praktiškas patyrimas, sykiu su jo rimtumu 
visame jo gyveųime, stato jį tinkamiausiu ton vieton iš 20 Ohio Kongresi- ■ 
nio Distrikto perrinkimui lapkričio 7 dieną.

. ZYIINSUI Ijlv jau Jie uuna inavnitjv F'** *'•amviiiu innuiari- 
paskui apie pietus jau sėdi Bute, aktiviai svarstąs visus pakeliamus

tuvių buvo. Nenoriu i 
pirmesnių parengtų vakarų. Bet 
čia yra skirtumas tame. Jeigu 
šeimynišką vakarą parengia vie
nos kokios pakraipos žmonės ir 
jie gražiai,linksminas tai netaip 
svarbu, nes ten sueina vienmin-. 
čiai. Bet A. L. P. Klube priklau
so visų pakraipų ir partijų žmo
nės kokios tik randasi tarpe vi
sų Amerikos Lietuvių, ir tokia
me bendrame įvairių pažiūrų su
ėjime moka viens kitą pagerbti 
tai reiškia kad jau Clevelando 
Lietuviai moka atskirti politiką 

| nuo įvairių tikėjimo dalykų ir 
supranta kad. jokie'tikėjimai nie
ko bendro neturi su politikos 
reikalais. Kaslink šio vakaro 
programo — tas irgi buvo labai 
pavyzdingai surengta, nes ren
gėjai žinodami Lietuvių paprotį 
paėmė tikrus Lietuviškus muzi
kantus, kurie per visą vakarą 
grajino Lietuviškus šokius, nes 
tankiai buvo girdėti išsireiški
mų ten esančių svečių girdėti: 
Mes dabar jaučiamės lyg Lietu
voje užprašyti į vestuves.

Atėjus devintai valandai va
karo, Klubo nariai ir svečiai bu
vo pakviesta prie stalo ir 'prasi
dėjo vakarienė. Pirmiausia Klu
bo pirmininkas S. Janušaitis pa
sakė trumpą prakalbą dėkavoda- 
mas svečiams už skaitlingą at
silankymą ir prašė visų sugry- 
žus namon šio vakaro įspūdžius 
perduoti savo draugams kad ir 
tie kurie nepriklauso dar xprie 
Klubo ateityje stengtųsi prisi
rašyti. Toliau buvo perstatytas 
'kalbėti A. Žukas, kuris gyvai 
nupiešė Clevelandiečių skirsty- 
mąsi į partijas ir prašė visų im
ti pavyzdį iš Klubo, kuris pui
kiai gyvuoja, nes yra vedamas 
bepartiviškoj dvasioj. Toliau 
kalbėjo A. Padegimas, kuris ap
sakė Clevelando Lietuvių dar- 
bavimąsi praeityje ir dabartinį 
jų gyvenimą; prašė visų moky
tis gerbt vienas kitą, nes tik to
kiu keliu visi tapsime mokyti, 
geri ir gražus. Galop vakarienę 
užbaigiant buvo perstatytas kal
bėti Adv. V. J. Pugheris, kuris 
kalbėjo labai jautriai, raginda
mas visus prigulėti prie viršmi- 
nėto klubo, nes tik tuomet Lie- : 
■tuviai ne tik kad pakels savo 
vardą—syetimtaučii] akyse, bet 
taip pat galės JfąJwrs_^£ĮO_del 
savęs nuveikti patapę visi šioS~ 
šalies piliečiais ir susiorganiza- 
vę į vieną būrį. Su tuom vaka
rienė užsibaigė. Reikia paste
bėti 'kad svečių tiek daug buvo 
kad visi antsyk negalėjo .sutil
pti prie stalų. Pirmiems paval
gius buvo sudinta antra eilė val
gytojų. Po vakarienei visi gra
žiai linksminos ir apie 12 vai. 
nakties pradėjo skirstytis na
mon. Visi buvo užganėdinti A. 
Ū. P. Klubo svetinmugu.

Reilfia ištarti širdingą ačiū

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO
atsibuna

Kožną NEDĖLDIENĮ 
pradžia 2:30 vai. po pietų 
WM. ABEL & SONS Salėj 

7017 Superior Ave.
Kviečiame visus. 

Inžanga dykai. Kolektų nėra.

rengėjams ir rengėjoms, o ypa
tingai panelei Janušaičiutei už 
greitą patarnavimą ir surengimą 
skanių valgių. Reporteris.

PARDAVIMAI
1374 GIDDINGS ROAD 

PUIKI VIETA DEL GYVENA-' 
MO NAMO AR APARTMENTO. 
Tarpe Superior ir Wade Park; 
Lotas 50x150 ir 7 kambarių na
mas. Kreip. prie Mr. Ireland, 
Pros. 4300, parodymui. (41)

$5,000. 2 šeimynų, dviejų augštų 
porcinis, akmens stulpai, slei- 

tų stogas; 4 kambariai ir maudynė 
apačioj, 3 dideli kambariai ir toiletas 
viršuj; 1124 East 77th St. Inmokėt 
reikia $2,500.
$6,000. 2 šeimynų, dviem augštais 

porčius; karštam vandeniui 
pečius; 5 kambariai ir maudynė apa
čioj; 4 kambariai ir maudynė viršuj; 
naujai nukvarbuota ir ištaisyat viduj 
ir išlauko; garadžius. Reikia jmokėt 
$2,500. 1019 East 78th Street.
$7,300.„Didelis 10 kambarių vienos 

šeimynos namas; lengvai ga
lima paverst į dviejų šeimynų. Fur- 
nasas, maudynė; sleitų stogas; pilnas 
skiepas; porčiai; didelis lotas, 6407 
White Ave. Reik įmokėt $2,000.
Mes taipgi parduodam kitus pigius 
namus tarp 40th ir East‘105th St.

McKENNA ’
1383 East 55th St. Atdara vakarais.

GROSERNĖ IR MĖSINYČIA
Parsiduoda. Daro cash biznį. 

Superior avė. kampas. Pirmos 
klesos įrengimai ir prekės. Par
duoda del ligos. Kaina $3,300. 
Klauskit 7907 Superior Avenue. 
Randolph 6153.___
Reikalingą Rietuvę Vireja-gg^įį. 

val
gių. ' Kreipkitės 6S22aSt. Clair 
Ave. Chafes Daniel.

DAVIERNASTĮS 
ĮGALIA VIMAI 
AF1DAVITAI

pervedimui savo da
lių brolia^ns ar ki
tiems giminėms Lie
tuvoje padaroma su 
dideliu atsargumu— 
‘Dirvos’ Agentūroj.

Siunčia Pinigus į Lie
tuvą.

Parduoda Laivakor
tes į ir iš Lietuvos.

Parūpina visus Popie
rius Išvažiavimui į 
Lietuvą S. V. ir Lie
tuvos Piliečiams, ir 
jų sugryžimui atgal I 
į Ameriką.

“DIRVO-S- 
AGENTŪRA ' ' 

-496 /"SUPERIOR 
Atdara vakarius ir NedCtfo-^ 

mis iki pietų.

SVEIKATA IR TURTAS!

Reikalaujama ’ 
ASSEMBLERIAI 

PRESŲ 
OPERATORIAI 
IŠDĖSTYTOJA1 

Patyrę prie metalo 
plotvių.

(dienoms ir naktims) 
The E. F. Hauserman Co

E. 71 st St. ir Grant 
Gale 5 5 th St., through |3 

karų linijos.

s DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ į 
į j THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. į

i
NUO DIENOS į 
PADĖJIMO iki R 
DIENAI

IŠĖMIMO §

J MES MOKAM 
« už PADĖTUS 
fe. TAUPYMUIg lAurxiviui
į PINIGUS

Jeigu kenti nue ‘“REUMATIZMO”, UŽKIETĖJIMO, 
NERVIŠKUMO, EGZEMOS, BRONCHITO, VOČIŲ, ar
ba jei nervai kaip nors netvarkoj: arba jeigu nori turėti 
gražia, tyra, sveika odos išvaizdą, patariame jums paban
dyti pakeli musų STEBĖTINŲ VAISTŲ YEASTOLAX. 
Tarp savo Įvairių elementų Yeastolax turi augščiausius 
ir veikliausius VITAMINUS, kurie kaip moksliškas pa
saulis atrado yra būtinai reikalingi prie kūniško veiklu
mo. Žmonės visoje šalyje rado sau didelę pagalbą juos 
naudoidam, ir dabar linksminasi del •puikios sveikatos ir 
narsumo. Yeastolax taipgi turi tą patogumą kad ne
gniaužo vidurių ir lengvai paliuosuoja, bet tikrai.

Greitam supažindinimui Yeastolax kiekvienoje srity
je, mes duosime per apribotą laiką bilę kam kuris prisius 
mums $1.00 padengimui lėšų už pusėtino didumo pakelį,

VISIŠKAI DYKAI

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 
ikius auksinius 
irdeimantiniuš 
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
4825 SUPERIOR AVE.

PRANEŠIMAS CLEVELANDIEČIAMS

Užėmęs Prezidento'pareigas prie The A. B. Savings and 
Loan Co., šiuomi pranešu Clevelando Lietuviams jog ne
atstovauju įstaigų esančių po No. 2006 St. Clair Avenue 
ir 7907 Superior Ave. '

Visokius bankinius reikalus, taupymą ant knygelių, per
kėlimą pinigų iš kitų bankų Clevelande ir kituose miestuo
se esančių, 'paskolas ant namų ir mortgečių, ir namų ap- 
draudos reikalus atlieku tik šioje vienoje įstaigoje, ir to
dėl kurie turit augščiau paminėtų reikalų su manim kreip
kitės tik šiuo adresu: 3352 SUPERIOR AVE.
THE A. B. SAVINGS AND LOAN COMPANY

A. B. Bartoševičius, Prez.

P. S. šis pranešimas daroma dėlto kad tose minėtose įstaigo
se nebūtų sakoma, kaip mano inpėdiniai gali jums pasakyti, kad 
ir jie gali tą patį nuveikti ką ir aš veikdavau. Tiesa, imti gali, 
bet kaip reikia duoti jūsų gerovei pagalbos tai gali apsigryžti nuo 
jūsų, ir nematysit jų, kaip daro Amerikos politikieriai. Turėda
mi visokiausius reikalus ateikit čia ir jums bus suteikiama pata
rimai dovanai.

g

The A. B. Savings and Loan Company 
yra inkorporuota pagal Ohio Valstijos tiesų, 
ant $250,000.00, ir yra vedama gabių Cleve
lando biznierių. Kompanijos tikslas yra pa
gelbėti šio miesto gyventojams duodant sau
gią ištaigą taupymams.. Taipgi skolinant pi
nigus statymui namų.

Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co: yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.
GI] Ohio Valstijos Namų ir Paskolos Depart- 
mentas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.

Bėgyje pastarų 15 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

O Bėgyje pastarų 30 metų netoli Du Šimtai 
Milijonų Dolarių buvo investinta į šitokias įs
taigas.

Ši įstaiga yra rankose gerai žinomų miesto 
biznių istorijoje žmonių, patyrusių ir išban
dytų, ypatingai apsipažinusių su bankinėmis, 
namų, nejudinamos nuosavybės ir paskolų 
operacijomis. Kompanijos vedėjų atsidavi
mas reikalų vedimui savo laiku ir gabumais 
garantuoja teisingumą ir atsakantumą.

The A. B. Savings and Loan Company
3352 SUPERIOR AVE. Kampas E. 34 St.

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. 
Vakarais: Utaminkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8. 3 
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g į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. g

50,000.00 Rublių
Rusiškas Rublis pirmiau buvo vertas 55 centų nuo ru

blio, delei to viršuje minėta suma paadrytų vertę $27,000.
Laikykit šiuos pinigus; daugelis didelių turtų suda

ryta iš pirkimo užrubežinių pinigų po karių. Eina kal
bos kad Rusijoj atrasta $50,000,000,000.00 vertės radiumo, 
ir spauda atkreipia domą didelių Amerikoniškų projektą 
į aliejų ir kitas industrijas kokios yra Rusijoje.. The Chi
cago Tribune Rugsėjo 12 d. atkreipia dornę į tai jog nau
jas kanalas tik ką atidaryta prekių vežiojimui tarpe Ru
sijos, Vokietijos, Persijos ir Centralinės Azijos delei ko 
atsidaro nauji šaltiniai žaliai medegai Rusų-Vokiečių su
dėtinėms kombinacijoms, ypatingai aliejui, manganui ir 
variui naudoti, ir turtingos Persijos ir Centralinės Azijos 
rinkos Rusijai ir Vokietijai. Pamąstyk ką tas reiškia; 
ištiesų neturit praleist tokios progos įsigyt šių Rublių.

Mes norime kad kiekviena ypata Amerikoje kuriam 
reikia musų vaistų reikalautų pakelio musų Yeastolax. 
Mes vartojame šį metodą išgarsinimui greitai jų gerumo. 
Stebėtinos toniko ir vaistų savybės esančios Yeastolax 
bus jums vertos daug daugiau negu jos kainuoja. Busit 
pilnai patenkinti juo—mes garantuojame. Tik išpildykit / 
užsakymo blanką apačioje ir pasiuskit mums tuoj, indė- 
dami $1.00. Gausit pakelį Yeastolax ir 50,000.00 Rubliu 
be atidėliojimo. Užsiganėdinimas garantuojama arba pi
nigai bus prąžinta. Atminkit, tas pasiūlymas yra tiktai 
$BoTnndAė-x510ztkreZŽĖX’lSa7A2E 
trumpam apribotam laikui, taigi savo sveikatos ir atei
ties gerovei veikit šiandien. _ (43)

YEASTOLAX COMPANY
1253 So. Michigan Ave., Dept F-132 CHICAGO.

Išpildykit Apačioj Telpantį Kuponą

YEASTOLAX COMPANY <
1253 S. Michigan Avenue,

Dept. F-132 Chicago, Ill.
Meldžiu prisiųsti man pakelį Yeastolax ir 50,000 Ru

siškų Rublių. Indedų už tai $.1.00. Jus grąžinsit man pi
nigus jeigu nebusiu užganėdintas.
Vardas ........................
Adresas ........................
Miestas Valstija


