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Turkai Nacionalistai Užvaldė Kon
stantinopolį, Balkanai Ginkluojasi

NACIONALISTAI NESILAIKO SUTARČIŲ - 
UŽIMA NEUTRALIUS PLOTUS; PAVARĖ 

SULTANĄ IR JO MINISTERIJĄ.

Reikalauja kad Aliantai Ištrauktų Savo Kariumenę 
iš Konstantinopolio ir Neitų j Dardanelius.

DARBAI
JR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijose ap
sireiškia sekanti dalykai:

Youngstowne plieno ir gele
žies pirkimas apsistojo, bet dar
bas varoma po senovei. Išdirbė
jau laukia pakilimo kainų gele
žies ir plieno produktams.

Keletas geležies ir pilėno lie
jyklų dirba pilnomis išgalėmis 
Clevelande taipgi ir kituose mie
stuose. Clevelande apie 18,000 
-darbininkų dirba geležies ir plie
no liejyklose.

Iš dvylikos visos išskyru^vie- 
nos Clevelande esančių liejyklų 
-dabar dirba.

Akrone gumo dirbtuvės lapk
ričio mėnesyje pradėjo didesnę 
produkciją, kitos rengiasi padi- 
■dint šio mėnesio bėgiu.

E. Liverpoolio puodininkystės 
-darbininkų streikas tebesitęsia.

N'ekurios išdirbystės jau pa
darė sutartis su unija.

Išgabenimas šios valstijos an
glies į kitas valstijas pardavi
mui už augštesnę kainą negu 
čia valdžios pavelyta privertė 
atvykti Federal} Kuro Komisijo- 
nierių į šią valstiją išrišimui to 
klausimo. Nors iškasimas eina 
gerai, vienok .valstijoj anglies 
'stoka ir reikia gabentis iš kitur.

Ohio valstijos angliakasiai, 
abelnai imant, 1921 metais dir
bo tik 134 dienas. Mažiausia 
dirbo Jackson apskrityje, kurie 
išbuvo darbe vos 64 dienas.

Angliakasiai rengiasi kovon. 
Angliakasių unija perorgan^uo- 
ja savo spėkas ir rengiasi pri- 
duot kasyklų operatoriams notą 
su pareiškimu jog anglies indus
trijoje nebus taikos jeigu pava
saryje bus kėsinamasi vėl nu
mušti darbininkams algas. Iš 
unijos centro paskelbta jog bus 
sukelta $2,000,000 fondas kovai 
su kasyklų savininkais.

New Yorke celuloido dirbtuvėj 
kilus gaisrui sudegė keturios 
merginos.

Trenton, N. J., dar išėjo strei- 
kan sanitariškų puodų jšdirbys- 
čių darbininkų. Dabar čia viso 
streikuoja 5,000 skaičius. Jiems 
buvo numažinta algos ant 20 n.

Chicagoj, Redmanol chemika
lų išdirbystėj nuo epsklozijos 
sužeista 10 darbininkų.

Detroite tramvajų kompani
jos pasekant Fordą moka $5 mi
nimum algos savo darbininkams. 
Tas įvesta išbandymui, jeigu pa
sirodys pasekmingu ta mokestis 
bus įvesta ir miesto tramvajų 
darbininkams, ši mokestis yra 
už 8 valandų dieną.
- -Scranton, Pa. — Netoli čia; 
Throop,' Pa., kasyklos eksplozi
joj užmušta keturi darbininkai.

Suv. Valstijų darbo statistikų 
biuras skelbia jog visoje šalyje 
darbai gerinąs! ir daugiau vis 
naujų darbininkų reikalaujama. 
Kaip kur net stdka darbininkų. 
Ohio valstija darbais per spalio 
mėnesį pakilo augščiau negu bu
vo rugsėjo mėn.

Laivų darbininkų unija iš San 
Francisco, Cal., prisiuntė prezi
dentui Hardingui laišką reika
laujantį sutvarkyti Chiniečių 
darbininkų klausimą ant Ameri
koniškų laivų. Amerikonai dar
bininkai atstatoma jeigu jie at
sisako valgyt ir miegot su Chi- 
niečiais.

Wellsburg, W. Va.; liko ištei
sintas Jonas Kaminskas, 19 m. 
amžiaus angliakasis, kuris bu
vę intartas žmogžudystėje ang
liakasių kovoj pereitą liepos m.

■ Topeka, ’ Kansas, angliakasių 
unijos Skyriaus prezidentas ir 
vice prezidentas nuteista po še
šis mėnesius kalėjimo už sulau
žymą valstijos “industrialio įs
tato” draudžiančio apšaukti toj 
valstijoj streiką.

Turkų Karės Audra vėl 
Grąsina Europai

Paryžius. — Iš artimųjų rytų 
ir Balkanų ateina neramios ži
nios nurodančios jog sunku bus 
padaryt su Turkais sutartį Lau- 
sannoj ir dar matosi žymės ka
rės. Turkams buvo leista, sulyg 
sutarties Mundanijoj, darant ka
rės pertrauką su Grekais, pasta
tyti Trakijoj 8,000 policijos už- 
žiurėjimui -tvarkos, tuo tarpu 
Turkai tenai suorganizavę net 
30,000 vyrų, ir šis skaičius per
viršija ten esančių aliantų ka
reivių skaičių. Buvo pranešimų 
jog Adrianopolyj Turkai, nužu
dė 13 Francuzų kareivių. Fran- 
cuzijos valdžia oficialiai tų ži
nių patvirtinimo negavo, bet Pa
ryžiaus spauda reikalauja kad 
Francuzija ištrauktų savo ka
riumenę iš Trakijos.

Iš kitos pusės, Jugoslavai, Ru- 
manai ir Grekai skubiai užsako 
naujos amunicijos ir rengiasi 
prie mušiu. Pastarose dienose 
Francuzų valdžia nusprendė pa
rvesti Jugoslavams, Romanams, 
ir Lenkams 300,000,000 frankų 
vertės, amunicijos.

Italijoj Viskas Aprimo
Roma. — Premjeras Mussoli

ni, fascistų vadas, įsakė visiems 
Italijos diplomatams tuoj su- 
gryžti į savo vietas ir pildyti 
savo pareigas.

Visa Italija apvaikščiojo ke
turių metų sukaktuves pergalės 
ant Austrijos praėjusioj karėj.

Karalius Viktoras Emmanue- 
lius, premjeras ir jo ministerial 
dalyvavo pamaldose, šalyje vis
kas susitvarkė ir valdžia veikia 
savo nusistatymu.

Italijos atstovams užrubežiuo- 
se premjeras išleido cirkuliarą 
draudžiantį ką nors pasakoti ki
tų šalių laikraščių atstovams be 
susinėsimo pirmiausia su val
džia. .

Tarantoj, pietinėj Italijos da- 
lyj, atsibuvo nacionalistų ir fas
cistų susikirtimas už vietinę val
džią. Septyni žmonės užmuš
ta, daug sužeista.

BAISI NELAIME AN- 
GLIAKASYKLOJ

Sprangler, Pa. — Lapkričio'6 
d; baisi eksplozija Reilly kasyk
loj užtvėrė kelią išėjimui apie 
100 angliakasių.' 'Nelaimė atsi

liko ūž pusvalandžio darbinin
kams suėjus dirbti.

Tuoj po eksplozijos apie 30 iš
imta gyvų, 'bet nekurie baisiai 
apdegę. Apie 70 darbininkų ti
kima bus-žuvusių ar nuo užtroš- 
kimo ar nuo liepsnų.

Nelaimės vieton iš apielin'kių 
suvažiavo gelbėjimo organiza
cijos. Tą baisią žinią išgirdę, 
prie kasyklos subėgo dirbančių
jų giminės, pačios, vaikai, tė
vai. Baisus verksmas ir suju
dimas aplinkui matėsi.

ORU 30 VALANDŲ BE 
SUSTOJIMO

Dayton, O. — Du Suv. Valsti
jų leitenantai lapkričio 4 d. at
skridę į.Dayton papasakojo apie 
savo perskridimą trijų ketvirt- 
dalių pločio visų Suv. Valstijų 
iš San Diego, Kalifornijos, į In-
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Konstantinopolis. — Naciona
listų, valdžia užvaldė 'Konstanti
nopolį. Turkų sultanas neturi 
reikšmės ir su juo nacionalistai 
skaitysis tik kaipo su bile mie
stelio majoru. Sultanas esąs gan
iavas pasitraukti.

Visa administracija Konstan- 
tinopolyj sutvarkyta nacionalis^ 
tų žinioj, ir sultano ministerijai 
neliko nieko kito kaip tik rezig
nuoti. .Nacionalistai savo vadą 
Kernai Pašą Vadina prezidentu, 
pritaria įsteigimui respublikos 
ir nori užbaigt monarchiją.

Sultano valdžios viziras pra
nešė aliantų komisijai jog nuo 
sultano valdžios nebus niekas 
Lausannos konferencijoj. Na
cionalistai iš savo- pusės prane
šę įuvo aliantams kad jeigu 
sultano atstovai dalyvaus tose 
darybose nacionalistai atsisako 
dalyvauti.

Turkai nacionalistai paskel
bė jogei aliantų kariški laivai 
turės gaut leidimą norėdami va
žiuoti per Dardanelius. Turkų 
žandarai užima sritis sutartimi 
laikytas neutrališkomis.

Išsodinti aliantų ir Amerikos 
Ju-reiyiusi iš. kariškų laivų nacio
nalistai uždraudė. 'Tam reika
linga bus gaut leidimo iš Ango
ms (nacionalistų) valdžios.

Nacionalistai pareikalavo kad 
aliantai ištrauktų visus savo ka
reivius iš Konstantinopolio, ką 
aliantai atsisako padaryti.

De Valera Nesugautas
Dublinas. — Mieste jau ilgai 

buvo ramu, bet štai 'lapkričio 4 
d. pasigirdo vėl šūviai, žmonės 
subudo anksti, ir sužinojo jog 
tai buvo Valstijos kareivių ban
dymas paimt nelaisvėn De Va
lerą. Tas respublikonų vadas 
perasjįt, tikimą jis pabėgo nak
čia prieš .tai. Mūšiuose užmuš
ta vienas Valstijos kareivis, ke
ičias-kareivių sužeista, ir sužei
sta namuose buvę moterįs. Ki
tas Airių respublikonų kareivių 
vadas buvo tuose namuose ir 
pradėjo šaudyt į užpuolikus; jis 
liko sužeistas ir areštuotas.

Marė McSwiney, sesuo badu, 
mirusio Cork majoro, paimta į 
Valstijos valdžios nelaisvę. Ji 
suimta jieškant De Valeros.

Su ja buvę moterįs šaudė į 
užpuolikus iš Įaugu.

Kitos kasyklų nelaimės
Ši tragedija atsitiko dar 

išdilus iš žmonių minčių atsiti
kimui rugsėjo mėnesyje aukso 
kasykloje Kalifornijoj, kur 47 
darbininkai užtroško gazu.

1919 m. birželio men., Wilkes 
Barre, Pa., nuo parako eksplozi
jos užirtušta 90 mainėrių.

Amsterdam, O., lapk. 1, 1919, 
20 užmušta.

Penzance, Anglijoj, spalio 21, 
1919, 40 užmušta.

Meksikoj, Pachuca, rugp. 8, 
1919, 17 užmušta.

Birmingham, Ala., balan. 29, j
1919. 17 užmušta.

či Li prov., Chįnijoj, sp. 19,
1920, 422 užmušta nuo eksplo
zijos.

Sapporoj, Japonijoj, birž. 14, 
1920, 200 užmuštą.

Anina, Vengrijoj, birželio 12, 
1920; anglies ir geležies kasimo 
centre 193 užmuštanuo dinami
to eksplozijos. yį

Pachuca, Meksikoj,, kovo 11, 
1920, 136 sudegė.

ne-

1922, 15 užmušta.
Brownsville, Pa., vas. 2, 1922, 

24 užmušta.
El Paso, Tex., sausio 2, 1922, 

užgriuvus kasyklai 17 užmušta.

Australijoj 
35 užmušta.

rugs. 21, 1921,

Australijoj, 
70 užmušta.

rugs; 19, 1921;

Cumberland, B. C., rugp. 31,

Vokiečiai Užsikrėtė 
Fiscistizmu

'Munich, Bavarija. — Vokie
tija, o ypač Bavarija, pradėjo 
užsikrėsti fascistų judėjimu Ita
lijoj. Gen. Ludendorff kalba 
jog tas apsireiškimas esąs labai 
galimas ir labai pavojingas. Pa
sisekimas fascistų Italijoj sukė- 

Įlė Vokiečiuose didelį patriotiz
mo karštumą, 'tautos suvieniji
mą ir pasididžiavimą, 
ryžę gąsdint. aliantus.
čių vadas naujai apsireiškia Į) r. 
Heim, vienas 'iš Bavarijos1 at
stovų reichstage, labai panašus 
iš veido į Bismarką ir žinomas 
'kaipo kaimiečių karalius, kuris 
gali sukurti smarkų 

zyųkięčių fascistai 
respubliką, reikalauja 
centralinės valdžios, 
tautinio susipratimo, 
gi radikaliam socializmui.

Jie pasi- 
Vokie-

judėjimą. 
stovi už 
tvirtesnės 
atbudimo 

ir priešin-

Internacionalo Seimas 
Petrograde

Petrogradas. — Keletas šim
tų radikalų iš Rusijos ir kitų 
pasaulio dalių suvažiavo laikyt 
savo metinį ■trečiąjį internacio
nalą. Svarbiausias jų tikslas — 
pasaulinė proletaro revoliucija. 
Leninas ir Trockis kalbėjo apie 
planus nu skandinimu i pasaulio į 
pražūties "rojų”.

Prigėrė 135 Pabėgėliai
Tokio, Japonija. — Apvirtus 

dviem laivam gabenusiem pabė
gėlius nuo bolševikų iš Vladivos
toko prigėrė 135 žmonės.

Draugijos, tarp jų kai kurie as- 
menįs užsirašė amžinaisiais na
riais, sumokėdami po $100.

Liet. Inf. Biuras.

Spalio 18 d. New Yorke, .Pa
balti j os-Amerikos Draugija su
rengė išleistuvių vakarienę Suv. 
Valstijų Ministeriui pabaltijon, 
Frederikui Coleman. Draugijos 

___ iš
važiavęs į Kanadą, tat toastų 
vedėju buvo vice-pirmininkas 

j Dr. Dugann, direkt. Tarptau-

dianapolį, Ind., kur jie buvo pri- pirmininkas Caldwell buvo i
versti nusileisti del pristokime 
vandens motoruose.

Per audras ir perkūnijas, tam-
s4ir šviesą, jiedu skrido oru per tinio Auklėjimo Carnegie Insti-
30 valandų be sustojimo ir atli
ko 2,060 mylių kelionę, sumuš- 
dami visus rekordus ištisinių ke
lionių oru iki šiolei padarytus. 
Dor tik 700 mylių reikėjo ir jie 
butų perskridę skersai Suvieny
tas Valstijas, arba nuo Pacifiko 
iki Atlantiko.

Kiti oriniai rekordai padaryta 
sekančių:

Anglai lakūnai, Brown ir Al- 
cock, savo skridime be sustoji
mo per Atlantiką 1919 metais 
iš Newfoundlando iki Airijai pa
darė 1,916 mylių.
,Du Prancūzai lakūnai, Bous- 

soutrot ir Bernard, padarė 1,915 
mylių be sustojimo birž., 1922.

>,.ĮChicagos Lietuvių Išnau
dotojai Nubausta

Chicago. — L. Harrington ir 
jo du pagelbininkai, Petras žil
vitis ir Antanas Labeckis, atras
ta kalti varyme sutartino darbo 
pasipinigavimui. Jie nubausta 
nuo yįeno iki 10 metų kalėjiman.

Harrington sudarė $5,000,000 
korporaciją po vardu United 
States Novaculine Company. Jis 
ir jo draugai daugiausia užsiimi
nėjo .pardavimu akcijų tarp Rie
tuvių pietvakarinėj -miesto' da- 
lyj. .

L. Harrington ir jo 'Lietuviai 
pagelbininkai veikė prižadėdami 
— ar nekuriems net ir mokėda
mi — didelius nuošimčius už jų 
kompanijon įneštus pinigus. Jį| 
ypatingai šiame atsitikime nu
teisė už paėmimą iš Aleksandro 
Rutkausko $1,200. Abelnai at
sišaukusių kreditorių yra daug 
ir sudaro visą sumą $1,266,000.

Grekai Kunigai Palaido- Grekų Sala nori Laisvės 
ta Gyvais Paryžius. — Salos Samos gy-

Washington.—Gautame pra- Ventoj ai, netoli Smyrnos, sukilo 
nešime iš Atėnų Grekijos lega- prieš Grekų valdžią ir reikaldu- 
cijai Wasningtone sakoma jog Ja sau autonomijos. Pasiųsta 
Aivale Tuikai gyvais palaidojo kariumenė sukilimą malšinti. 
Grekų metropolitą ir dešimts ku- ----------------
nigų kurie atsisakė priimt Isla- Paterson, N. J., gazu nusi- 
mo tikėjimą. Aivale ir ant Mos-1 nuodinus moteris paliko prie sa- 
chonissia salų Turkai skerdžia : ve raštelį ir dolarį paaiškinda- 
visus Grekus, jaunos merginos m a jOg įaj yra atlyginimas už 
pačios žudosi išbėgimui nuo Tur- jos išeikvotą gazą. — Ji neliko 
kų žiaurumų. ! niekam skolinga mirdama.

Smyrnoj krikščionįs tarpe 18 • 
ir 50 metų išgabenta prie sun- Memphis, Tenn., šeši banditai 
kių darbų, šimtai miršta iš ba- sulaikė bėgantį gelžkelį, bet ko
do ir nuovargio. vojedu jų užmušta, trįs Suimta.

tuto. Vakarieniaujant gauta pa
sveikinimų iš Caldwell’o ir Pulk. 
Ryan’o.

’ Programą pradedant, Dr. Du- 
: gann pažymėjo reikšmingą fak

tą kad toji, vakarienė surengta 
' seniausios respublikos didžiau

siame mieste, pagerbti vyrui va
žiuojančiam į tris jauniausias 

' respublikas kad tenai atstova
vus savo respubliką. “Tie iš 
musų kurie ką nors žino apie 
PabaPlijos praeiti, — kalbėjo 
Dr. Dugann,—aš manau stebisi 
aprašymais pasišventimo kurį 
parodė tos trįs tautos ne tik pas
kutiniuoju šimtmečiu, bet laike 
daugelio šimtmečių, mažos tau
tos, bet su dideliu karžygišku- 
mu ir drąsa, kuriuos tik stiprus 
tautos tikėjimas ii- gyvingumas 
iššaukti tegali, pasiryžusios iš
laikyti savo laisvę, nežiurnt- gu
lančių ant jų priešingybių, iš
ėjusios į pasaulio areną kaipo 
išvada Didžiosios Karės, buvu
sios katastrofinga jų prispaudė
jams, bet palaimingu Lietuvai, 
Latvijai ir Estonijai.”

Toliau vakaro vedėjas papra
šė Lietuvos Atstovą V. Carneckį 
tarti savo žodį.

Po Lietuvos Atstovo, buvo pa- 
kviesfa'kalbėt Latvijos Atstovas 
Seya. Sekantis kalbėjo Estoni- 
jos Konsulis Leoke, Po jo kal
bėjo Amerikonas, Mahany, bu
vęs Darbo Sekretoriaus padėjė
jas.

Kitas nuo Lietuvių kalbėtojas 
buvo Dr. Bacevičius, nuo, Lat
vių — Dr. Danzis, ir nuo Estų— 
pastorius Klemmer.

Pagaliaus liko pertsatytas kal
bėti pats Ministeris Coleman.'

Vakarienės surengimu rūpinos 
Draugijos raštinės vedėja Miss 
Matilda Spence.
’ Atsistoję nuo stalo svečiai dar 
ilgai ir draugiškai kalbėjosi. 
Kiekvienam buvo malonu susi
pažinti ir pratarti keletą žodžhi 
vykstančiam į' Pabaltj urio res
publikas pirmajam Amerikos 
ministeriui. Pagaliaus visi išsi, 
skirstė, kiekvienas jausdamas 
kad Pabalti j os‘Amerikos Drau
gija dar tiktai pradeda gyvuo
ti, o jau 
vystymo 
ri'kos ir 
rytojaus
gijos raštinę atėjo keliolika pa
reiškimų del prisirašymo prie

daug prisidėjo prie iš- 
prietelystės tarp Ame- 
Pabaltijos tautų. Ant 
po vakarienės į Drau-

BAIGKIM PRADĖTĄ 
DARBĄ

Lapkritis — Aukso-Sidabro 
Fondo Vajaus Pabaiga.

Vienas iš' gražiausių musų iš
eivijos sumanymų ir "darbų bu
vo tai rinkimas dovanų į Aukso- 
Sidabro Fondą. Kada (pradėjo
me tą darbą dar neturėjome vi
sai tikrų žinių apie tai kada ir 
kaip bus įvesta savo Lietuviški 
pinigai. Dabar, nors dar tu pi
nigų ir nematę, jau žinome kad 
pirmieji Lietuviški litai pasiro
dė Lietuvoje jau nuo spalio pra
džios, ir kad 'galutinai jie Lie
tuvoje įsigyvens nuo ateinančių 
metų, žinome ir tai kad Lietu
va bebūdama savo valstybė tu
rėjo pražudyti dusyk beveik vi
sus savo pinigus: prapuolė jai 
caro rubliai, netekę vertės; da
bar pražuvo markės, irgi galuti
nai susmukusios. Kraštui, ka
rės nuvargintam, nelengvas tai 
buvo smūgis. Dabar Lietuvai 
įvedant pagaliaus savo pinigus, 
argi nėra musų šventa prieder
mė padėti jai tame darbe savo 
dovanomis? Vajaus pradžioje 
pereitą vasarą daugelis musų 
kolonijų negalėjo prie darbo 
prisidėti. Streikai ir bedarbės 
sulaikė nuo aukojimo daugelį 
musų kolonijų ir draugijų. Ir 
apskritai vasarą nėra patogus 
laikas bi kokius vajus daryti.

Dabar rudeniui atėjus, strei
kams pasibaigus, bedarbei žy
miai sumažėjus, visi tie 'kurie 
dar neprisidėjo sayo plytelėmis 
prie Lietuvos finansų rūmų sta
tymo dabar turėtų savo dalelę 
prisidėti, ypač gi tos kolonijos 
kurios iki šiolei tuo reikalu dar 
nebuvo pasidarbavusios.

Iki spalio 12 dienai į’ Aukso- 
Sidabro Fondą gatavais pinigais 
suplaukė 14,000 dolarių (be 26 
centų); be to Lietuvos bonais ir 
kuponais gauta apie 2,000 dol. 
Aukso-Sidabro daiktais suplau
kė (irgi bent keliolika tūkstan
čių. ^Bį^aukso-sida'bro daiktai 
jau išsiųsta į Lietuvą ir ten bus 
įvertinta. Iš viso tat susidarė 
gana graži dovanų suma. Te- 
čiau 'tų dovanų butų dar daugiau 
jeigu visi po savo dalelę pridė
tų.

Taigi lai sukrunta visi tie ku
rie dar prie aukso-sidabro fon
do neprisidėjo, per lapkričio mė
nesį -savo dalį dadėti. Paskolos 
Stotįs teiksis tuo reikalu vėl pa
sidarbuoti kad per šį mėnesį ga
lima butų gražiai pradėtąjį dar
bą gražiai ir užbaigti.
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Berlinas. — Aliantų atlygini
mų komisija inteikė .Vokietijos 
valdžiai kitą notą, reikalaujam" 
čia tikrai' atsakyti kaip Vokieti
ja mano sudrutinti markę.

Dabartinis Vokietijos finan
sinis stovis yra labai blogas.

Vokietija nori gaut 500,000,'- 1 
000 aukso markių paskolos su
tvarkymui finansinės suirutės. 
Vokiečiai tiki gaut paramos iš 
Amerikiečių kaip J. P. Morgan 
ir kitų finansierių.

Ar Siusi! Kalėdoms Dovanas
Ar Palis Važiuosit i Lietuva?

Kalėdoms ateinant, nustebinkit savuosius 
Lietuvoje pasiųsdami jiems keletą desėtkų 
Litų, o jums atsieis tik keli Dolariai. . Taipgi 
galima siųst Dolariais. Pinigai per “Dirvos” 
Agentūrą nueina saugiai ir greitai.

Važiuodami į Lietuvą, arba partraukdami iš 
Lietuvos savo gimines'kreipkitės Laivakor
čių j “Dirvos” Agentūrą. Taipgi padaroma 
visokie popieriai sugryžimui ir atitraukimui 
giminių, ir Doviernastįs-Įgaliavimai.

Siųsdami Pinigus Perleidimui Lietuvon, ir kitais reikalais rašydami agentūrai adresuoki!

Darys Aukso Pinigus
Maskva. — Komisarų taryba 

priėmė nuosprendį pradėt dary
ti auksinius bolševikų pinigus 
tos pačios -vertės kaip buvo ca
ro pinigai. Mato kad popiera 
tik popieros ir verta.

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Gyvenimo, i
KVIESLYS

NUO
K. G. D. *

Nepamirškite Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus su Kalėdi

ne Dovana.
Dar daug Lietuvoj yra naš
laičių, invalidų, sergančių, 
ir taip nelaimės parblokštų 

pavienių ir šeimynų.
Pinigus, siųsti reikia Cen- 
traliniam - Lietuvai Gelbėti 
Draugijos raštininkui išra
šius čekį kasieriaus, Dr. J.

Kulis, vardu.
Dr. A. L. Graičunas,

Centro Sekretorius, 
3310 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

PITTSBURG. PA.
SLA. Trečias Apskritis- turė

jo suvažiavimą spalio 29 d. L. 
M. D. salėj. Apart apskričio 
reikalų, nutarė rengt maršrutą 
Dr. A. L. Graičunui, kuris lanky
sis Pittsburgo apielinkėj.

Taip pat nutarta išnešt pro
testas prieš (klerikalų -sumany
mą uždėt §10 ant Amerikos Lie
tuvių, ir tuo reikalu nutarta at- 
sišaukt j visas Pittsburgo drau-1 
gijas kad visos surengtų bendrą 
mitingą uižprdtestavimui prieš Į 
tokį neteisingą 'Lietuvos valdžios! 
ar jos atstovybės pasielgimą su 
Amerikos Lietuviais. Negalima 
pakęsti tokio įstatymo kuris at
ima piliečiui teises Lietuvoje jei 
žmogus neužsiregistruos paskir
tu laiku.

Draugijų atstovų susirinki
mas nutarta laikyt lapkričio 121 
d., nuo 7:30 vakare, L. M. D. sa-I 
lėj, 142 Orr St., Pittsburge. I

Visko prirengimui išrinkta I

komisiją iš šių: Juozas Virbic
kas, Juozas Mažeikis, A. Vaino- 
rius. Draugijos kurios- negau
tų pakvietimų del stokos laiko, 
lai siunčią savo atstovus pasi
remdamos šiuo pranešimų.

J. Virbickas.

CLINTON, IND.
Rezoliuciją prieš Registraciją 

ir Lietuvos Atstovybę.
Kadangi Lietuvos valdžia pa

skelbė registraciją su §10 mo
kesnio ir Jsu netekimu pilietybės 
teisių neužsiregistravusiems per 
Lietuvos Atstovybę Washingto
ne, sulyg kurio paskelbimo visi 
Lietuvos’ piliečiai turi užsiregis
truoti Atstovybėj iki gruodžio 
22 d., 1922 m.,

Kadangi nėsiregistravusiems 
grumojama atėmimu- Lietuvos 
pilietybės ir konfiskavimu jų 
turto Lietuvoje,

Kadangi šitoks Lietuvos val
džios patvarkymas yra dar ne
girdėtas šiltose laikuose atsiti
kimas, kokio net Rusų caras ne
buvo išleidęs savo pavaldiniams,

Mes, Clintono, Indiana, Lietu
viai visuotiname susirinkime 22 
d. spalio, 1922 m., Mickevičiaus 
salėj, 459 N. 7th St., išnešame 
griežtą protestą prieš tokį Lie
tuvos valdžios bandymą skriau
sti Lietuvos piliečius gyvenan
čius Amerikoje, kurie Lietuvą 
rėmė visais išgalimais budais.

Taipgi' šiuomi atsišaukiame i 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
kad nei vienas besiregistruotų, 
nes tai yra sugalvota vienos par
tijos žmonių' pasinaudojimui iš 
Amerikoj gyvenančių darbinin
kų Lietuvių.

Prie to pareiškiam savo nepa
sitenkinimą dabartinu Lietuvos

Atstovu, (kaipo vienpusišku, par- 
tivišku žmogum, atstovaujančiu 
ne Lietuvos valdžią, bet savo 
partiją ir savo partijos reika
lams, delei ‘kurio tokių' apsiėji
mų sukilo visa Amerikos1 Lietu
vių visuomenė, ir sustojo veikus 
del Lietuvos labo.

Šiuomi reikalaujame Lietuvos 
valdžią atitaisyti netikusius re
gistracijos (patvarkymus ir pa
keisti Atstovą tinkamesnių as
meniu', 'kadangi dabartinis sta
to visą musų tautą ant pajuo
kos.

Rezoliucijų -komisija: 
Pranas Pečkaitis, 
Dominikas Riauka, 
Antanas Povilonis.

LAWRENCE, MASS.
Musų mieste Lietuvių yra ga

na daug, bet žinučių iš jų vei
kimo laikraščiuose mažai mato
si. O delko? Dėlto kad visi ne
turi laiko •— vieni užsiėmę su 
samagonkos darymu, kiti jos gė
rimu, o treti su bažnytėlių rei
kalais laksto, po stubas pinigų 
prašinėja, gatvėse žebravoja. ši
tokią žebravonę buvo parengęs 
musų Romos gizelis; jis padarė 
vieną dieną savo varlamušiams 
manevrus ir tą dieną neturėjo 
likti nei vienas -namuose — iš
varė visus, kreivus, šleivus, ku
protus, ir sustatė ant gatvių 
kampų, ant kryžkelių, ir liepė 
prašyt pareinančių almužMos. 
Kas duos pinigėlį, tam liepe pa- 
dovanot ščėslyvos smerties ab- 
rožėlį. Bet ant nelaimės, nie
kas dar mirti nenorėjo tai ir 
nieko nedavė, nenorėdami abro- 
zėlio. Taip biznis ir nepasisekė.

Čionai yra apie dvidešimts vi
sokių Lietuviškų draugijų ir 
draugijėlių, bet jos nieko nevei
kia. Dar už surengimą parodos 
del Suv. Valstijų pripažinimo 
LietuVos visos draugijos nors 
buvo nutarusios apmokėt lėšas 
iš savo iždų, bet to neišpildė:

prisiėjo lėšas apmokėt iš toje 
dienoj (surinktų mašmi-tinge pi
nigų Lietuvai. Tai didelis pasi- 
žeminimas tų draugijų.

Lawrencietis.

HARRISON ir KEARNY, N. J.
Spalio 26 d. atsibuvo antras 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
Choro susirinkimas-; į šį susirin
kimą jau dar daugiau atsilankė, 
ir tik visi laukia kada bus pa
kviesta mokytojas.

Susirinkimo buvo nutarta pa
kviesti buvusį1 šio choro moky
toją ant lapkričio 16 d. ir pra
dėti repeticijas. Nutarta suren
gti draugišką vakarėlį lapkričio 
26 d. Taipgi išrinkta komitetas 
kuris prie T. M. D. Choro ves 
ir teatrališką skyrių, t. y. gali 
visi prigulėti prie choro kurie 
gali dainuoti ir kurie ne. Kurie 
nebus dainininkais galės1 pratin
tis'lošime veikalų. Taigi iš ši
to užsibrėžimo matyt kad TMD. 
Choras ne juokais pradės veik
ti. Dabar tuojau ketina pasta
tyti didelį veikalą.

Taigi visiems- vietos jaunuo
liams, vaikinams ir merginoms, 
patartina prisidėti prie šio cho
ro. Ateikit į'susirinkimą, pane- 
dėlyje, lapkričio 13 d. Hantman 
salėj. Kurie jau seniau norėjot 
prigulėt ir tik klausinėjot kada 
choras pradės veikti, dabar tu
rit progą.

Nors musų kaimynas choras 
visokiais budais nori šiam cho
rui užkenkti, ir. visokiais var
dais pravardžiuoja, k. t. bolše
vikais, raudonaisiais ir kt., bet 
tas nieko; jie tą daro'norėdami 
išvengti kitų septynių bado me
tų, kuriuos pirmiau praleido su 
keletu mergaičių ir su penkiais 
h’ puse vyčių.

Korespondentas.

Lake Charles, La., nupuolus 
su orlaiviu, užsimušė du kariški 
lakūnai.

ŽINOMI FAKTAI 
APIE VEŽI

Dr. J. L. Campbell, pirminin
kas Georgia valstijos medikališ- 
kos draugijos vėžio komiteto, su
rinko sekančius dvylika faktų 
apie vėžį.

Jeigu vėžį išimsi kuomet tik 
jis prasideda; jis daugiau nebe- 
gryš.

Visi vėžiai išgydoma jei lai
ku. Gydytojai tą laiką vadina 
“pirm-vėžio” laikas.

Vėžys iš pradžios yra skau
dulis arba sutinimas, pirštais 
čiupinėjamas ir akim matomas-. 
Jeigu tik žinotume vėžio perser
gėjimus, vėžys butų išgydomas.

Devyniuose atsitikimuose iš 
dešimts sergantis nejaučia skau
dėjimo, kas ir yra nelaime.

Vėžys prasideda kaipo pasek
mė ilgo užsidegimo. Jeigu už
degimas prašalinama, vėžys ne
pasirodys.

Vėžys prasideda 'apie -ramdo 
kraštą — kur randas ir udis su
eina. Jeigu randą prašalinsi 
vėžys nepasirodys.

Vėžys turi savo apsireiški
mus. Laikas -ateis kuomet žmo
nės apsipažins su apsireiškimais 
ir į laiką, vėžį sugaus.

Viešos Sveikatos Biuras Wa
shingtone praneša jog kasmet 
Suv.. Valstijose šimtas tūkstan
čių žmonių vėžiu serga.

Viena moteris iš kiekvienų aš- 
tuonių, turinčių suvirš keturias
dešimta metų, miršta nuo vėžio. 
Moterų nuo vėžio miršta tris syk 
tiek kiek vyrų -tarp 35 ir 45 me
tų amžiaus-. Po tų metų pro
porcija lygi.

Kiekvienas turėdamas suvirš 
35 metus, turėdamas sutinimą, 
skaudulį arba nepaprastą išme
timą turi tuoj eiti pas gerą gy
dytoją. Jeigu tas gydytojas ne
gali surasti priežasties, eik pas 
specialistą.

Atidėliojimas kainavo dauge
lį gyvasčių.

F. L. I. S.

GERB. ę
>Opraoilo kampelio^

RECEPTAS No. 1
Kaip Ta Pagaminti

SMETONINĖ KOPŪSTŲ ZUPĖ

, Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebes-

3
3 
2

SUDĖTINIAI
Dėžė Borden’s 
Evaporated Pieno 
Svaras Mėsos 
sv. rūgštų kopūstų 
mėsiniai kaulai 
morkos

“ unsweetened

^APORA!^

D ET šioje šalyje dauguma iš tų valgių reikia gaminti iš pro- 
dūktų kuriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu

viškai Šeimininkei prisieina susitupint ką geriausia butų ga
lima paaflfitioti.

OUPRASDAMA tą keblumą, The Borden Company paėmė sa-
- vo tarnybon geriausius Lietuvius virėjus ir pavedė jiems 

išdirbti geriausius budus pagaminimui pačių žymiausių Lie
tuviškų valgių surašą iš Amerikos maisto produktų.

fe

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
TZ02NA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 

savų valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir naturališka kad taip ir, turėtų būti. Taipgi yra pagirtinu 
dalyku palaikyti gyvomis senosios tėvynės stalines tradicijas 
šioje šalyje, kadangi daugelis pastovesnių valgių, skanių, ge
rų ir lengvai padaromų, galima susekti užsilikusių iš tolimos 
praeities tarp Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai yra nuo senai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

'T'OJI serija valgių gaminimo nurodymų, mes pasitikime, pa- 
sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams suside- 

-dantiems iš -Lietuviškos kilmės žmonių, ir bus patalpinta kas 
Pėtnyčia šiame laikraštyje, pradedant su sekančia savaite. 
Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuokit jį į knygą ir bandykit 
pasidaryt valgius pagal jų.

Išvirink tirštą buzą nuo' 'kaulų ir mė
sos sykiu su morkomis, svogūnais, kruč- 
kais ir tomatais. Išspausk skystimą iš 
kopūstų taip kad jie nebūtų perrugštųs. 
Paskui sukapok kopūstus į mažus šmo-' 
tukus pridedant vieną stalinį šaukštą 
miltų ir vieną Stalinį šaukštą sviesto. 
Virink gerai ir laikyk puodą uždengtą. 
Kuomet -kopūstai bus minkšti sumaišyk 
juos su buza pridedant vieną dėžę Bor
den’s Evaporated (Išgaruoto) Pieno ir 
užkaisk viską sykiu iki užvirimui.

A. Žmuidzinavičiaus 
Maršrutas

Lietuvos šaulių Atstovas gerb. 
A. Žmuidzinavičius važinės po 
apačioj, pažymėtas kolonijas ir 
nurodytomis dienomis, ^Kurios 
kolonijos dar nepradėję "rengtis, 
tuoj lai sukrunta.- Susirašyti su 
kalbėtoju galima per redakcijas 
Chicagoje.

. Lapkričio mėn. bus.
12— Sheboygan, Wis.
13— Beloit, Wis.
14— Madison, Wis.
15— Rockford, HI.
16— De Kalb DI.
17— St. Charles, Hl.
18— Melrose Park, Hl.
19— Brighton Park, Hl.
19—Roseland, Hl, (vakare)
21— Aurora, Ill.
22— Rockdale, Ill.
23— Spring Valle, Hl.
24— Oglesby, Hl.
25— Moline, Hl.
26— Clinton, Ind.
28—Des Moiner, Iowa
30—Sioux City, Iowa
Gruodžio mėn.:

3— So. Omaha, Neb.
4— Kansas City, Kan.
5— St. Louis, Mo.
6— E. St. Louis, Hl.
7— Collinsville, 111.

• 9—Auburn, Ill.
10—Springfield, Hl.
12—Peoria, HI."
14— Westville, Hl.
15— W. Frankfort, Hl.
16— Clinton, Ind.
17— Indianapolis, Ind.
19— Kankakee, Ill.
20— Harvey, Ill.
21— Chicago- Heights, Ill.
22— Indiana Harbor, Ind.
24—Gary, Ind.
Visų kolonijų nuoširdžiai pra

šoma rengti prakalbas minėto
se dienose';, praleistose dienose 
gali rengti tos kurių čia vardai 
neindėta. Pakeitimui- dienų su- 
sineškit su J. A. Mickeliunu, 
10701 So. State St., Chicago, Ill.

Chicagoj statoma bažnyčia — 
metodistų. episkopalų — 21 gy
venimo augščio. Du pirmieji 
augštai bus panaudota bažny
čiai, viršus bažnytiniams ofi
sams ir šiaip bizniams.

Oklahoma ir Colorado valsti
jose perėjusi audra nunešė sep
tynias gyvastis. Pirmojoj val
stijoj žuvo penki. Daug sužeis
ta ir dikčiai blėdies padaryta1.

FABIJONAS GAL LIKS 
ATSTOVU

Aną metą pasišaukė Die
vas telefonu per sapną Fabi
joną ir sako:

Aš tau Sakiau nusiduok 
skubiai į Vašingtoną ir iš
vaikyk visus bedievius iš at
stovybės, ir tu kaipo mano 
pakamas tarnas tą padarei, 
ir net nespėjęs guzikų užsi- 
sagstyt nusidavei į atsovy- 
bę. j

Aš tau sakiau išvaikyt vi
sus bedievius tenai esančius, 
ale išbandymui pirmiausia 
išvaryt vieną. Ir tu tą pa
darei. Ale tą pamatę visi be
dieviai pradėjo rėkt, tai aš 
tau pasakau: nejudink dau
giau nei vieno bedievio at
stovybėj, ba tavo pirmutinis 
išbandymas su bedieviu da
vė ženklą kad tvanas dar ne
praėjo, tai daugiau bedievių 
nerušiok ir leisk jiems ra
miai gyvuoti, ba aš jau ma
tau kad visi žmonės į.ma- 
mono garbintojus virsta ir 
tavęs nebijo.

Ale kad tu esi mano geras 
ir ištikimas tarnas, aš tau 
pasakau kad dabar bandyk 
kitaip sau gerą vietą Vašin
gtone išsistorot. Nebandyk 

i užimt geros vietos sekreto- 
. riaus, ba jis bedievis, ale iš- Į 
, gink iš (vietos informacijų! 
1 biuro vedėją, ba jis yra pa- , 

bažnas žmogus ir niekas ne
sakys nieko kada tu jo vie-j 
tą užimsi.

Jeigu dar kitaip dalykai 
nusiduos,. aš tau pasakysiu 
ar galėsi tikėtis užimt vietą 
ir atstovo, ba jis jau rezig
navo.” Nesą tu esi mano.ge
nas ir ištikimas tarnas ir aš 
už tave užsistosiu. Ale kad 
jau dabar daugeliui žmonių 
nuo pakaušio plaukai nupli
ko, ir net tavo gizelis Tiltau- 
skas pliku be mano žinios 
pastojo, tai aš likimo neval
dau ir negaliu tau užtikrint 
kaip toliau nusiduos.

Mano tau apreikštas re
gistracijos įstatymas nenu- 
sidavė, ba žemė visa priviso 
bedievių ir jie suprato mano 
planą darytą del naudos ta
vo. Dar dešimts milijonų 
dolarių į iždą nesuplaukė, ir 
negaliu pasakyt iš ko toliau 
tu galėsi mist ir iš kur gau
si atramento informacijoms 
rašyt.

Ir išbudo Fabijonas dar 
prieš gaidžių sugiedojimą, ir 
apgulė jo galvą rūpesniai.

Bedievių jis daugiau nei 
vieno iš atstovybės negali iš
varyt, ir jo norėta sekreto
riaus vieta nepasiekta.. O 
kad informacijų biure buvo 
jie net du ir nebuvo iš kur 
tiek informacijų gaut kad 
abiem užtektų, jis pasakė 
savo dešinei rankai Juodee- 
kiui kad Šlikas turi iššliaužt 
iš savė krėslo ir informaci
jas atiduot jam, o Tiltaus- 
kas pažadėjo su pagaliu per 
galvą kaukštelt jeigu Šlikas 
neklausys, ir išmest pro du-

ris lauk.
Labai juos inbaugino be

dieviai, ba jų dabar daugiau 
atstovybėj lieka, nors atsto
vybė yra vadinama dievo
baiminga ir kas rytas Fabi
jono blagaslovijama.

Prasisklaidė visos Fabijo
no viltjs'pastot'sekretorium, 
ba bedieviai liko drutesni. , 
Dabar -dar jis sapnuoja pa
stot atstovu — ir ta bus gar
bingesnė vieta ’ negu kokio 
ten sekretoriaus. Jeigu ten 
koks Jurgutis iš ministerio 
pastoja net banko vedėju, 
tai kas Fabijonui palikt at
stovu dievobaimingos Lietu
vos kur bedieviai ir eretikai 
sudaro didumą seimo 1

Fabijonas pasiuntė Lietu
vos valdžiai bevieliniu tele
fonu žinią kad iš Lietuvos 
neapsimoka čia atstovo siųst 
ba jo vistiek Amerikos Lie
tuviai neapkęs. Juk buvo 
liberalas — ant jo rėkė ir 
ujo klerikalai; atvyko kle- 
rikalas —ant jo uja libera
lai ir socialistai. Atvažiuos 
socialistas — ant jo šunis ir 
kales kars klerikalai ir libe
ralai. Ir vistiek nebus tai
kos ir ramybės. Iš Lietuvos 
atstovas yra žmogus kiek su 

| unaru, negali pakęst Ameri- 
j koniškų pasveikinimų, ir tik 
atvažiuoja čia tik todėl kad 
galėtų rezignuot iš atstovo.

Tada Fabijonas pataria 
valdžiai padaryt ji atstovu, 
ba jis apsipratęs su Ameri
kiečių ujimais ir jis jų vi
sai nebijo. Ir šuo kariamas 
apsipranta, sako jis.

Jam nęreiks apleist Ame
riką kada jį atstatys nuo at
stovo ir nekainuos Lietuvai 
nei laivakortė atstovo at
šaukimui.

Nebuvo dar tokios kara
lystės ant žemės ar tokios 
valdžios kurią norėtų žmo
nės valdyt, kaip dabar yra 
su Lietuviais. Lietuva pa
sidarą sau valdžią, p Ameri
kos Lietuviai nori ją valdyt. 

i Nepatiko kam ministerio 
pirmininko naktaiza tuoj ir“ 
siunčia protestų rezoliucijas. 
Nepatiko užrubežių minis
terio čeverykai ar pančia- 
kos — tuoj apšaukia šmu- 
gelninku. Nepatiko kam at
stovu ūsai ar barzda — tuoj 
reikalavimas j j atšaukt. Ne
patiko kam registracijos įs- 
tatyma's tuoj reikalauja jį 
atmest;

Tie įstatymai, paskyrimai 
ar padayadijimai pasirodo 
padaryta tam kad butų ką 
laužyt, peržengt ir nepildyk

Reikia atsirast kokiam 
galijotui (ar kurčiaausiui) 
kuris išleistų bile jam patin- ‘ 
kamus įstatymus ir neklau
sytų ar kas protestuoja ar 
ne, ar kas pildo ar ne, bile 
tik įstatymas .išduota.

Kaip išmokysi arklį veži
mą traukt jeigu jo į ratus 
nekinkysi; kaip priversi kar
vę duot pieno jeigu jos ne- 
melši; kaip priversi Ameri
kos Lietuvius užsimokėt de
šimtinę jeigu neatimsi iš jų 
visų tiesų?....

Buvęs Vokietijos kaizeris ap
sivedė lapkričio 5 d. su Kunigai
kštiene Hermine iš Ruess. Ves
tuvės atsibuvo Doorne, Holandi- 
joj, kur kaizeris gyvena ištrė
mime. Pirmu sykiu kaizeris ve
dė 1881 m. Ir dabar dar jis var
dinas! imperatorium.

Bahih Blanca, Argentinoj, se
na apvienėjusi moteris susikūrė 
sau laužą ir pati ant jo užlipus, 
susidegino.

1923 KATALOGAS 1923
JAU gatavas “DIRVOS” LAIDOS KNY- 

J G V KATALOGAS 1923 Metams — 
Prisiunčiamas kiekvienam DYKAI ant pa
reikalavimo — Rašykit tuojau priduodami 
savo adresą — Gausit negaišuojamai.

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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PO KARES - BET VIS RAMYBES NĖRA
T APKRIČIO 11 diena pa-

- žymėta istorijoj kaipo 
Didėsės Pasaulinės Karės 
užbaigimo diena. Savu ke
liu ji ir 'buvo. Tą dieną, 1918 
metais, nugalėta Vokietija 
ir jos draugės valstybės pa
sirašė ant karės pertraukos 
sutarties.

Paprastas Serbas studen
tas Sarajevoj buvo priežas- 
čia Pasaulinės Karės. Jisai 
nušovė Austrijos sosfto inpė- 
dinį ir jo žmoną ją atsilan
kymu Sarajevoj, Bosnijos 
provincijoj, kurią Sėbrai no
rėjo nuo Austro-Vengrijos 
atliuosuoti. T1"’ įHjdtt 1i'' 
pos 28 d. 1914 metais.

Pradedant Austrą-Veng- 
rą -puolimu ant Serbijos, ka
rėj dalyvavo;’

Austrijos-Vengrijos pusė
je: Vokietija, Turkija ir Bul
garija.

Serbijos pusėje: Rusija, 
Francuzija, Anglija (su Ka
nada, Australija, Nauj. Ze
landija, Pietą Afrika ir In- • 
dija), Belgija, Suv. Valsti- ■ 
jos, Montenegrija, Rumani- ; 
ja, Italija, Grekija, Portuga
lija, San Marino, Japonija, 
Ghinija, Siam, Liberija, Bra
zilija, Kosta Rika, Guatema
la, Haiti, Nikaragua, Kuba 
ir Panama.

Kokios iš to pasekmės bu
vo , visi maždaug matėme: “r-EKOSLOVAKIJA buvo tan- 
salip netekimo sosto keleto k. < kiai paminėta kaipo pažy- 
monarchą ir sugriuvimo ke- miai matomas sukaistus viršus už 
liąimperiją^(Rusijos,^Vokie- Europos karinių debesų; su at-

Kaip Aukos Lietuvai Su
mažėjo, ir Kodėl

Iš Lietuvos Atstovybės prisių
sta atskaita aukų Lietuvos rei
kalams per rugsėjo mėnesį rc> 
do šitokias skaitlines:

Vilniaus atvadavimui
Lietuvos Raud. Kryžiui
Našlaičių prieglaudoms
Bendrai
Iš tų pačių ar paskirai (at

skaita .aiškiai nepasako) dar ke
turi žmonės yra aukavę savo bo- 
nų kuponus. Bet jei butų ir at
skirai nepadarytų didelio skir
tumo, nes bonų kuponais suau-

$26.12
64.70
54.00

$144.82

Tai įvyko lie-1 kauta tik $10.
Aukų klausimą plačiau pa

tyrinėjus matome štai ką. Iš 
čia - paduotos sumos aukautojų 
tarpe nepasirodo nei viena kata
likiška draugija kaipo tokia at
nešusi savo auką. Atsiuntė ar 
tai paskolos stotįs ar tai Lietu
vos pripažinimo apvaikščiojimo 
komitetai. Taigi Amerikiečių 
klerikalų užtikrinimas Lietuvai 
kad aukų daugiau suplauks jei
gu bus duota čia “katalikiškas 
atstovas”, išėjo tik smugiu pa
tiems klerikalams ii' nuostoliu 
Lietuvai. Klerikalai visai už-

i miršo savo pažadus. Iš jų kito 
ir nebuvo galima tikėtis, nes jie 
nesirūpina Lietuvos reikalais, o 
tik savo partijos. «.

Dabar kaslink “katalikiško 
atstovo”. Jis irgi pasirodė tik- 

• ras musų klerikalų bendras: jie 
žadėję sudėt daug aukų Lietu
vai, nei centu neprisideda; at
stovas irgi nei pusė lupų neuž
simena apie aukas Vilniaus at
vadavimui, apie Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus parėmimą, Lie
tuvos našlaičių įstaigų palaiky
mą, Lietuvos šaulius, nieką ki
tą. Tik sėdi sau ir “ats'tovišką 
algą” pasiima.

"Dirva” jau iš pavasario bu
vo paraginus atstovybę pasinau
dot šiais metais kadangi tokios 
progos tik sykį į šimtą metų pa
sitaiko: Vilniaus 600 metų su
kaktuvės kaipo' Lietuvos sosti
nės buvo geru akstinu sukėli
mui Amerikiečių ūpo prie šuka
vimo Lietuvos reikalams. Bet 
atstovas ir Misija New Yor
ke visu laiku sėdėjo ramiai leis
dami klerikalų žebrokams rink
ti pinigus “universitetams” ir 
■ko tai “kulturinimui”. Net ir 
paskolą atstovas buvo sulaikęs 
iki klerikalai išrinks iš žmonių 
pinigus.

Tik kada Lietuvoj buvo ap
vaikščiota Vilniaus 600 sukaktu
vės; ir Kemėšis iš savo biuro pa
rašė kad štai va reikia paminėt 
Vilniaus sukaktuves.

Tik pagaliau® suprasta kokia 
svarba iš Vilniaus paminėjimo 
subendrinus tai su Lietuvos rė
mimu butų. Tas dalykas su j un-J 
gta su Lietuvos šaulių atstovo 
prakalbomis. Pirmiausia tokios 
prakalbos įvyko Clevelande, da
bar jau ir Chicaga susigriebė.

Lietuvos Šauliams ■ šitas prie
tikis išeis dikčiai 'ant naudos, o 
musų atstovui galima padovanot 
už tai miegalių vainiką.

JUOZAPAS IR ZELBORA
PARAONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje Parašė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
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iJuozapas [pastumia jos ranką, taurė išsi
lieja] : Paliauk, moteriške! Nepiktink

; tu manęs.... [Pasitolina nuo jos.]
, Zelbora [lyg pykdama] : Ką tu dabar pa

darei ?
Juozapas [mandagiai]-: 

į Zelbora [atsiprašinėja
Tas nieko.... Tu dar neik... ? [Priėjus 

vėl paima jam už rankos,'1 atsivedus ant so
fos pasisodina. Intemptai] Juozapai, ar tu 
nėši išdalies mano? Aš sergėjau tave vi
sada nuo visokių negerovių ir sunkenybių. 
[Suka jį į save] Tu to nežinojai, bet aš vi
sada apie tave rūpinaus....
Juozapas: Tą aš jaučiau.... ir neužmir

šau to....
Zelbora [nusimena]: Pagelbėjau tau — 

tik padidinimui savo liūdesių.... kad da
bar kentėti širdies skausmus.... Tu esi 
linksmas iš savo laisvės, ir apleisti mus ir 
manė.... Sakyk, kodėl tu toks linksmas?
[Intemptai žiuri į jį.]
Juozapas : Kiekvienas vergas iš savo lais

vės turi džiaugtis!
Zelbora : Su tais žodžiais liepsnoja ir tavo 

akįs! Ar nelaukia tenai tavęs kokia mo
teriškė sugryžtant? [Apima jo kaklą sa
vo pirštais] Jeigu ji čia butų, aš paimčiau 
savo rankom už jos gerklės — taip kaip da
bar tavo — ir jos gyvastis turėtų baigtis! 
[Griežia dantimis. Paskui staiga prispau
džia savo galvą priė jo peties, spausdama jį 
prie savęs, laikydama už kaklo.] 
Juozapas [sujudintas] : Tavo palytėjimas 

sudrebina mane.... Kur aš pirmiau esu 
tai jautęs....
Zelbora [pavydžiai, nustebusi] : Moteriš

kė ! Ištiesų. yra kita moteriškė tavo min
tyse kuri užstoja tau kelią prie manęs.... 
Tark man jos vardą, ir aš išmelsiu jai pra
žūtį !....
Juozapas: Joki moteriškė-tenai manęs ne

laukia.
Zelbora [bevilčiai]: Kodėl ji -man apei

tų?..... Kodėl aš turėčiau džiaugtis jei 
tenai jokios moteriškės tu neturi sau pasi- 
skyręs.... ar tu gali tai įspėti.... ar gali 
tu tai suprasti?.... Bet ne — nespėk, nes 
tas sugėdintų mane. Ir jeigu tenai nėra jo
kios moteriškės, tu negali žinoti nieko apie 
meilę; negali nei pusiau įsivaizdinti mano 
kankinimąsi del meilės....
Juozapas [šaltai]: Ar tu buvai atitrauk

ta nuo to kurį mylėjai ?..’..
'■■’Zelbora: Ne. Bet tas kurį aš myliu ati

traukiamas nuo manęs.... [Lėtai prisi-
• šlieją prie jo. Jis uždeda jai ranką ant pe-
■ ties.]
Juozapas: Tai tik spėjimas

1 pažiūri į ją.]
Zelbora [patenkinta, glaudžia savo veidą

■ i prie jo]: Ar negali supransti tos paslap- 
' ties tu — paikas jaunikaiti? [Žiuri jam į

akis] Matai kaip tavo veidai kaista kada 
pavadinau paiku! [Jos palaidi plaukai mai
šėsi jam aipie veidą, ji užmėtą plaukus jam 
ant peties.] Karšti mano plaukai įkaitino 
mano veidą! Praskleisk tu juos ir nubrauk 
šalifi ! Jų sunkumas verčia mano galvą. 
[Užrietus galvą, apkabina jo kaklą, galvą 
padeda ant jo krutinės, lupas laikydama 
netoli jo lupų; drebančiu balsu] Kalbėk, 
Juozapai, sakyk man ką nors....
Juozapas [sumaišytas]: Norėčiau kad tu 

paleistum mane.-... taip nepritinka,...
[bando pasiliūosuoti iš jos] Tas kankina 
mane....
Zelbora [spausdama jį prie savęs]: Už

miršk viską, Juozapai.. *,. Matai kaip aš 
tave myliu....
Juozapas [aprimęs, čiupinėja jos plau

kus]: Matau tą ir jaučiu.... Tavo plau
kai žiba ir blizga kai auksas sumaišytas su 
juodžemiu.... Kur kuomet aš esu matęs 
tokį blizgėjimą;... ?
Zelbora [klaupia prieš jį, sėdintį ant so

fos, laikydama apkabinus abiem rankom 
jo kaklą, intempus į jį akis] : Žiūrėk į ma
no akis. ...
Juozapas [apžavėtas]: Tavo akįs, tavo 

akįs! Kur kuomet aš esu matęs tokią že- 
rėjancią liepsną, tokius žavinčius spindu
lius !..
Zelbora [nepaleidžia akių nuo jo]: Ir ta

vo akįs dega manose! Uždengsiu aš jas 
šaltom savo rankom! [Uždeda delnus ant 
jo veidų ir pirštus ant akių. Paskui nulei
džia delnus ant žandų.] • 
Juozapas: Tavo palytėjimai.... Kur aš 

kuomet esu taip jautęs.... ?
Zelbora [delnais suėmus jo veidus] : Ta

vo lupos suskirdę-.... [Klūpodama stie
biasi, lenkia jį ir artina savo lupas prie jo..] 
Juozapas [susijudinęs, drebančiu balsu]:

Taip, troškulis jau kankina mane!'.'...
Zelbora : Gerk,, numylėtas!.... [Staigu 
bučiuoja, spausdama prie savęs; išsykio jis 
lyg duodasi, paskui atsipeikėja.]
Juozapas [atstumia ją, pašoka ir bėga į

■ duris, viduryj kambario dar sustoja]: 
Gyvatės pabučiavimas! Dabar aš'atme
nu!,- Tavo švelnus’žodžiai skambėjo mano 
ausyse kaip žalčių cypimas kada aš buvau 
brolių įmestas į šulinį! Ir tavo -plaukai —

(Daugiau telpa ant pusi. 4-to)

■Zelbora [susinervavus]: Palauk, neik 
taip staigiai. Yra dar ir kitas reikalas, 

tik aš ant greitųjų neatsimenu.[Nu
duoda mąstanti.]
Juozapas: Kas kas del viešpaties Potiparo 

sugryžimo?
Zelbora [kitu tonu]: Gal ir.... gal bū

ti, nes juk jis rytoj sugryžta.
Juozapas: Viskas kas reikalinga sutikimui 

jau paruošta.
Zelbora: Eikš arčiau, Juozapai, kad galė

čiau geriau tave girdėti. [Juozapas pa
lengva paleidžia uždangas ir nužengia tre- 
pais žemyn. Ji gailestingai į jį žiūrėdama 
irgi artinasi prie jo.] Tu esi be pailsio per 
dienas ir naktis. Imk šį mano žiedą — do
vaną mano —- už tavo darbštumą ir rūpes
tingumą. ... [Nusimauna nuo piršto žie
dą, duoda Juozapui.]
Juozapas: Jokių dovanų man nepridera 

nuo tavęs imti.
Zelbora [šiurkščiai]: Koks tu puikūs — 

dargi vergas.... [Nusijuokia, užsimau
na žiedą atgal.]
Juozapas: Vergas tai vergas, bet tik iki 

rytojaus. Mano viešpats rytoj sugryžęs 
mane paliuosuoja ir aš gąlėsiu gryžti pas 
savo tėvą.
Zelbora [susikrimtusi]: Iki šiolei aš ta

vęs gailėjaus, Juozapai. ’ Dabar tu jau 
busi laisvas, bet aš vis lieku ta pačia ver
ge.... ir turiu gyventi su tuo kurio aš ne
kenčiu ....
Juozapas [sąjausmingai]: Tu? Didžio

Potiparo moteris? Ar tai gali būti kad 
tu esi vergė?
Zelbora: Žinai juk, Juozapai, kad aš 

viena svetimoje šalyje kaip ir tu....
skirta toli nuo savųjų....
Juozapas [raminančiai]: Viešpats 

namie rytoj saulei patekėjus.
Zelbora [liūdnai]: Tečiau aš vis busiu 

R vienintele.... viena be draugo....
Juozapas: Kokią meilę jis turi, suteiks ir 

tau....
Zelbora: Jis myli mane. [Susigraudina] 

Bet aš!.... [užspringsta ašaromis.]
Į Juozapas: Tai kodėl tu čia ėjai kad jokios 

meilės prie jo neturi?....
Zelbora [prieina dar arčiau prie jo] : Ar 

aš čia ėjau iš savo noro?..... Ir aš čionai’ 
tapau parduota kaip ir tų.... Sakyčiau, 
mudu abu esava lygąsz . / abu vergai.-r .->■ 
Juozapas: Viešpats Potiparas yra; geras. 
Zelbora: Geras tai-geras. Bet ar tai mei

lė? Ar tai liuosybė?.... Ar galima my
lėti tą kurio verge esi....

. Juozapas: Jis nuo rytojaus prižadėjo man 
liuosybę.

Zelbora [liūdnai]: Taigi aš nustoju vie
natinio savo draugo.... Aš nustoju to 

kurį savo draugu laikiau....
Juozapąs: Neminėk to. kas tikrenybėj ne

galėtų būti....
Zelbora [tęsia pirmesnį sakinį] : Tu gryž

ti į savo žemę, sugryši prie savo tėvo,’prie 
savo brolių, kurie myli tave; pas visus savo 
jaunystės draugus! Bet aš — čia lieku il
gėtis'ir liūdėt, nusikankinusi, bemeilė, pa
vergta, ir turiu likt tarp svetimų ant visa
dos-. ... [Nusitolina nuo jo, sėda ant sofos, 
galvą nulenkdama.]
Juozapas [po valandėlės gilaus užsimąsty- 

mo] : Gaila man tavęs....
Zelbora [susijudinus, drebėdama, džiaug

smingai] : Ak! Šie tavo žodžiai muzika 
skamba mano ausyse! Eikš arčiau — sėsk 
šalę manęs — sakyk: tau gaila manęs — 
vėl.... Užmiršę savo vergovę. Mudu esa- 
va vienu. Namuose viskas gerai.... Tark: 
Zelbora, gaila man tavęs.’...
Juozapas [stovėdamas kur buvo]: Nuo 

širdies gaila man tavęs'....
Zelbora [stojasi, prieina prie jo, paima jo 

abi rankas, jausmingai] : Tark dar kar
tą, Juozapai!
Juozapas, [žiūrėdamas užjausliai į ją]: 

Zelbora, gaila man tavęs..;.
Zelbora [linksmai, ašarotai]: Ak! mano 

vardas ant tavo lupų!.... Kur aš esu.
tokią muziką girdėjęs!.... [Vieną jo ran
ką paleidus, abiem savom suima Juozapo 
kairiąją ranką, spaudžia savo petį prie jo.] 
Juozapas [susijudinęs, nerimaudamas, no

ri tolintis]: Dabar pavelyk man išeiti. 
Lelijų kvapas ir žolių dūmai troškina ma
ne....
Zelbora [ima nuo stalo indą, pripila tau

res, duoda Juozapui, pati nešdama prie jo ■ 
lupų]: Gerk, Juozapai, šį raminantį gėri- ' 
mą — už liuosybę tavo ir mano! [Sykiu 
su taure artina savo veidą prie-jo veido.] 
Gal ir aš kada nors busiu laisva.
Juozapas [atstumia taurę, nekantriai]:

Nepritinka kad vergas gertų su savo po
nia. ...
Zelbora : Gerk, Juozapai, gerk! Gerk sy

kiu su manimi! [Glaudžiasi.]
Juozapas [patėmijančiąi]: Tavo kūnas 

liečiasi manęs.... [Žiuri jai į akis.] Kur 
pirmiau aš esu matęs tokią stebėtiną puiky
bę!....
Zelbora [duoda taurę prie jo lupų]: Pa

liesk šią taurę savo lupom!

Atleisi man. 
už subarimą]:

*‘Pasaulis Sutingęs 
Apsileidęs”

Clevelande, Ohio valstijos 
kytojų suvažiavime, kame daly
vavo apie 10,000 vyrų ir moterų 
mokytojų, federalės valdžios 
valdininkas James M. Beck iš
sireiškė :

“Visas pasaulis pavirto tingi
niais. Eikit atgal į savo mokyk
las ir pasakykit mokiniams ko
kią yra svarba darbo, didžiausio 
dalyko pasaulyje, be kurio gyve
nimais' nevertas gyventi. Jūsų 
užduotis yra atgaivinti dingusį 
vertybių jausmą.”

James M. Beck Amerikos mo
kyklas kritikuoja.

“Musų mokslo įstaigos įreng
ta ant hippodromų sistemos. 
Mes turime didelius draugiškus 
klubus su milžiniškomis stadi
jomis valstijų’ universitetuose.' 
Mes užmiršom individual} gabu
mą atsiduodami spektakliams. 
Spaudos tendencija yra pamaži- 
nimui žmogiško intelekto. Pa
žiūrėkit ant pirmutinių puslapių 
laikraščių. Atrasit tuzinus pa
sakų nukeltų ant kitų puslapių. 
Nieko negalit .perskaityt su už
baigimu.

“Teatras kokį mėgo Shakes- 
pearas dabar nežinomas. Ši ša
lis praleidžia bilijoną dolarių į 
metus ant teatrų. Tečiau mes 
nepastatėme veikalo kuris užsi
liktų daugiau kaip kelis metus 
•su išėmimu ‘Uncle Tom’s Cabin’ 
(Dėdės Tamo Grytelė). Mes vi
siškai neįstengiam sutverti ko 
nors vertų dalykų.

“Kiekviena apielinkė turėtų 
turėdavo bendrąjį teatrą. ;Ir 
miestas iš 25,000 ypatų turėtų 
perstatyt rimtą dramą. Ran
dasi žmonių šiame mieste kurie 
Įgalėtu atvaizdint gyvenimą, jų 
yra kožname mieste. Bet jie ty
li.”

Vyskupas McDowell, iš Wa- 
shing'tono, išsireiškė jog pasau
lis “apsirgęs nuo kentėjimų ir 
pasigęręs'sujudimais”.

Yrą Amerikoje žmonių, pačių 
Amerįkonų, kurie numato ‘savo 
šalies 'mokyklų — nuo pradinių 
iki universitetų — -užvedimą ne 
ant mękslo pamato bet ant žais
lų pama't-o. Didžiausi pinigai iš
leidžiama ant žaidimų plečiu — 
stadijų — įrengimo, vietoj stei
gimo-kokių nors kursų dykai no-, 
rintiems mokslus siekti, o netu
rintiems iš ko. štai Ohio Valsti
jos Universitetas spalio pabai
goj atidarė naujai įrengtą stadi
ją žaismėms, kuri atsiėjo pusan
tro milijono dolarių. Mokiniai 
vietoj mąstyti apie tai .ką- iš 
knygų išmoksta per dienas sme
genis suka kaip išeis jų žaislai,' 
kas laimės, ir tt. O žaismėse1 
vieni kitiems kojas ir rankąs ir 
sprandus nusuka vietoj tam tik
rai įrengtose vietose duoti'pasi
mainydami pamokas mažesnių 
mokslų žmonėms norintiems pa- 
silavinti,ir patįs praktikuotis.

Nesakome kad nereikalinga 
atletika. Bet tik'ji neturi užim
ti pirmą vietą mokyklų tvarkoj 
ir mokinių galvose. Rudenį iš
rengdami į univgrsitetą sūnų tė
vai pirmiausia turi jį aprūpinti 
atletiškomis drapanomis, visais 
įnagiais ir reikmenimis, na pas
kui jau aprūpina knygelėmis. 
Ne universiteto mokinis skaito
si tas katras neturi futbolės uni
formos ir kitų mažniekių.

apie tą naują respubliką.
“Vienas tų žodžių yra ‘Balt’. 

Tas žodis nesiriša, kaip galima 
butų persistatyt, prie gyventojų 
senos Baltiko provincijos prigu
lėjusias Rusijai. Kaip tik prie
šingai. Pats Balt yra ne-Latviš- 
kas, ainis Kardo Brolių, taip už- 
vadinto būrio Vokiečių pirklių 
kurie apsigyveno Rygos-Užlajos 
pakraščiais, netoli dabartinės 
Latvijos sostinės, Rygos, kurie 
pradėjo krikštyt arba žudyt Lat
vius. Tenai ir tada Latviai pa
rodė savo aštrų nepriklausomy- 

“Mažutei Baltijos valstybei, bės bud^ ,Jie išvi?° tuos v‘d“f- 
—_..j nusijonienus, įsibrido 

r vandenis atgal Vokietijon kai- 
buvo Vokiečiai kardais privertę 

i apsiktikštyt, ir pasiuntė tuos 
vandenius ^tgal Vokietijon kai
po prirodymą jog jie atsisakė 
■savo naujos religijos.

“Tuomet ir vėliau Latviai nu
sikratė Vokiečių politiškos kon
trolės; bet (sutiko vesti su Vo
kiečiais ekonominius reikalus. 

“Latvija ir Latviai yra jau|-Ry&a patapo pažymiu nariu 
atskiriama. Sulyg Dr. Edwin Hanzos Sąjungos 'tryliktam am- 
A. Grosvenor’o paskirstymo Eu- j žiuje ir tą svarbą palaikė pasau- 
ropos rasių Latviai ir Lietuviai i linėj prekyboj iki 1914 metų 
stovi vieninteliai kaipo paskira kuomet ji stovėjo antroj vietoj

LATVIJA - IR DU 
NAUJI ŽODŽIAI

. J su at
vykimu diplomatinių atstovų ištijos, Turkijos) pasiliuosavo\ ’j _ __ L.J ”

daugelis mažąją ir paverg- naujai gimusios Latvijos ta ša- 
tąją tautą; taipgi šalip to ]is ga} bus irgi pripažinta kaipo 
pasaulis sulaukė J>ado, ligą, antra tokia”, sako buletinas pri- 
Škurdo, ir suiručią kurios ir siustas iš National Geographic Ip! 
po. šiai dienai nepasiliauja. Society Washington, D. C„ raš-

Didžiausias šią dieną ar- tinės.
dytojas . Europos ramybės

•- yra Turkija ir už jos pečių tik biskeiį didesnei negu West am^ 
stovinti Francuzija, nors ji Virginia, išmušti bolševikus ir j, 
HU0 to slepiasi. Kiek atvi- Prusus lauk iš savo rubežių, nu- 
riau Francuzija figūruoja ginkluoti Vokiečius esančius vi-
Lenkijos užpakalyje.' -__ ------J— ' '' ‘

Turką grasmingumds aiš- d”ug reiškiąs" atsiekimas. .... 
kinama paėjęs nuo bezdždio- Paleidžiant strategiškumą jų vie-

duje konstitucijos keliais yra
. Net

nes. Greku karaliui Alek- įoa jr politiško giliukio ‘papuoli- 
sandrui jo naminė bėzdžio- mams’, Latvijos pasiryžimas ir 
neįkando į ranką; jis mirė. jankiams panašus narsumas pri-
Aleksandras buvo ' užėmęs 
sostą pavaryto savo tėvo ka
raliaus Konstantino, kuris, 
būdamas kaizerio švogeriu, 
pritarė Vokietijai. Konstan
tiną išvarius iš Grekijos, už
ėmė sostą jo sūnūs Aleksan
dras. Bet Aleksandrui mi
rus, po karės, žmonės apsi-

verčia atkreipti į juos atidą.

šaka didžiojo Slavų giminės me
džio kuris išsiplėtė į daugybę 
šakų tarp Rytinių Slavų, Vaka-

balsavo atkviesti atgal Kon- rįnių Slavų, ir Pietinų, arba Ju- 
stantiną. Francuzija nepri- g0-Slavu.
tarė Konstantinui, nerėmė. 
Greką, bet padarius sutartį 
su Turkais juos rėmė prieš 
Grekus Maž. Azijoj, o ką-j 
dangi Anglija stovėjo' už 
Grekus galima numatyt prie 
ko Francuzija varėsi.

Kada' ateis tikroji lapkri
čio 11 diena kada visas pa
saulis' paliaus kariavęs ir 
kada pasiliaus priekabią jie- 
Škojimai nieks nedrysta spė
ti.

“Latvija gavo savo kreden
cialus kaipo tauta nuo Aliantų 

■ Augščiausios Tarybos beveik du 
metai atgal. Ji užsitarnavo ši
to ankstyvo pripažinimo kaipo 
dovanos, iš dalies, už susijungi
mą su Lenkija prieš Rusiją, kuo
met Estonija, šiaurėje, padarė 
draugingas sutartis su Sovietų 
Valdžia, ir Lietuva, pietuose, už
siėmė ginčais su Lenkija už ru- 
bežius.

“Tik paminėjimas šių trijų 
naujų valstybių parodo kaip Bal- 
tiko Jūrių pakraščio plotas liko 
išdalintas į naujų tautų buda- 
vojimo sklypus. Čionai kur.^gt, 
nosios Rusų ir Vokiečių Imperi
jos ir Švedija turėjo savo sūku
rius, būrelis naujų tautinių kai
mynų staigu pradeda savo namų 
tvarką — Finland:ja, Latvija, 
Lietuva, Lenkija, su savo bran-

Lietuvos Universitetas 
Pagerbė Prof. Bendler’į 

Iš Washingtono Lietuvos In
formacijų Biuras praneša jog 
Lietuvos Universitetas- apdova
nojo “Lietuvos Filosofijos Dak
taro" laipsniu Princetono Uni
versiteto Profesorių Haroldą H. 
Bendler, kuris yra visa eile sa-lgiu karidoriu į jūres, ir laisvas 
— jt :_x.—Danzigo miestas atidalija Vo

kiečių republika nuo Vakarinės 
Prūsijos. Švedija pasilieka, ir 
pasilieka Danija, kurios mažas 
pajūris dabar patampa svarbiu 
tarp taip Smarkiai vystnačiosi 
pajūrio. Gan keistai milžinas 
Rusija turi tik pereigos teisę —

vo darbų pasižymėjęs Lietuvių 
kalbos tyrinėjimu.

Prof. Bendler yra Princeton, 
N. J., universitete, tame pačia
me kur profesoriavo buvęs pre
zidentas Wilson. Prof. Bendler 

(■nesenai išleido didelę knygą — 
“The Lithuanian Ethymology”, |
Lietuviškų žodžių sulyginimą su j palaikymui nejudinamos nuosa- 
kitų senų kalbų žodžiais. Pra- vybės terminologijos — ir išei
sią'vasarą, dar Lietuvai nesant na į jūres- tik iš Petrogrado, 

■ Suv. Valstijų pripažintai, Prof, j per užlają skiriančią Estoniją 
t>—ji---- :_i— x-s-j-xj—a- — jr Finiamjiją, -kurios paskutinės

ir vardą ta užlaja turi.
“Kalbant apie Latviją išeina 

aikštėn du nauji žodžiai — žo
džiai kurie, kaip inteligentija, 
galį nebūti daugelyje žodynų,

Bendler surinko trisdešimts pa
rašų savo draugų profesorių vi
sose Suv. Valstijose ir juos po 
tam tikra peticija inteikė Ame
rikos valdžiai prašydamas Lie
tuvai, Latvijai, ir Estonijai pri
pažinimo. Už keleto dienų tas.bet kurie turi daug reikšmės 
pripažinimas buvo suteikta. ipire išaiškinimo svarbių faktų

. tik .po Petrogrado Baltiko mies- 
s tų laivų prekyboje.

“Per šimtmečius politiškų svi- 
ravimų Vokiečiai pirkliai Latvi
joje atsiekė tai ko ' užpuolikai 
negalėjo atsiekti. Jie paėmė į 
savo 'kontrolę žemę ir lokalę val
džią £r įgavo sau tokią poziciją 
kurią galima lygint su žemės di
džiūnais Anglijoje šimtas metų 
atgal, šita siaura galybė iBal- 
tiko šalyj sudarė taip vadina
mus Baltus. Ir -taip jie buvo 
pripratinti prie tos tiranijos jog 
kuomet, apie tą patį laiką kaip 
buvo Amerikos Civile Karė, Ca
rui 'bandant Rusifikuoti Baltiko 
Provincijas Latviai ir jų kaimy
nai tam priešinosi. Jie priešių 
ndsi įvedimui Rusų biurokratų į 
vietą jų feudalių baronų.-

“Kitas žodis kurį Latvija su
teikia tai ‘Literalten’. Tas -pri
taikinta profesionalams, rašyto
jams, artistams,- daktarams ir 
kitiems, grupei kuri- stovi tarp 
svetimų didžiūnų, iš vienos pu
sės, ir vietinių ūkininkų ir dar
bininkų, iš kitos. Ši klasė yra 
skirtinga nuo inteligentijos, ku
ris žodis pažymi ką tokio refor
muojančio ir radikalės dvasios, 
kadangi Latvijos ’Literaten’ pa
liko globėjai literatūros, dailos, 
muzikos, ir politiškos nepriklau
somybės idėjų, o ne reformuo
tojai kurioj nors iš šių sričių.

’’Dabartinė ' -Latvių muzikos 
pozicija gali simbolizuoti, iki 
tam tikro laipsnio, Latvių 'tau- i 
tinį gyvenimą. Beveik visi at
silankę tenai žmonės iš svetimų 
šalių išsineša įspūdžio iš tų žmo- 
nių muzikalio geniafiškumo. Kri- 1 
tikai aiškina jog Latviai perėjo 1 
liaudies dainų periodą ir kopia 
linkui tveriančio genijaus laips- ’ 
nio kuriame galima tikėti iš jų 1 
garsingų kompozitorių.” i

Mažojoj Azijoj; laike Arabų 
užpuldinėjimo ant Romėnų, re
ligiškai Arabams buvo uždraus
ta naikinti medžius, nors visiką 
kitą galima buvo naikint. Lau
kus galima atsėt sekantį metą, 
bet medį išaugini ima dauk lai
ko.

Tik kryžiokų laikais, abetnas 
visko naikinimas pradėta darant 
kares po vadovyste vyskupų ir 
šiaip religiškų fanatikų.
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Parengė K. S. K.

(Bus daugiau)

Taigi tamista sakais kad 
faktais pataikęs klerika- 
ir podraug man į akį. O 
matosi kad tamista savo

DAR KARTĄ ATSAKYMAS 
P. VORUI

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome
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Musų Kaimynai Dausose
JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa) 
kaip žibanti žalčiai raitėsi aplink mane! 
Tavo akįs žibėjo kai žalčių kurie slankiojo 
šalę manęs!...’. Ir tavo pirštai apie mano 
kaklą raitėsi kai žalčiai aplink mane tuš
čioje duobėje!
Zelbora [prieina prie jo, apsivijus, grau

dingai, prašančiom akim]: Brangiausis, 
tu esi baugštus, lyg tyrų paukštis, lyg ne
prijaukintas Egipto galvijas....
Juozapas [susigėdinęs, nuleidęs akis] : Ir 

mano baugštumas privedė mane prie to
kios gėdos! Kaip aš galėjau daryt tokį 
prasižengimą ir nuodėmę prieš Dievą!.... 
Zelbora [ima jam už rankos, kuri yra po 

jo apsiaustu, kita ranka paima jo petį] : 
Kas gi yra tavo Dievas prieš mudu? Aš 
myliu tave! JBando apkabint, jis pasitrau
kia biskelį tolyn; ji paskui pakelia jo rūbą 
ii' gniauždama spaudžia sau prie krutinės.] 
Juozapas: Neversk mane daugiau prie 

nuodėmės! [Pažvelgia į ją ii’ pabėga, gi ji 
nejučiomis nutraukia nuo jo pečių apsiaus
tą. Juozapas išbėga irgi nejusdamas ne
turįs apsiausto.]
Zelbora [’bevilčiai atsisuka nuo durų, pa

mato savo rankoje jo apsiaustą, spaudžia 
jį prie savęs, eina prie aukuro, meldžiasi] : 
Sunaikink tu jį! Pasielgk tu su juo kaip 
tau tinka! Tu esi galingiausi Dieve! [Žiu
ri vėl į Juozapo rūbą, sušvelnėja, lėtai] Ne! 
Aš myliu tave! Myliu kaip dar nieko nesu 
po saule mylėjus.... [Rusčiu balsu] Jei 
galėčiau, aš jį sunaikinčiau [gniaužo Juo
zapo apsiaustą], suplėšyčiau jei tai butų 
jo širdis! Kad tu butum tame šulinyje su
kirmijęs, o nė čia atsiradęs!..-.. [Nerimas- 
čio apimta tampo jo ploščių. Vėl perkeičia 
minti] Bet jo lupos.... jo lupos.... [Su
kniumba ant grindų, verkdama.]

[Uždanga palengva leidžiasi.]

• Atidengimas VI
Rytas. Graži diena. Šviesu lauke. Asenata 

kursto smilkintuvą. Minėt atidengi- 
nėja užtiesalus". Juozapas viduje.

Nesmagus. Pažiūri i Asenatą.
Juozapas: Skubėkime, skubėkime, musų 

viešpats tuoj pribus! Pats Faraonas iš
vyko j j pasitikt toli už miesto vartų!

[Lauke ištolo girdisi šukavimai, kurie 
lengva didėja. Visi džiaugsmu sumišę.]

Minėt: Ar girdit kas čia? Klausykit — 
jau pargryžta! Kažin kokias dovanas 

jis savo žmonai pargabena....
Asenata: Tau tik nauji daiktai rupi....

Luktelk, pamatysi....
[Visi namiškiai sustoja išlaukėj durų. 
Šukavimai girdisi arčiau. Pagaliaus 
pasirodo Potiparas, paskui kareiviai ir 
vergai.]

Juozapas [tarpduryj sutinka, nusilenkia]:
Lai gyvuoja musų viešpats! [Iškelia ran

ką ąugštyn, sveikinimo ženklu. Paskui jį 
visi šaukia: “Lai gyvuoja!”] 
Potiparas: Viskas gerai, Juozapai, mano 

darbštus jaunikaiti! [Pakrato jį už abie
jų pečių. Dairosi, staigu] O kur Zelbora? 
Juozapas: Viskas su ja gerai, viešpatie. 
Potiparas: Taip, bet kodėl jos čia nėra?! 
Juozapas: Nekaip šią naktį praleido.... 
Potiparas: Ar ji miegą? [Minėtai] Išbu

dink ją ir pa vadink'čionai! [Visiems]
Regėkit visi mano žmonės: Juozapas, kuris 
buvo mano vergas, nuo dabar palieka lais
vas ! Jeigu jis liks su manimi, išaugštinsiu 
aš jį; jeigu ne, apkrausiu didžiomis .dova
nomis ir palydėsiu atgal į jo tėvynę, pas jo 
tėvą! [Juozapui, nusimaudamas nuo savo 
kaklo rdtėžį] Štai, ant pradžios, imk šį ma
no retežį —nešiok jį vardan manęs! [Už
kabina retežį Juozapui ant kaklo.] Ir da
bar pasakyk, ir prašyk manęs visko ko tu 
labiausia norėtum!
Juozapas [pažvelgia į Asenatą, ji sarma- 

tingai nusišypso.' Potiparui] Didis vieš
patie! Taip! tas retežis reiškia mano liuo- 
sybę! Dėkingas esu už tai! Ir lai buna 
garbė Dievui už visas jo laimes žemės žmo 
nėms teiktas!. [Dėkingai pažiūri į viršų/ 
Potiparas [pamato sugryžtančią Minėtą]:

Na, na? O kur Zelbora?.... * 
Minėt [bailiai]: Durįs užspraustoš, vieš

patie.... Tik verksmas jos kambaryje 
girdis.... , 
Potiparas [nustebęs]: Verksmas? Juo

zapai!.... [Minėtai] Eik, barškink la
biau !
Minėt [žemai nusilenkia, nueina. Paklau

sius prie durų] : Girdėt šnabždėjimas jos 
rūbų.... ir rodos ji eina....
Potiparas [šaukia]: Zelbora!....' Išeik 

čionai ir leisk man tave pamatyti, mano 
ilgėsiu nuramintoja!

[Durįs atsidaro, Zelbora lėtai išeina į 
tarpdurį. Stovi akis žemyn nuleidus, 
susikrimtus, nusiminus. Juodai apsi
dengus, po plonu muslinu matosi žiban
čios spalvos. Plaukai apdribę ant pe
čių. Veidas išbalęs. Rankos iki pečių 
nuogos. Rankoje turi Juozapo- rūbą, 
velka jį žeme. Visi ją pamatę nusigąs
ta.]

(Tąsa iš pereito num.)
Inkų cantut gėlė buvo gilios raudonos 

I spalvos, ir apie vidurvasarį pievos apie Cur- 
' zo, Peru žemėje, nuraudonavę jų žiedais. 
1 Peruvėnų apeigos saulės šventėje turėjo Di

dį Vario Šokį, pavadintą delei to kad šokė- 
, jai naudodavo daiktus iš to tamsiai raudo- 
, no metalo; Toje šventėje buvo valgoma 

šventi pyragai vadinami “Cancu”, kepti iš 
trintų kukuruzų ir nuraudoninti gyvulių 
krauju. Visas tos šventės pobūdis buvo 
kuodaugiausia raudonumo, tamsiai raudo
nos paslėptos ugnies, kas perstatė tolimą 
bet atgryžtančią saulę. Raudonos spalvos 
subendrinimas su Kanceru sutinka su as
trologišku išvedžiojimu jog Kanceras turi 
reikšmę žiaurios mirties ar nelaimių su ug- 
nia.

Vokiečiai tą konsteliaciją vadino “der 
Krebs”. Prancūzai “le Cancri”, ar “l’ėcre- 
visse”.

Astrologiškai Kancero reikšmė visada 
buvo nelaba. Jis buvo vadinama “Mėnulio 
Namas”, pagal ankstyvųjų žmonių tikėji
mo jog musų žemės draugas buvęs toje kon
steliacijoje laike pasaulio tvėrimo. Kance
ras pasak astrologų turi intekmės ant kru
tinės ir skilvio, ir turi galės ant Škotijos, 
Holandijos, Afrikos, Tuniso, Tripolio, Kon
stantinopolio, ir New Yorko gyventojų. 
Kurie yra gimę po ta žyme, tai yra tarp bir

želio 21 ir liepos 22, turi didelę meilę namų 
ir šeimynos, greiti pajusti mintis ir aplin
kybes visų esančių apie juos. Jų pobūdis 
yra ramus ir lėtas, neperskubiai griebiasi 
už bile ko, bet mėgsta pasilinksminimus ir 
visuomeniškas sueigas. Jie nemėgsta py- 
kautis ir negreiti ant perkeitimo -savo min
čių.

Žvaigždė Alpha Cancri yra dvilypė. 
Arabams ji buvo žinoma vardu “Akubens”, 
kas reiškia “Letena”, ii' pažymi to vėžio pie
tinę leteną. Augščiausią laipsnį (kulmina
ciją) pasiekia kovo 18 d. 9 vai. vakare.

Dvi ketvirto didumo žvaigždės šiaurėj 
ir pietuose nuo Ėdžių, Gamma ir Delta Can
cri, Grekų buvo gadinama “Aselli”, asilai 
ėdą prie ėdžių. Arabai jas vadino 'tais pat 
vardais. Chaldėjų vardas toms asilams- 
žvaigždėms buvo tokis kad išvertus jį rei
škia “dumbluotas”, ir Burritt mano jog tas 
prilyginama prie Niliaus susidrumzdimo, I 
kadangi ta upė pakįla ir išsilieja laike sau
lės viešėjimo Kancero žvaigždyne. Plini- 
jus rašė: “Sunt in Signo Cancri duae stel- 
lae parvae, aselli appellati”. Astrologijoje 
tos žvaigždės buvo lėmėjos žiaurios mirties 
tiems kurie paėjo po jų intekme. Jos sako
ma esą degančio pobūdžio, ir duoda didelių 
įrodymų apie galimas nelaimes ir prietikius 
su ugnia. ,

Žvaigždė Zeta Cancri yra trilypė. Dvi 
tos žvaigždės galima matyt su mažu teles
kopu. Allen sekančiai apie jas mini: “Tai 
yra didelės svarbos sistema astronomams, 
kadangi jų spalva keitinėjasi, gal but ten 
yra dar ketvirta nematoma žvaigždė, kuri 
keliauja apie vieną iš tų.”

(Bus daugiau)

Dykai!
Kas užrašys “Dirvą” metams savo gi
minei Lietuvoje arba čia savo draugą 
prikalbins užsirašyti ir pats prisius jo 
metinę prenumeratą,o gaus DOVANŲ 
šią didelę puikią knygą KANDIDAS. 
Pasirūpinkit, pasistengkit, pasiskubin- 
kit! Šis pasiūlymas yra tik iki galo 
šių metų. Niekad dar tokios knygos 
neskaitėt, niekur kitos tokios žingei
džios nerasit! Pasidarbuokit dabar!

Pasarga: Dovaną gauna tik tas 
kas pats yra skaitytojas ir kitam 
“Dirvą” užrašo. Naujai užsira
šantis turi prisiųst sykiu ir savo 
draugo prenumeratą, arba Lietu
von užrašyti saviškiams.

Knyga paskirai perkant, kaina $1 po- 
piėros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais $1.75. Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue .Cleveland, Ohio

Nesinori užimti perdaug vie
tos laikraštyje, bet 'kadangi p. 
Voras savo pasiteisinimu meta 
pirštinę veidan esu priverstas 
dar nors trumpai atsakyti. Pir
miausia, p. Voras “Dirvos” No. 
43, atsakydamas1 į mano "Dir
vos” No. 41 pateisinimus Finan
sinės Misijos štabo, atsako jog 
jo pirmesni užmetimai buvę pa
remti faktais. Atsakau: Jeigu 
p. Voro pirmutinis straipsnis bu
tų buvęs parimtas teisingais 
faktas nebūčiau nieko nei sa
kęs, 
savo 
lams 
man 
faktų nežinojimu kaip tik sau 
pataikei. Jeigu p. Vore nebuvai 
į Misiją atsilankęs 'tai kam ra
šai apie ją. Pirmu kartu sakei 
buvęs Misijos raštinėje, o vė
liau teisinies vien tik priemenėj 
stovėjęs visą valandą laiko ir te
ini jęs kaip darbininkai dirba ar 
kalbasi. Koks čia prirodinėji- 
mas? (Nuo Red.: Voras galėjo 
bus Misijos raštinėj kelias minu- 
tas, bet paskui priėmimo kam
baryj ar priemenėj išsėdėt visą 
valandą ar daugiau.)

Tolesniai, p. Voras prisispy
ręs manęs klausia kiek p. Biel
skis gauna algos; na o faktais 
p. Voras buvo prirodęs buk jis 
(Bielskis) gauna net $600 į mė
nesį. Aš tvirtinau ir dabar tvir
tinu kad jis toli gražu tiek ne
gauna (kiek jis gauna tą gali 
pasakyt Lietuvos Finansų Mi
nisterija, kuri algas paskirstė). 
Aš p. Voro neklausiau kiek jis 
gauna algos; vien tik užgyniau 
p. Voro iškreiptus faktus, betgi 
neturiu tiesos nei p. Bielskio ar 
keno kito algas išdėstyti, tečiau 
galiu 'tvirtinti kad p. Voras toli 
gražu su teisybe prasilenkęs ir 
prie to nenori prisipažinti.

Tolesniai, p. Voras būtinai no
ri primesti kaž kokį blogą Misi
jos raštinės darbininkų pasiel
gimą, bet tą blogumą nupiešė 
labai nevykusiai; taip ir rodo
si kad p. Voras vien svajonėmis 
ir gyvena.

Užbaigiant, noriu atsakyti į 
p. Voro patiektus keturis klau
simus :

1) p.. Voras pats, sakės buvęs 
L. Misijos raštinėje, o dabar 
klausia manęs prirodyt kada jis 
buvęs, kokiuose metuose ir mė
nesyje. Pasirodo kad p. Voras 
pats užmiršo savo buvimą, o ne
va faktų pridėjo devynias galy
bes. Kur čia .p. Voro logika ?

2) p. Voras užmeta buk aš ne
įrodęs ar jis, ištikrųjų matęs 
bankų pasiuntinius su Misijos 
raštinės mergelėmis romansuo- 
jant. Ištikro p. Voras tik įsi
svajojęs rašo; ką gi kas ant to
kio užklausimo galėtų atsakyti? 
Juk sveikas pirmiaus pats sakei 
matęs, o dabar klausi kada ir 
kaip tas buvę. Nors kartą -p. 
Vore atsilankyk į Misijos, rašti
nę tai gal galėsi reališkiau nu
pasakoti apie dalykus kurie taip 
iškraipyti ir nesutinka su tei
sybe.

3) Kiek p. Bielskis gauna al
gos? Tamista gali sužinoti tą 
arba iš jo paties, arba iš Finan
sų Ministerijos. Tik į tamistos 
“faktišką” pranešimą buk jis 
gaunąs $600 į mėnesį sąkiau ir 
atsakau kad netiesa..

4) Ai- būtinai reikalinga ketu ■ 
ri darbininkai bonų nuošimčių 
peržiūrėjimui? Ant tokio pa
klausimo galima atsakyti kad 
ištikrųjų nežinai apie ką kalbi. 
Juk buvo laikai kad ir šeši žpio- 
nės nuošimčius peržiurėjo, o-vė
liau liko tik trįs, ir ne tik nuo
šimčius bet ir kitus raštinės 
darbus jie atlieka: laiškus atsa
kinėja, pinigus priima, ir tt.

Ištikrųjų, jeigu p. Vorui ne
būtų rūpėję vien tik peštynės 
su klerikalais jis nebūtų sakęs 
to ko nežino, bet matomai pa
siremdamas sakiniu, “tikslas, 
pateisina įrankį’’, nupiešė vaiz
dus ir pridėjo faktus kurie yra 
daugiausia išsvajoti. Kadangi 
man nerupi apgint keno nors po
litiką, tegul p. Vorui bus aišku 
kad matydamas tolimą jo pra-

silenkimą su teisybe negalėjau 
būti pasivus ir turėjau duoti p. 
Vorui atsakymą. Lygiai taip 
stovėčiau jeigu 'kas darytų ne
pamatuotus užmetimus' p. Vo
rui.

Su šiuomi ir užbaigiu ir dau
giau laikraštyje šiame klausime 
vietos neužimsiu.

P. Pilietis.
Nuo Red.:, Abu oponentai jau 

gavot po porą sykių šiose disku
sijose išsireikšti, todėl šiuomi 
skaitome ginčą užbaigtu ir dau
giau šiame klausime meldžiame 
nerašyti. '

DR. A. L. GRAIČUNO
PRELEKCIJŲ MARŠRUTAS
Dr. A. L. Gračunas, kuris da

bartiniu laiku lankosi rytinėje 
Pennsylvanijos dalyje su prelek- 
cijomis, gryždamas į Chicagą ap
lankys sekančias vietas lapkri
čio mėnesyje:

18—19 Pittsburgh, Pa.
20— Braddock, Pa.
21— Homestead, Pa.
23— Arnold City, Pa.
24— Donora, Pa.
25— Youngstown, Ohio
26— Akron, Ohio.
27— Cleveland, Ohio
30—Dayton, Ohio.
Gruodžio mėnesyje:
2—3—Detroit, Mich.
Pažymėtos kolonijos meldžia

ma rengtis paimant salę, ir apie 
tai pranešti komitetui:

MARŠRUTO . KOMITETAS 
7907 Superior A v. Cleveland, O.

Teatrališki Veikalai
Balon Kritęs Sausas nesikelsi— 

trijų atidengimų 'komedija, 
moterjs ir 4 vyrai. 54 pusi, 
visų scena ta .pati. Lošia 3 
Kaina 35c.

Meilė—Visų Ligų Gydytoja — 
komedija trijuose aktuose, I 
ir II akto scena ta pati, III 
pasimaino. Reikia 3 moterų 
ir apie 10 vyrų. Lengva ir 
puiki lošimui. Pusi. 40. 25c.

Pavogtas Kūdikis — trijų aktų 
tragedija, 48 pusi, knygelė, 
lošia 6 merginos ir 10 vyrų, 
prie jų keletas pašalinių. — 
Kaina 40c.

Kunigas Macochas — 4-rių ak
tų tragedija 6 atidengimai. 
Veikia .17 vyrų ir 4 moteris. 
Pusi. 35. Kaina ...... 30c. 
Tremtinis — drama iš krik

ščionybės platinimosi. Vieno ak
to. Lošia 2 moterį ir 4 vyrai. 
(Lošėjai jas gali gauti pirkti
“Dirvos” Knygyne. Reikalauki
te tuojaus.)

Brolžudys — penkių veiksmų 
tragedija iš tikro atsitikimo 
Lietuvoje. Reikia 19 ypatų, jų 
tarpe šešių moteriškų. Leng
va perstatyti, kaina.......... 75c.

Laimės Jieškotojai — ketu
rių veiksmų drama iš Lietuvių
gyvenimo. Lošia 15 ypatų, jų 
tarpe 4 moteriškos. Kaina 40c. 
Dvi Seserį — keturių aktų tra

gedija, 57 puslapiai, lošime 
reikia 5 moterų ir 15 vyrų. 
Kaina 50c.

Motinos širdis — keturių aktų 
drama, 48 puslapiai, 4 mote
ris ir penki vyrai. Kaina 50c 

Klebonas Kaltas — 4 veiksmų 
komedija iš gyvenimo, reikia 
apie 10 ypatų. Kaina 45c.

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

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

& PAIN-EXPELLER &
Valzbnženklla užreg, S. V. Pat. Ofise, 

žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)

YalzbaženklĮ.'

OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO!

KAUNO ALBUMAS — $1.00
Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau.

PALYDOVAS — 50c
Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui ^ryžtančiam 

. Tėvynę. Su spalvuotais 
Kauno ir visos Lietuvos 
žemlapiais”. Irgi mažai ga
vome. Reikalaukit tuojau.

KELIONĖ APLINK PASAULI 
PER 80 DIENŲ — $1.00

Puikiausia knyga ką kada 
skaitėt. Su daugeliu pavei- 
slų. Važinėjimai poros ke
liauninkų pb visas pasaulio 
dalis. 225 puslapiai. Jau 
nedaug jų teliko.

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MŲ — 75c

Graži apysaka, 116 pusi. Iš 
Vengrų kalbos versta. Jų 
taipgi nedaug gavome. Pa
siskubinkite su užsakymu.

Pinigus su užsakymu siuskit:
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, O.
®©©©©@©©©@©@©

Adv. Šlikas Apleido 
Atstovybę

Lapkričio 1 |d., Adv. M. M. 
šlikas, Liet. Informacijų Biuro 
vedėjas ir “Eltos” koresponden
tas’, apleidžia Lietuvos Atstovy
bę Washingtone ir gryžta į Phi- 
ladelphiją, kur vėl užsiims advo
katūra.

1920 m., kovo 4 d.,'Adv. šli
kas buvo paskirta Lietuvos At
stovybės pagelbiniu sekretorium 
prie Atstovo Vileišio, ir nema
žai prisidėjo prie Atstovybės 
darbo ir jos raštinės sutvarky
mo. Tuo pačiu laiku Adv. Šli
kas vedė Atstovybės Juridinį 
skyrių ir raštinę.

Adv. šlikas yra Anglų kalbos 
žinovas, gabus advokatas ir di
plomatas-. Per jį tapo užmeg- 
sta su Amerikos politikais ir di
plomatais politiniai santikiai, 
kurių rezultatas buvo Amerikos 
pripažinimas Lietuvos de jure.

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems
Mes turime naują, 
metodų reumatizmo- 
gydymui, kurį pa
siųsim savo lėšomis 
į namus kožno skai
tytojo šio laikraščio- 
kuris paprašys. Jei 
turi skausmų raume
nyse, ar sųnariuose, 
jei jie yra. sustingę,, 
ar jauties opiai, jei

kenti gėlimų kožnu oro pasikeitimu; 
štai tau proga išbandyt paprastų pi
gų metodų, kuris pagelbėjo šimtams. 
Jeigu tavo liga ir užsisenėjus ar išsi
platinus, nežiūrint ar kentei metus ar 
dešimts metų ir išbandei viską o ne
pagelbėjo. Mes užkviečiam jus pa
rašyt mums tuoj ir prašyt šio papras
to metodo, kurį mes siunčiam DYKAI 
išbandymui.

DYKAI MUSU LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardų ir adresų. Tuoj 
prisiųsim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtų, atsargiai supakuotų, išban
dymui musų lėšomis, šimtai tuo bu
riu pasigelbėjo. Nepraleiskit šios di
delės progos jeigu sergat reumatiz
mu. RAŠYKIT ŠIANDIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 
3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 

CHICAGO, ILL.

EAGLE BRAND 
(OQNDEMSEO MUT)

Privalo būti pirmiausia pagelba. Jis yra rekomen
duojamas per visus gydytojus.

Prisiųskite šitų pagarsinimų 
i The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui, taipgi puikių kūdikių 
knygų.

Pirmi Metai
Kūdikio

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

10% ir Saugumas
Mokama 10% Dividendo

Nelaikykit savo pinigą 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- į 
ei jos šįmet vertos $246.00 už $100 mokėtų).
THE A. B. SAVINGS and LOAN Co. uždarbiai 
stovi pirmoje eilėje, delei atsakančio reikalų 
vedimo.

Lengva įsigyti
Pirkimas šios įstaigos akcijų padaryta lengvo- I 
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 šėrą I
25 išsyk ir po 2.50 į mėnesį nuperka 5. šėrus i I
50 išsyk ir po 5.00 į mėnesį nuperka 10 Šerų 11

100 išsyk ir po 10.00 į mėnesį nuperka 20 šėrų 1Į
Nariai gauna dividendą už kožną dalį įmokėtų 
pinigų už šėrus nors jie nesumokėta pilnai.
Savo įmokėtus pinigus už šėrus narys gali iš
siimti kada jam prireikia, ir gauna nuošimtį. 
Narys gali pąsiskolint ant savo išmokėtų ak
cijų, reikalui prisiėjus.
Tokie patogumai leidžia bile darbo žmogui nu
sipirkti akcijų ir išsimokėti už jas palengva, I 
ir reikale gali gauti juos atgal arba pasiskolin- - I 
ti ant savo šėrų. I

Budavok Sau Geresnę Ateitį I
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
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Jaunimas

ARKLYS IR ŽMOGUS

ARKLYS gelbėjo žmogui jo kovose už ci- 
** vilizaciją daugiau negu koks kitas gy- 
vynas. Per visus istorijos laikus jis buvo 
paklusnus žmogaus tarnas ir narsus drau
gas.

Kada tikrai arklys liko prijaukintas ir 
padarytas naminiu gyvunu turbut neteks 
patirti, tečiau galime but užtikrinti jog tas 
atsitiko daug pirmiau esamų raštuose žmo
nijos gyvenimo rekordų. Biblijoj minima 
Žydų bėgime iš Egipto apie prigėrimą ar
klių ir vyrų kokių 600 Faraono vežimų, ka
da Egiptėnai vijosi Tzarelio vaikus pabėgu
sius iš nelaisvės. Žydai paliko Egipto ver
gais po to kaip Juozapas tenai sutraukė sa
vo gimines laike septynių bado metų, jų 
priviso daug, ir visi liko vergais.' Jie 'bėg
dami pamatė kaip prieš juos prasiskleidė 
Raudonoji jure, ir jie leidosi tiesiu keliu; 
Egiptėnus Užėjusius Į jūrės dugną, užgulė 
bangos. Šitas atsitikimas menama buvo 
apie 1419 m. prieš Kristų.

Kiti surasti’ raštiški rekordai nuveda] 
mus dar toliau iki aštuoniolikto ar net iki 
dvidešimto šimtmečio prieš Kirstų. Už to 
jau nėra rasta jokių raštų apie naudojimą 
arklių žmonių darbams, bet prasti .paveiks
lai išrėžyti ant sienų urvuose ar ant šmotų 
kaulą at briedžių ragų kalba mums jog 
žmogus žinojo arklius tūkstančiai mėtų pir
ma to. Jeigu tas teisybė, galima sakyti jog 
žmogus pirmiausia pradėjo naudotis ark
liais 10,000 ar net 20,000 metų atgal.

Tas neeriškia kad arklys jau buvo pri
jaukintas per tokį visą ilgą laiką, ir gal 'but 
kad nebuvo. Daug yra prirodymų jog ark-

- lys buvo pirmiau naudojamas maistui negu 
prijaukintas darbui.

Už kokio laiko vėliau žmogus patyrė 
jog arklys galima prisijaukinti ir panaudo
ti jo didelę spėką nešiojimui ir tampymui 
jo padargų. Tais laikais žmogus nedaug 
buvo palinkęs prie žemdirbystės, 'bet jis be 
abejo buvo karininkas ir tuoj atrado kad 
arklys buvo labai syarbiu priešų nugalėji
mui. Jis negalėjo daryti staigių užpuolimų 
priešų užgyventose vietose ir pabėgti svei
kas atgal. Kovą vesti sėdint ant arklio nu
garos davė jam daug didesnę progą ant sa
vo kaimyno kurs dar neturėjo arklio. Šu 
padidėjimu žmogaus gabumų jis pasidįrb- 
diiio ratus ir kariavo juose važiuodamas. 
Taigi tikrai'galima sakyti kad antras žmo
guj svarbumas arklio buvo karės tikslams.

Romėnų laikais arklys buvo vartojama 
žaisluose. Dviračių lenktynės buvo' Spor
tas turėjęs žymiausią vietą garbingiausiose 
tos imperijos dienose. Giliai išrėžyti Pom- 
pęjaus — ‘buvusio vulkano užkasto miesto
— gatvėse rėvai rodo jog tenai buvo dik- 
čiai vartojama sunkieji vežimai ir be abe
jonės traukiami arkliais.

Bet arklius ne tik civilizuotesnį anų 
laikų žmonės vartojo, ką parodo faktas iš 
Cezario atsilankymo ant Britų Salų kur 
jis rado irgi -gabiai apsipratusiais panaudo
ti arklius jojimui ir vežimams. Francuzi
jos ir Ispanijos žmonės taipgi nebuvo be 
arklių.

Taip kad per visus amžius arklys buvo 
žmogaus tarnu ir draugu, vis patapdamas 
daugiau naudingesnių, iki jis liko patar
naujančiu ne tik karėj ir sportuose, bet ir

ukėse ir net mieste, nors plačiai išsivystė 
ir mašinerijos.

Pagaliaus žmogus taipgi atrado jog 
tam tikru atsargaus parinkimo veislių pro
cesu arklai galima išauginti į geresnes vei
sles greičiau negu tiesiog natūraliu parin
kimu. Platus ištyrinėjimai prirodė jog pri
jaukintieji arkliai išsivystė iš dviejų rūšių 
laukinių arklių. Nors neisrodo galimu, di
dieji sunkių vežimų arkliai ir mažučiai Šet- 
landiečiai greičiausia išsivystė iš to paties 
laukinio mišinio. Prie to dar yra Anglijos 
veislė lenktynėse naudojamų arklių. Ta 
veislė išauginta iš sumaišymo stebėtinų 
Arabijos arklių su tais kokie radosi Angli
joje apie 200 metų atgal.

Sakoma kad ir arkliai pradžioje turė
jo kanopas su keliais pirštais ar nagais. 
Palengva jie išsivystė į vienkanopes kojas.

Kitas dar dalykas. Arkliai turėjo pir
mutines kojas trumpesnes negu jos dabar 
yra, o paskutinėsės buvo maždaug tokio il
gio kaip dabar. Jie tada negalėjo taip greit 
bėgti kaip dabar bėga.

NETEKUS DRAUGO
Sužibo žvaigždė sidabrinė 
Augštai padangėj mėlynoj, 
Ji laimę lėmė man auksinę, 
Ir šviest žadėjo tamsumoj. 
Ir siela džiaugės ją pasiekus, 
Svajones audė vien saldžias; 
Bet žvaigždė laimės greit paskendo 
Ūkuos naktinės tamsumos.
Juodi šešėliai nusileido 
Ant mano tako amžinai. 
Jau nenušvis kita žvaigždelė 
Klaidant gyvenimo tamsoj, 
Reikės vien klaidžiot kol numirsiu, 
Gyvenimo styga nutruks.
Dieną skausmingų atminimų 
Kada užmirši širdie tu?
Liausies vaitojusi krutinę —

Kada, o kada?
Dangus net randa nelaimingo, 
Siuntė perkūnus ir žaibus, ' 
Rodos norėtų prikelt iš miego 
Tą kuris niekad nenubus; 
Ir dangus vergė nusiminęs 
Ir plovė karštą jo lašai, 
Ir staugė vėsulos audringos, 
Vienok gulėjo jis ramiai. 
N’atšauks perkūnai jo galingi, 
Nei verksmas širdies mylinčios. 
Liks jis vienintelis, ten vienas, 
Be jausmo, gyvybės, kančios. 
Kodėl palikai mane vieną, 
Kurią mylėjai taip karštai?. 
Palikai liūdnumą; kariones, 
Ir žaizdą krūtinėj jautrioj. 
Neįstengs niekas jos išgydyt, 
Kančių sumažint negalės,.
Tuomet nurims ji ir liks laiminga 
Kad’ amžinai-širdis nutils.

. Julia K—tė.
Lietuva.

w
Aleksandras Didysis įsakė savo karei

viams nusiskusti sau barzdas. Sakoma tam 
priežastis buvus ta kad su priešais susiėjus 
ir pradėjus muštis, 'prisieina susikibti už 
barzdų. Aleksandras nuėjęs karėn ant sa
vo priešų labai anuos nustebino.

Chiniečius privertė kasas nešioti Man- 
čžai, sena imperialistinė šeimyna valdžiusi 
Chiniją iki 1912 metų revoliucijos.

Augustas, Neronas ir kiti Romos im
peratoriai įsakė savo pavaldiniams, ypatin
gai moterims, ką galima dėvėti ir ką ne.

Liudvikas XV, Francuzijos karalius, 
išleido ukazą draudžiantį paprastiems žmo
nėms dėvėti drapanas iš kartūno, kuri pri
vilegija priklausė didžiūnams.

NAUJIENA VISIEMS MOKSLĄ MYLINTIEMS
“ARTOJAS” pradedant šu Lapkričio mėnesiu spausdina labai 

x žingeidų veikalą — tokį indomų kaip buvo “Dausų Kolum
bas”.. Šis liaujas ilgas veikalas yra “Dviejų Laivų Nuotikiai'— 
Kelionėse po šiaurės Žemes”. Mes žinom apie savo gyvenamas 
sritis daug, bet nieko nežinom apie šiaurės karaliją kur žiemą 
per šešis mėnesius būna naktis be paliovos, o vasarą — per tiek 
pat laiko diena be paliovos. Tenai žiemą saulė neužteka visai, o 
vasarą viešai nenusileidžia: ji apeiną ratu danguje ir vėl pasiro
do rytuose. — Užsirašykit “Artoją” dabar, reikalaukit Lapkri
čio numerio kuriame telpa to veikalo pradžia. Užrašykit jį sa
viškiams Lietuvon — tai yra mokslas apie žemę ant kurios mes 
vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinės sistemos tvarkos.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ROMANSAS 
O mergyte mylimoji, 
Širdies mano linksmintoji, 
Duoki ranką, žadėk širdį, 
Jeigu dvasios balsą girdi.
O bernyti, mylimasis, 
Širdyj mano vieta rasis: 
Aš tau širdį pažadėsiu, 
Kol gyvensiu tol mylėsiu.

Kalnų Onutė.
Nuo Juokų Red.: Gerb. Kal

nų Onutė yra nauja musų poetė 
kuri jau senai šiame skyriuje 
sau džiaugsmo rado, skaitė kitų 
eiles ir, šiaip rašteliui, ir kėsino
si siųst eiles, bet vis nepasitikė
jo ar tilps. Dabar ji atsiuntė 
visą, pluoštą įvairių eilučių, bet 
šios tik vienos iš visų ką spau
dai tinka be pertaisymo. Jeigu 
mums laikas pavelys; gal ir dau
giau čia jos eilučių matysite. OC------- ----------u -- - ---------C------------- -------------- I-v

ji tuo tarpu gali rašyt daugiau, ’snaujo. 
gal kartais iš daugelio vienos- 
•kitos ir tiks.

Gerb. Kalnų Onutė savo eilu
tėse persako musų liaudies lu
pose tankiai girdima tema jau
nimo daineles, 'kurios vieniems 
yra 'tik žodžiai, o kitiems buvo 
darbai. Daugybė musų liaudy
je buvo poetų kurie nemokėjo 
rašyt, o tik “iš galvos” sudėda
vo eilutes, ir jas dainuodavo, po 
ko nugirsdavo kiti, ir taip daine
lės liko “liaudies dainelės”, be 
pastatymo paminklo tikriems jų 
autoriams, poetams.

Mums vienas pagyvenęs žmo
gus sykį pasakojosi kad jis po 
gražiai praleistų vakarėlių su 
mergelėmis per naktį užmigt ne
galėdavęs — sako, rodos, lovoj 
gulėdamas imtum ir prirašytum 
pundus eilių. Bet jis rašymu 
neužsiiminėjo (nors rašyt mo
kėjo). šitas yra tik mažas pa- 
vyzdis iš daugybės žmonių jaus
mų. Jaučia taip pat meilės ir 
poezijos ūpo pagavimą ir tas 'ku
ris moka rašyt, ir kuris nemoka. 
Vieni kurie moka rašyt, rašo, ir 
juos mes žinome poetais. Kiti 
rašyt moka bet eiilų nerašo, tik 
taip sau poetiškai nemigęs nak
tis praleidžia, bet atsikėlę visai 
poetiškumo savyj nejaučia. Ki
ti ir rašyt nemoka, bet jie eiles 
tveria taip kaip tikri poetai, na 
ir štai mes turime vienoj pusėj 
rašytą poeziją, kuri tankiai ne
labai mums patinka, išrodo sun
ki, nelengvai skaitoma; iš kitos 
pusės, nerašytą poeziją, kurią iš 
keno nors lupų išgirdę tuoj iš
mokstame, nereikia nei skaityt 
nei užsirašyt, nei pa'kartot.

mai ir gražus išpuošimai apie 
juos buvo naujutėliai, kada dąp 

|jis tiko užimt vietą puikiame 
svetkambaryje išdidaus grafo 
ar kokio kunigaikščio. Paskui 
atsisuki — ir pamatai kad už
pakalyje tavęs stovi, pažiūri, at
eina ir praeina būreliai žiūrėto
jų — tokių pačių žingeiduolių 
kaip, ir pats. Viską tą veidro
dyje matei....

žingeidus yra muzejus. Eini 
j jį nuolatos, vaikščioji, žiuri į 
paveikslus, ir vis nori tankiau 
matyti, nors viskas tas pats, tik 
retkarčiais ką naujo’ randi.

Ateini sykį, apžiūri viską, — 
tuos pačius paveikslus, stovylas, 
daiktus, sienas ir langus, jau 
rodos su jais apsipažinęs. Bet 
praenia pora savaičių laiko, ir 
vėl kas tai 'traukia į muzejų, ir 
vėl,<s nekantrumo apimtas, eini 
nuramint tą paslaptingą geismą.

Ir štai, dar nepabaigėme šios 
pasakos, vos praėjo pora savai- 
vių, vėl mes muzejuje lankėmės,

Ką mes dabar matėme čia nė
šy ti nerašysime, jei 
ti, pradėkit skaityt

norit žino
sią pasaką

(Galas)

Kada ilgiApie andarokus.
andarokai (moteriški) pradėjo 
eit trumpyn ir trumpyn, visas 
pasaulis nustebęs žiurėjo. Ku
nigai juos keikė, bobos smerkė, 
darbdaviai nepriėmė mergų į 
darbą su trumpais andarbkais, 
ir pasidarė tokia revoliucija ko
kios nuo bolševikų revoliucijos 
svietas nebuvo matęs. Bet ta 
andarokų revoliucija turėjo ir 
gerąsias savo puses. Tuoj atsi
rado būriai profesorijų, dakta
rų, sanitarų ir kitokių augštų 
mokslų žmonių kurie pritarė an
darokų trumpėjimui. Beveik vi-1 
sas mokslas stojo už tokius an
darokus. Filosofai įrašė išve
džiojimus apie moterų ypatin
gumus; istorikai darė sulygini
mus kad ir senovėj tokių nuoti- 
kių .buvę kada andarokai pasie
kė kelius; daktarai rašė kaip la
bai sveika tokie andarokai, nes 
jie toli nuo žemės, nerenka -nuo
dingų dulkių, ligų perų, ir tt., 
ir tt. Ir kam mes turėtume pa
tikėt jei ne mokslui?

Bet deja, štai gerb. Mada sa
vo magiška lazdele pamojo, an
darokai pradėjo ilgėti vėl paliko 
ilgais, ir vėl visi moksliški išve- 
gumai trumpų andarokų nuėjo 
ant nieko. Tie filosofų ir dak
tarų straipsniai dabar mums iš
rodo lyg rašyti keli šimtmečiai 
atgal, o moterįs viena už kitos 
velkasi ilgais andarokais, ir tuo 
pasidaro galas taip svarbiam 
moksliškam dalykui kaip trum
pi andarokaj.

viršio, o ne vidaus, per ką jos diena yra, bet velnių vakarą vi- 
ir;+o_ I gj linksmai sutinka ir atlieka, 

velniškus darbus.
■Lietuvoj panašiai apvaikščio

jama Užgavėnių vakaras, nors 
Pelenų Diena ant rytojaus dau
gelio visai nelaikoma svarbi.

nei moksluose nei niekame kita
me iki šiol neatsižymėjo.

ŽU

. Italijoj apsireiškus politiš
kiems sumišimams', musų laik
raščiuose atsirado yienas nau
jas žodis: “Fascistai”. Bet di
duma musų laikraščių jį rašo: 
“Fašistai”. Taip tas žodis Ita
liškai tariasi (išėmus galūnę).

Tečiau kad Lietuviams lygiai 
•nesuprantama žodis “Fašistai” 
kaip ir “Fascistai”, “Dirva“ ra
šo jį taip kaip jis teisingai yra.

Amerikoj gyvendami mes pa- 
tyrėm vieną ypatingą dalyką: 
tam tikrą šventę kuri nėra šven
te, bet sena tikybine liekana. Va
kare prieš Visus šventus (spa
lio 31 d.) jauni ir seni žmonės 
pasirengę į baidykles, eina gat
vėmis, daužo langus, laužo tvo
ras, išverčia vartus, ir lt. ir tt., 
kad tik kuodaugiausia blogo pa
darius.

Sulyg seno tikybinio prietaro, 
tai yra “visų velnių” naktis. 
Kadangi visi šventieji turi galy
bę lapkričio 1 d., vakare prieš 
tai velniai stengęsi panSudot vi
są savo galę ant žmonių. Ir iš
tik®, kaip pekliškos galybės už
viešpatavo žmones. Velnias, iš 
jo paveikslo, mums išrodo vaiz- 
dingesnis negu šventasis, taigi 
velniai ir įgavo žmonėse daugiau 
populiariškumo. Visų Šven'lų 
diena visų užmirštama, ir dau
gumas visai nežino kad tokia

Ar ne juokinga: Lietuvos Ope
ros direktoriai su gvoltais šau
kia musų Amerikos artistus, sa
kydami kad jiems ten trūkstą, 
o Lietuvos Operos artistai va
žinėja po Ameriką.

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

cunard
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southam- 
ptonc. Lietuviai ypatiškai lydimi.

Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavų (3čiakl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI IŠ LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų del kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.

Vartojama
Kur tik
Žmonės
Turi
Dantis

Italijoj

Italijoj kiltesnės moterįs, kurios _ 
džiuojas savo gražumu, žino puikumą 
žibančių ir spindančių dantų. Ir ten, 
kaip ir čia, gražesnės moterįs atrado 
kad du kartu per dieną vartojimas 
Colgate’s Dantų Valytojo padaro nu
sišypsojimus skaistesniais.

(Tąsa iš pereito num.) Sekan
ti žingsniai per muzejų mus žu- 
vedė į senų daiktų skyrių — į 
kambarį kur sukrauta senos šė
pos, lovos, krėslai, patiesalai, ir 
kiti tam panašus daiktai kurie 
jau jokios vertės naudojimui ne
turi. Kiti žmonės net pamisli- 
na: mano nauja gražesnė lova ar 
šėpa čia geriau pritiktų stovėt 
negu ši kirminų išlandžiota. Bet 
kaip jaunas žmogus nors daug 
dirba nėra apvertinamas taip 
kaip senas, taip ir nauji daiktai 
mažos turi vertės pagarboje — 
išskyrus pinigais kada juos rei
kia mums pirktis. Seni dalykai 
muzejuose sudėta ne papuošimui 
jų, bet parodymui mums kokie 
daiktai buvo naudojama žmonių 
kuirų dabar nei kapų žymių ne
rastume, kurių lavonus kirmi
nai daug pirmiau suvalgė negu 
šiuose rakanduose skyles išėdė.

Stovėjome prie vienos didelės 
ir plačios lovos. Misti jome, kas 
ją klodavo, kas joje gulėdavo ir 
kokius sapnus sapnuodavo. Gal 
but kokia graži mergelė joje at
ilsį rasdavo; ar kokia šykšti se
nė susirietus joje gulėdavo. Ir 
taip pamisimus nueini toliau, 
štai kabo puikus veidrodis. Su
stoji prie jo ir vėl pradedi įsi- 
vaizdint. žiuri ir matai jdme: 
puošnus jaunikaičiai, gražios ir 
malonios mergelės prieš jį šai
posi, kartais pasižiūri į jį kokis 
senis, plikas, išdidus, matyt su 
mokslu galvoje; kartais švysteli 
moteriškė kuri. irgi nusišypso, 
pasitaiso sau plaukus, paskiri 
vėl matai porelę vienas kitam į 
ranką įsikabinusią, gražiai pa- 
žiurinčią. Taip ir eina pro akis 
— tame veidrodyje — žmonės 
kurie rodos į jį žiurėjo tose die
nose kada dar jo auksuoti rė-

Pakalbėję apie moksliškus an- 
darokus, tarsime žodį ir apie 
moterų dūšias. Iš senų laikų 
buvo tikėta 'kad moterįs neturi 
dūšios, užtai vyrai nepavelirio 
joms ir kelinėmis dėvėti, ir ne
reikdavo joms rūpintis apie dū
šios išganymą, del ko jos ir vir
to tokiomis kad dabar tik apie 
savo kūną rūpinasi: tik kad bu
tų graži, pasipuošus, ir visą lai
ką praleidžia gerinimui savo iš-

di-

Geri Dantys Gera Sveikata
“Colgate’s” vardas ant toiletinių daiktų gvarantuoja 

. Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. įsteigta 1806 m.

COLGATE’S išvalo saugiai ir švariai. Jis 
turi gardų skonį kuris dantų valymą padaro 
smagiu. Didesnės mieros Sriubelė, kaina 25c.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus ■

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją____ .....
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos'.
Nusipirkite bonkg Ruflcs savo aptiekoje šiandie už 65a., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

P. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

Kodėl taupyti 
pas mus

Kuomet jus dedat savo pinigus į 
six įstaigą jus padedat būdavot 
Clevelandą didesniu kadangi mes 
skolinam daugelį milijonų dola- 
rių ant pirmų mortgečių ant ne
judinamosios nuosavybės šiamė 
mieste.

Šitas patogioj vietoj esantis tau
pymų bankas užkviečia jus pra
dėti dėti savo pinigus čionai ant 
4% uždarbio.

incotyoorafed

for‘fairings
in the City of Cleveland
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Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Pirmutine Mintis Apie Liksmias
Kaledas-Columbia Rekordai

Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
LIETUVIŠKI

Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 
šaltyšius — Daina, '' kvartetas?'

Smarkus vyrąs I— tdųetas, juokinga daina..
Kur bakūžė samanota, — daina, M. BradunienS.

Giesmė j 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 dvareli — 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 —

Zlote liscie (Auksiniai
Moja luba — Maršas

Vilniaus rūta — daina, 
Drinopolis — Maršas.

Kas subatos vakarėlį — Daina, kvartetas.
Nuostabu — Maršas.

Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.
Po dvigalviu ereliu — Maršas.

Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologą*.
Žuavų Maršas — Benas.

Lietuvo Tėvyne, musų. — M. Petrauskas.
Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas

Birute — M. Petrauskas.
Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrai!

Darbininkų Marselietė — 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 Šilingėlj — M. Petrauskas, daina.
Šių nakčialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

Prieš audrų — Valcas, Orkestrą.
Bangos *-įValcas, Orkestrą.

Linksmybė — Polka. Orkestrą.
Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą.

Ant bangų — Valcas. Orkestrą.
Kregždute — Valcas. Orkestrą.

Liuosnoris medėjas — Maršas. Orkestrą.
Vėliavos nešėjas

Šalies gražybė —
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka. —
• Pavasario rytas — Polka. Armonikų,duetas.
Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų' duetas.

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

Audra — Mazurka. Armonika solo.
Raseinių Polką — Armonika solo.

Kazokas — Valcas, armonika solo.
Šaulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.

Mano mylimoji — Valcas, orkestrą.
E2654 ' Onute — Polka. Orkestrą.

Išreiškimas Meilės — Varcas.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

Jūrių melsvumas — Mazurka.
Tyki mėnulio naktis — Valcas.

Mėlynos akelės — Valcas.
Visur linksma — Valcas.

Šok į rajų < -- Mazurka.
Žemaičių polka — Armonika solo.

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

Teklytė — Valcas. Orkestrą.
Ant Dunojaus Bangų —'Valcas. Orkestrą.

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

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

Pasisėjau žalių rūtų — Choras
Oi Motule — Choras. ,

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

Vakarinė daina — čižauskų duetas.1
Ant marių krantelio — J. čižauskas.

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

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

Mes padainuosim — Choras.
Saulelė raudona — choras.

Beauštant; aušrelė — Choras.
Skambančios "stygos — Čižauskai, duetas.

Tu mano motinėle
Gimtinė šalis — J.

Sunku gyventi —
Kur bėga Šešupė —

Karvelėli mėlynasis — Choras. .
Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.

Loja šunės ant kiemo — Choras.
Plaukia sau laivelis — M. čižauskienė.
Lopšinė — M. čižauskienė.
Sukruskime broliai — Choras.

Eina garsas nuo rubežiaus — chpras.
Dėaukas — Polka — Orkestrą.

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

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

Mažrusiška polka — Armonika.
Batų čystytojas — Maršas, švilpimas.

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

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

Dainius — M. Petrauskas.

Armonika, 
lapeliai) Mazurka.
— Armonika.
kvartetas.

as. 
s.

muzika.

— Maršas. Orkestrą.
Valcas. .Armonikų duetas.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Orkestra.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.' 
Armonika solo. 
Armonika solo.

— čižauskai, duetas.
Čižauskas, baritonas.

J. Čižauskas.
Choras.
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Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą

Mes Apmokam

Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirkles — 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. Valcas.

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.
šių 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 — Maigytas choras.

Vaiiąyi dienų — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas choras, j

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

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

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

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

Jonas Šmikis keliauja namo. Monologas.
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis — Mazurka.
Jaunimo polka.

Strazdelis — M. Petrauskas.
Spragilų daina — M. Petrauskas.

Padainuosiu gražių dainų — J. Butėnas.
Našlys — J. Butėnas.

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

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

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasaryj — .M. Petrauskas.

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

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

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

Pavasario dainos — Columbia benas.
Pakol jaunas tai ir lišksmas. Polka. Benas 

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir Lušnakojis 
Dainininkas pas__  Plieniunas ir—Lušnakojis
Mergele, tu mąųo miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės
Derybos

Virbalio
Sesutės
Liūdnas
Kotelyje
Linlnma diena mums
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą
Gcl šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias

Du ubagu
Ubagėlis

Monologas.
Benas.

Benas.

(monologas) 
Plieniunas ir
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polka 
vairas 
gyvenimas

Instrumentų

E3687

E3698

nušvito

Plieniunas 
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 
JL Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir. Lušnakojis

TARPTAUTIŠK1
■ La Paloma (Karvelis) — Armonika.

Tripoli — Maršas.
Love (Meilė) — Valcas? Armonika.

Moon (Mėnulis) — Valcas. Armonika.
žaliam gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą 

Baliaus karaliene — Valcas.
Meditacija — Instrumentėlis kvartetas.

Širdjs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.
Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.

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

Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.
Valse, blanche — Valcas — Orkestrą.

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

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

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

Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.
Žavėjimas —

Mylimoji -—
Tarp gėlių ■—

Estudiantįna
Sybilles svajonės — Valcas.

Sybilčs valcas
Peteliškes valcas — Rusų balalaikų orkestrą.

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

Bjomeborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

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

Ęlfhill — 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.

Atsisveikinimas — Mazurka.
Kamarinskaja — Rusų šokis.

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

Valcas.
Valcas.
Valcas.
— Valcas.

Čigonų orkestrą
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.

Orkestrą.
Orkestrą.

Armonika.
Armonika.
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Maršas-Polka — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

Militariškas šokis — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

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

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

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo.

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

Finų polka — Benas.
Finiškas Škotas — Benas.

Ryto šokis — Polka, benas.
Atsisveikinimas su kaimu — Mazurka-Polka.
Suktinis šokis — Polka-mazurka — Benas.

Per tiltų — Vaičius. Benas.
Menuett — Smuiką solo.

Notturna F. Dur — Citra solo.
Polka Mazurka — Orkestrą.

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.
Graži Romanijos mergaitė — Valcas.

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

Čigoniška muzika — Smuiką solo.
Vakarinė daina — Cello solo.

Adagio — Cello solo.
Sūpynių valcas — Orkestrą.

Diedukas — Polka. Orkestrą.
Garbinimas moterų — Polka-Mazurka. Ork.

Moterų širdis — Valcas. Orkestrą. 
Polka-Mazurka — Armonika solo.

Maršas ‘polka — Armonika solo.
Serbų šokis — Dalis I; Armonika solo.

Serbų šokis' — Dalis II; armonika solo.
Turkiška mergaitė — Slavokų šokis. Orkest

Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas.

Algerijos maršas — Benas.
Šiaurių čardašas — Orkestrą.

Čigonų dainos — Smuiką solo.
Pergalinga Amerika — Benas.

Ispaniškas Bolero — Benas.
Visla upe — Mazurka. Armonika.

Po klevo lapais — Mazurka — Armonika.
Sidabrinės Vestuvės — Vydų šokis.

Linksmas ir Smagus — žydų šokis, Orkest 
Buk pasirengęs — Polka, Armonika.

Krakoviakas — Lenkų’ šokis. Armonika.
Švedų Armijos muzika — Orkestrą.

Parodos maršas — Orkestrą.
Stoormano Valcas — Armonikų duetas.

Kiemo šokis — Armonikų duetas.
Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.

Šokis su Varmlando mergina — Armonikos.
Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.

Kukuruzo ankštis — ■ Orkestrą.
Skriski, Mėlinas paukšteli — Orkestrą.

Čigonę, kur tu? — Orkestrą 
Mazurka — Armonikų duetas.

Saša — polka. Armonikų duetas.
Linksmumas — šokis, Orkestrą. «

Stockholmo šokis —' Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 1, two-step. Orkestrą

Belgiškas potpouri — 2, Valcas. Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą;

Belgiškas potpouri — 4, fox trot; Orkestrą.
Banto šokis — Tambouritza orkestrą. 

Kokonjest šokis — Tamyouritza orkestrą.
Jugoslavų himnas — Tambburitza orkestrą.

Serbų" šokis — Tambouritza orkestrą.
Geros laimės — Žydų šokis — Orkestrą.

Vestuvių šokis — Orkestrą.
Verkit už mane, Ąlyvos — Orkestrą.

Ant banguoto Balatono — Orkestrą.
Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.

Graziella — Polka. Instrumentų muzika.
Tai gyvenimas! — Maršas polka. Benas. 

Linksmas triubočius — Polka.
Linksmi muzikantais— Polka. Benas. 

Kaimelio valcas — Benas.
Karališko daržo šokis — Inštrum. kvartet.

Kareivio laiškas — Maršas.-- Instrum. kv.
Tušti prižadai — Polka, armonika.

Mylimoji — Valcas, armonika.
Ah, Elvira — Polka, orkestrą.

Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.
Šampano galopas — Benas.

Kopenhageno paroda — Benas.
Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.

Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.
Praga — Polka, benas.

Rugiapjūtė — Valcas. Benas.
Gražiausia mergina — Polka. Instrum.

Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais.
Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.

Pokilio utarninkas alpuose — Orkestrą.
Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.

Seni Šveicarų žmonės — Orkestrą.
Vasaros naktis —"Mazurka.

Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.
Kuku — Valcas. Armonikų -duetas.

Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos.
Hazy polka — Ksylofonu solo.

Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas.
Degtinės juokai — Armonika.

Vėjai, kų miežius krato — Armonika.
Po rugiapjūtės — Mazurka.

Linksmi vaikai — Polka.
Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka.

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka;
Aplink pasauli — Polkai Ksylofonu 

Amerikos patrolius — Armonika.
Visad linksmi--— Polka. Benas.

Saldus bučkis — Polka. Koncertina
Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.

Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.
Pabalnok žirgelį — Šokis, armonika.

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — Valcas. Benas.

Manhattan tuo-step šokis — Benas.
Ungarų šokis No. 14, Smuiką.

Penktas Ungarų šokis. Smuiką.
Magdalena — Polka. Benas.

Tarptautiška polka — Instrumentų kvart.
Kareivių stovyklos Maršas — Benas.

Allegheny upės valcas — Benas.
Rakieta — Galopas — Benas.

Graži Pragos mergaitė — Polka. Benas.
Kareivio atlaikos — Polka. Benas.

Josefinos polka — Benas.

Jazarimba Benas.
Jazarimba benas. 

Orkes.

solo. *

solo.
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orkestrą, 
orkestrą.

Benas.

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. Benas. 

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.
Ainerika (Fantazija) Benas.

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

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 — Tarptautinis Kaimo benas. 
Čiuozinėjant —" Valcas — Tarpt, kaimo b.

Italijos vynas — Biboro orkestrą.
Muzikalia vagis — Biboro, benas.

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 orkestrą.
Mylimoji — Polka. Orkestrą.

Vestuvių valcas. Columbia orkestrą, y 
Rosina polka — Tarptautinis benas.

Maršas No. 7 — Tarptautinis benas.
Piemens balius — Columbia orkestrą.

Augštyn-žemyn — Galopas. Orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork. 

Orientals procesija — Rusų balalaikų orkai.
Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.

Vėliavos paroda — Maršas — Benas.
Kuku miške — Valcas. Benas.

Senas pažįstamas — Valcas. Benas. 
Vidurnakčio šokis — Benas.

Tvarto šokis — Tarp.t benas.
Vyrai iš 69 pulko — Benas 

Kareiviai į frontų — Benas.
čiužinėtojų Valcas — Benas.

Klerneta — Kaimiečių valcas. Benas.
Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.

Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas.
Kalnų karalien — Thavių benas.

Ant Pirštų galų — Thavių benas.
Jaunas ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.
J Vėl namie — Smuiką duetas.
Mazurka — Armonika solo.

Smagus laikai — Armonika solo.
Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas. 

Riviera Maršas — Triubų kvartetas.
Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą..

Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika.
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
Adclia — Valcas 
Kaimo Paroda —
Visądžaliuojanti. Polka
Namų Linkui — šokio muzika 
•Amerikos Gražybė — Šokio muzika 
Jaunoji
Taika ir Liuosyb” — Valcas
Pergalės 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
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)

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka
Hawaiiška Gitarų Orkestrą
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiska G. Ork.
Hawaiiska

Muzika
Gitarų Orkestrą 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Žingsniai

už stalo 
iš Athlono
Rytų — .Polka

Balalaikų
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

2 
Triuba

Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

’ Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

SO. BOSTON, MASS.
“Keleivis” paimtas už keteros 

kaipo melagis. Jau buvo “Dir
voj” rašyta apie tai kaip Lenkų 
burdingbosių organas ‘Keleivis’, 
norėdamas būti ištikimu Lenkų 
bernu, pradėjo bjauriai šmeižt 
A. T. S. A. organų “Sandarą” 
bei jos narius už tai jogei šitie 
teisingai iškėlė j aikštę to atsi
prašant laikraščio darbus: kad 
tas lapas susijungė su Lenkų 
'klerikalų organu “Kuryer. Co- 
dzienny”, kad jie išvien dirba 
prieš Lietuvius.

Kuomet “Sandara”, “Dirva” 
ir kiti tikri Lietuvių laikraščiai 
skaudžiai įkaršė Lietuvių ’tiro
nams šonus, tie Lietuvių išmatos 
norėdami atsispirt prieš Sanda- 
riečius ėmė šmeižt juos. San- 
dariečiai matydami jogei Len
kų pataikūnas "Keleivis” šlykš
čiai meluoja, pasiūlė to laikraš
čio ponams net $100 už faktus. 
“Keleivio" ponai faktų neturė
jo -ir neturi; savo melų gi neat
šaukė. O šimtinė pas advokatą 
buvo sudėta del “Keleivio”. Ka
dangi “Keleivis” negalėjo už 
melus gaut tos šimtinės, Sanda- 
riečiai pasiėmė pinigus atgal. 
Po to “Keleivio" ponai labai* in- 
du'ko. Mat, nė tik kad pralai
mėjo šimtinę, bet dar ir mela
giais liko. Kas daryt? Bando 
dar kartą paskelbt savo laikraš
tyje provokatorišką melą prieš 
"Sandarą”. Paprašė savo bur- 
dingierių Lenkų parašyt niekam 
nevertą gromatą (“dokumen
tą”), ką jie ir padarė. “Kelei
vio” ponai davė padaryt klišę, ir 
indėjo į laikraštį to “dokumen
to” kopiją, pažymėdami jogei 
“Sandara” “sugauta”.z ..- Bet, 
ar tai del atsakomybės ar del 
jų pačių žioplumo priežasties gi- 
šeftmakeriai tą “dokumentą” 
padarė tiek niekam vertą, tiek 
juokingą, jog nepažymėjo nei 
kada ’tie prošepanai buvo “San
daros” spaustuvėj, nei su kuo 
sutitiko tenai. Pasakyta “bu
rnos”, ir viskas. Ne faktas. Ir 
vagis kur nors buna įsilaužęs — - 
tas nereiškia fakto teisingumą 
ii- atsakantumą. Prie to, jiems 
neuždrausta ir ateit kaipo į biz- 
nišką vietą, nes nėra demarka
cijos linijos prie “Sandaros” na
mo', bet sutartis padaryti ir įsi- 
leisti"prt)šep»nus yra kas kita1.

Taip burdingieriai ir burding- 
bosiai susikrimto patįs save kad 
Sandariėčiai paėmė juos už ke
teros.

Neišlaikydami SandarieČių 
, skaudaus (spaudimo, tie piktos 

dvasios žmonės- prieš Lietuvius, 
dar griebėsi vienos priemonės 
apgint savo judošystę. Pasam
dė advokatą F. J. Bagočių para
šyt “Sandaros” administracijai 
laišką {perspėjimui jos 
rašius prieš “Keleivį”, 
žmogus, kaipo ištikimas 
vio“ ponams klapčiukas, 
Lenkų burdingbosių reikalavi
mą — parašė “Sandaros” admi
nistracijai ir ,‘redakcijai laišką 
perspėdamas juos kad nerašytų 
ir nekalbėtų prieš Lenkų bur- 
dingbosius ir jų burdingiesius, 
ne's kliusią!

Kaslink parašų ant “Keleivio” 
langų. Tam tikrame laike jau 
•buvo rašyta ir “Dirvoj” ir “San
daroj” apie tai jog ant “Ke
leivio” namo langinės yra para
šas Lenkų klerikalų organo 
“Kuryer Codzienny”. šitą fak
tą “Keleivio” ponai įsireižę ban
dė užginčyt. Veltui,-tik pasiro
dė jog tie žmonės dar kartą di
desni melagiai — bando užgint 
visiems matorną>faktą.

žinoma; ’tas (parašas 
lis (gal 3 colių platumo 
10 colių ilgumo). . 'Bet 
tikras parašas “Kuryer Codzien
ny”.

Pažymėtina tas apie tą para
šą jog kuomet prasideda skau
dus smūgiai prošepanams, jie jį 
nusikabina. Ką tas reiškia? 
Turbut parodo .tai jog “Keleivie- 
čiai” vistiek ’tikrų Lietuvių dar 
bijosi. Kita vertus, juk prie 
biznio įstaigos, ypatingai prie 
spaustuvės- raštinės turėtų būti 
žymi skelbimo iškaba. Bet jei
gu iškabėlė maža, ir ta slepia
ma, tai aišku kad kaip Lenkų 
burdingbosiai taip ir burdingie
riai Lenkai nesmagiai jaučiasi.

Prakeikęs Vištą.

liautis 
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išpildė
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Kentucky valstijoj, 96 
senis apsivedė su 16 metų 
gaite. Kitaip skaitant, ji 
jam kokios ketvirtos kartos anu-
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ŽINIOS IS LIETUVOS
bas su gerais norais daryta? Ne, 
čia kas tai maišo, suka, drums
čia, politikuoja, ir tt.' ir musų 
gyvenimą vi» kaitina, pasitikė
jimą valdžia mažina. Ar gi tie 
patįs politikieriai vėl valdys 
metus ?

Atėję iš kai kurių vietų 
kimų rezultatai aiškiai rodo 
dar krikščionių demokratų 
(laikai) nepasibaigė. Nauj 
Seime, dar matos, kr.-dem-ai tu
rės didumą atstovų. Tiesa, jie 
bus šiek tiek pralaimėję, bet vis 
dar bus tokioje daugumoje kad 
jie sėdės prie Lietuvos valsty
bės1 vairo.

Rinkimai į Lietuvos " 
Seimą

šįmet rinkimai į -Lietuvos Sei
mą kalte valdžios ir vodavauja- 
mos krikščionių demokratų par
tijos praėjo betvarkiai. Su ke
letu įstatymų punktais buvo vi- 

/ sai nesiskaityta. Pav., kortelės 
balsavimo turėjo bent bent pen
kiomis dienomis prieš rinkimus 
inteikta balsuotojams, o dauge- 
lyj vietų jos visai nebuvo intei
kta, net 'kai kur jos nebuvo pri
statyta į laiką, kai Plokščiuose, 
dviem dienom prieš rinkimus 
dar nebuvo L. V. Sąjungos sąra
šo kortelių. Taip atsitiko dauge
lyje vietų ir net Kaune, jau pa
čiame centre, kai kam kortelės 
nesuspėta pristatyti, o kai kam 
pristatyta prieš pat rinkimų die
ną. žodžiu, pati ririkirpų maši
ną valdžios nebuvo sutvarkyta, 
nebuvo jos prisirengta, žino
ma, jau todėl ir nebuvo galima 
laukti kokios nors 'tvankos rin
kimų metu.

.Įregistravimais balsuotojų ne
buvo padaryta pilnas, bet buvo 
netvariais, o tod-el daug žmonių, 
net yra pranešimų iš Šiaulių ap
skričio kad ištisi kaimai, nebuvo 
suregistruota. Net Kaune, pir
moj apielinkėj, yra balsavuvsių ----- --------- —<•
300 žmonių viršaus negu balsuo-1 valstiečių — 2,222 b.; žemdir- 
tojų .sąrašas parodo. Reiškia 
balsavo suvirs 100 nuošimčių. 
Šis jau parodo kaip yra netiku
si tvarka ir kaip netikusiai pra
vesta rinkimai. O tai atsitiko 
todėl kad Vyriausiąją Rinkimų 
Komisiją paskyrė pervėlai ir 
jau nebuvo laiko rinkimų tin
kamai suorganizuoti. Taip vė
lai paskinta Vyriausioji Rinki
mų Komisija todėl kad krikščio
nįs demokratai -norėjo netikėtai- 
•neprisirengus užklupti jiems 
priešingas partijas, ir rinkimus 
greitai pravesti Kad .nesuspėtų] 
tos partijos intensiviai išvysty
ti priešrinkimų agitacijos.

Bet politikavimas ne tik su 
rinkimų paskyrimu (buvo daro
ma, bet dr su kareivių balsavi
mu. Viena-dviem dienom prieš 
rinkimus buvo leidžiama, .kariai. 
Jie savo dalyje negalėjo balsuo
ti, nes dar rinkimai nebuvo at
ėję,'o sugryžę į gimtąjį kampe
lį vėl negali balsuoti kad neįro- 
gistrudti, kitus rinkimai kelio
nėje užklupo.. (Ar tali tolds dar-

tris

rin- 
kad 
era 

iame

Kauno rinkimų apigardoj iš 
95,826 paduotų balsų, kr.-dem-ai 
gavo 32,089 b.; Lenkai — 10,784 
b.; soc.-demokratai — 10,248 b.; 
darbininkų kuopa (bolševikai)— 
9,654 b.; žydai — 9,622 b.; V. 
Sąj unga ir Liaudininkai — 9,446 
b.; žemdirbiai su pažanga — 
5,049 b.; ir kitiems žymiai ma
žiau. '

Telšių rinkimų apigardoj iš 
35,454 padubtų balsų (tik Kre
tingos apsk.) krikščionims de
mokratams teko 21,298 balsai; 
Vals. Sąjungai ir Liaudininkams
— 3,492 b.; soc. demokratams
— 3293 b.; darb. ir vargingųjų

biams ■— 1,294 b.; žydams — 
2,533 b.; kitiems mažai.

Utenos rinkimų apigardoj 34 
apięlinkėse paduotų 59,508 bal
sų teko: Valst. Sąjungai ir Liau
dininkams 20,327 b.; kr .-demo
kratams — .13,167 b.; soc. de
mokratams — 6,899 b.; Len
kam^ — 5,436 b.; darbininkų 
kuopai (bolševikams) — 3,782 
b.; žydams — 3,801 b.; žemdir
biams — 1,535 b.; ir kitiems ne
žymus skaičiai balsų. *

Raseinių -rinkimų apigardoj 6 
apielinkėse iš <15,195 poduotų 
balsų teko: kr.-demokra'tams — 
5,818 b.; V. Sąjungai ir Liaudi
ninkams — 3,141 b.; soc. demo
kratams — 558 b.; žydams — 
1,207 b.; Vokiečiams — 2,306 
b.; žemdirbiams — 147 b., ir tt.

Mariaihpolės rinkimų apygar
doje 7 apielinkėse iš 10,458 pa
duotų balsų kr. demokratams te
ką 3,798 b.; V. Sąjungai ir Liau
dininkams — 2,103 b.; soc. de
mokratams ■— 1,090 b.; Žydams 
— 1,042 b.; žemdirbiams — 54

. GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
LEIDŽIA A. L. T. SANDARA

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. ‘'“Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandara” kainuoja: Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje .metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 Metams, su daugybe 

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.327, E Street

<► 
<► 
<► 
<► 
<► 
<► 
<►

VIENYBES DOVANOS
Visiems kurie iki Vasario-February 1 5 a., 

1923 m., užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį 
gaus

“Vienybę” metaips,

D O V
Kalendorių, sieninį,

Lietuviškomis spalvomis.
Knygų, 2 dolarių vertes, ‘Vienybės’ laidos.

Prenumerata metams - - $3.50
Lietuvon $4.50

“VIENYBE” 
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

ANŲ 
istoriniu paveiksiu, <>

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

BAMBINO
Valsbaženklla Beg. S. V. Pat. Biurą 

greitai suteikia pagalbą ir tuojans kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

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

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

b., ir tt.
Panevėžio rinkimų apigardoj 

19 apielinkių iš 48,830 paduotų 
balsų krikšč. demokratams teko 
22,283 b.; Valst. Sąjungai ir 
Liaudininkams —11,779 b.; 
demokratams — 4,510 b.; 
dams — 3,865 b., ir tt.

Ežerėnų apskrityje balsų 
vo: Valst. Sąjunga ir Liaudinin
kai — 3,708; kr.-dem. — 4,349; 
Rusai — 1,524; Lenkai — 2,154; 
žydai — 1,303; žemdirbiai — 
279, ir tt. * Viso padubta 15,586 
balsai.

Šiaulių apsk. 11 apielinkių iš 
36,189 paduotų balsų gavo': V. 
Sąjunga 6,511.

Biržų-Pasvalio apsk., viso pa-' 
duota 47,272 b., iš jų Valst. Są
junga gavo 11,100 b.

Balsavime dalyvavo 80 nuo
šimčių rinkikų, čia poduotos 
rinkimų pasekmių žinios nėra 
tikros, vienok galima nuspėti 
koks bus naujas Seimas. Jame 
dar krikščionįs demokratai va
dovaus.

(“Liet. Ūkininkas”)

4/ “Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą”sas sąlygas ir galimybes. ’Pasi
rodė jog Lietuva tiek ekonomi- 

i niai yra tvirta kad gali įvesti 
i savo pastovios vertės pinigus.

Svarbiausia ramstis saviems pi
nigams yra tame kad Lietuvą tu
ri tokį didelį perteklių jos ga
minamų produktų kurių užsie
nių rinka taip labai reikalauja, 
kad jų išvežimas žymiai viršija 
musų kraštui reikalingų užsie
niuos gaminamų išdirbinių įve
žimą. Antra sąlyga tai musų 
broliai Amerikiečiai, kurie kas
met persiunčia į Lietuvą daug 
dolarių ir tuomi tvirtina jos eko
nominę padėtį. Trečia sąlyga 
tai musų emisijos banko, vadi
namo Lietuvos Banko, nuo val
stybės nepriklausomybė. Tai yra, 
valstybė negali spausdinti savo 
nuožiūra popierinius pinigus ne
paremtus auksu arba tam tikro
mis vertybėmis. Jei musų val
stybė nuolat krintant markės 
vertei pajiegė suvesti-išlaidas su 
pajamomis tai turint savo pa
stovią valiutą musų valstybinis 
biudžetas bus juo lengviau su
vedama be deficito. Valdinin
kams buvo neduodama tinkamo 
atlyginimo ne del to kad Vyriau
sybė nenorėjo, bet kad ji nega
lėjo. Subiednėjus valstybei fi- 

j nansiniu žvilgsniu, turėjo subie- 
. dnėti ir valdininkai, tarnautojai, 
. ir darbininkai. Dabar atlygini- 
. mas jau žymiai padidinta, bet 
. negalima laukt stebuklų kad, sa- 
. kysim, per pora savaičių vals’ty- 
. .bes finansinė padėtis taip staiga 
. pagerėtų. Bet po poros-trejeto 
r mėnesių, neabejojamai, toji pa- 
. dėtis tiek sutvirtės kad ir tar

nautojai ir 'kiti valstybės reika- 
i lai bus galima tinkamai aprtipin- 
i ta.

Girdima nusiskundimų kad ii- 
• to kursas keičiasi ir nuo to kai

rios sviruoja. Reikia mums ga
lutinai nusikratyti tos klaidin
gos nuomonės. Ne lito kursas 
keičiasi, bet markės vertė puola, 
ir nuo to yra tas sviravimas.

Toliau p. MiniMeris pabrėžė 
kad prekybininkai (suprask, Žy
dai) netikėjo musų pinigų pa
stovumui ir todėl pakėlė kitas 
kainas prekėms net keliais šim
tais nuošimčių kad tuo apsidrau
dus save nuo litų vertės puoli
mo. Bet jie netrukus įsitikin
sią musų pinigų1 pastovume, be 
to, laisva Jconkurencija paveik
sianti į 'kainų nužeminimą. To
dėl esą vilties kad kainos po mė
nesio ar dviejų bus nužeminta 
ir nusistovės.

Vyriausybė šiuo dirbtiniu kai
nų kėlimu yra taip pat susirū
pinusi ir imsis galimų priemo
nių jas sužiuroti. žinoma, ir Vi
suomenė šiame reikale turi ro
dyti daugiau aktingumo: Remti 
kooperativus, nepirkti pas pri
vačius krautuvninkus tokių da
lykų kurie šiai dienai nėra būti
nai reikalingi; aiškinti litų ver
tę ir palaikyti jų vartojimą, ir 
kitaip.

Ministeriui pabaigus kalbėti, 
dar buvo paklausta ar nėra pa
vojaus kad šmugelninkai gali iš
pirkti už markes litus ir išga
benti juos į užsienius, 
pilietis pareiškė matęs, 
vežtas 'keturias''dėžes su 
mis. Ant to Ministeris 
■kad tam jokio .pavojaus nėra. 
Litų niekam veltui neduodama. 
Jei kas nori gauti litų už juos 
turi įnešti dolarius, auksą, arba 
tiek markių kad už jas butų ga
lima nupirkti dolarių. Kasdien 
Lietuvos Bankui' telegrafu pra
nešama kiek tą dieną visose iž
dinėse iškeista litų į markes. 
Tuojau už tas markes telegrafu 
užperkama užsieniuose dolariai 
ar kita au'kso vertę turinti pa
stovi valiuta. Tokiu budu tik 
išeina litas iš banko, tuojau už 
jo pečių stojasi tvirtas do'laris 
ar 'kita atatinkama vertybė.

soc.
žy-

ga- BELL TELEFONO DIREKTORIUS
Naujas Bell Telefono Direktorius Lapkri

čio I 5 dienai jau gatavas išeit iš spaudos.

Jeigu turit ką pridėt, perkeist ar pataisyt 
dabartiniame Direktoriuje, meldžiame atsi- 
šaukitį Commercial Department. „ ■’ į.

Biznio žmonių apgarsinimas Bell Direkto
riuje suveda jį arti su kiekvienu Bell Telefo
no naudotoju šioj srityj, kožnas kurių yra at
sakantis kostifmeris.

Mitingas Kaune del 
Brangenybes

Kauno Liaudies Namuose spa
lio 8 d. buvo sušauktą mitingas 
aptarimui klausimo apie dirbti
ną kainų kėlimą sąryšyj su Lie
tuvos pinigų litų įvedimu; Rui
minga salė ir antras augštas bu
vę užpildyta publikos. Visi no
rintieji negalėjo į mitingą inei- 
ti. Susirinko daugiausia valdi
ninkai, kurių tarpe buvo daug 
net augšte'snių, tarnautojai, dar
bininkai.

Pirmininkas Bružas paaiškino 
jog šis mitingas sušaukta tam 
■kad aptarus priemones kurių 
reikalinga butų imtis visuome
nei ir vyriausybei kovoj su dir
btinu kainų kėlimu įvedant Lie
tuvos pinigus litus.

Janulevičius toliau kalba, nu
rodo visą eilę faktų apie dirbti
ną kainų kėlimą, pabrėždamas 
ka'd pas mus savo yra rūšies “pi? 
liečiai”-spekuliantai kurie rūpi
nas ti'k apie Lietuvos nualinimą. 
Tai yra baisi šaranča, kuri nu
alinusi derlingą Rusiją dabar nu
tūpė ant derlingos Lietuvos. Nu
alinusi musų kraštą, toji speku- 
liantinė. šaranča, neabejojamai, 
skris toliau, j ieškoti vietų kur 
dar yra kas •alinti. Mes Lietu
viai čia esame gimę, čia augę.; 
mes šiame krašte gyvename ir 
gyv'ensime, ar bus mums gera, 
ar bloga. — Toliau- kalbėtojas 
nurodė kaip, jo nuomone, reiktų 
su aiškiais musų krašto išnau
dotojais kovoti: aiškus padėties 
išnaudojimai turėtų būti per 24 
valandas iš Lietuvos ištremia
mi ; vyriausybė turėtų duoti -tei
sinės ir medeginės paramos ko- 
operativams kad jie galėtų in- 
taisyt urmo sandėlius, ir Jct.

šulčys kalba kad mes turėtu
me, rodos, džiaugtis susilaukę 
savo pinigų, o -tuo tarpu jau 
šiandien susirinkome kalbėti 
kaip apie kokią bėdą. Bet tai 

Igal ir gera esą, nes mus verčia 
imtis gvildenti tuos klausimus 
kurie jau senai gvildenama. Ka
rės metu taip įsigalėjusi spėkų- . 
liacija kad ji dabar darosi sta- . 
čiai pavojinga. Su tuo apsireiš
kimu galima kovoti tik per ko
operativus. Bet vyriausybė ne- 
jremianti kooperativų todėl jiems ] 
sunku kas nuveikti.

žodį ima Finansų -Ministeris . 
V. Petrulis, kurs rengėjų gru- ■ 
pės buvo prašytas ir maloniai ' 
sutiko paaiškinti susirinkusiems ( 
apie Lietuvos pinigus litus.' ,

Ministeris sutinkama plojimu. ( 
Jis daro platų turiningą paaiški
nimą apie Lietuvos pinigus. Į 
Jam užėmus Finansų Ministerio j 
vietą buvo Lietuvoj vartojama 
nuolat krintančios ost-markės. ‘ 
Kadangi valstybės pajamos ne
galėjo taip smarkiai augti kaip 
puolė markės-auksino vertė, vai- . 
stybė atsidūrė labai sunkioj fi
nansinėj padėtyj. Ir valdinin-

KALĖDOMS BESIAR
TINANT

• Iš ateinančių į Ameriką 
žinių matyt kad Lietuvoje 
gyvenimas jau ineina i tik
ras vėžes, iš kurių buvo iš
stūmęs nelemtasai auksinų 
ir Vokiškų markių smuki
mas. Mat, ką buvo galima 
vieną dieną pirkti už 1,000 
auksinų, tai ant rytojaus jau 
už tą patį reikėjo mokėti du 
ar tris sykius daugiau; kas 
vieną dieną buvo turtingas 
ant rytojaus pasijuto su tais 
pat pinigais jau beturčiu.

Dabar, kuomet įvesta Lie
tuvoje savi pinigai — litai 
— ir kainos viskam nusta
tyta pastovios, jau nei vie
nam nereikia abejoti apie 
pinigų perkančiąją vertę: 
litas yra ir bus litu kaip 
šiandien, taip ir rytoj, ir vi
sad.

Geistina tik kad Lietuvos 
žmonės kuodaugiausia tų li
tų turėtų. Nusmukus auk
sinų vertei iki žemiausio lai- 

, psnio, neperdaugiausia litų 
žmonės už juos gavo. O čia 
Kalėdos artinasi—žmonėms 
pinigų reikia: ir algoms mo
kėti, ir šventėms linksmiau 
praleisti, ir dovanoms savo 
mylimiesiems nupirkti.

Todėl jau laikas mums, 
Amerikos Lietuviams, siųs- 
mis sumomis iš arčiausio ga- 
gus naujaisiais Lietuvos Li
tais — savo giminėms, savo 
draugam, savo pažįstamiem. 
Tikriausia ir greičiausia tos 
Kalėdų dovanos pasiekia 
vietą per Baltic States Ban
ką, 294 Eighth Ave., New 
York, N. Y., nes tasai Ban
kas ne vien kad garantuoja 
pinigų neliečiamybę, bet ir 
duoda .geriausi patarnavi
mą : pinigai išmokama pilno- 
ti Kalėdų dovanas — pini- 
vėjui pačto, be jokių trukdy
mų ir vilkinimų. Kiek litų 
bus pasiųsta tiek gavėjas ir 
atsiims, nes visas išlaidas 
Bankas apmoka pats.

Atkeliavusieji iš Lietuvos 
žmonės pasakoja’kad turin
tieji laivakortes išpirktas 
BALTIC STATES BANKE, 
294 Eighth Ave., New York, 
N. Y., yra geriausia aprū
pinti kelionėje: greitai gau
na išvažiavimo popierius, 
nereikalauja mokėti jokiems 
agentams už patarnavimus, 
yra saugojami ir globojami 
visu keliu, gauna gerus ir 
švarius laivus su atskirais 
kambariais, gardžiais žval
giais ir visais patogumais, o 
iš New Yorko greitai nuve
žami į keliavimo vietą.

Todėl kaip siuntime pini
gų taip ir pirkime laivakor- ĮL 
čių kelionei iš Lietuvos ar į 7 
Lietuvą reikia kreiptis vien 
į tikrai Lietuvišką Banką 
šiuo adresu:
BALTIC STATES BANK 

294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

Direktoriuje garsinimas yra budavojantis 
biznį, kadangi jis yra nuolatinis ir reikšmin
gas. Ar jus naudojatės juo?

’.T
Atsišaukit į Commercial Department už- 

sitikrinimui kad jūsų apgarsinimas patilptų 
sekančio  j laidoj.

The Ohio Bell Telephone Company

Bee Vee

The Telling-Belle- Vernon Co.

Central 1766

Bandyk
Skanų

Šokoladinį
Gėrimą

Prospect 2420

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
nerališki perkraustvtoiai. vinduotoiai ir statv- IGenerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty

tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
kuojam, išleidžiam ir sukraunam.

3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Vienas 
net at- 
markė- 
atsakė

Valdžia Imsis Kovot su 
Spekuliantais

. Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:=t DANTISTAS tst!

Ofiao valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street

LOUIS EISENBERC 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 

Kvaibų, Vamišių, Cinutfja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1387-K

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklaųsinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavuno. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 

.tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — 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 ši ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

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

li siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO; PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

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

kų ir kitų valstybės reikalų ap
rūpinimas 'buvo nepakeliamai 
sunkus; Jau anksčiau vyriau
sybės buvo rūpintasi apie savo 
pinigų išleidimą. Bet buvo vis 
sviruota, lukuriuota kokių ten 
sąlygų pagerėjimo: buvo laukta 
įvairių de jūrių, Vilniaus, Klai
pėdos atgavimo, ir kit. Bet tai 
buvo klaidingas nusistatymas ir 
'bereikalinga 'baimė, žinoma, da
rant tokį svarbų žingsnį kaip 
savų pinigų išleidimas, reikėjo 
giliai apsvarstyti kaip teoretiniu 
'taip ir praktikiniu žvilgsniu vi-

Valdžia nutarė imtis priemo
nių šmugelninkams ir krautuv- 
ninkams pažaboti. . Tos priemo
nės 'bus vykdoma per karės ko
mendantus. Už dirbtiną kainų 
/kėlimą pardavėjai bus baudžįa- 
džiama iki uždraudimo vesti 
prekybą. Netrukus pasirodysią 
atatinkami įsakymai. Svarbu 
kad visuomenė padėtų vyriausy
bei tuos įsakymus vykinti, nuro
dydama kur kainos be jokio pa
grindo grynai spekuliativiais ti
kslais keliama.

(“Trimitas”)

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

Mano 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 Vaisią 606 ir 914.
Visokis gydymas yra visiškai BESKAUSMIS. Jus galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

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

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

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

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



8 DIRVA

Kas Girdėt Cievelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Siųskite Litus Lietuviams Lietuvoje-----Per “DIRVOS” AGENTŪRĄ

S. GREIČIENĖ, Koloratūra Soprano, kuri duos koncertą Lietuvių Salėj 
nedėlioj, Lapk. 1 2 d. Jos programe randasi daug puikių klasiškų dainų. I

Mt

SEKANTIS BUS JOS KONCERTO'PROGRAMAS:
1— Oi kas ? ......................................................... St. Šimkus

Stasė Greičienė
2— Azes Mirtis, piano solo ..........

Vincas Greičius
3— When Loye is Kind (Angliškai) ..

S. Greičienė
4— Concerto, 1 dalis, smuiką solo F. Mendelssohn

Hyman Sčhandlen -.
5— Spartą daina (SpaniŠkai).......... Estic ir J. Valverde

S. -Greičienė.
6— Ballade, piane solo

P-lė Estella Gockel
7— “Voi che sapete” (Itališkai) .......... M. A. Mozart
, Šiengrėbėlės daina (pavesta S. Greičienei) S. Kimutis

S. Greičienė i

H. Maciejowski
A. Čemiavski

Ed. Grieg

Fr. Chopin

Valstijos rinkimai. Lapkri
čio 7 d. Ohio valstijos rinkimuo
se |gubernatorium liko A. V. Do- 
nahey, Demokratas. Jo oponen
tas C. Thompson yna republiko- 
nąs.

‘Senatorium laimėjo republi- 
konas S. D. Fess, prieš demo
kratą buvusį senatorių Pome- 
rene.

Šiaip- visi Cuyahoga (Cleve- 
lando) apskrities viršininkai di
dumoje pateko republikonai.

Daug kongresmanų teko de- 
. mokratai. - •

Už vyno ir alaus sugrąžinimą 
balsavo 427,162'. Prieš 426,309. 
Jeigu skaitlinės nepasimainys po 
išleidimo “Dirvos”, Ohio valsti
ja bus “pusiau- šlapia”.

žinoma, šiais balsavimais pa
keičiama pačios valstijos prohi- 
bicijos įstatymas, bet federalis 
kąrės laikų uždraudimas dar lie
ką iki 36 kitos valstijos nusibal- 
suos už “we't”.

Dr. Graičunas atvažiuoja. Už 
poros savaičių sulauksime čia 
Dr. A. L. Graicund iš Chicagos, 
kuris atvyksta su paskaita. T. 
M. D. 20 kp„ A. L. T. S. 18 kp., 
Kudirkinė, ir kitos draugijos iš
vien susidėję rengia jam vaka
rą pėtnyčioj, lapkričio 24 d. Lie
tuvių salėj.

Draugijų atstovai meldžiami 
susirinkti. “Dirvos” redakcijon 
panedėlio vakare, lapk. 13 d., ap
tarimui viso to rengimo progra- 
mo.

Komisija.

Fr. Chopii

8— Nawrocona (Lenkiškai) ...
Kalinka (Rusiškai) ......
S. Greičienė"-

9— Polonaise, Kariškas maršas
V. Greičius

10— Avė Maria (Lotyniškai) su smuiką.... Bach-Gounod
S. Grėičienė

11— Whims, piano solo.......
P-lė S. Gockel

12— Leiskit į Tėvynę ......... .
Žinok; Mergele .............
S. Greičienė

13— Smuiką solo ...........
H. Schandler

14— Vilanelle (Francuziškai)
S. Greičienė

R. Schumann

.... V. Greičius 
.. J. B. Weckerlin

Eva Dell* Acqua

Didžiausias šio rudens koncer
tas. Nedėlioj, lapkričio 12 d., 
nuo 7:30 vai. vakarę, Stasė Grei- 
čienė, visiems gerai žinoma dai
nininkė, duos koncertą Lietuvių 
salėj, 6835 Superior Ave. Jos 
programa dalyvaus p-lė Estella 
Gockel, pianiste, Hyman Schan- 
dler, smuikorius, ir V.. Greičius, 
akompanistas.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus nerišlioj, lapkričio 19 d., 
nuo 2 vai. p6 pietų, Goodrich sa
lėj. Nariai ateikit atsiimt nau
jų knygų, gausit “Psichologijos 
Rankvedis”. Už šiuos metus už
simokėję gausit dar ir kitas ge
ras knygas.

—- . . .. I Visas Clevelandas ruošiasi į
S. Greičienč. kaip jau žinoma, perstatymą ‘tragi-dramos “Dvi 

yra labai talentinga, dainininkė. Seseri”, kurią statys scenoj A. 
.Ii turi nucrSfn rnlnrofnrp aimra. I t m 10 i___ __ _______ :Ji turi augštą' coloratura supra- 
no balsą ir gali dainuoti nuo že
mosios F iki E viršuj augštosios 
G, t. y. apie tris oktavus. Nors 
ji gerai pildo ir žemąsias notas, 
bet augštosioše notose gražumas 
jos' balso labiausia atsispindi.

L. T. Sandaros 18 kuopa lapkri
čio 26 d., Lietuvių salėj.

šis veikalas yra vienas iš su
kėlusių daugiausia piktumo ir 
užsidegimo Clevelande. Teatra
liškas Choras buvo pasikėsinęs 
jį lošt pereitą pavasarį, bet štai

GreĮčienės balso kokybė, inter-1'kas iš lošėjų parodo knygelę ku- 
.peliacijaz ir dainos išreiškimas nigėliui, kunigėlis paskaito ir 
yra nęperviršijami. Jos balse nutaria kad tas veikalas perdaug 
yra kas_ nors tokio nesupranta- baisus ar kitoks tam chorui sta- 

Vien tik ži- ^yti. Choras pyko, barėsi lošė
jai tarp savęs, norėjo pakelt re
voliuciją ir lošt be klebono ži
nios, bet revoliucija liko numal
šinta (nežinia 'kas atsitiko su re- 
voliucijonieriais), ir klebono ca
riškas u'kazas išpildyta.

Bet užtai dabar visi gaus pro
gos “Dvi Seseri” matyti.

Sandaros Belzebubas.

mo, .neišaiškinamo. . ................
nome jog ji turi gražų balsą.

šiuo kartu ji padainuos mums 
net astuoniose kalbose: Lietuvi
škai, Angliškai, Lotyniškai, Spa- 
niškai, Itališkai; Francuziškai, 
Lenkiškai, ir Rusiškai. Ji tu
rės vienuolika dainų ant progra
mų, bet tai bus tik dalis jos dai
navimo, nes žinome kaip ji yra 
nešykšti ant atšaukimų.

“Dvi Seseri” veikalo repetici- 
jos įvyks pėtnyčios vakare Lie
tuvių salėje”, lapk. 10 d., nuo 
7:30 vai. vakare. Aktoriai ma
lonės susirinkti į laiką, šie ban
dymai bus Įdaroma ant didžio
sios estrados. Rėžis.

Visi manė kad “Vanagas” jau 
pakratė sparnus, zbet ne.' štai 
panedėlyje vėl jis atlėkė iš Ak- 
rono į Clevelandą ir smarkiai 
capnoja vietos kleboną. Taip 
pat “Vanagas” apdainuoja (ar 
krankia) kaip jis apkapojo at
stovą ir kitus ponus.

AKIVAIZDOJE tokių svarbių ištisinių raštų kokius dabar “Dir
va” talpina, nei vienas skaitytojas neturėtų^užtęsti nei savai

tės laiko neužsimokėjęs prenumeratos. Delei lėšų, Administra
cija negali siuntinėti “Dirvos” tiems skaitytojams kurių prenu
merata pasibaigus, taigi tuoj sulaikoma, jeigu skaitytojas neduo
da žinios apie save arba neprašo* palaukti kada gauna musų pa
raginimą prenumeratą atnaujinti. Taigi apsirupinkit apie save; 
Tokių raštų kaip dabar “Dirvoje” telpa retai kada psitiko. At
eityje turime dar svarbesnių. Kam sunku užsimokėt metinę pre
numeratą galit mokėt pusmečiais, po dolarj.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje
” ” ” Lietuvoje

- ” ”, ” Kanadoje
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

$2.00
$3.00
$2.50

PRANEŠIMAS

DR. J. ŠEMOLIUNAS
AKIŲ GYDYTOJAS 

Perkėlė savo ofisą nuo seno 
adreso į naują vietą 

ant kampo
East 79th St. ir St. Clair Ave.

(Viršuje Ąptiekos)
Ineiga iš E. 79th St.

Pati sumanesnė; Praeitą sa
vaitę kas tai davė man paskai
tyti Brooklyno lapelį “Laisvę”. 
Parsinešiau namon, atsisėdau, 
užsidegiau pypkę, ir pirmiausia 
atsiverčiau editorialus. žiuriu 
didelėmis raidėmis (tik ne rau
donomis) antga'lvis: “žioplas 
gieda, kvailas -turavoja”. Manau 
sau: Ne be reikalo tame lapelyj 
tuzinas redaktorių sėdi, antgal- 
vius sustato filosofiškus,, suren
ka net prieš Kristaus gimimą 
vartotus žodžius. Skubinu skai
tau toliau, manau rasiu daugiau 
naudos negu sename muzejuje. 
Toliau sako: "Iš kur ‘to žioplio 
laikraštis gavo tokių žinių buk 
laisviečiai pavogė 'tuos Šerus ir 
į savo kišenius susidėjo, tai vei
kiausia ne tik jis, bet ir jo pati 
negalėtų pasakyti." Toliau vėl 
sako: “ ‘Laisvės’ bosai negauna 
po šimtą dolarių į savaitę algos 
■kaip kad ‘Naujienų’ bosai; ‘Lai
svės’ bosai neturi prisipirkę na
mų, automobilių, kaip 'kad ‘Dar
bininkų Tiesos’ ir ‘Naujienų’ 
peckeliai turi. ‘Laisvės’ bosai 
nėra nei daktarai, nei advoka
tai.”

“Taip pripleškinta kelios špal- 
tos, o kiek 'ten radau kvailių, 
žioplių, kūjagalvių ir dar kito
kių tai nei suskaityti negalėjau.. 
Bet man labiausia puolė į galvą 
kur sakoma: “Ne tik jis bet ir 
jo pati negalėtų pasakyti.” Rei
škia, pati turi būti sumanesnė. 
Jeigu taip, tai aš tuoj užsinorė1- 
jau ištirti ir sušukau:

— Mare! eik šian.
— Ko gi tau reikia?-— sušu

ko pati.
— Eik šian, — sakau, — iš

rišk man klausimą.
— Sakyk, aš girdėsiu ir čia 

(ji mat buvo užsiėmus su — 
rio burokais).

Sakau: — Pasakyk tu 
Mariute, kodėl “Laisvė” 
daug rašo api® kitų pačias, vai
kus, namus, automobilius, bet 
apie “Keleivio” raudondvarį nei 
žodžio,?

Mano Marė sako: — Prastas 
butų Paukštys kad į savo lizdą 
•terštų. Dovydas.

Panedėlyje atidaryta naujas 
F. B. Keith teatras, puikiausias, 
kaip žinovai tikrina, visame pa
saulyje. Teatras yra įrengta 17 
augštų budin'ke, kurio viršų už
ima ofisai. Budinkas ir teatro 
įrengimas kainavo penki milijo
nai dolarių. Teatre vietų yra 
del 3,500 žmonių.

Kad šis Keith’s Palace teatras 
yra puikiausias visoj Amerikoj 
liudija tas faktas kad ant atida
rymo specialiais trukiais pribu
vo laikraštininkai ir kapitalistai 
iš New Yorko, net 400 'buris, ir 
privažiavo svečių iš kitų tolimų 
miestų, ko dar Amerika ant te
atrų atidarymo nėra patyrus.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 
12 d. lapkričio, nuo 2 vai. po pie
tų, Goodrich salėj, 1420 E. 31 
St. Nariai meldžiami susirink
ti, nes bus tarimų prisirengimui 
prie perstatymo veikalo kurį ši 
kuopa rengia lošti lapk. 26 d.

Valdyba.

Miesto sveikatos komiaijonie- 
rius Dr. Rockwood praneša jog 
pietrytinėj miesto dalyj škarle- 
tina serga 250 vaikai. Tėvus 
jis paragina žiūrėt- vaikus ir ant 
mažiausio apsireiškimo nesvei
katos kreiptis pas daktarą.

NAUJAI ATSIDARĖ
Saldainių ir Groserių Krautuvė 
■kur yra visokių daiktų ir kaina 
prieinama. Visi atsilankykit o 
busit užganėdinti.

J. VAITKEVIČIUS 
1156 E. 71 Street

PARSIDUODA
— 905 East 76th Street —
Netoli White Motor Co., 13 kambarių, 
vienos šeimynos namas, garažius, dvi 
maudynės, galima pirkti gera kaina. 
Šaukit Eddy 2768-M susitarimui pa
matyt tų namą.

Fiše-

man, 
taip

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 

kkius auksinius 
hrdeimantinius 
’dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.- ' 
4825~SUPERIOR AVĖ.

10 n-°'M

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

BEDA. JOMS
RASTO MOKYTIEMS 

Luko 11.52.

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO

Kas Yra Malda?
Nedėlioję 

Kapkričio 12, 1922 
7017 Superior Ave. 

2:45 po pietų
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

Ant Soika avė. utaminke ek- 
spiodavo vieno žmogelio “nami
nės” virimo “laboratorija” — 
žmogelį eksplozija išmetė net 20 
pėdų į orą. jis buvo ištrenktas

•- per langą ir krisdamas ant že- 
i- mės mirtinai sužeistas. Namas 

suardy*ta.
Jo aparatas buvo del 50 gorčių 

degtinės.

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

MES MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI

PINIGUS

NUO DIENOS 
PADĖJIMO iki 
DIENAI

IŠĖMIMO

8
8

g

g

g

Atvažiavo iš Lietuvos Marė 
Vilimaitė, pas plačiai Clevelan- 
diečiam žinomą Motiejų šalčių, 
kuri yra jo žmonos sesuo. Ma
rė Vilimaitė pribuvo į Clevelan
dą utarninke, lapkričio 7 d.,

M. šalčius laivakortę jai pir
ko “Dirvos” Agentūroje ir iš
siuntė į Lietuvą rugpjūčio 30 d. 
Taigi pasažierė atvažiavo per du' 
mėnesiu ir savaitę laiko.

Po įvedimo “Dirvoj” laiva
korčių Agentūros, M. šalčius nu- 
pirmo pirmutinę laivakortę, o 
‘ias parodo kaip greitai atvažiuo
ja iš Lietuvos atitraukiami gi
minės kuriems popierius ir vis
ką reikalingo parūpina “Dirvos” 
Agentūra.

Ateina iš kitų agentūrų pirku
sieji laivakortes ir skundžiasi 
ką reikalingo parūpina “Dirvos” 
neatvažiuoja, /jau devyni mėne
siai kaip laivakortės išsiųsta. 
Vieniems pasirodo nepagamirita 
tokie popieriai, kitiems kitokių 
trūksta.

Kreipkitės į “Dirvos” Agentū
rą norėdami partraukti saviš
kius iš Lietuvos.

“Balon Kritęs Sausas Nesikel
si” — Moliero komedija, kurią 
vos metai laiko atgal statė Lie
tuvių Apšviestos Draugija “Ar
tojo” vakare, vėl buvo lošta per
eitą nedėldienį Lietuvių salėj. 
Ją statė SRLKA. 8 kuopa. Vei
kalą lošėjai taip sitdarkė kad 
tas vardas tik ir tinka patiems 
lošėjams: “Balon kritę sausi ne
sikelsi!”. Nemokėdami lošit, tik 
sau gėdą pasidarysit ir veikalą 
sudarkysi!.

NAUJAS PRODUKTAS PAGA
MINTAS PERTHE VELLE 
. VERNON COMPANY
Bandykit BeeVee! štai bon- 

kutė dykai su musų komplimen
tais.

Mums rodės geru planu supa
žindinimui šio gardaus šokola
do pieno gėrimo duodant žmo
nėms paragaut. Manome kad 
jums patiks.

Mes 'dirbome ant-BeeVee per 
keletą mėnesių, nes buvom per
sitikrinę jog maistas kuris su
ima savyje maistingumą kaip 
Belle Vernon Pienas ir gardus, 
geros rūšies šokoladas-, ras ga
rą rinką šeimynų naudojime.

Patėmykit jo malonų skonį. 
Išvystydami BeeVee mes nebu
vom pasitenkinę iki nea'tsiekėm 
to kad musų šokoladinis pienas 
butų geresnis ir skanesnis už ki
tus tokius išdirbinius.

BeeVee kaina pristatant į na
mus yra penki centas ketvirta 
dalis kvortos, devyni centai pu
sė kvortos, penkiolika centų vi
sa kvorta. Atminkit jog tai nė
ra tik gaivinantis gėrimas su
augusiems, bet geras maistas ir 
vaikams.

Randolph 2377

Dr. Grancis L. Kennedp
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE. 
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 
Ofiso’ vai.: 9—12; 1—5; uždaryta 
seredoj po pietų. Vakarais at

dara nuo 6—8.

j DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65
. Virš Ąptiekos

Gydytojas ir Chirurgas- §

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI-g
982 E. 79 St.. Cleveland, O. Q

— Telefonai — H
Rosedale 5758, Princeton 431 U

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. Sth Street
CLEVELAND, OHIO'

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apihės 

Speciališkuipas.
8707 BUCKEYE RD.

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 Įstaigą 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.
(JOhio Valstijos Namų ir Paskolos Depart- 
mentas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.

Bėgyje pastarų I 5 metų nei Solaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo Į Savings ir 
Loan kompanijas. -. /

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 šii Bankinėmis, 
namų, nejudinamos nuosavybes ir paskolų 
operacijomis. Kompanijos vedėjų atsidavi
mas reikalų vedimui savo laiku ir gabumais 
garantuoja teisingumų ir ątsąkantumą.

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

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. 
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8.

g

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ į
S j THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. S
R^l ra ~ — - — - ——  

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

PINIGU SIUNTIMAS
Siųsdami pinigus į Lietuvą savo giminėms at
rasite čionai geriausį ir greičiausi patarnavi
mą; Pinigai pasiunčiama draftais, money or
deriais ir dolariais. Nueina greičiausiu laiku.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Per netoli trisdešimts metų Cleveland© Lietu
viai pirko pas mus laivakortes ir sau savo gi- < 
minėms Į 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
sas 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.


