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1500 Užmušta Žemes
Drebejime Cili

ČILI RESPUBLIKA BAISIAI NUKENTĖJO 
NUO ŽEMES DREBĖJIMO IR JŪRIŲ 

UŽSILIEJ1MO

Žinios dar Negauta iš Visų Nelaimės Paliestų 
Vietų; Žinomų Žuvusių yra virš 1,500.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijų vei
kimas:

Youngstow.no plieno ir gele
žies industrija jaučia pasekmes 
mažėjančio reikalavimo del at
einančios žiemos. Abelnai ap
mažėjus pirkimas tų produktų 
dideliais saikais. Nekuriu išdir
binių, blėtų ir 'šiaip padarų rei
kalaujama mažai, išskyrus to ką 
eina prie automobilių. Pirki
mas plieno dūdų labai didelis-.

Visos išdirbystės tiki, didelio 
biznio (sekančiais mėliais.

Akrone gurno išdirbystė pra
deda kilti vėl augštyn, daugu
mas automobilių gumų dirbėjų 
jau ruošiasi ant pavasario ir ti
kisi jog pirkimas sekančiais me
tais bus labai didelis.

Gelžkeliai — elektriniai ir ga
limai visoj valstijoj veikia ge
tai; Prekių ir anglies vežioji- 
mas didinasi. Tik jiems daug 
kompeticijos daro didieji auto
mobiliai kurie prekes vežioja.

East Liverpool io puodininky
stės darbininkai streikuoja jau 
septynios savaitės, bet dar ne
simato galo ir susitaikymo. Sa
nitarinių indų išdirbėjai tūli pa
darė sutartis su darbininkais se^ 
nomis algomis.

Kasyklos veikia tie visai pil
nai, kompanijos išgavo valstijos 
pavelijimą pakelti anglies kainą.

Stiklo darbininkams nuo gruo
džio 1 d. pakeliama mokestis 10 
nuošimčių. ,

Spangler, Pa. — Pereitos sa
vaitės eksplozija kasykloj kame 
pražuvo 77 angliakasiai, sako
ma paėjus nuo gažo. Nuo pa
čios eksplozijos žuvo tik kėli, 
kiti užtroško (gazams prasipla
tinus.

22 likusius iš nelaimės darbi
ninkus tyrinėtojai klausinėja 
ir paskui bandys nustatyt nelai
mės priežastį ir atsakomybę.

Suncook, N. H. — čia pasibai
gė audėjų streikas darbininkams 
sutikus gryžti darban ant 54 va- : 
landų savaitėj ir ant algų ko
kios buvo pirm streiko. Viso • 
streikavo 800 audėjų.

Newark, N. J., sustreikavus 
300 prekių krovėjų ant Penn
sylvania gelžkelio manoma -jog 
bus sulaikyta visas prekių siun
timas į pajūrį.
.^-Chester, Pa. — Eksplozijoj 
ant nedidelio laivo užmušta du 
darbininkai, kiti du sužeista. '

Ashland, O. — Motoru suka
mas pjūklas plyšo ir lė'kdąmas 
perkirto į dvi dali vieną darbi
ninką.

Corning, N. Y. — 'Lokomoti- 
vo katilui sprogus užmušta ke
turi darbininkai.

I. W. W. vadovai siunčia iš 
Chicagos daugiau savo organi
zatorių į Pacifrko pajūrio laivų 
ir uostų darbininkų streiką or
ganizavimui ir vadovavimui vi
sų streikuojančių. Daugelis tų 
vadovų areštuojama.

Vera Cruz, Meksikoj, sustrei
kavo laivų darbininkai protes
tuodami už neteisėtą įkalinimą 
Suv. Valstijose buvusio Meksi- 
konų vado. Tasai Meksikonas 
nuteista 20 metų kalėjimo są
ryšyje su komunistų suokalbiu 
Los Angeles, Gal.

Žemės Drebėjimo 
Aukos

Santiago, lapkričio 14 d. — 
Kiekviena valanda atneša to
limesnių žinių apie didžią ne
laimę palietusią Čili kraštą že
mės drebėjimu ir jūrių užsi- 
iiejimu. Žuvusių skaičius sie
kia virš 1,500, daug sužeistų, 
žemės drebėjimai pasikarto
jo per kelias dienas.

Gavus paskutines ži-

Santiago, čili. — Pereitą su- 
batą šioj Pietų Amerikos respu
blikoj užėjo baisus žemės dre
bėjimas ir užsiliejimas jūrių 
vandenų.
nias, tos katastrofos pasekmėje 
žuvo virš 1,200 žmonių, žuvu
sių skaičius pasirodė daug dides
nis negu išsykio spėta, šalip 
užmuštų, daug tūkstančių yra 
patekusių bėdon, netekę pasto
gės nei maisto.

Didžiausi nuostoliai padaryta 
Capiapo ir Coquimbo, kur žuvo 
apie 500 žmonių, o iš Vallenaro 
pranešta apie žuvusius dar 500 
žmonių toj apielinkėj. Vallenar 
beveik visiškai sunaikintas tr jo 
likę žmonės randasi kritiškoje 
padėtyj. Taipgi tikima nelai
mė palietė ir kitas tolimesnes 
sritis, iš kurių greit žinios ne
ateina.

Katastrofa įvyko nuo sudėti
nų priežasčių: žemės drebėjimo 
ir jūrių vandens užliejimo. Pa
kraščiuose patėmyti apsireiški
mai darė stebėtiną vaizdą. Ma
tyt kas nors baisaus dėjosi Pa- 
cifi'ko dugne. Turbut įvyko to- 
kis didelis jūrių dugne plyšimas 
kad į jį sugerta baisi daugybė 
vandens, nes tokiam milžiniš
kam okeane matės kaip nuo- pa
kraščių nuslūgo vandenįs ir nu
bėgo tolyn į gilumą. Keletą sy
kių jure nuslūgo ir užsiliejo at
gal didelėmis bangomis ir už- 
tvindino visus pajūrių miestus, 
kaip kur nušluodama namus ir 
viską. Daugybė laivų buvę uo
stuose liko užnešti ant kranto ir 
palikti sausumose. Kariški lai
vai Talcahuano uoste pajutę di
delį yandens traukimą į gilumą 
pasiliuosavo ir leidosi gilyn į at
virą jurę.

Coquimbo miestas, pranešimai 
sako, nakti.es laiku pajuto baisų 
žemės susitrenkimą, ir tuoj gy
ventojai leidosi iš namų į tuš
tumas, apim'ti teroro; visi bėgo 
į augštesnes vietas. Sykiu su 
žemės sudrebėjimu dangus bu
vo apšviestas orine elektra, o 
miestas praėjo degti. Kada at
sitraukęs vanduo vėl gryžo at
gal su visu smarkumu, 
nuo pakraščio septynias 
tolumo.

Žemes Drebėjimai ir Jų 
Priežastįs

čili ir jos kaimyniškos vals
tybės yra vulkanuotoje Pietų 
Amerikos srityj kur yra veikian
čių ir užgesusių vulkanų. Vul- 
kanuotose žemės srityse visada 
esti žemės drebėjimai.

Pats didžiausias sudrebėjimo 
punktas buvo 200 kilometrų nuo 
Santiago; išviso drebėjimas 'tę
sėsi 3 valandas ir 40 minutų ir 
apėmė plotą per 1,200 į visas 
puses. Tą dieną buvo labai di
delis karštis. Ant saulės .apie 
tą .tarpą radosi didelis plė'tmas. 
Saulės plėtmai, kaip paskiausia 
mokslininkai išranda, yra prie
žastimi vulkanų išsiveržimų ir 
žemės drebėjimų. Jie sukelia 
dideles audras ant saulės pavir- 
šio, su tomis audromis į erdves 
mušasi elektros srovės, jos sako
ma padega žemėje esančius ga- 
zus, nuo kurių paeina žemės dre
bėjimai ir vulkanų veikimai, že
mės drebėjimai yra dvejopi — 
nuo gazų, vieni, o antri — nuo 
žemės keitimo savo formos, ar
ba vienų dalių Jcilimo, kitų su- 
slugimo.

Čili tankiai tūri žemės drebė
jimus; Pastarais pora desėtkų 
metų nėra turėjus tokių didelių 
nuostolių kaip dabar, bet visais 
laikais, praeityje yra mačius la
bai liūdnų nuotikių.

Didžiausias paskiausia buvęs 
žemės drebėjimas yra įvykęs 
Chinijoj 1920 metais, kur už
mušta į 200,000 žmonių. (Apie 
tai buvo minėtą šįmet Geogra
phic buletine, “Kur Kalnai Vai
kščiojo”). 1

šis Čili žemės drebėjimas bu- 1 
vo 'jaučiama ir Suvienytose Vai- J 
stijose., 1

Fascistai Nepripažįsta 
Moterims Balsavimo
Romą. — Italijos premjeras 

Mussolini turėjo platų pasikal
bėjimą su laikraštininkais ką 
jis mano apie blaivybę ir mote
rų balsavimą. Juodmarškinių 
fascistų vadas" apie moterų tie
sas su persitikrinimu sako jog 
joms dar nepriėjo laikas. Mo
terįs dar neprivalo norėt balsa
vimo. Kuomet jos bus prino
kusios tam, mes joms duosime 
balsavimą, bet tada jos jo ne
norės.

■Mussolini keletas metų atgal 
buvo karštas socialistas ir va
dovavo Italijos socialistus; kaip 
greit žmogus ateina į protą jis 
pameta socializmą. Pasirodo jog 
tos svajonės neįvykinamos-. Tik 
kad jis perdaug nukrypęs į de- j 
šinę liks persekiojamu tų pačių 
socialistų ir komunistų. . ‘

užliejo 
mylias

Sultanas Laikysis
Sosto — Jei Įstengs

Konstantinopolis. — Turkų 
sultanas yra taip sakant nacio
nalistų saujoj suspaustas, ir bi
joma jų pasikėsinimo ant jo pa
lečių ir jo. Jo paties sargyba 
perėjo į Kemalistų eiles ir da
bar tik alian'tų kareiviai jį neva 
saugoja. Tik du sargybiniai su 
sultanu esti prie palocių, o vidu
je septyni užtikėtini eunuchai- 
skapai su juo esti dieną ir nak
tį. Jeigu spėka nebuš nuvers-

pne

Berline rezignavo Vokietijos1 
ministerių kabinetas kada suvie
nyti socialistai nutarė nedaly
vaut koaliciniam kabinete ku
riame bus narių iš Vokietijos 
žmonių partijos.

Francuzijoj užsimušė trįs la
kūnai, vienas jų Edmond Poiree, 
Žymiausias orlaivininkas. .Tą pačią dieną, lapkričio 14, tas> sultanas pasiryžęs laikytis 
užsimušė du Amerikos lakūnai sost°- Jis prašo aliantų apsau- 
paskirose vietose. gos nuo nacionalistų.

Krikščionis Bėga nuo 
Užeinančių Turkų

Konstantinopolis. — Ateina 
pranešimai į Konstantinopolį jog 
visi krikščionįs iš Sivas, Ango- 
ros, Cesarejos, Konijos ir kitų 
didesnių centrų Maž. Azijoj su
mišime bėga linkui Viduržemi- 
nių ir Juodųjų jūrių pakraščių. 
Samsune, prie Juodųjų jūrių, su
bėgo į' 50,000 krikščionių lauk
dami pagalbos išgabenimui jų iš 
Turkų žemių. Visi keliai ir ta
kai vingiuojąs! eilėmis vyrų, mo
terų ir vaikų su gyvuliais ir vi
su turtu. Tūkstančiai keliuose 
apserga, daugybės miršta, nes 
prasidėjo blogi orai.

Turkai, sakoma, neišleidžia 
vyrų nuo 19 iki 55 metų amžiaus 
apleidimui jų miestų. O palei
stos be vyrų ir globėjų šeimynos 
tiesiog kenkia.

POINCARE NUSILEI
DO ANGLIJAI

Paryžius. — Permatydamas 
pavojų kokis išeitų iš pertrauki
mo ryšių su Anglijos valdžia, 
Francuzijos premjeras Poincare 
nusileido nuo savd užsispyrimo 
pradėti Lousannos konferenciją 
lapkričio 13 d. oficialiai, kurioj 
dalyvauti galėjo tik Francuzai 
ir Turkai. Dabar pranešama jog 
artimųjų rytų konferenciją bus 
pradėta lapkričio 20 d.
' Jau buvo Francuzų delega
tams įsakyta vykt Šveicarijon ir 
susitikus su Turkijos delegatais 
pradėt konferenciją, kaip prem
jeras priėjo prie nuosprendžio 
kad reiks posėdį atidėti. Angli
ja pagrasino jog ji nedalyvaus1 
visai konferencijoj jeigu lapkri
čio 13 d. susieis Turkai su Pran
cūzais ir pradės tarybas.

Turkų delegacijos pirmininkas 
Ismet Paša vietoj sustot Lau- 
sannoj dabar nuvyko stačiai į 
Paryžių, o tas irgi Anglus su
pykino, nes manoma kad Tur
kai gali padaryt kokią sutartį 
su Prancūzais iškalno apie ką 
kiti aliantai nieko nežinos.

226;
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AMERIKOS RINKIMŲ 
PASEKMĖS

Washington. — šešiasdešimts 
aštuntas Kongresas turės sekan
tį sąstatą:

Republi'konų
Demokraįu 
Socialistų 
Neprigulmingų 
Ukdninkų-fDarbo 
Senate: Respublikonų 
Demokratų 
Ukininkų-Darbo
šis Kongresas ir Senatas ga

vo mažiau Republikonų ir dau
giau Demokratų negu buvo per
eitais dviem metais. Keturias- 
dešimts septynios valstijos rin
ko senatorius ir kongresmanus, 
po pusę nuo kožnos valstijos jų 
kvotos. Kas du metai renkasi 
pusė atstovų, vienas atstovas 
esti keturis metus.

Sename Kongrese . Respubli
konai turėjo 165 daugiau už De
mokratus1. Senate Respubliko
nai turėjo 24 daugiau.

Prez. Harding sušaukia kon-l 
grasą ekstra posėdin lapkričio 
20 d. Reguliariai kongreso 
darymas turėtų būti dviem 
vaitėm vėliau.

ati-
sa-

BUVĘS PREZIDENTAS WILSON TROKŠTA 
PASAULINĖS TAIKOS

Orlaiviais į Europą per 
Viena Dieną

Mount Clemens, Mich. — čia 
atsibuvusiuose orlaivių bandy
muose, kame padaryta nauji or- 
laivininkystės rekordai, S. Val
stijų orlaivininkystės perdėtinis 
Brig. Gęn. Mitchell, laimėjęs re
kordą už greitumą skridimu oru, 
sako jog tuoj busią galima biz
nieriui New Yorke sėsti orlaivin 
6 vai. ryte, pribūti Londone ar 
kitame kokiame Europos metro
polyje ant pietų, j atlikti biznio 
reikalus ir sugryžti pirm šute1 
mos. Gen. Mitchell tikrina jog 
už visai neijgo-laiko bus išvysty
ta orlaivis kuris galės sviesti er
dve su greitumu1500 mylių į va
landą, galintis nešti pusę tuzino 
pasažierių ir jų bagažą. Viena
tinis barjeras dabar guli tarp to 
atsiekimo ir pasisekimo, yra tai 
neįstengimas ištobulinti prietai
so kuris aprūpintų užtektinai 
bksigenu lakūną ir pasažierius.

Tokis didelis greitumas gali
ma daryti ore tik tokioje aukš
tumoje kur temperatūra neturi 
drėgnumo. Tai yra apie 55,000 
pėdų augštyje. Mes jau išban
dėme ir patyrėme kad orlaivis 
gali Skristi atmosfera tokiame 
augštyje daug greičiau negu že
mai. Tenai oras mažiau prieši
nasi skridimui negu sakysime 
5,000 augštyje. .

Oksigeno klausimas jau sten
giamasi išrišti. Ne tik žmogui 
tokiame augštyje reikia oksige
no bet ir inžinams. Washingto
ne mes turime padirbdinę orlai
vį su uždarytu kabinetu, kuris 
sutalpina.pasažierius ir motorus. 
Didelis oksigeno tankas duoda 
reikalingo oro. Mes jau darė- ; 
me keletą bandymų su tuo or
laiviu, bet nesam dar gatavi pa
skelbti bandymų pasekmes.

Generolas Mitchell laimėjo pa
saulinį orlaivininkystės greitu
mo rekordą keletas- savaičių^at
gal padarydamas 224.38 mylias 
į valandą.

Francuzijos moterįs Paryžiu
je turėjo demonstraciją reika
laudamos balsavimo teisių, ne
žiūrint policijos draudimo joms 
maršuoti. — Kada Amerikoj ir 
Lietuvoj moterįs balsuoja mums 
rodės kad viso pasaulio .moterįs 
turi balsus. Bet ne.

Tepehuantes, Meksikoj, nužu
dyta Gen. Murguia, kurio mir
tis prašalina paskutinį iš didelių 
pavojų dabartinei Obregono val
džiai.

Gen. Garza, kitas sukilėlių va
das, irgi valdžios kareivių likos 
nušautas.

200 žmonių sudegė laive. Iš 
Chinijos ateina žinia kad sude
gė ar prigėrė 200 Chiniečių lai
vui užsidegus ant upės.

Žuvo Narsus Turkas Ka- 
į- riautojas

Berlinas. — Berline gauta pa
tvirtinančios žinios-jog Enver 
Paša, dramatiškiausia figūra 
Musulmanų pasaulio ir lenkty- 
niuotojas už valdžią su dabar
tiniu Turkų nacionalistų vadu 
Mustapha Kemal Paša, yra tik
rai nužudytas.

Apie jo mirtį kelios savaitės 
atgal buvo pranešta iš Maskvos, 
bet buvo abejojama, bet dabar 
patvirtinta oficialiu pranešimu 
Afghano valdžios iš Kabul, su 
kuria Enver turėjo artimus ry
šius.

Enver su tūkstančiu savo ka
reivių buvo užpultas rugpjūčio 
mėn. šiaurvakarinėj Bokhara j. 
Jis mirė kovodamas. Jo kūnas 
pažinta iš laiškų rastų jo kiše- 
niuje, adresuotų jo žmonai Ber
line, kunigaikščiutei Sultana.

Sulyg jo artimų draugų, En- 
vero troškimas buvo pirmiausia 
pastoti emiru Bokharos ir pas
kui sultanu Turkijos. Su jo mir
timi dabar išnyko visi senosios 
Turkų valdžios nariai, išskyrus 
dviejų, kurie turėjo ką nors ben
dro su Armėnų skerdynėmis; vi
si jie mirė žiauriomis mirtimis, 
nužudyti.

Tragiškas galas tir žingeidus 
gyvenimas šito Rusiškos revoliu
cijos Don žuano ir suvedėjo į 
susipratimą Rusijos su 
metonų pasauliu, kas 
Turkijos, Afghanistono, 
jos, [Bokharos, ir 'tiek 
kad jau įstengia drebint 
ką imperiją/ palieka Mustaphą 
Kemal Pašą be jokio žymaus 
lęnktyinuotojo.

Enver [savo politikas lošė la
bai atvirai. Vienas jo būdas 
prašalinimui jam ant kelio sto
vinčio lenktyniuotojo, laike jau- 
naturkių revoliucijos, buvo nu
šovimas Jo. Jo audringa praei
tis turbut buvo priežasčia dau
gybės pasakų apie jo suareštavi
mą ir paėmimą Kemalo nelais
vėn, tečiau kiti tikėjo kad Ke
mal tik tiek areštuotų Enverą 
kiek Leninas Trockį.

Jiedu abu perstatė tas pačias 
idėjas ir tas pačias taktikas; 
Tiesa kad Enver nesislėpė su sa
vo nusistatymu lenktyniuoti su 
Kemalu. Jie buvo du tvirti 
rai reiškmingi Musulmanų 
šaulyje. Bet jei kuris kitą 
tų nužudęs tas butų reiškę 
ties saužudystę.

Tečiau Kemal stovėjo arčiau 
prie žmonių negu Enver kada 
butų galėjęs prieiti. Nuo pat 
savo jaunystės jiedu laipsniškai 
kilo prie galybės. Kartais Ke
mal buvo viršiau Envero, kar
tais Enver virš jo. Abu pakilo 
iki tokių augštų vietų iš kaimie
čių tėvų vaikų.

Washington. — Woodrow Wil
son, karės laikų Amerikos prezi
dentas ir demokratijos vadas, 
lapkričio 11 d. pasirodė viešu
moj prieš publiką, pakeldamas 
pernaują tautų sąjungos idėją 
kaipo vienatinį pasaulio taikos 
idealą.

Wilsonas dabar gyvena apvie- 
nėjęs, nors didžiojoj sostinėj; 
retai jis matosi su pašaliniais 
žmonėmis.

Lapkričio 11 d. jis-pirmu kar
tu kalbėjo prieš minią beveik į 
tris metus laiko. Tą dieną, ka
rės pertraukimo dieną, minia jo 
pasekėjų susirinko prie jo. na
mo, ir jis išėjęs ant trepu laikė 
jiems prakalbą. Dabar jis dik- 
čiai pagerėjęs sveikatoj, nors 
jau pasenėjęs, yra arti 70 metų 
amžiaus. Wilson pasakė jog Su
vienytos Valstijos “visados sto
vėjo už teisybę”, todėl atsikrei
pia į savo vientaučius “nenusto
ti vilties ir ateityje.”

Jis persergėjo jog “mums bus 
gėda” jeigu Amerika nepadarys 
pasauliui nuolatinės taikos, ši 
tauta, sako jis, “pasiliko pasi- 
ganėdinus karės pertrauka ir 
nieko nedarė del taikos.”

Išsykio jis 'kalbėjo be kepurės, 
paskui persiprašė kad norįs už
sidėti skrybėlę, nes oras vėisus.

Jis savo kalboj paminėjo tuos 
kurie buvo jo priešais ir nepri
leido Amerikos prie Tautų Są
jungos, ir jis gerai užvažiavo 
visiems tiems, ypač senatoriams 
už atmetimą Tautų Sąjungos ir 
Versalio sutarties.

Demonstraciją prie Wilsono

namo atvedė Henry Morgenthau, 
buvęs ambasadorius Turkijoj. 
Morgenthau pareiškė jog šis su
sirinkimas reprezentuoja milijo
nus Amerikonų kurie tiki į Wil
sono pasaulinės taikos planą.

Wilson labai pasitenkinęs kad 
šiame Kongrese ir Senate jo par
tija — Demokratai — gavo at
stovų daugiau negu pernai tu
rėjo.

Airių Kovos
Dublinas. — Airiai respubli

konai kovotojai darė atakus ant 
Wellingtono militarių barakų ir 
iš stogų kulkosvaidžiais šaudė į 
juos iš visų pusių. Iš jų pusės 
nuostolių nepatirta kiek, bet na- 
cionalistų-valstijos kareivių su
žeista 25, iš jų vienas užmušta. 
Nušautas buvo vaikinas važia
vęs su maistu į kareivių bara
kus, taipgi gatvėj sužeista mer
gaitė. šeši respublikonai karei
viai suimta. Ataką Airiai pra
dėjo kada valstijos kareiviai iš
ėjo daryti manevrus.

Marė McSwiney, sesuo miru
sio Corico Lordo Majoro, kuris 
irgi kovodamas buvo suimtas ir 
badu nusimarino, dabar suimta 
kalėjime atsisako valgyti ir sa
ko numirs badu kaip padarė' jos 
brolis, jeigu jos nepaliuosuos.* « •

Washingtone areštuota kele
tas Airių moterų už piketavimą 
Anglijos ambasados už tai kad 
Mare McSwiney laikoma kalė
jime Anglijoje. Tarpe areštuo
tų yra ir našlė žmona buvusio 
Corko lordo majoro McSwiney, 
badu mirusio .kalėjime. į
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Lietuvos Atstovybės Skelbimas
Sulyg Lietuvos’ Respublikos įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji 
LIETUVOS IŠEIVIAI

•Kad pasilikti Lietuvos piliečiais
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI

Atstovybėje iki Gruodžio 22 d., 1 922 d.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolonijos 

Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba
LITHUANIAN LEGATION

1925 F Street N. W. Washington D. C.
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DIRVOS AsenturaIV 1 Ik V ir Informacijos

Siunčia pinigus į Lietuvą. 
Parduoda Laivakortes į ir 
iš Lietuvos.

<J Parūpina visus popierius 
. išvažiavimui į Lietuvą, S.
Valstijų ir Lietuvos pilie
čiams, ir gryžimui atgal.

(J Pagamina popierius par- 
traukimui giminių Ame~ 
rikon iš Lietuvos.

CJ Padaro Doviernastis-Įga- 
liavimus pervedimui tur
tų Lietuvoje esantiems.

Norėdami informacijų atsilankykit ypa- 
tiškai arba klauskit laišku.

"DIRVOS” AGENTŪRA
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND.
Atdara kasdien iki 9 valandai vakare. 

Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną

Youngstow.no
nakti.es
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tų bolševikų! Koks tamsumas!
Nuo tautininkų kalbėjo Liut-’ 

kauskas. Pradėjo puikiai. Ma
niau kad kalba Demostenas.Iš Lietuvių Gyvenimo |
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f,, PITTSBURG, PA.
i Iš Sandariečių veikimo. San- 

36 'kuopa turėjo savo mė
nesinį mitingą lapk. 5 d. Nors 
neperdaug narių susirinkiman 
atvyko, reikalai buvo aptarta 
gana pasekmingai. Pirmiausia, 
užgirta Sandaros Seimo Rengi
mo raportas jog Seimas nutar
ta rengti sausio 25 d. Toliau, 
Juozas Petraitis įneša kad žėd- 
has Sandarietis turi būtinai pa- 
sistengt prirašyt po naują narį 
iki Seimo; pats pasižadėjo tris 
prirašyt. Taipgi visi labai link
smi jautės kad pasisekė pralenkt 
narių skaičiumi Bostono 7-tą 
kuopą, Pittsburgiečiai dabar tu
ri skaitlingiausią kuopą iš visų' 
Sandaros kuopų.

36-tos kuopos moterįs ir mer
ginos įnešė kad joms butų leis
ta turėt kuopą vienų moterų ir 
merginų; Nutarta kad moterįs 
tvertų kuopą pagal A. Akelaitės 
įnešimo. Jų jau susirašė 12 na
rių. Taigi Pittsburgiečįams bus1 
garbė turėt pirmutinę Sanda
ros kuopą tik vienų moterų, ži
nant'jų veiklumą,-kiek jos yra 
nuveikusios del Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus, del Lietuviškų 
Kapinių, taip pat laike rugsėjo 
24 d. Lietuvos Pripažinimo pa
rodos, galima tikėtis kad jos ir 
Sandaros Moterų Kuopą turėda
mos nuveiks didelius darbus' mu
sų srovei ir tautai.

Taigi tarp Pittsburgiečių kuo- 
pilniausia užviešpatavęs tikras 
tautiškas susipratimas, kaip tar- : 
pe vyrų taip ir tarpe moterų.

Toliaus, buvo balsavimas Cen- ] 
tro Valdybos narių; buvo įnešta ] 
apkalbėt tinkamesnius kandida- < 
tus, bet nuspręsta balsuot be į 
apkalbėjimų, už ką kas nori ir i

kam kas patijika^
Taipgi nepamiršta ir piktpini- 

gio. šiuo sykiu surinkta $1.64.
Po to buvo priimta Centro ir 

Politinio Iždo raportai, ir tuo su
sirinkimas .užsibaigė; .

J. Virbickas.

BROOKLYN, N. Y.
’ Spalio 31 d., New Plaza salėj, 

atsibuvo prakalbos. Prakalbų 
. siekis,- rodos, buvo- išnešti pro- 
; testą pries Lietuvos valdžios ne

tobulai suformuotą, o gal ir blė- 
. dingą, Pilidiybės ir Registraci- 
' jos įstatymą. Bet pasirodė at

bulai. Mažai buvo kalbama apie 
registracijos reikalus. Kiekvie
nas kalbėtojas stengėsi intikrint 
susirinkusiems savo busimąjį 
rojų: gerovę, -laimę, (išganymą. 
Vieni kaltino vienus, kiti — ki
tus. Kiekvienas didžiavos savo 
išganingumu.

Pirmininkas paaiškino vaka
ro programą. Ant vienų liejo 
meilę; ant kitų — neapikantą; 
apgailavo vargšus ir pagrūmojo 
kapitalistams.

Nuo socialistų kalbėjo Poška. 
Jis nupasakojo silpnai. Nieko 
naujo. Liepė žmonėms gerai 
pagalvoti a-pie šį registracijos įs
tatymą. Tečiau nors silpnai nu
kalbėjo, vienok prisilaikė etikos 
iki galui.

Paskui -kalbėjo bolševikas An
driulis. . Jis pakartojo Poškos 
žodžius,- pridėdamas- iš bolševi
kiško žodyno naujų žodžių. Bu
vo bepradedąs gvildenti religi- : 
ją, bet pirmininkas davė ženklą : 
kad terminas jo kalbėjimo pasi- < 
baigė. Baigdamas pridūrė: juo i 
daugiau religiją studijuoji, tuo 1 
didesne besąmone ji tampa. Iš- J 
tikrųjų, koks besąmoningumas i

D I R -V A

Registracijos įstatymus. Aiški
no juos. Nurodė jų kenksmin
gumą Lietuviam® išeiviams. Pa
sakojo-apie dešiniųjų ir kairiųjų 
blogus ir blėdingus darbus Lie
tuvai. Nurodinėjo Lietuvos val
dininkų sauvališkumą ir tingi
niavimą. Abelnai, apipiešė da
bartinės Lietuvos valdžios geras 
ir blogas puses. Gryždamas | 
prie savo temos — registracijos1 
— patėmijo kad pirmininkas pa
dėjo ant stalo raščiuką jog lai
kas sustoti. Aiškinos kad nori 
užbaigti išreikšti savo mintas. 
Bet veltui. Tuoj pakilo lermas. 
Vieni kojom trypia; kiti delnais 
pliauškina. Bet pagalios nusi
ramino. Tautininkai viršijo. 
Duota dešimts, minučių jam už
baigimui kalbos. Baigdamas. 
skaudžiai užvažiavo, bolševikė- 
liams; bolševikų veidai balo; 1 
kinkos drebėjo. Pirmininko ran- j 
kos, beskaitant rezoliuciją, dre- , 
bėjo lyg drebulės lapai. Liut- 
kauskas trukšmingai užbaigė sa
vo kalbą. Jis bene rimčiausia 
butų nukalbėjęs jei nebūtų su
maišęs savo kalbos su vienų ir 
kitų šmeižtais. Juk dergimas 
gero neatneš. Kalbėtojams rei
kėtų prisilaikyti šiokios-tokioS 
etikos.

Laike prakalbų bolševikiška 
bobelė uždainavo Rusijos rojaus Į gėlių bukietą! 
himną. Balsas skaudus, bet ne
malonus: Tai pagiežos ir neapi- 
kantos balsas.

Bolševikai norėdami atsily
ginti su Liutkausku, pasikvietė 
dar du pamokslininku — Bimbą 
ir ką tai kitą. Abu drožė išsi
žioję net iki lubų. Ir ką išgir
dai? Koliojimus, juodinimus, 
šmeižtus, keiksmus, bolševikiš
kus žodžius. Kam iš to nauda ? 
Kas laimėjo? Tiktai vieni bol- ^Coacv;uiub um
ševikai tegali tenkintis tuo b jau- Į publiką prijuokino kad kuris gal

Jei dar butų buvę nuo ka- 
kalbėtojas tai butų iškilę 
vakare baisiausias trukš- 
Kaip davatkos taip ir bol- 

negalima pertikrinti:

rumu ir tamsumu. Galima pa
barti ir pajuokti. Bet tik laike 
ir vietoj. Bet ne tokiame svar
biame momente kur turėjo būti 
gvildenama registracijos klausi; 
mas.
tali'kų
šiame 
mas.
ševikai 
abu tamsus fanatikai, tik kito
niškos rūšies. \

Rezoliuciją perskaitė, bet pro
testas neišnešta. Pirmininkas 
paklausė kas prieš, bet įsikar- 

. ščiavęs pamiršo paklausti kas 
už.

Tuomi ir užsibaigė trukšmin- 
gas vakaras — be naudos.

B—kas.

ELIZABETH, N. J.
Lietuvos operos artistų kon

certas. Lapkričio 5 d. atsibuvo 
koncertas Li u tvino salėj, paren
gtas' iš Lietuvos atvykusioms 
artistams: M. Leškevičiui, P. 
Olekai ir J. Byrai. M. Leškevi- 
čius labai puikiai griežė smuiką, 
publika taip buvo patenkinta 
kad negalėjo paliaut plojus.

Taipgi 'J. (Byra ir Oleka pui
kiai vienas skambino pianą, ki
tas dainavo. Plojimas buvo ne
apsakomas. Vis buvo šaukta 
kad daugiau dainuotų.

Paskui p-lė Sadauskaitė iš 
Linden, N. J., inteikė P. Olekai 

Publikos buvo 
• pilna salė, bet daugumas apgai

lavo negalėjusių atsilankyt, nes 
nežinojo, kadangi nedaug buvo 
garsinta.

Koncertui pasibaigus, išėjo 
ant estrados K. Strumskis ir pa
klausė publikos ar dar nepavar
go, ar Sutinka palaukt kokią dvi
dešimts minutų tai svečiai su-', 
los monologą. Visi didžiausiu ; 
rankų plojimų sutiko. Kaip išė- ' 

Ijo M. Leškevičius lošti tai tiek j

nebuvo juokęsis kelis metus, ir 
jam galėjo diržas trukti iš juo
ko. Paužuolietis.

BRIDGEPORT, CONN.
Lapkričio 6 d., vakare, atsi

buvo pas mus Biblijos Studentų 
prakalbos. Kalbėjo gerb. J. R. 
Muzikantas iš New Yorko. Su
ėjus 7 vai. vakaro jau Liet! Jau
nuomenės Draugijos salė buvo 
pilna. Pasigirdo kad permažai 
krėslų esą. Salės prižiūrėtojai 
tuoj pradėjo jieškoti daugiau 
'krėslų. Atėjus paženklintai va
landai, 7:30 vak., salė buvo kim
šte prikimšta. Kitas net sėdė
jo ant pagrindų, o nekurie 
jo stovėti visą laiką.

Bridgeport© Lietuviai 
kad tai buvęs didžiausias 
tuvių susirinkimas. Prieš

turė-

sako
Lie-
pra-

J. R. Muzikantas
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| darai. Bet jeigu išmoktum 
(žmoniškai gyvent ir daryt 
kaip pridera, ir be maldų, 
užsipelnytum. dangų. Man 
butų daug geriau jeigu te
tulė užsiimtum gerais dar
bais o ne maldomis. Gal ta
da išmoktum švariau namus 
užlaikyt, mokėtum sugyvent 
su prakilnesniais žmonėmis, 
ir aš galėčiau pas tave gy
vent, nereiktų man po sveti
mus but. Matai koks dabar 
pekliškas gyvenimas: tu esi 
man tėta, o mes negalim sy
kiu gyvent del tavo tamsu
ma. Tu man kaskart šneki 
apie bedieviškumą- ir net iš

• namų kaip kad'a nori išva
ryt jeigu neužsiimu su tavim 

. kalbėt apie atpuskus ir baž- 
’ nyčią.

— Vaikeli, jeigu tu butum 
dievobaimingas-, galėtum su 
mumis gyvent, ale aš bijau 
tave į savo namus; jsileist 
kad ’ kartais pekunas ne
trenktų mus visus;

— Kaslink perkūno tran
kymo, jis daugiausia muša 
j bažnyčias ir į medžius, o 
j tą namą kur aš gyvenu nei 
sykio dar netrenkė. Nenu
trenktų ir tavęs jeigu aš su 
tavim gyvenčiau. Bet kad 
tu tik tiek nusimanai aš bi
jau pas tave atsikraustyt: 
kada nors po kokio kapuci
no pamokslo parėjus išmes- 
tum mano visas knygas j ba
lą ir man daug nuostolių pa
darytum.

— C kam tu bedieviškas 
knygas skaitai. Kunigėlis 
visada pataria nelaikyt sa
vo namuose bedievių.

— Kunigėlis nieko bedie
viams nepadaro: jie vistiek 
po stogais gyvena, ir dar 
gražesnėse stubose kaip jū
sų, davatkėlių. Mokytesni 
žmonės nėra tokie užsidegė-

IŠ-TETA APIE DŪŠIOS
GANYMĄ

— Labą vakarą, tetule, aš 
vėl atėjau tave aplankyt.

— Labą, vaikeli, ale man 
butų smagiau kad tu pasa
kytum “tegul bus pagarbin
tas” kada ateini pas mane. 
Ale kodėl taip ilgai nebuvai, 
man jau nusibodo laukt. Aš 
turiu tau pasakyt didelę 
naujieną.

— Na, tai pasakyk. Tur
būt jau ką nors galvoj turi 
kad ir laukdama nekantrau
ji;

— Vaikeli, aš norėjau pa
sakyt kad aš aną sykį buvau 
bažnytėlėj ant Keturių De
šimtų Valandų, ir už tave 
pasimeldžiau.

— Aš taip ir maniau kad 
ką juokingo pasakysi. Kam 
gi tetulė už mane sumanei 
pasimelst?

— Vaikeli, man vistiek ru
pi tavo dūšios išganymas. 
Kaip aš imu apmislyt apie 
pekliškas kančias j kokias tu 
gali pakliut po smerties man 
vis darosi tavęs gaila.

— Gerai kad tetulė apie ’j
mane rūpinies, bet gaila kad ; 
ne iš to galo. ______________ _____ ______

— Vaikeli,. kunigėlis sakė liai prie tikėjimo, ir jie ne~ 
kad dūšios išganymas yra persekioja tokių kurie skai- 
svarbiausia žmogaus ūžduo-Įto kitokias knygas negu mi- 
tis amt' šios ašarų pakalnės, šių maldas ir peklos kančias^ 
Tai aš ir noriu kad tavo du- Tuo tarpu jus prisileidę sa-

" . I ’ „ j-, vo namus visokių girtuoklių;
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Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt 

Amerikonišku Maistu
OŽNA 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.

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

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

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

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

qpOJI 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.

RECEPTAS No. 2 ’

SMETONINIAI PLĖKAI

unsweetened

EvAPORATEp
Milk

SUDĖTINIAI
4 puoduko Borden’s 
Evaporated Pieno 
svarai plekų 
mosuoti kaulai 
babkavi lapeliai 
šaukštukas sviesto 
tomatė , 
svogūnas 
morka 
kručkas

biskis petruškų 
biskis selierų 
1 senas šmotas duonos 
tryniai 4 kiaušinių

Kaip Ta Pagaminti
Nuplikyk 3 sv. plėkų (pilvo) 2 ar 3 sy
kius iki bus švarus. Virink iki sumink
štės. Supjaustyk plėkus į juosteles. 
Išvirink buzą nuo mėsos kaulų, tomatų, 
svogūnų, morkų, kručko, petruškų ir 
salietų. Dadėk šaukštą sviesto. Su
pilk mišinį ant plėkų ir virink iki plė
kai sutrauks skystį. Leisk plėkams at
vėsti. Paimk plačią porcelinę skarvadą, 
nepergilią ir išskirstyk plėkus- į eiles. 
Užtepk ant jų visai plonai sviesto. Su
tarkuok džiovinį užbarstyk ant sviesto. 
Pakartok itą tiek sykių kiek eilių plėkų. 
Paskui sumaišyk sykiu gerai ir žiūrėk 
kad butų tinkamai s’udyta. Suplak l1/? 
puoduko Borden’s Evaporated Pieno sy
kiu su 4 tryniais kiaušinio paskui pri
dėk į jį plėkus vėl gerai išmaišant. 
Padėk ant pečiaus kepti iki parunda.
Borden's Evaporated Pienas yra dusyk riebes
nis kaip paprastas pienas. Vartok pusę van
dens ir pusę Borden's Evaporated vietoj pa
prasto pieno. Jeigu jūsų turimi receptai nu
rodo reikalingumu Smetonos vartokit tokią da
lį Borden's Evaporated.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

dėjimą, pasirodė ant pagrindų 
vienas smuikininkas ir pianistė. 
Jie užtraukė keletą puikių me
lodijų. Netrukus po to užlipo 
ant pagrindų ir jaunas Anglas, 
kuris sugiedojo keletą gražių ti
kybinių himnų. Po kiekvieno 
sustojimo pasigirdo didis rankų 
plojimas. Kur nė kur buvo iš
sitarimų; “Tai puikiai giesta”.

Kaip buvo laikas pradėti pra
kalbą, užlipo p. Stankevičius iri 
Dr. Muzikantas. Stankevičius 
paaiškino kas rengia prakalbas 
ir koks jų tikslas, paprašė ra
maus užsilaikymo laike kalbos 
ir supažindino žmones su kalbė
toju. ■ Tema buvo apgarsinta to
ki’: “Ant žemės ugnis. Danguje 
karė, b Pekloje pakajus?” Kal
bėtojas pirmiausia aiškino ką 
reiškia šventame Rašte “Ugnis”. 
Darodinėjo iš Biblijos ir cituo
damas prilyginimo prasmės išsi
tarimus įvairių pasaulio vadų. 
Išaiškino gana gražiai ką sude
gins šita ugnis ir tvirtino kad po 
jos bus įsteigta Dievo karalystė 
ant visos žemės, kuri, jo tvirti
nimu, niekad nebus išnaikinta.

Paaiškinęs apie žemę ir ugnį, 
gerb. Muzikantas atkreipė klau
sytojų domę į dangų. Ant pir
mųjų perskaitė tekstą iš Apreiš
kimo knygos, kur tiesiog parašy
ta kad bus danguje karė. Tada 
aiškino jog Biblijoje esą labai 
daug prilyginimų, ir dangus 
esąs vartojamas penkiose pras
mėse. Trumpai paaiškino Ap- 
reišk. 12 ir 17 sk., darodinėda- 
mas ką reiškia moteriškė Bibli
jos simbolizme ir ką dangus. 
Atrodė kad jo išvedimai labai už
ganėdino klausytojus: po kiek
vieno pavyzdžio arba iliustraci
jos buvo didis rankų plojimas ir 
išreiškimas užsiganėdinimo.

Antgalo kalbėtojas ėmė griau
ti pragarą-peklą. Remdamiesi 
Šv. Raštu jis darodė kad pekla 
nėra amžinų kančių vieta, bet 
ramybės ir atilsio. Pareiškė 
kad du, būtent Jonošius ir Vieš
pats Jėzus, išėjo iš peklos ir ap
sakė kas joje dedasi. Ištikro 
turėjome palinksminantį susirin
kimą. Po užbaigimo, p. Stanke
vičius išreiškė padėkos žodį kal
bėtojui ir visi klausytojai nuplo- 
jo rankom ir išsiskirstė linjcs- 
mais veidais; Ir aš iš savo pu
sės tariu širdingą ačiū Biblijos 
Studentams ir prašau juos tan-. 
kiau čia atsilankyti.

Ten'Buvęs.

Londone apnuodinta Scotland 
Yards detektivų viršininkas; šis 
atsitikimas davė mintį spėti kad 
yra suokalbis nunuodyti dauge- 
lį augštesnių Anglijos viršinin
kų. Siuntinėta dovanų saldai
nių dėžutės.

Chicago j suimta dvi moterįs 
kaltinamos nuodiję savo vyrus. 
Jos intarta už pasikėsinimą nu
nuodyti vienos iš jų vyro kuris 
dabar randasi ligonbu'tyj ser
gąs nuo apnuodijimo.

šia nueitų j dangų. vo namus visokių girtuoklių
— Bet ar tetulė tikra kad I susėdę kantiškas giedat ir- 

sau dangų išprašysi, kad ’ ’ ’ ‘ ~
jau Idel kitų storojies?

— Vaikeli, tu vis bedieviš
kai kalbi. Aš tikrai busiu 
danguje, ba nuo tų keturių 
dešimtų -prieš altorių prisie
kiau kas rytas eit į bažnytė
lę ir melstis prie šventos Da
ratos, mano jpatronėš, kad 
ji ąpiękavotųsi už mane.

— Bet vistiek tetulė neži
nai ar šventa Darata už ta
ve apiekavosis, o jau tu no
ri sykiu su manim danguje 
gyvent. Verčiau padarytum 
rai man ant žemės gyve
nant.

— O' kaip aš tau, vaikeli, 
galiu čia padaryt gero? Ir 
kas yra svarbesnio už (lan
gų po mirties?

— Aš tau nepavydžiu to 
dangaus, bet užtai reikia 
ant žemės gyvenant pradėt 
darbais dangų storotis, o ne 
■maldomis.

— Vaikeli, be maldų dan
gaus niekas dar neišsistoro- 
jo. Ir šventas tėvas per die
nas meldžiasi.

— Tetulė gali melstis ir 
bažnyčioj išrodyt nekalta 
avelė, bet jeigu namie būda
ma verdiesi degtinę' ii’ su 
kūmutėmis čestavojiesi, ar
ba eini apragaut kitų kū
mučių privirtos naminės tai 
dangaus neužsipelnysi.

— Vaikeli, aš išsispavie- 
doju kad taip darau, ir sau 
dangų vistiek gausiu.

— Laimingą tu dar tiek' 
kad yra kaip nusikratyt, tų 
visų griekų kuriuos kasdien

naminę maukiat. Doresnis 
žmogus vieną dieną negalė
tų tokioj vietoj pergyvent.

— Kad tu nebūtum bedie
vis tai nesakytum kad pas 
mane negerai.

— Verčiau aš sau busiu 
koks esu ir kur esu, nenoriu: 
tokio jūsų pabažnumo kur 
visos šventės sutinkama ir 
palydima su šnapseliu. Ne- 
dykai turbut daugiau tetulė 
pradėjai ir melstis prie šven
tos Daratos, nes savo nami
nei nelabai pasitiki. Dauge
lis nuo tokio “savo darbo’f 
jau senai pas Brigytas, Da- 
datas ir Agnieškas nukelia
vo, tik nežinia ar jos jas pri
ėmė. Gal jos spirga ten toj 
vietoj kur tu bijai kad aš ne
patekčiau.

— Tai tu, vaikeli, nori is- 
virožyt man kad aš pekloj sn 
velniais degsiu, o tu su vi
sais šventaisiais danguj sė
dėsi? a?

— Tetule, šventieji kada 
jie ant žemės gyveno neda
rė naminės ir negirtuoklia
vo. Daugelis jų tik duona 
ir vandeniu misdami nusi- 
kankino. Nejaugi jie norės, 
priimt jus visas tokias ku
rios neturėdamos ką veikt 
verdat tą velnišką skystimą?

— Ale nemislyk kad jie 
tave įsileis j dangų už be
dieviškų raštų skaitymą.

— Na, tai gerai, tetule, la
banakt, mudu pasimatysim, 
ten kur visada buna šilta.

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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Nuo Redakcijos
GAL SULAUKSIM NAUJOS ATSTOVYBES

y K. RAČKAUSKAS, nu- 
’ • vykęs Lietuvon su Bal

tic States Banko ir kitais 
reikalais, sekančiai rašo apie 
dabartinį dalykų stovį Lie
tuvoje, Seimo rinkimus ir li
tų įvedimą (laiškas rašyta 
spalio 30 d., pasiekė mus 
lapkričio 14 d.):

Didelis Gyvumas Lietuvoje
Lietuvon atvykau pačių 

rinkimų metu, 10 d. spalio, 
tat iki jie praėjo ir dar po jų 
keletą dienų nieko nebuvo 
.galima veikti.

Lietuvoje viskas atsimai
nė, sulyginus su tuo kas bu
vo 1920 metais, kuomet bu
vau Lietuvoje. Gyvenimas 
pasidarė pilnesnis ir įvaires
nis; gyventojuose jau aiš
kiai užsibriežia klasinis pa
siskirstymas; kūrybos dar
bas ekonominėje srityje ei
na visu smarkumu, — tve
riasi naujos bendrovės; se
nosios, kurias sukūrėm 1920 
m. su Amerikiečių L. A. B. 
kapitalais, auga, tarpsta ir 
lemia labai gražią ateitį.

Litai ir Brangumas
Centruose gyventojų skai

čius auga labai greitai, per
tai ir butų klausimas tokia
me Kaune yra neapsakomai 
skaudus. Yra atsitikimų kad 
Amerikiečiai užmoka po 500 
dol. ir daugiau vien už tai 
kad “tenantas” užleistų sa
vo butą ir pats kur nors iš
sikraustytų. Ir gyvenimas 
centruose nėra pigus. Taip, 
■dabar įvedus litus, gyveni
mas žymiai pabrango ir vis 
dar brangsta. Šiaip gyveni
mas savo brangumu Kaune 
prilygsta Paryžiaus gyveni
mui, kurs nelabai jau tesi
skiria nuo Amerikos. Ūki
ninkai, gaudami litus, ir ži
nodami kad litas yra vertas 

110 centų (arba 20 kapeikų 
pirm karės), ir kainas už sa
vo produktus stato jau ant 
aukso pagrindo. Valdinin
kas gaudavęs markėmis ek
vivalentą $5 ir galėjęs iš to 
gyventi pusė metų tam at
gal, gauna dabar litais ekvi
valentą $12 ir jau laužo sau 
galvą kad tik sudurti galus 
su galais.... Delei to tat 
upas žmonėse šiek-tiek ne
ramus. Rods, litui nusisto
vėjus, gal ir kainos bus pa
stovesnės. To tikisi Lietu
vos vyriausybė, tikisi valdi
ninkai ir visuomenė.

niją. Bet visuomenėje jo 
taktika neturi pritarimo, 
nes, kaip parodo rinkimai, 
jo partija nepravedė Seiman 
nei vieno atstovo..... Vol
demaras tiek jau nesiskaito 
su žodžiais ir taip mėgsta 
kraipyti faktus kad, pvzd., 
nesenai rašė buk Liaudinin
kų partijai Vileišis siuntęs 
dolarius iš Amerikos, nors 
meS visi (ir ypatingai aš) 
žinome jog tai netiesa: Vi
leišis, Dr. Alseikai atvykus 
Amerikon, griežtai prašė ne-

veikti viešai “Varpo” B-vės 
reikalais kad tuomi nepa
kenkus Lietuvos paskolos 
darbui. Bet Voldemarui tas 
nesvarbu: jis turi lazdą tat 
ir muša, nesidairydamas...
Registracija bus Pakeista 
ir Atstovybė Pamainyta 
Saritikiuose su Amerika 

irgi bus permainų. Regis
tracijos įstatymas bus pra
ilginamas ir kitaip interpre
tuojamas; atstovybė bus, be 
abejonės, pakeista; finansi
nė misija bus likviduota. 
Kas bus atstovu — dar nėra 
žinios.

GULF STRYMO 
VEIKIMAS

40 mylių pločio ir tyrinėjimai 
čia davė Skaitlinę tarpe trijų ir 
■keturių tūkstančių, viršuje ir po 
viršumi. Išskaitliavimai abel- 
no daugumo vandens pereinan
čio viena valanda duoda baisią 
sumą iš 90 bilijonų tonų. Jeigu 
šitas vienos valandos per tekėji
mo vanduo butų galima išgaruo
ti, likusioms druskoms surinkus 
išvežti reikėtų daug sykių dau
giau laivų negu dabar pasaulyje 
yra.

“Esant laive, plaukiant tuose 
vandenuose, žmogus nedaug te- 
patėmija kiek galybės ir ste- 
hėtinumo šiame gamtos stebuk
le, kuomet stovint prie augšto 

' kalno, milžiniško ledyno, arba 
nupuolimo tiek vandens kaip 
Niagaroj žmogus stačiai mato 
tą, tečiau kuomet prisimeni tą 
galingą srovę, skubančią valan
da iš valandos ir diena iš dienos 
tokiame daugume kaip kad bu
tų sudėjus visas ant žemės esan
čias upes į vieną, nešančią savo 
naudingą šilumą apminkštinimui 
kontinentų klimato, tada tik ga
li persistatyt jog iš'visų fiziško 
pasaulio galybių niekas neghli 
lygintis prie šios vienos okeano 
upės.

“žingeidu patėmyti istorijoje 
kaip didelę turi intekmę Gulf 
Strymas ant Naujojo Pasaulio 
turtų; Pirm atradimo Ameri
kos, keistų medžių ir vaisių bu
vo tankiai randama pakraščiuo
se Europos ir netolimųjų salų. 
Nekurtuos jų matė ir egzamina
vo Kolumbas, ifr jo gabiam pro
tui jie tikrino jog tai yra priro
dymai kad kokios nors nežino
mos žemės randasi vakaruose. 
Tuos medžius atnešė Gulf Stry- 
mas ir į tą pusę einą vėjai iš 
Amerikos kontinento, 
dalimai, tas strymas 
vė buvo priežastimi 
Naujojo Pasaulio.

“Intekmė Gulf Strymo koloni
zavime Amerikos buvo didelė. 
Padalinimas (Angliškų kolonijų 
į Naująją Angliją ir Virginiją 
buvo gal but dalimai nuo kelių 
kuriais jos pasiekta. 1 Laivai iš
plaukę iš Anglijos į Naująją 
Angliją perėjo šiaurinį Atlanti- 
ką išlau'kėj Gulf Strymo rube- 
žių, arba plaukė per silpną at
gal einančią srovę. Jie taipgi 
turėjo progos plaukiant per 
Newfoundland© Skalas ir turėjo 
galimybės žuvavimu pasidaugin
ti sau maisto

“Ši kelionė, tečiau, ant kiek 
buvo progos ar kelio patrumpi
nimui ar pasigaminimui maisto, 
nebuvo pilnai praktiška laivams 
plaukiantiems į Pietines Koloni
jas. Jie plaukė į pietus link pre
kybinių vėjų srities, per Kari- 
bejos jūres ir aplink Kubą, pas
kui sekdami Gulf Strymą pasie
kė savo portą.

“Rolandai naudojosi tokiu kė-

Perdaug Joannų D’Ark 
_ Pasaulinės Karės pasekmėj" 

atsirado daugelis Orleano Mer
gelių, arba Joannų D’Ark. Tas 
pavadinimas prikergiama kokiai 
mergšei išėjusiai kariaut neva 
už savo šalies gerovę.

JUOZAPAS IR ZELBORA
ir PARAONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje :: :: :: Parašė K. S. K.
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IŽAS yra tas Gulf Strymas? 
f Kalbant apie jo intekmę į 

| klimatą ir jurininkų pranešimai 
apie jo didelį karštį primena 
pirmus smulkmeniškus išstudi- 

! javimuš padarytus dabar miru
sio Rear Admirolo John Elliott 

. Pillsbury, U. S. N., buvusio Na
tional Geographic Society prezi
dento, ką jis pavadiną “didžiau
siu ir galjfičiausiu apsireiškimu 
ant žemės”, sutraukoje jo pa
tiesto pranešimo į National Geo
graphic Magaziną.

“Visuose okeanuose yra judė
jimai vandens (kiti negu pakili
mai ir nuslūgimai) kurie galima 
sakyt paeina pirmiausia nuo tam 
tikrų vėjų”, Admirolas Pillsbu
ry rašė.

“Dviejuose dideliuose okea
nuose, Atlantike ir Pacifi'ke, 
randas abiejose, šiaurinėj ir pie
tinėj, ekvatoriaus pusėse, .taip
gi ir Indiškam Okeane, panašios 
cirkuliacijos, kurios, abelnai ei
na į vakarus tropikuose, plaukia 
linkui polių rytiniais sausžemių 
pakraščiais, ir rytų link viduri
niuose žemės ruožtuose, o teka 
linkui ekvatoriaus1 vakariniuose 
sausžemių kraštuose; Jos tokiu, 
budu patampa stebėtinu rato su
kimus!, su nekuriomis dalimis 
visai lėtai tekančiomis, kitomis 
labai smarkiai; kartais gali pa
sitaikyto laikiniai sutrukdymai 
lėtesnėse dalyse, ar net atsigry- 
žimai, bet imant kaipo visą tas 
judėjimas yra nuolatinis.

“šiauriniame Atlantiko Okea
ne tos srovės yra turbut daugiau 
žymesnės negu Pacifiko ar In
dijos Okeanuose.

“Ekvatoriška srovė paprastai 
apipiešiama kaipo pla'ti juosta 
vandens slepkanti skersai Atlan- 
tiką į tropikus arba šiltas žemės 
dalis. Dalis šitos srovės esanti 
pietuose .nuo ekvatoriaus persi- 
dalina į dvi srovi pasiekę rytinę 
nuosaką Pietų Ataierikos, St. Ro
que Ragą. Viena šaka sukasi į 1 
pietus linkui Ainitarktiko, o kilta j 
stumiasi vakarų link pakraščiu . 
šiaurinės Brazilijos ir Guyanų, 1 
ir yra vadinama Guyanos pa- : 
kraščio srovė. Ekvatorialė sro- i 
vė šiaurėj nuo ekvatoriaus turi 1 
beveik nesutrukdomą kelią iki ji 
pasiekia Windward Salas, vienok 
dalis jos taipgi prasišlieja pro 
Guyana pakraštį ir taip padidi
na anos srovės didumą.

“Prie Windward Salų abi sro
vi susivienija, ir dalis to sriuve- 
nimo ineina lį Karibejos jūres 
per įvairius kelius, pereina per 
jas iki Yukatano ir Honduras 
pakraščių, o iš tenai į Meksikos 
Užlają (Gulf of Mexico), iš ku
rios ji išeina per Floridos P.er- 
takas kaipo Gulf Strymas. Ei
nant .toliau linkui Europos jisĮliu į Hudson upę, taip .kad tei- 
didėja susisiekęs (su dalimi šiau
rinės ekvatorialės srovės kuri 
teka išlau'kėj Vakarų Indi jų Sa
lų ir Bahamų, ir nors ši srovė 
yra lėtesnė sulyginus su Gulf 
Strymu, ji be abejo turi savyje 
daugiau šilumos kuri pagelbsti 
apšildymui šiaurinės Europos.

“Gulf Strymas, ar geriau tas 
sudėtinas tekėjimas kaip viršuj 
minėta, pasidalina atsidūręs į 
Rytinį Kontinentą, viena šaka 
plaukia į pietus Afrikos pakraš
čiu, tuo tarpu kita traukia šiau
rės linkui į Arktiką link Spitz- 
bergeno ir Franz Joseph žemės. 

“Mintyje sunku įsivaizdinti

Seimo Rinkimai
Politikos srityje numato

ma šiek-tiek svarbių permai
nų. Kr.-demokra'tai, sulygi
namai kalbant, rinkimuose 
pralaimėjo ir Lietuvos Sei
me neturės absoliutės dau
gumos kaip kad turėjo Steig. 
Seime. Jie pralaimėjo ir ne
žiūrint to fakto kad vedė 
smarkią agitaciją ir pylė pi
nigus kairėn ir dešinėn, gau
dami jų iš Amerikos ir Lie
tuvos; pralaimėjo nežiūrint 
to kad visi Lietuvos kunigai 
rinkimų kampanijoje naudo
jo sakyklas ir skaitė trijų 
Lietuvos vyskupų (Karevi
čiaus, Karoso ir Skvireckio) 
aplinkraštį raginantį rinkti 
tiktai krikščionišką Lietu
vos valdžią.... Daugiausia 
laimėjo Liaudininkai su Val
stiečių Sąjunga, — jų atsto
vų skaičius, proprcionaliai 
viso Seimo sudėties, bus ne
mažas (bene 22), ir jų inta
ką visuomenėje eina didyn. 
Rinkimų metu jiems nema
ža prigelbėjo ir Amerikiečių 
atsišaukimai, tarp kurių bu- ' 
vo “Krivijos ■— Gintauto ' 
Baro” a'tsišaukimas, kurio 1 
išplatinta keli šimtai tūks
tančių.

Voldemaras Užsiima 
Ardymu

Nemaža betvarkės į ku
riamąjį Valstybės darbą įne
ša Voldemaras, kurs visu 
frontu naudoja Gabrio me
todus ir, nesiskaitydamas SU I didumą šios milžiniškos okeano 
darbo pasekmėmis, varo de-iupės. Floridos pertakos siau- 
struktivės kritikos kampa-iriausioj e savo vietoje yra apie

taip kad 
arba sro- 
atradimo

singai Nantucket Sala tapo da
linančioji linija tarp tų dviejų 
kelių; skirtumas 100 ar 200 my
lių vietos į kur plaukė buvo ke
lio ilgumo skirtumu apie 3,000 
mylių.

“Vardas ‘Gulf Strym’ buvo 
pirmiausia sumanytas Benjami
no Franklino kadangi tas van
duo išeina iš Meksikos Užlajos. 
Nors jis yra 'tik dalis tos stebė
tinos okeanų cirkuliacijos, ir 
Meksikos Užlaja ištiesų yra tik 
perėjimo vieita tiems vandenims, 
tečiau tas vardas yra abelnai 
priimta visų kaip Franklin už- 
vadino — tai yra tai srovei ku
ri išeina iš Meksikos Užlajos ir 
išsiplatina po šiaurinį Atlanti- 
ką.”

Rusijos “Moterų Mirties Ba
talioną” vadovavo Maria Bočka- 
reva; ją vadinta Rusijos Joanna 
D’Ark."

Turkų nacionalistų kovose at- 
atsirado jų tarpe viena dalyva
vusi mūšiuose ar prie mūšių — 
ji pradinta Turkų Joanna D’Ark.

Italijos fascistų 'tarpe atsira
do irgi viena mergina, ir ją va
dinama Italijos Joanna D’ark.

štai eina gandai kad Lenkijoj 
kokia tai mergšė pamėgdžioda
ma fascistus vadovauja sumiši
mus (aklų Lenkų imperialistų 
už “didelę Polską”). Ji gali pa
daryt sumišimo, ar but net prie- 
žasčia Lietuvos užpuolimo. Bet 
čia ne jos planas, tik pastumėji- 
mas tam tikrų pasalitngų šalti
nių.

Trūksta dar Lietuviškos Joan- 
nos kuri atvaduotų Vilnių.

Tikroji Joanna D’Ark (D’arc) 
buvo Francuzė, gimus 1411 m. 
Ji buvo labai pabažna, tamsi, ne
mokyta. Tuo laiku Anglija už
puolė Francuziją ir beveik visą 
ją užėmė. Patekus Anglams 
tuolaikiniam svarbiam Francuzų 
miestui Orleans, ji dvasios pa
gauta kreipėsi prie karaliaus 
leisti jai vadovauti kareivius at
vaduoti Orleans iš Anglų. . Ka
ralius išsyk nenorėjo su ja'skai- 
'tytis, bet paskui sutiko. Jau 
buvo gandai Francuzijoj kad ša
lį išvaduos nekalta mergelė. Ji 
besimelzdama įsitikino kad tai 
turbut ji yra tą kuriai lemta 
šalį išvaduotu Pirmiausia ji li
ko gerai ištyrinėta ar yra nekal
ta, tyra, tikinti mergelė, tada 
leista jai jdtd priešakyj 5,000 
vyrų link Orleans miesto, žino
ma, mušius vadovavo gabiausi 
generolai, ji buvo tik dvasios su
stiprinimui tikinčiųjų kareivių, 
o iš antros pusės, tikintieji Ang
lai pradėjo įsįyaizdint, pajutę 
moterį' vadovaujant kareivius, 
kad bene ji turi bendro su ko
kia pragariška galybe, ir pradė
ję baimintis nustojo drąsos. Or
leans ąš Anglų atimta. Tai b.u- 
vo 1429 m. Ji apšaukta Orlea
no Mergelė.

Bet kituose mūšiuose ji netu
rėjo reikšmės, nors dalyvavo, ir 
net pateko Anglų nelaisvėn. Ja 
Franeiizijos karalius nesirūpino. 
Ją intarta raganystėj, atiduota 
Paryžiaus universitetui ir In
kvizicijai teisti. Nuteista pa
korimui. Bet jai ta bausmė bu
vo dovanota. Tečiau ji vėl tuoj 
buvo intarta ir nuteista mirtin, 
ir 1431 m., būdama vos 20 me
tų amžiaus, liko sudeginta.

Už keliolikos metų vėliau po
piežius nuėmė nuo jos tą inta- 
rimą raganystėj, ir nuo tada ka
talikų rašytojai pradėjo kreipti 
ją į šventąsias, o dar visai ne
senai, keletas metų atgal, popie
žius pakėlė ją į šventąsias.

Šią gadynę raganystės ir prie
tarai nieko nereiškia, o tik su- 
gabumas vadų ir gerumas gink
lų, taigi ir mergų vadovystė ne
turi reikšmės.

Karės Pertraukos Dienoj, lap
kričio 11, Arlingtono kapinėse 
Prez. Harding uždėjo vainiką 
ant Nežinomo Kareivio kapo, 

■ pereitais metais įrengto paminė
jimui Amerikos kareivių žuvu- 

j šių be žinios Francuzijoje.
Maskvoj šaukiama nusigink- 

• lavimo konferencija. Užkvies
ta visos kaimyniškos Rusų tau
tos. Konferencija bus lapk. 30.

New Yorke viename name tu
la moteris apsisapnavo gaisrą, 
pradėjo rėkt, ir savo sapnu iš
gelbėjo 60 tame name buvusių 
žmonių, nes namas tikrąi užsi
degė, o visi miegojo.

New Yorko miesto budžetas 
(metinių išlaidų sutrauka) 1923 
mdtams nustatyta $353,351,812. 
Tai yra • didžiausia suma negu 
bent kokis kitas miestas reika
lauja, ir daugiau negu išleidžia 
nekurios mažesnėsės valstybės.

Binghamton, N. Y. — Vienas 
17 metų amžiaus vaikinas apsi
vedė su savo sesere, 20 m. am. 
Bet teismas sužinojęs tą įsakė 
jiem persiskirt.

New Brunswick, N. J., kunigo 
ir jo mylimosios nužudymo tra
gedijos paslaptis dar neatiden
gta. Eina tardymai. Moteris 
kuri ant asilo tą naktį jodinėjo 
ir žudystę matė, laikosi savo in- 
tarimų, bet dar jos in tartos ypa- 
tos nesuimta.

(Tąsa iš pereito num.) PARAONO SAPNAS

Potiparas [persigandęs sušunka]: Zelbo- 
ra, kas

i J4-]
Zelbora

manęs] 
iki neatmonysi.... 
Visi [Reikalinga atmonijimas! [Viens į ki

tą žiuri, šnabždasi.]
Potiparas: Kas, kas, Zelbora, su tavim 

nutiko?.... [Žengia prie jos.]
Zelbora [visai žemu tonu]: Žydas — ta

vo tarnas.... [Užmeta akį ant Juozapo.] 
Potiparas [lyg perkūno užgautas]: Juo

zapas?! [Juozapas rimtai stovi.
dar labiau ............ '
Zelrora: Jis atėjo pas mane — norėjo su

gėdini mane....
Potiparas [puolasi prie Juozapo, kareiviai 

bando jį sulaikyt]: Netrukdykit manęs! 
[Priėjęs tėmija Juozapą, kuris ramiai stovi 
ir žiuri jam į akis. Paskui vėl klausia Zel- 
boros] Kalbėk, moteriške, aiškiau! Pasa
kyk viską kas dėjosi!
Zelbora: Man surikus.... jis pabėga ša

lin .-...
Potiparas [žiuri į ją ir į Juozapą, pasimai

nydamas] : Tau riktelėjus jis pabėgo?
Ar tiesa, ar tiesą tu sakai?

[Asenata ir Minėt sueina į kurvą, nie- 
■' ko nekalba, bet su neapikanta žiuri į

>9. Zelborą.]
Zelbora : Jis paliko pas mane savo rūbą.

Suprask dabar ar teisybė — ar tiesą kal
ba tavo moteris.... [Rodo pakeldama Juo
zapo apsiaustą. Prisiartina prie Potiparo.] 
Potiparas [rikteli kareiviams]: Ruriškit

jį, nuplakit! [Kareiviai puola prie jo, su-: 
suka rankas užpakalyje. Potiparas pribė-. 
gęs nutraukia nuo kaklo dovanotą retežį. 
Visi sujudę. Zelbora šypsosi į jį žiūrėdama. 
Asenata ir Minėt beveik neverkia.] Ati- 
tolinkit jį iš mano akių pirm negu mano 
rankos pasieks jį! Mano namai ir mano mo
teris neprivalo būti vergų pažeminama! 
[Nusitolina nuo visų, užsimąstęs.] -*11 • 
AsenSta [pripudla prie Juozapo, kurį ka

reiviai gatavi vestis] : Visą šią, naktį ma
ne kankino baisus sapnai. Tik dabar aš ra
dau jiems išaiškinimą. Nors tu apkaltin
tas, vistiek busi mano širdyje teisus. ... . 
Imk šią mano dovanėlę atminimui manęš; 
[Užkabina jam .ant kaklo, kaulinį jįrožinį 
ant šniūrelio pavertą.] ■ * >
Juozapas [susigraudinęs]: štai dar ką li

kimas man atnešė. Vietoj laisvas gryžti 
į savo tėviškę, aš surakintas turėsiu kalėji
me vargti, iki likimas atidaryt man duris. 
Minėk mane nors kada širdyje savo.. 
Potipara [pamoja ranka kareiviams -to

lintis] : Veskit, veskit jį iš čionai!
[Kareiviai jį patraukia, vedasi, Asena
ta apalpus perpuola ant žemės. Minėt 
ją pakelia. Visi nuseka paskui Juoza
po.] :

Potiparas : Sakyk kas daugiau nutiko, ką
daugiau turi man pasakyti?

Zelbora [viliojančiai]: Ar aš liksiu gy
va, viešpatie?.,..

Potiparas [puola ant kelių, džiaugsmin
gai]: Zelbora!.... [Suėmęs bučiuoja 

jos suknią.]
[ Vergai tuo tarpu iš lauko neša skry
nias su dovanomis, krauna viduryje as
los.]

su tavimi? [Ištiesia rankas

[žemu tonu]: Neik arčiau prie 
viešpatie, nepalytėk manęs....

nusistebi iš to,]
Visi

[Uždanga].

Dykai!
Kas užrašys “Dirvą” metams savo gi
minei Lietuvoje arba čia savo draugą 
prikalbins užsirašyti ir pats prisius jo 
metinę prenumeratą, gaus DOVANŲ 
šią didelę puikią knygą KANDIDAS. 
Pasirūpinkit, pasistengkit, pasiskubin
ti t! 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- 
pieros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais $1.75. Su užsakymu siųskit ir 
pinigus. Adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue

VEIKIANČIOS YPATOS:
Faraonas—Egipto karalius, apie 45 m. am

žiaus, Su siaura barzda.
Kunigas—Asenatos tėvas, žilas, su barzda. 

Paraono smilkintuvo užžiurėtojas ir 
patarėjas.

Šinkortus—Viduramžis, Paraono palocių 
patarnautojas. Be barzdos ir be ūsų.

Potiparas \ 
Masių 
Amrus 
Gansur 
Juozapas 
Asenata

Vergai—Du, tik ne tie patįs kaip pirmame 
akte. Šie puikiau pasirengę, bet toj 
pačioj vergų formoj.

Visi kaip pirmame akte.

VAIZDAS
Paraono sosto rūmas. Kairėj augštas sos
tas, kaurais išklotas, išmargintas šilko ap- 
vedžiojimais. Link sosto keletas laiptų. 
Viduryj aslos akmens smilkintuvas. Deši
nėj plačios durįs į lauką, šone prie sosto ki

tos durįs į šoninį kambarį.
Laikas — popietis.

Dalykas dedasi du metai vėliau po Juozapo 
įkalinimo. . \

Atidengimas I
Faraonas sėdi ant sosto, ranka pasirėmęs 

smakrą, susirūpinęs. Vergai jį paimu 
lapais vėdina. Du kareiviai prie 

ineigos šonų stovi. Kunigas 
trusiasi prie smilkintuvo.

■Faraonas [giliu balsu]: Kunige, dievų 
tarne, parinktasis virš visų žmonių, ne- 

nurimsiu aš iki nesiras visame Egipte — 
ar net ant visos žemės — žmogaus kuris iš
aiškins mano svarbius sapnus. Tu, kuriam 
'dievai davė galybę žinot visas žmonių pa
slaptis ir dievų žodžius kuriais jie į žmo
nes kalba, šį sykį neįstengi mano sapnų iš
aiškint. Trįs naktįs mano galva nemigus 
ir. t^įs dienos širdis neranda ramybės. Ką 
tie rtiano sapnai, reiškia, ką jąįs dievais man 
norėjo pasakyti? [Užsimąsto, kaktą susi- 

- ėmęs.]
Kunigas [atsikreipia į jį nuo aukuro] : 

Dievai man apreiškia visas savo-paslaptis 
ir ką jie rengias su žemės žmonėmis daryti 
Bet jie niekad dar per sapną neapreiškė nei 
garbingam Faraonui, nei jokiam kitam 
žmogui, tokių vaizdų kuriuose matėsi liesos 
karvės suėdančios riebias karves, ir plonos 
varpos surijančios pilnas varpas. Taigi ar 
ištiesų Faraonas tokius sapnus matė? 
Faraonas: Faraonas nekalba niekų. Ir 

stebėtina kad nei vienas iš visų Egipto 
galvočių kuriuos vakar buvai čia pastatęs 
neišaiškino ką mano sapnai reikštų. .Tur
būt didžius dalykus dievai man tą naktį vai
zdino — tokius didžius kokių dar žemė ne
girdėjo it* nematė, ir kuriuos dabartiniai 
žmonės ir burtininkai neįstengia apimti. 
Kunigas: Ko sviete nėra nusidavė — ar

ba kas nėra apsireiškę musų laikuose — 
niekas to negali suprasti, o dievai garbingi 
kartais apreiškia tokius dalykus kuriuos 
tik per didelius aukavimus tepasiseka su
žinoti. 1 ’ \ «
Faraonas : Be kas nors turi mano sapnus 

išaiškint. Jei visame Egipte nesiranda, 
tokio žmogaus, aš leisiu pasiuntinius į vi
sus žemės kraštus pargabenti man sapnų 
aiškintojus. [Kareiviams] Skubėkit tuoj 
prie Pulkininko Masido ir praneškit jam 
jog Faraonas reikalaūja tuoj čia pavadint 
Potiparą, ir lai jis pats sykiu čia pribuna.

[Kareiviai atiduoda pagarbą ir išsi
skubina.]

Kunigas: Bereikalingai, mano išaugštin- , 
tas viešpatie, leisi pasiuntinius į kitas že

mes burtininkų jieškoti. Nėra kito tikėji
mo geresnio už Egipto tikėjimą, nėra kitų 
dievų garbingesnių už musų dievus, ir mu
sų dievai gali neleisti svetimų dievų garbin
tojams tau skirtas savo paslaptis sužinoti. 
Faraonas: Jeigu nėra burtininkų Egipte 

kurie mano sapnus žino, jų yra kur nors 
ant žemės, nes kam dar dievai apreikštų sa
vo valią jeigu nebūtų tokio kas ją mums iš
aiškins?
Kunigas; Bet Egipto dievai nemyli kitų 

dievų garbintojų ir neapreikš jiems savo 
didžios valios. Ko kito jei ne didesnių au
kų musų dievai nuo palaiminto karaliaus 
Faraono reikalauja?.... [Intemptai tėmi- 
ja Faraoną.]
Faraonas ; Aukavom jau per tris dienas — 

ir saulei tekant, ir nakčiai užeinant — ir 
vis jie tau nei kitiems visiems mano ku

nigams neapreiškė mano sapnų paslapties. 
Kunigas: Jei dievai ant žmonių rūstauja 

jie už mažas aukas neišduoda slaptybės.
Visa tai kiek aukavome gal dar buvo per- 
maža, gal dar vienas tik paskutinis aukos 
darymas išgelbės Faraoną iš dabartinės ne
rimasties. ’

Cleveland, Ohio (Daugiau telpa ant pusi. 4-to)



DIRVA

Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ ▼ ▼ Parengė K. S. K.

PABALTIJOS-AMER1KOS DRAUGIJA 
(Baltic-American Society)

JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa)
Faraonas [stojasi, užkerta]: Ne, man 

gaila jaunų musų krašto mergaičių ku
rias mes papjovėm ir sudeginom — gaila 
daugiau jų išnaikinti — bereikalo. Juk au- 
kavom pačią geriausią ir dievams mėgia
miausią auką — vietoj avių, -ožių ir jaučių 
aukavom nekaltas, tyras savo krašto mer
gaites. Ar dar dievams nepakanka? [Sė
dasi, rūpestingai. Kunigas nusigandęs iš 
tokio Faraono pasielgimo prieš dievus.]

[Kareiviai pasirodo duryse, sustoja šo- 
nuošė. Ineina Kanbus, Potiparas, ei- 
na prie Faraono.]

Faraonas [atsistoja, atkiša Potiparui ran
ką, jis pabučiuoja. Kanbus iš toliau sto

vėdamas nusilenkia, ranką augštyn iškel
damas.]
Potiparas: Pribuvome čionai ant musų 

viešpaties Faraono reikalavimo. Kodėl 
toks neramumas viešpaties veiduose mato
si ir kas galvą kankina?
Faraonas [nulipa žemyn į 'aslą, padeda 

ranką ant Potiparo peties] : Nuo ano di
delio suokalbio mane nužudyti ir paveržti 
mano sostą, aš neturėjau didesnio nerimąs- 
čio kaip mane apėmė dabar.
Kanbus: Jei viešpaties gyvastis pavojuje 

mes visi stosim už tave ir kovosim iki 
priešai bus sunaikinti.
Potiparas : Jeigu vėl priešai ant Egipto kį- 

la, aš vėl išeisiu ant jų su galinga Egipto 
armija ir išnaikinsiu juos kad neliks nei 
vieno kaip vėjo išnešiotų dulkių.
Faraonas: Nei tas, nei kita, mano narsus ■ 

karžygiai. Linksma man girdėti jūsų di- i 
deli atsidavimą. Bet mane visai kiti ru- i 
pesniai graužia, ir jau trįs dienos ir tris ( 
naktjs kaip aš be pailsio trankausi Bijau 
ar dievai neužleido ant manęs savo rūsty
bės, nes sapnų kuriuos jie man apreiškė nei 
išaugštintas dievų tarnas mano Kunigas 
išaiškint negaili [Atbula ranka parodo į 
Kunigą.]
Kunigas [nepatenkintas]: Dievai man 

sako jog reikalinga didesnių aukų, tada 
tik jie apreikš karaliaus sapnų paslaptį. 
Faraonas: Užteks aukų. Ar bent užteks 

tuo tarpu iki nebus parvežta iš visų že
mės kampų garsiausi burtininkai — ir ta
da darysim auką ir klausim dievų mano 
sapnų reikšmės. Gal ištiesų dievai užsirus- 
tino ant mano Kunigo kad jam jau sapnų 
neapsako.
Kunigas [įsižeidžia]: Bereikalingos ma

no viešpaties pastangos, nes tik man vie
nam, vyriausiam Kunigui, dievai savo va
lią ir sapnų reikšmę išduoti tegali. Reikia 
laukti laiko ir daugiau jiems aukų'duoti. 
Potiparas [žiuri į Faraoną ir į Kunigą]:

Jei viešpaties sapnų niekas neišaiškina, 
gal aš žinosiu ką jie reiškia. Nes ir karėj 
man esant anuo metu vienas kareivis sap
navo buk jis matė Karalių Faraoną einantį 
lauku, ir jį užpuolė liūtai, ir tada aš ant 

-greitųjų atbėgęs liutus kardu iškapojau ir 
Faraoną išgelbėjau. Aš jam pasakiau jog 
tas sapnas reiškia Faraonui pavo'jų namie, 
kas ir buvo.
Faraonas : Tiesa, tada tik tavo skubus su- : 

gryžimas išgelbėjo mane, nes jeigu ilgiau : 
dvi dienas butum negryžęs, butumet manęs ; 
neradę gyvo. Viskas buvo prirengta apgu- I 
limui palocių už dviejų dienų, ir kada man < 
pranešta — pranešta dvf žinios sykiu: vie- į 
na kad mano priešai namuose patraukė sa- 

. von pusėn visą mano palocių sargybą, o ne
ištikimus prašalino, o. tie kurie pranešė, jau 
neturėjo galės gelbėt; ir antra — kad rytoj, 
gryžta Potiparas po pergalės. Stebėtiniau- 
sia buvo musų pergalė kada slapta mes pri- 
siruošėm su savo ištikimais žmonėmis, ir 
nuskirtą užpuolimo naktį visus priešus mū
siškiai suėmė ir išžudė.
Kunigas : Ir tada dievai buvo Faraonui per 

sapną apreiškę jog virš jo galvos skraido 
juodi varnai, ką aš išaiškinau jog tai prie
šai Faraonui gręsia.
Faraonas: Taip, tiesa, Kunige: išaiškinai 

ir užtikrinai kad bene Etiopai užeina ir 
tuojau užgrius musų miestą. ’ [Eina ant 
sosto. Kareiviai tarp savęs tykiai šypsosi 
iš Kunigo.] O taip visai nebuvo. [Rim
tai Faraonas aiškina dabartinius savo sap
nus. Kunigas neramus.] Dabar gi aš sap
navau šitokiu du sapnu: Septynios riebios 
karvės išbrido iš vandens, paskui jas išbri
do septynios liesos karvės ir jos prarijo sep
tynias pirmasios. Paskui, išaugo septynios 
storos varpos, ir išaugo septynios tuščios 
varpos, ir pastarosios suėdė pirmasios. Nei : 
vyriausias Kunigas, jiei kiti kunigai kurie j 
čia vakar buvo suvadinti neįspėjo ką tie ] 
sapnai reiškia. j

(Bus daugiau)

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 
Drūtais audimo apdarais .............................

1.00
1.50

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt Parašė Pr. Bajoras 

(su autoriaus paveikslu). 107 pusi.................
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

’ (Tąsa iš pereito num.)
PLEJADOS

T OKI kita žvaigždžių grupė neatkreipė į 
j save taip didelės žmogaus domos kaip 
Plejados; nėra beveik tautos ant žemės, nei 
praeityje nei dabar, kurios poetai apie jas 
nebūtų dainavę, dainavę apie jų puikumą 
ir paslaptingumą. Apie jas skaitoma net 
knygose Jobo ir visų didesniųjų poetų nuo 
Homero iki Tennysono. Tūli poetaj tą 
žvaigždyną net aprinko už vietą dievybei.

Lapkričio 17 d., viduryje nakties, Ple
jados pasiekia savo meridianą ir apie tą 
laiką (prieš ir paskiau) jos apsireiškia pui
kiausioje savo šviesoje. Jos buna matomos 
per visą žiemą, iki pavasariui, keliaujančios 
per dangų stačiai galvų augštumoje. Tyru 
rudenio vakaru jos apie 9 valandą matoma 
tekant rytuose, biskį į šiaurius nuo aiškiai 
Įžiūrimų V-pavidale žvaigždžių Hyadų, iš
laukinėj dalyje Tauro (Buliaus) sprando, 
atstačiusio ragus į milžiną medžiotoją Orio
ną, kurių viena iš Hyadų sudaro to Buliaus 
aki. Taigi Plejados yra Buliaus sprande. 
Mitologijoje Plejados ir Hyados vadinama 
pusseserėmis, dukterimis Atlaso, ir delei 
to jos kartais buvo vadinama vienu vardu 
— Atlantidos.

Paprasta akia galima matyti toje 
pėje šešias aiškias žvaigždes-Plejadas. 
senų seniausių laikų yra likę žinios 
septynias Plejadas; bet kad dabar yra ma
toma tik šešios, todėl nuo senovės jau at
eina pas mus legendos bei įvairus mitai apie 
paklydusią-dingusią Plejadą. Dabar tūlų 
astronomų manoma kad septintoji Plejada 
kitados buvo aiški kaip ir visos šešios ir tos 
grupės, ir tada buvo matoma septynios; ji 
galėjo apgesti ir sumažėti šviesoje, kaip at
sitiko su daugeliu kitų žvaigždžių; ji dabar 
vos tematoma aiškioje atmosferoj, gerai 
ten įsižiūrėjus. Turintieji geras akis toj 
grupėj gali įžiūrėti net 11 ir 14 žvaigždžių.

Bet yra dar net 25 toje grupėje (akia 
jau nematomos) Plejados, šviesesnės už 
septintąją iš eilės šviesiausiąją žvaigždę. 
Žiūronais matoma apie tą vietą iki 40 žvaig
ždžių, o teleskopas parodo net iki šimtų. 
Nufotografuotas tas žvaigždynas gerais te
leskopais rodo jame esant iki 3,000 žvaigž
džių. Tiesa, patekusios ant fotografijos 
žvaigždės visos skaitoma prie Plejadų, tik 
jos stovi kelyje į erdves, dar tolyn, tolyn.

Devynios iš Plejadų turi šiuos vardus: 
Atlas, nymfa-motina Plejona ir septynios 
jų dukterįs. Penkios iš jų sudaro nedidelį 
pjautuvą. Įvairių vietų žmonės turi labai 
skirtingus tai grupei vardus. Atlas yra pa
ti galutinė rankenoje žvaigždė, o Alcyona, 
trečia iš šviesiausiųjų visų tos grupės žvai
gždžių, yra viduryje išlenktų ašmenų. Že
miau jos, gale pjautuvo, yra Meropa, sale 
jos — Elektra, paskui — Maja. Atlas, 
Elektra ir Maja yra iš tų keturių šviesiau
sios, gi Meropa vos pusiau tiek šviesos tu
ri. šešta, taipgi matoma, Tąygeta, yra bis
kį silpnesnės šviesos ir už Meropą. Tuoj 
prie jų randasi dvilypė žvaigždė Asteropa, 
o tarpe jos ir Elektros — Alaeno. Biskelį 
augščiau Atlaso yra Plejona. Taygeta, As
teropa ir Alaeno — šios trįs žvaigždės yra 
tuoj už ribų kur jau paprasta akia negali
ma įmatyti. Tikima jog Plejona, kuri yra 
irgi už neįžiurėjimo ribų, yra nustojus sa
vo pirmesnės šviesos, pirmesnio skaistumo, 
ir kad ji tai bus taja pradingusia Plejada.

Kadangi Plejados randasi kelyje Tau
ro tai jos guli ir ant tako kuriuo praeina 
mėnulis; mėnulis kartais jas padengia nuo 
žemės, apsilpnina jų šviesą, būdamas pats 
arčiau prie žemės. . Sulyg šio mums išrodys 
kad mėnulis yra toks didelis jog gali pa
dengti visas Plejadas nuo žemės akių; te- 
čiau, tikrai imant, reiktų keturių ar penkių 
mėnulių, dabartiniame jo tolume, kad pa
slėpti nuo musų tą mažą pjautuvą suside
dantį iš skaisčių Plejadų. Visa Plejadų gru
pė užima vietą daugiau trijų keturkampių 
laipsnių (astronomų miera), kuomet mė
nulio diametras yra vos apie pusė tokio 
laipsnio.

Plejados randasi nuo musų labai dide
liame tolume — 1,500,000,000,000,000 mylių 
— ir jų šviesa ateina pas mus negreičiau 
kaip per 250 šviesos metų ar dar daugiau. 
Tokioje tolumoje būdama nuo musų saulė 
mums išrodytų vos kaip žvaigždė turinti 
šviesos tiek kiek mums duoda dešimto di
dumo žvaigždės.

(Bus daugiau)

gru- 
Nuo 
apie

Pabalti j os-Amerikos Draugi
ja galutinai susitvarkė ir susi
darė planus ateinančių metų vei
kimui. Ji štai ką žada veikti:

Informacijų Biuras
Amerikos valdžiai pripažinus 

Pabaltijos Valstybes, Amerikos 
visuomenė ėmė labiau interesuo- 

j tis tomis naujomis valstybėmis. 
’ Draugijos uždaviniu ir bus su-| 
* teikti Amerikos visuomenei tei- 
1 singų informacijų, kurias Drau- 
i gija žada skleisti Amerikoniš

kuose ir alteivių laikraščiuose, 
žurnaluose, paskaitose, ir t. t. 
Draugija jau išleido nedidelę, 
bet labai turiningą, su daugybe 
reikalingų žinių knygutę vardu 
“Baltic Republics — What They 
Are and What They Have” (Pa
baltijos Respublikos — Kas jos 
yra ir ką jos turi). Toji kny
gutė atitaisys daug klaidingų ži
nių Amerikoje paplitusių apie 
Pabaltijos Valstybes.

Mainymasi Studentais
New Yorke veikia žymi įstai

ga, taip vadinama “Tarptautinio 
Auklėjimo Institutas”. To in
stituto direktorius Dr. Stephen 
Dr. Dugann yra Pabaltijos-Ame- 
rikos Draugijos vice preziden
tas. Tat su pagalba to Institu
to ir kitų tam panašių įstaigų 
ketinama gauti keletą stipendi
jų Lietuvos, Latvijos, ir Estoni- 
jos studentams Amerikos uni
versitetuose ir taip pat parū
pinti stipendijų Amerikos stu
dentams Kauno, Rygos, ir Dor
pato universitetuose. Prof. Ha
rald H. Bender, ekzekutivio ko
miteto narys, vardu savo uni
versiteto prižadėjo tame reika- 

! le pagalbą.
žinių Lapas

Draugijos nariai gaus kas mė
nuo žinių lapą (buldtiną) kur 
bus surašyta žinios iš Pabalti
jos kraštų mokslo, ekonomijos, 
ir politikos gyvenimo. Tasai ži
nių lapas bus plačiai skleidžia
ma Amerikos politikų, moksli
ninkų bei visuomenės veikėjų ra
teliuose, bankuose ir visose įs
taigose kurios šiokiu ar tokiu 
budu gali interesuotis Pabalti
jos kraštais.

Ateiviai iš Pabaltijos
Jau pradėta rūpintis užmeg- 

slti artimų santikių su Ellis Is
land viršininkais kuriems yra 
pavesta įleidimas ateivių, kad 
reikale ateiviams iš Lietuvos, 
Latvijos, ir Estonijos butų tei
kiama ypatingai rūpestingos ir 
prielankios pagalbos.

Socialis Veikimas
Tarpe svarbesniųjų Draugi- 

darbų bus steigimas parodų, pa
silinksminimų, bazarų, šeimyni-

nių susirinkimų, ir tt., kad įvyk
tų artimesnis draugingumas ir 
geresnis susipažinimas su Pa
baltijos daila, literatūra, ir tt.

Atsilankius žymiems svečiams 
iš Pabaltijos kraštų, Draugija 
juos priims, supažindins juos su 
žymiais Amerikonais,-ir, jeigu 
bus reikalo, duos reikalingų re
komendacijų.

Kalbėtojų Biuras
Dažnai kolegijos ir universi

tetai prašo kalbėtojų apie Pa
baltijos respublikas. Tajgi biu
ras 'tokiais atsitikimais galės nu
rodyti tinkamus asmenis.

Skyriai
Bus įkurta Draugijos skyriai 

kituose šios šalies didmiesčiuose 
kaip tik ten susirinks pakanka
mas Draugijos narių skaičius. 
Kaune, Rygoje, ir Revelyje bus 
įkurta taip pat Draugijos šakos.

Nariai
Visi kurie užjaučia Draugijos : 

tikslams ir nori paremti jos dar
bą gali būti jos nariais. Yra ke
lios narių rušįs:

1. Globėjai (patrons) kurie j 
įmoka, įstodami $500. Jie yra 
paliuosuojami nuo bi kokių to
limesnių mokesnių.

2. Amžinieji nariai (Life 
members) įmoka $100. Ir jie 
yra paliuosuojami nuo tolimes
nių mokesnių.

3. Pilnieji nariai (Associate 
members) moka kas met po $25. 
Jie gali balsuoti ir gali būti ren
kami Draugijos direktoriais.

4. - Metiniai nariai (Annual 
members) moka po $10 kas met. • 
Metiniai nariai gali balsuoti, bet 
jie negali būti renkami į direk- 
torijatą.

5. Nariai rėmėjai moka po $5 
kasmet. Jie negali balsuoti ir 
negali būti renkami į direkto
riautą.

Pabalti j os-Amerikos Draugija 
nėra biznio įstaiga. Ji turi vi
sai idealistinį pamatą — išvys
tyti prietelystę ir geresnį susi
pratimą tarp (Amerikos ir Pa
baltijos tautų. Ji laikosi vien 
tik aukomis ir narių mokesniais.

Kas nori į Draugiją įsirašyti 
lai kreipiasi šiuo adresu:

Baltic-American Society,
, x 15 Park Row,

New York City. ’
L. I. B.

1923 KALENDORIAI 1923 
JAU GATAVI!

Naujos mados Lietuviški kelių 
rūšių Kalendoriai, spalvuoti, sie
niniai,, ant 1923 metų. Siųskit 
ir į Lietuvą. Vienas 25c. Ke
turi už $1. Indėkit markę atsa
kymui. Adresuokit: (47)

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

Sieninis Muzikos Laikrodis
Importuoti iš Europos

Kieturi-i-Vlena Laikrodžiai 6 Plieno Rekordai Dykai
Pažvelgk j ši Puikų Paskiausio Išradimo Muzikos Laikrodi, ir iš vieno pa

veikslo gali matyt jo vertę. Ne tik vertas del jo žymaus ypatingumo kaipo 
artistiško darbo, bet taipgi del jo praktiško sutaikymo ko nematėt kituose 
laikrodžiuose, šiame laikrodyj turit: (1) Puikų Didelį Sienini Laikrodi; (2) 
Stebėtinų Muzikos Kombinacijų; (3) Muzikali Budintojų; (4) Lentyninį Lai
krodį. Gavo p:rmų dovanų Pasaulinėj Parodoj. Nėra paprasta medžio dėžė 
su laikrodžiu viduj, bet geros rūšies medžio, rankų darbo ir gražiais išmar- 
ginimais, lygaus nėra niekur. Priešakyje yra didelės stiklinės duris su iš- 

_ dailintais medžio rėmais, per kurį mato-
si Laikrodžio mekanizmas. Jis yra 20 

l~i1 l1,1 colių augščio ir 11 colių pločio—turi la-
, ' baj tvirta plieno sprenžinų ir laikų rodo

atsakančiai.
Muzika išduodama plieno rekordais. 

Ill® fJlW'lHIIWildi®l Būdami iš plieno jie nepasigadina ir ne- 
T Tj £Sff?9RSįSC&|Tn | susinešioja, užteks visam gyvenimui.maĮjaaM DYKAI Mes duodam visai DYKAI su 

° kožnu Laikrodžiu šešis šmotus
muzikos. Muzikos mekanizmas šujung- 
tas su laikrodžio viduriais,, taip kad ga- 

>i j I ° Įima naudot Laikrodį kaipo Muzikos In-
• ill llwtaL- "1 (Gfl strumentų ir Budintojų, ir jeigu nori iš- 

III fe sibudint ryte užstatyk Laikrodį ant ko-
I i • ^i0 n°ri laiko ir graži melodija pribu-

» UI . dins tave. Taipgi galima grot jį kada
III IMISIMMIBĮS“ nori ir kiek tik nori.
j | f! 'Į Ii S'3 Laikrodis bus šaltiniu nuolatinio

f į! p džiaugsmo ir visada papuošimas namų.
' " Kožnas juo gėrėsis ir džiaugsis muzika.

Jis prašalins rupesnius ir nuovargi gale 
dienos arba šventadieniais. Buk pirmu- . 
tinis savo kaimynystėj jį turėti,—paro
dyk savo gerų supratimų vertybės, nes ' 
šis Laikrodis yra vertas $25 ir taip pi- ■ 
giai pasiūlomas tik per trumpų laikų, ■ 
greitam supažindinimui. Jis padarytas , 
Europoj ir mes vienatinė firma kuri jų 
turime ir iš kur galit gauti.
Musų Specialė Kaina Trumpam Laikui '

$12.95
Kada pristatys j namus ,

10 Dienų Dykai Išbandymui—NESIUSK PINIGU ’ 
Parašyk savo vardų ir adresų ant kupono apačioj ir prisegk dolarį prie jo ' 

persiuntimo lėšoms ir mes prisiusime Stebėtinų Sieninį Muzikos Laikrodį ant ' 
10 dienų DYKAI IŠBANDYT. Duokam 6 plieno muzikos rekordus VISAI * 
DYKAI. Užmokėk kai atveš $12.95 ir nedaugiau. Grajyk per 10 dienų ir * 
paskui jei nebusi visai patenkintas prisiųsk rftgal gerame stovyje, ir mes be- < 
gyj 10 dienų gavę atgal, atgrųžinsime pinigus. ’ .

NEATIDĖLIOK! SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIEN! <

GRAND NOVELTY CO.. 1348 W. Augusta St, Dept. 3578. CHICAGO, Ill. < 
Indedu čia $1. Prisiųskit man Stebėtinų Sieninį Muzikos Laikrodį. Užmo- < 

kėsiu gavęs $12.95 ir nedaugiau. Aš turiu gaut 6 muzikos šmotu, visai ) 
DYKAI. .Jei nebusiu patenkintas, pasiųsiu atgal bėgyje 10 dienų, apmokė- ' 
jęs lėšas, 'ir jus gražinsit man pinigus. <

Vardas_______________________________________ 1 /

Adresas

Miestas Valstija

NEWARK, N. J.
Dr. Kaškiaučius areštuotas, 

i Didelis komunistų-bolševikų rė- 
. mėjas ir kovotojas, Dr. Jonas 

Kaškiaučius, kuris rašo sveika
tos patarimus bolševikų laikraš
čiuose, liko areštuotas ir paim
tas kalėjiman be kaucijos už da
rymą nelegališkos operacijos tū
lai Anglei moteriai kuri po tos 
operacijos mirė. Kaip policija 
skelbia, prieš Dr. Kaškiaučių už
vesta kitos dvi bylos tokių ope
racijų daryme.

Amerikoj griežtai uždrausta 
užsiveisusioms moterims opera
cijas daryt, o iš kitos pusės to
kios operacijos nei gabiausi spe
cialistai negali pasekmingai pa
daryt, tik rizikuoja. Dr. Kaš
kiaučius matyt dikčiai rizikavo 
ir tankiai, bet štai vieną,sykį pa
teko j bėdą, nes nuo jo priežas
ties moteris mirė. Už ’tai dak
tarai kaltinama kaip už žmogžu
dystę, nors kitose operacijose at
sako pats ligonis: mirs ar gy
vens tai jo dalykas.

Geri daktarai tuo neužsiima, 
nes jie padaro daug pinigo ir 
be to, iš palagų. šitokios mote-

rims operacijos šiaip sau dakta
rams neša didelį pelną: jie lu
pa 'kiek gali.

Nedykai Dr. Kaškiaučius tu
rėjo šimtus ir tūkstančius dola- 
rių šukavimui visokiems bolše
vikiškiems tikslams, darbininkų 
kovoms ir revoliucijoms.

Ne-Daktaras.

Suv. Valstijose 1921 metais 
daugiau negu 11 žmonių nuo 
kožno 100,000 gyventojų užmuš
ta nelaimėse su automobiliais. 
1920 metais nuošimtis nuo to
kio pat skaičiaus gyventojų bu
vo 10.4.

Išviso 1921 metais automobi
lių nelaimėse šioje šalyje už
mušta 10,168 žmonių.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

atdaras nuo 7 iki 8
East 79th St. ir St. Clair Ave. 

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

Jeigu Kitokį Maistai 
Negelbsti

7 o e

.•A“c • L
EAGLE BRAND

IC0NDEN3CD MILKl

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

Trys pastarosios moterų gentkartės pil
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čystas, sveikas ir lengvai suvirški
namas.

Iškirpkite šitų pagarsinimų ir 
prisiųskite i Borden Go, SfV 
York ir gausite lietuviu MĮBgi 
pilnus nurodymus ir pa&rtmus, 
kaip jį vartoti visai veltui, taip
gi ir puikią kūdikių knygą.

SKAITYK IR
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai** 
vieni niekur 'nenuveda.
Kada nors tau reikės paliauti dir
bus. Bet—kada ir kaip? Jeigu tu
rėsi užtektinai investmentų su ge
ru dividendu.
Užsitikrink sau ateitį ir apsaugok 
savo šeimynos likimą gerais in- 
vestmentais.

THE A. B. SAVINGS & LOAN 
COMPANY moka 12% dividendo 
visiems savo akcininkams. Inves- 
tinkit savo atliekamus pinigus į 
saugią įstaigą.

Reikalaudami informacijų kreipkitės

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

I VIENYBES DOVANOS
Visiems kurie iki Vasario-February I 5 d., 

1923 m.; užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį "Vienybę” metams, 
gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, istoriniu paveikslu, 

Lietuviškomis spalvomis.
Knygų, 2 dolarių vertės, '‘Vienybės’ laidos.

Prenumerata metams 
Lietuvon - - ' -

$3.50
$4.50

“VIENYBĖ”
193 Grand Street :: Brooklyn, N. Y.
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SPARTĄ

fetais automobi- 
šioje šalyje už- 
tnonių.

4OLIUNAS 
ydytojas

Ofiso valandos 
s 10 ryte iki 12 
EĮ 2 iki 5 po pist 

Nedėliomia 
* nuo 10 iki 12 
įdaras nuo 7 iki 8 
r St. Clair Ave. 
Ajptiekos) 

S. 79th St.

inwnwnmiw;

listai

ir
X.NDi
inė vil- 
j, mais- 

taipgi 
tas.

įsiru- 
maTr

i dir- 
Įtt tir
ti ge-

ugok 
s in-

A^HELIDONIS gimė Spartoje, apie 280 
metų prieš Kristų. Ji buvo anūkė Ti- 

mocejos, žmonos Agio, vienu tarpu buvusio 
Spartos karaliaus, ir dar visai jauna būda
ma ištekėjo už Kleonymo, sunaus Kleome- 
no II, Spartos karaliaus.

Chelidonis buvo labai nelaiminga savo 
karališkam šeimyniškam gyvenime, delei 
jos vyro žiauraus budo, kuris tankiai su ja 
labai žvėriškai apsieidavo. Jis taipgi buvo 
nekenčiamas savo žmonių, Lakedaemonie- 
čių, taip kad gabaus valdžia atimta iš jo 
ir pavesta Atreujui, jo brolio sunui.

Kuomet Kleonymus liko nuverstas jis 
pasiryžo atsikeršyti. Pyrrhus, Epiro kara
lius, nuolat pykaudaVo ant Lakedaemonia- 
nų, taigi Kleonymus matė progą sukelti ka
rę tarp tų dviejų šalių. Tą jis padarė, ga
vęs Pyrrho sutikimą pagelbėti sunaikinti 
savo kaimynus.

Chelidonis nugirdo savo vyro planus ir 
jai pradėjo skaudėti širdį iš gailesčio savo 
žmonių kuriuos ji labai mylėjo. Ką ji ga
lėjo daryti? Pyrrhus jau maršavo su savo 
armija linkui Spartos, ir mažai buvo laiko 
ką nors sugalvoti. Sparta turėjo sulygina
mai tik saują vyrų prieš milžinišką Epiro 
armiją.

Didelis apsireiškė sujudimas kuomet 
Archidamia, viena iš Spartėnų, dasigavo į 
senatą ir sakė jog vienatinė viltis išgelbė
jimui moterų ir vaikų nuo išskerdimo 'bu
sią pasiunčiant juos ant Kreto salos. Che
lidonis permatė kokin pavojun ta kelionė 
moteris išstatytų, taigi ji tuoj pasakė savo 
planą kokį ji turėjo mintyje po to kaip iš
girdo žinias apie rengiamą ataką.

Atsargiai prirengus pranešimą kuria
me ji persergėjo savo vyrą, Kleonymą, kad 
jis jos niekad gyvos nepaims, Chelidonis 
užsinėrė sau virvę ant kaklo ir laukė atsa
kymo. Jos pranešime jam buvo tik vienas 
kelias pertraukimui karės. Kleonymus tu
ri panaudoti savo intekmę kad Pyrrhas at
šauktų savo armiją, o jei ne tai ji mirs. Jos 
ultimatum buvo:

“Sparta ar mano gyvastis?”
Kuomet Kleonymus gavo savo pačios 

žinią jis liko apimtas didelio sujudimo, ka
dangi nežiūrint jo žiauraus pobūdžio jis ją 
mylėjo. Jis prašė Pyrrho atšaukti armiją, 
ir Pyrrhus matydamas kaip Spartėnai ko
voja po vadovyste Akro ta to, sutiko.

Taip tai Sparta liko Chelidonės išgel
bėta Lakedaemoniečiams ir ji liko visų my
lima. * . /•'
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Geros mintįs neužeina tiems kurie blo
gais darbais užsiima.

Tvarkus žmogus visų yra gerbiamas — 
jeigu bent kas apie tokį girdėjo.

Niekad negirk vyro jo pačiai, nes ji ži
no jį ir manys jog esi kvailas.

Daugelis žmonių kurie nenorėtų pasi
rodyt plėšikais, tankiai noriai vagia užim
to žmogaus laiką.

w
Francuzijoj jeigu žmonės kovoj0. s” jlsru 

kardu, išsižergę, šokinėdadmi iš vienos pu
sės į kitą, tas yra gerai. Tai yra duelis.už 
tavo garbės įžeidimą.

Bet jeigu kas kovoja duelį su trumpais 
peiliais vietoj ilgų kardų tas yra prasižen-

AKĮS
Aš rankoje knygą turėjau, 
Ir lapą po lapo verčiau;
Į mirgantį raštą žiurėjau, 
Ir lyg 'tai skaityti bandžiau.
Bet kas joje buvo rašyta 
Visai negaliu pasakyt: 
Mintyje turėjau ką kitą — 
Ir knygos n’įstengiau skaityt.
Per knygą į priešai žiurėjau 
Kur godžiai taip traukė širdis; 
Ir niekaip skaityt negalėjau — 
Nes ten mačiau tavo akis....
Prieš tavo akis man užtemsta 
Net saulė skaisčioji dangaus, 
Puikybė erdvių neprilygsta 
Prie tavo veidelio gražaus.
Kai saulė ant vakaro dingsta 
Mus žav’ milijonai žvaigždžių; 
Bet niekad širdis man nerimsta 
Nematant tavųjų akių.

Adonis.
w

MĄSTYTOJAS
Šisai laiko nuplaktas Titanas 
Žmogus yr’ iš šimtmečių ateinąs — 
Skaudžiai plakams nuolatai lyg jautis, 
Kaip žilos uolos visados tylis.
Žiūrėk, pradėjo žadinti mintis, 
Šias miegančias kapų smegenis. 
Štai, per tą tuščią pragarmę tamsos 
Perlindo bailus spinduliai šviesos, — 
Šisai teroras yr’ žiaurias formos — 
Lyg nakties tamsa nušviesta aušros. 
Žvaigždė užžibo choaso augštai, 
Nakties šešėliai pranyko greitai.
Štai, o Pasauli, dirbantis žmogus! 
Jis jau sutraukė drutus retežius; 
Jo prot’s per amžius tamsinam’s buvo, 
Lyg Rojaus Dievo prakeiksmas puvo. 
Bet po sunkaus, aklo amžių truso 
Šiandien lengvai žmogus atsiduso; 
Amžių kurie rišo sielas pančiais 
Tironų bjaurių, ir plakė skaudžiais 
Botagais. Bet pažvelgk! Jis yr’ savu. 
Jis mąsto.... ir pasaulis tamp’ laišvu. 
Klausyk: didžius klausimus jis riša; 
Senų ydų lizdą perkunuoja:
“Kodėl apkrautas sunkiom’s naštomis 
Esmi aš blaškomas po visas šalis?
Kur gi šypsą ir šviesa skaidrioji 
Kad linksmintų darb’ninką galioje? 
Kam dieviškas darbas tur naikinti 
Pasaulį grožės.... mintį marinti? 
Kodėl iš darbo negema džiaugsmas, 
Ir sielą kremta vien baisus skausmas?” 
Tironai! rytas yr’ jūsų likimas 
Diena aplink jus žiovauja lyg kapas: 
Diena jūsų juoda ola tamsos: 
Greit skriskit prie augštančios šviesos! 
Greičiau: Darb’ninko momentas atėjo: 
Štai jau Dievas jiegoj nusileido! 
Sumeskit puikybes ugnin Minties — 
Ydas karės deginkit ik’ Mirties: 
Godos pastatytą visą puikumą, 
Išdidumą ir nusikaltimą;
Naikinkit karės gašlumus bjaurius 
Kurie sukruvino laiko kelius!
Tironai! smegenįs praded’ mintyt: 
Ištvirkę jus sostai turės pranykt. 
Pasaulis naujas kils meiliais aidais — 
Šypsą, džiaugsmu ir lyriškais balsais. 
Mintįs yr’ Dievo vartų perkūnas, 
Rhadamantinis Likimo balsas.
Ši yr’ sprendimo diena: atbuskit, 
Augštyn pakilę, vargšai, sutraukit 
Retežius, kelkit vėliavą augštai; 
Laikykit savo žibinčius šviesiai, 
Jus milijonai kenčiančių sunkiai. — 
Šalin! pikti pasaulio monarchai!

Budrikas.

gelis ir eina į kalėjimą.
Žmonės kurie skundžias kad jų niekas

nesupranta yra perdaug suprantami.

11~ —

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

tas jis butų .pavogęs visas ketu
rias kiaules.

paveikslų kuriais juos pranašai 
prisivilioja.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

$3.50 3
$4.50 <>◄>

m, N. Y. <>
◄>
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Neužmirškit Saviškių Lietuvoje-------- Užrašykit Jiems “DIRVĄ”!
'DIRVA" bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: 

užrašykit ją jiems ant visų metų arba puses. Už- 
kreskit juos laisvesnė, demokratiškesne dvasia, lai jie nesijaus tar
nais, o laisvais piliečiais savo krašto. "Jie negauna tenai tinkamos li- 

, teraturos; juos tenai slopina, vargina visokie valdininkėliai ir lupa 
nuo jų po kelis kailius. “Dirva” supažindins juos su demokratišku
mu, su tikru mokslu, o ir šiaip suteiks daug dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis už tris dolarius pralinksmins visą kėli
mą per visus metus. Tik sykį nepagailekit tų trijų dolariukų.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje........................................ $2.00
Lietuvoje - - - _.................... $3.00

” ” Kanadoje --------- $2.50
(Pusei mėtų —*- pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

RUDENS AIDAI
Jau nutilo paukščių dainos 

Žaliuos miškuose,
Gamtos spalvos visos mainos 

Girios’, laukuose.
Jau upelių apvienėję 

Lapuoti krantai,
Visa žemė apnuogėjo 

Kur tik užmatai.
Jau saulutė nėr taip skaisti, 

Nešildo karštai,
Lietus žemę nuogą laisto, 

šiurkštus jų lašai.
Nubudimas širdį spaudžia, 

Kai sunkus akmuo,
Mintįs mano verkia 

graudžiai:
Jau ruduo, ruduo....

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: šios p-lės 

Kleopatros eilės sukelia musų 
širdyse apgailą dingusių vasa- 
dos dienų, ir liūdesį juodo ru
dens užėjusio uždangalo ant že
mės. Ištiesų juk, taip puikiai 
viskas žaliavę, gražiai žyd ėję, 
dabar nuvyto, lapai nukrito, ap
nuogėjo medžiai, gėlės numirė; 
paukščiai išlakstė, pasibaigė jų 
solo, duetai, kvartetai ir net cho
rai ryto metu medžiuose, ir jų 
piknikai per dienas laukuose ir 
'miškuose; girdisi dar kaip kur 
žvirblio balsas, 'bet kad mes su 
žvirbliais perdaug apsipratę ne- 
apvertinam jo dainelių kaip ne- 
apvertinam tokių savo solistų 
kurie labai tankiai ant scenų pa
sirodo ir 'kurių balsas visuose 
kampuose ir visada girdis.

Taigi, ruduo, ruduo jau čia 
imk žmogus ir verk... •. Bet 
šitaip esti žiūrint į gamtą iš vie
nos pusės.

Kaip Viskas turi dvi pusi taip 
ir gamta. Ir štai, vietoj vieno
dos žalios spalvos, medžiai ap
sidengę daugybe spalvų — jų 
lapai lyg gabiausio artisto šepe
tuku nudažyti mirga saulės švie- 
toje. Katrų lapai jau nubirę, 
matim juos nuogus — kaip ko
kius galiūnus — stovinčius prieš 
žiaurius vėjus, ir klausomės jų 
tvirtų aidavimų kada pro juos 
vėjai intužę lekia. Rudenio lai
ku nuogas medis ir pikti vėjai 
perstato lyg kovą kurią galime 
prilygint prie žmonių. Mus vi
sada kas nors perblokšt nori, ir 
savo bėgime pirmyn nori su- 
try.pt menkesnį, tečiau visi mes 
išsilaikome ir kartais galiūnui

P. S. čia dar norime pridėti 
biskelį prie musų pasakos iš 
vaikščiojimo po muzejų. Išeida
mi laukan, po visko, išėjome per 
tas duris kurios skaitosi abelna 
ineiga, (prie kurios priešakyje 
lauke ant augštos papėdės ma
tėme sėdintį milžiną vyrą. Tai 
yra “Mąstytojas". Jis sėdi rau, 
visas nuogas, viena ranka įrė
męs sau smakrą, giliai užsimis- 
linęs. Matai jo raumenis įsitem
pusius, jo ‘kaktą surauktą, jo 
antakius nuslugusius, jo lupas 
suspaustas iš didelio įsimisliji- 
mo. Jis ten per dienas ir naktis 
sėdi ir mislina.

Bet nežinodami ką jis mislina, 
čia ir'nepasakosime.

J. Petkus (iš Pittsburgo) pa
siskaitęs kad visokios ligos pa
eina nuo mikrobų, kurie užpuola 
žmogų ir žmogus apserga; kad 
žmogui peršalus irgi mikrobai 
jam kosulį įvaro; kad rūgštūs 
pienas pavirsta rūgščiu mikro
bų apsėdimu, sako: Neužilgo 
bus išrasta kad žmogus užmiega 
tik kada jį mikrobai apsėda, ir, 
žmoguje juoką sukelia tam tik-’ 
ri mikrobai, kuriems prasišali
nus žmogus vpl nustoja juoktis.

Mes buvome nuėję pažiūrėt 
krutančiuose paveiksluose per
statymo “Nerono”, iš gyvenimo 
tuo vardu buvusio Romos impe
ratoriaus kurio dienose buvo iš- ” 
deginta Roma, ir kada buvo tik 
ką dar prasidėjus krikščionybė 
platintis, kada krikščionįs dar 
paslap'tai laikė savo pamaldas ir 
bijojo pasisakyti kuo jie esą. 
Tais laikais naujos atsiradusios1 
tikybos platintojai ir pasekėjai 
buvo žudomi, atiduodami žvė
rims sudraskyti, pasidžiaugimui 
išdidžių Jupiterio garbintojų Ro- 
mjėtnų.

Paveikslo viena scena atvaiz
dino krikščionių susirinkimą. Ji 
labiausia mus užinteresavo, nors 
ji nebuvo tokia graži scena kaip 
kitos to veikalo scenos, bet prie
šingai, visai prasta: kada Romė
nų pagonai didžiūnai atvaizdin
ta puikus, išdidus, gražiuose pa- 
lociuoše, krikščionių gi veidai iš
rodė nuskurdę, išblyškę, jų dra
panos apdriskę, kurių neapdris- 
kę tai šiaip prastos, ir jie buvo 
susirinkę užleistų griuvėsių ur
ve toli užmiestėje.

Tada mes mislijome sau: Ar 
neypatinga kad visada tik skur
džiai puolasi prie to kas naujes
nio, kas daugiau žadančio jiems

šitą matėm paveiksle, tą ma
tom tikrame gyvenime — ir de
šinėje ir .kairėje savęs.

Kaip religiški pranašai žadą 
rojų .po mirčiai taip ir bolševi
kiški pranašai žadą rojų ant že
mės randa sau ištikimiausių pa
sekėjų tamsunų eilėse, ir niekad 
dar niekam nepritruko tamsunų 
klausyti tuštiems garsiems žo
džiams ir sekti jų keliais neva 
į išganymą, kada tik radosi vadų 
norinčių žmones paskui save ve
džioti; nors ir į pražūtį.

Kadangi iš tų pačių tamsunų 
išsivysto protai, kjla mokslai ir 
auga civilizacija, visi tamsunai 
turi progos eiti link šviesos kaip 
ir jų pirmtakunai, bet ne visi to 
nori: jiems daug lengviau Sekio
ti kitus, negu bandyti pačiam 
prasimint kelią.

4/

Dabar kada Natkevičius ir Žy
gelis jau išvažiavę, nebijodami 
jų akis į akį susidurti galime pa
sakyti kodėl jų pasekmės Ameri
koj nebuvo tokios didelės kaip 
butų galėję būti. Jie mat, at
stovaudami darbininkiškas par
tijas Lietuvoj, čia atvažiavę pas 
darbininkus pinigų kolektuot, į 
publiką išeidavo savo paprasto
se drapanose, pasirodymui kad 
va ir mes negeresni už jus. Bet 
Amerikos Lietuviai nepratę per-' 
matyt kokie dalykai slepiasi po 
prastomis drapanomis, ne taip 
gausiai ir aukų davė.

kelią pastojame ir jis suklumpa. 
Ir medžiai krutinės atstatę pri
verčia vėjus pro juos lenktis>ir 
mes tankiai audroj girdime su 
kokiu užmu vėjai tolyn nubėga, 
medžiai palieka kur stovėję.

Gamtos gyvenimas yra sykiu 
žmogaus gyvenimas — ir lapų 
atsiradimas ir paskui kritimas 
yra vienas kitam panašus.

Taigi, nors vieni poetai tik 
vasara džiaugias, kiti moka at
rasti puikumą kožname meto lai
ke, ir jie apie kožną apsireiški
mą su džiaugsmu dainuoja.

Na ir kas yra rudens lietus?

nors niekad neišsipildančio, kur 
juos maitinama gardžiais priža
dų žodžiais ir viltimis rojaus at
eityje....

Tiesa, čia tik paveikslas, o 
paveikslą galima padaryt kaip 
kam patinka. Mums reikia pa
sižiūrėt į tikrą gyvenimą. Bet 
kaip, teisingai tikrasis gyveni
mas tą viską patvirtina. Kur 
tamsesnė tauta ten daugiau ir 
karštesnių tikinčių; kur mažiau 
išsilavinęs -žmogus ten jis 'labiau 
palinkęs tikėt kito žodžiams, ir 
vis laukia įvykstant tų gražių

Juk tas pats lietus ką per vasa
rą laistė laukus, augino viską; 
kaip vasarą taip. ir rudenį lie-
taus lašai susigeria į žemę, su
bėga į žemės gis 1 as, paskui į šal
tinius, ir mes tą vandenį geria
me.. Kodėl piktintis rudens lie
tum kada jis yra musų gyvybės 
dalis?

Vieni žmonės su kardu įgau
na sau amžiną vietą pasaulio
istorijoj, kiti su plunksna.

Gerb. Kukurūzas prisiuntė ši-
tokią pasaką ’kurią jis girdėjo 
pereituose rinkimuose Lietuvoj 
du kaimiečiu atvaizdinant:

žmonės Lietuvoj dabar užsi
interesavę politika; kožnas žino 
visas partijas, ir katrą katras 
turi remti arba ne.

Barkauskas sako: — * žinai, 
■kaimyne, šiąnakt man pavogta 
dvi kiaulės, dvi palikta.

Kazlauskas: — Labai apgai
lėtina. Bet kas galėjo būti per 
vagis kad tik dvi pavogė?

Barkauskas: — Tai bus grei
čiausia social liaudininkas.

Kazlauskas: — O iš ko tu spė
ji kad vagis buvo sočiai liaudi
ninkas? '

Barkauskas: — Ba jeigu jis 
butų buvęs ’krikščionis demokra-

Nesikankink bu
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su 

Pain-Expellerlii 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

CŲNAfl
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton^ ant 

Milžiną laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

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

Į <2ra kl. $150.00) Karės tak- 
Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
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 ju- j 
sų mieste arba ąpielinkėj.

savo mokiniams mokykloje kad jie valytų savo 
dantis kas rytas, delei geresnio pasisekimo mok
sle. ‘Geri dantys reiškia geresni maisto sukram- 
tymą, geresnę sveikatą, geresnį žaidimą ir darbą. 
Tėvai gali prigelbėti mokytojoms.
Nupiržit triubelę “COLGATE’S”. Pridabokit kad 
vaikai valytų juo savo dantis du kartu j dieną— 
rvte ir einant gulti. Didelės micros trinkelės

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”
327 E-Street ■.:: :: Boston 27, Mass.<

Kodėl taupyti 
pas mus

PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ 
TAUPUMO KLUBO 

DABAR ATVIRAS
Šios “Society” Taupumo Klubas 
pagelbės jums susitaupyt taksų 
apsimokėjimui, apdraudai ir iš
laidoms ant švenčių. Musų ku
ponų knygos sistema yra patogi 
— kaip ir musų vieta.
Pasidėk 25c, 50c, vieną, du arba 
penkis dolarius kas savaitė ir tu
rėsi $12.50, $50, $100 arba $500 
sekančiais metais.
Greitas patarnavimas prie lange
lio 17.

tncorporafed 1849

tietįij for ■fairings
in the City of Cleveland
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Pirmutine Mintis Apie Liksimas 
Kalėdas-Columbia Rekordai

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

Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina.
Šaltyčius — Daina, kvartetas.

Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.
Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.

Giesmė j Panelę švenčiausią — 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.
I Sveikatą — Maršas.

Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.
Gaila Tėvynės — Muzika.

Per girią, girelę — Daina, kvartetas.
Linksminkimės — Muzika.

Per šilą jojau — daina, kvartetas, 
žydas statinėje — Polka, orkestrą.

Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.
Parodos maršas — Benas.

Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas — Armonika.
Po ulicie Motsovoj — Armonika.

Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.
Moja luba — Maršas ■— Armonika.

Vilniaus rūta — daina, kvartetas.
Drinopolis — Maršas.

Kas subatos vakarėlį Daina, kvartetas.
Nuostabu — Maršas.

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

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

Lietuvp Tėvyne musų. — M. Petrauskas.
Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas 

Birutė — M. Petrauskas.
Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau as.

Darbininkų Marša lietė — M. Petrausl s.
Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

Nemuno vilnys — Valcas, benas.
Sudiev — Mazurka. Benas.

Varpelis — Valcas.
Mano mielas — Polka.

Bum čik-čik — Mazurka.
Dėdienė — Polka — Benas.

Lapunėlė — Polka-Mazūrka.
Našlys — Benas.

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno muzika.
Klumpakojis — Beno muzika.

Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, sveteliai. — M. Petrauskas, tenoras.

Saulelė raudona — M. Petrauska.s
Jojau dieną — M. Petrauskas.

Už Šilingėlj — M. Petrauskas, daina.
Šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

Prieš audrą — Valcas, Orkestrą.
Bangos — Valcas, Orkestrą.

Linksmybė — Polka.
Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą.

Ant bangų — Valcas. Orkestrą.
Kregždutė — Valcas. Orkestrą.

Liuosnoris * medėjas — 1—ww.
V ėlia vos nešė j as

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 Polka — Armonika solo.
Kazokas — Valcas, armonika solo.

Saulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.
Mano mylimoji — Valcas, orkestrą.

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 ratą — 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. Grapim, smuiką solo.

Ant aKlno karklai siūbavo — Choras.
Pasisėjau žalią rūtą — Choras 

Oi Motule — Choras.
Motuš, Motuše Choras.

Tris berneliai — Duetas, J. ir M. Čižauskai.
Vakarinė daina — Čižauskų duetas.

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 — čižauskai, duetas.

Gimtinė šalis — J. čižauskas, baritonas.
Sunku gyventi — J. čižauskas.

Kur bėga Šešupė — Choras.
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 — choras.
Dėaukas — Polka — Orkestrą. •

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

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

Orkestrą.

i — Maršas. Orkestrą.
— Maršas. Orkestrą.
Valcas. .Armonikų . duetas.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.
— Polka.

Orkestrą. 
Orkestrą. 
Orkestrą. 
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo. 
Armohika solo.
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Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

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

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

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

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

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

Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
šią nedėlėlę — M. Petrauskas.

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

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

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

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

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

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

Važiavau dieną — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas choras.

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas lodai, 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. Monologas.

Rūtų darželis — Mazurka. Benas. , "
Jaunimo polka. Benas.

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

Padainuosiu gražią dainą — J. Butėnas.
Našlys — J. Butėnas.

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

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

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

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

Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakojia.
Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lusnakojis. 

Jaunavedžiai — Plieniunas ir LuŠnakojis.
Pas tardytoją — Plieniunas ir LuŠnakojis. 

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir LuŠnakojis 
Dainininkas pas___ Plieniunas ir LuŠnakojis
Mergele tu mano miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės (monologas) Plieniunas 
Derybos Plieniunas ir LuŠnakojis

Virbalio polka
Sesutės valcas

Liūdnas gyvenimas
Kotelyje

Linksma diena mums
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą

Gul šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias

Du ubagu
Ubagėlis

E2104 
ii

E2105 
ii

E2468 
ii

E2469 
ii

E2510
ii

E2511
ii

E2757
ii

E2758 
ii

E2808
ii

£2809 
ii

£2810 
ii

E2811 
ii

E2812 
ii

E2861 
ii

E2862

E2863 
ii

E3047 
ii

E3145 
ii

£3182 
ii

E3183 
ii

£3286
Mažrusiška polka — Armonika.

Batų čystytojas — Maršas. Švilpimas.
Saldus buškis — valčas, švilpimas.

Prirodino seni žmonės — M. Petrauskas.
Kur tas šaltinėlis — M. Petrauskas.

Naujoji gadynė — M. Petrauskas. 
Dainius — M. Petrauskas.
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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 tiltą — 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.fupė — 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 vduetas.

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

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

Kukuruzo ankštis — Orkestrą.
Skrisfld, Mėlinas paukšteli 1— Orkestrą.

Čigone, kur tu? •— Orkestrą 
Mazurka — Armonikų duetas.

Saša — polka. Armonikų duetas.

E3698 Linksmumas — šokis, Orkestrą.
11 Stockholmo šokis —■ Orkestrą. 

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

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

E3712 Banto šokis — Tambouritza orkestrą.
° Kokonjest šokis — Tamyouritza orkestrą. 

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

E3726 Geros laimės — Žydų šokis — Orkestrą.
£? Vestuvių šokis — Orkestrą.

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

£3735 Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.
° Graziella — Polka. Instrumentų muzika.

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

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

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

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

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

E3819 Šampano* galopas — Benas.
° Kopenhageno paroda — Benas.

£3828 Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.
° Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.

£3851 Praga — Polka, benas.
j n Rugiapjūtė — Valcas. Benas.
E3853 Gražiausia mergina — Polka. Instrum.

” Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais. 
E3859 Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.

” Pokilio utarninkas alpuose — Orkestrą.
£3860 Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.

M Seni Šveicarų žmonės — Orkestrą. 
E3875 Vasaros naktis — Mazurka.

” Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.
E3886 Kuku — Vaįcas. Armonikų duetas.

” Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos. 
£3895 Hazy polka — Ksylofonu solo.

9t Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas. 
E3896‘ Degtinės juokai — Armonika.

° Vėjai ką miežius krato — Armonika. 
73904 Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas.

° Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.
E3942 Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka. Orkes.

” Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
E3945 Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu solo.

_ n > Amerikos pątrolius — Armonika. 
E3946 Visad linksmi — Polka. Benas.

99 Saldus bučkis — Polka. Koncertina solo, i 
E3986 Meilės Dievuko polka — Jazarimba, orkestrą.

99 Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.
£3987 Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.

99 Girnakalis — Armonika.
£4037 Pietų mergaitė —y Valcas. Benas.

99 Manhattan tuo-step šokis — Benas.
£4039 Ungarų šokis No. 14, .Smuiką, j .

99 Penktas Ungarų šokis. Smuiką.
£4059 Magdalena — Polka. Benas.

99 Tarptautiška polka — Instrumentų kvart.

Atsakymas Adomaičiui
Gerb. “Dirvos” Redakcija: — 

Malonėkit suteikt vietos jūsų 
laikraštyje del paaiškinimo kele
to ■žodžių. Dalykas štai kame. 
“Darbininkų Tiesos” N. 33 tilpo 
A. T. Adomaičio atsakymas J. 
Virbickui. Aš to žmogelio už
puldinėjimus visai bučiau pralei
dęs be atidos jei jis gale savo to 
raštpalaikio nebūtų pridėjęs: 
“Jei p. Virbickas faktais priro- 
dysi kad man buvo balsas atim
ta per A. P. L. A. Seimą, tai aš 
per jus aukoju penkis dola- 
rius Lietuvos buožių valdžiai, 
kurią tu taip myli; o jei nepri- 
rodysi, turėsi per mane aukuot 
$5.00 Lietuvos Politiniams kan
kiniams. Laiką skiriu 30 dienų 
nuo pasirodymo šio atsakymo 
spaudoje.”

Kad Adomaičiui balsas buvo 
atimta ‘tai patariu peržiūrėt A. 
P. L. A. protokolą kuris tilpo 
“D. T.” No. 12 ir 14 šių metų, ir 
paklausiu kokį skaitlių delegatų 
norėtų kad paliudytų kurie buvo 
tame Seime apie tai jog jam bal
sas atimta. Todėl parašęs nune
šiau pas J. Baltrušaitį, kaipo 
“D. T.” redaktorių, kad patalpin
tų atsakymą į “D. T.”: Baltru
šaitis peržiurėjo, sako gerai, pa
talpinsiu. Bet štai “D. T.” No. 
36, A. P, L. A. Reikalai—J. Vir
bickui atsakymas: “Jūsų rašt- 
palaikis prieš Adomaitį nepa- 
tilps. Jus kelis sykius rašėt ‘D. 
T.\ teisinotės kitus, kaltindami. 
Jus net ‘D. T.’ redakciją intarėt 
kad jūsų parašytą protokolą ne
va negerai suredagavo. Mes ty
lėjom prieš jūsų kabinę j imąsi. 
Ir patnatėm kad neverta su sa- 
botažninkais nieko bendro turė
ti. Eikit į buožių laikraščius, 
kuriuos taip peršate į organus 
A. L. P. A. Pažiūrėsim ar šita 
gerbiama Draugija vėl papuls į 
Aleksin ės buožijos nagus”.

“Darbininkų Tiesa” tai ne sa- 
botažninkas ? Mat, J. Baltru
šaitis desperacijos apimtas vie
toj kad patalpint mano teisingą 
raštelį mane sabotažninku vadi
na. O aš maniau kad Baltrušai
tis padarė klaidą talpindamas 
A. P. L. A. protokolą, bet pasi
rodo kad jis tyčia praleido net 
tris balsavimus kur buvo bal
suotą, apie buvusią Centro Val
dybą^ Bet vistiek patalpino 4KD. 
T.” Nb. 25 viską. Mat, dar J. 
Baltrušaitį sekė buris kairiųjų, 
bet dabar ir tie apleido, ir jau 
rašo “Laisvėj” kad Baltrušaitis 
savo teoriją semia iš gyvatės 
uodegos. Tai nedyvai kad žmo
gelis ir draskos,. Dar L. M. D. 
uždraudė savo namą duot Bal- 
trušaičiams rengt vakarienes 
“D. Tiesai”, tai gal jau paskuti
nį numerį išleidžia, todėl nors 
savo priešams atsimokės. An
trą, nuo tokio nėra ko daugiau 
laukt, kuris prievarta nori ant 
savo pastatyt. Kaip aną met^; 
kada jis buvo L.' Kooperacijos 
direktorium, aš negalėjau turėt 
balso,, nes buvau kasierium, o 
pagal Baltrušaičio teoriją tai tik 
direktoriai gali balsuot direk
torių posėdyje, o komitetas ne. 
Su pora direktorių jis nubalsavo 
prašalint tuomlaikinį gaspado- 
rių A. Vainorių, o pastatyt J. 
Kačergių, o kada Vainorius to
kių direktorių neklausė Baltru
šaitis Vainorių už gerklės gro
bė spėka atimt raktus, tik laimė 
kad atėjo dar kitas žmogus ku
ris išgelbėjo Vainorių nuo Bal
trušaičio teorijos ir ne sabotažo.
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Orkestrą 
Kvartetas 

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio 

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

Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso 
Plieniunas ir LuŠnakojis 
Plieniunas ir LuŠnakojis

Instrumentų

nušvito

TARPTAUTIŠKI
La Paloma (Karvelis) — Armonika.

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

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

Baliaus karalienė — Valcas.
Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 

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

Atidos Maršas į— Two-step — šokiams muzika
Rojaus K^ietkelės — Instrumentų kvartetas.

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

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

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

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

Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.
Žavėjimas —

Mylimoji —
Tarp gėlių —

Estudiantina
Sybillės svajonės — Valcas.

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

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

Bjorneborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

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

Elfhill — H. Sandby, cello.
Luna Polka — Amlonikų 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 —e 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. Čigonų orkestrą.
— Valcas. Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Orkestrą.
Orkestrą.

Armonika.
Armonika.

Pridek Savo Dalį

ELETAS metų atgal Marė 
Lamb negalėjo vaikščioti be 
pagalbos lazdų. Taip buvo 

dalimai todėl kad ji privertė Cle- 
velando žmones manyti apie dau
gelį kitų kuriems pagalba reika
linga ir jie sukėlė tris milžiniškus
viešuomenės pagalbos fondus

Šiandien Marė yra tik" viena iš 
tūkstančių kurių sveikata pagerė
jo ir jie liko laimingesni vien tik 
del tų fondų. Šiais metais bus dar 
daugybė biednų, raišų, sergančių 
neturinčių iš kur gauti pagalbos 
žmonių Clevelande, kuriems bus 
reikalinga dalis to fondo. Jūsų 
dovana pagelbės jiems.

Mare Jau Pasveiko

SUPPOSE’^ 
NOBODY G\RE

CARRY YOUR SHARK 
V % COMttVKny chest

“Thatwasme
SUPTOSE WSQ0Y

Carry your share 
THE COMMUNITY* CHEST

Juozas Virbickas.

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sįęlvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųa- 
kite 75c. tiesiai į labaratorij^.

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

Brooklyn, N. Y.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Iš Lietuvos Šaulių Sąjun

gos Darbuotes
< St. Seimas1 'jau atliko savo už
davinius. Jis išdirbo musų kra
što valdymui formą, išleido įs
tatymus, priėmė žemės reformą 
ir konstituciją. Konstituciją pri
ėmęs tuojau paskelbė rinkimus 
į paprastą, trims metams ren
kamą, parliaments. Sujudo, su
kruto visos 'Lietuvos tautinės’ 
mažumos kad kuodaugiausia sa
vo atstovų pravedus į parliamen- 
tą. Pradėjo agitacijos darbą ir 
pačių Lietuvių partijos. Musų 
plačioji visuomenė, reikia žino
ti, dar nepripratus prie viešos 
agitacijos, .todėl neįstengė šita
me 'klausime orientuotis, ir iš 
įvairių partijų aštrių ginčų išsi
nešė sau įspūdį. Radosi nuo
monių kad gal visai nieko ne
rinkti. Čia kalbama apie' kaimo 
bakūžes. Tai Lietuvos šaulių 
Sąjunga, turėdama galvoj Tėvy
nės Nepriklausomybę ir žinoda
ma momento svarbumą, ėmėsi 
per įKulturos ir Propagandos 
Skyrių sparčiai darbo kad pri
rengtų plačiausius musų tauti
nius sluogsnius prie rinkimų.

šitam tikslui tuojau atspaus
dino 25,000 egz. atsišaukimų 
į “Lietuvos Piliečius” ir per sa
vo burius paskleidė po visus Lie
tuvos kaimus, kampus, ir buvo 
patalpinta visuose Lietuvos lai
kraščiuose. Po to tuojau atspau
sdino ir antrą atsišaukimą, “Su
stok, Perskaityk, Pagalvok”, ku
rių visur buvo išlipinta per tris 
dienas prieš rinkimus. Toliau 
visą eilę atsišaukimų-straipsnių 
jau talpino savo organe “Trimi
te”.

šaulių Sąjunga sis'tematingai 
varė- darbo akciją į rinkimus. 
Šaulių Sąjungai nerupi kuri par
tija laimės, didumoje ineis busi- 
man Seiman, bile tik bus parlia- 
mentas Lietuviškas, o jau Lie
tuviai neparduos savo krašto 
reikalų. Todėl Sąjunga ir sten
gėsi spaudos ir gyvo žodžio ke
liu išaiškinti visos šalies Lietu
viams busimojo parliamento rin- 

□kį-mu reikšmę ir jų pasekmę.
Lenkų ir žydų laikraščiai apšau
kia šaulius 
nėra jokio 
Polonizmo 
jei šaulių
pareigas ragina savo tautiečius 
eiti atlikti savo šventų pareigų.

šitie visi atsišaukimai, kiek 
tenka patirti, turėjo labai geras 
pasekmes,. nes kaimas buvo po
puliariai jais informuotas apie 
rinkimus.

Veik prieš pačiu® rinkimus, 
kada visuomenė buvo įsupta rin
kimų agitacijos sukuryj, išėjo 
gyveniman mūšų litas ir centas. 
Spekuliantai griebėsi nežmoniš
kai išnaudoti naujos valiutos 
įvedimą. Tuojau keliais šimtais 
nuošimčių pakėlė prekėms kai
nas, o juodoji birža pradėjo leis
ti gandus buk busianti žema

šovinistais. Bet čia 
šovinizmo nei anti- 
bei anti-Semitizmo, 
Sąjunga pildydama

musų pinigų kaina ir tt., -kad tik 
daugiau prisiplėšus pinigų. Ir 
čia šaulių Sąjunga griebėsi dar
bo kad apsaugojus piliečius nuo 
išnaudojimo ir kuogreičiausia 
įgyven'dinti naują valiutą. Bu
vo išleista atsišaukimas 
čiai, nesiduokit aipgaut"
kvietė ir kitų visuomeninių 
ganizacijų atstovus bendrai 
sitarti del šito reikalo. To 
sirinkimo nutarimu buvo pasių
sta tam tikras Ministeriui Pir
mininkui raštas kur kreipiama 
valdžios domėsis ir nurodoma 
tam tikros priemonės tam rei
kalui. Savo organe “Trimite” 
pradėjo spausdinti visą eilę 
straipsnių šituo klausimu. ■

Liet, šaulių Sąjunga.

'Pilie- 
Pa- 
or- 
pa- 
su-

Šis-Tas iš Kauno
Nuo spalio 1 d. nustatyta nau

jas pačto tarifas-mokesniai li
tais. Paprasti laiškai už kiek
vienus 20 gramų apmokami 15 
centų, vietos 
atviri laiškai 
apdraudimas

laiškai 10 centų, 
10 centų. Laiško 
15 centu.

Mina Varšavčikie-Kaunas. —
nė Komendanto nutarimu yra 
išsiųsta vienam mėnesiui iš mie
sto ir apskrities ir'krautuvė vie
nam mėnesiui uždaroma, kaipo 
pabauda už kainų kėlimą.

gyventojams 
vieną dieną

Kauno miesto 
prasimaitinti per 
reikalingą: 4 vagonai bulvių, 2 
vagonai rugių, 1 vag. kviečių, 2 
vag. mėsos, 2 vag. daržovių, 4 
vag. pieno ir pieno produktų, 1 
vag. miežiu ir 1 vag. 'kiaušinių.

Šalina Mokytoją
Ukmergės gimnazijos direk

torius gavo raštą iš švietimo Mi
nisterijos paliuosuoti gimnazi
jos mokytoją V. KvieSką. Tai 
prasideda krikšč. demokratų tik- 

■ rasai darbas — valymas gimna
zijų nuo kitų pakraipų žmonių. 
Neužtenka kad 'kunigai bankus 
monopolizavo, bet reikia dar al
gomis nepaperkamus žmones 
prašalinti iš gimnazijų;-

Vagįs
Vilkaviškio apsk. 
mietu 'Gižų apieliiikėjė 
siausti vagįs. Naktį į 
21 d., Baltrakio kaime,

Pas-Gižai, 
taruoju 
pradėjo 
rugsėjo.
Šunskų v., pas pil. Murašką ne
žinomi vagįs ipšlėšė klėties sto
gą, pavogė tris išdirbtas odas ir 
daug drabužių.

Naktį rugs. 28 d. Gižų kaime 
pas .pil. Kačiulį nežinomi vagįs 
bandė išgriauti jau papuvusius 
arklidės sienojus ir pavogti ten 
esančius arklius,'bet šeimininko 
miegota kluone ir pajusta pik
tadarių'* bildėsis. Išbėgus šei
mininkui kieman ir paklausus, 
kas čia, — vagįs susėdo į vežimą 
ir nuvažiavo Mariampolės link.

(“Liet. Ukin.”)

šiuose metuose Biblijos Tyri
nėtojai Chicagoje išleido ir pla
čiai paskleidė tūla lapelį su an
trašu “$500 DOVANŲ”. Ant 
minėto lapelio randasi penki 
klausimai ir yra pabrėžta kad 
jeigu kas duos tinkamą atsaky
mą į tuos klausimus ir prirūdys 
iš Biblijos kad ant lapelio pami
nėti R. K. tikėjimo dalykai yra 
tikri ir teisingi ir 'kad Biblijos 
Studentai klysta ir turi netikrą 
Bibliją ir įrodys kur yra geroji 
ar tikroji, tas gaus penkis šim
tus dolarių atlyginimo.

Tie lapeliai labai sujudino Chi- 
cagos ir apielinkės klerikalus. 
Nekurie panorėjo tos “šaknies 
viso pikto”, t. y. $500, o kili no
ri apginti savo surūdijusį ir su
puvusį tikėjimą ir pridengti sa
vo klaidas nežinojimo ir niekti- 
kystės ploščium; ir jie bando 
atlikti tokį darbą vardan tikėji
mo ir apšvietos. Vienok kaip 
visuomet taip ir dabar jiems ne
sisekė.

Tarpe kunigijos- atsirado 
las (“grindrius”, kaip 'kiti jį va
dina) Kun. Bumša, kuris (sako 
nesenai atvykęs iš Lietuvos. Mi
nėtas kunigas nepažindamas Bi
blijos Studentų ir nežinodamas 
jų tikslo nei pamokslų kokius jie 
apsako, pakvietė Biblijos Stu
dentus į debatus-“disputus”. To
kį pakvietimą jis nekartą at
spausdino kunigų dienraštyje 
“Drauge”. Iš pradžios Biblijos 
Studentai neatkreipė į tai do
mės; nes disputais, nei barniais 
arba ginčais jie neužsiima. Jų 
'tikslas yra apsakyti Evangeliją 
apie Dievo karalystę ir aiškinti 
žmonėms Bibliją arba šventą 
Raštą.

Vienok matydami kad minė
tas kunigas atkartotinai garsina 
disputus ir sukvietęs į salę žmo
nes mulkina juos norėdamas in- 
tikrinti kad Biblijos Studentai 
bijosi jo ir nedrysta pasirodyti, 
jie pagarsino minėtą dalyką 
“Naujienose”, paduodami visą 
lapelio turinį (ir dar pridėdami 
pąaiškinimą apie debatus. Tą 
pačią dieną “Drauge” pasiro ki
tas pakvietimas. Taigi matyda
mas kad juos taip gražiai kvie
čią ir net kelis kartus atkarto
ja malonų pakvietimą, jie su
tiko stoti į debatus. Kun. Bum- 
šos oponentas buvo Brolis F. 
Zavista. Kada buvo užklausta 
ar yra kas iš Biblijos Tyrinėto
jų atstovų, tada pasirodė b. Za
vista. Kun. Bumša net nusigan
do taip kad prašėsi Zavisto te
gul pirmas kalba; -nes jis neži
nąs .ką sakyti, .nepažįstąs Bibli
jos studentų aiškinimo. Zavista 
gražiai sutiko ir įrodė kad tik
rai tokių dalykų nėra į kokius 
tiki katalikai. .

Debatai buvo labai indomųs, i 
ir taip sujudino katalikybės pa
matus kad net visas jų teorijų 
gardas pradėjo griūti, žemiau 
paduodame, užkvietimą, Biblijos I'

blikai tik rankom ploti, pabai
gus vienam iš kalbėtojų kalbė
ti neilgiau 5 minučių.

6. Teisėjais bus patįs klausy
tojai.

Taukšiu Jūsų pasirodant.
Kun. Bronisl. Bumšas.

tu-

$500 DOVANŲ
(“Naujienos’, spalio 25, 1922) 

Brangus Viengenčiai.
Mes, Švento Rašty tyrinėtojai, 

statom Jums 5-kis klausimus ir 
paskiriam 500 dolerių del išmo
kėjimo tam kuris prirūdys iš Bi
blijos į sekančius klausimus:

1) Kas darodys kad žmogus 
įuri nemirštančią dūšią? Stu
dentai Biblijos kalba kad žmo
gus pats yra dūšia, kol jis gy
vas, o kaip jis miršta tai pra
puola jo visos mislįs. Bet jūsų 
dauguma tvirtina kad žmogus 
susideda iš 2-jų dalių, k. a. iš 
kūno ir dūšios. O po mirties 
kūnas eina į žemę, o dūšia į pek
lą amžinai kankintis arba j čyš- 
čių (šveistaįnę); dar kiti sako 
kad dūšia eina į dangų. Taigi 
kas darodys kad šventas Raštas 
taip mokina, gaus dovaną.

2) Kas darodys kad numirė
lių dūšioms čyščiuj esančioms 
galima pagelbėt atkalbėjimu ro
žančių (poterkų), užpirkimu mi
šių pas kleboną, ir kitų galų? 
Tas gaus dovaną. Ar taip ne
tiki ? Jeigu tiki tai darodyk, ir 
jeigu kitus mokini tai čia tami- 
stos proga. O jeigu negalite 
darodyt tai kam reikia sėdėti 
tamsoje, nes 'kožna melagystė, 
klaida ir nežinojimas vadinasi 
— tamsa.

3) Kas darodys kad po ' mir
ties eina į peklą į amžinas kan
čias? — Studentai Biblijos mo
kina kad pekla tai yra kapas, 
ir visi ten eina, o po šio sumi
šimo bus išvesta ant gyvenimo, 
nes yra brangiu Jėzaus krauju 
atpirkti....

4) Kas prirūdys kur yra čyš- 
čius ir kokioj šalyj ? Ar moki
no apie tai Kristus ir Apaštalai ?

5) Kas darodys kad Studentai 
Biblijos turi negerą Bibliją? Ir 
kur yra ta geroji? — Tas gaus 
dovanas’ ir apgins savo stovį. 
O jeigu neatsiras arba nedaro- 
dys tai tada mąstykite, žmone- 
Įiai, kodėl taip yrą Į....

Jeigu niekas negali darodyt, 
paremdami šv. Raštu, tai kož- 
nas protaujantis žmogus turį 
pripažint kad čia paminėti da
lykai ir kiti pamokslai bažnyčių 
nėra pamokslai Dievo, beit iš
mistas žmonių, — taip vadinamų 
dvasiškijos — ir uždeda sunkias 
naštas ant žmonių, kurių patįs 
nenori nei su pirštu pajudint. 
Mat. 23:4 Jėzus yra,sakęs: Pa
žinkite tiesą ir tiesa jumis įš- 
valnys. Jono 8:32.

BRANGUS SUNĄI IR DUK
TERYS LIETUVOS! PABUŠ-

| klaidinti žmones sakydami kad 
buk Biblijos- .Studentai paren- 

I gia disputus ir bijosi sto.ti su 
juo į disputus, bet žmonės neži
nodami jo šventvagiško darbo, 

įgali manyt ištikro kad taip yra. 
Bet mes, dar sykį pranešam vi
suomenei kad mes lauksime iki 
Lapkričio-Nov. 12-tos, 1922 m., 
oficialio susitarimo su Komite
tu Biblijos studentų ir tuokart, 
kada bus padaryta tvarka, kaip 
ir kokiu budu bus disputai, ir 
tada duosime žinot daug tūks
tančiams žmonių kad turėtų 
progą išgirst gražius argumen
tus Dievo žodžio, ir argumentus 
klaidos. O jeigu neatsišauks iki 
Lapkričio 12, tada mes pa'tjs iš
aiškinsime tuos klausimus ir 
daugiaus dar pareikšime, nes 
Babilonas būtinai turi griūt.

Po visos tos,savo argumentų 
tirados Bumša pasakė kad jis 
kol kas savo išvadų nedarąs ir 
laukiąs kad jo' oponentas papa
sakotų daugiau apie pragarą. Iš
vadų nedarąs, kuomet jo visas 
tvirtinimas ir buvo jo išvadai!

Antru atveju Zavista nieko 
naujo neprivedė. Jis citavo šv. 
Petrą, Kristų, šv. Joną ir kitus, 
savo citatomis parodydamas 'kad 
nėra tokio pragaro apie kurį jis

įimti naujas surėdymas, kuria
me teisybė gyvena. Naujas pa
saulis yra ta karalystė del ku
rios Jėzus mokino mokytinius 
melstis: “Ateik karalystė tavo, 
buk valia tavo kaip danguje taip 
ir ant žemės.”

40 šimtmečių atgal Dievas da
vė Abraomui prižadą sakyda
mas: “Tavo sėkloje bus palai
mintos visos tautos ant žemės. 
Pirmas žmogus Adomas, kurisbuvo skaitęs Garse ir kuris jį | buvo sutvertas ir tobulas, per-

pauuuuauie, u&Aviounią, oiuujus . mxii u v voi rABUo-
Studentų a'tsakymą, ir raportą KIT BENT VIENĄ SYKĮ! MES 
debatų kokį padavė vienas ne-1JUMS APSAKYSIME DIDŽIUS 
prigulmingas klausytojas “Nau- DAIKTUS!
jienose”. Augščiau minėti penki klauši-

‘‘Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
ValibaUnklli Beg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino jo skausmus tuojaus.”
Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau I
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorij'os.

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

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausines kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo' jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-

Mano aparatas Radio-Scope-Baggi-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 

kk'VA tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiųs 
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 atsinėšit šį ap
garsinimą.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
1040’6- Euclid Av. Kampas E. 105th St.

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

fe

ličiui CJV UX>bC4Kt44M»l aįjaipamuLUkv i*. 
tyrimo bei neišrado jūsų'tikros ligos.

Cleveland 
4.
iki 8 vakare

Augščiau minėti penki klausi
mai yra skleidžiami jau gero
kas laikas, kaip Amerikoj taip 
ir Lietuvoje, bet niekas neatsi- 

BIBLISTAMS rado stoti į debatus kad apgynus 
„ .. savo senai skelbiamus pamoks-(“Draugas”, spalio 25, 1922) Jus biedniema žmoneliamS.

Brangus Paklydę Broliai. Todėl, pranešame visuomenei
Jus esate pažadėję 500 dolarių iš Dievo malonės atsitraukit nuo 

tam kas prirūdys 5 katalikų ti- jų pamokslų, nes jie yra nuo vėl-l 
kėjimo tiesas kurių Jus nepri- nio, žiūrėkit ką Viešpats Jėzus 
•pažįstate. Kviečiate Jus į dis-Įsako: Jopo Ev. 8:44, Tim. 4:1, 
putus stoti katalikus jau senai 
savo lapeliais, bet dar niekuo
met nesate nurodę vietos ir dar 
niekuomet nesate nustatę aiškių 
disputams sąlygų;* Taip pat nie-

PAKVIETIMAS

2, 3, ir apr. Jono 18 skyrius, vi
sas pranašauja apie Babelį, t 
y. Bažnytizmą, — TU Babeli 
reiškia paklydimą ir jų pamok
slus ir nešvarius pasielgimus,etiopu Kune i aiypaiiHc- ■oiuo' iicovaiiuū paoidgxxiiuo,

kuomet nesate po savo lapeliais kurie yra su pagalba piktojo, ir 
ir pažadais pasirašę. čia jau Dievas apsako kad tą

Taigi, kad tiesa paaiškėtų, kad Babelis — Bažriytizmas — su
grius su dideliu trenksmu, šia^ 
me vargų laike, ir trumpame lai
ke! Jeigu mes matom kad jau 
griūna ir -sugrius todėl turime 
bėg'ti iš po tų griuvėsių. Taip 
sako Viešpats apr. 18:4. Kad 
nebūtumėm dalyvį jų griekų,

nei Jus, nei katalikai nemanytų 
buk kas nors Jūsų bijo, kviečiu 
Jumis, 'kurie pasivadinote “Bib
lijos Tirinėtojais“, stoti į dispu
tus su manim ’tokiomis1 sąlygo
mis::

1. Susirinksime ketverge 26 neuui.umeiii usuyvi jų gneatų, 
šio spalių mėn., lygiai 8 vai. va- nes šv. Raštas sako kad ten nė-

Jurgio ra Dievo pamokslų,-be piktų dva- 
sių-velnių ir neapkenčiamų ne-

kare, Bridgeportę šv.
parapijinėje svetainėje.

2. Kalbėsimės du: aš ir iš Ju- čystų paukščių, apr. Jono 18:2. 
su vienas, 'kas norės, pats ar Jums jau yra visiems žinomi 
Jūsų paskirtas. tie paukščiai, o ypatingai vienasįsų paskirtas. tie paukščiai, o ypatingai vienas

3. Kalbėsimės- lygiomis teisė- atsirado taip vadinamas Bumša, 
„n ----- sakosi esąs iš Lietuvos nesenai,

I—ištikrųjų, matyt kad iš Lie
tuvos, nes kažin kokius >ten dis
putus jis rengia sušaukęs para
pijoms ir darko brangią tiesą — 
Dievo žodį — ir tuos žmones ku
rie myli tiesą ir skaito Bibliją. 
Matai, nepatinka Babelio pauk
ščiams šviesa ir stengiasi toliau

mis, po 30 min. kiekvienas, ar
ba kaip susitarsiva susiėję.

4. Man brangi tiesa, o ne Ju
st; 500 dol. Taigi, kad Jūsų ne
atbaidyti, atsižadu 500 dol. ža
dėtų, jeigu juos laimėčiau.

5. -Klausytojai leidžiami į sa
lę uždyką. Neleidžiama jokio 
tvarkos ardymd. Leidžiama pu-

PEKLA! PEKLA! PRAGARAS! 
Dabar yra Atrasta!

Pekla, Pekla, Pragaras, už 15 centų gaunama!!! 
Velniai, Pekla, Pragaras, kada ir kaip išrastą? 
Sustok! pažiūrėk ir perskaityk: už 15c. 100 pek

lų, 96 puslapių knygutė. Ant kiekvieno puslapio po- 
peklą ir pragarą. Aiškiai išguldo ir darodinėja kas 
yra pekla, kur ji randas, kas joje gyvena, ir tt.
Prisiųsk 15c ir gausi ją. Adresas:
I. B. S. A., 18 Conrad St. Lithuanian Dept., 

Brooklyn, N. Y.

“DISPUTAI”
(BRIDGEPORTAS, CHICAGO) 
(“Naujienos”, Spalio 28, 1922)

Ketvirtadienio vakarą Bridge- 
porto apielinkės Lietuviai turė
jo linksmą pramogą Jurginės 
beizmente. Kun. Bumša iššau
kė Biblijos Tyrinėtojus į “dis- 
putus”-deba'tus. Jis žadėjo at
sakyti Biblijos tyrinėtojams, ne
imdamas jų siūlomų $500, į jų 
pastatytus penkis klausimus: Ar 
žmogus turi nemirštamą dūšią? 
Ar dūšios išperkama iš čyščiaus 
rąžančiais ir mišių užpirkimu? 
Ar yra pekla, amžinos kančios? 
Kur yra čyščiuš ir 'kokioj šalyj ? 
Ar Biblijos Tyrinėtojų, Biblija 
yra negera ir kur yra gera?

šitie klausimai taip sudomino 
Bridgeporto apielinkės Lietuvius 
kad Jurginės svetainę 'kimšte 
prisikimšo žmon'ių — parapijo
nų ir Biblijos Tyrinėtojų sekėjų.

Susirinkimą vedė pats Bum
ša, Rokiškio parapijos vikaras, 
besitrankąs po Ameriką jau dau
giau metai laiko. Jam susirin
kimą atidarius ir paklausus ar 
yra kas Biblijos Tyrinėtojų at
stovų, išėjo p. Zavista. Bumša 
nustatė kad tik du klausimai 
bus debatuojami: ar yra dūšia 
ir ar yra pragaras, ir pakvietė 
savo oponentą parodyti pagal 
“šventą raštą” kad jų nėra. Bet 
oponentas jam atsakė kad p. 
Bumšai pareina įrodyti tie da
lykai, o jam išpuls tik jo įrody
mai sumušti. Ir ištikro taip tu
rėjo burti, bet Bumšai prisipa
žinus kad jis nėra apsipažinęs su 
Biblijos tyriėntojų aiškinimais 
ir prašant juos išdėti, jo oponen
tas Zavista sutiko. .

Zavista išėjęs, pirmiausia pa
sisakė kad jis yra tik paprastas 
darbininkas ir kad jis sakys ne 
savo nuomones, o tą ką savo šv. 
Raštas. Ir jis cituodamas iš Bi
blijos parodė kad žmogus yra 
medeginis daiktas, kuriam Die
vas savo gyvybę įkvėpęs; kad 
Dievas pasakęs pirmiesiems žmo
nių tėvams jog jie mirs jei jie 
valgys vaisių nuo uždrausto me
džio, tat tie kurie sako kad jis 
nemirs netiki- Dievui ir paeina 
nuo velnio kuris įgundė Jievą tą 
vaisių valgyti ir sakė jai kad jie 
nemirs; kad mirusieji ėjo į pek- 
las — šeolą vadinant jas žydų 
kalbos žodžiu, ir hades, Grekų; 
kad tos peklos, kur pranyksta 
visas žmogaus.protas, mintįs ir 
geismai, vadinas, kur žmogaus 
siela-dušia numiršta, yra ne kas 
kitas daugiau kaip kapas, žemė, 
kur negyvėlis ' buna pakastas; 
kad kitokių peklų, kur, kaip mu
sų kunigai per savo raštus “Pek
la”, “Garsas”, -.velniai žmonių 
dūšias smaloj virina’ ir šakėmis 
bado, nėra ir nėra niekur pasa
kyta apie jas šventame rašte.

Bumša jam į tai atsakė ne žo
džiais paimtais iš Biblijos, bet 
savo paties išvedžiojimais. Jis 
sakė: Mano oponentas prisipažį
sta kad yra velnias; jei jis yra 
tai turį būti ir jam vieta, kas 
tokio kur yra negerą. Bet jei 
biblistai buvimą tokios vietos 
užgina, tai jie turi atmesti ir 
patį Dievą, ries kas man tas Die-' 
vas jei jis manęs nenubaus ir 
aš jo nebijau. Jų mokinimu iš
eina kad Kristus nebuvo Dievas, 
o taip sau didelis žmogus, kurio 
visas mokinimas buvo bereika
lingas ; kad žmogus yra toks pat 
gyvulis kaip arklys ar šuo. Bet 
žmogus nėra gyvulis; jis skiria
si nuo gyvulio savo pro'tu. Kas 
tas protas? Ar tai smegenįs, 
ta košė kurioj protas veikia ? Iš
imk mano smegenis ir padėk čia, 
ar jie veiks? Ne. Taigi jie 
nėra protas. Protas yra žmo
gaus valia, pageidavimai,, aš. 
žmogaus 'kūnas visas atsimaino 
kas septyni metai, o mano aš 
pasilieka tas pats, neatmaino
mas. Taigi aš yra. atskira nuo 
kūno dalis, kuri kunui numirš- 
tarit pasilieka. Numiršta kūnas, 
mano nosis, galva, rankos, o 
mano valia, noras pasilieka (ma
tyt p. Bumšai fiziologijos mok
slas yra terra incognita, bet jis 1 
turi begalo daug drąsos pasako- 1 
ti tuos dalykus apie kuriuos jis 1 
nieko neišmano, vien tik tam 1 
kad būrelį kvailų avių palaikius 1 
prie savęs ir jas kirptis sau to- į 
liau. —.V. K.).

kuo ne iš proto išvarė; kad dū
šia žmogui numirus pas savo 
kūną tupi kape ir laukia pasku
tinio teismo dienos; kad .dangaus 
balsą išgirdus ji'kels ne iš pek
los, čyščiaus ar dangaus, o iš 
kapo; 'kad Dievas, būdamas pil
nas meilės, negali būti tokiu 
žiaurunu kad kankinti savo dai
ktus per amžių amžius, be pa
baigos, nes jis' tąsyk butų žiau
rus, baisus dievas.

Dabar Bumša pradėjo griauti 
Biblijos Tyrinėtojų teorijas. 
Girdi, kiekvieną dalyką galima 
aiškint vienaip, ar kitaip; per 
aštuoniolika šimtmečių musų 
katalikų bažnyčia aiškino šven
tą raštą vienaip; dabar nesenai 
atsirado biblijos tyrinėtojai ku- 
Irie aiškina jį kitaip; kam aš tu
riu tikėti: — katalikų bažnyčiai 
ar Biblijos tyrinėtojams? Aš ti
kiu tiems kurie gyveno arčiau 
tų dalykų ir geriau juos pažino-/ 
čia jis citatomis priparodė sa
vo oponentui kad šv. rašte mi
nima apie amžinas kančias, bet 
jis užginčijo tą kad katalikų 
mokslas mokina jog bus koks 
tai badymas dūšių šakėmis, ar 
virimas jų smaloj; jis pasakė 
kad jis niekuomet nėra girdė
jęs apie Peklos Knygą ar Garsą
— o tas parodo kad jis nedaug 
žino savo katalikybės istoriją,
— bet toliau jis citatomis iš šv. 
rašto parodė kad dūšios degs 
ugnyje,- ir degs amžinai!.... 
Koks prieštaravimas pats sau!

Ir šitas jo prieštaravimas pa
ties sau pas jį dar padidėjo ka
da jis pradėjo teisinti Dievą jog 
Dievas pats nereikalauja kan
kinti nusikaltosios dūšios. Gir
di, Dievas yra tas kas yra gera; 
žmogus atmetąs' Dievą pats pa
sitraukia nuo to gerumo ir atsi
stoja ten 'kur yra negera. Dū
šia supranta tą gerumą (vadinas 
turi išgalę suprasti ir jausti ne
turėdama smegenų .ir dirksnių; 
jis savo oponentą pataisė saky
damas kad dūšia kape negali 
girdėti, nes neturi ausų; ji, gir
di; gali tik suprasti; bet jis pir- 
miaus, leisdamas pavyzdžiui sa
vo smegenis išimti ir padėti as
loje sakė kad smegenįs vienos 
negali protauti-f- ir "jis pats be 
smegenų taipgi negali to daly
ti) ir graužiasi, sielojasi, ugni
mi dega.

šitokiomis prietaringiausiomis 
alegorijomis jis bandė įrodyti 
katalikų bažnyčios mokslo pa- 
matingumą. Kaip jam tas pa
vyko galima matyti iš to kas 
čia pasakyta. Taigi, pavyko 
jam nekaip. Ir jis pats tą nu
manė, nes savo klausytojams 
pasakė kad jam nepavyko 'kaip 
reikiant išaiškinti, bet jis pa
daręs ką jis galėjęs savo bažny
čios naudai, ir jiems — klausy
tojams •— leidžiąs daryti kaip 
jiems tinka: arba eiti su biblis- 
tais, ar stovėti 'drauge bu kata
likų bažnyčia. Dalykas yrą ta
me kad ginčas likos neišspręsta: 
abi pusės viena kitos neintikino 
ir pasiliko prie savo pažiūrų. 
Mat jos remiasi tokiu dokumen
tu kuris abi pusi patenkina.

žengė Dievo prisakymą ir buvo 
nubausta mirtina bausme ir už
traukė ją ant visų savo ainių. 
(Romiečiams 5:20)’ Dievas pri
žadėjo atpirkti žmogų ir duoti 
jam progos pasiekti .gyvenimą 
amžiną; ir tuo tikslu jis siuntė 
Jėzų į svietą idant kiekvienas į 
jį tikintis neprapultu, bet tu
rėtų gyvenimą amžiną.” — Jo
no 3:16.

Dievo Tipiška Karalystė
Dievas suorganizavo Izraeli

tus į vieną tautą. Jis liepė 
jiems atsiskirti nuo visų kitų 
tautų. O kada jis nepakluso Die
vui, jis nubaudė juos ir prane-' 
šė jiems išgaišinimą jų tautos, 
šita bausmė buvo išpildyta 606 
metuose prieš Kristų; ir tuomet 
buvo daleista idant pagonai įsi
steigtų visatinę viešpatiją. Tuo 
pačiu laiku jis pasakė kad pago
nai galės viešpa'tauti iki tol pakol 
neateis tas kuris turi teisę, bū
tent Kristus Jėzus; ir Dievas 
prižadėjo duoti jam karalystę. 
Toliau Dievas pasakė kad pago
nę gadynė bus 2,520 metų ilga. 
Prasidės 606 prieš Kr. m. ir bai
gsis 1914 V. M.; ir kad tame lai
ke prasidės baigtis senasis pa^ 
saulis ir užstos naujas. Todėl 
aišku kad pabaigoje ėenojo ir 
pradžioj naujojo pasaulio' turi 
pribūti tas kurs teisę turi, ir 
pradėti savo valdžią.

Karaliaus Valdžia Prasidėjo
Prieš pat Jėzaus nukryžiąvo- 

jimą mokytiniai padavė jam šį 
klausimą: “Sakyk mums . . . 
koks bus ženklas ‘tavo pribuvi
mo?” Atsakydamas į šį klausi
mą Jėzus tarė: “Tauta sukils 
prieš .tautą, ir karalystė prieš 
karalystę; ir bus badas ir maras 
ir revoliucijos įvairiose vietose. 
Tai vislab yra pradžia vargų.” 
Kitu žodžiu, jo paminėti daiktai 
paženklins pradžią praėjimo se
nosios tvarkos; o tam prasidėjus 
tur pribūti Karalius, kuris ne
matomas žmonėms, todėl kad, 
yra Dieviškas. Senasis pasau
lis pasibaigė rugpjūčio 1 d., 1914 
metuose; ir tuojau prasidėjo Pa
saulinis Karas. Po jo sekė di
dis badas ir maras'ir numarino 
milijonus gyventojų; ir įvairio
se šalyse iškilo revoliucijos ir 
anarchija. Kitoj vietoj Jėzus 
pasakė kad tam laikui atėjus 
tautos bus inpykusios. Cituoja
me jo žodžius: “Dėkavojam tau 
Viešpatie Dieve Visagalis . . . 
jog ėmei didę tavo galybę ir 
karaliavai. Ir inpyko tautos ir 
atėjo rūstybė tavo." Toliau Jė
zus pasakė (Luko 21:25, 26): 
“Ant žemės suspaudimas žmo
nių del susimaišymo: jūrės ir 
vilnįs užš; žmonės alps iš bai
mės ir laukimo tų daiktų kurie 
ateis ant žemės.” Per pranašą 
Danielių Dievas, kalba apie ka
ralius ir valdonus neteisybės', 
šiame laike ant žemės esančius, 
ir sako (Danieliaus 2:44): “Die
nose šitų karalių Dievas iš dan
gaus pakels karalystę niekados 
neišgaišinamą; ir ta karalystė 
nebus palikta 'kitiems žmonėms, 
bet sutrupys ir išgaišins šitas 
karalystes, o pati pasiliks ant 
amžių.”

žemiški Vaistai
žemės valdovai, kurie susida

ro iš didelių biznierių, didelių 
politikų, ir didelių pamokslinin
kų, stengias užlopyti senąją 
tvarką per Tautų Sąjungas ir 
internacionales konferencijas. 
Buvo laikyta keturios konferen
cijos, bet visos į nieką pavirto. 
Nei vienai nesiseks; nes Dievas 
pasakė per pranašą Izają: “Su
sivienykite jus žmonės, o busi
te sutrupinti.... Susitarkite, ir 
iš to nieko neišeis.” — Izajo 
8:9, 10.

Didis žemės Jubilejus 
žydų Jubilejus paženklino ši

tą palaimos amžių, šventraštis 
parodo kad šitas antitipiškas ju
bilejus turi prasidėti 1925 me
tuose. Tipiškame jubilejuje vi
sos skolos bus atleistos ir visi 
parduotieji vergai paliuosuoti. 
Taip ir šiame dideliame antiti- 
piškame jubilejuje pasibaigs1 
grieko vergija, ir antgalo mirtis 
bus panaikinta. Tame laike rai
šasis šokinės 'kaip elnis ir ne- 
bilio liežuvis giedos. Musų Vie
špats nurodydamas į tą laiką pa
sakė: “Ir nušluostys Dievas vi
sas ašaras nuo akių jų: o mir
ties daugiau nebus, nei verks
mo, nei rėksmo, nei Sopulio dau
giau nebus: nes pirmi daiktai 
praėjo. Ta yra viltis žmonijos. 
Tas yra pamokslas, kurį turime 
apsakyti visiems, idant šiame 
nubudimo laike žmonės galėtų

NAUJAS PASAULIS
PRASIDEDA

’ “Sakykite tautoms kad Vieš
pats Dievas karaliauja: ir bus

‘ įsteigtas pasaulis niekad nepa- 
’ judinamas; ir jis sūdys žmones 

teisiai.” — Psalmas 96:10.
Visas pasaulis dabar yra su

judintas. Jau aštuoni metai 
kaip žmonės kenčia nuo bado, 
maro, revoliucijos, anarchijos ir 
nuo išnaudojimų bei sunkios 
darbo padėties. Valstybės at
stovai yra nusigandę ir žmonės 
suspausti. Išnaudojimas ir ki
tokia neteisybė pasiekė augš- 
čiausį laipsnį. Visam visuome
nės surėdymui gresia suirimas. 
Tur būti ir yrą tam tikra prie
žastis: (1) Karalius Garbės pri
buvo ir pradėjo savo valdžią; 
(2) senas pasaulis pasibaigė, 
naujas prasideda- ir bus dabar 
nustatytas ir riebus daugiau pa
judintas; ir (3) naujoji valdžia 
pamatuota ant teisybės užves 
ant žemės geidavimą visų tautų. 
Todėl milijonai dabar gyvenan
čių nebemirs. šituos punktus 
tikimės darodyti šiame išguldy
me. /

žodis “pasaulis” arba “svie- ; 
tas” nereiškia žemę, bet visuo- j 
riienį ir politišką daiktų surėdy- j 
mą. Pirmas pasaulis, sulyg Bi- ' 
blijos mokslo, prasidėjo su Ado- i 
mu ir pasibaigė su tvanu. Po i_______  ____ ______ o___
tvano prasidėjo antras pasaulis; pakelti galvas, žinodami kad va- 
ir tas turi praeiti ir jo vietą už-1 landa jų išganymo prisiartino.”

Tarptautinė Biblijos Studentų Draugija.



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

Apie Draugijų Tarybą. Kaip 
jau visiems Clevelando Lietu
viams žinoma, tveriasi Clevelan
do Lietuvių Draugijų Taryba, 
kurios pirmas posėdis su visais 
draugijų atstovais atsibus pėt- 
nyčios vakare, lapkričio 24 d., 
Lietuvių salėje. Kiek girdėti, 
visos pažangesnės draugijos tu
ri išrinkę atstovus, ir jeigu pa
vyks įkūnyti Taryba tai reikia 
pasakyti Clevelando Lietuviai 
padarys žingsnį pirmyn kokio 
dar nėra buvę Clevelando Lietu
vių istorijoj. Tokią Tarybą įkū
rę, gali sueiti visos Clevelando 
draugijos apie kurias sukasi apie 
septyni, astuoni tūkstančiai Lie
tuvių, labai daug ką gali nuvei
kti, daug naudingų darbų gali 
atlikti, ne vien del vietos Lie
tuvių, bet ir del visos Lietuvių 
tautos. Nekalbu apie Lietuvos 
valdžią ir jos finansišką parė
mimą, bet apie pakėlimą Lietu
vių tautos apšvietos ir dailės 
srityje čia Amerikoje.

Kiek matyti, iškarto į Tarybą 
sueis apie penkiolika draugijų, 
o kad viskas gerai vesis tai su
eis jon ir kitos draugijos kurios 
dar yra priešingos. Clevelando 
Lietuvių Draugijų Taryba, ša
lip tvarkymo parengimų, pikni
kų, teatrų tarp draugijų, galėtų 
įsteigti knygyną kur Lietuviai 
galėtų rasti įvairiausių knygų ir 
laikraščių, kur galėtų žiemos 
vakarus praleisti vietoj belinė
se ar kitur. Toks knygynas be
galo yra svarbu, o toks didelis 
skaičius draugijų nei nejustų po 
kelis dolarius mokėdamos kny
gyno užlaikymui, šitą 'taip nau
dingą klausimą draugijos turė
tų tuoj apsvarstyti ir į Tarybą 
įnešti, o Taryba tuoj peleistų 
referendumu per draugijas.

Laikraščių ir knygų nevien 
Amerikoj bet ir Lietuvoj yra 
daug, o darbininkas negali vi
sų jų įsigyti kad ir labai norėtų. 
Draugijų konferencija jau visai 
po šonu, o kaip draugijos taip 
ir pavieniai savo nuomones ne- 
išreikšime per spaudą.
. Neabejoju kad bus ir tokių 

atstovų kurie ateis su tikslu 
rėkaut, griaut, ardyt, gauti ko
kią tai viršenybę Taryboje, ar
ba rodyti savo kairumą, revoliu- 
cijonieriškumą, ir tuom didžiuo
tis. Bet susirinkę draugijų at
stovai turėtų išrinkti atsakantį 
tyarkoš vedėją kad tokius be
tvarkių kėlėjus mokėtų nura
minti, kad Tarybą neįveltų į 
frakcijų ginčus, ir, tt.

Dovydas.
P, 3. Straipsnelis jau buvo 

parašytas kuomet įgavau žibią 
kad kelis centristų lyderius už
putę negeras vėjas, pirma pri
tarė Tarybos sumanymui, o da
bar agituoja draugijas kad ne
siųstų atstovų į Tarybą. Kelias 
draugijas tie ‘revoliucijonieriai’ 
sulaikys pamatysim. Reikia pa
sakyti kad prasti iš centristų re
voliucijonieriai jeigu minių bi
josi. Gerinus juos pavadint sek
tantais, jie tik po pamatu pa
lindę moka veikt, bet ne su žmo
nėmis. D.

Dr. Graičunas, užkviestas su 
prelekcijomis į Clevelandą trijų 
draugijų, Sandaros, TMD. kuo
pų ir Dr. V. Kudirkos Draugy
stės, atvažiuos į Clevelandą pa- 
nedėlyje, lapkričio 27 d., ir tą 
pat vakarą Lietuvių salėj nuo 
7:30 vakare, atsibus jo pralek- 
cijos ir prakalbos.

Sugryžo iš Lietuvos Aleksan
dra Likiutė-Penzerienė, viešėju
si tenai keletą mėnesių. Lietu
voj ji buvo laike pačių rinkimų 
į Seimą ir prisiklausė visų agi
tacijų kokios buvo varoma iki 
pat rinkimų. Pasakoja kad ku
nigai bažnyčias pavertė' aršiau 
negu į smukles, kur vietoj Die
vo žodžių ir maldos iš sakyklų 
dvasiški tėveliai velnius, perkū
nus, rupūžes, -ištvirkėlius ir ki
tokius sviete nesamus daiktus 
ant žmonių galvų vertė, ir kitų 
partijų žmones ir pasekėjus nu
teisė dar aršesniam likimui ne
gu pekloj butų.

Kunigai parengia savo agita
cijų kermošių bažnyčioj, o kitų 
partijų žmonės sujaukia susi
rinkimus po pamaldų gatvėse. 
Kunigų įkiršinti-įsiundyti davat- 
kinai ir davatkos užpuola kalbė
tojus, apverčia vežimus -kuriuo
se jie stovi ir kalba į minią, ir 
kitokių niekšysčių pridaro.

Kad galėtų, kunigai rodos in
kviziciją sugrąžiųtų kad tik sa
vo viršų gavus.

Apie valdininkus pasakoja ši
taip: Mandagumo ir prielanku
mo nei vienam jie nerodo, ar tai 
del savo tamsumo ar iš "fana
berijos”. Daugiausia valdinin
kėliai, vaikėzai ir tam panašus 
nedaaugę protiškai vyrukai jau
čiasi kaž kokiais dideliais, ir ma
žinusiame atsitikime žmogui at
kerta: “Eik ir pasikalbėk su sau 
lygiu”. Ištikro Lietuvos visuo
menė turėtų išmokt tokius “po
naičius” nelaikyt sau lygiais: 
Amerikoj valdininkas yra žmo
nių tarnas; ir Lietuvoj žmonės 
turėtų pradėt mokint valdinin
kėlius jaustis savoj tarno vie
toj, o ne lygių žmonėms kurie 
jį ton vieton pastatę užlaiko.

Plėšimas Amerikiečių pavida
le visokių kyšių (“tipsų”) neap
sakomas. Plėšia taipgi visus iš
važiuojančius į Ameriką. Už 
mažiausį patarnavimą nuo ke
liaujančių į Ameriką lupa po de
šimts dolarių, nė kitaip. O pa
tarnavimą, vietas ir laivakortes 
duoda kuoprasčiausias tiems ku
rie Lietuvoj laivakortes perka.

Gražiai ir juokingai jį apipie
šė plačiai Amerikiečiams žinomą 
“poną” Kastantą Norkų, buvusį 
demokratizmo platintoją, revo- 
liucijonierių ir kitokių spalvų 
vyruką, buvusį net ir /‘Sanda
ros” redaktorium. Tas- “ponas” 
jau su niekuo Lietuviškai ne
šneka, tik 'Lenkiškai, o jeigu 
esi iš Amerikos1 tai gali kalbėt, 
su juo Angliškai. Jis į tokius 
ponus pavirto darydamas pana
šų biznį su laivakortėmis kaip 
augščiau pasakyta, žinoma, po 
Kauną važinėja karietoj, labai 
gražiai ponioms ir panelėms ran
keles moka bučiuot, ir visokių 
kitų paikysčių prisilaiko ko ro
dos Amerikoj gyvenęs žmogus 

I turėtų gėdintis. Ten tokia ma
da, aiškinosi Norkus kada ji jį 
užspyrė ir pradėjo pajuokti.

Mada tai mada, bet ta mada 
jau gyvuoja nuo viduramžių, o 
jeigu nenorit gryžt prie inkvi
zicijos ir monarchijos tai ko vai
kytis to kas jau turėtų būti už
miršta. Prie to', mačiusiam dau
giau civilizacijos, reikėtų padėt 
naikint tą barbarizmą.

Iš p. Penzerienės kalbos nesi
matė kad ji nori pasmerkt vis
ką ką patyrė blogo ar netobulo 
Lietuvoj, ji tik apipasakoja pa
čius f aidus ir apgailauja kad ši
taip dalykai Lietuvoj dedasi.

St. Greičienės koncertas. Ne
dalioj, lapk. 12 d., Clevelandie- 
čiad turėjo progos išgirsti dai
nas St. Greičienės, gabiausios iš 
Clevelando dainininkių. Jos pro
gramas apėmė poros žymesnių 
kompozitorių, Mozarto ir sudė
tiną Bach-Gounodo Avė Maria, 
čerpiavskio, Maciejowekio ir ki
tų beveik nežinomų muzikos 
tvėrėjų; iš Lietuvių žymiųjų 
kompozitorių programe radosi 
tik St. Šimkus, nors ant iššauki
mų pakartoti ji padainavo M. 
Petrausko ir A. Aleksio vieną- 
kitą mažesniųjų dainelių.

Ji dainavo Lietuviškai, Ang
liškai, 'Spaniškai, Itališkai, Len
kiškai, Rusiškai ir Lotyniškai. 
Svetimtautiškos dainos Lietu
viams labai nepatinka ir daugu
mas net jaučiasi nekaip jų klau
sydami. Nors sudainavo gra
žiai, bet kad tūlos jų, kaip Spa- 
niška, Itališka ir Francuziška 
paimta perdaug sunkios ir ne
aiškios Lietuviams. Tose daino
se daigiau reikalauta artisto ga
bumo, o ne melodijos gražumo, 
tokiu budu Lietuviams labai ne
prielankiai ausyse skamba ir ne
gauna tikrai susipažint su tų 
tautų daina. Susipažint būtinai 
mums reikalinga, nes juk muzi
ka ir daina yra tarptautinė dai- 
la; juo daugiau pažinsime kitų 
'tautų dainas tuo daugiau tas pa
čias tautas pažinsime. Taigi so
listams reiktų panaudoti arti
mesnes prie liaudies dainų kitų 
tautų'dainas renkantis.

Mes Lietuviai irgi turime dau
gelį dainų savoj kalboj kurios 
svetimtaučio niekaip nesupažin
dintų su’ musų daina, tas pat ir 
su kitų tautų dainomis kalbant 
apie supažindinimą jų su mumis.

P. Greičienės balsas labai gra
žus ir išdirbtas, tik kaip, girdė
josi iš daugelio geras ausis tu
rinčių, sako ji jau silpniau dai
nuoja, dingęs tas aštrumas ku
ris rodė jos dainavimo ypatybes 
ir sukeldavo publikoj trukšmin- 
gą plojimą. Dabar irgi, tiesa, 
plojimų 'netruko, bet iš plojikų 
lyg jautėsi kad jie nori 'ką nors 
daugiau išgirsti, kitokio, šiurpin- 
gesnio, sujudinančio.

Prie dainų dar buvo muzikos, 
ką užpildė V. Greičius, kuris ir 
akompanavo dainuojant; prie to 
dar skambino pianu pora atve
jų p-lė E. Gockel, smuiką grie
žė H. Schandler, kuris akompa
navo ir prie Avė Maria. Jiems 
publika irgi plojo, tečiaus dau
gelis butų jautę smagiau jeigu 
tų paskutinių dviejų vietoj butų 
■buvę pora Lietuvių, o ne sveti
mų, veidų.

Gal publikos upui kenkė oras, 
kaip daugeliui kenkė ir atsilan
kyti į koncertą. Lietus, nors 
■mažas, sulaikė daugelį namie, 
ir dieną lietingo oro praleidę ne 
visi buvo koiicerto 'klausymo 
dvasioj.

Publikos buvo visokios: tauti
ninkų, kairiųjų, ir katalikų.

Artistams ir klausytojams la
bai nesmagu buvo klausytis vai
kų lermo. Motinos su vaikais 
neturėtų visai eiti į vakarus kur 
buna dainos, prakalbos, ar loši
mas. K.

PAREMKITE VIETOS PAŠAL- 
PINES ĮSTAIGAS

Tikimą kad suvirš pusė mili
jono aukotojų sudės $4,500,000 
Community Fondui kuris užlai
ko 115 visuomenės ir pašalpinių 
įstaigų Didžiame Olevelande. Tų 
pinigų reikalinga 1923 metams 
tas įstaigas užlaikyti. Aukų 
rinkimas apims nuo Lapkričio 
18 iki 27 dienos.

Pereitais metais, 161,000 su
augusių ir 141,000 mokyklų vai
kų, išviso 302,000 ypatų, davė 
į tą Fondą, šiais metais mano
ma skaičius padidės del apėmi
mo didesnės teritorijos rinkime 
aukų ir del augančio žmonių su
pratimo paties reikalo.

“Tas Bendruomenės Fondas 
pasiryžęs su'traukyt visus Skir
tumus klasių, spalvų ir tikybų. 
Visos religiškos tikybos dirba 
išvien bendrai”,—sako Fred W. 
Ramsey, Kampanijos Pirminin
kas.

Pereitais metais Fondas paro
dė savo svarbią reikšmę Oleve- 
landui, suvirš 210,000 žmonių iš 
jo gavo pašalpos, šeimynų pa
tarnavimas ir pašalpa buvo del 
100,000 ypatų. Kiti patarnavi
mai yra užžiurėjimas vaikų ir 
jų sveikatos, darbų davimas, 
apsauga, ligonbučiai, pamokos. 
Suvirš pusė Community Fondo 
pinigų eina vaikų užžiurėjimui.

Daugybei našlaičių ir sergan
čių vaikų priduota pagalba už
laikymui, sergančių išgydymui 
ir užlaikymui jų prieglaudos na
mų.

Suvirš 45,000 žmonių buvo 
priimta į ligonbučius kurie ne
turėjo iš ko užsimokėti ir juos 
sušelpė šis Fondas.

Persista'tykit tris puikius ko
telių rumus kaip Cleveland, Hol- 
lenden, Statler ar Winton Kote
liuose. Tie rūmai užpildyta vi
sokių valgių stalais apsėdusiais 
valgančiais vaikais. Tas pavei
kslas perstatytų skaičių vaikų 
kurie kas rytas, pietus ir vaka- 

• re apsėdę stalus vaikų namuo
se užlaikomuose Viešuomenės 
Fondo.

Aukaukit daugiausia kiek iš- 
galit. Rinkikai eįs po namus ir 
visas įstaigas.

PRELEKCIJŲ MARŠRUTAS
Dr. A. L. Gračunas, kuris da-1 

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

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:
1—2 Detroit, Mich.,

Dr. Albert Ivnik, D. C., Chi- 
ropraktorius, persikėlė į naują 
vietą, 5506 St. Clair Av'e., kam
pas St. Clair ir E. 55th St. Tė- 
mykit jo apgarsinimą.

RASTO MOKYTIEMS -

JOHN BOLK

10

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

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 
r deimantinius
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
4825 SUPERIOR AVE.

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO

Atsibuna kas 
Nedėldienis

WM ABEL SALĖJ 
7017 Superior Ave. 

2:45 po pietų 
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠĘS NORIU IŠ
REIKŠTI SAVO PADĖKĄ

DR. ALBERT IVNIK, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

5506 St. Clair Avenue
Kampas St. Clair Ave. ir E. 55 St. 

kuris išgydė mano nuo ligos skilvio, inks
tų, taipgi galvos skaudėjimų ir abelno 
silpnumo, taipgi noriu pasakyt jog aš da
bar jaučiuosi visai kitomis žmogus, 
noriu kad šis mano pranešimas 
tų kenčiančius, kadangi aš tikiu 
vienag gali pagelbėt šis naujas 
mokslas, kaip pagelbėjo man.

JOHN BOLK, 1125

Aš 
pertikrin- 
jog kiek- 
sveikatos

E. 76 St.
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MĘS MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI

PINIGUS

NUO DIENOS 
PADĖJIMO iki 

O DIENAI 
IŠĖMIMO

S 
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A. B.- BARTOŠEVIČIUS

Draugijų Tarybos visuotinas 
atstovų suėjimas įvyks pėtny- 
čioj, lapk. 24 d., Lietuvių salėj, 
nuo 7:30 vakare. Visos drau
gijos rinkit po du atstovu ir sių
skit Tarybon. Ar jie sutiks 
•pristot ar ne tai matys iš nau
dos kokią'Taryba duos. Kurios 
draugijos dar nenori prisidėt, jų 
valdybos nariai gali ateit pasi
klausyt, Rinktieji atstovai at
sineš mandatus. Kom.

Piktpinigis visus piktina. Ne- 
dėlioj atsibuvo Sandaros 18 kp. 
susirinkimas. Tarp kitų dalykų, 
kuopa išrinko žmones vedimui 
vakaro lapkričio 26 d., kuomet 
bus lošiama “Dvi Seserį”. Buvo 
ir kitų tarimų padaryta.

Centro valdybos balsavimuo
se nariai atidavė savo balsus sa
vo nuožiūra, nors buvo ir apkal
bama katras geresnis, katras ne.

Bet kada, prasidėjo Piktpini
gis tai buvo gana juoko ir pik
tumo. Visi pyko, bet nenusida- 
vė. Turbūt tik vienas deve- 
landas su Piktpinigiu moka juo
ko ir piktumo sukelt. Iš kitų 
Sandaros kuopų to nesigirdi.

štai susirinkimui pasibaigus, 
pradeda rodytis Piktpinigis. Na
riai meta po centą, po nikelį, ar 
kiek kas turi, bet vis mažais pi
nigėliais. Jeigu buna susirinki
me 13 narių (kaip šį sykį), visi 
sumeta išviso tik 51 centą. O 
paskui tik prasideda juokas ir 
piktumas. Iš tų kelių centų žiū
rėk ir išauga $7.77. čia reiktų 
“Draugo” profesoriui česaičiui 
vėl pakalbėt apie septynis bado 
metus. Narys.

TMD. 20 kuopa laikys susi
rinkimą nedėlioj, lapk. 20 d., 
Goodrich name. Nariai malonė
sit ateiti. Yra naujų knygų, at
siimkit kurie dar negavot.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą"

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

Vistiek liko “sausa”. Nors 
Clevelando ir apielinkės balsuo
tojai atidavė didumą savo balsų 
už atgrąžinimą vyno ir alaus į 
karčiamas, bet mažesni mieste
liai per visą valstiją nusvėrė 
“šlapiuosius”, ir tokiu budu tie 
gėrimai lieka' įstatymiškai už
drausta pardavinėti.

Abelnai balsavimuose šįmet 
dalyvavo valstijoj 7O-tas nuo
šimtis balsavusių 1920 metais. 
Daugiausia moterų susilaikė nuo 
balsavimo. Nes skrybėlė du me
tu išnešiota išeina iš mados, ir 
balsavimų teisė jau išėjo dau
geliui iš norų.

Prospect 202.

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

Of bo valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1886 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

WAWAWA
Louis eisenberg S

Turi Geležinių Daiktų, Pečių,5
Kvai'bų, Varnišių, Cinuoja, ;!
Lieja k Stogams dangalų ■;
1169 East 79th St. N. E. S

Princeton 1337-K j!

x Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

dara nuo 6—8.

j DR. J. T. VITKUS
I Lietuvi! Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

F
Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik, vakarais nuo 1 
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.^&th Street
CLEVELAND, OHIO

s

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
gelbsti 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 taupyto jams ant knygelių.
®[Ohio Valstijos Narnų ir Paskolos Depart- 
mentas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.

Bėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

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

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

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

Bankinės valandos: Kasdien nuo 9 iki 3, 
Vakarais: Utaminkais, Ketvergais, ir Subatomis: 6 iki 8.
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D------------------------------------- J
į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ į
S į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. S

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Per netoli trisdešimts metų Clevelando Lietu
viai pirko pas mus laivakortes ir sau savo gi
minėms Į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo 
patenkinti musų patarnavimu.

A. B. BARTOŠEVIČIUS
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO.
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Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis 
ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir svarbių žinių, yra naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
gruodžio, menesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį kalendorių. Užsirašykit 
dabar, turėsit naudingą laikrašti.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietu
vį”, pardavinėti knygas ir gražias laiškams pppie- 
ras. — Andresuokit laiškus ir pinigus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street . Worcester, Mass.

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

ffjXlHWWl * J 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, GERKLES, 
V* imr -.o NOSIŲ, RĄUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

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

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

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

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

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

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

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


