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Turkai Daug Nori Lausannoj
Francuzai Juos Remia

ANGOROS VALDŽIA PASISKELBĖ IMANTI 
DARDANELIUS I SAVO KONTROLĘ.

Lausannoj Turkų Atstovai Nenori kad Suvienytos 
Valstijos Dalyvautų; Sako Jie Nori Tartis tik 

su Savo Priešais apie Taiką.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos, industrijų vei
kimas sulyg pereitos savaitės ži
nių. — Youngstow.no didesnių 
■geležies ir plieno liejyklų vedė
jai skelbia jog darbininkų stoka 
paliovė trukdžius delei užsibai- 
gimo daugelio darbų ore, iš ku
rių darbininkai sueina į dirbtu
ves- Kas bus pavasarį sunku 
nuspėti. Jeigu prasidėtų smar
kesnis; veikimas darbininkų tik
rai pritruks.

East Liverpoolio puodininkys
tės darbininkų streikas tęsiasi 
nežiūrint gandų apie vadamaš 
tarybas susitaikymui.

Akrono automobilių gumų iš
dirbėjai jaučia didesnį jų išdidr- 
binių pirkimą negu šiuo laiku ti
kėjosi, Pavasariniai užsakymai 
rodo jog jau dabar reikia nuo
lat didint produkciją kad butų 
kuo reikalavimus užpildyt.

Kiti gurno produktą}, namams 
f-ii''mechaniški padarai; taipgi ge
rai eina. Darbo klausimas Ąk- 
rone yra neblogas. Kaip kurios 

. dirbtuvės priima naujų žmonių, 
o beveik nei viena nepaleidinėja.

Angliakasiai Ohio valstijoj, 
kurie beveik visi yra unijistai, 
gruodžio 12 d. balsuos rinkime 
unijos viršininkų sekantiems 
metams. Taipgi bus renkama 
delegatai į sekančią Amerikos 
Darbo Federacijos konvenciją.

Chicagoj pereitą savaitę buvo 
vedama derybos tarp angliaka
sių unijos kietosios anglies at
stovų ar operatorių atstovų iš- 
dirbimui tinkamų planų ir pa-

I tiekimui jų angliakasių ir ope
ratorių suvažiavimui įvyksian
čiam sausio mėnesyje. .

Iš abiejų pusių buvo išstaty
ta pasiūlymai, bet kožna savo 
priešingos pusės pasiūlymus at
metė.

Herrin, BĮ., angliakasių sker
dynių kaltininkų tardymas dar 
galutinai nepradedama, negau
nama reikalingo skaičiaus pri
šalk in tų teisėjų. Daugelis uni
jinių intarta žmogžudystėj už 
mirtis suvirs 20 skebų pereitą 
birželio mėnesį muštynėms įvy
kus.

Nužudė tris mainerius. Pre
toria, Pietų Afrika. — Trįs vy
rai nuteista mirtin apkaltinti 
žmogžudystėje įvykus sukilimui 
pereitos žiemos streiko pasek
mėj. Eidami ant kartuvių jie 
dainavo “Raudona Vėliava”, o 

.kiti kaliniai smarkiai protesta
vo prieš jų nužudymą.
' Amerikoj suvirs 26,000 paski
rų streikų, mažų ir didelių, įvy
ko bėgyje paskutinių dešimties 
metų.
s Suvirš 25,000,000 akrų ūkių 
žemės Suv. Valstijose 'apdirba
ma po moterų priežiūra.

• Vienna. — Judenburge apšau
kta karės stovis. Milicija, poli
cija ir apsiginklavę studentai iš 
vienos pusės upės laikosi, iš ki
tos 2,000 darbininkų išstoję su 5 
grasinimais prieš juos. Darbi
ninkai inpyko del nuolatinių de- ■ 
monstracijų daromų naujai su
darytos heimawehr organizaci- 1 
Sos, pradėjo užpuldinėti jos na- 1 
rių namus ir konfiskuoti jų gin- : 
klus. Ta suirutė padidinama be
darbės viešpatavimu, uždarymu 1 
dirbtuvių ir kasyklų perkeitimu ! 
darbo valandų.

I Turkų-Grekų Taikymo 
Konferencijos Pradžia

Konstantinopolis, lapk. 21.
— Turkų gubernatorius išlei
do proklamaciją jog nuo da
bar Angoros valdžia (naciona
listai) kontroliuos Dardane- 
lius.
Paryžius. — Premjeras Poin

care iš Francuzijos, Lordas Cur
zon, Anglijos užrubežinių reika
lų sekretorius, ir Baronas Ave- 
zanno, Italijos ambasadorius, su
sitarė ant bendrų punktų Lau- 
sannos taikos konferencijos ka
me bus sprendžiama Turkų ir 
Grekų varžytinės už Maž. Azi
jos plotus.

Naujasis Italijos premjeras, 
Mussolini, fascistų vadas, atsi
sakė pribūti į Lausanną ant pa
kvietimo, o iš savo pusės parei
kalavo kad pas jį į Terretet, 
Šveicarijoj, atvyktų Poincare ir 
Curzon,-ką jie ir padarė lapkri
čio 19 d. Mussolini juos stotyje 
sutiko gana draugingai.

Mussolini aiškinasi—nenorįs 
po Šveicariją važinėti po to kaip 
ta šalis- jį ištrėmė. Bet ištrė
mimo nuosprendis buvo panai
kinta savaitė pirm jo patapimo 
Italijos premjeru.

Mussolini penkiolika metų at
gal buvo išvytas iš Šveicarijos 
už savo anarchistiškus darbus.

Fascistai reikalauja Italijai 
visiškos lygybės su Prancūzija 
ir Anglija.

Lietuvos Universitetui 
Reikia Rektoriaus

Washington, lapk. 14 d. (L. L 
B.). — “Lietuva” paduoda Lie
tuvos Universiteto Humanita- 
riaus mokslų fakulteto skelbimą 
konkurso Anglų kalbos lekto- 

Įriui. Norintieji dalyvauti kon
kurse prašomi paduoti iki gruo
džio 1 d. dekano vardu atatin
kamą pareiškimą, išeitojo mok
slo paliudymą ir curriculum vi
tae.

Vatikanas Pripažino 
Lietuvą

Kaunas, lapk. 14 d. (Elta). 
Vatikanas (šv. Tėvo valdžia) 
pripažino Lietuvos nepriklau
somybę de jure.

Lietuvos Seimas Prasi
dėjo

Kaunas, lapk. 14 d. (Elta). 
Lapkričio mėn. 13 d. atidary
ta Lietuvos Seimas dalyvau
jant visiems atstovams. Visi 
prisiekė arba iškilminga pasi
žadėjo laikytis Lietuvos įsta- 
tynyi,, Dalyvavo vyriusybė, 
diplomatini korpusas, svečiai 
•ir korespondentai.

OficialisSeimo atsovų skai
čius; paskutiniu Eltos praneši
mu, yra sekantis:
Krikščionių demokratų
Valstiečių Sąjungos ir

Social Lialidiriinkų
Social Demokratų 
Darbininkų (bolševikų) 
žydų

į 'Lenkų

38

19
11

5
3
2

Nauja Vokietijos ministerija. 
Beriinas. — Wilhelm Cuno su 
darė naują ministeriją 
traukimo kanclero iDr.

Japonams nėra galės 
Valstijų piliečiais.

Laušanne, Šveicarija. — Ar
timųjų rytų konferencija prasi
dėjo lapk. 20 d. su pilnų taikos 
upu ir gerais norais, ir anot 
Šveicarijos prezidento atidarymo 
kalboj išsitarimo, tikima kad ar
tinančius! Kalėdų dvasią vado
vaus tarybose su Mohametonais. 

ši konferencija tuomi pasižy
mi kad laikraščių, koresponden
tai gavo žymią vietą, kuomet ki
tose konferencijose jie būdavo 
arba neįleidžiami, arba kur pa-' 
Saliuose pasodinami, čia jie sė
di ant estrados. Korespondentų 
suvažiavo nuo kokių penkiasde
šimts tautų.

Apie 400 sėdynių paruošta de
legatams ir svečiams, pusė iš jų 
pavesta oficialiai dalyvaujančių 
valstybių sekretoriams. Konfe
rencijoj dalyvauja Poincare nuo 
Prancūzų, Curzon nuo Anglų, 
Venizelos nuo Grekų, Hayaši nuo. 
Japonų, Stambulovski nuo Bul
garų, Ismet Paša nuo Turkų, 
Child nuo Suv. Valstijų (jis yra 
S. V. ambasadorius Italijai), ir 
pagalinus Mussolini nuo Italų. 
Viši jie turi savo štabus. - 

, Visi- kalbėjo apie reikalingu
mą taikos, ir Turkų atstovas iš
sireiškė jog 'jie atvyko konfe- 
rencijon “su didžiausiais gali
mais gerais norais”.

Francuzai laikosi kad iš alian- 
tų pusės nebūti] parodyta Tur
kams ko tokio kas sukeltų juo
se baimę ir nepasitikėjimą.

Nors buvo reikalauta kad Ru
sijai butų leista turėt atstovus 
šioj konferencijoj, apie juos nie
ko 'neminima.

Dėl dalyvavimo Suv. Valstijų 
delegatų kilo svarbus incidentas. 
Vienas Turkų delegatas užpro
testavo kad Washington© val
džia neturi teisių būti atstovau

jama šiose tarybose. Jis prfe- 
li'kti S. šingas Ispanijos, Norvegijos ir 

|Holandijos atstovų priėmimui

Naujas Ministeris Užėmę 
* Vietą

Rėvai, Estonija. — Naujasis 
Suv. Valstijų ministeris Pabal
tijos valstybėms, Frederick Co
leman, pristatė lapk. 20 d. savo 
kredencialus Estonijos preziden
tui, tuo užimdamas savo vietą.

Kaliošai iš Amerikos
Pabaltijos šaljs užsąkė Suv. 

Valstijose 70,000 porų kaliošų. 
— Daugiausia jų teks Lietuvos 
“frantams”,v nes Lietuva dides
nė už kitas Pabaltijos šalis.

po pasi- 
Wirth.

Žiauriai Nužudyta Tur
kų Redaktorius

Konstantinopolis. — Konstan
tinopolio Turkų liberalų laikraš
čio redaktorius, Ali Kemal Bey, 
patriotas-, mokslininkas ir žy
mus žmogus, pereitą savaitę ap
silankė Į Isttnid miestą, nacio
nalistų valdomą Maž. Azijoj. An
goros valdžios valdininkas įsakė 
jį areštuoti kaip tik pajuto kad 
jis ten randami. [Be jokio teis
me! redaktorius- nusmerkta mir
tim Jis buvo vedama pakarti. 
Bet Ismido Turkams pakorimas 
rodės pergera mirtis redaktoriui 
kuris dryso priešintis Kemalistų 
nusistatymui. Vyrai ir moterįs 
atėmę jį iš kareivių nukankino 
ir paskui jo lavoną tampė po gat
ves ir tik ant galo sutiko ati
duoti jį kartuvėms.

Prie to pereitą savaitę buvo 
pakarta astuoni augšti naciona
listų valdininkai kurie dryso pa
kritikuoti savo bendrų nėkurius 
perdidelius, kraštutinumus. /

Panašiai elgiasi visų kraštu- 
tinų pažiūrų žmonės sugavę sa
vo idėjų priešu's, nors gerus žmo
nes.

Kas metai Suv. Valstijose vė
žio liga miršta 20,000 žmonių.)
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METAI VII (VOL. VU)

SULTANAS APLEIDO 
KONSTANTINOPOLĮ
Konstantinopolis. — Sultanas 

Mohammedas VI ’atsargumo dė
lei, Turkams nacionalistams įsi
smarkavus, apleido sostinę ir iš
plaukė Anglijos karišku laivu į 
Maltą, Anglijos salą. Sultanas 
sosto teisių vistiek neišsižada.

Mohammedas VI yra atsar
gesnis negu 'buvo caras. Kokie 
skirtumai apsireiškia tarp val
dovų: seniau jie; gindavosi, da
bar tuoj skubinasi pasitraukti 
kada pasakoma. Palengva Mo- 
hammeto inpėdiniai baigiasi ei
dami mažyn savo'reikšmėje, šis 
sultanas gal bus paskutinis. Jis 
yra 36-tas iš tięsioginos eilės 
užsitęsusios per 600 metų.

Sultanas apleido palocius nie
kam nežinant. Patyrę tą, jo pa
čios ir palocių ponios labai suju
do. Neit jo antimi sargai pasi
juto- neturį ką saugot. Jie ma
nė jog Kemalistai sultaną pa
grobę išsigabeno.

Chirių Piratai Užpuolė 
Anglijos; Laivą

Honk Kong, Chinija. — še- 
šiąsdešimts penki Chiniečiai jū
rių plėšikai užpuolė Anglijos lai
vą su pasažieriais važiuojantį iš 
Macao į Hong Kongą. Laivą jie 
laikė per 13 valandų. Bet pra
sidėjus kovai, sužeidus banditų 
vadą, jie pabėgo? <■

Chinai užėjo ajnt laivo uoste 
kaipo pirmos ir antros klesos pa
sažieriai. Išplaukus keletą my
lių tnuo krašto jie pradėjjo savo] 
veikimą: 'Gailaus jie pabėgo 
nuplaukdami iš 1: ivo mažiukais 
luoteliais- į krantą.

Honan; provincijoj, Chinijoj, 
veikia banditų armija, 30,000 
skaičiuje, naikindami ir degin
dami viską ir žudydami žmones.

Clemenceau Amerikoje
New York. — Lapk. 18 d. at

vyko į Suv. Valstijas Georges 
Clemenceau, karės laikų Fran
cuzijos premjeras ir Versalio 
taikos narys. Jis atvyko su tai
kos misija, sako jis.

New Yorko miesto valdybos- 
parengtame jo priėmime Cle
menceau išsireiškė: '“šiame lai
ke pasaulyje yra krizis kuris 
dar nesutaikyta. Kaip jis pa
sibaigs niekas nežino. Jeigu pa
imsit ne tą pusę—vėl gali pri
sieit kelt karę. Jeigu pasukti į 
gerąją pusę, 'bus .padaryta geras 
dalykas ir geru laiku, tada bus 
didžiausias žingsnis prie žmoni
jos civilizacijos”.

Prezidento Hardingo atsto
vas, Pagelb. Valstybės Sekreto
rius Bliss, jį uoste pasitiko ir 
užkvietė į Washingtona. 'Fran
cuzijos ambasadorius Jusserand 
ten pat pribuvo užtvirtinimui 
savo valdžios vardu jo atsilan
kymą.

Buvęs Prezidentas Wilson, su 
kuriuo Clemenceau darė Versa
lio taikos/išlygas, telegramų pa
sveikino 'jį sakydamas: “Pave
lyki! man išreikšti džiaugsmą 
atsilankymu į Ameriką, kur ra
sit nieko daugiau kaip tik drau
gus."

Clemenceau yra apie 80 metų 
senis. Laikys eilę prakalbų di
desniuose Suv. Valstijų Miestuo
se. Gal but jo tikslas yra pa
traukti Amerikonų simpatiją 
Prancūzams, nuo kurių Ameri
ka staigu pradėjo atšalti.

Pirmoj savo viešoj prakalboj 
lapkričio 21 d. Clemenceau jau 
pradėjo skelbt jog Vokiečiai ki
tai karei rengiasi. Jis matyt no
ri sukelt Ameriką prieš Vokie
tiją.

’Bulgarija Apsistato Savo 
Rubežius

Atėnai, Grekija. — Ateina ži
nios jog Bulgarija traukia ka- 
riumenę į parubežius.

Pirmiau buvo pranešta jogei 
Trakijoj kilus revoliucija inpai- 
niojanti Bulgarus,, Grekus ir 
Turkus.

ANGLIJOS RINKIMŲ SUV. VALSTIJŲ KONGRESAS ATSIDARĖ.
PASEKMES APSIREIŠKIA GRIEŽTI PARTIVIŠKUMALPASEKMES

Londonas. — Anglijos atstovų 
rinkimuose laimėjo didumą kon- 
servatistų partija, vadovaujama atsidarė Suv. Valstijų Kongreso 
naujojo premjero Bonar Law; ji žemu'tiniojo Buto ii- Senato po- 
gavo 158 atstovus; 'darbo par'd- sėdžiai. Senatan pribuvo dvi honų mokėjimui, 
ja, 66 atstovus; liberalai, 25 at.; moterįs, viena iš Illinois, užbai- 
Lloydo George liberalai, 22 at.; Į gimui savo mirusio tėvo termi- 
kitų visų, 8 atstovai. Ino, !___ __ ___ ____  ____„

Taigi konservatistų partija mui termino mirusio Senato- 
gavo daugiau atėtovų negu vi- riaus Watsono. Pirmoji priim- 
sos kitoą partijos sudėjus į vie-1 ta dęl to kad jos tėvo laikas bal
ną, delei ko ji valdys šalį. giasi dar už poros metų, o an- 

Miestuose, kaip kitų šalių mie- troji, 87 mėtų senukė, vargu 
stuose, daugiausia gavo darbie- sulauks senatorės vardo, nes j 
čių partija. mirusio vietą, kurio terminas

baigėsi su šiais rinkimais, išrin
kta kitas senatorius. Jeigu se
natas nesipriešina, formališku
mo delei tokie inpėdiniai prisai- 
kinama “senatoriais vienai die- 

Inai”, po ko paskui naujai išrin
ktas senatorius užima vidtą.

Kongresui susirinkus, tikima 
aštrių ginčų ir ata'kavimų da
bartinės administracijos. Lapk. 
21'd. prieš Senatą'ir Kongresą 
kalbėjo Prezidentas Harding iš- 
dėstydarnas savo planus. Ne
tekus Republikonams didelės di
dumos, tikima bus daug kritikų 
ir trukdymų Hardingo planams 
įvykinti. Kadangi du trečdaliai 
balsavimuose dalyką sprendžia, 
Republikonų partija niekad ne
galės sudaryt tos didumos klau
simuose kur bus partinės varžy
tinės.

Savo kalboj prieš Kongresą 
Prezidentas Harding pastatė ul
timatumą — priimti bilių iškė
limui iš vandens Amerikos pre
kybinį laivyną, kuris nieko ne
įveikia, sulaikymui nuo tolimes
nių nykimo nuostolių, arba pri
siimti atsakomybę už nuostolius. 

♦ ♦ ♦
Kareiviams bonų mokėjimas 

vėl bus panaujinta diskusavi- 
mams. “Slapieji” atstovai siū’- 
lo sumanymą leisti pradavinėti .žudystėje.

Prigėrė 70 Žmonių
Calexico, Cal. — Nuskendus I 

laivui prie ištakos Kolorado upės 
prigėrė 70 žmonių. Laivas bu
vo pagautas kalno vandens ”20 . 
pėdų augščio, ir lūžo pusiau, vi
si pasažieriai sukrito į vandenį.. 
26 žmonės išsigelbėjo.

Quebec, Kanada. — Shelton 
Bay upės ežere prigėrė 11 žmo
nių nuskendus gazolinu varo
mam laiveliui kuriuo jie važia
vo.

Vokiečiai Atkerta Pran
cūzams

Beriinas. — Poincares, Fran- 
cuzijos premjero, užmetimui jog 
Vokietija vengia mokėjimo at
lyginimų, ai-kvoja perdaug savo 
šalies išlaidoms ir stengiasi už
kariauti pasaulines rinkas Vo
kiečiai oficialiai atkirto jog-jis. 
perdaug drąsiai ir tuščiai šnėka 
apie Vokietiją. Prancūzų prem
jerui Vokiečiai primena jog su-, 
lyg Versalio sutarties sumokėta 
jau 41,000,000,000 aukso mar
kių; Vokietijos eksportai dabar 
yra vos trečdalio didumo kaip 
buvo prieš karę, todėl šiame ne
simato jog užkariavimas užru- 
bežinių rinkų

Paryžius. — Poincare pasakė 
kad jeigu Vokietija gaus tarp
tautinę paskolą, pusę jos Fran- 
cuzija išreikalausianti sau.

Veja Meksikonus Lauk
Breckenridge, Tex. — Buris 

Amerikonų iš 300 žmonių per- 
maršavo šio miesto Meksikonų 
gyvenamą distriktą su grasini
mais išdegini jų namus jei ne- 
pasišaiins iš miesto. Meksiko- 
nai pradėjo dangintis.

Washington. — Lapk. 20 d. lengvą vyną ir alų, iš kurių mo
kesnių butų galima sukelt rei
kalingus pinigus 4,000,000 vyrų

• • • •_ Iš 27 kandidatų į senatorius
kita iš Georgijos, užbaigi- kuriuos užtv'irtino gelžkelių ir 

kitos darbininkų organizacijos, 
23 išrinkta. Taigi darbininkai 
tikisi turėsią 23 savo užtarėjus, 
jeigu nebus suvilti.

Senatorius Newberry, iš Mi
chigan, kuris per gvoltą į sena
tą įsigavo ir už kurį ėjo ilgi gin
čai išmetimui, o tik Republiko- 
nai savo diduma nubalsavo jį 
palikti, dabar rezignavo maty
damas 'kad jis vėl bus klibina
mas senatą apleisti. Newberry 
kandidatavo prieš automobilių 
išdirbėją Fordą, Demokratą, ir 
sakoma jog jis perdaug pinigų 
išleido patekimui į senatą negu 
paprastai yra leistina.

Gruodžio 11d. Chicagoj įvyks 
konferencija Progresivio Politiš
ko Veikimo, kame bus nustatyta 
programas kuris bus patiekta 
■naujam kongresui prisilaikyti. 
Čia manoma apkalbėt ir tolimes
nis politiškas programas ir gal 
net bus bandoma sutverti naują 
trečią partiją. Tos konferenci
jos komitete yra atstovai nuo 
Ukininkų-Darbo partijas, Na- 
cianalės Bepartinės Lygos, prie 
to nuo daugelio didesnių Ameri
kos darbo šakų unijų.

Kunigo Hali ir įo mylimosios 
nužudymo tardymas prasideda. 
Somerville, N. J'., prisaikinti 
teisėjai tikima tuoj išneš intari- 
mus poros ypatų. In'tarimas vy
ro ir moteries iškels aikštėn ką 
apskričio tyrinėtojai rado su
painiotais toje garsioje žmog-

Lietuvos Atstovybės Skelbimas
'Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymu, 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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Kai lapai ugnyje, nyksta KANDIDAS nuo musų Knygyno lentynų, 
iki ant galo liks jis tik rankose tų iš kurių negalėsit gauti. Dabar 
turit progą Įsigyti KANDIDĄ—tą baisiausio bedievio Voltaire’o vei

kalą prieš kurį kunigija drebėjo dar 
tais laikais kuomet inkvizicijos lau
žai kasdien rūkdavo ir bedievius de
gindavo. Voltaire KANDIDE ap
rašo labai žingeidžius ir liūdnus da
lykus. CJUžrašykit “Dirvą” saviš
kiams Lietuvoje arba savo draugui 
čia, 'Amerikoje, prisiųskit metinės 
prenumeratos pinigus, ir gausit ja 
DOVANAI!

Adresuokit: “DIRVA

GRUODŽIO 31 DIENĄ DOVA
NOS UŽSIBAIGIA!

Pasarga: Dovaną gauna tik tas 
kas pats yra skaitytojas ir kitam 
‘Dirvą’ užrašo, o ne sau užsirašo.

Knyga paskirai perkant, kainuoja 
$1 popieros viršeliais; audeklo vir
šeliais $1.75. Ją galima pasiųsti ir 
kaipo Kalėdinę dovaną tiems kurie 
jau “Dirvą” skaito.

7 907 Superior Av. Cleveland, O.
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Atsišaukimais į Pittsburgo ir 
ir apielinkės Lietuvius. Pit-ts- 
burgo Lietuviai taip pat kaip ir 
kitų kolonijų vientaučiai, ^susi
rūpinę paskelbimu Lietuvos At
stovybės 'kad visi Amerikos Lie
tuviai užsiregistruotų ir užsi
mokėtų po $10. Todėl Pittsbur
go vienuolika Lietuviškų draugi
jų per savo atstovus lapkričio 
12 d. L. M. D. name nutarė kad 
mums yra perdaug mokėti po

Bazaras Chicagoj
Chicagos Komitetas Lietuvos 

Našlaičiams šelpti ir Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 208-ta 
moterų kuopa bendrai rengia 
Bazarą Lietuvos našlaičių nau
dai subatoj, gruodžio 2 d., Mil
dos abiejose salėse, Chicagoj.

Labai meldždiame vietinių ir 
apielinkės vientaučių prisidėti 
kuo kas galite, kaip tai: rank
darbiais, namie gamintais val
giais, ir pinigiškomis aukomis, i 

~ .... $10, todėl nusprendė šaukt ma
sinį mitingą visų Piittsburgo ir 
apielinkės Lietuvių ir išnešt tam 
tikras rezoliucijas Lietuvos val
džiai kad butų atmainyta tokis 
įstatymas.' Todėl visi kurie tik 
pritaria tokiam sumanymui ma
lonėkit ateit į masinį susirinki
mą nedėlioj, lapkričio 26 d., L. 
M. D. name, 142 Orr St., Pitts
burgh, lygiai nuo 3 
tų, kur bus išnešta 
prieš tokį įstatymą, 
kuoskaitli-ngiausia.

Rengimo Komisija:
■ A. Vainorius, 

J. Virbickas, 
M". Urlakys.

Minėtas Bazaras žada būti la
bai indomus, nes bus išstatyta 
parodon Kauno Lietuvių Moterų 
Globs Komiteto prieglaudos naš
laičių rankų išdidrbiniai.

Tikimės -kad visi prisidėsit 
prie sušelpimo vargstančių Lie
tuvos našlaičių ir paduosit jiems 
savo pagalbos ranką. 

. Skiriamus Bazarui 
meldžiame siųsti

A. Valančauskienei
3246 So. Halsted St.,

3 fl„ Chicago, Ill., 
ir kad butų atsiųsta ne vėliau 
kaip gruodžio 1 d. Prie kiek
vieno išdirbinio malonėkit padė
ti vardą, pavardę ir pilną savo 
antrašą, taipgi neperaugštą kai
ną už kokią butų galima parduo-1 
ti. Aukas siųskit iždininkės P. 
Balickienės vardu, sekretorės I 
M. ZoTpienės antrašu, 926 W. 32 
Street, Chicago, Ill.

Bazaro Rengimo Komisiją:
K. Katkevičįenė, 
P. Baiickienė,
A. Valančauskienė, 
A. Barevičienė, 
S. Signatienė 
S. Šuolienė, 
A. Micevičienė, 
A. Bučinskienė 
M. Zolpienė.

daiktus
vai. po pie- 
rezoliucijos 

Susirinkit

NEW BRITAIN, CONN.
( Smagu yra matyt laikraštyje 
jaunimo veikimai kituose mies
tuose dailės srityje, bet pas mus 
viskas buvo užsnūdę. L'. N. Var
po Draugija, kuri tiek dirbo dai
lės srityj per keletą metų, buvo 
apsilpus ir. nieko neveikė. Bet 
dabar ji vėl ketina atbusti ir 
pradėti .šį tą veikt. Kaip girdė
ti, parsitraukė keletą teatrališ
kų veikalų ir žada pastatyt juos 
scenoje. Vieną rengiasi statyt 

Ituoj po Kalėdų, būtent “Pikta

Dvasia”. Toliau žada daugiau, darbininkai reikalavo iš caro
Taipgi L. N. Varpo Draugijos kaipo nuo savo tėvo pasigailėjj- 

Choras, kuris buvo be vedėjo per 
aštuonis mėnesius, šiomis die
nomis gavo naują vedėją ir pra
dėjo dainų repeticijas, ir tikima 
kad vėl gausim progą pasiklau
syti L. N. Varpo Choro malonių 
dainelių.

Kaip girdėti, lapkričio 25 d. 
atsilanko pas mus su koncertu 
svečiai iš Lietuvos, P. .Oleka, J. 
Byra ir M. Leskevičius. Kon
certas įvyks Lietuvių salėj, 354 
Park gat. Koncertą surengti 
prigelbsti L. N. Varpo Draugi
ja. Na tai turėsim laimės pasi
klausyt Lietuvos artistų dainų 
ir muzikos. J. J. P.

mo, o jis pasielgė su jais kaipo 
su pikčiausiais niekšais. Toliau 
paminėjo užpereitų mėtų Italijos 
darbininkų nepasisekimus kuo
met jie buvo pradėję imt dirbtu
ves į savo rankas, beit nepavy
ko, sako, dėlto kad social parda- 
vikai juos suklaidino. Kuomet 
reikėję imt ginklą rankon, sako 
kalbėtojais, social-provokatoriai 
patarė nusileist, ir dabar, girdi, 
užviešpatavo juodašimčiai, o ko
munistams'negalima nei pasiju- 
di-nt. — Tas parodo kad pas ko
munistus mažai yra gudrumo 
kuomet jie-taip lengvai galima 
apgaut, o priešintis gali nors 'ir 
menkas vabalėlis prieš tokį mil
žiną kaip Italijos juodašimčiai, 
tai dar gerai kad nesigriebta 
ginklo, nes butų ištikęs baisiau
sias kraujo praliejimas ir ne ką 
komunistai butų laimėję. Tai
gi pasirodo kad jie patįs išperė
jo tą milžiną kurį dabar nepajie- 
gia suvaldyt. Jis ėmė juos pa
čius ir pasmaugė, o dabar kaltę 
verčia ant kitų. Pirmiau jie ra
gino darbininkus prie ginklo ir 

l'kovot prieš savo išnaudotojus. 
Nesakysiu kad .prieš išnaudoto
jus nereiktų kovot, tas reikalin
ga, beL, tik-ne su ginklu rankoj 
kuomet dar yra visai maža dale
lė susipratusių darbininkų, nes 
tas butų visai ne ant darbininkų 
naudos, dar galėtų daugybė jų 
žūti. Reikia žadint tas nesusi- 

I pratusias minias prie susiprati- 
tojas išsišnekėjo nuo pradžios į mo> skleist apšvietą'tarpe jų — 
Kristaus laikų, kaip Kristus ėmė! 
skelbt naują idėją, ir už tai jis 
tapo nulinčiuotas, nukryžiavo- 
tas. Tą prilyginimą kalbėtojas 
darė prie Rusijos darbininkų 
skelbiančių naują idėją. Pami
nėjo 1905 metų sukilmų nepasi
sekimus kuomet žmonių minios 
tapo kraujuose paskandintos da
ro budelių Petrogrado( gatvėse 
vien ti'k del to kad suvargę žmo
nės dryso prašyt palengvinimu;

SO. BOSTON, MASS.
Lapkričio 7 d. buvo parengta 

'taip vadinamas' mass (mitingas 
paminėjimui 'Rusijos revoliuci
jos ir bolševizmo penkių metų 
'Sukaktuvių; reiigė Amer. Darbi
ninkų partijos1 Lietuvių sekcijos 
31 kuopa. Kalbėt buvo pakvie
sta Bimba, (taipgi dainavo Lat
vių choras iš Roxbury, Mass.

Mitingas atsibuvo Lietuvių 
salėj; publikos buvo nemažai, jų 
tarpe buvo matyt dikčiai ir tau
tininkų. Turėdamas laiko, mu- 
kiutinau ir aš pasiklausyt ką ten 
kas papasakos. Kad pasakyta 
daug teisybės neginčysiu, bet ir 
nesąmonių daug priplepėta, ir 
to niekas negali ginčyt. Kal'bė-1

kuomet jie susipras ir stos mu
sų tikrų darbininkų eilėsna tuo
met tik mes atsieksime savo ti
ksią ir be jokių ginklų ir be nuo
stolių. Jei mažumoje tik ginklo 
griebsimės tai bus musų pačių 
nesąmonė ir prasižengimas prieš 
savo brolius nesusipratusius dar- j 
bininkus, tokius pačius vargšus 
kaip ir mes. Mes gerai ir aiš
kiai galim suprast jog turtuolis

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
TZOŽNA 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 butu ga
lima panaudoti.

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

išdirbti geriausius budus pagaminimui pačių žymiausių Lie
tuvišku valgiu surašų iš Amerikos maisto produktų.* / *■
'T'OJI serija valgių gaminimo nurodymų, mes pasitikime, pa

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

RECEPTAS No. 4

KEPTAS INDIKAS DUONA 
KIMŠTAS PADĖDOS DIENAI

unsweetened

EVAPORATE11

Milk

SUDĖTINIAI 
1 Dėžė Borden's 

Evaporated Pieno 
1 Indikas 

’/z svaro senos baltos 
duopos

1 uncija sviesto 
svogūnai 

šaukštukai 
šaukštukas 
kiaušiniai 
šaukštukas

druskos 
pipirų

čiobrelių

O

kapitalistas, kuris valdo dau
giau 'kaip išmano, jis neims gin
klo j ranką ir neis kovot prieš 
darbininkus kuomet dar jis tu
ri daugybę tamsių žmonelių sa
vo pasekėjų ir rėmėjų. Ką tas 
vargšas daryt, nagi paims gink- i 
lą ir eis prieš mus — tuomet iš
tiks brolžudystė, nieks daugiau. Į 
- Kuomet, taip sakant, pirma 
darbininkdi stos visi išvien kai 
kokis nepajudinamas mūras vi
same pasaulyje tuomet 'kapita
listai nei nebandys laikytis, nes 
jų visai maža saujelė. Tada la
bai lengvai atkratysim juos nuo 
savo Sprando. \ . <. ■ ' ■

Taigi mano nuomone, darbi
ninkams reikia griebtis apšvie- 
tos priemonių kovot su kapita
listu, o ne ginklus vartoti.

Antras skyrius tos pačios or
ganizacijos rengė prakalbas ne- 
dėlioj, lapk. 12 d., irgi toj pat 
salėj, kalbėjo tas pats Bimba. 
Jis dabar kalbėjo apie Lietuvos 
piliečių registraciją ir dešimt- 
dolarini mokesnį. Išpradžių jis 
pasirodė lyg geras Lietuvos pa
triotas, nes išsireiškė 'kad “kuo
met mes rėmėm Lietuvos val
džią, pirkom bonus tuomet Lie
tuvos valdžia uždėjo ant musų 
priverstiną registraciją prie pi
lietybės ir dar mokesnį po $10 
ant metų”. ' 9

Aš patarčiau jam nei regis
truotis, nei protestuot, neš jie 
jokių tiesų neturi prie Lietuvos; 
nors jie pasigiria ir kalba apie 
ją, bet tas nieko nereiškia.

čia jau pasirodo kuo jie esą. 
Gerai žinom kad jie nei supuvu
siu centu neprisidėjo,prie Lietu
vos laisvės išgavimo, dar truk
dė tiems kurie darbavos del Lie
tuvos, o dabar taip kalba. Ar 
reikią didesnių veidmainių? — 
Jie dėjo visas pas'tangas atiduo
ti Lietuvą Rusų globon, ir dabar 
dar nenustoja taip svajoję, bet 
nuduoda “patriotais” ten kur ne
reikia. Jeigu kas turi pilną tie
są protestuot prieš registraci
jos įstatymą 'tai Sandariečiai, 
nes jie šelpė Lietuvą visais bu
dais. .

Iš to kalbėtojo žodžių galima 
buvo atspėt ko jie trokšta Lietu
vai. Kuomet kalbėjo apie pilie
čiu registraciją ir apie $10 užsi1 
mokėjimą, sako, gįrdi, jums at
rodo kad nieko nereiškia ■ užsi- 
mokėt dešimts dolarių; beit atsi
minkit, kuomet užsiregistruos 
500,000 visų Amerikos Lietuvių 
pasidarys suma $5,000,000. Už 
tuos pinigus, girdi, galima nu- 
pirkt visą Lietuvą su žeme, su 
giriomis, su žmonėmis, su šuni
mis ir katėmis, su blusomis ir 
kitokiais gyvūnais. — Tai štai 
kokie iš musų bolševikų “patrio
tai”. Ar reikia didesnio pažemi
nimo ir pašiepimo savo krašto 
vargšų žmonelių už kurių gere/ 
vę jie sako kovoja? "Taį parda- 
vikai Ju'došiai, ne kas kitas — 
jiems (nesvarbu kad čia žmonės 
užsimokės po S 
valdžiai pasidarytų tiek daug pi
nigų ir but galima skurdas ap- 
mažint. Butų geriau kad juos 
paaukavus Rusijai, šis neva 
kalbėtojas pasirodo dar žiaures
nis ir uz baudžiavos ponus, nes 
baudžiavos laikais taip pigiai 
žmonių nepardavinėjo; jo išro- 
kavimu, už -kožną Lietuvos žmo
gų neišeina nei po dolarį, o kur 
dar viskas: žemė ir kas ant jos 
auga? Tokiems išgamoms vis
kas |yra už nieką kas Lietuviš
ka. ( Ledų Karalius.
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S GERB. ^3 x I
PRAGILO KAMPELI^^ Į

Ba užeis tau ta paikystė. 
Dar tiek metų kai praleisi 
Ant jaunųjų seilę leisi.

(Pasirašo) Spragilas.

Gromata No. 3 skamba ši
tokiu balsu y
Pasakyki, Spragilėli, 
Kaip .mergos atsikratyti, 
Jau nubodo ją tampyti.

(Pasirašo) Senbernis.
Gerb. Spragilas atsako ši

taip:
Matau, 'broli, turi bėdą 
Kuri tavo galvą ėda, 
Nori manęs pasakyti 
Kas geriausia but daryti. 
O, likimas tas vargingas 
Ir gyvenim’s nelaimingas.

GERB. SPRAGILAS KAI
PO “ŠIRDŽIŲ ADV0-.
KATAS” ARBA MEI

LĖS PATARĖJAS
Gerb. Spragilas, šonkau-i pu mergelių tai kai baloj, 

lių jieško'tojas ir žinovas vi- visur pilna ju begalo, 
sų vyriškų ir moteriškų tie- Nėra dyvo ,kad taip stojos 
sų, gavo pundą gromatų nuo Ir nor bėgti tavo kojos, 
tokių kuriems širdįs neduo- štai geriausia kaip daryti 
da ramumo ir kūne nąkti- Kad mergos nusikratyti 
mis neužmiega. — ■ • - - - - -

Gromata No. 1 'skamba se
kančiai (klausykit kaip ji 
skamba....):

Kuri tave iki kaklo 
Pamylėj’ kai višta akla. 
Reik kitas jai vis minėti, 

Į Apie daugelį kalbėti 
Kiek tik jų matei, regėjai 

Pasakyk man, Spragilėli, Ir kurias mintyj turėjai. 
Kaip vaikinį reikia gauti,J Su ja budam’s kitų kibink, 
Jau nubodo senmergiauti... | Kuolabiau liežuvi klibink, 

(Pasirašo) Senmergė. I Tada toji iš pavydo
Bėgs nuo tave kai nuo Žydo. 
Nereik paisyt kad mylėjai 
Ir vedžiojais, glamonėja!, 
Ar kad ji prisisvajojo 
Apie tave ir klajojo 
Kad už pačių tavo' būti, — 
Jos sapnai turi .pražūti. 
Ji jauna, ras kitų vyrų, 
Jų, be tavęs, dar daug yra. 
O tų kitų, dar jaunesnę 
Už anų, ir dar gražesnę, 
Vėl likiman tokin veski, 
Pavedžiojęs vėl parneški.
Jau patyrei kad su viena 
Sunku but ilgiau kaip dienų, 

i Vis naujų jieškoti reikia, 
Ji jausmų šviežių suteikia.

Gerb. Spragilo atsaky- 
- mas:

Nors taįp ilgai merginėjai, 
Ilgai vestis' nenorėjai,

’ Dar vistiėk turėk kantrybę, 
Laukia tavęs ta gerybė.

' Daug yra jaunų vyrelių 
Ką nedrysta prie mergelių; 
Su jaunomis 'jiems daug 

vargo,
Jos nepratę prie to darbo. 
Taigi tokį mėgink rasti, 
Griebk ik spės jis susiprasti. 
Tai ir gausi sau, mergyte, 
Vaikinuką kaip lėlytę.
Tik žinok kad kuojauniausį 
Sau už vyrą greičiau gausi. 
Seną gauti nebandyki 
Ir ant juoko n’išstatyki:- 
Toks nuo tavęs bėgs 

•toliausia, s
Tokio niekad nepagausi. 
Daug gudrybių jis prityręs, 
Prie jaunųjų tiktai irias. 
Taigi tu, nors ir seniausia, 
Jauno glėbis tavęs laukia. 
Kad ir daug esi mylėjus 
Sakyk jokio neturėjus, 
Pavartok visą gudrybę, 
Rodyk savo nekaltybę.

(Pasirašo) Spragilas.

Gromata No. 4 yra apie 
tai'ko gerb. Spragilas visai 
neišmano, ale rodą duos. Ji 
atleista iš Lietuvos ir skam
ba šitokia karunka:

Gromata No. 2 skamba ši
tokia nata: ,ju ačmj ui a. ran vucs iidia.

$10, bet gaila kam pasakyk gerb. Spragilėli,
arytu tiek daug pi- w_c_ _.—’i _ .’i: ~

Kaip Ta Pagaminti
Pamerk >/o svaro senos baltos duonos 
puodelyje Borden’s Evaporated Pieno 
iki bus minkšta; išspausk .visą pieną; 
sudėk duoną į bliudelį. Sutarpink 4 un
cijas sviesto skarvadoje; dadėk 1 puo
delį smulkiai sukapotų svogūnų, virink 
5 minutas be parudinimo; dadėk duo
na; pasudyk su 2 lygiais šaukštukais \ 
druskos, 1 šaukštuku pipirų, 4 gerai iš
plaktais kiaušiniais ir vienu šaukštuku 
čiobrelių; sumaišyk viską gerai; atliuo- 
suok odą nuo gūžio gerai išvalyto i-ndį- 
ko (kalakuto); sudėk tą mišinį ant gū
žio po oda; taipgi pripildyk vidurį; už
siūk; perdurk virbalu keliose vietose,; 
apsudyk 2 šaukštukais druskos; paskui 
pakepk ir užbaigk kaip paprastai vištą.

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 reikalingumų Smetonos vartokit tokių da
li Borden’s Evaporated;

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW /ORK

&

e ...

SAN FRANCISCO, CAL.
SLA. 106 kuopa susirinkime 

lapkričio 7 d., iš teatro komisi
jos pranešimo pasirodė kad kuo
pai iš praėjusio rengto "Vakaro 
liko gryno pelno $6.65, kurią su
mą kuopa paskyrė Lietuvos po
litiškų kalinių pagalbai. Nutar
ta rengt maskinį balių ant gruo
džio 9 d., Civic Center IJall.

Čia jau organizuojasi T. M. D. 
kuopa, jau keletas narių susi
rašė. Kuopos Narys.

Laiškas “Dirvos” Red.
Gerbiamoji: Pilnai sutinku 

su Jūsų pastaba jogei mano po
lemika su P. Piliečiu apie Liet. 
Fin. Misijos gerus ir blogus dar
bus uždaryta. Nes P. Piliečiui 
mano atsakyme irgi pažymėjau 
kad jeigu jis neduos faktiškų ir 
rimtų davadų, visai aš neatsaki
nėsiu. P. Pilietis ir nedavė fak
tų, todėl jo antras man “atsaky
mas” visai'tuščias.

Su tikra pagarba Voras.

Kaip meilužj reikia rasti — 
Neiškenčiu, noriu vesti... 

(Pasirašo) šešiolikinė.i /
Gerb. Spragilo atsakymas 

i jai šitoks:
Imki rodą šią, sėsute: 
Nežiūrėk tu j jaunutį: 
Tau gyvent su juo bus 

vargas,
Nepatyręs toks, dar vaikas. 
Tau geriausia tik toks vyras 
Ką senėsnis du syk yra, 
Kad ir tris syk — tas 

nekenkia,
Ba tokie tokias ir renkas. 
Metų mažai kai turėjo 
Į senąsias jie žiurėjo, 
Bet nuo jų jje daug gudrybių 
Susirinko del ženybų. 
Jie ištyrė kad senoji 
Visad jaunus minavoja, 
Tai ir jie kai surambėja 
Jaunų nuolat jieškinėja. 
Dabar tu dar kol jaunesnė 
Imk nors tris sykius senesnį 
Nes toliau jei viena busi 
Visai jauno panorėsi, r . 
Dabar skubink kol jaunystėj

Pasakyk man, Spragilėli, 
Kaip dangun gali patekti: 
Aš nenoriu pekloj degti....
- Gerb. Spragilo rodą, to
kia:
Kad tu dangų nori gauti, 
Bijai peklos paragauti, 
Mano žodžių paklausyki, 
Ir visuomet taip daryki. 
Niekad nieko nereik veikti, 
Tik kitus neliauti peikti; 
Per dienas ti'k poteriauti, 
Ir begalo tinginiauti. 
Reik bažnyčioje klūpoti 
Ir žmonių aukas daboti: 
Reik šventa visai pavirsti, 
Melstis kol kiti išs’skirsto, 
Kol žmoneliai išvaikščioja, 
Ir bažnyčioj nežidpsoja. 
Tada sau apsižiūrėjus, 
Sau į sterblę susidėjus 
Padai suneštų kiaušinių 
Ant altoriaus pašalinio, 
Paskui eiki sau namole 
Pašlovinus tą Panelę 
Kad nei žodjįio tau nesakė 
Nors kiaušinius vagiant 

matė.
Jei klapčiukas tą pamato 
Ir klebonui tuoj pasakoj,

j Tada eik j kitą miestą, 
Dievo namą pažadėtą, 
Ten vėl ilgai poteriauki, 
Ir vėl ramiai kiaušiniauki. 
Tada peklon nepateksi, 

i Ir gyventi kuo išteksi.
’ Ba kiaušinių gaspadoriai 

| Visad prineš ant altorių.
(Pasirašo) Spragilas.

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



DIRVA

Nobelis buvo švedas kapitalis
tas palikęs po mirčiai 'tam tikrą 
sumą kapitalo, kurio nuošim
čiai padalinama i lygias dalis ir 
kas metai dovanojama pažy
miausiai tuo mėtų esančiai ypa- 
tai literatūroje ir moksle.

JUOZAPAS IR ZELBORA
ir PARAONO SAPNAS

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

KAS LIKO LIETUVOS PREZIDENTU?
ĮAU apie pora savaičių lai- 

■J ko kaip susirinko Lietuvos 
Seimas, 'kurio išrenkant su 
nekantrumu visi laukėme ir 
norėjome kad vieni laimėtų, 
kiti ne. Seimas atsidarė 13 
dieną lapkričio, Kaune. Su- 
važiayo visi 78 atstovai.

Rinkimai ir jų pasekmės 
z- taip Amerikos spaudoje iš-l 

kulta kad net nusibodo vi
suomenei skaityti.

Daug buvo spekuliuota, 
;su nekantrumu laukta ir ti
kėtasi tokio ar kitokio Sei
mo ,— pažangesnio, ar vėl 
krikščionių demokratų.

Tas praėjo. Krikščionjs 
demokratai negavo didumos" 
atstovų. Daug jiems bus 
vargo bent ką savo pervary
ti, kada tų norų pervaryti 
yra iš jų pusės baisiai daug, 
ir tik labui jų pačių. Rei
kės kaip nors kad susidary
tų du trečdaliai. •

Bet tas jau permalta se
nai visų, kaip sakėme;

Tik kažin kodėl nei Ame
rikos nei Lietuvos laikraš

čiai (bent tie Lietuvos laik
raščiai kuriuos po ranka tu
rime) nei puse lupų neužsi
kalba apie tai KAS BUS ar 
TIKS ar LIKO LIETUVOS 
PREZIDENTU.

Gal jau po šio numerio iš
leidimo tas bus žinoma, bet 
kolei kas mums nuostabu 
kodėl nei vienas mjasų laik
raštis apie Prezidentą nepą- 
mislino. 1

Šveicarijoj, Francuzijoj ir 
kitose šalyse prezidentas tu
ri mažai reikšmės. Bet Lie
tuvos Kpnstitucija preziden
tui tiek visokių galių sutei
kia lyg kokiam carui, kodėl 
gi prezidentas mums nebu
vo nei į mintį ūžėjęs?’

Prezidentas juk turi teisę 
atmest Seimo perleistus įs- 

’ tatymus, paleist net patį Sei
mą jeigu jam nepatiks ku
rio atstovo skrybėlė, etc.

Taigi, reikia tik spekuliuo
ti kalbant kas Lietuvos Pre
zidentu liko. Jis renkama 
iš Seimo narių tarpo. ,

Kažin ar prezidento rin
kimai nepasirodys duobe pa
tiems klerikalams-demokra- 
tams. Steig. Seime Konsti
tuciją darydami ir tokią ga
lę prezidentui pavesdami jie 
tikėjosi dabartiniam — ir 
visuose — Seime turėti savo 
didumą. O prezidentas te
gul paskui sau ponauja, pa
tekęs koks klebonas. Ne
duok die jei dabar preziden
tu lieka koks liberalas!

Kunigo Hali Tragedija
Nužudymas protestonų" kuni

go Hali, turtingos evangelistų 
bažnyčios .pastoriaus New Jer
sey valstijoje, ir jo mylimosios, 
"tos pačios bažnyčios choro ve
dėjos ir ' zakristijono žmonos, 
all,kreipė visos Amerikos domę. 
Ant kiek žiauri ta tragedija, 
keblus dalykų supainiojimas ir 
nesusekimas žmogžudžių, tiek 
pat svarbos pridavė tam ir'pa
čios ypatos kurios nužudyta.

Jei ne kunigas butų mylėjęsi 
slapta su zakristijono motere, -ir 
jeigu pats butų nebuvęs vedęs, 
pasaka butų užsibaigus tuoj po 
nužudymo.

žmonėse yra išvystyta taisyk- 
| lės sulyg kurių vieni dalykai yra 
dora atlikti, kiti ne. Bet ir pa
žiūros žmonių skiriasi. Kuni
gui turinčiam savo žmoną mylė
tis su kito vyro žmona laikoma 
labai nedora; taip pat nedora 
skaitoma 'bile kam mylėti ar tu^ 
rėti meiliškus ryšius su kito vy
ro žmona, ar su kitos žmonos vy
ru. Taip jau nustatyta. 1

Tokie mokinimai senai jau yra 
pareiga kunigų, bet kunigų tar
pę pasitaiko lir peržeigimai tų 
įstatymų. Išeina, anot to prie
žodžio, nežiūrėk ką kunigas da^ 
ro tik klausyk ką sako.

šitokių atsitikimų įvyksta 
mažai tarp visokių kunigų, 
kiu ir katalikų, šalip menkų 
sitikimų, yra nuolatai tragedijų 
sūdome j ančių visą šalį.

Ką tas mums atskleidžia?
Nagi tą kad 'gamtos įstatymai 
yra galingesni ir reikšmingesni 
negu žmonių įstatymai, žmo
nių įstatymus ne visi pildo ir 
turi užsiganėdinimo kartais juos 
sulaužęs. Gi su' gamtos įsta'ty- 
mais’yra priešingai: kiekvienas 
sutvėrimas turi užsiganėdinimo 
kada juos pildo.

Keistas ir žingeidus nusista
tymas-žmonėse per-visą Ameri
ką pasirodė šio kunigo ir jo my
limosios tragedijoj. Artimi jų 
žmonėte, ten pat gyveną, į juos

ne- 
sy- 
at-

LAUSANNA, SVE
ČIU MIESTAS

“ rjAMINĖK ‘šveicariškus Mie-
* stus’ ir mintyje stosis" pir

miau keletas 'kitų miestų negu 
Lausanna; vienok neUvienė kito 
miesto produktai nėra taip pla
čiai Amerikonų vartojami kaip 
to 'kur Artimųjų Rytų Taikos 
Konferencija prasidės”, rašo bu- 
letinas iš National Geographic 
Society Washington, D. C., raš
tinės.

“Peržiūrėk ant lentynų gro- 
serių krautuvėse ir žymiai išsta
tyto kondensuoto pieno tarpe ne
abejotinai atrasi daugelį gamin
to Lausannoj.

“Perkrėsk saldainių stalus bi
le vaistinyčioje ir tenai juodoje 
popieroje ir sidabriniuose apsu-

’Žvaigžde’ Lenktyniuos 
su Mėnuliu

Philadelphijos “žvaigždė” dar 
rečiau pasirodys Amerikos hori- 

'zonte. Iki šiol ėjusi sykį" savai-1 
tėję, nuo gruodžio mėnesio žada 
pradėt eiti tik sykį į mėnesį.

Ji jau eina 22 metai, leidžia- kimuose rasit pieninio šokolado 
ma ir palaikoma Kun. Miluko. 
Šiuo tarpu ėjo 4 puslapių didu
mo.
natas nepaminima.

Be abejo, finansinis nedatek, 
liūs “žvaigždę” padaro keturis 
sykiu retesne.

Nesenai gvoltu rėkė pagalbos 
klerikalų “Darbininkas”, nes vi
si aruodai ištuštėjo, neturi iš ko 
misti.

Bolševikų “Darbininkų Tiesa” 
jau' antru sykiu sustojo — da
bar sakoma tikrai jau a. a. pa
rašius ant savo grabo. Anuo 'tar
pu . po sustojimo vėl buvo pra- 

, dėjus eiti.’ /
Kaip tautininkų laikraščiams 

einasi nežinia. Jeigu persista- 
tyti sau šitokį pavyzdį: tauti
ninkus viduryje (jie ir vadinosi 
vidurine srove visados), o kle-1 tų nbgu Šveicarijos, 
rikalus dešinėj, bolševikus kai
rėj, ir tą kombinaciją pasukti, 
pamatytume kad 'tautininkai su
kasi stovėdami ant vietos, o ša
liniai abu lekia.su dideliu smar
kumu. Tas -sukimąsi butų mu- ___ o_, __
sų gyvenimas. Gi paprastai es- penlkių išvingiuotų kalnų, kurie 
ti kad kurie smarkiausia suka- yra žemutinės pašonės Kalno 
si-lekia tų beplasnodami skver-j Jorat, su Notre Dame Katedra, 
nai plyšta ir povaiiai nutrukę puikiausia viduramžinė bažnyčių 
puola žemėn. ' ■ Ibudavone Šveicarijoj, lengviau-1

Kiek puslapių turės žur-

I žiurėjo su pasmerkimu ir nužu
dymą daugiau priima sau kaipo 
užgana padarymą tokiam jų ne
doriškam elgimuisi. Tolesnis 
ratas nuo tų tikrų pasmerkėjų 
žiuri J'tą tragediją kritiškai ir 
svyruojančiai: gerai ar negerai 
jie>darė, geri ar blogi tie kurie 
žudystę papildė. Dar tolesnis 
sluogsnis tą tragediją skaito su 
apgailavimu jų dviejų ir su pa
smerkimu žmogžudžių. Kunigą 
ir jo slaptą mylimąją neskaito 
kaipo dvi viena kitai neprigulin
čias ypatas, bet laiko kaipo porą 
mylimųjų, ir tik laukia kada bus 
sugauta žmogžudžiai.

žmonių įstatymai, kaip viskas 
kita, yra dvipusiai: vieni viena
me dalyke mato dorą, kiti ne; 
vieniems taip darant yra pasi
tenkinimas, kitiems pasipiktini
mas į tai žiūrint. Anot to prie
žodžio : Mums labai nepatinka 
jeigu automobilis važiuodamas 
aptaško — kada ne mes jame 
važiuojame. _

Nobelio Dovanos 1922 
Metais

Iš Stockholmo ateina" žinia 
apie paskirstymą Nobelio dova
nų už šiuos metus. Literatūros 
srityje1 žymiausias šiais metais 
rašytojas rasta Jacinto Bena- 
vente, Ispanas drairiatistas. Do
vana siekia 500,000 frankų (apie 
$30,000).

Fizikos mokslo srityje dovaną 
laimėjo Prof. Niels Bohr, iš Ko- 
penhageno. Pernai toje, srityje 
dovana paskirta Einšteinui pa
sižymėjusiam savo dangiškų kū
nų bendrumo teorija.

Chemijoj dovaną gavo Fran
cis William Aston, Trinity kole
gijos, Cambridge.

Kaslink Jacinto Benavente, jis 
pradėjo savo 'karjerą kaipo klau- 
nas pantomimiškuose perstaty
muose, 
rium,
1894 m. jis pradėjo rašyti 
niškus veikalus, dramas ir 
medijas. Tūlų kritikų jis 
koma žymiausia figūra šių 
nų Ispanijos literatūroj.

Vėliau, jis tapo akto- 
gerokai pagarsėdamas, 

sce- 
ko- 
laic 
die-

sią ir aiškiausią išskiriama iš 
visko kito.

“Nuo Signalo, nuo kur dau
gybė rašytojų piešė žodžių pa
veikslus to | paežerinio miesto, 
akis vėl patėmija didelę Gotišką 
katedrą, raudonuojančius sto
gus, dirbtuves naujesnio miesto 
šono į pietus ir yakarus, tečiau 
labiausia užžavi prasiplėtęs eže
ro mėlynas vanduo skersai kurį 
‘atsikišę dantįs Savoy Kalnynų 
kanda į dangų’.

“Eilė garsingų vardų priklau
so daugiausia Universiteto bu- 
dinkams. Nors tas institutas 
neįgavo formalio universiteto 
laipsnio iki 1891 metų, jis buvo 
garsus nuo pat įsteigimo, 1537 
metuose, kuriais įdėtais Bernas 
(miesto vardas) paėmė kontro
lę Lausannos. Pirm, to, buvo 
sakoma, Lausianna ‘miega ra
miai po pamatu savo daugybės 
bažnyčių’. Reformacijos banga 
užėjo sykiu su Bemiečių susi- 
hendrinimu. Reikalinga buvo \ 
mokykla greitam išlavinimui ku
nigų platinimui Protestonų dok
trinų.

“Taip tai Pierre Viret, siuvė
jo', sūnūs, paliko John Harvard 
Laussanos. Paskui atsirado Con
rad Gesner kurio pasižymėjimai 
rymo ant tvirto pedestalo dau
gybės moksliškų darbų; einančių 
nuo filolofijos iki botanijos. Ap- 
karunavimui šito garsingo išty
rinėjimo buvo., jo suvardijimas 
kokių 500 augmenų iki tolei ne
buvusių užrekorduotų. Vienas 
iš 'labiausia žinomų tų anksty
vųjų mokslininkų buvo Teodo-

Pamatė Savo Nereikš
mingumą

Chicagos “Draugas” pradeda 
meditavoti ir susiprasti kad be- 
reikalo buvo tos Amerikos Lie
tuvių pjovynės. žinoma, tą pri
sipažįsta ne be reikalo: mat, pa
matę savo nereikšmingumą.

štai ką No. 263 rašo:
“Partijiniai ginčai aptįla. Rin

kimams į Seimą užsibaigus ir 
neturint tiesioginės intekmės į 
Lietuvos politiką, bene reikėtų 
Amerikos Lietuviams užlyginti 
įvykusias mukų visuomenėje 
spragas. Jų atsirado nemaža. 
Musų išeivija pasidalina į pik
tai skirtingas sroves ir partijas. 
Musų laikraštija kurstė vienus 
prieš kitus. .

“Įsikarščiavę viens kitą pur
vino ir juodino kiek beįmanyda
mi. Mes nemažiau kovojome už 
musų idėjos šalininkus Lietuvo
je. Kova atšipino jausmus, už
temdė blaivią mintį, nutolino 
nuo bėgamųjų išeivijos uždavi
nių, pakrikdė jiegas, energiją,jų 
besiekiant.” Ir tt.

Koks žingeidus “Draugo” pri
sipažinimas ! Bet gerai kad pri
sipažįsta, nes su tokiais galima 
kartais reikalų turėti (jeigu jie 
neveidmainiauja taip kalbėda
mi).

Ką gi “Draugas” patyrė po 
tokios atkaklios kovos savo par
tijai? Vietoj naudos, jaučia 
turbut užeinant septynis ar dar 
daugiau bado metus, žmonės 
vietoj paklausyti jų ir viską ati
duoti į jų fondus, anot “Draugo” 
“atšipo” ir pakriko. Nors iš čia 
dėta visos paštąngos pinigais už
pilti Lietuvą ir Seimą savo per
varyti, prisipažįsta neturėję tie- . 
sioginės intekmės. Jei taip kal
bėtų tautininkai, nebūtų dyvo, 
jie.nesurinko po. visokiomis prie
dangomis šimtų ‘tūkstančių poli
tikos paintekmėjimUi.

“Draugas” paskui tame savo 
straipsnyje užsimena kad reiktų 
mums" visiems sueiti į vieną nors 
(išsykio turbut) meno srityje. 
Kadangi dabar yra atvykę iš 
Lietuvos dailininkai-artistai, pa
siūloma visiems bendrai padėti 
jiems čia įkūnyti tokius scenos 
dalykus, kaip operą, šis punk
tas daugiau taikyta Chicagai.

Tiesa, dailės srityje neturėtų 
ir negalėtų būti skirtumų. Dai
lė yra bepartiviška. Atvyksta 
iš Rusijos artistai, Lietuviai bū
riais'bėga jų pažiūrėt ; • neklau
sia kokios jie partijos ar pažiū
rų. Bet kada atvyksta Lietuviai 
artistai mes tuoj paslaptai tyri
nėjame ar jie tokie ar kitokie. 
Be abejo “Draugas” pirmiau ge
rai persitikrino kokių pažiūrų 
tie artistai yra, tik tada už juos 
taip karštai atsiliepia. Apie ki
tus nebūtų visai pasirūpinęs.

Kokia į;ada išvada? Nagi ši. 
“Draugas” nori paremt tuos ar
tistus (norim ir mes), bdt laiky
damas juos savais, o žinodamas 
neturįs spėkų tarp savųjų ope
rai surengti, kreipiasi į kitas 
sroves su prašymu užmiršti par- 
tiviškumus. Partiviškumas la
bai atsiliepė ant Naujalio atsi
lankymo. Ant kiek jis yra gerb
tinas musų tautoj žmogus, jis 
mažai gavo paramos iš katalikų 
■Visuomenės (išskyrus spaudą). 
Tikrą dailą geriau pažįsta lais
vesnis elementas. Susidėjus sy
kiu su kitų srovių dailininkais 
ir visuomene pasekmės galima 
butų naujiems atvykusiems Lie
tuvos scenos artistams užtikrin

(Tąsa iš pereito num.)

daryto Vevy, esančio netoli, ir 
gal but gabento per Lausanna.

“Visų gerai žinomas knygynų 
turtas yra Gibbon’so ‘Roma’ ir 
'paskutinės trįs knygos to vei
kalo buvo parašyta Lausannoj.

“Eik gatve bile Amerikoniš
kam mieste kuris prasidėjo ko- 
lonialėse dienose, arba tarp 'For 
Salė’ parašų jūsų mieste nau
jausių aflielinkių, ir tenai pa- 
tėmysit mansardiškų stogų — 
išradimas Francuzo - Francois 
Mansard kurio pagarsėjimas ap
gaubta gražioj chateau Lausan
nos aipielirikėj.

‘‘Lausanna yra nuolatinė vi
sų kraštų svečių vaišintoja. 1910 
metais, apskaitliavimą darant,
buvo netoli ketvirtdalis 46,0.00 ras Beza, kuris perėjo per įvai- 
jos gyventojų piliečiai kitų knaš- j rumus kavaliero, savo rūšies vi-

‘__ I ". irijos. O 1922 m., duramžių ‘žmogaus plačiau ži-
sprendžiama, ta proporcija vėlinome’, ir pametė rašymą jaus- 
liko atgaivinta nežiūrint karės mingų ir ypatingų eilių pasišvę- 
neramumų. .■ sdamas mokinti Grėkų kalbą iri

v,n-o moralus Lausannoj. Po to jis 
atkreipė savo plunksną į Bibliš- 
kas dramas iki išvyko į Geneva 
už vyriausi padėjėją Kalvinui.

“Simplon tunelis užtikrina 
Lausannos ateitį. Tas miestas 
dabar guli prie didžiojo gelžke- 
lio iš Paryžiaus į Milaną.”

vadas Kemal Paša 
persikrikštijęs į Mo-

žydų persivertėlių
Dis-

“Nuo Ežero Genevos kita da
lis to miesto yra ypatingai vai
zdinga, nusidriekus viršunęlis

Yra išrodoma jog Turkų na
cionalistų 
yra žydas 
hametoną.

Daugelis
yra pasižymėję istorijoj, 
raeli, kuris pavergė Indiją Ang
lijai, buvęs Anglijos premjeru, 
buvo žydas perėjęs į Protestonų 
Episkopalų tikėjimą. Heine, pa
žymus pasaulinis poetas, persi- 
vėrtė į Vokiečių Liuteronų tikė
jimą del gavimo teisių advoka
tauti tęismuose. Spinoza, gar
sus filosofas, buvo nuo sinago
gos atmestas ir prakeiktas del 
stokos žydiškumo, bet jis liko 
žymiausias žydas istorijoj.

Masid [bando aiškint, galvą augštyn iš
kėlęs] : Tas sapnas, man rodos, reiškia 

kad viešpaties karvės visos atsives po ver
šiuką, ir už septynių metų Paraonas turės 
karvių ir-jaučių septynis sykius daugiau 
nėgu dabar. Bet ką tos varpos reiškia aš 
neišmanau.

[Visi iš jo nusikvatoja.]
Potiparas: Aš, sakyčiau kad musų vieš

pats paliks septynis sykius garsingesnis 
ir garbingesnis negu dabar yra, ir dar sa
vo gyvenime ves septynias kares ir pamuš 
po savo valdžia septynis karalius, kurie jam 
lenksis ir mokės donis.
Paraonas [linksmai šypsosi]: Kareivio, 

aiškinimai. Nebūtų Potiparas karvedžiu 
jei apie pergales ir Egipto garbęs nekalbė
tų. Bet, mano žmonės, tas nepalengvina 
mano minčių, ir aš laukiu kas galėtų mano 
sapnus teisingai Išaiškint.
Kunigas: Laukime, garbingas karaliau, 

rytojaus, gal dievai suteiks mums naujų 
malonių ir gal apreikš savo galybę.

[Ineina Šinkorius su vyno uzbonu ant 
peties.]

Paraonas: Gana tų laukimų. Išsisėmė ma
no kantrybė, ir nerimastis apsėdo mane; 

mano dvasia kaskart daugiau graužiasi, ir 
mintis darosi sunkesnės. Reikia daryt ką 
nors kas prives viską prie ‘galo. [Potipa- 
rui] Tuoj išrengk po dešimts kupranuga
rių su pasiuntiniais ir vergais, ir su dovano
mis paleisk juos į visus žemės kratšųs. Pa
leisk dešimts kupranugarių su dovanomis į 
tolimą Indiją ir lai jie iš ten pargabena gar
siausi Indijos burtininką; išsiųsk dešimts 
kupranugarių į Persiją ir lai pargabena iš 
ten ugnies garbintoją garsiausi burtų žino
vą; paskui išsiųsk į Arabiją, ir išsiųsk ki
tus į Mesopotamiją, siųsk kitus į Judėją, ir 
kitus į kitas šalis po saule, ir į visus kraš
tus kokie keturiuose žemės kampuose ran- : 
dasi, ir paleisk visur ipo dešimts kupranuga
rių su mano žmonėmis ir vergais ir dova
nomis, o gal rasis iš jų visų vienas kuris ga
lėtų mano sapnus apreikšti.
Kunigas [pamaldžiai numoja ranka] : Ko

dėl garbingas Paraonas tai daro,dlyg ne
bijodamas užsitraukt ant savęs ir savo vi
so krašto dievų rūstybės?....
Paraonas: Egipto dievai nerustauja ant 

manęs, tik jie apreiškė man tokius jsap- 
nus kuriems išsakyti neapsirinko Kunigo 
visoj Egipto žemėj. [Kunigas pasipurto iš 
piktumo.]
Šinkorius [kuris klausė jų kalbų, nerimau

damas, lyg norėdamas prasitarti, dabar 
prieina prie Paraono, žemai nusilenkia, sa
ko] : Garbingas mano viešpatie, didžiausis 
valdove ant žemės, už kurį tik vieni dievai 
tėra didesni, mano sąžinė dabar atmena 
man vieną gudrų,sapnų aiškintoją, apie ku
rį aš buvau pamiršęs, ir kuris man teisin
gai sapną išaiškino. ,
Kunigas [prieina* traukia jį už peties ša

lin] : Atsitolink nuo viešpaties tu kurs 
esi jo vergas, ir kurs neturiu žinot apie sap
nus, nei apie kitus žmones nusimanančiūs 
sapnų aiškinime, šalip manęs, vyriausio Ku
nigo.

[Šinkorius jam nusilenkęs skubinasi 
šalintis.]

Faraonas [ištiesia ranką] : Leisk jam kal
bėti ir lai jis pasako ką žino. Gal nors 

tas man ramumą sugrąžins. [Kunigas nė- 
pasiganėdinęs nueina šalin. Šinkorius lie
ka bestovįs.] Sakyk ką žinai apie sapnus 
ir sapnų aiškintojus, nes mano galva jau 
tris naktis be pailsio ir rūpesčiai kankina 
mano mintis.
Kunigas [užkerta] : Nors Šinkorius.moka 

geriausia Faraonui vyną pagamini ir į 1 
taur.es pripildyt, bet jis nėra sapnų- aiškin- 1 
tojas, nes 'tam dievai paskyrė mane, savo 1 
ir viešpaties Kunigą.
Paraonas : Bet jo žinojimas apie kitus aiš

kintojus gali man ką pagelbėt. [Šinko- 
riūi] Sakyk ką norėjai.^
ŠINKORIUS [žengia pora žingsnių artyn, nu

silenkia] : Kai Paraonas du metai atgal 
ant savo tarnų užsirūstino ir mane su vy
riausiu duonkepiu nusiuntė į kalėjimą del 
to kad mes žinojom apie priešų rengimąsi 
Paraoną nužudyt bet bijojom pranešti, mu
du su kepėjų vieną naktį ko'žnas matėme po 
sapną, ir ryte labai buvom susirūpinę kas 
mums tuos sapnus išguldys. Tada priėjo 
prie musų kalėjimo užvaizdą, ir klausė ko
dėl mudu taip susirūpinę ir nuliūdę. Mes 
pasakėm jam kožnas savo sapną, ir kaip jis 
mudviem išguldė taip ir stojosi.. Aš vėl sa
vo vieton likau pastatytas, nes Paraonas 
ištyrė kad aš buvau ištikimas savo viešpa
čiui ir nesutikau jų užnuodin'tą vyną Farao
nui duoti, o duonkepis likosi pakartas, ku
ris pasirodė norėjo priešams pritarti. 
Paraonas: O kur dabar tas žmogus ran

dasi ir kuo jis vardu?
ŠINKORIUS: Jo vardas yra Juozapas, jis ir 

dabar kalinyje tebesti. Man išeinant, jis 
prašė .manęs užtarimo pas Paraoną, bet aš 
apie jį buvau visai pamiršęs. Jis sakė ten 
visai nekaltai uždarytas buvo, o per savo ! 
paklusnumą jau kalėjimo perdėtiniu tapo.

Potiparas: Ar tai tas Izraelitas gali aiš
kint sapnus kuris negalėjo įspėt kas su 

. juo dėsis kuomet aš iš karės sugryžęs ra
dau jį piktą darbą papildžiusį ir nusiunčiau 

. kalėjiman? [Visi į Potiparą sužiūri.] 
i Šinkorius: Tas pats, ir jis man plačiai kal

bėjo ir apsakė kad jis nėra kaltas, kad
, tik Potiparo žmona jį iš keršto apskundė 

savo vyrui kam jis jos nepaklausė. Jis vi
sada mums kalinyje rodės padorus jauni
kaitis.

[Potiparas sau vienas ką tai užsimis- 
lina.]

Paraonas: - Tuoj pavadinkit jį čia. Jeigu 
toks gudrus žmogus mano žemėj randasi, 

nereiks siųsti kupranugarių į tolimas šalis 
burtininkų jieškoti.
Šinkorius: Leisk, viešpatie, ką nors su 

manim ir mes jį čia atvešim. Nes manęs 
tik vieno jis paklausys.
Paraonas [Masidui]: Eik su juo, suras

ki t ir atveiskit čia Juozapą.
Masid ir šinkorius : Gerai, viešpatie. [Ei

na lauk, atidavę pagarbą.]
Potiparas: Tik pirma apšvarin'kit ir pa- 

rengkit tinkamais rubais Paraono akyse 
pastatyti.
Kunigas [pripila į ugnį žolių ir užrakina 

dideliais durnais] : Jaučiu kad dievai rūs
tauja ant šių palocių ir visos musų žemės, ir 
atitolino savo palaimą įjuo Paraono už ne
klausymą Didžiojo Kunigo žodžių....
Paraonas: Jau trįs dienos kaip aš laukiu 

iš Kunigo išaiškinimo mano didžių sapnų, 
ir nustojau visos kantrybės. Jei kas mano 
sapnus teisingai išaiškins, mbs vėl dievams 
deginsim padėkos aukas, ir'jie vėl liks mums 
geri ir Jaunins mus.'
Potiparas: Jei tie sapnai ištikro reikštų 

karę, aš esu pasirengęs išeiti vėl į mūšį su 
didžia Egipto armija — eiti į bile žemės 
kraštą —/ į rytus, vakarus, pietus ar šiaurę, 
ir negryžti iki priešai nebus nugalėti, nes 
neturi būti ant žemės galingesnės šalies už 
Egiptą ir garbingesnio karaliaus už Parao
ną!
Paraonas: Tavo narsus žygiai prieš Abi- 

sinus pietuose pora metų atgal ir tavo 
skubus sugryžimas išgelbėti mane yra dve
jopa tavo pergalė' kuri padarė tave bran
giausiu man žmogum ant žemės! Jei tau 
kas pakenktų, ištiesų mano akįs iš gailes
čio ašarose išmirktų, ir iš nusiminimo šir- 

. dįs turėtų sudžiūti.
' KAREIVIAI '[prie durų stovintieji sujunda, 

sušunka] : Ateina jau! S.
[Visi sužiūri į duris,’ laukia. Kunigas 
galvą iškėlęs pučiasi.]

Kunigas [pašiepiančiai]: Na matysime 
kas tas kuriam tik kalėjime vieta, ir kaip'

jis moka sapnus aiškint!.... [Nusisuka 
sau nuo durų, visai nežiūri į ateinančius.]

[lūeina Juozapas, Masid, Šinkorius.] 
Juozapas [pamatęs Potiparą šalę sosto, 

puola ištolo prie Paraono ant žemės]: 
Garbingas viešpatie! Pirmą kartą mano 
akįs gauna išvysti tavo didybę! Štai aš 
prieš tave, tavo nužemintas vergas, du me
tai nekaltai išbuvęs kalinyje! Noriu išgir
sti paskutinį tavo nuosprendį. Lengviau 
man' butų numirti, jei jau laisvė man neža
dėta, negu amžinai nekaltam kalėjime ken
tėti!....
Faraonas [ištiesia ranką į tolį]: Stokis, 

jaunikaiti,, ir eik arčiau prie mano sosto.
Aš pavadinau čia tave ne bausmę apreikš
ti bet klausyti tavo išmintingų aiškinimų, 
nesą aš naktyje regėjau du sapnu kurių 
net visi Egipto kunigai išaiškint negali. 
[Sėdasi] O aš girdėjau jog tu moki sapnus 
apsakyt ir liepiau čia tave atvesti.
Juozapas [nurimęs, pažiūri į Paraoną]:

Ne mano galėję sapnus aiškint, garbin
gas Faraone; bet lai mano viešpats apsako 
man savo regėtus sapnus, gal Dievas leis 
man juos tinkamai išrišti.

[Kunigas su neąpikantos juoku žiuri į 
Juozapą.]

. Paraonas [įspūdingai ima pasakot, rody
damas ranka į visas puses, visi intemptai

, klauso] : Aš sapnavau buk aš stovėjau prie 
Niliaus kranto ir plačiau iš vandens iško
piant septynias gražias riebias karves, ei
nančias žolėse ganytis. Iš po jų mačiau iš
kopiančias ir vandens septynias bjaurias, 
liesas ir sudžiuvusiąs karves, kokių aš per 
visą Egipto žemę nesu matęs. Bet mano 
nusistebėjimui, septynios bjaurios liesos 
karvės bematant surijo septynias pirmąsias 
karves. Bet iš jų nemačiau kad jos butų- 
buvusios storesnės; ir vis buvo bjaurios kai 
pirma. Aš visas sudrebėjau iš tokio bai
saus reginio ir išbudau. Po to vėl apėmė 
mane miegas, ir kada užsnudau, vėl aš'sap
ną mačiau: Septynios varpos išaugo ant 
vieno šiaudo, pilnos ir storos. Paskui užau
go septynios varpos ant kito šiaudo, plonos 
ir apdžiuvūsios. Ir septynios plonos ir ap- 
džiuvusios varpos prarijo septynias pilnas 
varpas. [Atsilošia] Ką tie sapnai reikštų 
niekas išaiškint negali, nors buvau suvadi
nęs visus geriausius šio miesto burtiningus 
ir kunigu? ir jiems savo sapnus apsakiau. 
[Susmunka soste, galvą nuleidžia, užsimą
stė.]

(Daugiau telpa ant pusi. 4-to)

lekia.su
taur.es
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Ar inot apie Savo Apdrautos Teises Garantuotas 
Jums Kongreso?

JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa)
' [Juozapas iškelia akis j viršų, žiuri, ir 

kiek laiko mąsto sau.]
Kunigas . [pažengęs artyn prie Juozapo, su 

pašaipa]: Aiškink tu, Izraelio sunau, ši
tuos Paraono sapnus, nes sako tu išaiški
nai karaliaus Šinkoriaus ir Duonkepio sap
nus su jais kalinyje būdamas.

[Visi nekantriai laukia. Palengva su
eina ratu aplink Juozapą ir sostą.]

Juozapas: Abu Paraono sapnu turi vieną 
išguldymą. [Paraonas sėdasi soste ant 

krašto, tėmija Juozapą.] Nes Dievas ap
reiškia Paraonui ką ketinąs daryti. Sep
tynios gražios karvės reiškia užeinančius 
septynis metus. Ir septynios pilnos varpos 
reiškia businčius septynis užderlio ir gau
sybės metus. O septynios liesos karvės ku
rios išėjo iš vandens paskui pirmąsias reiš
kia po septynių gausos metų busiant septy
niems bado metams, o tos septynios tuščios 
varpos reiškia kad per tuos metus niekas

(Tąsa iš pereito num.)
Manoma kad apie 60 ar 70 iš Plejadų 

grupės yra lygios musų saulei. Alcyona, 
didžiausi žvaigždė Plejadų tarpe, tūlų as
tronomų išskirta centraline saule visos vi
satos, apie kurią sukasi musų saulė su vi
sa savo sistema ir visos kitos saulių siste
mos, o ji yra tūkstantį sykių šviesesnė už 
musų saulę.... Iš Plejadų net Atlas, Ma
ja ir Elektra yra keletą šimtų sykių dides
nės už musų saulę, o puikųsis-skaistusis Si
rius yra tik menkutis sulyginus su šiais mil
žinais Plejadomis.

Pačių Plejadų sistemoje yra labai pla
čios erdvės tarpe viena kitos, taip kad švie
sai pasiekti bent kurią vieną iš jų nuo kitos 
ima 3—4 metus. • |

Sunku mums net persistatyt šios gru
pės puikumą kokis regima nuo bent kurios 
iš jų kaimynų-planetų gyventojų! Tenai

Keista kad daugelis iš musų 
užmirštam atlikti dalykus svar
biausius mums patiems ir tiems 
kurie priklauso nuo musų. Mo
derninio gyvenimo skubume, tik 
retas kuris sustoja pamąstyti 
kas atsitiktų jeigu juos staigu 
užkluptų liga ar mirtis ir jų 
šeimynos liktų nustumtos į ne- 
dateklių arba ant pačių savo už
darbių. Kongresas suprato ką 
tas reikštų šaliai ir žmonėms, ir 
taigi, sios šalies inėjimo į karę 
laiku, priėmė bilių duodantį ap
saugą kiekvienam vyrui ir mo
teriai kurie tarnavo tame mil
žiniškame konflikte, jeigu jie ar 
jų šeimynos netektų-iš ko pasi-l 
laikyti del jų visiško ir nuolati
nio neišgalėjimo dirbti arba at
sitikus mirčiai, šis bilius yra 
žinomas kaipo War Risk Insu
rance Act (Karės Rizikos Ap
draudos Aktas). Jame yra dau
gelis svarbių padavadijimų, ku
riuos matyt didis skaičius Ka
rės Veteranų pražiūrėjo, taigi

mesni negu ima kitos apdrau- 
dos įstaigos už tokias sumas ap
draudos.

Bėgyje karės periodo apie 
4,500,000 vyrų ir moterų akti- 
viai dalyvavusių militarėj ir lai
vyno tarnystėj užsirašė ant ap- 
draudos, bet pasiiiuosavę ir tar- 

| nybos didelė dauguma pametė 
Isavo apdraudą, daugiausia delei 
to kad nesuprato arba neapver- 
tino to. Tečiau, skaičius Vete
ranų aktiviai laikančių Valdišką 
Apdraudą nuo to laiko padidėjo 
iki virš 500,00.0 ir jie perstąto 
apie •tris bilijonu® dolarių ($3,- 
000,000,000) apdraudos apsau
gos sumą.

Tarnavę kariumenėje vyrai ir 
moterįs kurie paleido savo ap
draudą dar šiuomi turi progą 
Vėl atgauti tą svarbią apsaugą 
visai mažu pridėjimu pinigų. Jei į 
Veteranas yra geroj sveikatoj, 
jam reikės mokėti po dvi mėne
sines mokestis ant sumos Laiki
nos Apdraudos prie kurios jis at-

, AR 5IŲSIT 
KALĖDŲ DOVANAS 
GIMINĖMS LIETUVOJE?

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

Laivakortes
Važiuodami i Lietuvą, arba partraukdami iš 
Lietuvos savo gimines kreipkitės Laivakor
čių i “Dirvos” Agentūrą. Taipgi padaroma 
visokie popieriai sugryžimui ir atitraukimui 
giminių, ir Doviemastįs-Igaliavimai.

neužderės, if užeis ant visos žemės stoka ir 
brangymetis visko. Visi suvalgys ką turė
jo užsilikusio iš gausybės metų surinkta. 
Užmirš žmonės kad ir buvo kada apstumo 
meti, nesą nieko nebus ir nebus galima gau
ti pirkti. Bus sunkus laikai ir vargingi me
tai. [Visi sujuda, vienas į kitą kuždasi. 
Kunigas persikeičia, rodo užtvirtinančią iš
vaizdą.] O kad Paraonas antrą kartą sap
navo, reiškia kad Dievas tą pasirengęs da
lyti greitu laiku.
Paraonas [stojasi, išgąstingai] : Supran

tu jog dievai tavo lupom kalba, ir tavo 
aiškinimai yra žodžiai pačių musų didžių 
augščiausių valdytojų! Bet rūpestis mane 
ima kaip mes išsigelbėsim nuo bado ir kaip 
išlaikysim savo žmones ir vergus gyvus? 
Garbė dievams kad suteikė tau išmintį ir' 
už tai'kad tave mano žemėn atsiuntė ap
reikšti tai kas čia turės stotis! [Sunkiai 
sėdasi. Visi kiti sujudę.]
Potiparas: Nejaugi dievai užsius Egipto 

žemei badą ir marą kad žmonės išnyktų!
Nejau garbingai Paraono žemė turės būti 
nubausta už tai kad nuveikė kitas žemes 
kurios prįeš Egiptą kilo! Ir ar jų dievai 
galingesni" už musų dievus jeigu jie galėtų 
užsiųsti ant Egipto savo kerštą?!
Kunigas [galvą nuleidęs, pakeltu balsu, 

rimtai, laimindamas Juozapą] : Nežinau 
koks'tavo Dievas' kurį tų taip nusižeminu
siai mini, bet ištiesų jis tau apreiškė tai ko 
Egipto dievai mums pasakyt nenorėjo — 
gal dėlto kad Paraonas permažai jiems au
kų degino. Palaimintas buk tu, Juozapai, 
akivaizdoje musų dievų ir garbingo Parao
no.... [Susirūpiną] Bet kaip mes išsį- 
gelbėsim nuo bado ir kaip išliksim iš nelai
mės kurią dievai žemei siunčia? Ištiesų 
sakau, tik protingiausias ant visos žemės 
galvočius galėtų pasakyt kas reikia padaryt 
kad išlaikyt nuo išmirimo badu per taip il
gus'septynis neužderėjimo metus, nes die
vai žmones tik persergsti apie tai ką jie ža
da užleisti, bet palieka patiems rasti išsi
gelbėjimo kelius.
Faraonas : Sakyk toliau, Juozapai, tu kurs 

turi išmintį ir žinai ką dievai pasirengę 
ant musų užsiųsti. Sakyk kaip mes išlik
sim nuo maro if kaip išgelbėsim Egiptą nuo 
tos baisios bausmės?
.Juozapas,: Lai garbingas Paraonas pasi

rūpiną kokio išmintingo ir protingo vyro 
kurį galėtų uždėti vyriausiu ant visos Egip
to žemės, ir teprižiūri kad jis uždėtų ant 
visos tavo žemės urėdnin'kus ir jie tesuren- 
ka penktą dalį viso derliaus per septynis 
vaisingus metus, ir visus javus tesupila į 
Paraono aruodus, ir lai visa tai paslepia 
kad butų ateinantiems septyniems bado ir 
nederliaus metams, kad žmonės badu neiš
mirtų.
Kunigas: Ir šie tavo žodžiui yra kalba pa

čių musų dievų per tavo lupas! Nėra, 
viešpatie, geresnio išsigelbėjimui budo ūži 
šitą, ir lai Paraonas pasirūpina surasti sau 
tokį žmogų kuris įgalėtų pasiimt į savo ži
nią visus Egipto laukų grudus ir supiltų 
juos į Paraono aruodus.

(Bus daugiau)

Alcyona, viena iš labiausia domą patrau
kiančių Plejadų, apsupta trimis palydovė
mis saulėmis, šviečia savo artimiausiems be
ribių kaimynams, o tolimiausiems savo gru
pes nariams ji teikia šimtą sykių tiek švie
sos kiek mes matome iš Sirijaus.

Nors Plejadas mes matome visai beveik 
'vieną prie kitos, bet jų atstumo protarpiai 
yra tiek platus ir tiek dideli jog kiekviena 
iš jų keliauja savo keliu nepatrukdydąma 
artimiausio savo kaimyno.

gryžta. Tas atgryžimas paveli
jama sumomis po $1,000 iki pil
nos sumos kokią jis buvo užsi
rašęs laike tarnybos. Jeigu ap- 
likanto sveikata butų pablogėjus 
nuo negalės ar ligos gautos lai-

DIRVOS” AGENTŪRA

LietuviškairAngliška* Angliškai-Lietuviškai

ŽODYNAS
Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, tame skyriuje ir randi. 'Važiuojančiam j 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus! 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

turtas žmogui, kuria ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo-

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai.
rašymų, labi 
mijo's srityje 
94 puslapiai,

Reikalaukit' “Dirvos” Knygyne

$10.00
$u.ęe

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais .................. .35

šio straipsnio tikslu yra vėl at
kreipti į tai jų ir publikos domę 
ir į tą nepaprastą privilegiją 
kurią jie gavo, už mažiau negu 
kainuoja, tai yra Valdžios Ap
draudą apsaugojimui jų uždir
bamos galės, ir jų palaikomų as- ke tarnybos, galima prie apdrau- 
menų, [kurie labiausia ‘butų pa- dos altgryžti užsimojant mokes- 
liesti /tuo nuostoliu, jeigu jų tis su nuošimčiu 'kiek buvo už- 
palaikytojai staigu butų Mirties vilkta,' žinoma jeigu dabar ap- 

likantas nėra visai negalintis 
Paskutinė diena atgry-

7907 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

Nuo tūkstančių metų žmonėse viešpa
tavo įsivaizdinimai ir įvairus prietarai apie 
Plejadas ir jų kilmę.

Eufrato apielinkėse Plejados ir Hyados 
buvo vadinama kaipo “Didideji Eklipto 
Dvynai”. Patriarkas Jobas apie tai sako: 
“(Dievas) sutvėrė Arkturą, Orioną ir Pleja
das ir Rumus Pietuose”, o jo paprastu prie
žodžiu buvo: “Ar gali tu išvengti malonių 
įspūdžių Plejadų arba paliuosuoti Diržus 
Oriono?” Poetas Aratos (345 m. prieš Kri
stų) rašo apie jas:

“žmonės jų tekėjimą žymi šaulės spinduliais 
Kaipo Pranešėją skaisčių vasaros di£nų.”

Šitaip Plejados buvo apdainuojama 
kuomet jų tekėjimas prasidėjo tik prieš ry
tą, prieš pasirodymą šaulės, o tai buvo pa
vasari. “Malonus įspūdžiai” buvo tai tie 
kad pavasaris nuritino nuo žemės pavir- 
šio žiemos sniegus ir ledus slėgusius žemę.

Senajam Testamente irgi minima “Sep
tynios Žvaigždės”, Šv. Jonas sako “matęs 
septynias auksines žvakes .... tarp jų bu
vo Sūnūs Žmogaus....” ,

Chinų senojoje astronominėje literatū
roje (2257 m. prieš Kristų) minima apie 
Plejadas, o jaunos Chinietės garbino jas 
kaipo “Septynias Darbo Dukteris”.

Kaip prirodinėja senovės liekanų tyri
nėtojas Proctor, net didžioji Egipto Pira- 
mida, pastatyta astronomiškais tikslais, yra 
subendrinta su Plejadomis; jos septyni rū
mai, sakoma, primena šias septynias žvaig
ždes.

Egiptiečiai šią grupę vadino Atauria, 
žvaigždėmis dievo Hatoro; tokiu vardu jos 
buvo žinomos ir pas Hebrėjus; nuo šio žo
džio paeina Latinų Taurus, Vokiečių Thor. 
Arabai Plejadas vadino Atauria ir tas reiš
kė “mažulytės”.

Apie patį tą žodį kalbama įvairiai; vie
ni sako kad Plejados paeina nuo Grekų žo
džio “plein”, reiškiančio plaukti, kadangi 
Plejadų užtekėjimas ir nusileidimas buvo 
užbaigimas ir vėl pradžia Grekų'navigaci
jos. Kita Grekų reikšmė tam duota “pe- ; 
leiai” — skridimas karvelių; taip vartojo 
Hesiodas ir ir Simonidas; tie karveliai ar 
balandžiai, sakomą, skrido nuo medžiotojo 
Oriono. Trečia Grekų reikšmė yrą “pleios” 
— pilna, daug; šis užvardis skaitoma tik
riausiu.

Daugybė Grekų dievnamių senai, 1530 
ir 1150 m. prieš Kristų, buvo dabinama sep
tyniomis žvaigždėmis.

Allen išvedžioja kad Indai šias žvaig
ždes persistatė ugnies dievo-valdytojo Ag
ni trilypių žvaigždžių . •. arba •. • pavidale 
liepsna. Plejadų laiku, spalio ir lapkričio 
mėnesiuose, Indai turėjo dideliausius pami
nėjimus savo mirusiųjų. Ši artimai susi- 
burusių žvaigždžių grupė jau nuo neatme
namų amžių turi padariusi žmonijoje kokį 
tai nepaprastą — nesuprantamą — įspūdį.

pašaukti.
Karės Rizikos Apdraudos Ak- dirbti.

tas leido kiekvienai ypatai esan- žimui prie Apdraudos arba per- 
čiai aktivėj tarnysjoj kartume- įsikėlimui į nuolatinę formą liko 
nėję ar laivyne įsirašyti į ap- nusta'tyta Kovo 3, 1926.
draudą ant bile sumos nemažes
nės kaip' $1,000 ir nedidesnės' vieno žmogaus apsirūpinimui at- 
kaip $10,000. Tas 'buvo žinoma eičia geriausia perstatoma se- 
kiaipo Laikina Apdrauda ir delei kančių pavyzdžiu: Iš vieno šim
to reikalavo visai mažų mokės-- to (100) žmonių pradėjusių 'gy
niu. Tas bilius toliau padava- venti nuo 25 metų, gale 40 me
dijo kad ši Laikina Apdrauda 
galėtų būti perkeista ar pavers
ta į nuolatinę legąlę rezervinę 
apdraudą, jeigu bėgyje pen'kių 
metų nuo paskelbimo taikos, ka
reiviai pasistengs taip padary
ti, bile ‘kurioj sekančių šešių for
mų apdraudos: Visam Gyveni
mui, 20 Mokėjimo Gyvasties, 30 
Mokėjimo Gyvasties, 
Atmokėsimu, 30 Metų 
jimu, ir Atmokėjimu 
62 metų amžiaus.

Visi šie šeši skyriai turi to
kius prieinamus patvarkymus, 
kaip, 30 dienų leidimas užtraukt 
užmokesnio be mokėjimo nuo
šimčio; gavimas dividendų už
pelnytų nuo ineigų ir taupymų; 
paskola, nevaržymas gyvenimo 
vietos, keliavime, užsiėmime, mi
litarėj ar laivyno tarnystėj; pa
keitimas apdraudos gavėjų ar
ba persikėlimas į kitus skyrius; 
pašalpa kada žmogus visai nega
li dirbti; išmokėjimas laike mir
ties pašalpos gavėjui viską ant 
sykio arba-dalimis. Neskaito
ma 'brangiau nors apsidraudęs 
užsiima pavojingu darbu, nei už 
nuolatiną pašalpą netekus svei
katos. Mokesniai imama pri
taikintomis ratomis ir yra že-

Atsakomybė gulinti ant 'kiek-

(Bus daugiau)

20 Metų
Atmbkė- 
sulaukus

tų gyvenimo, vienas buna turtin
gas, 4 turį ineigas, 5 turi dirba
mos galės, 36 būna mirę, ir 54 
priklauso nuo jų namiškių pa
laikymo arba labdarybės. Ar 
ne tiesa kad dauguma žmonių 
supranta riziką 'kokią jie neša 
neapsidraudę savo namų arba 
biznių nuo ugnies? Tečiau iš 
1260 namų apdraustų, 1210 iš
stovi nepaliesti gale 50 metų. 
Ar ne protinga butų kiekvienam 
buvusiam tarnyboj vyrui apsau
goti savo pelnymo spėką, svar
biausi savo turtą', taip kad jis 
ir jo šeimyna neatsidurtų var
ge ateityje?

Veteranų Biuro (Veterans’ 
Bureau) tikslu yra suteikti viso
kį galimą patarnavimą Pasauli
nės Karės Veteranams, ir apa
čioj dedama kuponas jiems Išpil
dyti ir pasiųsti į United States 
Veterans’ Bureau, Washington, 
D. C. 'Reikalingos blankas at
naujinimui apdraudos sykiu su 
atsakymais ant bile klausimų 
kokius jie norėtų žinoti bus tuoj 
atsakyta ir prisiųsta. Atkreip
ki! į tai savo atidą tuojau. At
minkit kad sveikas šios dienos 
žmogus tankiai yra ligonis ry
tojaus.

SKAITYK IR
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsiru- 
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. x ■
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.

NAUJIENOS

To U. S. VETERANS’ BUREAU, Washington, D. C.
Please forward information relative ’to the reinstatement of 

my insurance.
Name .......................'........................ .•.
Address .........,................... ..................................................
City ...............................‘ State ............,... 
Certificate No..........;'.... Šerią! No. .................. 
Rank and Organization at date of discharge .. .................. . ... ..

Pirmas Didžiausias if Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,00(7informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

<>
VIENYBES DOVANOS

DOVANU
Kalendorių, sieninį, istoriniu paveikslu, 

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

Prenumerata metams
Lietuvon -

$3.50
$4.50

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

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

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

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

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

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

Visiems kurie iki Vasario-February 1 5 a., 
1923 m., užsiprenumeruos du-kart sa
vaitini laikraštį “Vienybę” metams, 
gaus

O 
O 
O 
O 
O

O

Prospect 2420 Central 1766

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

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

r
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ŠUNIŠKA ISTORIJA

K/[ ŪSŲ draugų šunų šeimyna yra labai di-
1 dėlė. Joje randasi, šalip apie 200 pri- 

jaukintų-naminių, įvairių rūšių vilkų, lapių, 
šakalų ir laukinių šunų Australijos ir Azi
jos. Šunų šeimyna yra gimininga meškų 
ir hijenų šeimynoms, ir stovi tarpe tų dvie
jų grupių.

Šunįs priskaitoma prie mėsaėdžių, bet 
jų visa organizacija yra mažiau išimtinai 
mėsaėdiška negu kačių šeimynos gyvūnų. 
Jų krūminiai dantįs yra tokie kad tinka 
kramtymui kaulų ir augmeninio maisto. 
Lapė, paveizdan, nors labai mėgsta paukš
čius, vištieną, kiškius ir kitus mažus gyvu
lėlius, turi labai didelį palinkimą prie vyn
uogių, net kaip ir garsingoji pasaka sako, 
kuomet naminiai šunes, kaip visi žinom, 
ėda viską.

Šitų gyvūnų paėjimą galima susekti 
per keletą milijonų metų, net Mioceniškam 
periode, kur jų išvaizda buvo beveik neiš
skiriama nuo meškų ir civetų bočių. Pasi
kėsinimai susekti paėjimą prijaukintų šu
nų privedė prie mažai ko išskyrus teorijų 
ir įvairių ginčų. Per tūlą laiką buvo dasi- 
leista manyti kad šunes gali būti yra tiktai 
prijaukinti vilkai, tečiau atsargus tyrinėji
mai šitam tikėti neleidžia. Nors jie auto
matiškai yra labai panašus, tik jų akių skir
tumas gali būti užtektinu įrodymu neleisti 
skaityti juos prijaukinta forma vilkų; pa-, 
ilga, nuolaidi lėliukė kuri priduoda baisią 
išvaizdą vilko akim vargu galėtų būti pri
jaukinta į apvalią lėliukę šunies akių. Taip
gi yra kitas žingeidus skirtumas tarp na
minių šunų ir vilkų. Beveik visi šunes, iš
ėmus dingus ir Arktiškus-šiaurių rogių ve- 
žiotojus, loja. Vilkai lot nemoka, bet jie 
čypia, kaukia ir staugia. Dingai ir rogių 
šunes tuoj išmoksta loti jeigu jie susigyve
na su kitais naminiais šunimis. Galima“’ 
butų sakyt kad musų naminiai šunes netu
rėjo kokių nors laukinių pratėvių kurie ne
buvo susibendrinę nei su vilkais nei lapė
mis, nei su šakalais, nors tarp jų buvo ar
tima giminystė.

Jeigu pradėtume jieškoti giminystės 
tarp šunies ir žmogaus tuoj pasijustume 
paklydę miglotoj tolimos praeities istorijos 
aušroj. Ant kiek tik galima susekti į se
novę iš esamų rekordų, atrandam kad Egip- 
tėnai jau garbino savo šunis. Ankstyviau
si paveikslai jų nepalieka abejonės jog jie 
buvo aiškiai skirtingi nuo vilkų, lapių ir 
šakalų. Keletoj musų modeminių.šunų ti
pų galima lengvai pažinti juos esančiais at- 
stovais-ainiais anų ankstyvųjų šunų. Nu
ėjus užpakalin istorijos uždangos mes ran
dame šunį buvus draugu Neolitiškojo žmo
gaus — jo tikru draugu.

Gal but del šunies sugebumo sugyven
ti su kitais ir dirbti išvien privedė prie įs
teigimo giminingų ryšių su žmogum. Ga
lėdamas ir turėdamas paprotį bendrai veik
ti su savais viengenčiais, medžioti būriais 
su visais šunimis, šuo be didelio vargo ga
lėjo ir sudaryti bendrą savitarpinę draugy
stę su žmogum, vienas kitam pasigelbėji- 
mui

Gal but 'tas turėjo pradžią delei žmo
gaus norėjimo turėti ką nors pasibovijimui 
ar draugingumui, ir gal but iš šunies nebu
vo tikėtasi nieko kito kaip tik turėti jų sa
vo draugu. Tečiau jame buvo kas tai to
kio kas vertė jį mylėti savo poną su teisin
gu atsidavimu kuris net patraukė atidą vi
sų amžių poetų. Jis mokėjo apvertint, iki 
tam tikro laipsnio, tokius dalykus kaip nuo
savybės neliečiamybę ir užeinantį pavojų. 
Toliau' einant, jis turbut greitai pasikėlė sa
ve iš žaislo ar gal net iš maisto vietos į ap- 
saugotoją savo valdovo gyvasties ir turto. 
Jo gabus girdėjimas ir augštai išvystytas 
užuodimo jausmas darė jį labai tinkamu 
toj pozicijoj. Su laiku žmogus galėjo iš
mokini nekuriuos paskirus šunis užžiurėti 
jo bandas, ir vėl tokiu budu šuo galėjo lik
ti paaugštiritas į augštesnę vietą akyse sa
vo pono.

Istorijas pradžioje randame šunį už
imantį augštą vietą. Egiptėnai garbino jį 
lygiai kaip ir ■katę. Jie matė jame ištikimą 
ir gerą draugą, dovaną dievo Anubis kurį 
jie buvo pripratę persistatyt kaipo žmogų

su šunio galva. Šuniui nugaišus, visa šei
myna būdavo nusiskuta sau galvas ir atsi
duoda apgailavimams. Jie jautė kad nu
stojo didžio draugo, apginėjo namų, saugo
tojo bandų, nuolatinio sargo kurio lojimui 
buvo galima pasitikėti kaipo persergėjimui 

INiliaus vandenų kilimui prasidėjus arba 
valkatai ar laukiniam žvėriui prisiartinant, 
taipgi gudraus medžiotojo draugo.

Pažiūrėkime į senovės laikų Etiopus. 
Jie padarė savo karalium šunį, įsteigė sa
kant “caninarchiją” (canis Latinų kalboj 
reiškia šuo). Parinktasis šuo buvo užlai
kyta išpuoštas ir paaugštintas. Jis turėjo 
burius tarnų ir savo karališkus parėdalus. 
Nuosprendis valdžios klausimuose pavesta 
jam. Jeigu jis buvo užganėdintas, viskas 
gerai; bet jeigu jam pasirodė nepatinkamu 
reikėjo išdirbti kitą išėjimą, priimti kitą nu
sistatymą. Jis nebuvo Karalius Žvėrių; jis 
— Karalius Žmonių!

Nusikreipę pas Hebrėjus rasime stebė
tiną skirtumą. Jie žiurėjo į šunį kaipo ne
švarų gyvulį. Jie dar tik nesenai išėjo iš 
Egipto kur jie vergavo žmonėms garbinu
siems šunis. Tečiau jiems (Hebrėjams, Žy
dams) buvo įsakyta garbint vieną Dievą, 
naikinti, neapkęsti visų tautų balvonus. Jie 
be abejo irgi pasinaudojo šunimis, bet Žy
dams šuo buvo ne garbinimui ir puošimui 
kaip darė kiti.

Iranai, artimi Žydų kaimynai, šunis lai
kė augštoj pagarboj. Buvo mancima kad 
šuo gali išbaidyt piktas dvasias. Laidotu
vėse savo žmonių jie vesdavo šunis arti prie 
lavono kuris paskui buvo atiduota šunims 
suėsti. •

Zenda-Avestoj, religiškoj knygoj para- 
šytoj Zproastro apie 600 m. prieš Kristų, 
pašvęsta daug vietos šuniui. Zoroastraani- 
ni prakeiksmus kokie užpuls ant žmogaus 
sielos jeigu kas užgaus šunį. Kuris žmo
gus užmuš avių ganytoją šunį turi būti nu
plaktas 1,600 sykių. Kas užmuš namų šu
nį turi but nuplaktas 1,400 sykių, šalip to 
užmokėt už šunį ir atlygint nuostolius ko
kie butų panešta nustojus šunio. Kiti įs
tatymai buvo padaryta su patarimu duoti 
šunims tik geriausį maistą, kadangi sun
kias bausmes paneš tie kurie to nedarys.

Apie tą laiką šuo pradeda pasirodyt 
kaipo pagelbininkas karėje. Jis buvo išmo
kintas atakuoti kavalerijos arklius, suleis
ti dantis į jų šlaunis, ir tokiu budu sukelti 
sumišimą priešų kareivių vežimuose. Ko
kia visai skirtinga užduotis buvo pavesta 
šuniui šios praėjusios karės laikais!

Grekai ir Romėnai taipgi neapsiėjo be 
šunų. Jų šunes buvo kitoki, mažesni negu 
Asyrijos ir Egipto šunes ankstyvesniais 
laikais.

Per visus šimtmečiu^ nuo Romos gar
bės ir galybės dienų, šuo turėjo savo augš
tą vietą žmonių akyse kurie, permatydami 
daugybę dalykų kuriuos su šunų pagalba 
galima padaryti ir turėti, pašventė laiko iš
vystymui augštai specializuotų rūšių. Šian
dien mes randaibe juos tempiančius roges 
tolimose šiaurėse, vežančius ratus Neder- 
landuose, saugojančius nąmus visų klasių 
žmonių per visą pasaulį, pagelbstinčius po
licijai, išgelbstinčius žmones paklydusius 
Alpuose, sujieškančius žuvusius ir sužeistus 
karės laukuose, nešančius žinias per vietas 
labiau pavojingas žmonėms, saugojančius 
bandas galvijų ir avių, sekiojančius ir su
jieškančius medžioklėj paukščius ir kitus 
gyvūnus, apsaugojančius ir žaidžiančius su 
vaikais, lošiančius paveiksluose ir teatruose 
ir pagelbstinčius mus daugybėj atsitikimų 
kas parodo jų nepertraukiamą ištikimumą 
ir atsidavimą savo ponams kurie nė visa
da to užsitarnavę, šuo be abejo suteikė 
daugiau džiaugsmo žmonijai, ypatingai vai
kams, negu kokis kitas gyvulis, gyvas ar 
miręs. Jis yra daugiau, negu vertas bent ko
kio pamylėjimo ar paguodojimo negu mes 
jam atiduodame.

W

SVARBI NAUJIENA!
Su No. 26-tu pertrauktas vaizdelis 
“PASMERKTASIS” vėl pasirodys 
ir eis iki galo. Tėmykit sekančia
me numeryje. Red.

Attiloa Siaubimas Lietuviu Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo apdarais ..;....................... 1.50

Laimės Bejieškant. Rinkinys vaizdelių iš Ame- ‘ 
rikes lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusi................  .85

Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 25

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

ATSIMINIMAI 
Praslinko mano

jaunystės dienos, 
Regiu už save

klampius takus, 
Brendu prie Galo

apleistas, vienas, | 
Matau prieš save

juodus kapus.
Jaunystėj savo 

laimių glėbyje
Draugų ir draugių 

būriais skaičiau,
Dabar apleistas 

vargo kelyje
Nei vieno draugo 

nebematau....
Kai mintįs švaistos 

ten tolumoje,
Jaunystės mano 

dienų tvane,
Džiaugsmai senieji 

dar lyg vilioja,
Bet jie tik erzin’ — 

negryš jie, ne.
Einu ten linkui 

kur mane šaukia,
Nors baisus yrą ■ 

man kelias tas;
Tenai prie kapo 

mirtis jau laukia,
Tenai bus galas,

1 tenai viskas.... >.
Draugai vieni jau 

tenai nuvykę,
Kiti dar džiaugias 

pasauliu šiuo,
Bet man čionai jau 

nieko neliko,
Tik siauras kelias — 

žengiu aš juo....
Turėjau Meilę, 

jos nemokėjau
Širdyje savo 

saugiai laikyt;
Gyventi vienas 

paskui turėjau,
Neliko manęs 

kam apramint.
Jau leidžias Saulė 

dienos- tos mano
Kuri iš ryto

buvo skaisti ;
Per pietus buvo 

džiaugsmo užpilta,
Vakarui liko

juoda, baisi....
Nemesius.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Ne
mesius savo eilėse -perštato tą 
baisų likimą prie kurio daugybė 
žmonių žengia, žengia bet ne
mato ir nejaučia ir nežino. Jis 
prašė šias eiles patalpint Juokų 
skyriuje, taigi išklausėm jo no
ro. Skaitai jas ir mąstai: Kodėl 
žmonės tokie akli, kodėl tokie 
neregiai, kodėl tokie paiki! štai 
žiuri į jaunuolius, matai juos 
siaučiančius tuštybėj, matai ai- 
kvojančius savo sveikatą ir tur
tą ant nieko, o žinai kad jie pa
teks į tokį baisų likimą kokį jau 
daugybė pirma jų pasiekė ir ko- 
kin dabar kiti krinta kai gyvu
liai į šakomis padengtą duobę, 
žiuri į juos ir vis savęs klausi: 
Kodėl jie nesupranta to kas jų 
laukia, kodėl nesistengia perma
tyt, kodėl nepažiūri į tuos liūd
nus vaizdus, kodėl.... kodėl ne!

Bet iš kitos pusės, jeigu jau
nas imtų tik senatve gyvent; 
jeigu jaunas įsivaizdintų tik sa
vo senatvę ir senatvės bėdas, jis 
dar labiau kankintųsi negu tada 
kada senatvės sulaukia, ir kan
kintųsi visą gyvenjmą.

žmogus yra tuo kuo jis šian
dien yra, ir ką jis šiandien daro 
jis taip gyvena. Rytojus atneš 
naują gyvenimą, ir su kožna die
na ar metu jis gyvens tą gyve
nimą kurį prieis.

žmogus^yra kaip gyvulis: gy
vulis nežino savo galo, nežino 
ar jis badu išdvės, ar jį nupenė
tą kas paskers, ar jį laikys veis
lei, ar kam kitam. Tas pat ir 
su žmogum: jis gyvena, švaisto
si, kovoja, kariauja, žūsta, ir 
tuo pasibaigia.

Bet žmogui tik tiek yra dau
giau progų už gyvulį kad žmo
gus turi protą, gali permatyt ir 
daryt palyginimus. Kuris tuo 
paudojasi, tas šiandien gyvena 
šios dienos gyvenimu, o žiuri į 
rytojų geresnį jeigu ši diena nė
ra gera; jeigu gera, stengiasi ir 
toliau faip laikytis, bet nesileis
ti pulti žemyn. Kiti ilgai laikę
si, tečiau, staiga ima pulti.

Gerb. B. Z. sako: Paskui gat- 
ve'karį ir mergą niekad nereikia 

| bėgti.
Gatvekaris ateis kitas, taipgi 

atsiras kita merga.

Mes klausėme rtiuzikos: klau
sėme ir stengėmės apmąstyt kas 
yra muzika, kaip ji atsiliepia į 
žmogų, ir ar tikrai muziką gir
di ausįs. Bet laipsniškai pradė
jome pasiekti pačią jausmų pa
slaptį; Muzikos žavėtinumas ir 
gražumas girdėjosi kur tai gi
liai krutinėję, širdyje, o ne au
syse.

Girdėjome daug gražių daly
kų sugrojant, rodos užganėdino 
mus, ir manėme kodėl mes čia 
stovime dar ilgiau. Kaip ypatin
ga kada patiri jog klausaisi no
rėdamas išgirst dar ką daugiau 
ir gražesnio, o nejauti pasiganė- 
dinęs tuo ką girdėjai.

Del to tik žmonės neliauja į 
tea'trus ar koncertus ėję.

4/
Lietuvos laikraščių redakto

riai ir tūli rašytojai su pasipu
timu žiuri į Amerikos Lietuvių 
laikraščius ir sako: Kas ten tie 
do laikraščiai kad mes jų nega
lim suprast.... jie vartoja ki
tokią rašybą negu mes....!

Kaip tik tą patį ir mes sakom 
apie Lietuvos laikraščius!

Dabar klausimas: Keno rašy
ba negera: jų ar musų? Ateina 
žinios kad ponai Lietuvos redak
toriai visur “poniškai” kalba, tik 
Lietuviškai rašo dėlto kad mi
nios Lietuviškai reikalauja.

Jeigu jie savo rašybą keičia 
pagal poniškų papročių tai čia 
Amerikiečiai nesutiks jų sekt.

Abi pusės progresuoja, tiesa. 
Bet kuri į geresnę pusę tai klau
simas.

Kada Lietuvės* redaktoriai 
pames “panelėms” ir “poniams” 
rankas bučiavę, “poniškai” kai-: 
bėję ir kitokias paikystes darę 
tada mes pripažinsim kad jie 
turi grynesnę rašybą už mus.

4/
O Amerikos Lietuvių laikraš

čiai, kada jie išmoks patalpint 
laikraštyje kokio nors garsaus 
žmogaus paveikslą tokioj vietoj 
kad jis nebūtų įžeidžiančiai su
lenktas per nosį — skersai ir iš
ilgai!

4?
P. Viskantas (iš Bostono) ra

šo: “Kaip gerb. Juokų red. rašėt 
kad biedni žmoneliai paseka vi
sokius pranašus, krikščioniįs ir 
■bolševikai, jie tą daro tikėdami 
kad gą gaus, nes jie nieko netu
ri. Bet kodėl prie tikėjimų ir 
bolševizmo yra ir turtingų pase
kėjų?”

Ats.: Todėl prisideda ir tur
tingi kad vieni nori turėt gyve
nime įvairumo, kiti tikisi gaut 
daugiau turto, kiti garbės, ir jie 
tuoj pasidaro save vadais tų ne
laimingųjų kurie nuo jų pabėgo 
iš vienos pusės, kaipo paganų ar
ba buržujų.

4/
Keista ar ne: kuomet nori 

gerti, nežiūri koks puodelis, bal
tas ar geltonas, mažas ar dide
lis, senas ar naujas. Bet kuo
met reikia puodelį pirkti tada 
stengies pasirinkt koks tau pa
tinka.

4*
Pranckunas ir Vailokas (vie

niai) kalbėjosi apie naudą kokia 
butų jeigu vėl butų leista degti
nė viešai pirkt ir parduot. Vai
lokas sako Pranckunui: “Tik 
pamislyk,.ar ne geriau tavo pa
čiai butų kad tu pareitum pasi
gėręs nuo geros degtinės, negu 
dabar strapalioj i prisipylęs ko
kių nuodų?”

Pranckunas altsakė: “E, .tu 
nežinai mano pačios. Ji neklau- 
sinės smulkmenų. Ji suskaldy
tų man galvą ar taip ar kitaip.”

Daug ką mes mintyje tankiai 
įsivaizdinam galėsią narsiai at
likti, bet tikrenybėje visai neiš- 
drystam pradėti.

Daugelis rašytojų sutvėrė di
džiulius savo meilės veikalus 
pirm to negu jie buvo bent kiek 
įsimylėję.

ik
Apie žydus. ' Pasaka apie žy

dų pasisekimą pasaulyje randa
ma minint Gamalielio, šamado ir 
Hillelio. Kuomet Geležis buvo 
sutverta medžiai ėmė drebėti. 
Tada Geležis klausia: “Ko jus 
nusigando!, jeigu jus medžiai 
nesusidėsit su mumis, aš nebu
siu jums blėdinga.”

Na ir ištiesų, medinis kotas 
plieno kirvyje,. kerta medžius.

Taigi žmoguli nesusidedant su 
blogu išvengsi blogo.

Kada vyras neranda 'tinkamos 
merginos sau už pačią savam 
mieste, •— sako Jonas Liutkus 
(vietinis), — tas parodo jo aug
štą stovį, ir visi su pasigerėji
mu žiuri kada jis parsiveda sau 
moterį iš kitur.

O kada merga negauna sau 
vyro ant vietos, o j ieško kitur, 
tas rodo jos prastumą ir jog jos 
niekas jau nenori ant vietos.

1923 KALENDORIAI 1923 
JAU GATAVI!

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

J. YERUSEVIČIUS
Box 68 Lawrence, Mass.

CUNAR
Nuvyk skaus

mą šalini
Raidas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau- < 
gaiš didelio Skaas- 
no. Tačiau patry-1 
nūs truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus i 
greitai padalintas. Paia*Expclleri« ir 
•kausmai yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonka šiandien 
pas savo aptiekori la
kama tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

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

LIETUVON PER 10 DIENŲ
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southampton!) ant 
Milžinų laivų 

AQUITANIA MAURETANIA 
45,647 tonų / 30,704 tonų

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

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant į 
Southampton!) ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų del kainų ir reika

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

Malonios moteriškės' skaistus nusišypso
jimas priklauso nuo puikių baltų dah- 
tų. Du kartu į dieną, visvien kelionėje 
ar namie, ji valo dantis su Colgate’s 
Dantų Valytojų. Didelės mieros triube- 
lė, kaina 25c.

.COLGATE’S išvalo saugiai ir tikrai gerai.

Geri Dantys Gera Sveikata

“Colgate's” vardas ant toiletinių daiktą gvarantuoja. 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą, Įsteigta 1806 m.

SANDARA
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 82.50; 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 — Persiduos tik po 25c.

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

I
 Dabar užsirašyk

“AMERIKOS LIETUVI”
“AMERIKOS LIETUVIS’.’, savaitinis laikraštis 

ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips- 
I nelių, ir svarbių žinių, yra naudingas kiekvienam 
| Lietuviui; Kas jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
| gruodžio, mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny- 
I gomis, ir gražų šieninį kalendorių. Užsirašykit 
j dabar, turėsit naudingų laikrašti.

I
 Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietu

vį”, pardavinėti knygas ir gražias laiškams popie- 
ras. — Andresuokit laiškus ir pinigus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje—- Užrašykit Jiems “DIRVA”!
"DIRVA” bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: 

užrašykit ją jiems ant visų metų arba puses. Už- 
krėskit juos laisvesne, demokratiškesne dvasia, lai jie nesijaus tar
nais, o laisvais piliečiais savo krašto'. Jie negauna tenai tinkamos li
teratūros; 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 kai
mą per visus metus. Tik syki nepagailekit tų trijų dolariukų.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - -- -.................... $2.00
” ” ” Lietuvoje --------- $3.00
” ” ” Kanadoje ------- - - $2.50

(Pusei metų — pusė kainus. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)
». ■



DIRVA

KONSULAI

Kaiedas-Columbia Rekordai

E3337 E4132

E3338 E4213

E3340 E4232

E3342 E4233

E3343 E4253

E3348 E4254

E3376 E4255

E3377 E4286

E3378 E4287

E3379 E4291

E3417 E4325

E3473 E4326

E3474 E4327

E347S E4359

E3476 E4360

E3489 E4361

E352O E4395

E3621 E4396

E3538 E4397

E364O E4416

E3545 E4420

E3566 E4421

E3567 E4422

E3577 E4441

E3618 E4442

E3631 E4443

E3642 E4467

E3643 E4468
■■-■S

E3644 E4469

E3675 E4603

E3676 E4504

E3687 E4505

E3698 E4534
Instrumentų E3708 E4565

E3709 E4639nušvito
E3712 E4640

E3713

E3726 E4647
£3729 E4675
E3735 E4676

GitarųE3754 Ypas.E4694
E3755 E4722
E3760TARPTAUTIŠK1 E4723
E3767 E4724
E3779 E4750
E3819 E4751 O£3828

E4752
ES651

E4790
E3853

E4791
E3859

E4792
E3860

E4796
E3876

E4828
E3886

E4829
E3895

E4830
E3896

E4867
73904

E4868
E3942

E4908
solo.E8946

E4909
E3946

E7019solo.
E3986

E7026
E3987

E7084
E4037

E7093
E4039

E7135
E4059

E7182
E4095

E7220E4096

E7271E4097

(monologas) 
Plieniunas ir

Lušnakojis
Lušnakojis

orkestrą.
orkestrą.

polka 
valeas 
gyvenimas

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

1895 E. 9 Strset 
Cleveland. Ohio.

Muzika
Muzika
Muzika 
MuzikaOrkestrą.

Orkestrą.
Armonika.
Armonika.

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų Benas

1
2 

Triuba

Polka
Hawaiiska Gitarų Orkestrą
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Benas.
Benas.

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiska G. Ork.
Hawaiiška 

Muzika

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.
Qigonu orkestrą.

Valeas. Čigonų orkestrą.
— Valeas. Čigonų orkestrą. Jazarimba Benas.

Jazarimba benas. 
Orkes.

Monologas.
Benas.

Benas.
Petrauskas.

LIETUVIŠKI E3372

E3623

E1170 E3624

EI 246 E3625

EI 24 7 E3626

E1248 §3796

E1249 E3797

E2223 E3798

E2224 E3799

E2225 E3840

E2226 E3841

E2227 E3842

E2228 E3905

E2230 E3906

E2238 E4098

E2340 E4099

E2341 E4180

E2342 E4181

E2343 E4237

E2356 E4238

E2357 E4272
as.

E2358 E4273

E2359 E4362

E236O E4363

E2395 E4415

E2396 E4474

E2397 muzika, E4475

» I E2392 E4535

E2393 E4536

E2394 E4646

E2526 E4647

Orkestrą.E2327 E4716

E2530 E4717

E?431 E4795

' E2580 E4914

E2581 E4915

E2582 E4916-.Md 1
E2651 E7025

E2652 E7092

E2653 E7256
E2654 E7257
E2666

E2704
E2104E2705

E2105E2706

E2468E2707

E2469

lapeliai) Mazurka.
— Armonika, 
kvartetas.

Daina, kvartetas. 
Benas.

i — Maršas. Orkestrą.
— Maršas. Orkestrą.
Valeas. .Armonikų duetas.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo.
Armonika solo.

IMS 
' i

ks I.

EI 168

E2709

E2710

E3188

E3189

E3190

-E3191

E3192

E3242

E3243

E3244

E3245

E3289

E3290

Ė3291

E3313

E3314

Ę3315

E3316

E3317

E3349

E3360

Pirmutine Mintis Apie Liksmias
įsi 10-coliniai Abiem 

Pusėm Rekordai
Kainuoja
75 Centai Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

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. Valeas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojaiž — juokingas monologas.

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

Jonas Šmikis keliauja namo. Monologas.
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis* — Mazurka.
Jaunimo polka.

Strazdelis — M.
Spragilų daina — M. Petrauskas.

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

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

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

Piemenėlis — M. Petršuskąs.
Pavasary] — M. Petrauskas.

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

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

Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis. 
Pas tardytoją-—n-Plieniunas ir Lušnakojis.

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir 
Dainininkas pas__  Plieniunas ir
Mergele tu mano miela — Valeas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės
Derybos

Virbalio
Sesutės

Liūdnas
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

Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 
šalty sius — Daina, kvartetas.

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

Giesmė į 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 —
Parodos maršas —

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

Zlote liscie (Auksiniai
Moja luba — Maršas

Vilniaus rūta — daina,
Drinopolis — Maršas.

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

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

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

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

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

Darbininkų Marsaliotė — M. Pėtrausl
Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

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

Varpelis — Valeas.
Mano mielas — Polka.

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

Lapunėlė — Polka-Mazurka.
Našlys — Benas.

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno 
Klumpakojis — Beno muzika.

Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, sveteliaL—.M. Petrauskas', tenpras.

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

Už šilingėlį — M. Petrauskas, daina. X 
šių/nakcialy (Dzūkišką daina). M. Petrauskas.

Prieš audrą — Valdas, Orkestrą.
Bangos — Valeas, Orkestrą.

Linksmybė — Polka.
Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą.

Ant bangų — Valeas. Orkestrą.
Kregždutė — Valeas. Orkestrą.

Liuosnoris medėjas
Vėliavos nešėjas 

šalies gražybė — ’
Žuvininkų, valeas

Gražioji Polka — j

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

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

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

Kazokas — Valeas, armonika solo.
Saulei nusileidžiant — Valeas. Orkestrą.

Mano mylimoji — Valeas, orkestrą.
Onutė — Polka. Orkestrą.

Išreiškimas Meilės — Varcas.
Ant Dunojaus bangų ,— Valeas:

Jūrių melsvumas — Mazurka.
Tyki mėnulio naktis — Valeas.

Mėlynos akelės — Valeas.
Visur linksma — Valeas.

Šok į ratą — Mazurka.
Žemaičių polka — Armonika solo.

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

Teklytė — Valeas. Orkestrą.
Ant Dunojaus Bangų — Valeas. Orkestrą.

Brangenybės — Tuo-Step. Orkestrą.
Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.
KPreludijos — A. Gramm, smuiką solo.
Ant aKlno karklai siūbavo — Choras.

Pasisėjau žalią rūtą — Choras 
Oi Motule — Choras.

Motuš, Motuše — Choras.
Trjs 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
Gimtinė šalis — J.

Sunku gyventi —
Kur bėga Šešupė —

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

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

Eina garsas nuo rubežiaus — choras.
Dėaukas — Polka ;— Orkestrą.

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

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

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

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

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

Dainius — M. Petrauskas.

Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

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

Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J-. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

E2516

E2511

E2757

E2758

E2808
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E2811
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- La Paloma (Karvelis) — Armonika.
Tripoli — Maršas.

Love (Meilė) — Valeas. Armonika.
Moon (Mėnulis) — Valeas. Armonika, 

žaliam gojely], Polka---- Koncertinų orkestrą
Baliaus karalienė — Valeas.

Meditacija — Instrumentalis kvartetas.
širdis ir gėlės —Instrumentalis kvartetas.

Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.
Atidos Marias — Two-step — šokiams muzika

Rojaus Kvietkelės — Instrumentų kvartetas.
Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.

Valse blanche — Valeas — Orkestrą.
Stephanie-Gavotte — Valeas. Orkestrą.

Ungariška Rapsodia — I. Stolofsky, smuiką
Pušto mergaitės giesmė — I. Stolofsky, sm.

Niobe — Polka. Columbia Orkestrą.
Moteris — Polka. Orkestrą.

Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.
Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.

Žavėjimas — Valeas.
Mylimoji — Valeas.

Tarp gėlių — Valeas.
Estudiantina —

Sybillės svajonės
Sybilės valeas •— Čigonų orkestrą.

Peteliškės valeas — Rusų balalaikų orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjorneborgų maršas.

Lnudby Valeas — Armonikų duetas.
Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas

Norvegų vestuvių maršas — Cello.
Elfhill — H. Sandby, cello.

Luna Polka — Armonikų duetas.
Valeas — Armonikų duetas.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo.

Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.
Gražios Rožės — Polka. Muzika, i

Miesto variacijos — Cirkaus vargonai. , 
Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais. 

Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.
Močiutė — Mazur. Columbia orkestrą.

Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka.
Atsisveikinimas —' Mazurka.

Kamarinskaja — Rusų šokis.
Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

— Čižauskai, duetas.
Čižauskas, baritonas. I 

J. čižauskas.
Choras.
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Maršas-Polka — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

Militariškas šokis — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

Žuvėja mergaitė — Instrumentalis trio.
Tai del tavęs — Valeas, 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.

Nottuma F. Dur — Citra solo.
Polka Mazurka -7- Orkestrą.

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valeas — Orkestrą.

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

Hedviga — 'Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

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

Adagio — Cello solo.
Sūpynių valeas — Orkestrą.

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

Moterų širdis — Valeas. 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 upė — 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 Valeas — Armonikų duetas;

Kiemo šokis — Armonikų duetas:
Bučiavimo valeas — Armonikų duetas.

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

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

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

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

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

Belgiškas potpouri — 2, Valeas. Orkestrą.
Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą.

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

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

Serbų'šokis — Tambouritza orkestrą:
Geros laimės — Žydų šokis — Orkestrą.

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

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

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

Linksmas triubo'čius — Polka.
Linksmi muzikantai — Polka. Benas;

Kaimelio valeas — Benas.
JSarališko daržo šokis — Instrum. kvartėt.

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

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

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

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

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

Rugiapjūtė.— Valeas. Benas. r 
Gražiausia mergina — Polką. Instrum.

Meilės sapnai — Valeas. Instrumentais., 
Linksmas ūkio vaikas '— Orkestrą.

Pokilio utaminkas alpuose — Orkestrą.
Rogėmis Šveicarijoje — Valeas, orkestrą.

Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.
Vasaros naktis — Mazurka.

Hariekinų šokis — Mazurka. Benas.
Kuku — Valeas. Ar^nonikų duetas.

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

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

Vėjai ką miežius krato — Armonika.
Po rugiapjūtės — Mazurka.

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

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu

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

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

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

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — Valeas. Benas.

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

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

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

Allegheny upės valeas — Benas.
Rakieta — Galopas — Benas.

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

Josefinos polka — Benus.

Čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą, 
šiaurvakarinė mazurka — Benas.

Peteliškės valeas — Čigonų orkestrą.
Rožyte, mano Rožyte — Polka-Mazurka.

Bubny paroda — Maršas, benas.
Melninko duktė iš juodos girios. Benas. 

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

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

Plakanti širdis — Valeas. Striunų orkestrą.
Likimas — Polka.’ Striunų orkestrą.

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

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

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

Faunų Valeas — Rusų balalaikų orkestrą.
VaršaVos polka — Mandolinų orkestrą.

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

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

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

Linksmi keleiviai
Čiuozinėjant —

Italijos vynas —
Muzikalis vagis

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

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

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

Pavasario valeas — Rusų balalaikų orkestrą: 
Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestrą.

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

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

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

Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork.
Orientals procesija — Rusų balalaikų orkes.

Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.
Vėliavos paroda — Maršas — Benas. 

Kuku miške — Valeas. Benas.
Senas pažįstamas — Valeas. Benas.

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

Vyrai iš 69 pulko —'Benas.
Kareiviai į frontų — Benas.

Čiužinėtųjų Valeas — Benas.
Klferneta ..-==■ Kaimiečių valčaaas Benas.

Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.
Edelweiss ir fiolkos — Gitarų \ duetas.

Kalnų karalien — Thavių benas.
Ant Pirštų galų — Thavių benas.

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

Mazurka — Armonika solo.
Smagus laikai — Armonika solo.

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

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

Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą 
Ta pati, antra dalis 

Malonumo Valeas 
Tipiška Mergelė —

E4641 Wasaros Naktis
Alių Fiolka
Mergele tu mano miela — Valeas Armonikų Duet 
Kur tu eini — Polka 

Gyvenimo Linksmybė—Polka
Ryto Gražybės

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

Jaunoji
Taika ir Liuosybč — Valeas
Pergalės Šokis
Kiekvieno šokis

Linksmi Kalifornijos Vaikinai 
Ateina ir išeina — 
Auksinė Jaunystė 
Užgeso šviesos 

Hedwigos Valeas 
Kalėdų Vakaras

Rosemary — Polka 
Hop sa-sa — šokis 
Linksmi žingsniai 
Klaunas

Mergelė už stalo
Mergelė iš Athlonu
Nedėlios Rytų — Polka 
Del musų jaunimo — Polka

Malonus Gegužis — Valeas 
Kaimo Paroda — Mazurka

Alpinu šokis
Nedėlios Rytą Alpuose
Salamanka 
šaškyn 

Turino Galopas
Cirkaus Maršas

Mylimosios Namuose
Mano, pirmutinis vaikelis — 

Saulėta — Mazurka
Ant Tavo Sveikatos — Polka

Mylimasis — šokiui muzika 
Dvi Rudos Akelės — Valeas

Perkuninkas —. Maršas
Vartų Miestas —- Maršas
Lietuviška Polka
Per virvutę — Polka
Naktinė Kepurė — Airiškas 
Airiškas šokis

Visi lipo, visi lipo — Šokis
Trekupas — šokis

Mintįs apie Meilę — Valeas 
Mano Brunetka Maršas 
Po Pergalės Vėliava 
Seni Draugai Maršas

Tarptautiškas Maršas
Tarptautiškas Maršas

Avė Maria
Agnus Dei (avinėli Dievo)

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
OrkestrąBalalaikų 

Balalaikų Ork.
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiska Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
. Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika 
Orkestrą 

Benas 
čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

'Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Polka
Polka 

Čigonų 
Čigonų

Balalaikų Ork.
Balalaikų Ork.

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Džigas Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno

> Beno
solo ir Orkestrą 

Triuba ir Orkestrą

Spaudoje jau pradedama zau
nyt apie konsulus. Permaža Chi- 
cagai ir New Yorkui. ’ Taip ma
žai! Juk reik ir tenai būtinai: 
New Yorke, Brooklyne, Bayon
ne, Newarke, Waterburyje, New 
Havene, Waterburyje, Shenan- 
doahryje, Donoroj, Pittsburge, 
Scrantone, Clevelande, Chicago), 
Ciceroj, Evanstone, Los Angele, 

■+ San Francisco ir daugybėje kitų 
vietų kur bent vienas, du Lietu
viai gyvena. Dabar mar parazi
tų gadynė. Taigi reik patup- 

Idyt po vieną kiekviename mies
telyje, kad butų kam siurbt Lie- 

| tuvių kraują. Dabar jau turi
me dvi gūžtas: New Yorke ir 
Washingtone. Tie reikalauja po 
dešimtinę, o paskui dėsime kas 
met po šimtinę.

Musų kunigai, daktarai ir ad
vokatai yra tokie -gaisus proto 
nususėliai kad lemtu budu sau 
pragyvenimą užsidirbt nepajie- 
gia. Taigi turime jiems įsteigt 
po raštin ęir mokėt riebias al
gas, o jie mergų prisivarę galės 
sau ryliuot.

Iki šiol mes tų įstaigų neturė
jome ir- nejautėme nuostolio. 
Ne tik nuostolio nejau'tėme bet 
niekas nereikalavo dešimtinių ir 
nevadino mus išgamomis.

Dar aš patarčiau įsitaisyt bent 
porą budelių kad butų kam kart 
tuos kurie drys neklausyt tų val
dininkų. Kas gi per valdžia bu
tų be budelių?

Iki šiol dar šiaip taip buvo ga
lima palaikyt Lietuvystę. Bu
vo auklėjama troškimas nepri
klausomybės ir savos laisvės. Gi 
dabar tie asilai kuriuos mes va
diname kunigais ir daktarais; 
per savo apjakimą* prives prie 
to kad “laisvė ir nepriklauso
mybė’’ pradės dvokti ir žmonės 
nuspjaus ant visko, ir nuo ištau- 
tėjimo jų niekas nesulaikys. -

Iki šiol Saujomis žėrė ddlarius 
visi tie kurie čia iš Lietuvos bu
vo atvažiavę aukų įvairiems rei
kalams rinkti. Daugybė Ame
rikiečių išsiilgę savo šalies ir 
trokšdami praktikoje pamatyt 
Lietuvos laisvę važiavo į Lietunmų 
vą. Bet ką jie ten rado? Rado, 
tą kad tas aukas kurias jie čia 
dėjo, sunaudojo tie kurie jas 
rinko. Ar rado jie laisvę? Ne! 
Jie rado valdininką prisipūtus) 
Rusiško raugo ir ambrijantį Ru
siškai arba Lenkiškai. Jie ra
do dvokiantį .žydą jojantį Lietu
viui ant sprando ir Lietuvos tur
tą pleškinantį į užrubežį. Ant 
galo jie pajuto kad kruta ir kan
da vabalai už apikaklės..... Iš- - 
sižadėję Lietuvos ir sugryžę į 
tikros laisvės šalį Ameriką pa
sakė saviškiams: “Neduokite 
tiems------.”

Dabar tie burliokų išperos 
mĮČgina Lietuvį čia pasižabot ir 
jodinės ant sprando. Ne! Čia 
yra laisva Amerika!

NAUJI 
KALENDORIAI

Baltic States Bankas, 294 
Eighth Avenue, New York, 
N. Y., išleido ateinantiems 
metams labai įpuikius sieni
nius kalendorius, specialiai 
pieštus tam Bankui, todėl jo
ki kita įstaiga tokio piešinio 
kalendorių neturės. Tie ka
lendoriai siuntinėjama ir 
duodama kiekvienam kas tik 
prieš Kalėdas siųs per tą 
Banką pinigų j Lietuvą, 
pirks laivakortę, ar pasidės 
pinigų depozitan ant 4 pro
centų priskaitomų prie su
mos kas mėnesį.

Pasinaudokit geriausiu ir 
pigiausiu to Banko patarna
vimu ir gaukit gražiausi ka
lendorių !

Baltic States Bank 
294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

Prospect 202.

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryte
; iki 7 valandai vakaro

I LOUIS EISENBERG
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,

' Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Prin.ceton 1337-K
V.V/.V.,AWAMA\WAV.WJ
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Bausme už Svetimas 

Nuodėmės
Joniškis, Šiaulių apsk. — Miš

kams perėjus valdžios nuosavy
bėn, 1921 m. Joniškin buvo at
kelta girininkas Senkevičius. Ji
sai sutiko duoti ūkininkams me- 
degos ir be varžytinių. Ūkinin
kas gaudavo nuo girininko raš
telį kur buvo nurodoma kiek 
kelmų leista iškirsti. Dauguma 
turėjo įmokėti girininkui “kau
cijos” nuo 2 i'ki 5 tūkstančių 
auksinų.

Kadangi žiemos kelias jau bai
gėsi, gavusiems medegą girinin
kas leido išvežti iš miško viršū
nes ir antrininkus rąstus, liepda
mas palikti prie kelmo tik drūt
galius kad butų galima paskui 
išmatuoti ir įkainuoti kelmą. 
Bet kokių buvo dyvų kada vie
na dieną ūkininkai rado ten kur 
pono girininko butą tik keletą 
senų api'kaklių, o patsai .girinin
kas, pasirodo, pasprukęs, užsie
nin su visomis “kaucijomis”, 
nei neatsisveikinęs su jų savi
ninkais-. Toliau teko sužinoti 
kad sykiu su juo išsekė ir val
diškų pinigų apie 100 tūkstan
čių (rodosi rublių). f" 
liečiai vienas kitam į akis ir ne
žino ką daryti. Norėtųsi pabai
gti vežti iš miško ir likusius 
drūtgalius, bet .nauji miškų po- 
jjai nebeleidžia ir už išvežtus 
nebepriima pinigų. Po ilgo tar
dymo, kiekvienam tokiu budu 
pirkusiam Miškų urėdija uždėjo 
pabaudos, o jų kaip parvežtus 
taip ir neparvežtus rąstus par-

duoda iš varžytinių. Be to dar 
minėtiems piliečiams buvo pa
skelbta per valsčiaus valdybą 
kad jie niekuomet miško nei už 
pinigus negausią. Bet kiek čia 
kalti žmonės sunku išaiškinti, 
nes mišką jie pirko iš valdžios 
agento.

Nukentėjo tokiu budu apie 100 
ūkininkų. Ir kitur, girdėt, esa
ma tokių girių ponų kurie net 
Lietuviškai nesuprasdami įgali 
panašių šposų iškrėsti. -

Ragina Dvarui Talkon
Meteliai, Alytaus apsk. — Čia 

Metelių Mošinsikienės dvaro yra 
daug -neišdirbtos žemės. Me
telių klebonas ėmė ragint žmo
nes kad sumetę po dieną-kitą ir 
išdirbtų senu papročiu dvarinin
kės laukus.

Žmonės labai pasipiktinę kad 
kunigai čia neva kalba apie dva
rų'dalinimą,' o čia vėl varo dva-Į 
rininkams laukų dirbt. Sako, 
dabar dar prašo' gražumu, o kai 
gaus valią tai ir prievarta va
rys.

Matyt žmonės jaučia kad kle
bonai žemės klausimu netoli nuo

rei-

nuo 
gy-

vy- 
Jei 
pa
tai 
js-

žiūrisi Pi- Lvarų bėga.

Lietuvos Emisijos Banko vai- 
dybon. išrinkta: Grajauskas, J. 
Kąupas, Paknys ir Prūsas.

Banko Tarybon išrinkta: Dig- 
ris, Yčas, Romanas, Soloveičikas, 
J. Vailokaitis, Vasyliūs. Revi
zijos komisijon: Merkis, Fren
kelis, Fledžinskaą,

ir galų gale iš ženjės refor- 
išeis vieni niekai. Todėl 

ir norime kad žemės refor- 
įvedimo darbas butų paves-
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MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų.
, Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 

istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. ,200 pusi. ....$1.00 
Ta pati audimo viršeliais .......... ___ ... $1.75

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. . . 
Drūtuose audimo viršeliuose ’..........................

■ Rusijos Moterų “Mirties Batalijono“ Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas, Rusijos revoliuci-

I jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu-
/ ri 295 puslapius ......................................................$1.25

Audimo apdaruose, v....................... .. $2.00 
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto

riška^ vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ..............$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ............. .-... $1.50 

Filosofijos Straipsniai — ieigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas.
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232”..$1.00
Audimo apdaruose ................... 1....... $1.75 

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbus raštai:
Ar mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli nųp Že
mės Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 
Šeimyna. Parašė K. S. Karpavičius. 126 pusi. ..

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė/ K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi .94 puslapius ...................35c

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos,— V; J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančių. Pusi. 55...............

Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių ąpšaki- 
mėiių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius: Pusi. 67 ..........* ......

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu-, 
bus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
so puslapių yra 35.!'............................... .

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman

tiškų ir juokų eilių.- Parašė K. S. Karpavičius. 
Puslapių 144 ........'.... '................ i....

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla-
■ macijų knygelė. Telpa joję, K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi/ 172 ..............................

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir mdterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui." Pusi. 144 .................

Tėvynės įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių .............. .......... . .......

Ašaros ir Džiaugsmas — 'Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Parą- 
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ............. 7......

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43' ......

Laimės Bejieškarit — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi. ..

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė 
Tutelis. Pusi. 160 ......... ...... / -. 
Tvirtai apdaryta ......................

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 

tragedijardrania. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai verte P. Norkus. 182 pusi. .'.....

Rytu Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B, Sttripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ..............

Grafas Kaimiečio Bernu — 'šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ............. ......

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. • Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 .................... .

Tremtinis — žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja. 
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.....

Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka; keturių ak
tų. šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti. 35 pusi......................
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Ko Lietuva Laukia iš 
Naujo Seimo

Praėjus rinkimams į Lietuvos 
Seimą ir laukiant jo susirink
siant pravartu pasisakyti ko iš 
to Seimo mes laukiame. Bend
rai sakant, mes laukiame kad 
naujo Seimo .pastatyta valdžia 
kiek "galėdama rūpintųsi praša
linti musų vargus, stengtųsi pa
gerinti musų gyvenimą. tBe abe
jo, visų vargų iškarto pašalinti 
negalima. Tam reikalinga, be 
darbo, didelių pastangų dar ir 
laiko. Tečiau mes busime pa
tenkinti, lengviau atsidusime jei 
matysim kad musų valdžia sten
giasi iš vargų išbristi, jei bus 
daroma viskas kad musų nedi
delius reikalavimus patenkinus.

O bendrai sutraukus tie 
kalavimai tokie.

Pirmas svarbus dalykas 
kurio priklauso musų šalies
vęnimo pagerėjimas tai greitas 
ir teisingas žemės reformos įve
dimas. Tiesa, St. Seimas pri
ėmė žemės reformos įstatymą, 
'kuriuo didelė dvarų žemių dalis 
nusavinama bežemių ir mažaže
mių naudai. Bet viena yra įs
tatymas išleisti, kita — jį 
kinti, .gyveniman pravesti, 
žeijjės reformą vykinti bus 
vesta į netinkamas rankas 
jos įvedimas bus vilkinama,
ta tymas' bus stengiamasi apeiti, 
■darbas visokiais budais trukdo
mai 
mos 
mes 
mos
ta doriems, patikimiems žmo
nėms, kurie tikrai aprūpintų be
žemių ir mažažemių reikalus.

Su žemės reformos įvedimu- 
ankštai surišta ir naujakurių 
klausimas. Nuo to kibk vals
tybė padės naujakuriams savo 
u'kiu sutvarkyti priklausys pa
čios žemės reformos įvedimo tikA 
slingumas. Duodant neturtė
liams plikus, lauko plotus nega
lima reikalauti 'kad tie nauji 
ūkiai greit susitvarkytų, gavu
sius žemę patenkintų ir valsty
bei naudos neštų.

Besirūpinant žemės reformos 
įvedimu negalima pamiršti ir 
bendro žemės " ūkio atstatymo 
reikalų. Nuvargintas karės me
tu žemės ūkis dar nespėjo atsi
gauti Tir galutinai susitvarkyti.! 
O ir aptvarkytas musų žemės 
tikis* dar ilgus metus paliks že
miau stovėti už kįtų šalių žemės 
ūkį. žemėS ūkio atstatymui ir 
pakėlimui musų valdžia privalės 
organizuoti kuoplačiausią kredi
tą kad suteikus jo ūkininkams 
žemais nuošimčiais. Greites- 
niaih žemės ūkio pakėlimui rei
kės''steigti kuodaugiausia žemų
jų ūkio mokyklų, reikės organi
zuoti ūkio paskaitų, kursų, pa
rodų, ir tt. šiems ir kitiems 
darbams atlikti reikės tam tik
rų žmonių, specialistų. • čia vėl 
reikės steigti įvairių mokyklų, 
kuriose butų paruošiama staty
bos, kooperaęijos, durpynų ir ki
tų natūralių' turtų naudojimo, 
balų nusausinimo specialistų, in
struktorių, kurie padėtų valdžiai 
jos politiką įvykinti krašto ūkį 
atstatant.

Labai opus pas mus miškų 
ūkio -klausimas. Jau dabar jau
čiama miško me'degos stoka, del 
kurios nusiskundžia daugiausia 
ūkininkai. Miško naudojimas 
privalo būti taip tvarkoma kad

pirmoje eilėje 'butų aprūpinama dirbti negali, neprivalo būti iš- 
ukininkai, paskui kiti krašto rei- mesti gatvėn, o privalo būti -val- 
kalai, o vėliau, kas- liks, galima 
parduoti užsieniui. Be to, ker
tant miškus reikia rūpintis Ir jo 
auginimu. Visi . nenaudojami 
plotai, smiltynai privalo būti už
veisti mišku.

Visų rūšių kooperacija, kaipo 
turinti begalinės reikšmės šalies 
kėlimo darbe, privalo būti viso
kiais budais valdžios palaikoma 
ir remiama.

Mokesčių naštą iki šiol nešė 
daugiausia ūkininkai. Ateityje 
mokesčiai privalo būti taip su
tvarkyta kad j uos mokėtų lygiai 
visi Lietuvos piliečiai. Be 'to, 
jie turi būti išdėstyta proporcio- 
na'liai — kas daugiau turi tas 
daugiau moka.

Mokesčių palengvinimui ir val
stybės ineigų padidinimui priva^ 
lo būti įvesta nekuriu dalykų 
monopoliai. Tik šie vėl privalo 
būti tvarkoma tinkamai kad ne
išeitų taip kaip su linų monopo
liu:

Kadangi švietimo srityje mes 
esame atsilikę toli nuo kitų kul
tūringų šalių, valdžia turi dėti 
kuodidžiausių pastangų kad nei 
vienas priaugantis pilietis nelik
tų be mokslo, kad pradžios,- vi
durinis ir augšfesnis mokslas 
•bu'tų visiems prieinama, teikiant 
jį nemokamai, o neturtėliams 
duodant pašalpos. Pačios ^ mo
kyklos privalo būti taip sutvar
kyta kad jose neturėtų vietos 
jokia politika, kad jose butų au
klėjama valstybingumas, o 
svarbiausia piliečių darbštumas. 
Kol nėtiurėsime išauklėtų darb
ščių žmonių tol mus šalis vargs.

Neprivalo būti pamiršta ir so- 
cialės apsaugos dalykai. Valdžia 
turi pasirūpinti senelių globoji
mu, steigiant jiems prieglaudas, 
aprūpinti mažamečių nuo darbo 
išnaudojimo, nustatyti, kur gali
ma, darbo laikas, ir tt. čia in- 
eis ir invalidų aprūpinimas, duo
dant jiems įtinkamo darbo, išmo
kinant amatų, steigiant dirbtu
vių, ir-tt.1 Gi kurie jokio darbo

džios lėšomis išlaikomi prieglau
dose.

Tautos sveikatos palaikymui 
privalo būti organizuotas priei
namas medicinos pagalbos tei
kimas, sanitarijos ir nuo ligų 
apsisaugojimo žinių platinimas.

Bendra valdžios politika turė
tų but tokia kad šalyje butų au
klėjama demokratingumo dva
sia, kad nebūtų paminama lais
vės obalsiai, kad piliečiai galėtų 
jaustis laisvos šalies piliečiais. 
Karės stovis neprivalo būti įve
damą nesant rimto reikalo, ir 
.nenaudojamas bent kurios par
tijos politikos palaikymui.

Šitokia bendrais ruožais turė
tų >buti naujo Seimo ir jo pa
stovios valdžios (politika. Mes 
esame tikri kad šitokia valdžios 
politika tikrai pradėtų musų ša
liai ir jos gyventojams iš vargų 
išbristi ir užimti tinkamą vietą 
kultūringų valstybių tarpe.

V—as.

Šmugelystė Rinkimuose
Gelgaudiškis, Šakių apsk. — 

Gelgaudiškio valsčiuje buvo la
bai įsigalėję krikščionįs demo
kratai. Prieš Seimo rinkimus 
varė didžiausią agitaciją, bet 
liaudis suprato vilkus avies kai
lyje. Nežiūrint davatkėlių mal
dingumo ir didelės krikščionių 
demokratų agitacijos daugumą 
balsų gavo kairieji, nors ir val
sčiaus viršaitis, nepaisydamas 
rinkimų įstatymo ir jausdamas 
save kaip tikru valsčiaus šeimi
ninku buvo atsinešęs į rinkimų

butą krikščionių demokratų bal
savimo kortelių ir bedalinąs jas 
žmonėms. ’

(“Liet. Ūkininkas”)

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

dara nuo 6—8.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašyki t jiems “Artoją”

©©@@©©©@©©@@©
OT, KNYGŲ! STAČIAI 

IŠ KAUNO!
KAUNO ALBUMAS — $1.00 

Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budfnkų, įstaigų, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau.

PALYDOVAS «— 50c
Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam 

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

KELIONĖ APLINK PASAULĮ 
PER 80 DIENŲ — $1.00

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

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MŲ — 75c

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

Pinigus su užsakymu siuskit:
“DIRVA”

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

PEKLA! PEKLA! PRAGARAS! 
Dabar yra Atrasta!

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

lą, 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:
L B. S. A., 18 Concord St. Lithuanian Dept., 

Brooklyn, N. Y.

JOHN BOLK

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

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 
Įkius auksinius 
jirdeimantinius 
'dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
4825~SUPERIOR AVE.

'?”10 2
3?

i Auksas Valstybes Iždan| 
Plaukia

Kaunas. — Kauno iždinėje 
stovi ištisos eilės iš kaimų'atvy
kusių žmonių norinčių mainyti 
auksinius pinigus į litus. Pa
sitaiko kad paprastas kaimietis 
atneša pusę kojinės (pančiakos) 
auko ir laukia ‘kol 'jam išmainys 
į “savus pinigus”, kai kurie ne
sulaukdami eina keisti į priva
tinius bankus. Kiti atsineša pri
sirišę rišulius ostmarkių kad iš
keltus jas į litus. Matoma di
delis liaudies susidomėjimas 
naujaisiais pinigais ir tvirtas 
pasitikėjimas jais.

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.

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
Valsbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį I
Jie prašo daugiau! 

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

Sieninis Muzikos Laikrodis
Importuoti iš Europos

|Kieturi-į-Viena Laikrodžiai 6 Plieno Rekordai Dykai
Pažvelgk j šį 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 laikrpdyj turit: (1) Puikų Didelį Sienini Laikrodį; (2) 
Stebėtinų Muzikos Kombinaciją; (3) Muzikalį Budintoją; (4) Lentyninį Lai
krodį. Gavo p;rmą dovaną 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 durįs su iš

dailintais medžio rėmais, per kurį mato* 
h Laikrodžio mekanizmas. Jis, yra 20 

J colių augščio ir 11 colių pločio—turi la
bai tvirtą plieno sprenžiną ir laiką rodo 
atsakančiai.

r Muzika išduodama plieno rekordais, 
s Būdami iš plieno jie nepasigadina ir ne*

• susinešioja, užteks visam gyvenimui.
DYKAI Mea duodam visai DYKAI su 

kožnu Laikrodžiu šešis šmotus 
muzikos. Muzikos mekanizmas sujung
tas su laikrodžio viduriais,, taip kad ga
lima naudot Laikrodį kaipo Muzikos In-

• strumentą ir Budintoją, ir jeigu nori iš- 
sibudint ryte užstatyk Laikrodį ant ko
kio nori laiko ir graži melodija pribu
dins tave. Taipgi galima grot jį kada 
nori ir kiek tik nori.

J šis Laikrodis bus šaltiniu nuolatinio 
džiaugsmo ir visada papuošimas namų.

• Kožnas juo gėrėsis ir džiaugsis muzika. 
Jis prašalins rupesnius ir nuovargį gale 
dienos arba šventadieniais. Buk pirmu
tinis savo kaimynystėj jį turėti,—paro
dyk savo gerą supratimą vertybės, nes 
šis Laikrodis yra vertas $25 ir taip pi
giai pasiūlomas tik per * trumpą laiką,

. greitam supažindinimui. Jis padarytas 
Europoj ir mes vienatine firma kuri jų 

L turime ir iš kur galit gauti.
« Musų Specialė Kaina Trumpam Laikui

$12.95
Kada pristatys į namus

10 Dienų Dykai Išbandymui—NESIŲSK PINIGŲ 
. Parašyk savo vardą jr adresą ant kuponų'apačioj ir prisegk dolarį prie jo 
persiuntimo lėšoms ir mes prisiusime Stebėtiną 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 atgal gerame stovyje, ir mes, bė- 
gyj 10 dienų gavę atgal, atgrąžinsime pinigus.

NEATIDĖLIOK! SIŲSK KUPONĄ ŠIANDIEN!

GRAND NOVELTY CO., 1348 Augusta St., Dept. 3587, CHICAGO, ILL.
Indedu čia $1. Prisiųskit man Stebėtiną 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 grąžinsit man pinigus. •

Vardas _______________________________________
Adresas __________________________________ j.__

Miestas Valstija ...

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 

S skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
L po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
gi neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

iiTtfci i Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-
~ Ji' X BlKfflr rioIoEiškas egzaminavimas kraujo ati- 

M Jr | yli/f 4engs man tikrą jūsų ligos priežastį
V kL gfįjf I HM ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums
B. tuoj sugryž senoji jus.ų sveikata ir

tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
"~ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Cleveland 

4.
iki 8 vakare

10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS

Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

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

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

taA bSSSII VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS,
" NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba1X-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-SPINDULTUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimą ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

. Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimą^ gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas Inane, 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 PAGYDOMĄ jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlpikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

OFISO 'VALANDOS: 9:30
Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

Room 302
- CLEVELAND. OHIO 

RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 >

Ilgai laukta drama “Dvi Se-1 RŪPINKIMĖS IR TAIS KURIE
NETURI KAM APIE JUOS 

PASIRŪPINT
Bukit draugais reikale nelai

mingiems Cleveland© žmonėms 
ir našlaičiams. Parodykit savo 
draugingumą pasekmingu budu 
— per Community Fund. ~ 
kit vienas iš milijono davėjų 
tą Fondą į 115 labdarybės 
taigų;

Musų užžiurėjimas paliegusių 
ir nelaimingų yra teisinga mie- 
ra musų civilizacijos. Necivili
zuoti žmonės ir sritįs nužudo 
silpnus savo narius — jie netu
ri jiems vietos, nei išteklių del 
jų. Pusiau civilizuoti žmonės 
leidžia jiems ubagauti, padidin
dami'' jų skurdą -ir leisdami bū
ti nuolatine našta visuomenei.

uau.ao vjxwiiKija, *o-i Tečiau apsišvietę, civilizuoti
sivilioja jas abi iš namų, na o žmonės pagelbsti jiems jų da- 
kur nugabena — į paleistyvys- bartiniame reikale ir paskui jš- 
tės namus. Tenai jos persekio- tyrinėja. ir gydo arba , pataiso 
jamos ir verčiamos prie “dar- jų nesveikumus (jeigu jiems tas 
bo”. Išviliojęs jas vyras neva kenkia), arba kitais budais.pa- 
apsiveda su vyresne sesere, per- rūpina jiems tinkamą užsilaiky- 
rengęs vieną vyrą į kunigą, ki- mą.
tus patarnautojais. ’ šitas yra svarbiausias tikslas

Jai po to paaiški koks jos že- Community Fondo; sistematiš- 
nybinis gyvenimas buvo. Iš su- kas, ekonomiškas, gerai sutvar- 
sigraužimo ji antgalo nušauna Į kyląs aprūpinimas ir pataisymas 
savo išviliotoją, kuris policijai 
pribuvus paaiškėja esąs -jų tė
vas. Jis jas mažutes paliko pa
bėgdamas, nužudęs savo pačią ir 
kūdikį. Mergaites užaugino ki
ta moteris; jos savo tėvo visai 
nepažinojo; ir tėvas jų nežinojo. 
Jis gavo prieglaudą paleistuvys
tės namuose ir tarnavo agentu 
savininkui, pasislėpęs nuo poli
cijos kuri jo j ieškojo kaipo už
mušėjo žmonos.

Veikalas yra keturių aktų.

šeri” bus perstatyta šioj nedė
lioj (lapkričio 26 d.) Lietuvių 
salėj, nuo 5 vai. vakare). Ilgai 
Clevėlandiečiai laukė to veikalo 
dėlto 'kad jau tikėjosi jį matyt 
pereitą pavasarį — jau viskas 
buvo prirengta ir gatava loši
mui, bet neįvyko, nes klebonas 
uždraudė Teatrališkam Chorai 
tą veikalą statyti.

šioj nedėlioj jį- stato scenoje 
Sandaros 18 kuopa. Lošime da- 
Ijrvauja gabiausi vietos artistai.

' Dalykas perstata dvi seserį, 
viena jų serganti, našlaitės dir
bančios prie siuvimo namie ir 
dirbtuvėje gyvenimo pasidary- 
mui. Jas tuo tarpu vilioja tai 
bosai, tai šiaip vyriškiai, paga- 
liaus vienas ponaitis neva žadė
damas apsivesti vyresniąją, iš-Į

mis leistina, vistiek yra automo
bilistų nieko nepaisančių, lak
stančių kaip kam patinka, ir žu
dančių žmones.

Su
per

Miesto taryba pradėjo smar
kiai rūpintis pertikrinimu ar 
tramvajų kompanija pristato vi
sose gatvėse karų žmonių išve- 
žiojimui iš darbo ir į darbą va
žiavimo valandose. Daug su
sekta gatvių kur karai turi eiti 
kas 5 minutos, eina tik kas 7 ar 
rečiau. Nors šįmet daug dau
giau važmėtojo yra, ištirta ’jog 
ant nekuriu gatvių karų leidžia
ma mažiau negu būdavo leidžia
ma 1918 metais, šįmet iki da
bar gatvekariais naudojosi 298,- 
038,876 pasažieriai, kuomet 1918 
m. per ištisus metus buvo 290,- 
185,951 važiuotojų.

Valstijos iperdėtinis 'ant buda- 
vojimo Čir paskolos įstaigų pa
sakė jog tos įstaigos per pasku
tiniu du metu padidėjo savo ka
pitalais suvirs $100,000,000, kas 
yra naujas rekordas valstijos is
torijoj.

tų kurie juos persekioja kaipo 
“humbugierius”.

Suv. Valstijų vice prezidentas 
Coolidge savo kalboj Clevelande 
utarninke pasakojo jog savo ke
lionėje po vakarines valstijas

Chiropraktoriai organizuojasi. 
Ohio valstijos chiropraktoriai 
stropiai organizuojasi apsigyni
mui nuo užpuldinėjimų iš medi
cinos daktarų pusės. Jų suva
žiavimas įvyko pereitą savaitę 
Statler Kotelyje. Jie reikalau
ja sau lygių tiesų su visais gy
dytojais ir susivieniję ginasi nuo

jis ypatingai patėmijo atsigai
vinimą ūkininkų ir biznierių po 
didžio nuslugimo karės pabai
goj. Jis aipgi užsiminė jog ry
tuose dirbuvės irgi atsipeikėjo 
ir gali mokėt senas algas. Du 
metai atgal ši šalis buvo nuslo
pinta ir užspausta Skolomis. Da
bar skolos milijonais sumažėjo. 
Gerovė beveik visai atgryžo.

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO

Atsibuna kas 
Nedėldienis

WM ABEL SALĖJ
7017 Superior Ave.

2:45 po pietų
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

REIKALINGA: Pardavėjų pri
ėmimui užsakymų anglies į 

namus. Darbas ant komišino.
THE CENTURY COAL CO. 

924 East 72nd Street.
Rand. 418.

REIKALINGA apisenė moteris 
namuose, prižiūrėt 2 metų 

mergaitę. Atsišaukit: Antanas 
Durasevičius, 6932 Superior A v.

visuomenės blogumų kaip ir sku
bus suteikimas, pagalbos varo
ma nuolatos.

■Kas gero bus 'jeigu įmeši pi
nigą koliekam žmogui į skrybė
lę? Tiesa, tas pagelbsti jam 
dabar, bet negelbės ant ilgai. 
Tas jam kenkia, žemina jį, nai
kina jo savistovumą ir padrąsi
na jį pasilikti našta draugijai 
vietoj padėti jam likti save pa
silaikančiu.

Didelė dalis pinigų praleistų 
per Community Fondo atsargų 
ištyrinėjimą reikalų paima tūk
stančius Clevelando nelaimingų- 

_ I jų iš jų vargingo storio ir pa
čios vakare, lapk? 24 d., nuo 7 :30 gelbsti jiems tuorhlaikinai, pas- 
val., Lietuvių salėj. Draugijų j kui pataiso kas jiems stoka, ar 
atstovai atsineškit mandatus, be1 ‘ 
jų nebus duodama sprendžiamo
jo balso,. Kom.

'Draugijų Tarybos organizati- 
vis susirinkimas įvyks pėtny-

Dr. A. L. Graičunas iš Chica- 
gos, užkviestas trijų vietos or
ganizacijų, atvyksta čia su pa- 

, skaita panedėlyje, lapkričio 27 
d. Jo prelekcijos atsibus Lietu- 

i(rių,sąlŠj nuo 7 :30 vaL.vąkajęe,.
Paskaitos yra tikrai pamoki

nantis dalykas. Musų žmonės 
papratę prie visokių prakalbų- 
zaunų, kur kalbėtojais beria kas 
tik ant liežuvio galo užeina, be 
jokios tvarkos ir naudos. Lai
kas pradėt visuomenei imtis tik
rai mokinimosi. O abelnai ap- 
sipažinimas su įvairiais klausi
mais tegalimas vien per paskai
tas.

Didžiausi mokslininkai profe
sorių draugijose, nors gali gra
žiausias prakalbas pasakyt, vie
nok to nedaro: jie visada laiko 
paskaitas, nes tik taip klausyto
jui gali perstatyt ką nori.

Lietuviai turėtų pradėt pra
tintis apvertint prelekcijas.

Reng.

išmokina kokį amatą kokį jie 
gali dirbti, pagelbsti rast užsi
ėmimą, jeigu to jiems reikia, ir 
tuomi padaro dvigubą naudą — 
visuomenei ir pačiam žmogui.

Suvirš $900,000 pavedama li
goninėms gydymui ligų daugy
bės žmonių kurie neturi patįs iš 
ko mokėti. Virš $200,000 pa
skirta sveikatos reikalams 1923 
metams* Suvirš pusė mįji'jor.o 
'išleidžiama ant vaikų kad- jie 
turėtu tinkamą progij prasila
vinti ir kad neužaugtų našta ki
tiems.

Savu keliu, šis fondas gelbsti 
iš prašalinimui piktadarysčių. 
Pagelbėjimas biedniems jų da
bartinėj bėdoj, užlaikymas šei
mynos iki žmogus susiras darbą 
neleidžia žmogui nukrypti prie 
piktadarystės.

Piktadarysčių sulaikymo dar
bas turi eiti toliau. Moterjs ir 
merginos reikia apsaugoti, vy
rai ir moterįs reformuoti. Tam 
tikslui fondas skiria $167,000.

Aukaukit kiek katras išgalit 
kada jus užkalbins tam tikros 
ypatos renkančios pinigus į Ben
druomenės Fondą.

Prigėrė Lietuvis. Pereitą sa
vaitę* ketvergo naktį, nupuolė 
nuo laivo Juozas Petraitis, apie 
20 metų amžiaus, ir prigėrė. Jis 
ant to laivo dirbo. Nelaiminga
sis paliko savo sergantį tėvą, 
kuris jau kelinti metai paliegęs 
ir negali nieko dirbti nei jokios 
paramos savo didelei šeimynai 
suteikt, i

Nelaimingi ątsitikimai gatvė- 
: se Clevelande auga. Nuo pra

džios metų iki dabar automobi
liais užmušta 116 ypatų. Nedė
lioj suvažinėta trįs mo'terįs.

Nežiūrint to kad uždedama di
delės bausmės, kad siunčiama į 
kalėjimą kiekvienas sugautas 
pergreitai važiuojąs negu tieso-

)

Scena iš

“DVI SESERĮ”

Keturių aktų dramos 
kuri bus perstatyta

nedėlioj, 
Lapkričio 26 d., 
nuo 5 vai. vakare

Lietuvių Salėj, 
6835 Superior Av.e.

46W

Lošime dalyvauja:

P. Mockaitis,
J. M. Baitrukoniutė,

A. Jankauskiutė,
M. Luobikienė

O. Virbickiutė, 
, Iz. Samas'

A. Zdanis,
L. Bonionienė,

P. Tamašauskas,
A. Lapinskas,

V. P. Banionis,
P. Vasiliauskas,

A. Kranauskas
J. Vidugiris.

A. Reikus.

Paleidžia miesto darbininkus. 
Miesto majoras nusprendė pa- 
liuosuoti apie 200 darbininkų 
dirbančių prie įvairių miesto 
darbų. Jis sušaukė įvairių mie
sto darbų ir įstaigų vedėjus per- 
tikrinimui kiek kur dirba ir be 
kurių darbininkų galima bus ap
sieit žiemos bėgiu.

Gatvių taisymo darbininkai 
labiausia nuo to nukentės.

Rinkta peticija atšaukimui iš 
vietos dabartinio majoro tyrinė
tojų pareiškimu, turinti bent 5 
tūkstančius vardų neteisingų ar 
sufaišyvuotų. Peticija atšauki
mui majoro reikalauja 15,000 
piliečių parašų. Tiesų direkto
rius stengiasi patraukt atsako
mybėn tuos kurie priguli prie 
klastuotų vardų gaminimo.

Pirmas sniegas. Lapkričio 21 
ir 22 d. Clevelande po kelis kris
lelius pasirodė, pirmas sniegas, 
nors šiaip oras buvo neperšaltas.

Koks tai agentas (ar jų dau
giau) išrado naują būdą pasipi
nigauti. Eidamas per šlubas 
pas žmones kurie turi žemę (lo
tus) pasakoja kad ta kompani
ja iš kurios jie pirko lotus nori 
tuos lotus atpirkt atgal, nes sta
tys namus, ir už žemę duoda di
desnę sumą pinigų. Už padary
mą atpirkimo kontrakto agentė-, 
lis paima nuo žemės savininko 
desėtką kitą doląrių ir išeina.

Clevęlando miesto lėšoms bud- 
žetas 1923 metams manoma bus 
$13,500,000.

Lietuviai gyvenanti senos ba
žnyčios- apielinkėj gali kas sa
vaitė gauti pirkti “Dirvą” pas 
G. Garmų, 1417 E. 21 St.

Columbus, O., budavojimo ir 
paskolos ban'kų draugijos suva
žiavime pereitą savaitę kalbėto
jai pasakojo jog Ohio valstijoj 
mažiau randasi radikalų ir bol
ševikiškų palinkimų žmonių ne
gu kitoj kokioj valstijoj, delei to 
kad dauguma darbininkų liko na
mų savininkais su -i 
pymo ir paskolos bankų. _
su, kuris žmogus turi savo na
mą jis nesirūpina iš kito atimti, 
o stengiasi jį užlaikyt sau ir ne
nori kad iš jo kas atimtų.,

Suvirš 2,000 budavojimo ir 
paskolos bankų vedėjų dalyvavo 
šios valstijos konvencijoj.

linkų 'liko na- 
paga'lba tau- 
iankų. Ištie-

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui. Kam reikalinga ga

lės gaut ir valgį namie.
Kreipkitės 986 E. 79th St.

LIETUVOS RESPUBLI
KOS VĖLIAVA 

Kožnas Lietuvis rašydama? laiš
kelį pas savo gentis Lietuvon 
ar kur kitur, prilipink Lietuvos 
vėliavėlę laiško antgalvyje, kuri 
yra 2x2 colių. 'Prisiųsk 3 stem- 
pas po vieną centą, o mes pri
siųsiu! 6 paveisklėlius vėliavėlių.

W. J. PETKON ,
8 Vine St., Montello, Mass.

Nubaudimui automobilistų su- 
važinėjančių žmones vienas tei
sėjas Clevelande įveda priversti
ną jų dalyvavimą žuvusių laido-

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
E. 79th St. ir ST. CLAIR

tuvėse ir didesniuose atsitiki
muose privertimą atlankyt lavo
ną miesto lavonų salėj.

NAUJA LIETUVIŠKA 
VALGYKLA

1419 East 21 Street 
atidaryta palei seną Lietuvišką 
bažnyčią. Duodama visokie val
giai, net ir Lietuviško kopusti. 
Atsllankykit. (49)

1419 E. 21 STREET

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekus

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

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

's DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ R 
Į E į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. |

KOŽNAS pamislijat apie saviškius Lietu
voje, jausdami ateinant Kalėdas. Ameri
konišku papročiu, visi stengsitės ką nors 
padovanoti jiems. Geriausia dovana yra 
Šimtas kitas Litų, ar Desėtkas kitas Dola- 
rių. Dolarius ir Litus siunčia “DIRVOS” 
Agentūra. Ateikit bile kada, dieną ar va
kare, atdara iki 9. Nedėldieniais atdara 
nuo 9 iki 12 dieną.

Dabar Pats Laikas Siųsti.

The Telling-Belle Vernon Co.

yra šokoladinis gėrimas pada
rytas iš tyro, gero, maistingo 
Belle Vernon Pieno sudėto su 
skaniu šokoladu. Dideli ir ma
ži mėgsta jį, ir jis yra naudin
gas abiem. Pirkit jį pas gro- 
sėrninką, arba tiesiog iš musų.

s

MES MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI

PINIGUS

NUO DIENOS 
PADĖJIMO iki 
DIENAI

IŠĖMIMO

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

Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
.Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
'ir patiems taupytojams ant knygelių.
CĮĮOhio Valstijos Namų ir Paskolos Depart- 
ipęntas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.
CJ Bėgyje pastarų 15 metų nei dblaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

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

flj Ši įstaiga yra rankose gerai žinomų miesto 
biznių istorijoje žmonių, patyrusių ir išban
dytų, ypatingai apsipažinusių su bankinėmis, 
namų, nejudinamos nuosavybes 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 AVĘ. Kampas E. 34 St.

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

naujas, gelsvo aržuolo, kaina g j THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. £ 
$70. Klauskit “Dirvoj". S _ -_____ į

Parsiduoda Grafofonas 
Columbia, kabineto modelio,

700 Žieminių Ploščių
$25, $27.50 ir $29.50 Vertės

Moterims, Merginoms ir Mergaitėms
Kailio Kalnieriais /h g“
Pynėmis Apsiūti B / O T®

Rankų Darbo ■®l “ •

Netikime mes patįs ar esam kada matę tokius ploščius kaip šitie už to
kią žemą kainą! Tokia puiki yra jų materija—taip kiekvienai mėgiamose 
madose — taip atsakančiai pasiūta kad ši žema musų SUKAKTUVIŲ pa
minėjimui nuleista kaina $17.85 išrodo beveik netikėtina.

Bolivia, Normandie, Plush, Delsia, Broadcloth, 
Suedine, Velour

Pasiūta yra modeliuose kiekvienam dėvėjimui — baliams, išėjimui ir biz
niui. Pilnas skyrius visokių mierų moterims ir merginoms, nuo 14 iki 18. 
Parsiduoda Bargain Basemente po $17.85.

Ploščiaryra geriausiose šio sezono spalvose — rudi, tamsiai mėlyni, brie
džio spalvos, juodi ir kitokį. Tie ploščiai parsiduotų reguliariai už daug 
didesnę kainą. Dabar tik po $17.85.

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ į i


