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Prancūzai Jau Laižosi
Prie Bolševikų

PASKLIDO ŽINIOS JOG POINCARE SKUBINA 
SUDARYTI SUTARTI SU MASKVA.

Jo Noru Yra Patraukti Rusiją savo Pusėn prieš Vo
kietiją, taipgi Nedaleisti Anglijai Užvaldyti 

Dardanelių Kelią į Juodąsias Jūres.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijose ap
sireiškia sekančių dalykų:

Tikima jog išeis streikan prie 
dabar streikuojančių septynioli
kos tūkstančių puodininkystės 
darbininkų dar 3,500 sanitariš
kų indų dirbėjų. Jiems irgi nu
mažinama 20 nuoš. algos.

Geležies ir plieno išdirbinių 
reikalavimai didėja ir dirbtuvės 
"veikia gerai. Beveik apsireiškia 
stoka žalios medegos.

Gurno darbai Akrone paleng
va lėtėja žiemai užeinant. La
ibiausia tą atjaučia automobilių 
ratų dirbtuvės.

šiaip gurno padargų išdirbi- 
mas laikosi gerai.

Pradėjus imti naujai iškasa
mą anglį, valstijos kuro admi
nistratoriaus įsakymu pardavė
jai turi prisilaikyti kainų; į na
mus pristatoma anglis neturi bū
ti brangesnė $8 už toną.

Gariniais ir elektriniais trau
kiniais prekių vežiojimas eina 
plačiai, trūksta net vagonų.

450,000 gelžkelių relių užžiu- 
rėtojų gelžkelių darbo taryba 
pakėlė algas po 2 centu ant Vl- 
landos. Tos šakos darbininkų 
"uždarbis dabar bus • nuo 23 iki 
37 centų į valandą.

Darbininkų neramumai, kaip 
streikai ir tam panašiai, šiuo 
tarpu Suv. Valstijose stovi visai 
žemame laipsnyje, gelžkelių " ir 
kasyklų darbininkams sugryžus 
'dirbti,, išskyrus apie 40,000 dar 
negryžtančių Pennsylvanijoj an
gliakasių. Audinyčios Naujojoj 
Anglijoj dar jaučia streiką, apie 
35,000 žmonių nedirba.

Abelnai, apie 35 streikai, ma
ži-ir didesni, šiuo tarpu eina vi
soje šalyje, su apie 25,000 pa
metusiais darbą. Apie 15 ginčų 
eina del algų ir valandų, kurie 
gali užsibaigti streiku.

Geresniems laikams galą da
bar padarysianti stoka darbinin
kų, — skelbia Cleveland Trust 
<Co. vice prezidentas. Neužilgo, 
sako jis, Suv. Valstijose pritruks 
^darbininkų.

žinoma, tada reikės imigraci
ją padaryti laisvesne.

Hažleton, Pa., atsibuvo pirmas 
angliakasių streikas po pabaigi
mo praėjusio didžiojo streiko. 
.Nesusipratimas kilo del kompa
nijos atsisakymo užmokėti pa
laidojimo lėšų užmušto kasykloj 
darbininko. 1,200 žmonių pame
tė darbus. Kompanijos sutarty
je su unija takios lėšos sutikta 
apmokėti.

Francuzija jau Laižosi 
prie Rusijos

Paryžius. — Paskiausia su- 
uodžiamas Europinės tarptauti
nės politikos puodo kvapas yra 
tai Francuzų-Rusų košė. Ang
lijai per du metu besistengiant 
padaryt’ sutartis su Maskva iš 
to niekas neišėjo; dabar tą ban
do daryti Francuzai, kurie la
biausia buvo priešingi su bolše
vikais kalbėtis.

Jeigu žinios teisingai sako, 
Francuzai daugiau neniekins ir 
nesmerks bolševikų ir-užmirš jų 
raudonus girekus. —

Francuzų sąjungai su Rusais 
prieš Vokietiją yra istoriškų 
matų. Tas gal nuramintų 
vojų Francuzijoj nuo savų 
munistų, o kad ateinančioj
timųjų rytų konferencijoj Ang
lija tiki laimėti valdymą Dar
danelių pertakos, o tas nepatin
ka Rusams ir Francuzams, jie 
kitos pusės, susivienijimas Ru
sų su Prancūzais butų pavojin
gesnių Vokietijai priešu iš 
rėš negu Lenkija yra.
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Baird, Tex. — Viena moteris 
"bėgyje 10 mėnesių pagimdė pen
kis kūdikius. Gruodyje pereitais 
metais gimė trįs, dabar pagim
dė dvynukus. Viso ji turi 12 
vaikų.

San Antonio, Tex. — Skren
dantis iš Kalifornijos skersai S. 
Valstijas kariškas gazinis orlai
vis sudegė čionai. Sužeista šeši 
lakūnai. Orlaivis G-2 buvo di
džiausias kokį šiuo tarpu Suv. 
Valstijo storėjo.

Harding, kaip ir kiti preziden
tai, artinantis senatorių ir kon- 
gresmanų rinkimams, ima akti- 
viškai agituoti už savo partiją, 
rašinėdamas _ laiškus įvairiems 
politikieriams patadramas rink
ti ar pravaryti jam patinkamus 
kandidatus.

Senatui ir kongresui padarius 
pertraukas, nuskirta lapkričio 
20 diena pradėjimui naujų po
sėdžių. ■

Bolševikai Tvarkosi
Ikariškai

Maskva. — Po Genoos konfe
rencijos bolševikai ėmėsi 'maži
nimo raudonosios armijos, kaip 
sovietų atstovai žadėjo daryti.

Bet raudonosios armijos ma
žinimas nereiškia 'kad jie atsi

Turkai Nori Sumažini 
Grekijos Laivyną I

Konstantinopolis. —- Padalius 
pertrauką mušiu ir susitarus už
vesti taikos derybas tarp alian- 
tų-Grekų ir Turkų nacionalistų, 
Turkai pasijuto dagiau reiškią 
ir, kaip pastarose dienose žinios 
skelbia, Mustapha Kemal Paša, 
nacionalistų vadas, pasiryžęs iš
statyti naujų reikalavimų. Tų 
tarpe, pirmiausia, esą reikalavi
mas sumažinimo Grekijos kariš
ko laivyno; antra, sugrąžinimo 
Turkijai visų Musulmanų Esan
čių mažumomis Grekų teritori
joje ir ištraukimo visų Grekų 
iš Turkų teritorijos; trečia, ne
utralizuoti Aigajos jūrių salas; 
ketvirta, kad vakarinės Traki
jos klausimas butų išspręsta ple
biscitu.

Turkai pasiryžę nuslopint Gre- 
kus, kaip Francuzai Vokietiją.

Grekams nors labai nepatinka 
trauktis iš rytinės Trakijos, bet 
jie traukiasi, nusileisdami alian
tų norams ir pasirašytai sutar
čiai Mundąnijpj.

Pereitos savaitės pabaigoj iš 
rytinės Trakijos prasidėjo trau
kimąsi Grekų kariumenės. Ka- 
riumenės tarpe stengiamasi pa
laikyt discipliną ir sulaikyt -nuo 
kerštavimų. Tą sritį užiminėja 
ztfiantų kariumenė.

Vienas Grekų arini jos korpu
sas pareiškė pasipriešinimo išei
ti iš Trakijos ir užleisti j'ą Tur
kams. Randasi ir liuosnorių pa
siryžusių vėl kariadti prieš Tur
kus. Esą apie 150,000 tokių vy
rų norinčių ginti rytinę Trakiją.

Turkų kariumenė irgi atitrau
kiama nuo čanako, Maž. Azijoj,

RIEBUS REVOLIUCI- 
JONIERIĄI NETIKĘ 
Dublinas. —t Curragh kalėji

me 1,400 nereguliarių Airių res
publikonų kareivių butų pasek
mingai pabėgę jeigu ne vienas 
riebus iš jų, kuris užsispraudė 
per pusę-siauroj rynoj ir nega
lėjo išlysti nei kitų išleisti.

Visas kalėjimas, 1,400 vyrų, 
atsargiai suplanavo pasprukti iš 
kalėjimo per nuobėgų ryną kuri 
ėjo iki upei. Pilvais šliauždami 
rynos viduriu (nes tik tiek ir 
galėjo) lindo vienas po kitam 
laukan, ir 147 tokiu budu išlin
do. Bet 148-tas prislinkęs prie 
apsiaurinto rynos galo pusiau iš
lindęs jau užsispraudė ir užkišo 
kelią kitiems. Užpakalyje jo bu
vę negalėjo nei atgal apsisukti 
nei į priešakį eiti, ir prasidėjus 

(troškumui jie ėmė šaukti pagal- 
gos. 1,253 neišbėgo, o iš pabė
gusių 27 kalėjimo sargai suga
vo.

Dvi valandas ėmė iki pasisekė 
užsispraudusį kareivį iš skylės 
iškrapštyti.

Uždraudžia Spekuliaciją 
Markėmis

Berlinas. — Prezidentas Ebert 
išleido įsakymą uždraudžiantį 
spekuliaciją puolančiomis mari 
kėmis. Svetimų šalių pinigus 
bus galima pirkti tik gavus pa
velijimą iš tam tikro kontrolės 
departmento. Tik tiems galima 
bus pirkti^ąr keisti pinigus ku
rie nuolatinai užsiima varymu 
kokio nors -nuolatinio biznio ar 
darbo. Bankams pavelijama pir
kti iš žmonių pinigus tik kada 
bus patikrinta iš kur pas juos 
tie pinigai atsirado, ir tam rei- 
kos padaryti atimantį dok iuy-n- 
tą. Bausmė už peržengimą' to 
įstatymo nuskirta trįs metai ka
lėjimo.

davę likimui ir gali būti bile ke-1 kur gręsė susirėmimas su Ang- 
no ateityje užpulti neprisirengę, Ii jos kariumene.
"Nežiūrėdami daugiau į didu- I” ' ’' * 

mą bet į atsakantumą armijos, 
bolševikai įsteigė Maskvpį mi- 
litarę akademiją, tenai lavina
ma oficieriai ir vadai, bet skir
tumas yra tame kad į tą akade
miją priima tinkami vyrai ne tik 
darbininkai ir 'kaimiečiai, priva
tiniai kareiviai ir žemesni ofi
cieriai, bet ir senos raudonosios 
armijos vyrai. Kas metai bol
ševikų manoma pridėt prie ar
mijos tūkstančius gabiai išlavin
tų militarių žinovų. ,

Prancūzai Jau Nori Pa
naikint Sutartis

Paryžius. — Francuzija pasi
ryžus neužilgo panaikinti pada
rytą Washingtone laivyno ma
žinimo sutartį.

Francuzai nelabai palankus 
taikai; kito iš jų ir nebuvo gali
ma tikėti.

Veja Vrangeliečius 
Bulgarijos

Sofija, Bulgarija. — Bulgari
jos valdžia įsakė visiems Ru
sams oficieriams buvusiems su
kilėlio Vrangelįo armijoj, aplei
sti Bulgariją. Jeigu jie neišei
tų liuosnoriai, jie bus deportuo
jami į Rusiją.

ls

Vokietis lakūnas su pačtu nu
lėkė be sustojimo iš Berlino į 
Maskvą, 1,180 mylių tolumo, į 
10 valandų ir 40 minutų, ir tas 
sumuša visus tokius rekordus.

Romoj žemės drebėjimas labai 
pergąsdino gyventojus. Jokių 
nuostolių nepadaryta.

Amerikoj šįmet obuolių užau- 
daugiausia pegu kada atmena
ma.

Konstantinopolyje prie alian- 
tų atstovų kreipėsi Tutkų na
cionalistų delegatas prašydamas 
pavelijimo 8,000 Turkų žandarų 
parodingai maršuoti Konstanti
nopolio gatvėmis pirm eisiant 
užimt vietas tvarkos vedimui ry
tinėj Trakijoj, Grekams išėjus. 
Turkai tame mieste esą pasiry
žę iškilmingai savo žandarus su
tikti. Bet aliantų komisija tam 
pavelijimo nedavė, bijodama su
mišimų.

Turkų nacionalistų spauda ba
ra senąjį sultaną už pasitrauki
mą Konstantinopolyje nuo sosto 
ir palikimą miesto po Anglijos 
globa.

Atsiranda pulkai Turkų kurie 
vis veržiasi artyn prie Dardane- 
lių nežiūrint pasirašytos sutar
ties paliauti žygiavus tolyn.

Prasidėjus Adrianopolyj su- 
mišimamt, tenai iš Konstantino
polio pasiųsta 1,200 Prancūzų 
kareivių. •.. _

Londonas. — Viduržeminėse 
jūrėse pasirodė dvylika Suvieny
tų Valstijų kariškų laivų plau
kiančių į Grekų-Turkų varžyti
nių ruožtą.

Lloyd George Ginasi nuo 
Priešininkų

Manchester, Anglija. — Prem
jeras Lloyd George savo pažy
mioj kalboj kritikavo savo prie
šininkus kurie kaltina valdžią 
norėjime įtraukt šalį į karę su 
Turkija, ir išrodė savo pastan
gas išvengt susikirtimų su Azi
jos atėjūnais į Europą. Jo di
džiausia pastanga buvo prieiti 
susitarimo ir susitaikymo, o ne 
rengtis kariauti. Jis, sako, nie
kad savo žmonių nesuvedžiojo ir 
dėlto nebijo ir šiame atsitikime 
atsiduoti jų nuosprendžiui.

Siūlo Duot Vokietijai 
Moratorium Penkiems 

Metams
Paryžius. — Anglijos narys 

prie atlyginimų komisijos pada
vė sumanymą visai komisijai nu
tarti atidėti reikalavimą mokes
nių iš Vokietijbs ant penkių me
tų laiko; ne tik piniginio atlygi
nimo nereikalauti; bet net ir dai
ktais. To plano .tikslas yra at- 
grąžinti markę iki vertės kuri 
leisiu Vokietijai nustatyti kraš
to biudžetą.

Sako, Europa Arti Karės
Hoboken, N. J. ■— Sugryžę iš 

Europos tarptautinės prekybos 
komisijos nariai skelbia jog da
bartiniu momentu Europa yra 
arčiausia prie naujo militario 
konflikto negu kada buvo pasi
baigus pasaulinei karei. Komi- 
sijonieriai sako jog jų ištyrinė
jimu Europos šalių padėties per
tikrino juos kad tos pražūties iš
vengimui reikalinga tuojau iš
rišti finansiniai, ekonominiai ir 
atlyginimų klausimai.

“Sausina” laivus. Nuo spalio 
14 d., S. V. valdžios įsakytnu, 
visi Suv. Valstijų laivai turi ‘ap
sivalyti’ pagal blaivybės įstaty
mo reikalavimo.

Bėda su šmugelninkais kurie 
svetimų valstybių laivais gabe
na degtinę į šią šalį, o juos krės
ti bandant gali kilti nesusipra
timai tarpe valstybių.

Anglijos ir Prancūzijos laivų 
kompanijos labai priešinasi tam 
Suv. Valstijų patvarkymui.

Anglija užmokėjo Suv. Vals
tijoms $50,000,000 nuošimčio už 
$4,500,000,000 paskolą duotą iš 
šios šalies Anglijai karės laiku. 
Tai pirmutinis kokis nors gau
tas mokesnis už paskolas.

Kanadoj girių gaisre sudegė 
apie $15,000,000 nuosavybės ir 
kur ugnis praėjo per kaimus su
degė daug žmonių. Cobalte su
rasta 48 lavonai gaisrui praėjus.

IŠKELIA VALSTYBIŲ 
VEIDMAINYSTES

New Orleans, Ga. — Kur dip
lomatija neįstengė, 15,000,000 
buvusių karėj aliantų tautų vy
rų turi pirversti valstybes pildy
ti karėj iškeltus principus, lai
mėjimą atsiekus, — tokis yra 
sentimehtas šiame mieste prasi
dėjusios aliantų valstybių karės 
veteranų konvencijos delegatų.

šitas pareiškimas pagaminta 
aliantų valdžioms ir jų vedams, 
kame pareiškiama jog augantis 
nepasitikėjimas, nesandara ir 
suirutės, kokios iki šiolei tęsia
si ir paėmė viršų ant civilizaci
jos, yra svarbiausia del pačių 
valdžių paniekinimo savo karės 
tikslų kuriuos skelbdamos vilio
jo žmones į karę. Pareiškimas 
kalba varde tų “kurie kariavo 
praeitoje karėje ir kurie bus 
šaukiama kariauti sekančioje”, , 
ir reikalaujama kad butų atgrą- . 
žinama pasauliui taika, tvarka ir ; 
gėrovė. .

Jūrių liuosybė yrą kitas svar- , 
bus veteranų reikalavimas.

1 Kunigo ir Jo Mylimosios 
Nužudymo Istorija

New Brunswick, N. J. — Per- 
i eitą, savaitę suimtas vaikinas, 
* intartas savo draugo per klaidą 
1 nušovęs naktį rugpjūčio 16 d. 

kunigą Hali ir jo mylimą, zak
ristijono moterį! liko išteisintas. 
Pasirodė kad kas nors norėjo iš
sisukti iš bėdos ir surengė kitą 
pasaką apie nužudymą. Intar- 
tasai vaikinas buk manęs kad 
kas tai einąs su jo meiluže, ir iš 
pavydo pasekęs ir nušovęs. To 
intarimo liudytojas galiaus pri
sipažino iš keršto savo draugą 
taip intaręs.

Atsirado nauja liudytoja, se
nukė moteris, iš senų jų prieglau
dos esančios netoliese tragedijos 
vietos, sakosi mačius savo akim 
tą žudystę. Moteris, gulėdama 
nakties laiku, išbudo nuo kliks- 
mų ir verksmų. Išlipus iš lovos 
ji priėjo prie lango ir matė du 
vyru ir moterį užpuolusiu vyrą 
ir moterį. Kova buvo žiauri; ji 
•tuoj girdėjus keletą šūvių. Tas 
.ją nugąsdino, ir ji šokus į levą 
pakišo galvą po paduška.

. Kunigo našlė žmona, nuolat 
detektivų tardoma ir vargina
ma, visiškai nusilpo, net apsir
go nervų suirimu.

Jos nam.uose detektivai rado 
apsiaustą ir šaliką kurie buvo 
išsiųsta į Philadelphiją nudažy- 
mui tuoj po tragedijos.

Tyrinėjimai Įrodo jog kunigo 
žmona gerai žinojo apie jos vy
ro ir\ bažnyčios choro vedėjos 
slaptus santikius.

Apskričių tardytojai, kritikuo
jami negabumais tos žmogžudy- ' 
stės susekime, kreipėsi į valsti
jos-teismą prašydami paskirti 
valstijos generalį prokurorą jų 
vedamų tyrinėjimų užžiurėji- 
mui.

Kaip rodosi, ši, žmogžudystė 
buvo labai atsargiai suplanuota. 
Kunigo našlė kreipėsi j guber
natorių prašydama jo paskirti 
tardytojus kurie greičiau ją iš
teisintų ir padarytų visai nekal
ta toje žudystėje.

Yra manoma kad net kunigas 
ir jo mylimoji buvo paskirai su
čiupti, paskui suvesti į krūvą, 
apkaltinti už jų neteisėtus drau
gingus santikius, paskui nužu
dyti.

Tarp naujų-rastų davadų yra 
pora skepetaičių kurios rasta 
netoli žmogžudystės vietos, ir 
keliolika laiškų kunigo rašytų 
jo mylimai jam esant ant vaka- 
cijų Maine valstijoje.

Ilgai išlaikė paslaptį
Pittsburg, Pa. — Išsėdėjęs 12 

metų kalėjime, nuteistas visam 
amžiui už nužudymą savo pačios, 
tūlas vyras dabar, po mirties 
savo dukters pasisakė kodėl jis 
savo pačią nužudė: ji, mat, bu
vo susimylėjus su jo sunum, jos 
posūniu.

BROOKLYNIEČIŲ PROTESTAS PRIEŠ $10 
REGISTRACIJĄ

Lietuvių Neprigulmingas Klu
bas, 55 Hudson Ave., Brooklyn, 
N. Y., laikytame susirinkime 1 
d. spalio 1922 m., svarstė įsta
tymą iš Lietuvos, išleistą birže
lio 9 d., 1922 m., kur verčiama 
Lietuvos piliečius, gyvenančius 
Amerikoje, išsiimti Lietuvos pa
sus ir mokėti $10 pirmuose me
tuose, ir po $5 kituose metuose 
kaipo mokestį Lietuvos valdžiai.

Kadangi Lietuvių Neprigul
mingas Klubas nuo pat savo su- 
siorganizavimo dienos rėmė ma
terialiai ir moraliai visus Lietu
vos reikalus, kaipo: pirko pagal 
išgalės Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonus, aukavo įvairiems Lie
tuvos reikalams ir dalyvavo vi
sokiose iškilmėse kurios buvo 
surišta su Lietuvos garbe, ir to- 
delei Klubas mano turintis mo
ralę teisę tarti žodį link viršuj 
minėto Amerikos Lietuviams ne
tinkamo įstatymo, ir ganėtinai 
apsvarstęs dalyką randa Ikad:

1. Tokis Lietuvos valdžios įs
tatymas yra darantis gėdą jau
nai Lietuvos Demokratiškai Res
publikai, o kartu ir laisvę mylin
čiai Lietuvių tautai, nes tokis 
įstatymas yra liekana senoviško 
autokratizmo, ir netinkantis šių 
dienų demokratijai, ir

2. Tokis įstatymas yra šird
gėla kiekvienam Lietuvą mylin
čiam, nes jis užgauna kiekvieną 
tėvynainį ir atstumia nuo teiki
mo Lietuvai tolesnės pagalbos, 
ir todelei Lietuvių Neprigulmin
gas Klubas matydamas kaip pir- 
mesnieji tėvynainiai šiandieną 
griežtai atsisako nuo tolesnio 
Lietuvos rėmimo, nutarė išreik
šti protestą prieš tokį įstatymą 

Į kai’is varčia svetur gyvenančius 
Lietuvos piliečius imtis pasus ir 
mokėti dešimtines, ir kartu pra
šo Lietuvos valdžią tą nevykusį 
įstatymą panaikinti ir Lietuvos 
Seimą atatinkamai tą reikalą 
sutvarkyti. Antraip, visokis Lie
tuvos valdžios kreipimąsi prie 
Amerikos ’Lietuvių bus veltus.

Iri nutarta šią protesto rezo
liuciją nusiųst Lietuvos valdžiai, 
Lietuvos Atstovybei Amerikoje, 
ir spaudai.'

Albertas Benderis, Pirm. 
Pranas M. Andrius, Sekr.

Del Sandaros Seimo Ati
dėjimo

Spalio 1 d. A. L. T. Sandaros 
• 5 kuopa, Baltimore, Md., laiky- 
■ tame nepaprastame susirinkime 
i visapusiškai apkalbėjus Sanda

ros Prezidento V. K. Račkaus
ko pageidavimą kad Sandaros 
Seimas butų atidėta net iki sau
sio mėnesio sekančių metų del 
jo išvažiavimo į Lietuvą, vien
balsiai išnešė sekančią rezoliu
ciją;

Kadangi Sandaros Prezidento 
V. K. Račkausko kelionė į Lietu
vą nieko bendro neturi su San
dara, ir kadangi Seimo nukėli
mas yra laužymu .praeito Seimo 
nutarimo, kas gali daug pakenk
ti organizacijai 'kurios reikalai 
turi būti pastovesni,

Mes nepritariame Centro val
dybos sumanymui nukelti San
daros Seimą ir pageidaujame 
kad Sandaros Vice Prezidentas 
Gotautas pildytų pereito Seimo 
nutarimą ir šauktų A. L. T. San
daros Seimą lapkričio mėn.

Taipgi liko nutarta kopijas 
.šios rezoliucijos pasiųsti Sanda
ros Vice Pirmininkui A. J. Go- 
tautui, “Sandarai”, “Am. Lietu
viui”, "Vienybei” ir’“Dirvai’/.

A. L. T. S. 5 Kp. Valdyba: 
Pirm. S. Levanavičius, 
Fin. Rašt. K. Keidošius, 
Prot. Rašt. K. Pečkis, 
Už kas. A. Kurelaitis.

Mount Clemens, Mich., orlai- 
vininkų lenktynėse vienas lakū
nas padarė abelnai po 206 my
lias į valandą, tarpais lėkdamas 
po 248 mylias, kitais tarpais po 
mažiau, šis lakūnas laimėjo 
Pulitzerio dovaną.

(Pulitzer yra leidėjas "The 
New York World” dienraščio, jis 
kasmet skiria po dovaną, tai už 
raštus, tai už šiaip atsižymėji- 
mą.).

Naujas Lietuvai Minis- 
teris

Washington (Elta). — Atvy
ko Washingtonan iš Minneapo
lis, Minn., naujai paskirtas Su
vienytų Valstijų Nepaprastas 
Pasiuntinis ir Įgaliotinis Minis- 
teris Lietuvai, Frederick W. B. 
Coleman.

Naujasis Ministeris, Coleman, 
nors nėra Lietuvoje buvęs, ta
čiau keletą metų praleidęs Vo
kietijoje ir Rusijoje, yra neblo
gai apsipažinęs su Rytų Euro
pos padėtimi.

Spalio 12 d. Lietuvos Atsto
vas laikė Coleman’o pagarbai va
karienę, kurioje dalyvavo aug- 
š tie j i Valstybės Departmento 
valdininkai, Atstovybės štabo 
nariai, ir keletas žymesnių Ame
rikonų.

Prieš Coleman’ui apleisiant S. 
Valstijos, Amerikos-Pabaltijos 
Draugija žada Surengt jam New 
Yorke išleistuvių pietus. Jis 
žada išvažiuoti į savo paskirtą 
vietą apie spalio 20 d.

Botnijos užlajoj, prie Balti
jos jūrių, audrose žuvo 29 jūrei
viai.

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Homesteado Čapanionis ir Brad- 
docko Abromaitis; gi iš toliau, 
Bridgevillio Jurgutis buvo pa- 
sižadėj’ęs kalbėt, bet sužinojęs 
kad vietiniai kunigai nedalyvau
ja atsisakė ir jis. Taigi kuni
gėlių nebuvo nei vieno.

Na o 'komunistai, kurie atsi
davę Rusijai, kada gavo laiškus 
su pakvietimu, savo valdomose 
draugijose pervarė nutarimus 
nedalyvauti, nes pagal jų supra- 

I timo, ko džiaugtis kad tokia buo
žių yaldžia pripažino kitą buožių 

, valdžią.
Iš šio pranešimo visuomenė 

žinos 'kas yra tikri Lietuviai ir 
kaip skaitytis su 'tais kurie vis 
pakartoja savo užtvirtinimus iš
gamų vardo.

čia turbut bus geriausia pa
moka L. M. Draugijai, kuri tu
ri pavėlinus naudotis savo sale 
komunistams, kurie per porą 
pastarų metų rengia visokius su
važiavimus ir vakarus’ Rusijos 
naudai, laiko toje salėje savo su
sirinkimus kas pėtnyčios vaka
ras, veda komunistines pamokas 
ir lavina vaikus kaip geriausia 
Rusijai patarnaut, vis naudoda
mi dykai L. M. D. pastogę.

Kadangi jų toks i agamiškas 
atsinešimas į savo tautą, savo

SJnįįj

; PITTSBURG, PA.
Demonstracijos prisiminimai. 

Kaip Pittsburgo demonstracija 
•rugsėjo 24 d. nusisekė jau buvo 
plačiai aprašyta, norėčiau čia 
tik tiek pastebėt Pittsburgo Lie- j 
tuviams ir apielinkėms kad žino-1 
tų kas yrą tikri Lietuviai ir ku
rie rūpinas Lietuvos reikalais, o 
kas yra musų išgamos. Sanda- 
riečiai arba Sandaros 36 kuopa I 
pirmutinė nutarė padaryt atsi
šaukimą į visas draugijas ir pa
rapijas susiėjimui ir aptarimui 
demonstracijos rengimą. Tas ir 
buvo padaryta. Liko išrinkta 
tam tikras komitetas demonstra
ciją rengti, kuris (stengėsi da
lyką pravesti bepartiviškai ir. 
sudaryti iškilmę visų Pittsburgo 
ir apielin'kės Lietuvių vardu.

Bet ar taip visi norėjo? čia 
yra penkios parapijos ir kuni
gai Lietuviai, bet jie nei vienas 
nedalyvavo, taipgi nekurios or
ganizacijos, kurias turi užvaldę 
Rusijos agentai bolševikėliai, ne
dalyvavo. Draugijos kurios ne
buvo pavergtos po kunigo jungu i 
tos dalyvavo nors jos ir bažny
tinės yra, ir kurios nebuvo po 
bolševikų jungu tos irgi dalyva
vo. žodžiu, kur tik prie tų or
ganizacijų buvo arčiau tautinin
ku Sandariečiu dvasia tie dirbo Tė™> todel'ar verta tokius 
iš širdies ir pasirodė taip kaip ^valus leist.po savo namą vaik, 
dar Pittsburgo Lietuviu istori
joj nėra buvę.

S. S. parapijos
Kazėnas, 'kada komisija nuėjo 
kviest jį dalyvauti drauge, sakė 
kad jau Jis apvaikščiojęs Lietu
vos pripažinimą. N. S. Kunigas 
Sinkevičius pasakė/ Aš jau se
nas, jus rengkit, darykit, — to
dėl North Side Lietuviai ir da
lyvavo. Betgi Kazėno parapijo- 
hai ir jo draugijos jo nepaklau
sė ir dalyvavo be jo pavelijimo, j 
Jis buvo užsakęs bažnyčioj kad 
kurie dalyvaus Sandarokų paro
doj bus areštuoti, 'bet nedėlioj 
prieš parodą pasakė: dalyvauki!,' 
nes matė kad sulaikyt negalės.

McKees Rocks klebonas Vaiš
noras norėjo, ir daug visokių pa
tarimų rengėjams "davė, '‘bet /ofi
cialiai nedalyvavo, nes nenorėjo 
Kazėno paskandint. Taip pat

paaiškinus jis užrašė į protoko
lą jog Aido Ratelis, L. M. P. 
kuopa ir L. D. L. D. kuopa dau
giau negali turėt nieko L. M; D. 
Name. Na o pora metų atgal, 
kada Birutės Choras buvo išva
žiavęs į Braddock, Pa., sulošt 
ir koncertuot del Liet. Raudono
jo Kryžiaus, toj pačioj draugi
jos įsigalėję komunistai po va
dovyste A. Navalinsko (to pa
ties kuris buvo pasirandavojęs 
drapanų siuvyklą nuo M. Urla- 
kio, o jam susirgus pardavė jo 
rakandus ir pabėgo) sumanė' 
iššluot iš L. M. D. Birutės Cho
rą už tokį pasielgimą. Bet Bi
rutė ir šiandien gyvuoja, o Ru
sų agentėlius jau šluojama lauk 
kaip blakes, anot tų pačių ko
munistų tarmės 'apie (Birutę.

L. M. D. Narys.
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(J Siunčia pinigus į Lietuvą.

GERB.- Q
tOpraoilo KAMPELIO^

Vartojama 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

ščiot ir purvint Lietuvių vardą? 
I Tegul jie eina pas Rusus ir ten 

bosas Kun. tarpe gyvena’ ° ne tarp Lie' 
tuvių. Sandarietis.

Demonstracijos atbalsiai; Mė
nesiniame L. M. D. mitinge spa
lio 8 d. buvo pakelta klausimas 
kaslink Lietuviškų išgamų. Mat, 
kada L. M. D. dėjo visas spėkas 
'kad paroda pavyktų kuogeriau- 
sia, sufanatikėję Lietuviai pra
dėjusius maršuot Lietuvius va
dino krokodiliais ir tam pana
šiais vardais, šiame susirinki
me liko nutarta kad tokiems 
gaivalams neturi but vietos tar
pe Lietuvių — teeina pas Troc
kį. Visas draugijas kurios va
rė komunistišką propagandą ir 
šeimininkavo L. M. D. Name nu
tarta šluot lauk. Nors Sekreto-' 
riui buvo sunku “suprast” tari
mas, bet apie keturis kartus

Birutes Choras veikia. Spa
lio 21 d. Birutės Choras rengia 
balių L. M. D. Name. Spalio 26 
d. ten pat bus Jono Butėno kon
certas Birutės rengiamas: Lap
kričio 18 d. Birutės Choras ren
gia koncertą ir perstatymą tra
gedijos “Brolžudis”. Apie pa
baigą spalio Birutė rengia kon
certą ir teatrą su perstatymu ko
medijos “Balon Kritęs Sausas 
Nesikelsi”. Naujų metų vaka
re tas choras turės balių. Po 
Naujų Metų rengiama koncertas 
Mikui Petrauskui; dar kiek vė
liau manoma pastatyt operetę 
“Koncilium Fakultatis”.

Kaip matyt, choras nesnau
džia. Birutės koncertų visi lau
kia ir lankosi juose, nes ką tik 
rengia, choras puikiai atlieka.

Operetę čia tik pirmu kartu 
mokinamasi, kažin kaip nusi
seks. Bet tikėtis galima pui
kiausio, nes parinkta geriausios 
spėkos.

Todėl geistina kad visas jau
nimas prie Birutės prisidėtų ir 
drauge darbuotųsi. Pamokos bu
na L. M. D. Name kas ketvergo 
vakaras nuo 7:30 vai..

Reporteris.

(J Parduoda Laivakortes į ir 
iš Lietuvos. £
Parūpina visus popierius 
išvažiavimui į Lietuvą, S. 
Valstijų ir Lietuvos pilie
čiams, ir gryžimui atgal.

ę Pagamina popierius par- 
traukimui giminių Ame-’ 
rikon iš Lietuvos.

Cl Padaro Doviernastis-Įga - 
liavimus pervedimui, tur
tų Lietuvoje esantiems.

Norėdami informacijų atsilankykit ypa- 
tiškai arba klauskit laišku.

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

Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną
?

f

PLA-

T. M. D. NARIAMS

Ispanijoj

Saulėtoj Ispanijoj švarus dantįs pri
duoda "senoritai” viliojančio gražu
mo, taip lygiai kaip ir šios šalies gra
žuolėms.

Ir tenai, kaip ir čia, kiltesnės šeimynos pasi
renka COLGATE’S del jo gerumo. Jis išva
lys jūsų dantis puikiai. Didelė triubelė, 
kairia 25c.

Geri Dantys Gera Sveikata
“Cblgate’s” vardas ant toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą; Įsteigta 1806 m.
. • \ - , ■ , . . •

SHENANDOAH, PA.
Spalio 7 d. Sandaros kuopa 

čia -buvo' surengus prakalbas; 
kalbėjo Lietuvos St. Seimo na
rys Ladas Natkevičius.- Publi
kos buvo apie 150 ypatų, kadan
gi .oras buvo negražus, drkčiai 
lijo. - Vakarą vadovavo p. Kli
mas. Gerb. Natkevičius kalbėjo 
apie Lietuvos naują konstituciją 
ir1 piliečių teises .bei kokiomis 
teisėmis liko apdovanota Lietu
vos prezidentas; aiškino kokios 
bus Lietuvos mokyklos, darė pri
lyginimus Lietuvos konstitucijos 
.prie Suvienytų Valstijų konsti
tucijos. Jo tolesniu išvedžioji
mu -buvo apie tai ką turim daryt 
pataisymui tų 'blogumų. Paaiš
kinus apie 'Lietuvos politiškas 
partijas ir rinkimus Seimo, pa
daryta kalbos pertrauka. Aukų 
surinkta apie 20 dolarių. Dabar 
mat nesenai po streikų, žmonės 
nedaug pinigų turi.

Antni atveju gerb. Natkevi
čius kalbėjo apie Amerikos Lie
tuvių registraciją. Sako, 'kokį 
■botagą 'Lietuvos klerikalų Sei
mas padirbo su tokiu mus ir, 
valdys. Kitų tautų valdžios sa
vo žmonių taip neplėšia kaip Lie
tuvos klerikališka valdžia. Bet, 
sako kalbėtojas, laukime toliau,! 
gal tas įstatymas bus pakeistas 
ir liksit atgal priimami prie pi
lietybės lengvesnėmis išlygomis.

J. Basanavičius.

25 Metų TMD. Sukaktuvės ir Į sų tautos. Už kokių 550 metų 
nuo Gedimino viešpatavimo čia 
Amerikoj įsisteigė Tėvynės My
lėtojų Draugija. Tais laikais 
jau Lietuva buvo pavergta, na 
ir ši organizacija ėmėsi darbo— 
palaikymo Lietuvystės Gedimi
no ainiuose, ir pertai Isubendri- 
nimas šių dviejų žymių sukak
tuvių paminėjimo bus T. M. D. 
kuopoms dideliu nuopelnu.

Kitokį veikimą kuopos pačios 
ųusistatys. Patartina dabar, pa
sinaudojant proga, dar rengti* 
prakalbas-paskaitas Dr. A. L. 
Graičunui, kuris nuo spalio vi
durio iki beveik galo metų pasi
rengęs važinėti po kolonijas su 
paskaitomis. Dr. Graičunas yra 
uolus TMD. darbuotojas, taigi 
jam vakarų rengimas TMD. kuo
pose butų gražiu pasitarnavimu 
apš vietai.

šiose dienose TMD. Literati- 
nės Komisijos pirmininkas V. 
K. Račkauskas yra Lietuvoje. 
Jam Centro Valdyba pavedė pa
sitarimą su Lietuvos spaustuvė
mis išleidimui didelio veikalo, 
“Istorijos Braižiniai”. Jei gerai 
viskas pasiseks, nariai netrukus ' 
to veikalo pirmą knygą gaus. .

... — — I (jų bus trįs knygos). Prie to, '
kuopoms geriausia tas sukaktu- Račkauskas tarsis su Lie- , 
ves apvaikščioti subendrinus su. 
savo organizacijos sukaktuvė
mis. Abu tie paminėjimai su
dėti j vieną bus,sykiu ir publi
kos patraukimu ir atlikimu pat
riotinio darbo. ,

Vilniaus įsteigimas 'buvo Ge- . 
dimino viešpatavimo dienose. 
Gediminas paliko Lietuvos vai- ~ 
dovu 1315 metais, ir 1915 me- • . . -

600 Metų Vilniaus Sukaktuvės.
Tėvynės Myl. D-jos 'kuopos at

sikreipia į Centro Pirmininką 
klausdamos ar 'bus paskelbta 
tam tikras laikas a^aikščioji- 
mui T. M. D. 25 metų sukaktu
vių. Rodos tam .plano iš Centro 
Valdybos niekas nenustatė, o iš 
kitos pusės ir nėra reikalinga, 
kadangi tas priguli grynai nuo 
kuopoms patogumo prisirengi
mu^ kada laikas geriausias pą- 
sitaiko. Iki galo šių metų ne
daug jau laiko yra, bet vis dar 
galima suspėt. Nekurios kuo
pos jau prie to rengiasi, ir ne
laukiama ar joms bus paskirta 
diena. Kurios nieko nesurengs 
ir tai nebus bausmės joms už 
tai.

Vienok visų kuopų įpriderystė 
butų 25 metų savo organizacijos 
gyvavimo sukaktuves apvaikš
čioti kaip katrą išgali: rengda
mos prakalbas, vakarėlius su 
perstatymais, arba vakarienes, 
kur sukvietus savo kuopos na
rius ir šiaip veikėjus galima su
kaktuves paminėti.

Kitas dalykas, šįmet yra 600 
metų nuo Vilniaus įsteigimo kai
po Lietuvos sostinės. T. M. D. |

V-^ll.....................   ■■■ ■■■ ■ ■■■

f A. Žmuidzinavičiaus
J Maršrutas

REIKALAUKIT

JEAGLE BRAND
(OQIWQED JKBJCr

Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga, 
jeigu jis yra nesveikas ir nemiega ge
rai, tai pabandykite Borden's Eagle 
Brand.

likirpkite ir prisiųskite Šitą pa
garsinimą į Borden Company, 
New York ir gausite visai vel
tui pilnus patarimus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

■ffac »wp'

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

Spalio mėn. lankysis:
20—Grand Rapids, Mich.
22—23—Detroit, Mich.
29—Town of Lake, Chicago.
29— Bridgeport, Chicago.
30— West Side, Chicago.
31— So. Chicago, Ill.
Lapkričio men.- bus.
2— West Pullman, Ill.
3— Cicero, Ill.
5—North Side, Chicago.
5— Dievo Apv. par. (vakare)
6— -Waukegan, Ill.
7— Kenosha, Wis.
8— Racine, Wis.
9— Milwaukee, Wis.

10—Port Washington, Wis.

tuvos išleistuvėmis apmainymui 
TMD. knygų ant Lietuvoj leistų 
geriausių veikalų. Jei pavyks, 
nariai dar šią ankstyvą žiemą 
gaus po naują knygą ar dvi.

1 Auginkite kuopas. Atkvieski- 
te senus narius į savo tarpą. To 

”'' ' . Tas jūsų tru- 
I su gali įvykti. Kiek Centro Val- 
j dyba dirbtų, jai taipgi reikalin- 

tais, kada Lietuva pradėjo tik-|^a^r atsidavimas jiarbui.
imtis nęprigųlmybės išgavi

mo, pažymėjo 'Lietuvos atbudi
mą 600 metams praėjus nuo to 
kai Gędiminas, vienas ’iš galin
giausių Lietuvos valdovų, Lietu
vą buvo .padaręs žinoma pasau
lyje. Dabar ji vėl likus žinoma 
visose žemės dalyse, -tik mums 
prisilaikant Gedimino dvasios. 
Jo sostinės įsteigimo paminėji
mas 600 metų išgyvavus, po jo

Daugelis kuopų pareiškė man sa
vo pasiryžimą dirbti su mumis. 
Kitos to ypatiškai nepranešė, 
bet jos pasiryžę yra dirbti ly
giai su kitomis kuopomis; ar net 
daugiau. Mat, ne visos lygiai 
jiegų turi.

Kuopų atsidavimas savo orga
nizacijai priduoda Centro Val
dybos nariams daugiau drąsos 
imtis didesių veikalų leidimo.Illdo U'/Vz IIltzLU IdgjVclVUbi j u

didelių kovų išlaikymui Lietuvių Į J.uos nariai neužilgo pradės gau-
tikėjimo, kuris ir buvo vieninte
liu, gal but, dalyku išlaikiusiu 
Lietuvystę iki. sitį*dienų, yra la
bai reikšmingas Lietuviams.. Jei 
bai svarbu mums. 'Apie Vilnių 
susikūrė paskiausiasis musų se
novės tikybos centras, ir Vilnius 
buvo centras viso to kas mums 
po šiai dienai yra dar žinoma. 
Vilniuje Dediminas pareiškė ap- 
kantą kitų tikėjimų ir rasių, bet 
pasisakė laikysiąs! pats savo. Jei 
Lietuva butų anksčiau atsižadė
jus savo seno tikėjimo, ji butų 
greičiau likus nuslopinta, ar bu
tų patekus j kitokias aplinkybes 
kurios butų reiškę pabaigą mu-

iti.
K. S. Karpavičius, 
TMD. Pirmininkas.

Čarneckis Lieka Lietu
vos Ministeriu

Washington (Elta). — Už
mezgant .reguliarius diplomati
nius santikius tarp Lietuvos ir 
Suv. Valstijų, Lietuvos valdžia 
paskyrė savo diplomatiniu at
stovu Amerikai V. čarneckį.

Spalio 11 d. specialėj audien
cijoj V. Čarneckis inteikė savo 
įgaliojimus Valstybės Sekreto
riui Hughes.

MARTYNAS TURI
NĄ ATĖMIMUI 

VILNIAUS
— Alo, drauge, aid, jau 

keli mėnesiai kaip tavęs ne
mačiau. Kibą vėl kokiam 
seime buvai ar ką kad nie
kur nesutikau?

— Sveikas-gyvas, Marty
nai, ištiesų jau ilgas laikas 
nesimatėm. Jeigu taip rei
kėjo mane matyt tai galėjai 
ateit į namus, aš ant gatvių 
nestovinėju ūžtai ir nesuti
kai.

— Drauge, aš norėjau at
eit ir užkal'bint tave aną su- 
batvakrį per Žmuidzinavi
čiaus prakalbas, ale bijojau, 
ba tu vis su tokiais dideliais 
žmonėmis-susidedi tai man 
baisu ir artyn prieit.

— Tai ir tu buvai prakal
bose? , ' -

— O kaip gi, drauge, bu
vau. Jis irgi nuo musų kraš
to, ar ne?

— Taip, nuo musų. Na' o 
kaip patiko jo prakalba?

— Labai puikiai nukalbė
jo. Net penkinę daviau, ale 
prašiau kad mano vardo ne
pagarsintų, ba musų kuope
lės draugai gali mane iš
braukt iš savo tarpo.

— Nieko nenustotum jei
gu išbrauktų, bet dar ir. lai
mėtum, nes prisidėdamas su 

kitokiais žmonėmis dirbti ku
rie tokių puikių kalbėtojų 
ir mokslo vyrų turi, pasi- 
justum pažangėjęs pirmyn.

— Drauge, kad aš bijau 
su tokiais žmonėmis kalbėt.

!— Su jais kalbėt ir nerei- j 
kia iki bijai. Ir veršiui ii- ■ 
gai ima kol pripranta prie ' 
žmonių, paskui jau gerai. 
Tavo baimė augštesnių žmo-

' nių parodo dar tau stoką Į1 
kultūros.

— Drauge, tu nemislyk 
kad aš esu koks mulkis, ne. 
Aš priguliu prie susipratu
sių darbininkų organizaci
jos. -

— Bet tavo susipratimas! 
iš tavo baimės augštesniųjų 
protų parodo kaip žemai dar 
stovi, o nesistengi mokintis 
ko daugiau, o tik su savo 
draugučiaįs palėpėse skurs
ti.

— Aš kovoju už darbinin
kų tiesas, drauge.

— Jeigu butum apsišvie
tęs, su daugiau mokslo; ku
rio įgyt galėjai tik nenorė
jai, kitaip .ir darbininkų rei
kalus suprastum, o dabar ži
nai vieną tai kad kapitalis
tas tau kraują geria.

— Na o ar neteisybė, ką?
— Tai tik pasaka kurią 

lyg davatkos apie peklos mu- 
kas nusitvėrę daugiau nieko 
nesugalvoji.

— Nemislyk, drauge, kad 
mano protas toks bukas. Aš : 
beklausydamas Žmuidzina- j 
vičiaus prakalbų sugalvojau j 
tokį puikų dalyką, kurio nei j 
vienas kitas nesugalvojo.

— Apie ką gi, Martynai?
— Aš misliu kad mano-su- 

galvojimąs bus geriausias 
kokis musų istorijoje buvo.

— Na tai papasakok man.
— Jeigu visi Lietuvos pa

triotai tą planą pasiims tai 
tuoj gaus ko taip labai trok
šta.

— Na bet ką tokio tu su
galvojai?

— Drauge, tu girdėjai kal
bėtoją sakant kad Lietuvių 
sostinė Vilnius yra Lenkų 
rankose ?

— Taip, bet Lietuva visgi 
Vilnių turės kaip turėjus. ;

— O kaip jus jį atimsite 
— Vis kaip nors, juk lau

kiama Lenkijoj sukilimų, ir' 
jau dabar žmonės ten bruz
da. Tada Vilnių mes paim
sim. O ką tu turi tokio su
galvojęs?

— Man beklausant prakal
bų ir bemislinant, užėjo , ši
tokia gera mintis. Dabar 
Amerika pardavinėja kariš
kus laivus už visai pigiai.

— Na tai ką?
— Tų laivų dabar gali nu

pirkit kelis tuzinus už tiek, 
kiek jų vienas pastatyt kai
navo karės laiku.

— O ką juos nupirkus?
— Tuos laivus nupirkus,, 

suorganizuot Amerikoj pui
kus vyrų, užsėst ir nuplaukt 
Į Vilnių ir pradėt bombar- 
duot miestą iki Lenkai išsi
kraustys. Ar ne puikus su
manymas? Kitaip su tais, 
paršais rodos negausi.

— Tikrai tu patriotiškai 
pradedi mislyt, Martynai-

— Na matai, drauge, ar
as neturiu smegenų?

— Taip, to niekas negin
čija, ir tavo sumanymas bu
tų puikus jeigu jis galėtų iš- 
sumanymo toliau nueiti.

— Na o kas blogo su juo?
— Bet kaip tu tais laivais 

iki Vilniaus daplauksi?
— Ugi Nemunu iki Kau

no, paskui Nėrių į Vilnių.
— Bet ar.pamisimai, Mar

tynai apie tų upių gilumą ir 
tų laivų didumą? Nemuno 
tik ištakoj jie galėtų plau- 
kiot, ne toliau. O apie pa
siekimą Vilniaus nėra kal
bos. Kitas dalykas, iš Ame
rikos negali niekas susiorga- 
nizuot ir važiuot į Lietuvą, 
kariaut prieš Lenkus, to čia 
valdžia nepavelys.

— Padaryt slapta, drau
ge. Kodėl mes slaptai vis
ką darom surengiam pra
kalbas arba koncertą, ren
kam aukas (revoliucijai; ge
gužio pirmą dieną, po nak
ties visos gatvės numėtyta 
raudonais plakatais, ir nie
kas nežino kas tą padarė.

— Plakatai mėtyt tai ne 
maršas Vilnių atsiimt. Ir 
gaila kad tavo sumanymo šį 
sykį irgi negalėsim įvykink. 
Bet butų labai gerai kad tu, 
•turėdamas dar biskelį pa
triotizmo apie tai mislini.

— Aš, drauge, apie tai su- 
mislinau kada išgirdau tas 
prakalbas.

— Matai, į geras prakal
bas atėjus ir protas pradeda 
veikt. Nuolat ateik į tokias 
prakalbas ir galėsi išmokt 
naudingai protaut, b antga- 
lo ir naudingus darbus atli
kinėt. Pasimokinimas gerų 
kalbėtojų žodžiais daug rei
škia.

— Man, drauge; tik tas ne
patiko kad kalbėtojas nesa
kė kad šauliai už tas aukas 
prisipirkę ginklų Lietuvoj; 
revoliuciją pakels. Bučiau 
dar ir daugiau davęs.

— Sustok taip protavęs ir 
pamislyk štai ką: aš tau 
duosiu dešimts dolarių, kišk 
galvą po ratu.

— Kibą aš durnas bučiau. 
Kam aš sau gyvastį atim
siu.

— Na tas pats yra ir su 
Lietuvos šauliais. Ką jie ne
darytų blogo darys blogo 
sau, nes jie yra Lietuva', jie 
yra kraštas tas apie kurį 
mes žinome. Jeigu tenai ne
būtų Lietuvių mes neturėtu
me nei tų kovotojų nei už ką 
kovoti. Jų kėlimas revoliu
cijos butų tik prieš save, ar
ba pačių šokimas į ugnį sau 
atkeršijimui. Daugiau lan
kykis po musų susirinkimus 
ir išmoksi ką nors tikrai ge
ro ir naudingo tau ir darbi
ninkams.

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

& PAIN-EXPELLER &
Vaizbaienklls uftreg. S. V. Pat. Ofiie.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų.

Belkaluuk, kad turėtu Ikare (Ancbork
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Nuo Redakcijos
TAI KR.-DEM—Al TIE “GERADEJAI”

^TĖVYNĖJE” L. P—tis iš
1 Kauno rašo “Kas Išlei

do Registracijos įstatymą”, 
leur, ilgokame straipsnyje, 
išdėstoma tūli mums Ameri
kiečiams dar nežinomi daly- 
lai. Paskiri punkteliai iŠ to 
straipsnio skamba sekančiai:

“Vienok noriu pažymėti kad 
daugymoje tie Amerikos Lietu-1 
vių kolonijų ir draugijų protes-l r®j°m progos pažinti, tai bent iš 
••tai yra nepilnai rimti ir daugu- Į vąrdo ir kad jis yra vienas iš 
anoje neatatinka momento svar
bai ir net tikrenybei.
-smerkiama visa -Lietuvos ■ val-

Dailininkas Žmuidzina
vičius iš Arčiaus 

Pažvelgus
Dailininkas-tapytojas Antanas 

Žmuidzinavičius, dabar viešintis 
Amerikoje kaipo Lietuvos šau
lių Sąjungos atstovas, jau iš se
nai Lietuviams žinomas jei ne 
iš jo darbų, kurių mes čia netu-

pirmaeilių musų dailininkų. Yra 
Juose betgi žmonių kurie apie jį visai 

nieko negirdėjo — tai pati že-
•džia ir net St. Seimas, kuomet m utinė musų visuomenės dalis,
riž šio įstatymo išleidimą yra j neskaitanti laikraščių.
kalta tik viena krikščionių de-1 keista kad gerb. žmuidzi-
unokratų partija, nes iš jos šal- navičius mums žinomas tik kal
tinių šis įstatymas išplaukė.”

“Pasirodo kad net nekurie St. Į mis savo ypatybėmis. 
Seimo frakcijų lyderiai nieko ne-Į 
žino apie šį įstatymą.”

"Gal ne vienas paklaus koki 
išrokavimai kr. dem. vertė tokį | 
patvarkymą-įstatymą išleisti ? i 
■Jei Amerikiečiams yra žinoma 
kad p. Čarneckis pateko Ameri
kon Lietuvos atstovu smurto ke-1 
Jin, tai bus aišku kuriuo tikslu | 
ar šitas įstatymas išleista. Nie
kam nėra paslaptim kad Ameri
kos Lietuvių kr. demokratai rei
kalaudami atšaukimo pirm'ojo 
Lietuvos atstovo iš Amerikos pa
žadėjo Lietuvos valdžiai daug 
kartų didesnę medeginę Ameri
kiečių paramą jei bus atšaukta 
p. J. Vileišis ir jo vieton prisiųs
ta kr. dem. ištikimas žmogus. 
Lietuvos valdžia išklausė Ame
rikos Lietuvių dešiniojo sparno 
reikalavimų ir jums pasiuntė sa
vo ištikimiausį tarną p. V- Čar
neckio kuris šiandien ištiktųjų 
-attsovauja Amerikoje tik kr. de
mokratus, o ne Lietuvos Respu
blikai,

"Neilgai tereikėjo laukti kad 1 
pamačius nelauktas atmainas. 
Vietoj daug kartų didesnės Ame
rikiečių medeginės paramos Lie-1 
tuvos valdžiai, susilaukta daug 
kartų mažesnių (davinių ir au- Ii 
komis, ir apskola. Todėl ir pri- “ nyr ARITZA upė, rubežius Eu- 
siėjo kr. dem. jieškoti kelių kad I’Iropinės teritorijos kurios 
nors dalinai išpildžius savo pa- - pergalėtojai Turkai reikalavo po 
įžadus, žinodami kad (geruoju iš j išstūmimo Grekų iš Maž. Azijos, 
Amerikos Lietuvių jau to ne- . ■ — . —
gaus ką gaudavo p. J. Vileišio- 
laikais, todėl sugalvojo priver-j 
stiną būdą, -net su tokia žiauria 
pabauda kaip atėmimas piliety
bės už neišpildymą registracijos 
įstatymo.” 
; “Už šito įstatymo išleidimą 
nėra tiek kaltas p. Čarneckis, 
kurpAmerikiečiai didžiausiu kal
tininku laiko, kiek yra kalti Lie
tuvos ir Amerikos kr. demokra
tai.”

• “žinoma, jei butų buvęs Lie-1 
tuvos atstovu Amerikoje pasto
vus ir gerai nusimanantis vals
tybingume žmogus, tai nebūtų! 
prieita prie privalomos pasų sis
temos Amerikiečiams ir nebūtų 
nustatyta tokis augštas mokes
nis už registraciją, kad ‘ir priva
lomą.”

“Nors Amerikiečių protesto 
balsas yra labai- teisingas, ir 
Įimtų valstybių valdžios; ku
rioms ištikrųjų rupi 'krašto ir 
jo piliečių gerovė,' atkreiptų į tai 
•domės, tečiau su širdperša ten
ka pasakyti kad Amerikiečiai to , 
nesulauks nuo krikščioniškos . 
Lietuvos valdžios.”

“Nejaugi manote kad Lietu- , 
vos valdžiai yra labai svarbu kad 
ji pražudys vieną ketvirtdali 
Lietuvių Tautos, kuomet ji į nie- j 
ką neatsižvelgdama stumia vi- , 
są Lietuvą į neišbrendamą pra- j sj Euroj^je, skaitą save tik kai- 
žutį. Begalo sunku šitokį parei- p0 militariniai okupantai. Pre- 
škimą daryti, bet ant nelaimės kyboje ir industrijoje tenaitinių

po tapytoj'as, o mažai visai kito- 

i Gavus jį pažint ypatiškai, at
sidengia ir tas viskas.

Šalip artisto-tapytojo, kuris 
darbas ‘ atsibuna abelnai kuora- 
miausia, su didžiausiu pakantru- 

|mu, ir kur mažiausia akių ma
to, jis yra gabus kaipo oratorius 

I kuris patraukia į save žmonių 
j domę savo aiškia, gražia kalba, 
I gražiu dalykų nupiešimu, lyg 
paveikslo ant audeklo. Jo išvai
zda iš toli ir iš arti yra maloni 
ir labai drauginga. Su juo sto
vėdamas iš arti ir kalbėdamas 
nesijauti turįs prieš save kokią 
oficialę ypatą, arba “svečią iš 
Lietuvos”, bet žmogų kurį rodos 
senai pažinojai.

šalip to jo malonumo, jis yra 
ir rustus — taip reikia spėti. 
Juk jis yra šaulių centro virši
ninku, karės laiku vadovavo bū
rius. Reikia turėt būdą kuris 
rodytų šauliams jog iš jų reika
laujama paklausumo.

į Ir dar ne viskas, jeigu nori 
pilnai gerb. Žmuidzinavičių api-

I piešti.

Greta visko viršuj paminėto 
jis yra ir poetas-rašytojas.

Jo raštais mažiausia jis mums 
žinomas, ir kadangi raštai yra 
tokis dalykas kurio nepaslėpsi 
nuo žmonių akių, tai lyg išrody- 
tų kad jis nieko niekad nėra ra
šęs. Jis rašo daug (neskaitant 
dabartinį važinėjimo ir neramu
mo periodą), bet viską po slapi- 
vardžiais.

Dar ne viskas.
Kas daugiau gerb. Žmuidzina

vičius yra?
Jis yra mokslininkas. Ne so

ciologijos mokslai, ne tokie ku
rie paliečia kasdieninį žmogaus 
gyvenimą, yra jo mėgiamiausi 
mokslai. Jis myli gamtos mok
slus ir kultūros istoriją.

Kaipo artistas, jis piešia gra
žius vaizdus: puikių antkainių, 
klonių, upelių, pajūrio vaizdai 
randasi jo paveikslų tarpe. La
pų, medžių, žiedų spalvų įvairu
mas jo atvaizdinama šepetuku 
ant ištempto audeklo. Bet jis 
nebijo susipurvint savo rankų ir 
rankiodamas žemėse, kalnuose, 
grioviuose senoviškos žmonių 
kultūros liekantas. Taigi jis yra 
archeologas. Jis net yra Lietu
vos archeologiškos draugijos na
rys ir daug ko surinkęs kaip iš 
Amerikos Indijonų naudotų pa
dargų, akmeninių kirvelių ir ki
tokių dalykų, taip ir Lietuvoj to 
daug yra žemėse išjieškojęs.

Neviskas butų apie jį pasaky
ta jei neprimintum jog jis yra 
astronomijos mylėtojas. Ne tik 
mylėtojas bet ir studijuotojas, 
ant kiek laikas leidžia.

Tas gamtos mokslas kurį dau
gelis skaito nereikalingiausiu ir 
nenaudingiausiu mokslu, Žmui
dzinavičiaus skaitomas lygioje, 
jei ne augštesnėje, vietoje su ki
tais mokslais.

Nagi ar astronomija nėra nau
dingas mokslas ? Juk ja naudo-

pastaruosius; nes Musulmanai,
MARITZA. TURKŲ- j nežiūrint kaip žemai katras sto- 

GREKŲ SIENA

iyra, kaip Reinas, tarp Francuzi- 
I jos ir Vokietijos, simboliu ir pa- 
| siganėdinimo kaulu tarp Bulga
rų, Grekų ir Turkų”, rašo bule- 
tinas iš National Geographic So
ciety iš jos Washington, D. C., 
raštinės.

“Kožna iš tų trijų tąutų savi
nos! Maritza Klonį kaipo prigu
lintį* -joms etniškais pamatais”, 
sako toliau buletinąs, “ir toks 

lyra tautinis susimaišymas Tra- 
I kijoje ir dalyje Makedonijos ku- 
ri prie jos prieina, kad 'kiekvie
na iš j ų turi bent šiek-tiek tei
sės tą reikalavimą stątyti. ' Tra
kija — ir visa Rumelia arba Ru- 
mili, kaip Turkai vadino dalis 
Europos kurias jų kardai užka
riavo — per penkis šimtus metų 
buvo skaitoma Turkiška teri
torija, nors daugiau Kriščioniš- 
ka negu Mohametoniška, dau
giau svetima negu Turkiška, 
šalip to dar, tie ne-Turkai-ne- 
Mohametonai buvo labiau pra
silavinę ir darbštesni negu Mu
sulmanai, delei ko tenai 'buvo 
žymiau pakilęs ne-Turkiškas gy
venimas nežiūrint sunkių taksų 
naštos, persekiojimų ir skerdy
nių ką viską tie ne-Turkai turė
jo. an^ savo pečių nešti.

“Daugiau ar mažiau nejaučia
mai Turkai rodės, per visą savo 
pusės tūkstančio metų laikymą-?

miestelių ir miestų jie nebandėtaip yra.'
'■Akivaizdoj tokio šlykštaus ir negalėjo lenktyniuoti su Gre- 

klerikalų ir jo atstovo apsi- kais, nei žydais nei Armėnais; 
Vilimo ir nepasisekimo, dar taipgi ir agrikulturiniam užsi- 
Lietuvos valdžia palieka V. ėmime jie lygiai buvo pervirši- 
^ariieckį ministeriaut Arne-Įjami Bulkarų ir Valakų ir re- 
rikoje. Kadangi rpgistraci-1 čiau esančių Grekų kurie užsi- 
jos mpkesniui nustatyti rem-1 ėmė Ūkininkavimu, Dauguma 
tąsi šios šalies imamu mo- Turkų apsiribavo savo veikimui 
kesniu, reikėjo pasekti ir to- miestuose kur jie buVo valdovai 
liau Šios Šalies pavyzdį: .Ji arba kareiviai. Tie kurie darė 
paskyrė Lietuvai naują mi- gyvenimą iš žemės niekad tikrai 
nisterį, o ne Edwards’ą įga- nebuvo nusikratę savo senoviš- 
liavo, kuris dabar yra Kau-.ko bastūnų papročio. Jie turė- 
ne. Reikėjo atsiųsti kom- jcyunažiau gabumų negu jų ne- 
petentišką minister) jei nd-1 kenčiamieji Krikščionjs kairfty- 
ri dar turėt reikalų su Ame- nai, delei ko jie tankiai puldinė- 
rikos Lietuviais. I davo ir plėšdavo ir skersdavo

vėjo, buvo apsiginklavę, kuomet 
krikščionjs ne.

“Rytinė Trakija tarpe Perta- 
kos ir Maritza upės yra mažai 
verta agrikulturiniai. Ji yra ne
patraukianti, laukinė, monoto
niška lyguma su vietomis esan
čiais pelkynais. Dideli plotai tos 
teritorijos nėra apdirbti ir va
saros laiku jie priduoda šaliai 
tyrlaukių išvaizdą, žiaurus mū
šiai siautė šioje srityje laike 
Balkanų Karės 1912-13 metais, 
kuomet Bulgarų ir Turkų armi
jos -pakartotinai turėjo laimėji
mų. Turkų kaimai buvo sunai
kinta pirmiau, o tuoj po-to Bul- 
karų kaimai sulaukė to paties 
likimo. Kuomet galiaus Bulga
rai užėmė tą sritį, daugybė Tur
kų, nepakęsdami likimo, traukė
si į Mažąją Aziją; ir po Grekų 
kontrole keleto pastarų metų bė
giu jie vis palengva išsikeldinė- 
po. To pasekmėj šių dienų Tra
kija liko daug žymiau ne-Tur- 
kiška negu buvo praeityje.

“Ant Maritzos ir Trakijoje, 
už kokių 25 mylių? nuo dabarti
nio Bulgarijos rubežiaus, randa
si Adrianopolis, antras miestas 
senosios Europinės Turkijos, ir 
delei to Turkai dar sykį nori tu
rėti Trakiją savo globoj. Tra
kų žemė buvo pirmutinė Euro- 
goj pakliuvusi j Turkų nagus; ir 
kolei Konstantinopolis dar buvo 
Byzantišku, Adrianopolis buvo 
Ottomanų sostine. Iš tenai jie 
eidami nugalėjo Serbus, ir ga
liaus, 1453 metais, užėmė ir di
dįjį miestą prie Pertakos. Te
nai, nors jau griuvėsiuose, ran
dasi pirmi Europiški palociai 
Sultanų ir kapas pirmojo Sulta- 
no, Murado.

“Seniau Adrianopolis buvo ga
na gyvas prekybos centras su 
toli nusikišusiomis Rumili sri
timis.7 Bet kuomet Europinės 
dalįs Ottomanų Imperijos nyko, 
ir Bucharestas, Atėnai, Belgra
das ir Sofija, atsiliuosavę nuo 
Turkų kontrolės, augo iš dum
blėtų kaimelių į veiklius mies
telius, Adrianopolis nustojo sa
vo reikšmės. Tas miestas dar 
tebeturi apie 50,000 gyventojų, 
tečiaus Grekai, Bulgarai, žydai 
ir kiti ne-Musulmanai žmonės 
žymia dauguma perviršija Mu- 
sulmanus.”

josi iš senų laikų jūreiviai ir da
bar ja tebesinaudoja.1’ Ja nau
dojasi keliauninkai po tolimas 
šiaurės žemes. Ne vienam as
tronomijos žinojimas — žinoji
mas žvaigždžių — išgelbėjo gy
vastį, atvedė į civilizacijos guš- 
tas; ir net Trią. Karalius ve
dė žvaigždė į Betlejų prie užgi
musio Kristaus. Nebūtų reikalo l 
to čia pasakoti jei ne paties A. 
Žmuidzinavičiaus gyvastis, kuri 
[prigulėjo nuo žvaigždžių. :

Mes jau žinom kad jis buvo 
'paimtas Lenkų nelaisvėn laike 
I Želigovskio užpuolimo ant Vil
niaus po pasirašymo Suvalkų 
sutarties. Nakties laiku, nors 
sumuštas ir nuvargęs, šis Šaulių 
vadas pasikėsino bėgti nuo Len
kų su savo gyvasčia. Ištruko iš 
•buto kuriame jį sargybiniai da
bojo, pasinėrė į girią. Giria yra 
geriausia globėja tų kurie nori ' 
pabėgti nuo priešų. Ji priėmė jį 
į savo glėbį. Paėmė ir1 apgaubė 
savo gaubčiu net perdaug. Bai
si ta giria kurioje jis atsidūrė: 
sykiu jam pasirodė ir pavojus, 
kartais juk iųėjęs tenai gali ir 
likti, nuvargęs, sukoneveiktas.

Bet toje- girioje jį vadovavo 
žvaigždės — taip galima sakyti. 
Jos jam parodė kelią į Lietuvą. 
Sako, kartais nors prieš savo no
rą turėjau eiti į tą pusę kur ' 
žvaigždės rodė, nors pačiam ro
dės einu atgal į Lenkus. Bet 
ėjau į priešingą pusę, kur rodė 
Šiaurinė žvaigždė. Na ir ačiū 
tam po aštuonių valandų basty- 
mosi po girią pasiekiau Lietu
višką kąimelį.

Vieną vasarą prieš karę gerb. 
Žmuidzinavičius su P. Ivanaus
ku, ’dabartiniu profesorium Lie
tuvos Universitete, buvo išva
žiavęs Į tolimą šiaurę, ant salų 
Lediniam okeane, žingeidžiai 
jis apipasakoja apie pobūdžius 
tų kraštų gyventojų. Su jais 
jokios bičiulystės negalėjo už
vesti, jei bent pastudijuoti jų 
pačią gamtą. Jie, mat, paukš
čiai. Ten žmonių beveik visai 
nėra. Kaili kur radosi viena ki
ta Eskimosų šeimyna.

Šalip tuščių šiaurių žemių, jis 
yra -lankęsi civilizuotos Europos 
dalyse, buvo taipgi Amerikoje 
apie trylika metų atgal.

A. Žmuidzinavičius gimė 1876 
metais Seirijuose, Seinų Dzūki
joj. Baigė Veiverių mokytojų 
seminariją, paskui mokytojavo 
ir mokinosi Varšavoj; ten sykiu 
lavinosi piešime. Paskiau studi
javo tapybą Petrapilyj, Paryžiu
je, kur su kitais Lietuviais dai
lininkais sutvėrė savą kuopą, o 
neužilgo po to Lietuvoj Tengė 
dailės parodas, galiaus sutvėrė 
Lietuvių Dailės Draugiją,-'daly
vaujant kitiems Lietuvių daili
ninkams. Ta draugiją gyvavo 
visu laiku Vilniuje. Po to dar 
lankėsi Vokietijoj,’ Lopdone, Ita
lijoj lir'kitur.

Visu laiku jis buvo Lietuvos 
patriotas, kovotojas. '

>Po karės, bolševikams užėmus 
Vilnių, Lenkus išvijus, jis ten 
gyvendamas liko irgi “suvalsty
bintas”- sykiu su visais Lietu
viais dailininkais. Ačiū jo ir ki
tų jo draugų buvimui tuo tarpu 
Vilniuje, daug dailos turto liko 
išgelbėta nuo puslaukinių bolše
vikų. Liūdna tik kad viskas tas 
phliko plėšriųjų Lenkų naguose.

Bet gerb. Žmuidzinavičius dar 
kalba, su įsitikinimu, apie viltis 
Vilniaus-' atgavimo. .

Tik po jo sugryžimo į Lietuvą 
jau mes apie Žmuidzinavičių 
daugiau nebegirdėsime —

Jis tikrai pasiryžo parvažia
vęs pakeist savo pavardę, nes 
dabartinė esanti perdaug “po
niška” ....

ka-

Ne Visada Gerieji 
Išlaimi

Viennoj (Austrijoj) prieš 
rę vienas tėvas mirdamas pali
ko savo dviem sunam milijo
ną kronų. Vienas sūnus pasidė
jo savo pinigus į banką ir gyve
no iš nuošimčio. Kitas, išdykęs, 
.prisipirko didžiausius skiepus 
gėrimų ir užsikvietęs draugus 
pareiškė jog jis manąs gyventi. 
Gerojo sunaus turtas dabar su
sitraukė iki $15; -jo metinė in- 
eiga nuošimčiais yra 50c. Kro
nams "nupigus, jis liko ubagu. 
Išdykėlis sunūs pragėrė paskuti
nį kroną, bet taupė butelius, ir 
dabar juos'jis pardavė už 8 mi
lijonus kronų. —_ Labai blogas 
pavyzdis, tečiau daug tokių pa
sitaiko: nuolat dorieji žmonės 
nukenčia.

JUOZAPAS IR ZELBORA
PARAONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje

(Tąsa iš pereito num.)

' Asenata: Viešpats tuoj sugryš, nes jau 
saulė pietus pasiekė. Pabūk čia, Juoza

pai, ilgiau, nebus man taip nuobodu. Aš 
' viena tik ir kankinuosi mintimis apie tai 
: ką mano tėvas man rengia.... Ar girdė
jai daugiau žinių apie karę?
Juozapas: Vergas juk nieko negirdi ir ne

žino. Nieko apič tai nežinau.
Asenata : Tai klausyk mano žodžių. Fa

raonas buvo suvadinęs visus kunigus ir 
darė naujas dievams aukas klausdamas ar 
eiti j karę su priešais užpuolikais.
Juozapas [užsižingeidavęs]: Na ir ką die

vai jiems sakė?
Asenata: Mano tėvas, Vyriausias Kuni

gas, girdėjo dievų balsą reiškiantį jog 
Egiptas išeis pergalėtoju ir atsieks naujas 
garbes, nes dievai buvo patenkinti gausia 
Paraono auka.
Juozapas : Tas užtrauks kraujo praliejimo. 

Betgi ne vergo reikalas apie tai kalbėti.
Aš skubinuos su darbais. [Eina link durų.] 
Asenata : Eik, Juozapai, bet minėk jog aš

visada čia esu.... [Paeina paskui jo.] 
Juozapas [netoli išeigos]: Neliūdėk, die

vų tarnaite, tik melsk sau geresnio liki
mo. [Žengia lauk.]

[Pareina Potiparas, linksmame upe.] 
Potięaras [ineidamas, pamatęs Juozapą]:

Juozapai, kaip viskas klojas? [Asenata 
ir Juozapas jam nusilenkia.]
Juozapas: Viskas kuogeriausia, viešpatie.

[Asenata žiuri į abu, pasimainydama.] 
Arėjai'išvestą į lauką arti, kiti rengias sėti 
žemėn grudus. Dabar atėjau paklausti ką 
tolesnio man viešpats turi įsakyti.
Potiparas [Asenatai]: Kur Zelbora? Pa

liepk Minėtai pavadint ją čia. -
Asenata [nusilenkia, žiūrėdama į Potipa- 

rą ir Juozapą, eina kairėn]: Tuoj, vieš
patie, ją čia pavadinsime.
Potiparas [viduje būdamas, nusimovęs 

helmetą]: Klausyk, Juozapai, geras ma
no tarne. •’ Aš senai rengiuosi pastatyt gra
žų paminklą viduryje savo sodno pagarbai 
savo mylimos žmonos Zelboros. Apžiūrėk 
kiek atliekamų! vyrų turi, pristatyk juos 
skaldyt ir tašyt granito akmenis. Aš pa
siųsiu prie jų žmogų kurį dabar pargryžda- 
mas pasamdžiau statymo darbą užžiurėti. 
Skaptorius jau dirba Dievės Neitos stovylą. 
Augšta plati papėdė sodne paįei.prūdą turi 
būti gatava pirm negu stovyla reiks ant jos 
užkelti.
Juozapas: Labai gerai. Tuoj stosim prie 

darbo su dviem desėtkais vyrų. Eisiu 
juos sužiūrėti. [Pasilenkia, išeina.] 
Potiparas Tik ilgai netrukit. [Sau vie- 

nas] Pastatysiu stovylą garbei Zelboros
— savo mylimos ir ištikimos žmonos! Gė
rėsis tuomi ji, gėrėsis visas musų neėstas! 
Stovyla turi būti puikiausia už visas Egip
te, jei bent ne puikesnė už stovylas paties 
Paraono. Nes Egipto karvedis ir Paraono 
palocių perdėtinis [jis pasididžiuoja savi
mi] yra pirmas po palaiminto musų kara
liaus, ir užtai.JPotiparo palocių priešakyje 
turi būti papuošalas darbo gabiausio Egip
to skaptoriaus. [Vaikštinėja.]

[Zelbora ineina, nusiminus, susivijus, 
nelinksma.]

Zelbora Į ineidama per vidurį, pati sau]: 
Niekur jo nematyt.... [Patėhiija šone 

PotiparąĮ O, mano viešpats jau sugryžo! 
Potiparas [eina prie jos]: štai aš, žiede 

mano, sugryžau paimt tave į savo glėbį 
ir pasakyt tau linksmą, linksmą naujieną! 
[Ji nekantriai laukia išgirst] Įsakiau Juo
zapui vesti būrį vyrų pradėt skaldyt akme
nis statymui pamatų didelei papėdei prie 
prūdo, priešais mūsų palocius, „ant kurios 
pastatysiu didelę marmuro stovylą — gar
bei Dievės Neitos ir tavo! [Laukia jos 
džiaugsmo.] 
Zelbora [susijudinus]: Juozapas čia bu

vo? Kur jis dabar?
[Ineina tarpduryj Minėt. Nematyda
ma Zelboros.] •

Minėj [nusilenkdama Potiparui]: Niekur 
jos nerandame.... [Pamato ir ją] O, 

jau ponia čionai, jau sugryžo.... [nusilen
kia.]
Potiparas : Taip, jau sugryžo, galit nejieš- 

koti. [Minėt prasišalina.]
Zelbora: Ar senai čia Juozapas buvo?
Potiparas [suviltas]: Juozapas? Jis iš

ėjo prie darbo — tik ką iš čia prasišalino.
Bet kam tu jo klausinėj! ?
Zelbora [sumaišyta, apsidairo, pamato gė

les] : Jis atnešė man gėles ir čia išdrabs
tė, nesudėjo į indą kaip reikia, ir išsiskubi
no. [Meilinasi] O, vyre mano, ar aš tikė
jausi tokios garbės ir meilės nuo tavęs! 
[Bučiuoja jam ranką.' Jis bučiuoja jos 
plaukus. Paskui apkabina į glėbį ir žiuri 
jai į akis.[ 
Potiparas: Gražybe mano! Viso Egipto 

turtus aš po tavo kojų padėčiau, visiems 
dievams aukurus pastatyčiau, ir Meilės Die- 
vę iki debesų išaugštinčiau kad tik tavo mei
lė prie manęs degtų amžinai, ir kad tu lik
tum man tokia gera kaip iki šiolei buvai. 
Šis paminklas bus tik menkutis kiek aš tau 
galiu nusižeminti Tavo gražumas man ir
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naktį vaizdinas, tavo akįs sekioja mane per 
dienas, ir tavo veidą aš regiu kur tik pa
žvelgiu ! Garbė dievams kad leido jie tau 
ateiti į mano glėbį!
Zelbora [nekantriai]: Tai vesk mane, 

viešpatie, prie prūdo į sodną ir parodyk 
tą vietą kur Juozapas paminklą statys.... 
Man čia darosi trošku ir neramu.
Potiparas [vėl nusistebi]: Ne Juozapas 

pamiklą statys, aš tam darbui paėmiau 
gabiausi Egipto skaptorių. Juozapas nu
ėjo tinkamų akmenų pamatams priskaldyt. 
Bet eiva į orą, eiva ramiai po pavėsiu pa
sisėdėti. ... [Apkabina ją per pečius, pa
lengva abu išžengia lauk.] >

Uždanga leidžiasi.

Atidengimas IV
Vaizdas tas pats. Savaitė vėliau. Potipa

ras rengiasi. Zelbora guli ant sofos.
Zelbora [nerasdama ką sakyt]: Ir vėl 

viešpats rengiasi eiti į vergų rinką ?
Potiparas: Taip, Zelbora. Žadu eiti pirk

ti daugiau vergų ir jaučių Juozapui prie 
suvežimo akmenų į sodną. Ilgai netruksiu. 
Prieš vakarą sugryšiu.
Zelbora [atsistoja]: Nekantriai lauksiu 

sugryžtant....
Potiparas: Neužmiršiu ir tavęs, ir gryž- 

damas pargabensiu ką brangiausio rasiu 
iš tolimų kraštų atvežta.
Zelbora [prieina prie jo, meiliai]: Tavo 

gerumui nėra rubežių, viešpatie mano, ir 
niekad tu manęs neužmiršti.

[Vidurinėse duryse pasirodo Masid, 
Amrus ir -Gansur. Du vergai ineina 
pirma jų ir sustoja prie durų šonų.]

Masid [stovėdamas tarpduryj, kareivišku 
tonu]: Žinia Egipto karvedžiui nuo aug- 

ščiausiojo valdovo Paraono. [Atkiša Po
tiparui laišką, eidamas artyn.] Garbingas 
karalius Paraonaš reikalauja Potiparą ma
tyti..
Potiparas: Lai gyvuoja garbingas musų 
* Faraonas! [Išsivynioja, žiūrinėja laišką.] 
Zelbora [ nekantriai] : Skaityk, skaityk, 

viešpatie, garsiai, ir pasakyk man kokias 
žinias tau Faraonas siunčia. [Pati sten
giasi matyt laišką.]
Potiparas [skaito]: “Per daug mėnesių 

pietų kaimynai iš Abisinijos žemės terio- 
ja Egipto parubežio gyventojus, todėl aš, 
Faraonas, augščiausias Egipto valdovas ir 
karalius, šiuomi paskelbiu Egiptą karėje su 
užpuolikais, ir prisakau savo ištikimam tar
nui ir armijų vadui Potiparui rytoj dienai 
auštant paimti visą Egipto kariumenę ir iš
eiti ant priešų, ir kovoti su jais, o sugryž- 
ti tik parnešant Egiptui pergalės vainiką 
ir donis nuo nugalėtų,- parsivedant vergus 
ir kitokius turtus.”
Zelbora [nusigąsta]: Karė! Egiptas ka

rėje? Vėl užeis bėdos ir -vargas ir pri- *
spaudimas ! O, nelaimė, nelaimė mūšų ! 
Masid: Nusiramink, žmona vado mano.

Priešai niekados į Egipto žemę neineis, 
ir niekad nepasieks mūšų apdrutinto mies
to. Musų armiją išeis toli, į pietų kraštą, 
eis per jjūsę mėnesio, ir'teriai kariaus stum
dama priešus tolyn iki jie neliks išnaikinti! 
Potiparas : Moteries baimė! Nenusimink, 

džiaugsme mano!, Egiptas nematys už
puolimo ir vargo, Egiptas šioj karėj įgaus 
sau tik vardo ir naujų turtų! Tavq myli
mas vyras rytoj išeis priešakyje savo nar
sių kariauninkų,'ir negryš kolei priešai ne
bus" nušluoti,nuo žemės!
Zelbora [nurimus, sau] : Mano vyras iš

eis toli, toli, ant ilgo laiko, ir negryš iki 
priešai neliks iki vienam nugalėti:,... Aš 
liusiu viena, liks jis.... [Paslaptingai ap
sidžiaugia.]
Potiparas [pamatęs ją]: Neliūdėk, žvaig

žde mano, kad tavo vyras išeina! Jis su
gryš parvesdamas tau naujų papuošalų, 
naujų gerybių, ir naujos karštos meilės — 
po didaus pasiilgimo!
Zelbora [nuduoda nusiminus] : Mano vieš

pats paliks čia mane vieną....
Potiparas [kareiviams]: Gryžkit ir pra- 

neškit Faraonui jog Potiparas išpildys jo 
įsakymą, ir rytoj, saulei tekant, išvyks į 
karę. O šiandien dar ateis pas jį pasitarti. 
Masid [atiduoda pagarbą, eina su karei

viais] : Gerai, viešpatie.
[Iš kairės ineina Asenata, palengva ar
tinasi prie smilkintuvo.]

Zelbora: Didi, dalykai dėjosi! Egiptas į 
karę eina — paliksim mes namie vienos!

Asenata: O, nelaimė! O, nelaimė! Die
vai garbingi, apginkit mūšų šalį, išgelbė- 

kit musų žmones nuo prispaudimo! * [Iške
lia rankas virš smilkintuvo.]
Potiparas: Nenugąstauk, Asenata; Egip

tas nejus nelaimės, tik sugryš iš karės su 
naujais garbės vainikais. O ypač kada aš, 
Potiparas, jau dvi kares laimėjęs, vėl vedu 
savo armijas j mūšį-prieš juodąjį Etiopijos 
karalių!
Zelbora : Viešpats Potiparas sako mes čia 

nenukentėsim, busim apsaugotos iki iš
girsim žinių apie Egipto pergalę. Jis žada 
parvežt man naujų papuošalų ir daug viso
kių brangenybių!

(Daugiau telpa ant pušį. 4-to)
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

KOMPOZITORIAUS A. ALEKSIO 
NAUJAUSIOS DAINOS

ir vėl išėjo iš spaudos da Boba Kukulius”, “Musų Lie- 
tuvaitų”, ir “Bernužėl, Nevesk 
.Pačios”. Šios visos dainos yra 
šio laiko (stiliuje parašyta, ne- 
perilgos ir nepersunkios. Kiek-

JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa)
Potiparas: Taip, parvešiu tau, parvešiu 

visiems! Del tavęs Potiparas eitų j de- 
sėtkus karių ir vis stengtųsi laimėti ir par
gabenti tau naujas brangenybes! Rytoj ry
te mes išvyksim. O dabar, kolei kas, reiks 
aptvarkyt namų reikalus. [Apsidairo.] 
Kur Juozapas? Kur Minėt? Pavadinkit 
ją čia! Jau aš šiandien j turgų vykt nega
lėsiu .... Juozapas pats apsidirbs. Pava
dinkit Minėtą ir lai ji praneša Juozapui kad 
aš jo reikalauju. Ką kitą aš galėčiau palik
ti užvaizdą ir valdytoju savo palocių ir vis
ko kas lieka juose! [Apimtasnekantrumo.] 
Asenata [eidama]:. Tuojau pasakysiu Mi

nėtai kad viešpats Juozapo reikalavo. [Iš
eina kairėn.]
Zelbora: Juozapą paliksi valdovu viso mu

sų dvaro ir visko kas jame lieka?
ant manęs, viešpatie?....
Potiparas; Keistai kalbi, Zelbora! 

gi kitas galėtų būti valdovu ant 
kaip tik tavo vyras Potiparas! [Apkabina 
ją.]
Zelbora : Laimingas mano vyras kad turi 

ką palikti savo vietoj, visai galėdamas ab- 
siduoti ant jo. Gabus jaunas Izraelitas mo- 

- kės viską rėdyt taip kaip jo viešpačiui tin
ka.
Potiparas: Linksmas Potiparas kad turi 

žmoną kuri labai rūpinasi jo darbais! 
[Pamato ineinant Asenatą ir Minėtą] Ar 
suradot Juozapą?

[Asenata ir Minėt ineina per vidurį.] 
Minėt [nusilenkdama]: Taip, viešpatie.

Radau Juozapą besitrusiantį prie galvi
jų. Jis tuoj čia atsiskubins....
Asenata [prie smilkintuvo]: Juozapas 

atsiskubins.... Juozapas paliks musų 
.valdovu ir dvaro užvaizdą....
Zelbora [nugirdus, piktai]: Ko gi tu vis 

sau viena šnabždiesi?....
Potiparas: Gal meldžia mums laimingo 

sugryžimo!....
Zelbora : Mano meilė ir siela eis sykiu su 

tavimi! Liks čia tik mano kūnas belau
kiąs tavęs sugryžtančio....
Asenata: Dievai gerieji neleis musų vieš

pačiui Potiparui žūti!
Minėt [tą nugirdus, nusigandus]: Vieš

pats į karę išeina? Ar Egiptas priešų už
pultas? O, varge! O, nelaime! .Pražūsim 
mes visi, pražūsim....
Potiparas: Nusiramink, nusiramink, lai 

pranyksta tavo moteriška karės baimė. 
Egiptas neregės prispaudimo kada narsus 
Potiparas eina ant priešo!
Minėt: Lai dievai apsergsti mus nuo ne

laimių, nuo baisių karės nelaimių, ir lai 
'viešpatį Potiparą apdovanoja nepergalima 
jiega!
Zelbora : Egipto dievai geri, jie padės mu

sų kraštui... [Nekantriai laukia Juo-
po, vogtinai žiūrėdama į duris.] Bet kur 
Juozapas, kodėl jis taip ilgai neatsiskubina? 
Potiparas : Jis turėtų tuoj čia būti, bet jis 

daug darbų antsyk pasiėmęs. Jaunas vi
sada mėgsta daugiau pradėt negu gali pa- 
jiegt apdirbti. [Sėdasi į savo krėslą, giliai 
užsimislina.]

[Zelbora palengva prieina prie durų, 
laukia. Asenata kursto smilkfrituvą. 
Minėt irgi prie durų.]

Zelbora [džiugiai]: Jau jis ateina! [Ase
nata žiuri į duris.]

Potiparas [krūpteli]: Jau? Ateina mano 
ištikimas tarnas išgirsti naujų žinių ir 

paimti naujas užduotis kurias aš jam už
krausiu.

[Juozapas pasirodo viduryje, nusilen
kia.]

Juozapas: 
nęs?

Zelbora 
viešpats 

dinti.
Potiparas

no! Eikš arčiau ir išgirsk ką tavo vieš
pats turi tau pasakyti.
Juozapas [žengia kelis žingsnius pirmyn]: 

Akmenįs skaldoma, ir prie prūdo žemė 
pamatams pradėta kasti. Darbas varoma 
smarkiai. [Moterįs tėmija Juozapą, visos 
neramios.]
Potiparas : Ne tie menkniekiai dabar man 

apeina, bet tikro mintijimo valanda už
ėjo. Rytoj saulei tekant aš su visa armija 
vykstu prie Abisinijos rubežių. Reikia ne
nuoramas apmalšint!
Juozapas [nustebęs]: Tai reiškia viešpats 

į karę išeina?!
Zelbora [užgriebia pirmutinė]: Taip, mu

sų viešpats išveda didelę Egipto armiją 
prieš Etiopiją, ir negryš iki priešai nebus 
nugalėti!
Potiparas: Potiparas rytoj išeina į karę, 

ir palieka Juozapą vyriausiu užvaizdą sa
vo dvaro, savo laukų ir palocių, ir viso sa
vo turto.

’ (Tąsa iš pereito num.)
Beta Aquarii Arabų buvo vadinama 

“Sadal Sud”, “laimingiausia iš laimingiau
sių”, kuris užvardis manoma reiškęs gerą 
laimę pasekant žiemos pabaigai. Ta žvaig
ždė ir dar viena prie jos perstatė Persų mė
nulio stotį žinomą vardu “Bunda”. Ant 
Eufrato Beta Aquarii buvo žinoma kaipo 
“žvaigždė galingo likimo”..

Žvaigždė Delta Aquarii pažymi vietą iš- 
simetimo meteorų žinomų “Delta Aquari- 
dais”, kurie pasirodo tarpe liepos 27 ir rug
pjūčio 2 d., ir šioje dalyje Mayer 1756 m. 
patėmijo kaipo pastovią žvaigždę tą dangiš
ką kūną kuią vėliau Herschell išrado esant 
planeta Uranus.

Ar ir

Kas 
tavęs

Mano viešpats reikalauja ma-

[užgriebia pirmiausia]: Taip, 
Potiparas liepė čia tave pava-

[stojasi]: Juozapai, tame ma-

(Bus daugiau)

PISCIS AUSTRALIS
A K'VARIJUS taip arti yra subendrintas 

su Piscis Australis, arba “Pietine Žu
vimi”, kad geriausia ir aprašymą tos kon
steliacijos dėti tuoj po Akvarijaus.

Kaip Burritt sako, “Pietinė Žuvis” esą 
gavus savo vardą nuo pašivertimo grožės 
Dievės Venaus į žuvies pavidalą kuomet ji 
persigandus norėjo pasišalint nuo gretini- 
mosi prie jos žiauraus siaubūno Typhono. 
Buvo manyta jog Pietinė Žuvis buvo Syri- 
jonų dangišku simboliu dievo Dagono, ir ji 
taipgi buvo subendrinama su dar žymesniu 
Oannu. Ji ypatingai buvo paminėta Avie- 
naus kaipo “Didžioji Žuvis”, ir Amerikie
tis poetas Longfellow savo pastabose prie 
vertimo Dantes “Šv. Komedijos” pavadino 
ją “Auksinė Žuvis”.

Žydai tą žvaigždyną manė perstatant 
Maisto Bačką (prigulinčią Saperto našlei, 
bet Schickard sako tai esanti toji žuvis ku
rią Šv. Petras paėmė, turinti pinigą gerk
lėje.

Aratos tą pavidalą apsako turintį “Žu
vį ant kupros”, bet ta žuvis daugiausia per
statoma galva augštyn su išžiota gerkle, 
gerianti į save srovę vandens tekančią per 
dangų iš Akvarijaus vandens indo.

Ankstyvose legendose Pietinė Žuvis bu
vo motina Šiaurinės ir Vakarinės Žuvų ku
rios sudaro zodiakalę konsteliaciją Pisces.

Ši konsteliacija visa nėra matoma musų 
gyvenamose dalyse delei jos žemos pozici
jos danguose, arba toli pietų erdvėje. Vie
nok jos skaisčiausi žvaigždė, Fomalhaut, 
pirmo didumo erdvių žiburis, pakįla gerai 
augščįau horizonto ir buna matoma pibtų 
danguje anksti vakarais rudens mėnesių 
bėgyje. Fomalhaut dar tuomi yrh aiškes
nė kad jį yra-skaisčiausia žvaigždė toje dan
gaus dalyje. Ji yra toliausia į pietus, už vi
sas pirmo didumo mums matomas žvaigž
des, ir didumu ji stovi trylikta eilėje iš vi
sų didžiausių musų danguose esančių žvai
gždžių.

Rašytoja Martin sekančiai apie tą di
džią saulę savo knygoj rašo: “Anksti susi
pažinus su šios žvaigždės vienumu, pride
dant dar žymes užeinančio rudens, žmogui 
kartais užeina melancholiškas jausmas, bet ] 
jos išvaizda, daugiau su ja susipažinus, tuoj 
priduoda malonumo ir gyvumo, ir Fomal- 
hauto mylėtojas jaučia jog svarbus žiburis 
užgeso kudmet paskutinėse dienose gruo
džio ši žvaigždė nuskęsta pietvakariuose ir 
pradingsta nuo vakaro dangaus ant septy
nių mėnesių laiko.”

Fomalhaut visada subendrinta žvaig
ždžių tėmytojo mintyje su Capella, skaisčia 
žvaigžde iš Aurigo, kuri teka toli šiaurry
tiniame horizonte. Kadangi šios dvi žvaig
ždės teka 'beveik vienu laiku, tėmytojas pa
prastai pamatęs vieną šiaurėje tuoj nuseka 
akim į pietus.

Vardas Fomalhaut paeina iš Arabiško, 
reiškia “Žuvies Žiotįs”. Aratos ją mini kai
po “didelę ir skaisčią apačioj Vandenpilio 
kojų”. Tarp ankstyvųjų Arabų Fomalhaut 
buvo žinoma kaipo “Pirmoji Žuvis”. -

Flammarion, Francuzų mokslininkas ir 
astronomas, sako jog Persijoj 3.000 m. prieš 
Kristų Fomalhaut buvo žinoma vardu “Ho- 
storang”, kuomet jį buvo netoli žieminės 
saulės stoties pietuose. Ji taipgi buvo va
dinama “puikioji karališkoji žvaigždė”, ir 
buvo viena iš Karališkų žvaigždžių astro
logijoje, valdanti vieną iš kardinalių dan
gaus punktų, kitos trįs buvo Regulus, An
tares ir Aldebaran. Šios keturios žvaigž
dės ’taipgi buvo laikoma keturiais Dangaus 
sargais, sargybiniais dabojančiais kitas 
žvaigždes.

(Bus daugiau)

štai 
keturiasdešimts devynios kom
pozitoriaus A. Aleksio dainos., 
Dvi daini solo; šešiolika dainų 

įmišram chorui; trisdešimts dai
nų mokyklų vaikams duetų ii- viena pagal savo turinį yra tin- 
vienas duetas su piano palydėj i- karnai suharmonizuota. Visos 
mu. , prieinamos dabartinių chorų fa-

“O, Pažvelgia” — baritono ar- tentams.
ba mezo-soprano solo. Balso ap- “Giesmė į šv. Kazimierą” — 
ėmis siekia nuo vidurinės C iki religiško ir tautiško turinio Jo- 
F ant penktosios linijos. Prasi- no Kmito eilutės, ši giesmė yra 
deda f (minor) gamoj, C išsimo-[labai atsakanti apvaikščiojimui 
duliuoja ir užsibaigia savo kai
myniškoj (relative) F linksmo
joj (major) gamoj.

Daug reiškianti jauno musų 
poeto šilelio meiliški žodžiai ir 
įvairus kompozitoriaus dynami- 
kos ženklai su daugybe muzika- 
liškų terminų, k. t., Largo trari- 
quillo, erotico, con anima, ama- 
bile, con moto, agitato, ritenuto. 
Andante, dolce, patetico, kartu 
su gilaus turinio piano pritari
mu — padaro šitą dainą dideliu 
ir reikšmingu muzikos tvariniu,

Šv. Kazimiero dienoje, ir ji tu
rėtų rastis pas visus vargonin- 
kus ir chorvedžius, taip ir pas vi
sus choristus.

“Pirmyn į Kovą” — žodžiai' 
musų gerbiamo poetų tėvo Mai
ronio, labai tikę Lietuvos tautiš
kam himnui, puikiai kompozito
riaus aprėdyti harmonijos rubu, 
ar tik nebus viena žymiausių šio 
leidimo mišram chorui daina. Į 
šią dainą ineina daug prakilnios 
energijos, tautiškos ir religiškos

i dvasios kaip žodžiuose taip ir 
kuris patekęs į gero dainininko muzikoje. "Labai tikęs tvarinys 
rankas turėtų padaryti malonų tautiškų iškilmių apvaikščiojimo 
klausytojuose įspūdį, ši nauja 
daina turėtų rastis pas kiekvieną 
solistą.

“Bernužėli, Nevesk Pačios” — 
žodžiai J. Gudausko, melodija 
pritaikyta polkos ritmu ir ga
na atsakanti žodžių reikšmei. 
Balso apėmis siekio nuo viduri
nės C iki G viršuj penktosios li
nijos. Iš žodžių turinio ir jų 
muzikalio apdirbimo galima iš- 
anksto spręsti jog ši daina už
ims su laiku žymią vietą musų 
muzikos literatūroje. Ją ypač 
tinka dainuoti baritonui, bet ne- 
papildytų nuodėmės jei ją sudai
nuotų sopranas, tenoras, mezo- 
sopranas, basas arba kontraltas, 
žinoma, pakeliant arba palei
džiant melodiją, žiūrint ant to 
kokio apėmio balsas dainuoja. 
Publikai ji visuomet patiks.

“Trisdešimts Duetų” — kny
gutėj e telpa įvairaus turinio 
dviem balsam dainelių. Šį rin
kinį duetų butų galima skirti mo
kyklų vaikams, nors jame ran
dasi ir tokių dainų kurias gali
ma dainuoti ir suaugusiems. 
Nekurios jų tinkamos dainuoti 
pradedant mokslą, kitos bai
giant; vienos juokingos, kitos 
gi tautiško ir religiškos dvasios 
turinio. Taipgi telpa čia ir ke
letas pasveikinimų.

Pęrkraltinėti po vieną dainą 
atskirai butų perdidelis darbas 
rašytojui ir gal įsmilktų skaity
tojo akįs, bet abelnai galima iš
sireikšti jos šita knygutė gana 
vykusiai sutaisyta ir musų da
bartinio jaunimo auklėjimui la
bai naudinga.

Keletas tų duetų yra to pa
ties kompozitoriaus apdirbta ke
turiems mišriems balsams.

Žymesnieji ŠIO rinkinio duetai įone išlipimo ant žemės važiavimui 
gal bus šitie: Mus Lietuvaitė”, i Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo- 
“ Verda Boba Kukulius”, “Buvo 
Tadas Gėrėjas”, “Jurgis Verkė”, 
“Tupi šarka ant Tvoros”, “Tu
pi Gaidys”, “Mes Gryšim Ten”, 
“Ačiū, Ačiū”, “žiba mano Trįs 
Sesytės”, “Stokim, Broliai, tuoj 
į Darbą”, “Pirmadienyj žlugtą 
Plauti”, “Darbininko Daina”, i 
“Ginkim šalį Lietuvos”, “Vyčių 
Gimnas” ir “Lietuvos Gimnas”. 
šis rinkinis turėtų rastis kiek
vienoj Lietuvių mokykloj.

( “Skrenda, Lekia musų Mintįs” 
—-keturių pusalpių duetas su 
piano akompaniamentu. Gražios 
meiliškos Šilelio eilutės, dueto] 
formoj muzikališkai gana nuo
sekliai apdirbtos, šis duetas tin
kamas dainuoti sopranui su te
noru arba mezosopranui su ba
ritonu.

Apart gražios melodijos per
dėm, pabaigoj, kompozitorius 
įvesdina vieną ypatingą muzikos 
retenybę, būtent, synkopą arba 
perkėlimą kirčio arba akcento 
nuo paprasto mušimo ant nere- 
guiiario mušimo. Tas priduoda 
daug įvairumo melodijai ir pa
lydovui ir žymiai papuošia visą 
kompoziciją, jeigu, žinoma, ne- 
perdaug. Tokia pat synkopos 
forma yra pavartota gerb. kom
pozitoriaus M. Petrausko pabai
goj akompaniamento dainos “šią 
Nedėlėlę”.

“Keturiolika Dainų” — miš
ram chorui knygutėje, čia taip
gi telpa įvairių dainų mišriems 
balsams. Svarbesnės jų gal bus 
šios: “Stokim, Broliai”, “žiba 
mano Trįs Sesytės”, “Buvo Ta
das Gėrėjas”, "Mačiau Besilei
džiant”, “Darbininko Daina”, 
“Tupi šarka ant Tvoros”, “Ver-I

dienoje.
Tiek tai išėjo iš po kompozi

toriaus A. Aleksio plunksnos dai
nų šiuo kartu. Visos jos yra at
spausdinta paties kompozito
riaus lėšomis.

Iš virš perskaitytos keturios- 
dešimts devynių dainų recenzi
jos lai skaitytojas negauna nuo
monės jog jose nesiranda neto
bulumų. Priešingai, suglaudus 
visus šio leidinio tvarinius) krū
vą ir palyginus juos su anksty
vesniais to paties kompozitoriaus 
leidiniais, sąžiningai pasielgiant, 
reikia pasakyti jog nėra taip 
svarus muzika ir gilus jausmais 
kaip pirmieji jo leidiniai, ir vie- 
nur-kitur randas apisilpnių spra
gų, kurias butų galima patobu
linti. Bet užtat šitame pluošte 
dainų yra daugiau ir įvairesnės 
medegos, o antra, juk ir 
Beethovenas neapsiėjo be 
nybių.

Yra labai patartina kad 
dainos rastųsi pas visus muzi
kos mylėtojus. Rudeniui atėjus 
ir žiemai besiartinant, geresnio 
dainininkams peno nesimato'da
bartinėj Lietuvių muzikos .dir
voj kaip gerb. komp. A. Aleksio 
keturiasdešimta devynios dainos, 
žihgeidaujantieji kreipkitės: A. 
Aleksis, 815 N. 8th St., Spring
field, Hl.'

Muzikos Mylėtojas.

pats 
silp-

šios

CUNAP
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
, YPATISKAI vadovaujama ekskursija 
■ su persėdimu j kitą laivą Southamp-

linų išplaukiančiu iš New Yorko kas 
UTARNINKA8.

trečios klesos paaaiieriai turi 
paskirus kambarėlius.

_ ~........ AQUITANIA
BERENGARIA

Taipgi per Liverpool ir Glasgow 
AUSONIA (naujas) - spalio 19 
ASSYRIA ... - Spalio 21 
SCYTHIA - . - - - ^Spalio 26 

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

ar kaimynystėje.
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Visi

MAURETANIA

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. 1

Nedėldieniais nuo 3 iki ■ 4 v.al

DAKTARAS CLARK GYDO VYRIŠKAS 
IR MOTERIŠKAS LIGAS

Speciale atida kreipiama j Kraujo ir Odos Ligas, Vidujinius Už.* 
sikrėtimus, taipgi Gilių ir Ciepii gydymų. Ar turėjai Wassermano 
Išbandymą savo kraujo? Neprivalai apsivesti jeigu tas bandymas 
parodytų kraujo blogą stovį.

Aš gydau Votis, šašus, Išsiveržimą, Ištinusias Giles, Užsikrėti
mus, Reumatizmą, Silpnumą, Nervų Ligas, Gėlimus, Sudėtinus Skau
smus ir visokias Užsisenčjusias vyrų ir moterų ligas.

Tūkstančiai vyrų ir moterų Clevelande turi Chroniškas ir Kraujo 
Ligas ir jiems reikalinga specialisto patarnavimas, tokio kuris yra 
pilnai išsipraktikavęs Klnikose New Yorke ir Ohio. Aš tikiu jeigu 
gydysites pas mane sutaupysit pinigų ir laiko. Aš duodu vaistus.

PASITARIMAS DOVANAI^

T. W. CLAK, M. D. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4973 WOODLAND AVE., Kampas E. 50th St., 2ros gr. Room 3. 

Valandos: 10 ryte iki 4 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 11 iki 1 dieną. CLEVELAND, O.

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

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkp Ruffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

10% ir Saugumas
Mokama 10% Dividendo

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

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

$5 išsyk ir 'po • .50 į mėnesį nuperka 1 šėrą
25 išsyk ir po 2.50 į mėnesį nuperka 5 šėrus
50 išsyk ir po 5.00 į mėnesį nuperka 10 šėrų

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

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

užžiurimos taupymų ir paskolos įstaigos.

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

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

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

. DŪLIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausių galimu laiku.

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

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

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

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

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

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

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

i Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

—



DIRVA 5

3Jatt trintas
Ronaldas:

Aš meldžiu tamistos neperiškadyt man, 
nes aš čia esu pakviestas ir gaunu už tai 
užmokesnį tai turiu atlikt viską kaip rei
kia.

“KRYŽIOKAS”
KOMEDIJA DVIEJOSE SCENOSE 

IŠ LIETUVOS KRIKŠTIJIMO 
LAIKŲ.

Parašė Kukurūzas

Lošėjai:
Ronaldas—Augšto, plono ūgio, viduram

žis; ilgais plaukais, augšta skrybėle-ci- 
linderiu, siaurom kelinėm, dideliais če- 
verykais, visa išvaizda — artisto-akto- 
riaus. Balsas turi but tvirtas storas, 
kalba reta; vaikščiojimai ir žingsnia
vimai tvirti bet lėti.

Barkūnas—Smulkaus sudėjimo, mažo ūgio 
ir lengvo aiškaus balso. Apšiapęs, su
sivėlęs, pašlemėkas.

(Lošti gali ir vaikai)
Barkūnas ant scenos išsykio nesirodo, 

visai publika neturi žinot kad jis loš; salėj 
jis sėdi viduryj publikos, per vidurį salės. 
Sėdi neramiai, taip kad vis publika ant jo 
atkreiptų atidą. Parengto vakaro vedėjui 
perstatant dalyką, Barkūnas neminima, tik 
Ronaldas. Geriau kad abu lošėjai butų ne
pažįstami publikai.

Barkūnas:
[Išeina į aslą]: Aš tau neperiškadinu, o 

tu negali man po ause rėkt: “IŠBUSK!”
Ronaldas :

Supraskite, tamista, aš ne tamistą budi
nu,-tik publikai deklamuoju....

Barkūnas :'
[Eina artyn prie scenos] : Publika tokių 

niekų visai neklauso.
Ronaldas :

Iš kur gi tamista gali žinot kad 
kai: juk publika ramiai visą laiką 
si, o tamista, mačiau, miegojai.

Barkūnas:
Aš ir miegodamas girdėjau tik: 

išbusk! — ir daugiau nięko gero 
kei.... Durni tie -kurie tau už tai 
moka!....

Ronaldas :
Meldžiu eit ir sėstis j savo vietą, nes pub

lika be reikalo trukdyt neužsimoka....
Barkūnas :

Aš tavęs daugiau nenoriu klausyt!.... 
[Eina sėstis, bet atbulas vis pažiūri į Ro
naldą.]

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

ESU LINKSMA 
Man-pasaulis yra Dangus, 
Visi žmonės draugai brangus; 
Jokio vargo rods neturiu 
Kada į jo akis žiuri u.
Esu linksma, nes jo akįs 
Šimtą sykių man pasakė 
Kad linksmumas laimę duoda, 
Meilę tveria, džiaugsmą rodo.

tai nie- Kur dvi širdįs vienaip .plaka— 
klauso? Laimė rožėm’s kloja taką;

Vienaip jaučia,'vienaip mano, 
Tiktai tie linksmai gyvena.

išbusk! Kad sukurt meilę pastovią, 
nepasa- Kad atsiekt laimę, gerovę, 
pinigus Tikrą linksmumą turėti 

Reik .pilnai užsitikėti.
Mintis pilna teisingumo, 
Nėr’ puikybės, nėr’ piktumo, 
Nėr’ godumo, nėr’ pavydo — 
Ten tai tikrai meilė žydi. ■

Audra.

Baisiausias astronomams ne
smagumas buvo aną dieną, kada 
saulei besirengiant užtemti, jie 
išškaitliavo kad užtemimas bus 
tą ir tą minutą, tą ir tą sekun
dą, o prasidėjo 15 sekundų vė
liau, ir sakyta jog bus tiek ir 
tiek minutų užtemimo ilgis, o 
buvo keturiom' sekundom trum
pesnis. Jie sau už ‘'tokį baisų” 
nenuspėjimą teisingai net plau
kus sau mio galvos rovė.

Nieko nėra reguliariškesnio 
ir tikresnio kaip tyrinėjimuose 
dangiškų kūnų: taip beveik tik
rai iki punkto galima nuskait- 
liuoti.

Tik žmonių tarpe įsantikių ne
galima nustatyti, ir nors vienaip 
įsivaizdini arba sakai taip busią, 
ima ir nusideda kitaip.

&
Traukinis yra daug naudin

gesnis už točkę, — rašo P. Rai- 
lis, — bet jis daug greičiau gali 
susigadint negu točkė.

V.
Antgalvius beskaitant. Chi

cagos “Drauge” radome šitokią 
Jos skyriuje mes matėme įjneiės antgalvį: “Šoko per lan-

• Kulturin- gą ir žuvo»

Scena I
Scenos užpakalis uždengtas; tenai reikia 

turėt parengtą kitą vaizdą — girią kur 
vėliaus atsibus Lietuvio su

Kryžioku karė.
Ronaldas [išeina prieš publiką savo artis

tiškoj Uniformoj, su fraku, cilinderiu, ap- 
šiapusios išvaizdos; švarko vienas guzikas 
įsegtas į žemesnę skylę, toj kilpoj jis įsiki
šęs ranką. Prieš publiką pasilenkia. “ 
kūnas sėdynėj snaudžia.]

Bar-

Ronaldas 
Nauja gadynė įvyko, 
Seni amžiai jau išnyko.

• Viskas sviete kitaip yra 
Negu tėvai mums paliko.... 

į
Barkūnas:

’ [Numoja ranka, pusbalsiai]: Tik i 
bodžių pasaka!.... [.Vėl užsimerkia, 
snaust, palengva knarkdamas.]

Ronaldas [ima įsavo toliau]: 
O, pasauli, kas dedas 
Su tavim šiandieną! 
Kuomi buvai ir prie ko 
Tu eini dabar?.... 
Nelinksmina niekas 
Kas buvo nei vieną — 
Vis nori iš tavęs 
Daugiau, daugiau dar! 
Visur kur girdi tik: 
“Išbusk, susiprask!! 
“Į kovą! į kovą!” — 
Kas tik gyvas šauk. 
Pažvelk, o pasauli, 
Ant jų veidmainysčių, 
Nuvyk, nuvaryki 
Nuo savęs juos lauk!

Barkūnas:
[Pakelia galvą]: Verčiau 'tylėtum 

butum geresnis.... Man tavo giesmių 
reikia.... ' ’

min
ima

tai
ne-

Ronaldas :
Meldžiu tamistos nusiramint.... 

čia leistą kalbėt.... [ Vėl ima savo] :
Sustoję į eilę
Taip gied’ senatvarkiai
Kurie neapkenčia
Naujo nieko smarkiai. .

[Linkteli publikai.]
Barkūnas:

Aš žinau kad tau leista plepėt, bet kalbėk 
gerai,- o ne niekus.... [Vėl apsivertęs už
siausta.] • d _

Man

Ronaldas :
[kitu tonu, kitą pradeda]: 

Išbusk, o vargdieni, iš miego, 
Nes rytas jau pradeda aušt; 
Jau spindulis saulės iš kalnų 
Išlindęs pasveikina mus!

. Jau eina artojai j lauką, 
Senai gied’ ore veversys, 
Tik tu sau be rūpesčio miegi 
Užmiršęs sunkiuosius vargus.... 
Jau saulė pakilo, diena jau,

■ z' [rodo j lempą]
Kaip linksma, gražu kaip, sakau.... 
Išbusk tat ir tu, o vargdieni [garsiai] 
Jau laikas eit arti laukus!

[Lenkia publikai galvą.]
Barkūnas :

[Krūpteli, pašoka, atsistoja]: Ko tu ten 
dabar kaip asilas(žiovauji: “Išbusk! Iš
busk!”.... Aš užsimokėjau už sėdynę ir 
galiu sau joje miegot ir daryt kas man pa
tinka!

Nuo Juokų Red.: štai šmote
lis gerb. Audros rudeninės filo- 

Ronaldas:. Irfi-jos “ e1meilt-tikr‘?T’
Meldžiu nusiramint, nes aš pareikalausiu 'ę’11 Z05?1 ,es aip .am -2 

kad tamistą prašalint^ iš svetainės už tvar- tų gerb‘ Audros pastanga lsnst 
kos ardymą.... Eik, sėsk ir tylėk!

Barkūnas:
[Atsisuka eit atgal prie scenos] : Aš mo

ku už savo sėdynę tiek kiek ir visi, ir niekas 
neturi tiesos mane iš šios salės prašalint.... 
[Vėl atsisuka ir eina prie sėdynės. [ Koks 
gudruolis — užsilipo ir budina visus....

Ronaldas :
Tamista, duok man pabaigt....

, Barkūnas :
Gali baigt, tik daugiau manęs nebudink. 

Jeigu dar kartą išbudinsi tai čeveryku pa
leisiu stačiai į tavo augštą skrybėlę....

Ronaldas :
Jei tamista nori miego tai eik namon ir 

išsimiegok, o čia ne vieta miegot ir publiką 
trukdyt....

Barkūnas:-
[Vėl atsisuka link scenos, eina artyn] : 

Tu dar labiau savo poteriais trukdai. Kad 
nieko geresnio nežinai, verčiau nulipk nuo 
ten, o užleisk vietą geresniam!

’ Ronaldas :
Tai meldžiu tamistą čia užsilipt ir pasa

kyt ką geresnio, jei mano nepatinka....
Barkūnas:

Žinoma, jei aš užlipčiau tai daug geriau | 
publikai patikčiau negu tu.... 4/

Ronaldas: /rr — .. „ < mr*., — • ii xt j. • t ■ i — (Tasa is pereito num.) ToliauJAtkisa jam ranką]: Na, tai lipk čia, o - -e užtikome dau_
as pasitraukiu.... | giau žingeidum0. Užėjome pa-

BaRKUNĄS veikslų skyrių, pirmiausia senų
Aš nenoriu tik tau sarmatos padaryt... . dar netobulų artistų pieštų baž- 

PnMATnAa- nytinių -paveikslų galeriją. Ten
nuiNALUAb. radome Kūdikėlį Kristų, Kristų

O, tas nieko, man jokios sarmatos nebus kkantį ksl paskui nukry. 
as su publika jau apsipratęs.... Lipk čia! .iavotą Kristų Ke]etas -ven_ 

BARKŪNAS: I tųjų, tarpe jų ir Kristaus Mo-
[Numoja ranka]: Nenoriu.... žmonės tina ir kitos šventosios, čia ap

gali juoktis. [Eina sau.] sistojome ilgiau ir pamąstėme.
P a Ištiesų jlik, kaip skelbia mums

, r e , . . dvrisiškija, bažnyčia buvo viena-Na, palauk, neik..... Kad sakei geriau tinė įstai kuri išauklė-b dail 
uz mane; gali tai pasirodyk.... Gal tu ge- kuri buvo motina tapybog> moti_ 
nau pati si, istiesų.... na daj]os kurj šiose dienose išsi-

BaRKUNAS: vysčius iki augščiausio laipsnio.
[Sugryžęs prie scenos] : Na, žut-but, lip-Į Bet kaip keista: Daila lygiai 

siu.... Bet kaip aš ušlipsiu kad toks ma- su visais kitais mokslais nuo 
Žas. .. . bažnyčios pabėgo, bažnyčios dai

la dabar priguli nuo mielaširdys- 
tės bedievių -artistų, nes naujas 
bažnyčias rengiant nežiūrima į 
artisto tikybą bet į jo pasižy
mėjimą ir jam pavedama pavei
kslus bažnyčiose piešti.

Kaip įvairus mokslai liko baž
nyčiai svetimi ir net jos iškei
kiami, taip ir daila liko bažny
čiai. nemiela, štai anuose lai
kuose artistas turėjo garbe nu- 
piešt nuogą Kristų ant 'kryžiaus, 
šiuose laikuose didžiausiu 
tenkinimu piešėjams yra

talpinta.
Prieš krikščionių dienas jau 

[pasaulis pažinojo dailą. Dailos 
darbų randame pas Amerikos 
Indijonus, randame pas Azija
tus, pas Afrikonus, jos buvo ir 
pas Romėnus. Bet- tai buvo pa
goniška daila. Krikščionybei už
imant pasaulio scenoje vietą, vi
sa “pagoniška” daila buvo kry
žiokų išnaikinta. Užtai mes iš 
paviršio'žiūrėdami matome tik 
bažnytinę dailą buvusia motina 
dailos.

A'tkasimai vėlesnių laikų pa
goniškų 'Romėnų miestų atiden
gia pasauliui ypatingą dailą — 
gražius piešinius, gražią skulp
tūrą, gražią architektūrą. Tie 
miestai, lyg dievų davimu, buvo 

[vulkanų užkasta išlaikymui jų 
per pora tūkstančių metų paro
dymui mums, nes kitaip gal ne
būtų jie išlikę su savo daila iš" 
Kristaus kareivių nuteriojimo.

Jeigu daila.dvasiškijos valdy
mo laiku butų turėjus laisvę, iš- 
tiesų but daug toliau pažingėjus.

Moderniškoji daila yra žingei
di. ’ ’ ’ - 1
daugiausia žmonių. 1 
gas žmogus žiūrėdamas į paveik-1 Kažin ar tą žmogelį vėjai nu
sius mato tą patį dalyką ir nuo- Į negg) nes “Draugas” jo nerado 

ant gatvės, nors jis 
kaip toliau sako, už-

šauksmą prieš Aukštaičius ir 
paskelbs jog jie lieka neprigul- 
mingi nuo Lietuvos.

Iki šiolei buvo gerai tas kad 
žemaičiai manė jog visa Lietu
vos tarmė buvo jų tarmė. To
liau bus bloga. Lietuvos val
džia tuoj turi uždrausti žemai
čiams jų spaudą jeigu kokia yra, 
o jei dar ne, išleisti uždraudimą 
tokią pradėti.

Geriausi
Cigaretei

mums smertelniems žmoneliams 
kas tai yra meilė, kurio klausi
mo čia daugelis išrišimo jieško-

■ jo ir kurio dar niekas iki šiolei 
i neišrazgė.

Bet mes čia matome ką kitą. 
Reikia tikėtis šį rudenį ir žie
mą gerb. Audra bus malonesnė, 
nes iš jos šių eilių matome jos 
sušvelnėjimą ir palankumą ko
kiai nors augštesnei galybei, ir 
jei gyventume pąsakų gadynėj 
sakytume jog ji pasidavė švel
niam Zefyrui. ,

Visi žmonės — ir poetai (ir 
poetės) — laiks nuo laiko pajun
ta ką tai ką būtinai nori eilėmis 
aprašyti, tik nevisi įstengia. Iš
syk kalba apie akis, plaukus, ir 
tt., apie vienaip plakimą širdžių, 
apie nereikėjimą pavydo, bet to
liau atsiranda pavydas.... ir 
to neišvengsi.

Pavydas yra geras daiktas; 
jis apsireiškia tik ten kur tos

■ dvi širdįts vienaip krūtinėj bala
dojas, kur keturios akįs vieno
kia liepsna dega ir kur dvi gal
vos naktis neužmiega, kaip gerb.

; Adonis saugodamas savo Meilės- 
[Medį.

goję mergoje, ir jūrių bangose, hukidtuSi0 
ir apsnudusiame kalne. Viskaš an. vjeįos 
tas tik daila. Jis studijuoja ar-L,ss 
tisto gabumus, spalvų sutaiky
mą, viską 'kitą tuo žvilgsniu ku
riuo tie paveikslai ir muzejun pa- [ ’. .7 .. ' 
teko. Šiaip žmogelis — visai ki
taip: jis atėjo tik “pamatyti”.

Paveikslų skyriuje radome 
daug moterų žiūrėtojų. Tėmi- 
jome į jas lygiai kaip ir į pa
veikslus. Moteriškai lyčiai la
biau patinka paveikslai kurie pa
dėta rėmuose po stiklais. Be 
Stiklų paveikslai jas nepatrau
kia. Ir patyrinėję tą apsireiški
mą atradome kad moterįs (ir 
mergos) mųzejaus paveiksluo
se stengiasi tiktai save pamaty
ti. Mat, stikluose gerai atsimu
ša ir žmogaus paveikslas, kaip 
veidrodyje, ir kožna moterėlė 
ties kiekvienu paveikslu stengė
si įmatyt ar jos plaukai gerai 
stovi, ar skrybėlė ne ant šorio, ir 
ar veidas užtektinai miltelių tu
ri.... (Bus)

L Gerb. Vėjas sako: “Dėlto mu- 
I su kalbėtojuose išsivystė instin- 
I lįtas užėjus ant estrados pir
miausia užsirekomenduot jog 
‘nesu kalbėtojas’, arba ‘iš ma
nęs prastas kalbėtojas’, kad pub
likoj tankiausia buna tokių ku
rie atvirai ir drąsiai atsistoję 
surinka: ‘Ką tu ten, žioply, šne
ki nieko nežinodamas’, arba ‘eik 
kiaulių ganyt, o ne prakalbas sa
kyt’.”

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
935 East 79th St. pire St. Clair 
The Cleveland Trust Bank Bldg.

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

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

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

Prospect 202.

Dr. T. A. Harden
ISt DANTISTAS tSt!

Of falo valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Ronaldas :
Aš prigelbėsiu.... [Paima netoliese esan

tį ant scenos krėslą, paduoda, tik atsargiai 
pasilenkia, dabodamas kelines. Barkūnas) 
užlipęs pats užkelia krėslą augštyn, jei sce
na augšta gali net ant pilvo atsigulęs ją pa
siekt nuo aslos.] Na, tai dabar stok čia 
prieš publiką ir pradėk su savo.

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškaa ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy-
Telpa jame visi žodžiai-ir vieni prasideda I jie nupiešia nuogą mergą.
i.!., i..j. i._x i—n Ne įamedaila užsiveria. Da-

roar tikroji daila yra piešime nuo
gos gamtos, o iš viduramžių, iš 
renaissance laikų kada daila at
sirado naujoj formoj, randame 
piešinius žmonių kurių piešėjai 
irgi amžinos garbes užsitarna
vo nors jų paveikslų nesimato 
pakabintų muzejuose (o tas la
bai apgailėtina).

Bet ar ištikro bažnyčia buvo 
motina dailos? Ji buvo, bet tik 
savo, bažnytinės dailos. Kaip 
sakėme, matėsi vien šventųjų 
paveikslai, nieko kito, kurie ne
randa muzejuje vietos kaipo dai
la, bet kaipo sena liekana, šalip 
senų- pypkių, senų drapanų, se
nų rakandų kurie muzejuose su-

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

kita dalis Angliškai, kada katros kalbos lo
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

110.00
011.00

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

pasi- 
kada

“Naujienose” mes skaitėme 
apie rengiamą Chicagoj “Gydy
tojo Vakarą”.

Sekantis turbut bus “Ligonių 
Vakaras”, kur džiovininkai, reu
matikai, apoplektikai, paraližiuo- 
tieji ir “greitąją” apsirgę šoks 
raišų minuetas, valcus, polkas ir 
kadrilius.

Chicagos “Vilniai” bile tik re
voliucija. Grekai monarchistai 
nuvertė senąjį karalių ir uždėjo 
jo sūnų. “Vilnis” uždėjo dide- 
liausiom raidėm antgalvį: “Re
voliucija!” Ko rėkt, juk tai ne 
proletaro revoliucija.

Kalbant apie tris mėgiamiau
sius poetų daiktus, — rašo K. Z. 
(iš Detroito), -— jis pažinojo vie
ną poetą kuris mėgo mažus par
šiukus, mažus vaikus (ne kūdi
kius), ir moteris. Bet ir jis, sa
ko K. Z., į moterų vietą nieko 
kito nepakeitė.

Ekstra! Gręsia karė tarp Že
maitijos ir Lietuvos! žemaičiai 
jau užsimanė savo tarme laikra
ščių, kaip aname num. Chicagos 
“Žemaitijos” raštinė skelbia. Jie 
tuoj užsinorės autonomijos, o 
paskui visai neprigulmybės nuo 
Lietuvos. Tik žiūrėkit: kolei 
Lietuva neturėjo savo spaudos 
tolei Rusija ją turėjo, bet kada 
Lietuviai spaudą atgavo, Lietu- S Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
vos Rusai neteko. į Lieja ir Stogams dangalų

Pagalvokit šaltai! žemaičiai 5 East 79th SL ®’ 
. . -• j. iii-5 Princeton 1887-Kkurią gražia diena pakels kares SaXiwwiaaaaaaaiwajw

! LOUIS EISENBERG ;
'Turi Geležinių Daiktų, Pečių,;

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

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius nę- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzamihavimo. Daugybė dakta

rių užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
į! neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
ir tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
[■ Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
» nelogiškas egzaminavimas kraujo ati

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 'iki 1. I

Kodėl taupyti 
pas mus

Šitas yra didžiausias ir seniausias 
taupymų bankas Clevelande. Jis 
tarnavo šio miesto visuomenei 
per 73 metus. Šiandien netoli 
90,000 žmonių turi pasidėję čio
nai Šešiasdešimts Milijonų dola-
nų.

Jus taipgi užkviečiame taupyt čia 
ant 4% pelno.

Incorponfed M49

Society for^turings
in the Cttjj of Cleveland
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orkestrą.
orkestrą.

(monologas)
Plieniunas ir

Lušnakojis
Lušnakojis

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

polka 
vairas 
gyvenimas

Tarptautinis Benas.
— Tarptautinis Benas.
Europinis Jazz Benas.

Europiškas Jazz Benas. 
Italijoj — Biboro orkestrą.

Armonika, 
lapeliai) Mazurka.
— Armonika.
kvartetas.

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

Orkestrą.
Orkestrą.

Armonika.
Armonika.

Čigonų orkestrą 
Čigonų orkestrą. 
Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkęstra.

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Benas.
Koncertina 

Jazarimba orkestrą. 
Mazurka. Orkestrą.

Benas.
Benas.

žydų šokis — Orkestrą.
— Orkestrą.
Alyvos — Orkestrą.
Balatono — Orkestrą.

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkęstra.

Orkestrą. 
Armonika solo. 
Armonika solo.

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros. Muzika 

Hawaiiška G. Ork.
Hawaiiška Gitarų 

Muzika

Valcas.
Valcas.
Valcas.
— / Valcas.

Jazarimba Benas.
Jazarimba benas. 

Orkes.

Monologas.
Monologas.

Benas.
Benas.

Petrauskas.

į 11

iJi

i

@

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

, Kainuoja 
75 Centai

Ilgi žiemos vakarai ir muzika 
namuose yra geriausi draugai

*

Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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LIETUVIŠKI
I Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina. 

Šaltyčius — Daina, kvartetas.
i Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.

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

Avė Maria — Cello solo.
Ungarų šokis — Čigonų muzika.

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

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

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

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

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

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

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

Žydas statinėje — Polka, orkestrą.
Saulelė nusileido — Daina,' kvartetas.

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

Po ulicie Motsovoj —
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, monologai

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

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

Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau as.
Darbininkų Marsalietė — M. Petrausl s.

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

Sudiev — Mazurka. Benas.
) Varpelis — Valcas.

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

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

Našlys — Benas.
Kokietka polka ir. Klumpakojis — Beno muzika, 

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

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

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

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

Bangos — Valcas, Orkestrą.
Linksmybė — Polka.

Išdykus mergaite — Polka. Orkestrą.
Ant bangų — Valcas. Orkestrą.

Kregždutė — Valcas. Orkestrą.
Liuosnoris medėjas* — Maršas.. Orkestrą.

Vėliavos nešėjas
Šalies gražybė — 

žuvininkų valcas
Gražioji Polka —

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

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

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

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

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

Išreiškimas Meilės — Varcas.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

Jūrių melsvumas — Mazurka.
Tyki mėnulio naktis — Valcas.

Mėlynos akelės — Valcas.
Visur linksma — Valcas.

Šokeį ratų — Mazurka.
Žemaičių polka — Armonika solo.

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

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

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

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

Pasisėjau žalių rūtų — Choras 
Oi Motule — Choras.

Motus, 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.
Sukruskimė 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 —' valčas, švilpimas.
Prirodino seni žmonės — M. Petrauska.s.

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

Dainius — M. Petrauskas.

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

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

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

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

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

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

■Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
šių nedėlčlę — M. Petrauskas.

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

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

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

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

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

Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.
Nesigraudink mergužėle — Mai'-ytas choras.

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

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

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

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas monologas.

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

Jonas Šmikis keliauja namo.
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
Jau saulutė leidžias — Columbia benas.

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasary;' — M. Petrauskas.

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

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

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

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir 
Dainininkas pas__  Plieniunas ir
Mergele tų mano miela — Valcas.

Kur tu eini' — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės
Derybos

Virbalio 
Sesutės

E4795, Liūdnas
’’ Kotelyje

E4914 Linksma diena mums
” ’ Pulkim ant kelių

Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pūs Fotografą

E4232

E4233

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

Orkestrą.

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

— čižauskai, duetas. 
Čižauskas, baritonas.

J. Čižauskas.
Choras.

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 
E7256‘Griii' šiandien_________________ J. Butėnas, Baso

Sveikas Jėzau mažiausias Būtėnas, Baso
Du ubagu Plieniunas ir Lušnakojis
Ubagėlis Plieniunas ir Lušnakojis

La Paloma (Karvelis) — Armonika.
Tripoli — Maršas.

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

žaliam gojelyj. Polka — Koncertinų orkestrą
Baliaus karalienė — Valcas.

Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 
širdjs ir'gėlės — Instrumentalis kvartetas.

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

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

Valse blanche — Valcas — Orkestrą.
Stephanie-Gąvotte — Valcas. 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 —
Mylimoji —

Tarp gėlių ’—
Estudiantina

Sybillės svajonės —; Valcas.
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

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

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjomeborgų maršas.

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

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

Luna Polka — Armonikų duetas.
Valcas — Armonikų duetas.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo.

Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.
Gražios Rožės — “Polka. Muzika.

Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.
"'Gira, gira — Polka — Ciękaus vargonais.
Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.

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

Atsisveikinimas — Mazurka.
Kamarinskaja — Rusų šokis.

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

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

Militariškas šokis — Benas. 
Polka-Mazurka — Benas.

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

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

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo.

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

Finų polka — Benas.
Finiškas škotas — Benas.

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

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

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

Podispanas — Orkestrą.
£3473^0^8318 — Valcas — Orkestrą.

Anį Puikaus Dunojaus — Valcas.
1 Graži Romanijos mergaitė — Valcas. 

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

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

Adagio — Cello solo.
I Sūpynių valcas — Orkestrą.

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

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

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

Serbų šokis — Dalis II; armonika solu.
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 Valcas — Armonikų duetas.

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

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

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

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, Valcas. 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 —

Vestuvių šokis
Verkit už mane, 

Ant banguoto
Jpsefinai-prię jūrių ••— Mazurka-, ftrkestra.

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

Linksmas triubočius — Polka.
Linksmi muzikantai — Polka. Benas.

Kaimelio., valcas — Benas.
Karališko daržo šokis — Instrum. kvartet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.
Vasaros naktis — Mazurka.

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

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

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

Vėjai 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. 

Saldus bučkis — Polka. 
Meilės Dievuko polka — 

Sidabrinis mėnulis —
Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — Valcas. Benas.

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

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

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

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

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

Josefinos polka — Benas.

Čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą, 
šiaurvakarinė mazurka — Benas.

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

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

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

Linksmas kabių vaikas — Polka. Benas.
Čiuožėjų valcas — Benas.

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

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

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

Aš teisingas kaip ir tu — Mazurka.
Apsukim — Maršas-1 wo-atep — ‘1

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

Europos rožės —
Irma — Landler

Kalnų karalienė —
Mylinti porelė —

Vynuogių rinkimas
Du broliai — Biboro orkestrą.

Linksmi keleiviai
Čiuozinėjant —

Italijos vynas —
Mužikalis vagis

Po bučkio — Mandolinų orkestrą.
Meksikos gyvenimas — Mandolinų orkestrą

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

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

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

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

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

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

Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork.
Oriental® procesija — Rusų balalaikų orkes.

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

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

Vidurnakčio šokis — Benas.
'Tvarto šokis — Tarp.t benas.

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

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

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

Ant Pirštų gailį — 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.

Šveioarijos kalnų idylia — Triubų muzika.
Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. —- Orkestrą 
Ta pati, antra dalis
Malonumo Valcas
Tipiška Mergelė —

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

Gyvenimo Linksmybė—Polka
Ryto Gražybės _

Tyroliškas Ežeras — Valcas
Adelia — Valcas 
Kaimo Paroda — 
Visadžaliuojantį Polka
Namų lankui — Šokio muzika
Amerikos Gražybė — šokio muzika

Jaunoji Balalaikų
Taika ir Liuosybė -A- Valcas
Pergalės Šokis
Kiekvieno šokis
Linksmi Kalifornijos Vaikinai
Ateina ir išeina. — 
Auksinė Jaunystė 
Užgeso šviesos 
Hedwigos Valcas
Kalėdų Vakaras

Rosemary — Polka 
Hop sa-sa — Šokis 
Linksmi Žingsniai 
Klaunas

.Mergelė už stalo
Mergelė iš Athlono
Nedėlios Ryta — Polka
Del musų jaunimo — Polka

Malonus Gegužis — Valcas
Kaimo Paroda —. Mazurka

Alpinu Šokia
Nedėlios Ryta Alpuose
Salamanka 
šaškyn

Turino Galopas
Cirkaus Maršas

Mylimosios Namuose
Mano pirmutinis vaikelis — 
Saulėta — Mazurka
Ant Tavo Sveikatos — Polka
Mylimasis — šokiui muzika
Dvi Rudos Akelės — Valcas
Perkuninkas — Maršas
Vartų Miestas — Maršas

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

Tarptautiškas Maršas
Tarptautiškas Maršas

Avė Maria
Agnus Dei (avinėli Dievo)

Atskaita
Draugijų aukos Pittsburgo 

demonstracijai. Rengtai rug
sėjo 24 d. demonstracijai pami
nėjimui Suv. Valstijų pripažini
mo Lietuvos, aukavo lėšoms se
kančios organizacijos: 

ALT. Sandaros 35 kp. 
Liet. Mokslo D-ja 
APLA. 4 kuopa 
L. P. Klubas 
Šv. Domininko D-ja 
APLA. 8 kuopa 
Liet. Neprig. parapija 
šv. Andriejaus D-ja 
šv. Povilo D-ja 
DLK. Vytauto Kareivių 
L. Sūnų Klubas 
DLK. Gedimino D-ja 
L. P. Klubas 
Said, širdies D-ja 
Liet. Neprig. Klubas 

(iš Duquesne) 
Norbuto Klubas 
APLA. 5 kuopa 
šv. Antano D-ja 
Liet. Piliečių Klubas 

(iš AmdM)
L. Moterų Klubas 

Kolektoriai perėjo

$25.00 
50.00 
16.65 
25.00 
25.00 
50.00 
25.00 
25.00 
10.00 
15.00 
25.00 
25.00 
50.00 
15.00 
50.00

50.00
25.00
10.00
10.00

25.00 
po biz

nierius, surinkta sekančiai:
Soho Dalyj: V. Vblungeviče

ir A. Kardonas 60.50
Z. Kriščiunienė ir Ona Skirs-

nienė 32.00
S. S. dalyj:, Jurgis čukaus-

kas 45.25
Ant. Marčukonis 35.00
Kast. Rožiukas 13.00
Penn. Avė. R. Paplauskas'ir

F. Jurpelis 3.00
Penn. Avė. ir Soho už iška-

bas 20.00
Nežinoma mergina per langą

išmetė 10.00
J. V. Grajauskas 5.00
Parduota 2138 Lietuvos vėlia-

vukės po 15c. 320.70
Salėj laike prakalbų 121.71
Viso inėjo $1217.81

Išmokėjimai
2 fliotai išrėdyta $400.00
25 muzikantai 210.00
5 parašai ' 34.00
Rubai del flioto ir

maršalkos 36.00
Salė 45.00
4000 Liet, vėliavikių '358.00

64.42
28.13

3.00

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų -Muzika 

Hawaiiska Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
' Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika 
Orkestrą 

Benas 
čigonų Orkestrą 
čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Audeklas del 150 
mergaičių ■

J. W. Packevičiaus išl.
Gėlės del fliotų
Spauda ir susirašinėjimai 6.46 
Labu išmokėta $1185.01 
Likusius pinigus nutarta pa

siųst Lietuvos Gynimo Komite
tui. Kurios draugijos dar nu
tarusios aukaut parodos lėšoms 
o .pinigų nepridavusios malonės 
priduot (pinigus iždininkui kad 
butų galima sykiu pasiųst j Lie
tuvą.

Dar žodelis, šalip prisidėju
sių aukomis draugijų, daug pi
nigais ir kitaip1 prisidėjo L. M. 
Draugija, kuri davė savo salę 
dykai per kelis vakarus priden
gimo komitetui. Taip pat komi
tetas ir komisijos dirbo su pa
sišventimu, todėl ir atsiekta ge
ros pasekmės. Daug aktiviu pa
sidarbavimu pasižymėjo K. Stra
vinskas jr P. Venslovas. Mote
ris daug pasitrusė parengimui 
150 mergaičių Lietuvos vėliavos 
spalvomis, žodžiu, dirbo visi iš 
širdies. Miesto valdyba buvo 
davus aštuonis raitus policistus 
ir du su motorsikliais; Alleghe
ny apskričio valdyba davė dide
lį troką vaikus nuvežt į parką 
— vis už dyką.

Parodos Sekr. J. Virbickas.

Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

Krautuvė

Maršas
1 '
2 

Triuba'

Polka 
Polka 

čigonų 
čigonų

Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork. 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo

Smuiką 
Smuiką.

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

i

P
M

REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai. .75c
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei
nama kaina, visokių 
didumų ir pavidalų.

KAUNO
KJRAUTU VĖ
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ŽINIOS IS LIETUVOS
nių apskričių.

Bendrai tariant, Lenkų poli
tika yra vedama tokiu budu kad 
tik išnaikinus (Lietuvių tautinį 
gaivalą Vilniaus srityje.

Lietuviu Padėtis Vilniaus I Vilniuje. Lietuvos pakraipos lai-
Srityj

Vilnijos gyventojų padėtis su 
kiekviena -diena tampa blogesnė 
defer daugelio žiaurių persekio
jimų ir draudimų. Lietuviams 
visai atimta galimybė pasireikš
ti tautiniai-kulturiniame darbe. 
Lietuvių mokyklos -būna be jo
kios priežasties uždaryta, o dar 
esančių mokyklų darbuotė buna 
smarkiai kontroliuojama ir su
varžoma. Kaip pačiame Vilniu
je taip ir provincijoje yra nieki
nama Lietuvių kalba, kame it 
ypačiai atsižymi administrativių 
įstaigų valdininkai ir šovinistiš-1 
ki elementai.

Lietuvių kultūrinės organiza
cijos, prasidėjus smarkiems per
sekiojimams, liko priversta dau
guma likviduotis, bet likusios, 
būdamos irgi stipriai nuvargin
tos neįstengia ir neišdrysta pra
platinti savo darbuotės. Be to 
išsiuntimas keleto dešimčių įžy
mesnių Lietuvių darbuotojų irgi 
buvo didelių smūgių del nuvar
gintų Vilniečių. Delei tų pačių 
priežasčių negalima yra norma
lus spaudos plėtojimosi darbas

kraščiai turi perkentėti nesu
skaitomas skriaudas, uždary
mus, pinigų bausmes, konfiska
vimą ir panašias represijas. Be 
to, ir išėjusių laikraščių likimas 
neretai yra vargingas, nes’retai 
iš jų nebūna numestas Lenkų 
pačto arba valsčiaus valdininkų 
į popierių dėžę. Todėl tai kad 
laikraštis pakliūtų į abonento 
rankas reikalinga nepaprastų 
laimėjimų ir pasisekimų. Tuo 
tarpu Lietuvių kalba Lenkų lei
džiamas “unijos” pakraipos lai
kraštis yra visaip remiamas ir i 
skleidžiamas. Apie kokios nors 
pašalpos suteikimą Lietuvių kul
tūringos įstaigoms negali būti ir 
kalbos, nežiūrint į tai jog viso
kios rekvizicijos ir mokesčiai iš 

'Lietuvių imama kuolabiausia.
Darydami Vilniaus srities ad- 

ministrativį padalinimą, Lenkai 
laikėsi nustatytos tendencijos— 
neprileisti nei viename apskrity
je Lietuvių daugumos. Tuo tik
slu teritorialiai sujungti Lietu
vių apgyventi valsčiai -liko su
jungta ne į vieną apskritį bet 
padalinta tarp ątskirų aplinki-

Įtama kad ji nesirūpinanti sutei
kti tinkamą jai -butą dėlto at
stovybė skurstanti menkam vie
šbutyje Be to keistu reiškiniu 
skaitoma delko Lietuvos vyriau
sybė, užmegsda'ma' derybas del 
prekybos sutarties su įvairiomis 
valstybėmis, nėra to .padariusi 
su .Latvija. Tokio priekaištin
go turinio žinutėmis 'Latvių lai
kraščiai nekurį laiką mirgėte 
mirgėjo.

(“Rygos Balsas”)

Išeina kad kunigams labai pa- j BERČIŪNAI, Panevėžio apsk. 
geidaujama tokia tvarka kada 
parapijonis bažnytinius mokes
nius mokėti turės versti milici
ja!

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

Kuo Kunigai Labiausia 
Rūpinasi

Seinų vyskupijos 'kunigų kon
ferencijoj šįmet iškilo klausi
mas kaip priversti parapijonis

Iš Latvijos ir Lietuvos
Santikių

Latvių spaudoje paskutiniu 
laiku vėl ėmė pasirodyti įvairių 
užsipuolimų ir užmetinėjimų tai
komų prieš Lietuvą. Viena prie
žastis tam buvo pasklidusios ži
nios apie Latvių išsiuntimą iš 
Kauno. Sulyg Lietuvos vyriau
sybės parėdymo, išsiųsti netu
rinčius ypatingo reikalo gyven
ti Kaune svetimšalius. Kita 
priežastis — einančių Lietuvon
Latvių laikraščių cenzūravimas,’ mokėti bažnyčios reikalams mo
kas žymiai apsunkina jų prista
tymą abonentams. Ypačiai pa-1 Kan. J. Laukaitis, 
reiškia pasipiktinimo kad esą kad reikia griebtis prievartos 

j Latvijos‘mažumos tautybių lai- (pav. išskiriant iš parapijos), 
kraščiai (pav. “Segodnia”’) lei- bet viršų paėmė nuomonė kad 
džiama įvežti be cenzūros (kas reikia veikti moraliu budu: 1) 
netiesa, nes “Segodnia” cenzū
ruojamas.—Elta). Del tokio cen
zūravimo reikalingumo ir tiks
lumo bendrai išreiškiama nusi
stebėjimo, nurodant kad Lietu
vių laikraščiai Latvijon ateiną 
be jokios cenzūros. Trečia prie- buvusius St. Seimo narius pasi- 
kaištų priežastis tai Latvijos at- rūpinti intraukti į Konstituciją 
stovybės Kaune .buto klausimas, kad tikybinės organizacijos tu- 
Čia Lietuvos vyriausybei užme- ri teisės apsidėti mokesniais.

kesnius. Referavo tą klausimą 
Vieni sakė

Aiškinti Bažnyčios įsakymą, 2) 
dažnai duoti parapijos pajamų 
ir išlaidų apiskaitą, 3) pavesti 
uždėtų mokesnių rinkimą pačių 
žmonių išrinktai komisijai.

Be to, susirinkimas prašė ten

Savos Valiutos Reikale
Kaunas. — Finansų, Preky

bos ir Pramonės Ministerijdje 
tikrai sužinota kad pinigų spau
sdinimas čekuose eina gan tvar
kingai ir galima tikėtis kad jie 
bus pristatyta Lietuvon paskir
tu laiku. - čia bus pradžiai at
spausdinta 200 milijonų litų. 
Taip pat tvarkoj eina ir laiki
nųjų smulkių pinigų spausdini
mas Berline, iš ten jau gauta 
naujų pinigų pavyzdžiai. Ir čia 
tikimasi darbas bus pabaigta 
paskirtu laiku.

Laikinasai Komitetas Emisi
jos Bankui -steigti posėdžiauja 
dažnai ir varo darbą skubiai. To 
Banko akcijų pasirašymas Lie
tuvoje eina daugiau negu paten
kinamai. Lietuvos Banko akcijų 
pasirašymo eiga parodo kad dau
gelio musų Lietuvos ekonominės 
ir finansinės pajiegos dar iki 
šiol buvo mažai įvertinta. Yra 
pilnos galimybės kad beveik vi
sos tos akcijos bus pasklidusios 
po Lietuvą.

Čia yra gana daug labai iš
tvirkusių merginų; jų pirma 
draugė yra degtinė, o paskiau' 
vaikščiojimas naktimis; Daug 
sykių kai kurios yra rasta naktį 
nuo kaimo 6—7 varstai tolumo 
Nevėžio pakrantėse.

Jau Vokiečių laikais buvo ge
rai atsižymėjusių, bet dabar dar

geriau atsižymi. Jau šįmet ke
turios įsigijo po gyvą paveiks
liuką tos naktinės “meilės” at
minčiai, ir dar nesiliauna to sa
vo negražaus darbelio. Tik gai
la kad tokių randasi ir tarp šau- 
liečių priklausančių prie Spira
kių šaulių būrio.

(“Trimitas”)

©©@©©©©@©©©@©©©©©©©©©©©©©©

A. B. BARTOŠEVIČIUS

Vai

Štai Jums
Muzika ir Dainos

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMEKIT JŲ AUTORIŲ 

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) .................... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ...................... 
Vai Aš Pakirsčiau .......................  
Už šilingėlj .................... .............. ........... ..
Dovanojo (dzūkiška) ..............................................
Skyniau ■ Skynimėlį . .■................. ..........................
Tykiai Nemunėlis Teka ............... .... /............
Saulutė Raudona .....•......................................
Lihgo (Latviška) .......................... 
kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapso 

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

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. "Eglė- ' 
Žalčių Karalienė”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ....... .■........................

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

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

Girių Karaliųs*(I veik; fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ........................ 
Neverk pas Kapų (mišram chorui) ..................
Mėtai po Metų (vyriškas kvartetas) ..............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) ................ K..........
Pasaka (solo) .............................. 
Nokturnas — Ačiū (solo) .................. 
Kur tas šaltinėlis (solo) ....'............ ... 
Vai, Verčia, Laužo (solo) ..................................
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .................. •
Skambančios Stygos (duetas) ..........................
"Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p.

"Šventoji Naktis” — trijų aktų operetė, solo 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
.kiti. Pusi. 41. .........,.......j......

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

30c

75c

35c

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

1.50

1.50

Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 
ir k. (mišram chorui) ........ ■............... ....
tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ..............Vai 

Vienas Žodis ne šneka (mišriam chorui) . ...
J. T. KELPŠOS VEIKALAI

Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 
solo) .................................

Lietuvos Himnas (solo) .......... 
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) ..
Aš Pas Tėvelį ir Močiute Mano (mišr. ch.) ..' ■ 
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... 
Balnok, Tarne, žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.)
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingale ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 

'Eisiu į Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (įhišr. ch.) 
'Keturi Suktiniai (pianui) .................
Gailesčio Giesme (trio) ....................—
Asperg^s Me (trio) ........................ 
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ......j....... 
Pasaka (pianui) .......... ........... .•..... 
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ” * 
Trįs Liaudies Dainos (pianui) .............. ........

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

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

50c
30c
45c

75c 
60c 
36c 
35c 
35c 
35c 
35c 
35c 
85c 
35c 
60c 
25c 
50c 
50c 
60e 
50c 
50c 
50.-

75c
50c 
50c 
65c 
40c
75c 
25« 
60c
50c 
50c 
75c 

1.50
50c 
50c 

1.00

25c
30c
40c
35c

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

“Močiute Mano”) .......................................... _
“Lopšinė Dainą” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Bark'arola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
"Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 
“Giedai Gaideliai”,. "Ant Kalno Rugiai”, ir “Oi

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

75c

60c
50c
50c
60c

30c

L. EREMINO

lygiams balsams) ...

(solo) ............
Gimę (chorui)

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui) ..................... ... .........
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ............
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbiiftnko Daina (mišr. chorui) ............
Era Mano Brangi (baso solo) ................ .........

'Kaip Raiba Paukštutė (solo) ..............
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ..............
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr? ebcrui).. 
Nesigraudink, 

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

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

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

tė, 'Putė' (solo) ..................................... .
Saulutė Tekėjo (duetas) ......... ..................
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. eh) 
šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . .............. 
Scherzo (tik pianui) .................
Sunku Man Gyventi (solo) ............ ...................
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 
Važiavau Dieną ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.)

Mergužėle ir Einu per, Dvarelį 
chorui) ............................................
aš, Mergele (solo) ......................
chorui) ....................:

35c 
30c 
60e 

1.00 
1.50
60c 
50c 

1.06
60c 
60e 
50c 
75c 
60c
80c 
30c

80c 
50c 
60c 

1.50
1.00

60c
30c
75c

75c 
25c 
80c 
25c 
60c 
60e 
60e
25c

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

“Liepa”. “Pavasario Daina”, “Kelias tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) ........., ......*...............

“Lyra”' No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi
ria”, “Palik Sveika”, “Daina”, “Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams)

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

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko L.
Erėminas. Tilžėje 1902, pusL 82, Drūtai gražiai 
apdaryta . ...............................

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

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

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

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

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

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

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
M. Grigonio: “Žaidimų Vainikas" (vakarėliams 

ir gegužinėms), 102 dainelės .... <.....
Kankles. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos. čia\ telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .................... 

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

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

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

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

75c

75c

75c

1.50

30c
60c
60c
50c

75c
30c

50c

60c

80c

80c

25c

35c
60c
50c

1.00

25c"DIRVA"
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Vardan Dievo ir Artimo 
Meilės

Lygumai, Šiaulių ap. — Mu
sų kunigėliai labai susirūpinę 
markės kritiku. Kun. Rupkus 
sakydamas pamokslą rugsėjo 3 
d. pranešė kad mišių toliaus ne
belaikysiąs už ostmarkes, ir kas 
norės užpirkti mišias turės mo
kėti po pusę dolario už mišias! 
Girdi, kur mes dėsime tuos nie
kam nevertus, popiergalius, pas 
mus jų yra kaip miške lapų pri- 
puvę.

Bažnyčios tėvelių elgesiu jie 
nebeturi kur dėti, anot jo, “nie
kam nevertų popiergalių”. O tuo 
tarpu bažnyčios duryse rankas 
ištiesę žmonės laukia išmaldos 
kad nors kokią markelę gavus.

Puikų pavyzdį meilės Dievo ir 
artimo duoda ir musų klebonas 
Kun. Svila, kurs valdydamas 
kleboniją, 200 suvirš dešimtinių 
nebelaidoja numirėlių be javų, 
■be sviesto. Tai ar reikia mums 
parapijonams gražesnio pavyz
džio meilės Dievo ir artimo ko
kį mums parodo musų dvasiški 
tėveliai ?.... Ir dar tame pa
čiame pamoksle minimas Kun. 
Rupkus ragina balsuoti renkant, 
Seimą tiktai už krikščionis de
mokratus, nes kitaip -tai sugriau
sią sąvo tikėjimą kurį jie vos be
galį apginti nuo “cicilikų bedie
vių” užpuolimų.

Krikščioniška Teisybe
Telšiai. — Rugp. 28 d. buvo 

šaukiama visuotinas Tėvų Ko
miteto Telšių Gimnazijos susi
rinkimas, į kurį daugiausia at
silankė 'miesto davatkos ir krik- 
ščionįs demokratai. Mat, Gim
nazijos i vedėjas Kun. Simaitis, 
siuntinėdamas pakvietimus, ne- 
visiems tėvams juos inteikė, ki
taip pasakius, jis inteikė tiems 
iš kurių manė 'ką laimėti. Išti
kimuosius tėvus pirmiausia pa
sikvietė į kleboniją kad priagi- 
tavus. Ir visuotinas Tėvų Ko
miteto susirinkimas nutarė esan
čias prie Gimnazijos moksleivių 
kuopas, aušrininkus ir ateitinin
kus-, vieniems -leisti kurtis ir 
plėtotis, tai yra Ateitininkams 
(krikščioniškai moksleivijai), o 
Aušrininkams (socialistinei mo
ksleivijai) uždraudė; mat taip 
norėjo dvasios tėveliai. Jie ma
no kad Aušrininkams neleis or
ganizuotis ir tuomi juos ati
trauks nuo jų idėjų, bet yra sa
koma : "Nesustabdysi upės bėgi
mo”.

(“Liet. Ūkininkas”)

Broliai Žudosi už Mergą
Sudargas, šakių ap. — Per- 

vaznykų kaimo Jokynų du sunai 
mylėjo vieną mergelę A. Rugp. 
mėn. per rugiapjūtės pabaigtu
ves abudu broliai susibarė ir ke
tino vienas kitam atkeršyt. Ryt
metyje rasta jaunesnysis brolis 
be sąmonės gulintis, peiliu suba
dytas, ką patvirtino Jurbarko 
gydytojas. Namiškiai aiškina 
jį nuo tvarto ant geležų nukri
tus. Kaimynai aiškiai kalba: 
"Brolis brolį užmušė.”

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

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

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

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

©©©©©@©©©@©©©©©©©@©©©©©©©©.

SVEIKATA IR TURTAS!
Jeigu kenti nue ‘“REUMATIZMO”, UŽKIETĖJIMO, 

NERVIŠKUMO, EGZEMOS, BRONCHITO, VOČIŲ, ar
ba jei nervai kaip nors netvarkoj: arba jeigu nori,turėti 
gražią,..tyrą, sveiką odos išvaizdą, patariame jums paban
dyti pakeli musų STEBĖTINŲ VAISTŲ YEASTOLAX. 
Tarp savo įvairių elementų Yeastolax turi augščiausius 
ir_vėikliausius VITAMINUS, kurie kaip moksliškas pa
saulis atrado yra būtinai reikalingi prie kūniško veiklu
mo. Žmonės visoje šalyje rado sau didelę pagalbą juos 
naudoidam,, ir dabar linksminasi del puikios sveikatos ir 
narsumo. Yeastolax taipgi turi tą patogumą kad ne
gniaužo vidurių ir lengvai paliuosuoja, bet tikrai.

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

VISIŠKAI DYKAI
50,000.00 Rublių

Rusiškas Rublis pirmiau buvo vertas 55 centų nuo ru
blio, delei to viršuje minėtą suma paadrytų vertę $27,000.

Laikykit šiuos pinigus; daugelis didelių turtų suda
ryta iš pirkimo užrubežinių pinigų po karių. Eina kal
bos kad Rusijoj atrasta $50,000,000,0.00.00 vertės radiumo, 
ir spauda atkreipia domą didelių Amerikoniškų projektų 
į aliejų ir kitas industrijas kokios yra Rusijoje. The Chi
cago Tribune Rugsėjo 12 d. atkreipia domę į tai. jog-nau
jas kanalas tik ką atidaryta prekių vežiojimui tarpe Ru
sijos, Vokietijos, Persijos ir Centralinės Azijos dėlei ko 
atsidai’o nauji šaltiniai žaliai medegai Rusų-Vokiečių su
dėtinėms kombinacijoms, ypatingai aliejui,- manganui ir 
variui naudoti, ir turtingos Persijos ir Centralinės Azijos 
rinkos Rusijai ir Vokietijai. Pamąstyk ką tas reiškia; 
ištiesų neturit praleist tokios progos įsigyt šių Rublių.

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

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

Išpildykit Apačioj Telpantį Kuponą

YEASTOLAX COMPANY
.1253 S. Michigan Avenue, 

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

sišku Rublių. Indedu už tai $1.00. Jus grąžinsi! man pi
nigus jeigu nebusiu užganėdintas.
Vardas ................’........
Adresas .........................
Miestas Valstija



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

A. Žmuidzinavičiaus prakal
bos. Pereitos subatos vakare 
Lietuvių salėj atsibuvo svarbios 

'‘prakalbos parengtos Paskolos 
Stoties, Lietuvos šaulių Sąjun
gai. Gerb. A. Žmuidzinavičius, 
žymus Lietuvos dailininkas, tos 
Sąjungos atstovas, kalbėjo pora 
atvejų, labai žingeidžiai apipieš- 
damas Lietuvos šaulius, jų vei
kimą, jų susiorganizavimą, ko
vojimą su Lenkais, ir tt. Taipgi 
apsakė šiurpulingus atsitikimus 
savo paties prietikių Lenkams 
užimant Vilnių, kada jis buvo 
patekęs nelaisvėn.

Jo gyva kalba, aiškus balsas, 
didelė išvaizda ir viskas kitas la
ibai klausytojus užžingeidavo.

Pertraukoje rinkta aukos, su
rinkta salėj virš $140, prie to dar 
šiaip užėjus pas biznierius gau
ta $20, taigi šauliams naudos’ 
•bus į virš $160.

Po aukų, dainavo solo p-lė J. 
M. Baitrukoniutė, dvi dainas: 
“Leiskit į Tėvynę” ir “Oi Grei
čiau, Greičiau”. Paskui duetą, 
“600 Metų Vilniaus Paminėji
mui” (žodžiai iš pereito numerio 
“Artojo”, muzika “Mielaširdys- 
tės”, M. Petrausko), sudainavo 
A. Jankauskas ir Juozas Bendle- 
ris. ši daina labai publikai pa
tiko.

Antru atveju gerb. Žmuidzina
vičius kalbėjo apie vidujinį Lie
tuvos padėjimą — geras ir blo
gas jo puses.

(Aukautojų vardai tilps se
kančiame numeryje.)

Kaip senberniai tvėrė chorą. 
(Tąsa iš pereito num.) Baltrus:

— Mergšes aš net du kartu 
šią savaitę patrytinau, nusive- 
•džiau į teatrą; Avižiųtei, Lopiu- 
tei ir Jievutei ir saldainių pri
pirkau ; kaip prašau eit dainuot 
tai prižada, bet rodos kad neno- 
□ri. Labiausia Lopiutė lyg sker
sa atrodo, bet motina sakė kad 
turės eiti, dar žadėjo nupirkt jai 
□nandaliną.

Antanas: — O kaip Jievutė?
Baltrus: — 'Aš mislinu kad 

su ja bus visai prastai, ji biėsų 
priėdus, ir jai nei mandalinas 
negelbės.

Antanas: — Tai kaip/ kaip,’ 
mes be jos negalim, reikia kad 
but nors viena solistė; kaip bus ?

Simutis: — Well, tu nemoki 
su mergomis kalbėti; aš kad pa
šnekėsiu tai matysi kaip eis; aš 
turi vieną nais and fat, ji tik 
Lietuviškai gerai kalbėt negali, 
bet tas nieko, išmoks, bet graži 
mergina, o boi! |

Baltrus: — Ar žinai ką, Si
muti; rytoj aš nusiųsiu Babrę 
pas Jievutę, manau kad ji nors 
ir prižadėjo neateis, o dar gali 
ją išsivesti prie Mirtos ar Liuo
sybės. Tu jaunas, gražus vyras 
ir moki kalbėti su mergomis, tu 
ją .atvesi, o be jos mes negalim 
pradėt dainuoti.

Simutis : — Well, kaip nega
lėsim dainuoti tai šoksim, kas 
do difrens.

Morkus: — Jeigu jus, drau- j

JONAS BUTĖNAS KVIE
ČIAMA LIETUVOS 

OPERON

am

Jonas Butėnas, gabiausis Lie-1 ninką, čia prirengia chorą kon- 
vili HainininVuc   hfiQQn nA. eorTiii T5 o t c dainiiac rloncroli

žymus dainininkas Jonas Bu
tėnas gavo iš Lietuvos Operos 
Direktoriaus A- B. Sodeikos se
kantį laišką:

Jau greit du metai kaip įsikū
rė Opera Lietuvoje; per šį nors 
taip neilgą laiką musų jaunos 
operos srityje daug kas nuveik
ta, bet kad plačiau ir sėkmingiau 
praplėsti darbuotę, Lietuvos Val
stybės Operos Direkcija nutarė 
kviesti Lietuvon visas geriausias 
jiegas, kurios išsiblaškė po pla
tų pasaulį, kad sukoncentravus 
yienan centram Tuo budu Di
rekcija turėdama omenyj ir Ta- 
mistą, maloniai kviečia atvykti 
Lietuvon šį sezoną ir prisidėti 
prie bendro Operos kūrybos dar
bo. Darbas kol kas. apmokamas 
tiek kad pragyvenimui Lietuvoje 
pilnai užtenka.

Operos jau eina “Traviata”, 
“Demonas”, “Rigoletto”, “Faus
tas", ir šį sezoną turi eiti “Pag- 
liacci", “Glucco”, “Gegužės Ka
ralaitė”, “Madame Butterfly”, 
“Sevilijos Kirpikas”, “Evgenij 
Oneginas" ar “Carman”.

Repeticijų pradžia 15 dieną 
rugsėjo.

Del remontavimo Teatro, se
zono pradžia bus sausio mėnesy
je 1923 metų.

Direkcija turi vilties greitu 
laiku Tamistą matyti savo tarpe.

A. B. Sodeika,
Lietuvos Valst. Operos Direkt.

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

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

18—19' Pittsburgh, Pa.
' 20—Braddock, Pa.
21—Homestead, Pa.
23— Fayette City, Pa.
24— Donorą, Pa.
25— Youngstown, Pa.
27— Cleveland, Ohio
28— Akron, Ohio. w
30—Dayton, Ohio.
Gruodžio mėnesyje:
2—3—Detroit, Mich.
6—Saginaw, Mich.
10—Grand Rapids, Mich.
Pažymėtos kolonijos meldžia

ma rengtis paimant salę, ir apie 
tai pranešti komitetui:

MARŠRUTO KOMITETAS 
7907 Superior Av. Cleveland, O.

Parsiduoda Grafofonas
Columbia, kabineto modelio, 
naujas, gelsvo aržuolo, kaina 
$70. Klauskit “Dirvos” krau
tuvėje.

MOTERIS, apisenė, reikalinga 
pirdaboti tris vaikus, mažiau

sias trijų metų. Galėtų ir vyras 
sykiu gyvent jei tokia pora ras
tųsi. Atsišaukit pas F. L., 8216 
Simon avė. žemai. - (43)

tuvių dainininkas — basso ne
dėlioj dainuos Liuosybės Choro 
koncerte Lietuvių salėje, nuo 6 
vai. vakare. J. Butėnas atva
žiavo j Clevelandą pereitą utar-

certui.- Pats dainuos daugelį 
naujausių dainų.

Viskas atsibus nedėlioj, spa
lio 22 d., Lietuvių salėj, 6835 Su
perior Ave.

viena rėksiu kaip varna; ten nė- Į dėti kad kelis Lietuvius jau to
ra dainininkių, moterų nepri-jkiu budu apgavo ir čia.
ima; gėda pasirodyti ant scenos | J. J.
su tokiais sopranais. Kibą tik----------------------
dreses parodyt žmonėms.

— Ten visi vaikinai, gal bus 
labai smagu, galim nueiti sykį 
pažiūrėt, paskui parnešim.

Jievutė: — Aš šįmet niekur 
neisiu dainuoti;’jie pešasi, ne
sutinka, chorus griauja; kolei 
nebus vieno gero choro aš nedai
nuosiu. Katra nori ženytis te- 
gul eina, ten gaus senbernį. Jie 
lenda kai smalos kasdien, nega
lima nuo jų atsikratyti; aš turė
jau Baltrui prisižadėti, bet tiek 
jie mane matys.

-— žinai, Jievute, mudvi rytoj 
vakare greit išbėkim į teatrą, aš 
manau kad atbėgs tas Simutis.

— Gerai sakai, mes jiems špo
sus iškrėsime. Buk gatava prieš 
septynias, aš pas tave ateisiu, 
tik turim skubintis, ba jis gali 
anksti atbėgti. Dovydas.

(Bus daugiau)

žilis.

mėne-

Persergėjimas. Apie pora sa
vaičių atgal Naujojoj Anglijoj 
labai gudrus vyras, apie 5Į,4 pė
dų augščio, tamsiais plaukais, 
kakta augšta ir plika, apie 45 m. 
amžiaus, Airio išvaizdos, save 
statydamas kunigu, broliu-vie- 
nuoliu, prigavo daug kunigų ir 
vienuolių. Dabar regis tas pats 
lankosi jau Cleveland©, nes spa-

Nuotikiai. Pereitame 
siniame susirinkime vietos pro- 
gresisčių kuopa skilo. Kadangi 
kuopos valdyba susidėjo iš kai
riųjų joms ir teko visas kuopos 
turtas., Centristės gavo 'tik ga- 
zų prigerti.

Buvo taip: joms berėkaujant, 
rankom besketeripjant, atsukta 
gazo kranas (o gal kas tyčia at
suko). Prasišalinus kairiosioms 
su visu turtu, salėj užviešpatavo 
tyla. Po didelio mūšio pasiliku
sios centristės ramiai sėdėjo ir 
išsižiojusios traukė gazą kuris 
iš atsukto krano liejosi į salę; 
nekurios net pradėjo snausti, ir 
jei dar keletas minutų butų trū
kę, visi ju klausimai butų buvę 
be balso išsirišę, bet radosi vie
na gyvesnė, kuri pajuto ir visą 
susirinkimą išgelbėjo, jei ne, tai 
ir šiandien jos butų tyliai tari
mus tęsę.

Praeitą visą savaitę Clevelan
de prabuvo Pruseika su tikslu 
nuslopinti kairiuosius; ant kiek 
jam pavyko dar kolei kas neži
nia, bet per .prakalbas kuomet 
kairieji bandė į jį šaudyti taip 
kaip į Gasiuną, Andriulį ir ki
tus, tai pasirodė kad su tuom 
Dėde bulvių kepti-negalima?

Dovydas.

Pranešimas. Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas rengia balių 
ir prakalbas ant spalio 29 die
nos, Lietuvių salėje, 6835 Su
perior avė, pradžia nuo 5 vai. po 
pietų. Pirmiausia bus prakal
bos, po prakalbų prasidės šokiai 
ir trauksis iki vėlai nakties.

Prakalboms įžanga bus tik 10 
centų; kas ateis ant prakalbų 
tas už tuos pačius pinigus galės 
būti ir ant baliaus. Paskui, at
einant ant šokių, įžanga bus 25 
centai ypatai.

Taigi pirmutinė proga Cleve
lande kurią duoda Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubas visuomenei 
tik už 10 centų net du dalyku 
turėti: išgirsti prakalbas ir sy
kiu prisišokti ikvaliai.

Prašoma susirinkti kuoskait- 
lingiausia, nes retai tokia pro
ga pasitaiko.

Taipgi kas norės galės ten ant 
vietos prisirašyti prie Klubo.

 Reporteris.,

OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO!

KAUNO ALBUMAS —- $1.1 
Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau- 
nę dalių, budinkų, 
bažnyčių. Nedaug 
vome. Reikalaukit

PALYDOVAS —
Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam

Tėvynę. Su spalvuotais 
Kauno ir visos Lietuvos 
žemlapiais. Irgi mažai gar 
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
MĮ? — 50c

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

Pinigus su užsakymu siuskit: 
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, 0.

.00

įstaigų, 
jų «a- 
tuojau.

$1.00

gal, tik juokus darysit tai visas ho 1® d._ vaikščiojo Oregon avė., 
musų darbas ir nueis ant juoko, buvo užėjęs pas mane- prirašinė- 
Juk žinot gerai kad mes turime {mas prie Sv. Antano Vienjjos. 
pasirodyti visuomenei kad mes 
esam, ir ką mes galim, o kad

Uiao pile K>v. I ICiilJVD.

šita vienija (zokonas) buk žada 
___ ? _ _____ o______( _ ___statyti šv. Antano akademiją 
jus juokausite tai aš eisiu sau po I našlaičiams, mergaitės bus auk- 
biesais! liejama ant seserų-mokytojų, ber-

Antanas: — Avižiutę gal tė-|niukai ant kunigų ir vienuolių.
lėjama ant seserų-mokytojų, ber-

vaš neleis, jis ekstra kairysis.
Simutis: — A, ką tu kalbi, ji 

tėvo neklauso; ją galima "į peklą 
nuvesti. Gerai, aš rytoj nuei
siu pas Jievųtę, o jus ir žiūrėkite 
kad pasigautumet kitas.

Pasikalbėję išsiskirsto 
kaudami.

Jievutė su savo drauge

juo-

kal-
basi apie naują chorą:

— Ar tu eisi, Jievute, dainuot 
į tą naują chorą?

Jievutė: — Ne, neisiu, aš ten

Prigulint prie tos vienijo? rei
kia mokėti po vieną centą ant 
dienos, arba 3 dolarius ant me
tų, už tuos pinigus mišios bus 
laikoma kožną dieną.

Kada aš pasakiau jog netikiu 
jo liudijimui, nes jis gali būti 
toks kaip tas žmogus apie Nau
jąją Angliją, tada šis pasigrie-

TMD. 20 kuopa pereitoj nedė- 
iloj savo susirinkime, tarp kitko, 
nutarė paaukauti visas kuopoj 
esančias TMD. leistas knygas ir 
atgautas iš knygyno, kuris bu
vo seniau čia kuopbs su kita 
draugija uždėtas, pasiųsti Lie
tuvos šaulių Sąjungos centrui Į 
Kauną. Išvengimui kuopai di
delių lėšų, nariai pasižadėjo po 
pundą kožnas nuo sa'Vęs pasiųsti 
ir apmokėti lėšas.

Butų geistina kad ir kitos kuo
pos savo atliekamas knygas tuo 
budu šauliams pasiųstų.

Antras nutarimas — surengti 
po naujų metų didelį vakarą su

bęs skrybėlę greitai išbėgo lau
kan, sakydamas jog, "žinau kad 
čia bedjeviai”. Save jis vadina 

1 Murphy, yra labai iškalbus. Gir-

perstatymu. Lošti bus rodos pa
imta “Juozapas ir Zelbora”, da
bar per “Dirvą” einanti bibliška 
drama.

PRANEŠIMAS CLEVELANDIEČIAMS
Užėmęs Prezidento pareigas prie The A. B. Savings and 

Loan Co., šiuomi pranešu Clevelando Lietuviams jog ne
atstovauju įstaigų esančių po No. 2006 St. Clair Avenue 
ir 7907 Superior Ave.

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

A. B. Bartoševičius, Prez..

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

PARDAVIMAI
GROSERNĖ IR MĖSINYČIA 

Parsiduoda; Daro cash biznį. 
Superior avė. kampas. Pirmos 
klesos įrengimai ir prekės. Par
duoda del ligos. Kaina $3,300. . 
Klauskit 7907 Superior Avenue. 
Randolph 6153.
PAJIEŠKAU pusbrolio Domini- 

ko Vasiliausko ir jo' sunaus I 
Antano. Paeina Pumpėnų vai., 
Daržgalių kaimo. Gyveno Chi- 
cagoj. Jie patįs ar kas apie juos Į 
žino atsišaukit. Aš paeinu iš, j 
Mickeliunų kaimo. (44)

Antanas Simaitis
3086 W. 115th St. Cleveland, O.'

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė- 
liūs ir laikro- 

yjt.*” džius ir viso
kio »>» 2“V^kius auksinius 

3?Ijlir deimantinius 
LZydalykus ir mu- 

zikališkus ins- 
r trumentus. 

4825"SUPERIOR AVĖ.

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

, BAMBINO
Valsboienklls Reg. S. V. Pat. Blare

"L/greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
r™linklnnina ® užganėdina.

'v Bainbino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiundiam per 
Parcel Post tiesiai iš laboratorijos.

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

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

Teatrališkas Choras pereitoj 
nedėlioj statė scenoje “Motinos 
širdis”. Buvo ir dainų. Vaka
ras pasisekė gerai, žmonių at
silankė daug.

Dailininkas A. žmuidžinavi- j 
čius paliko “Dirvoje" daug savo 
piešinių reprodukcijų atvirlai
škio didumo. Kiekvienas turėtų 
jų įsigyti. Yra 14 skirtingų pa-, 
veikslų, -kiti jų spalvuoti.

Vyrų $7 ir $8 Žemi Čeverykai— 
Sampeliai ir reguliaris pirkinis; 
Basemente išstatyta pardavimui 
pora po —

$2.89

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

IŠGULDYMAS ŠV. 
RAŠTO 
atsibuna

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

7017 Superior Ave.
Kviečiame visus. 

Inžanga dykai. Kolektų nėra.

Clevelande streikuojant me
džio apdirbėjams prie budavoji- 
mo namų ir didelių budinkų, uni- 
jistai kitų šakų darbininkai tu
rės dirbti greta stCskebais už-

imančiais anų vietas. Stalioriai 
sustreikavo dėlto kad darbas tu
rintis bendro su metalu ir me
džiu buvo pavesta metalo apdir
bėjams, Budavotojų Amatų Ta
rybos nusprendimu.

3 DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ 
| į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.

S8
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
land© biznierių." Kompanijos tikslas yra pa
gelbėti šio miesto gyventojams duodant sau
gią įstaigą taupymams. Taipgi skolinant pi
nigus statymui namų.

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

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

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

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

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

į DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ I 
g į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. g

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.

PLOŠČIŲ IŠPARDAVIMAS

Suteikia Didelę Pinigų Sutaupymo Progą

6

Dideli, šilti Ulsters ir Naujos Mados $15.95 
Rankovėm Plosciai — Vyrams ir vaiki- * 
nams! Visi GRYNOS VILNOS maudimo, naujausios 
mados iškirpimo, paternų ir spalvų. Dideli užsiver- 
LU, Dideli,SiltiUlstersirNaujosMądos mRankov 
čiatni kalnieriai ir diržai aplinkui! Mieros 32 iki 44. 
Parsiduoda Bargain Basemente po . .........$15.95
Geriausias rudeniui ir žiemai pirkinis.

Trįs Pinigų Taupymo Išpardavimai Vaikams
Vaikų Dviem Keline Siutai—Sutrauktais ir kvolduotais pečiais ir 

su diržais aplinkui. Mieros 7 iki 17. Parsiduoda Bargain $5.95 
Basemente po .................................. v .

Vaikų Mokykloms Kelines—Tamsaus Corduroy; mieros $1.39 
iki 17. Bargain Basemente po ..........• .................
Vaikų Perkelinės Bliuskos — Siuvėjų sampeliai; mieros 79c 
iki 16: Bargain Basemente po..................... ..........

250 Porų vyriškų geros rūšies 
čeverykų, .Goodyear welt, siaurais^ 
vidutiniškais ir plačiais,pirštų ga
lais; gelsvos, duros ar žibančios 
odos. Visi gerai padirbti; tvirti, 
gerai nešiotis ir geros išvaizdos. 
Skiepe parsiduoda paro po $4.89.

Vyrų $4 iki $6 Žemi Čeverykai 
—Sampeliai ir reguliariai supirk
ti; Basemente parsiduoda pora po

$1.95

Vyriški $7 iki $9 
ČEVERYKAI
$2^.89 Pora

Vyrams ir Vaikinams Vieneiliais ir Dvieiliais Gū
ži kais Siutai—Šviesios ir tamsios spalvos audimo su 
bryliais ir langučiais. Pasirinkimui ir rudų ir pil
kų, niierose nuo 32 iki 40; Parsiduoda $15.95 
Bargain Basemen te po . .... ..............


