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Lloyd George Rezignavo,
Bonar Law liko Premjeru

TAKTINGIAUSIAS EUROPOS DIPLOMATAS 
PO SESIŲ METŲ VADOVAVIMO ANGLIJOS 
TURĖJO PASITRAUKT IŠ PREMJERYSTES

VOKIETIJA PRIĖJUS 
BANKRUTO '

Berlinas. — Vokietijos Kanc
leris Wirth padavė kabinetui 
sumanymą kad ar negeriau bu
tų Vokietijai paąiskelbt bankru- 

,tijančia ir negalinčia jokių atly
ginimų mokėt,' markei visiškai 
nupuolus. Vokiečiai visai lin
kę priešintis atlyginimų mokė
jimui.

Wirth išdirbo žmonės obalsį: 
“Pirmiausia duona, paskui atly
ginimai”.

Paryžiuje atlyginimų komisi
ja svarsto paėmimą į savo kon
trolę

DEŠIMTS PH1LADELPHIJOS DRAUGIJŲ 
PRIEŠ AUGŠTĄ REGISTRACIJĄ

SAKO, AMERIKA NE
PRISIRENGUS

Cleveland, O. — Admirolas 
Sims kalbėdamas Clevelande 23 
d. spalio pasakė jog* Suvienytos 
Valstijos neprisirengusios ka- 
rėn dabar kaip jos buvo ir 1917 
metais. Labiausia esą silpnas 
kariškas {laivynas ; anais metais 
buvus prasta laivyne tvarka, ir 
dabar po karės pertraukos ne
bandoma nieko pagerint. Ame
rika išsigelbėjo tik dėlto kad 
Anglija laikė maišą iki S. Vals
tijos prisiruošė. Dabar laivy
no kariumenė sumažinta iki 60 
tūkstančių vyrų, o to nesą gana. 
Submarinai ir .orlaiviai loš atei
tyje svarbią rolę, tečiaus toje 
linkmėj Suv. Valstijos nedaug 
tesirūpina.

Mes (žemiau pasirašiusieji le
galizuoti atstovai nuo- dešimties 
Lietuvių draugysčių -bei klubų 
Philadelphijoj, tuėrjome formalį 
susirinkimą 10 d. rugsėjo 1922 
m.. Lietuvių Muzikalėj Svetai
nėj, Allegheny ir Tilton gat., 
Philadelphia, Pa. Tasai susirin
kimas atstovavo dešimts drau
gysčių ir klubų, turinčių 2,8001 
pilnateisių, suaugusių narių. Po 
visapusiškam {apkalbėjimui da
bartinių Lietuvos politikos rei
kalų, apsvarstęs dabartinę Lie- ' 
tuvos padėtį, Lietuvos valdžios 
atsinešimą į Amerikos Lietu- : 
vius, ir atradęs kad Lietuvos 
ekonominiai ir politiniai santi- 
kiai yra labai pablogėję del tos 
priežasties kad Lietuvoje įsi
viešpatavo atžagareiviškos -kle
rikalų partijos intaka, pragaiš
tinga tikram Lietuvos valstybi
niam klestėjimui, (susirinkimas 
■nusprendėme išnešti sekančias j 
rezoliucijas:
. 1) Kadangi Lietuvos St. Sei- 

I mo paskelbtasis piliečių registra- 
[ tracijos įstatymas, kurį vykin
dama klerikališka Lietuvos At
stovybė Amerikoj paskyrė pri
verstiną mokesnį už registraci
ją ir grasina bausmėmis, atėmi
mu pilietybės, konfiskavimu 
nuosavybės, neleidimu steigti 
pramonės, ir tt., yra peržiaurus, 
tat mes reikalaujame kad jis 
butų visiškai atšauktas ir pa
naikintas, nes mes- Amerikos 
Lietuviai pripratę prie demo- 
kratingumo tokių prievartų ir 
bauginimų visivena netoleruosi
me ir nepakęsime.

2) Kadangi dabartinis Lietu
vos Atstovybės personalas ir 
Finansinės Misijos sąstatas, -nuo. 
pat atvykomo į Ameriką, netu
ri Amerikos Lietuvių paramos 
ir užsiti’kėjimo, ir to pasekmėje’ 
Lietuvos Valstybė negauna iš 
Amerikos Lietuvių paskolos nei 
aukų; be to, Amerikos Lietuviai 
yra suskaldyti’ į partinius aba
zus, vien kraštutiniai partinių 
Atstovo ir Atstovybės persona
lo nusistatymu ir veikimu, — 
reikąjąjįjiune kad Lietuvos At- 
•SroVybes personalas 

Į butų pakeista.
*•; 3) Kadangi prie 
Lietuvos Atstovybės 
bartinės Finansinės Misijos jau 
suvirš metai laiko, nėra duoda
ma jokių atskaitų, nei iš Pa
skolos kėlimo, nei iš kitokių vi
sokių ineigų; visas piniginis sto
vis laikoma Amerikos Lietu-

I viams tamsume; o apart to, vi
si Lietuvos valstybei inplaukia- 
mi pinigai laikoma tik žinioje 
J. J. Bielskio asmens ir vien tik 
jo vardų ’bankuose dedami, tai
gi vien tik Bielskio vardu iš ban
kų ir ištraukiami. Jokios kon
trolės nėra, jokio įkaito -bei kau
cijos nėra. 'Tam asmeniui — 
J. J. Bielskiui — mirus, ar šiaip 
kokiai pagundai pristojus, visi 
Lietuvos valstybės pinigai, o 
net ir papratsų žmonių pinigai, 
kurie persiuntimui Lietuvon per 
jį siunčiama, žlugtų iki paskuti
niam centui. Taipgi visokios ki
tokios inplaukos Washingtone 
laikoma vien tik Atstovo asme
ninėj žinioj, lygiai kaip ir aug- 
ščiau minėta, už ką irgi jokių at
skaitų neduodama ir jokio už
tikrinimo nėra. Todėl reikalau
jame kad atmainius Lietuvos 
Atstovybę ir Misiją Amerikoje, 
hutų piniginiai reikalai vedama 

I bent trijų asmenų vardu ir tie ;

trįs asmenįs turi būti po tam 
tikru įkaitu-kaucija.

4) Kadangi kai kuriose Lie
tuvos vietose, toli nuo demar
kacijos linijos, dar veikia karės 
stovis, reikalaujame kad tose 
vietose karės stovis butų panai
kinta.

5) Mes reikalaujame kad Lie
tuvos mokykla butų išimta iš po 
bažnyčios intakos. Reikalauja
me visiškos laisvės žodžio, spau
dos, sąžinės, susirinkimų, orga
nizacijų. Reikalaujame kad vie
nuolynų, bažnyčių, cerkvių ir 
dvarų žemės butų iš jų atimta 
ir dalinama bežemiams ir maža- 
žemiams.

6) Kadangi Lietuvos Konsti
tucija pripažįsta Lietuvos vals
tybės prezidentui absoliutes tei
ses atmesti įstatymą, paleisti 
Seimą, pačiam likti savivaldžiu 
paleidus Seimą, skelbti karę, ir 
daugybę kitokių sauvalių dary
ti, — mes reikalaujame kad tos 
vietos Konstitucijoje butų patai-' 
syta, ir prezidento galybė su
varžyta — prezidentas turi bū
ti atsakomas prieš parliamentą.

■ Dar geriau, prezidento urėdą vi
sai panaikinti, o parliament*) 
pirmininkas gali atlikti prezi
dento pareigas.

Nutarėme šitas rezoliucijas 
paskelbti Lietuvių spaudoje ir 
jų nuorašus pasiųsti Lietuvos 
Užsieninių Reikalų Ministeriui, 
Lietuvos Seimui 'per Valstiečių 
Sąjungą, ir Lietuvos- Atstovy
bei Washingtone.

šias rezoliucijas tvirtiname 
legaliai įgalioti atstovai sekan
čių draugysčių, pažymint skait
lių jų narių ir kiek jos Lietu
vos "reikalams yrą aukavę ir kiek 
Bonų pirkę:

1. Lietuvių Ukėsų Klubas, 250 
narių; aukavo Lietuvos (reika
lams $500.00. Atstavai, Jouzas 
Balinskas, Povilas Lukoševičius.

2. Lietuvos Didžiojo Kunigai
kščio (?) Klubas, 500 narių; au
kavo Liet. reik. $3,500; borių 
pirko už $1,000. Atstovai, Jo
nas Jurkšaitis, Juozas Ivanaus
kas. • 1

3. A. (L. T. Sandaros 42 kp., 
300 narių; aukavo' $210. Atsto
vas, Aug: Peleckas.

4. Liet. Republikoniį Klubas, 
250 narių; aukavo $275. Atsto
vas Jokūbas Matulis.

5. SLA. 135 kp., aukavo_$135. 
Atstovai, M. Mankelevičius, J. 
Kaulinbkas.

6. Draugija “Lietuva”, auka
vo $550 ; Bonų pirko už $1,000. 
Atstovai, A. L. Reikow, J. Kun
drotas, A. Ramanauskas.

7. Liet. Republikonų Pašalpi- 
•nis Klubas, 350 narių ; aukavo 
$350; bonų pirko už $1,000. At
stovai, Ig. Liepa, K. Stankus.

8. Liet. Mechanikų Sąryšis,, 
200 narių; aukavo $150. Atsto
vas, Ben. Stupelis.

9. Amerikos Liet. Piliečių Są
ryšis, 150 narių; ypatiškai pir
kę bonus už $850. Atstovai, S. 
Masickas, Ig. Janulevičia.

10.. Šv. Jurgio Pagalbinė Dr- 
stė, narių 500; aukavo $380; 
bonų pirko už $500. Atstovai, 

Rutkauskas, J. Dalangauskas.
Susirinkimo Valdyba:

Pirm. Ignas Liepa,
. I sekr. Alex L. Reikow, 

II sekr. Ben. Stupelis.

(P. S. Kitų laikraščių mel
džiame šį perspausdinti.)

David Lloyd George
Šis moderniškas Dovydas — 

daug milžiniškesnėj prasmėj — 
per ilgus šešis metus pasekmin
gai kovojo su įšėlusiu Europos 
Galijotu — ir kaip bibliškas-Do
vydas, kuris irgi buvo mažiukas 
kūniškai,- pasekmingai nuveikė 
savo priešą. Tas priešas, gali
ma sakyti, buvo nuolat kabantis 
naujų suiručių pavojus ant Eu
ropos.

Dovydas Lloyd George gimė 
Manchester, Anglijoj, sausio 17 
d., 1863 m. Jo tėvas mirę dar

Politiškų Priešų Atakuojamas, Užleido Vietą Ki
tam, bet dar Žada Sugryžt į Seną Savo Darbą

| Lloyd George Pasitrau
kė nuo Premjerystes 
Londonas: — Išbuvęs minis- 

teriu pirmininku per apie septy- 
. nis kritiškiausius metus negu 
■ kada Britiška Imperija pergy

veno — tris metus karės ir tris 
' atsistatydinimo — David Lloyd 

George spalio 19 d. rezignavo ir 
, su juo rezignavo visas ministe- jam kūdikiu esant; užaugo su 

rių kabinetas. savo dėde. Su apribotu mokslu,
Tas nuoti'kis užėjo visai ne- jis pradėjo praktikuof advoka- 

laukiamai. «• turą, po to inėjo į politiką. Per
Nuo savęs Lloyd George pa- 18 metų buvo liberalų nariu par- 

tarė Anglijos karaliui kviesti liamente. Po to smarkiai pra- 
Bonar Law sudaryti naują ka- dėjo pagarsėti. Jo kilimas prie 
binetą, ką karalius ir padarė. galybės prasidėjo 1908 metaiis, 

. Lloyd George pergyveno vi- kuomet premjeru liko Asquith, 
sus premjerus kitų šalių kurie (kurio vietą jis paskiau užėmė, 
buvo karės laiku užėmę vietas. Tai buvo gruodžio 6 d., 1916 m. 
Sumišimuose kokie sekė po ka- Pirm užėmimo premjerystės,\jis 
rėš pertraukos jis narsihi laikė- buvo amunicijos ministeriu ir 
si ir tuomi daug prigelbėjo Eu- daug pasidarbavo sutvarkymui 
ropai išsilaikyti nuo inpuolimo į1 šalies Ir pritaikymui prie karės, 
naują suirutę kuri tankiai prieš Jis suorganizavo 5,000,000 dar- 
akis rodės. ; bininkų ir pavertė visą Angliją

Iš “didžiųjų keturių” kurie I į amunicijos fabriką. Sutvarkė 
padare Versalio sutartį, pirmiau- 5,500,000 kareivių, ir davė gali- 
sia atsistatydino Italijos prem- mybės Suv. Valstijoms prista- 
jeras Orlando, 1919 m. tyt Europon 2,000,000 kareiviu.

Sekančiais metais atsistatydi- Po karės, jis visur užstojo ke- 
no Francuzijos premjeras Cle- lią Prancūzams kurie kėsinosi 
menceau. . .

Už poros mėnesių po to, Suv. 
Valstijų prezidentas Wilson iš
ėjo iš prezidentystės ir net jo. 
partija liko nugalėta.

Po tų trijų pasišalinimo, Llo
yd George liko-žymiausia ypata 
pasaulyje užsiimanti šalies kė- 
ravimu. Jo pozicija nuolat bu
vo atakuojamą iš vidaus ir iš 
lauko.

Naujasis premjeras yra gimęs. 
Kanadoj, iš škotų tėvų." Jo' tik
slu yra sutvirtinti ir palaikyti 
santikius su Francuzija. Nesi
stengti graibštytis įvairiose pa
saulio dalyse. Sudaryti taiką 
su Airija. Išvystyti prekybą vi
duje imperijos ir susitvarkyti 
ekonominiai.

Bonar Law savo kabinetą jau 
susidarė. Iš senųjų liko tiktai 
Curzon užrubežinių reikalų sek
retorium.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijose ap
sireiškia maždaug sekanti daly
kai:

Clevelande ir Youngstowne po 
valiai didinasi plieno ir geležies 
išdirbiniai. Iš nedirbančiųjų ge
ležies virinimo įstaigų keletas 
vėl žada pradėt veikti.

Anglies ir kokso kainoms pa
mažėjus, geležinės gali daugiau 
pasinaudoti.

Akrone automobilių ratams 
gumų darbai apmažėjo ir tikima 
žemame laipsnyje pasiliks per 
kokį mėnesį. Paskui vėl pra
dės laipsniškai gerintis.

Puodininkystės darbininkai 
' tebestreikuoja jau trečia savai

tė laiko.
Kolei kas išvengta sanitarinių 

indų išdirbėjų streikas.
Vagonų stokai esant, gelžke- 

liąi dar vis negali išvežioti tiek 
> prekių kiek jiems yra užsakymų.

Daugelis pasekmingai veikian
čių industrijų susirūpinę kad 
vagonų stoka pakenks jų veiki
mui.

Ūkininkai ' visoje valstijoje 
rengiasi sau bevielinio telefono 
aparatus, kuriais kasdien gau
ną pranešimus apie kainas, o 
tas labai jiems svarbu.

Persekioja I. W. W. narius. 
Pbrtland, Ore. — Suvirš 200 I. 
W. W. narių (aidoblistų, arba- 
Industriailų Pasaulio Darbinin
kų), pagarsėjusios iš 1912 metų 
streikų savo ' šiurkščiais pasiel
gimais organizacijos, areštuota 
šiame mieste kada čia jų pribu
vo daugybė su' tikslu padėti ves
ti streiką pavandenių darbinin
kams. Iš areštuotų keletas ras
to I. W. W. organizatoriais at
vykusiais iš kitų miestų.

Eksplozijoj užmušta 8 žmo
nės. McCurtain, Okla. — Kalus 
eksplozijai ir suardžius vieną 
kasyklą užmušta astuoni darbi
ninkai. Kasykloj buvo 
žmonių; aštuoni išimta 
kiti dar nesurandama.

daugiau 
negyvi,

streikųŠuv. Valstijose delei 
šiūdmi tarpu nedirba yisai ma
žas skaičius darbininkų. Tris
dešimts keturi streikai tęsiasi 
įvairiose šalies dalyse, su apie 
25,000 pametusių darbus. Tai 
yra mažiausias skaitlius streikų 
istorijoj šioje šalyje. Didžiau
sias streikuojančių skaičium pa- 
liečiąs vieną paskirą industriją 
yra tai puodininkystės darbi
ninkų streikas.

Clevelande' miesto ir valstijos 
■darbininkų samdymo biurams 
paduota reikalavimų darbininkų 
daug daugiau negu jų atsišau
kia jieškančių užsiėmimo. No
rintieji gauti darbo ant žiemos 
gali ten kreiptis.

Šuv. Valstijų darbo depart- 
mento surinktomis skaitlinėmis, 
abelnai imant, jau matosi stoka 
darbininkų. Stoka apsireiškia 
miestuose ir ant ūkių. Tik raš
tinių tarnautojų skaičius per
viršija reikalavimus.

Apkaltino daugiau angliaka- 
.sių. Herrin, Ill. — Tęsiant to
liau tardymus angliakasių sker
dynių įvykusių pereitą birželio 
mėnesį, kame užmušta 21 streik- 
laužis, dabar dar 48 darbinin
kai gavo apkaltinimus. Išviso 
434 intarta. Paskiausia intar- 
tieji kaltinama už mirtį Igno 
Kubinio, kuris nesenai pasimirė 
nuo sunkių žaizdų. Viso 
šių ir užmuštų skaičius 
kia 23 žmones.

Anglijai gręsia kasyklų 
kas. Londonas. — Angliakasyk- 
klų distriktuose iškabinėta uni
jos pranešimai kad bus apšau
kta streikas už dviejų savaičių 
jeigu per tą laiką ne-unijistai 
maineriai neprisirašys prie uni
jos;

Šuv. Valstijų Laivai 
Vladivostoke

Vladivostokas. — Pasitrau
kus iš Siberijos Japonijos ka- 
riumenei, prasidėjo 
ir baltųjų Rusų karė,
pasiuntė ten savo laivus 
savo konsulato apsaugot.

Sovietų valdžia aštaukė 
garantiją užtarti svetimų
piliečius, kada Japonai pareika
lavo Rusų inėjimą į Vladivosto
ką sulaikyti iki jie pasitrauks 
visiškai.

pernaują Europoj siausti.
Neužsileisdamas savo prie- 

šais kurie jį privertė rezignuoti, 
jis dabar pasiryžęs tverti naują 
partiją. Jo kabinetas buvo koa
licinis, sudėtinis iš visų partijų. 
Jis dar tiki laimėti sekančiuose 
rinkimuose, .nes Bonar Law, tik 
iki rinkimų premjeru bus.

Taigi Lloyd George atstojo 
nuo premjerystės laikinai, taip 
kiti mano; jis vėl pasitikį jog 
žmonės jį išrinks.

“Nusiginklavimas yra viena
tinis kelias į apsaugą. Nemany- 
kim blogai apie pasaulį. Nuo- 
žvalgos, baimė, nesusipratimai, 
ir net, kivirčiai, iškils tarp tau
tų, kaip tas , atsitinka taip pa
vienių žmoinų, ir jeigu bus ga
tavai.jų rankose ginklai jie ka
da nors bus panaudota”, pasakė 
Lloyd George apie Washingto- 
nuo nusiginklavimo konferenci
ją. Jis stovi už taiką, ir prie 
to Europą vedė.

Vokietijos finansų.

Užmušta. Gelžkelio 
Nelaimėje

Londonas. ■— Rumanijoj 
žkelio nelaimėj užmušta 30 
85 sužeista.

30

gel- 
žm.,

Rouffach, Elzacija. — Tru- 
kiams susimušus, užmušta 11 
pasažierių.

San Jose, Kosta Rika. — Už
ėjus tvanams, čia prigėrė pen
kiolika žmonių.

Turkai dar Mano Ka
riauti

Brusa, Turkija. — Turkų ge
nerolai nutarė tęsti karę atsiti
kime jeigu rengiama taikos kon
ferencija neįvyktų. Kemalistų 
armija dabar laiko visas vietas 
kurias turėjo Grekų kariumenė 
Maž. Azijoj.

Adrianopolio srityje krikščio
nės moterįs apsiginklavusios sy
kiu su vyrais ir,'stengiasi gintis 
nuo Turkų nereguliarių užpuo
likų.

Šaukiama Kita Nusigin
klavimo Konferencija
Washington. — Su v. Valstijų 

Sekretorius Hughes atsikreipė 
į penkias Centralinės 'Amerikos 
valstybes atsiuntimui delegatų 
į Washingtona ant gruodžio 4 
d. svarstymui ginklavimosi ma
žinimo. Užkviesta: Guatemala; 
Salvador, Nikaragua, Honduras 
ir Kosta Rika valstybės. Drau
gingumui tarp šių valstybių rei
kalinga panaujinti 1907 metais! 
padarytą sutartį, paskui priimJ 
ti taisykles karinių jiegų apmagl 
žinimui kad tuomi parodžius pąrtl 
vyzdį visam pasauliui.

Lietuva Susirišo Diplo
matiniai su Suvieny

tomis Valstijomis
Washington, spalio 11 d. (El

ta). — Šiandien 3 vai. po pietų 
Lietuvos Charge d’Affaires Wa- 
shirigtone, V. Čarneckis, inteikė 
savo diplomatinius kredencialus- 
įgaliojimus Suvienytų Valstijų 
Sekretoriui Charles Evan Hu
ghes. Kartu Čarneckis perstatė 
Valstybės Sekretoriui Atstovy
bės Juriskonsultą-patarėją B. F. 
Mastauską, ir Atstovybės Sek
retorių M. J. Viniką.

Pažymėtina kad . audienciją 
pas Sekretorių Hughes buvo pa
skirta neatidėliojant po gavimo 
iš V. Čarneckio rašto kuriame 
jis pranešė apie savo paskyrimą 
ir prašė paskirti laiką įgalioji
mų inteikimui. Tuomi Valsty
bės Sekretoriaus buvo išreikšta 
Lietuviams pagarba ir pabrėžta 
prietelingi Amerikos santįkiai 
prie Lietuvos.

Sekretorius Hughes, pirmas 
jo padėjėjas Harrison, ir tre
čias padėjėjas Blišs dar tą pačią 
dieną sugrąžino savo vizitas pri- 
siųsdami Lietuvos Atstovui ir 
jo bendradarbiams vizitines kor
teles.

miru- 
pasie-

raudonųjų 
Amerika 

’neva

savo 
šalių

Konstantinopolis. — čia pri
buvo 12 Sūv. Valstijų kariškų 
laivų saugojimui Amerikos in
teresų artimuose rytuose. ,

Japonai Degina Pinigus
Tokio. — Japonijos valdžia 

nutarė sunaikinti 218,000,000 
jenų išleistų karės laiku pava
davimui sidabro.

Ebert lieka prezidentu. Bei
linas. — Vokietijos -reichstagas, 
314 balsais prieš 76, prailgino 
dabartinio Vokietijos preziden
to Eberto terminą iki birželio 
mėn. 1925 metų. Taigi prezi
dento rinkimų Vokietijoj šiuo 
tarpu nebus.

Rusija Dalyvaus Artimų 
Rytų Konferencijoj

Paryžius. — Rusija bus už
kviesta konferencijon svarstant 
Turkų-Grekų ginčus .ir nusta
tymui kokioj tvarkoj liks Dar- 
danelių pertaka kuri yra viena
tinė pietinės Rusijos laivais iš
eiga į pasaulį.

Konferencija nestatyta pradė
ti lapk. T3 d. Lauzannoj, Švei
carijoj.

Grekai buvę po Turkų valdžia 
ir dabar tarnavę Grekijos armi
joj, paimti nelaisvėn, bus tei
siami karės teismu. Jų laukia 
mirties bausmė. Aliantų misi
jos bando juos išgelbėti.

Lenkams Beda su Savo 
-Popiergaliais

Washington. — Lenkų seimas 
nenutarė padidint taksus, taigi 
valdžios deficitas (nedateklius) 
iki galo šių metų sieks net iki 
600,000,000,000 poniškų popie
rėlių. Ponai vis dar leidžia sa
vo popierines markes, -ir jos kas 
valanda nustoja vertės. Pini
gai jų puola smarkiau negu jie 
spėja juos spausdint.

Kaltininkų dar Nerastą*
New Brunswick, N. J. — Už

mušėjų Kunigo Hall,. protest® 
nu episkopalų bažnyčios past® 
riaus, ir jo mylimosios, tos pat 
bažnyčios chorvedės ir zakristi
jono žmonos, dar vis nesuraiĄ 
dama. Atsiranda įvairių naujų’ 
davadų ir laukiama greitu laiku 
intarimų ir areštų keleto asme
nų- <

Rusijoj Badas Neperėjo^
Maskva. — Trįs milijonai Ru-fl 

sijos žmonių dar vis stovi bado 
angoje. Prašoma Amerikos pa-; 
galbos per šią žiemą. Javų der-. 
liūs šįmet buvo prastas irgi.

A. Žmuidzinavičiaus 
y .Maršrutas
Į Lietuvos1 tSJlffltį Atstovas gerb. 
ĮA. .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:
29—Town of Lake, Chicago.
29— Bridgeport, Chicago.
30— West Side, Chicago.
31— So. Chicago, Ill. 
Lapkričio mėn. bus.
2—West Pullman, Ill.

. 3—Cicero, Ill.
r 5—North Side, Chicago.

5— Dievo Apv. par. (vakare)
6— Waukegan, Ill.
7— Kenosha, Wis.
8— Racine, Wis.
9— Milwaukee, Wis.

J 10—Port Washington, Wis.
I12—Sheboygan, Wis. •!

13—Beloit, Wis.
. ;14—Madison, Wis.

[ 15—Rockford,. Hl.'

Sumišimai Morokkoj
Madridas. — Morokkos gy

ventojai bruzda prieš Ispanijos 
valdžią jų žemėje; buriaįs Mo- 
rokkiečiai daro užpuolimus ant 
Ispanų. Kariški laivai ir orlai
viai pasiųsta sulaikymui sumi
šimų. Vietomis Morokkiecių su
eigų stovyklos bombarduojama.

. Buvęs Kaizeris galutinai 
žiedavo su Kunigaikštiene Ruess 
r lapkričio 5 d. įvyks vestuvės. 
Jis ant savo dokumentų vis dar 
pasirašinėja “Vilhelm II”.

Kansas City, Mo., žvėrinčiuje 
sudegė 60 laukinių žvėrių.

susi-

ir Misija

dabartinės 
ir prie da-

J.

Airių kovos tęsiasi. Respubli
konų nereguliarių kareivių už 
puolime ant valstijos kareivių 
Ferry Carig mieste, keturi pir
mųjų užmušta ir trįs sužeista.

Amerikoj kerosinas pabrango 
vienu centu. Automobilių ga
zolinas atpigo. Mat, žiemą ga
zolino mažiau naudojama, oke- 
rosino prie .pečių daugiau.

Nauji Lietuvos Pinigai
Amžiną atilsi Vokiečių markėms ir iš jų pramintiems auksinams. Nuo 1 
dienos Spalio Lietuvoj įvesta Litai ir Cmtai. Jais dabar Jūsiškiai Lietuvoje 
turi mokėti visus mokesnius ir pirkti visas reikmenis. Auksinus ar mar
kes turi grąžinti valdžiai ir gauti Litus. “DIRVA” siunčia pinigus į Lietu
vą Litais. Kitos svetimtaučių -agentūros dar sakys jums kad markės taip 
pat geros, o gavę markes jūsiškiai turės keisti j Litus, ir turės nuostolių.
Siųskite Litus Lietuviams Lietuvoje---- Per FsT “DIRVOS” AGENTŪRĄ.



J Is Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG PA I Bridgeville, Jam liko pa

vesta visa tvarka.
Pittsburgo Lietuviai ir Kun. Kokia tvarka buvo ir kokios 

Kazėnas. Kadangi Pittsburge muštynės įvyko to nekartosiu,

gas rasta užimtas, pasakyta at
eit už pusantros valandos. Ka
dangi tuo atidėtu laiku ir kitas 
komisijos narys negalėjo jau ei
ti, teko man vienam kalbėtis su 
kunigu apie Aukso-Sidabro rei
kalą. Pirmiausia Kazėnas išrū
goj o kam jį ignoravę, nekvietę 
kada buvo Čarneckis. Kadangi 
tą darbą vadovavo kiti, aš ne- 

, tik 
tiek žinau kad buvo nutarta vi- 

.. --------- , si kviest. Vėliau, su anais pora
Dabar, kaip Kun. Kazėnas at- pasikalbėjus, paaiškėjo kad ku-

beveik kožname organo numery- 
je matyt prie 36-tos kuopos pri
sirašančių narių pagarsinimas. 
Tai pagirtinas dalykas kad žmo-

xkuz.eiičU3. rkauaiigi -------••— — ------ ---- ' i jviu, ao
didžiausia parapija yra Šv. Ka- nes ?ana plačiai buvo aprašyta galėjau nieko pasiaiškint, 
zimiero, S. S. dalyje, kur kuni- Į Amerikos laikraščiuose kilę- jo Į f--’- x- J 
gauja Kun. Magnus Kazėnas, I parapijoj muštynės ir teismai, 
matau reikalo kiek daugiau apie 1
tą parapiją parašyti. Šv. Kaži- sineša link Lietuvos reikalų. Ka- 'nigas buvo kviestas <per telefoną 
miero parapija gyvuoja suvirs, da Bonų Stotis rengė prakalbas - pora savaičių prieš Čarneckio at- 
30 mietų; pirmiau'kunigavo joje Į Atstovui Čameckiui, buvo nu- si'lankymą.
Jonas Sutkaitis, per apie 28 me-1 tarta kviešt dalyvaut visus kad Į 
tus, iki Lenkė vienuolė-moky- butų didesnės pasekmės; bet Ka-,

Kaslink surengimo prakalbų 
Aukso-Sidabro fondui jo bažny
čios salėje, £ako, negalima, nes 
žmonės suėję pradėsią parapijos 
reikalus rišti. Tokiu budu ir li
ko palaidota Aukso-Sidabro fon
do vajus Pittsburge.

Dabar trečias dalykas, tai pri- 
Vaišnoro, kitur parengus I pažinimas 'Lietuvos. Kada San- 

Kazėno pasekėjams ten lankytis daros .36 kuopa, kuri pirmiausia 
j-—j*i rengt ten < po to atsitikimo laike mitinga,
Lietuviai sueit j nutarė kreiptis į visas draugijas 

Nu- sudarymui susirinkimo aptari- 
(K. Vaišnoras, mui ar mes čia ką rengsim, vėl 

Kuisis panuue Kau jam is>ujvrvi«i. iracnevict: ir u. vrimvaao/ ai.- buvo .'išrinkta komisija nueit ir 
gręsia pavojus, jis pasikvietė silankyt pas-Kazėną prašyt'sa- pas Kazėną (B. Lapeika ir J. 
Kun. Kazėną, kaipo jau pasižy- lės; Vieną' sykį neradus kuni- Virbickas). Mums nuėjus, Ka- 
mėjusį peštuką su parapijonais, go namie, antru atveju nuėjo du zėnas pareiškė kad jis jau atliko 
kuris kėlė suirutes Donora, Pa., komisijos nariai. Nuėjus, kuni- paminėjimą- pagal Misijos pra-

toja nesumindžiojo Lietuviškos zėnas neprisidėjo.
vėliavos. Kada taip skaudžiai Antra, paskelbus Aukso-Sida- 
buvo įžeista Lietuvių jausmai, I bro vajų, Stoties komitetas nu- 
musų moterįs tą Lenkę mokyk- mate kad geriausios pasekmės 
loj apdraskė, o parapijonai pa- gali but rengiant vajų bažnyti- 
reikaiavo kad visos Lenkės m o- nė j salėj, nes, pagal pareiškimą 
kytojos tuojau butų prašalinta. K. Vaišnoro, kitur
Kun. Sutkaičiui atsisakius tą pa-1 Kazėno paseKejams įcu iamvjuio i uaiuo-ou. nuupa, auti pirmiausia 
daryti, pradėta reikalaut kad ir 'dvokia, todėl nutarta rengt ten po to atsitikimo laikė mitingą,
Suskaitis apleistų šv. Kazimie- kur galėtų visi 
ro parapiją sykiu su Lenkėmis ir pasekmės but didesnės, 
vienuolėmis. Kada Kun. Sut- eina komisija 
kaitis pamatė 'kad jam ištikro j J. Packeviče ir J. Virbickas) at- 
gręsia pavojus, 
Kun. Kazėną, kaipo jau pasižy-1 lės.- ....

nešimo, rugsėjo 6 dieną, tai yra 
jis buvo surengęs prakalbas. Ai
škinant kad mažos prakalbėlės 
yra maža nauda, ar nebūt gali
ma visiems Lietuviams Pittsbur-1 nės pradeda susiprast ir dedasi 
ge ir apie'linkėj suėjus į daiktą prie Sandariečiu. Mat, persitik-Į 
ką didelio padaryt, Kazėnas at
sakė: Aš, sako, visus Lietuvius 
šaukiau, o kad neatėjo tai ką, ar 
aš eisiu gatvėn atsistojęs šaukt!

Kažin ar surastum antrą tokį 
ignorantą kai Kun. Kazėnas, ku
ris galėtų taip pasakyt, kuris iš
ardė Šv. Kazimiero parapiją kad 
joje neliko nei trečia dalis Lie
tuvių kiek pirmiau buvo. O kur 

’kitos visos draugijos kurios nie
ko bendro neturi su Kazėno pa-1 
mokslais ir jo pakvietimais į pra
kalbas. Paroda visų Lietuvių 
įvyko ir be Kun. Kazėno, ir Lie
tuvių dalyvavo į 15 tūkstančių. 
Bet tą pareiškiu kad Lietuviams 
butų žinoma kaip kunigams rupi 
Lietuvių vardo pakėlimas Ame
rikos akyse, ir kaip dar fanati
kai jie kad su kitos partijos 
žmogum kuris supranta Lietu
vos nepriklausomybę kitaip ne
gu kunigėlis, atsisako drauge 
veikti nors ir prakilniausi darbą 
del savo tautos.

Juozas Virbickas.

Iš Sandariečiu veikimo. San
daros organizatoriai dirba —

pilu kjaiium luti u. tuauj pcioALiiv- 
rino kurie dirba del savo tau-1 
tos labo, o kurie tik del savo ki- | 
šeniaus.

Sandariečiai rodos rengia 
lių ant lapkričio 11 d., nes 
didelė šventė, tai turbut ir 
liūs bus didelis, įvyks L. M. D. 
salėj.

Lietuviai Rusų agentukai pa
matę Sandariečiu veikimą irgi 
sujudo: atsispausdino plakatų ir 
jais apkalinėjo visas sienas kad 
10,000 narių turi but tarpe jų. 
Na ir pasiėmę salę pagarsino 
prakalbas ir paskaitas. Bet vi
sa nelaimė kad nei vienas Lietu- 

I vis nenuėjo į tas jų prakalbas, 
per ką bereikalo ir Sliesoriunas 
atvažiavo. Patarčiau ateityje 
savo prakalbas rengiant kreiptis, 
prie savųjų, tai yra Rusų,,nes 
Lietuviai turi savų rupesnių, o 
ne svetimiems tarnaut.

Lietuvių demonstracija galu
tinai komunistams galą padarė, 
kad jie ir patįs sarmatijas lan
kytis į savo "prakalbas ir pasi
rodyt kam jie tarnauja- ir kas 
do Lietuviai. • Sąndarietis.

ba-. 
bus 
ba-

S GERB.
PRAGILO KAMPELI

sų akįs užtemo iš susigrauži
mo, ir manė kas užėjo saulės, 
užtemimas.

Iš visų klerikališkų erdak- 
cijų tuoj pasipylė naktiniai 
ir dieniniai telegramai Ke
mėšio biure su užklausimu 
ar teisybę ta Elta praneša,, 
ar gal ir ją bedieviai užpo- 
navojo.

Atstovybėj pajusta net že
mės drebėjimas. Arba tei
singiau Mostowskio, Fabijo
no ir Juodeckio keliai suvir
pėjo: nežinia kas preziden
tas liks, kokį pasitikėjimą 
Seimas pareikš dabartiniam 
ministerių kabinetui, ir koks 
paskui likęs premjeras kokį 
užrubežių minister) paskirs;

kuris kėlė suirutes Donora, Pa., I komisijos nariai. Nuėjus, kuni-

brara

Trade Mark of The Borden Company
Bey. « £ Pat. Off.
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Borden
NEW YORK, u. S. A.

DUOKIT SAVO KŪDIKIUI GERIAUSI
Geriausia Priežiūra — ir Geras maistas padarys Geriausį Kūdikį. O kiek
viena motina nori kad jos kūdikis butų geriausias, ir nėra jokios priežasties 
delko, su rūpestinga priežiūra ir tinkamu maistu, jos kūdikis netuėtų būti sti
prus ir vikrs. Jei laumė krikštamočia paklaustų motinos ko ji labiausia tro
kštų savo kūdikiui, tai ištikrųjų atsakymas butų — GEROS SVEIKATOS.

Jusų kūdikis tinkamai gyvuos ir augs nuo
latos, vis didyn ir stipryn, jeigu jam duosit 
geriausią priežiūrą ir geriausį maistą. Vik
rią ir stangią sveikatą įgavo tūkstančiai kū
dikių kurie buvo penimi su Eagle 'Pienu, 
kaip jų dėkingos motinos liudija, šitoms 
motinoms nėra kito maisto taip visur 
tojamo ir su tokiomis pasekmėmis 
Eagle Pienas. Galima drąsiai sakyti 
daugiau kūdikių pasekmingai išaugo
Eagle Pieno negu ant visų kitų dirbtinių 
maistų sudėtų į vieną. •
Nedarykit bandymų su savo kūdikiu duoda
mos jam 'tokių maistų kurie yra abejotini. 
Borden’s Eagle Pienas yra gamtiškas kūdi
kiams maistas, nes jame nieko kito nėra kaip 
grynas pienas ir grynas cukrus. Apie jo 
grynumą ar puikias pasekmes nėra jokių 
abejonių. Gydytojai rekomendavo jį tūks
tančiams ir tūkstančiams kūdikių kurie ne-

var- 
kaip 
kad 
ant

augo kaip reikia. Eagle Pienas lengvai suvir
škinamas ir patikėtinas vaikus penint.
Nusipirk blekinę Eagle Pieno šiandien ir 
vartok jį ant stalo ir prie virimo, kavoje ar 
šokolade — žodžiu, visur kur paprastai var
tojama pienas ir cukrus. Eagle Pienas yra 
pigesnis ir skalsesnis, ir del to kad yra to
kios augštos rūšies ir vienodumo, jis yra 
GERIAUSIAS del jūsų stalo. Pas krautuv- 
ninką paduokit nuolatinį užsakymą Eagle Pie
no dabar. Kiekvienas krautuvninkas užlai
ko Eagle Pieną.

’Iškirpkit kuponą šio paskelbimo ir pasiuskit 
jį The Borden Company, o ji prisius, visai 
dykai,‘ko norėsit, ar pamokinimų jūsų kalbo
je kaip kūdikį penėti, arba kūdikių knygą, 
arba virėjystės knygą pasakančią kaip pa
gaminti skanių valgių su Eagle Pienu. Įvar
dinki! ko norit, šis patarnavimas yra jums, 
tik už paprašymą.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Pažymėkit 
Penėjimo 
Instrukcijos
Vardas ....
Adr. ...........

---- KUPONAS--------------------
Kurią Knygelę Norit Gauti

Kūdikių Virimo
Knyga Knyga

(Lithuanian)

DAYTON, OHIO
Mass mitingas pavyko. Spa

lio 8 d., nedėlios vakare, Šv. Ste
pono salėj, visi Day tono ir apie- 
linkių Lietuviai susirinko, apie 
keturi šimtai žmonių, padėkaVo- 
ti Amerikai už pripažinimą Lie
tuvos. Kalbėtojai buvo: Kon- 
gresmanas Roy G. Fitzgerald, 
J. Bagdžiunas iš Chicagos, ir 
klierikas Domašius. Visų kal
bėtojų žodžiai patiko klausyto
jams, ką liudija griausmingas 
delnų plojimas. Tarpais griežė 
Liet. Vyčių benas Lietuvos ir 
Amerikos himnus ir kitoniškus 
muzikos dalykus. Sudainavo ke
letą dainelių parapijinis choras. 
Ant pabaigos išėjo Kunigas Sly
vynas ir perskaitė rezoliucijas: 
Padėkos Rezoliuciją Suv. Vals
tijoms už pripažinimą Lietuvos, 
antrą, Reikale atgrąžinimo Lie
tuvai Vilniaus ir atidavimo Klai
pėdos, trečią, Pasveikinimą Lie
tuvos valdžiai ir nusiskundimus 
ant įves.tos nedemokratiškos re
gistracijos. Visos rezoliucijos 
liko priimtos rankų pakėlimu ir 
smarkiu šauksmu, o ypač pri
imant registracijas rezoliuciją. 
Nebuvo nei vieno priešingo, kas 
liudija kad. Daytoniečiai nepri
pažįsta cariškos ar dar aršesnės 
registracijos;

Kunigas Slavyrias iš gilumos 
širdies sušuko: “Broliai ir se- 
serįs: Būrelis išsigimėlių politi
kierių išleido tokį skaudą įstaty
mą mums gyvenantiems Ameri
koj, ištikimiems Lietuvos Mo
čiutės sunams ir dukterims, su 
$10 mokesties, ir kitoniškomis 
pabaudomis, o kurie esame atsi
žadėję Rusijos caro tai jie mus 
skaito ir issižadėjusiais Lietu
vos. Ar mes esame atsižadėję 
savo Tėvynės, ne; jeigu jie, tie 
politikieriai, neįsileis, mus ge
ruoju tai mes išmušim duris sa
vo samanotų bakužių ir ineisim 
į savo gimtinį lizdelį, nes mes 
esame ir busime ištikimi savo 
Tėvynei Lietuvai. Tas būrelis 
politikierių neatskirs mus nuo 
savo tėviškės, vieną milijoną, po 
gruodžio 22 d. šių metų, su to
kia nežmoniška įvesta mums re
gistracija-."

Ar daugel tokių prakilnių ku
nigų Amerikoje randasi kai mū
siškis, Kun. Slavynas? Turbut 
galima butų suskaityti ant pirš
tų kurie skelbia tiesos žodžius.

i Buvo renkama aukos Lietu
vos šaulių Sąjungai; surinkta 
$66.45. O dar' pirmiau buvo su
rinkta, einant per stubas, del lė
šų masmitingui $100; iš kurių 
lėšas apmokėjus liko $21.89, tai 
sudėjus į vieną pasidarė šau
liams suma $88.34, kas pasiųsta 
šaulių atstovui gerb. Žmuidzi
navičiui.

šį apvaikščiojimą rengė ben
drai šių draugijų atstovai: S. 
L. A. 105 kuopos, šv. Mykolo D- 
jos, A. L. T. S. 34 kp., šv. Pet
ro D-još, Moterų Pašelpinės D- 
jos, SLKRA. 191 kuopos, L. D. 
S. 69 kuopos, ir šv. Kryžiaus pa
rapija. J. Urbonas.'

New Yorke kokiam pamišėliui 
padegus kūdikio vežimėlį, užsi
degė penkių augštų namas: ug
nyje sudegė 15 žmonių.

GERB. SPRAGILAS APIE
NAUJUS SEIMO

RINKIMUS ,----------------------- . .--------
- Slaptos Spragilu Sąjungos ° Jas ministeris, savu keliu, 
Spragilaičiai iš Kauno .per į?lp.į snmgehską
bevieliai tilipona vyriausiai Idenkahj Atstovybę, ziures. 
Sąjungos galvai gerb. Spra- ^Įvelese prasidėjo veiki- 
ffHni nraneša • imas kaiP budytoJ° dziegO-E11 Ui pi clllcocl • •

Didžiausias subruzdimas Iia^s;
kokį svietas matė-atsibuvo . Istiesų sakau jums, kad' 
Lietuvoj’ spalio 10 ir 11 die-j Jau prasideda pildytis kimi
ną. Tvoros ir sienos buvo Cesnakaicio ispranasau- 
nulipyta raudonais, baltais, pĮ septyni metai. Septyni jų 
žaliais ir ružav&is plakatais; nebus metai praėjo, dabar 
ant bačkų atsistoję kalbėto- Pasideda septynis sykius pa 
jai rėžė -puikiausias oracijas septynis ir dar septynis sy- 
kokių nuo ( 
žmonių aųsįs negirdėjo; iš 
ambonų kunigai bažnyčiose 
sušaukė visas pekliškas ga
lybes: kipšus, šėtonus, vel
nius, aitvarus, karštą sma
lą šinkavo, geležis kaitino, 
ir net patį Liciperį parodė 
ant ugninio sosto svylantį. - .

Visos pusės šaukė, rėkė, statys daugiau universitetų 
klykė: Balsuokit už No. tą kad juose dar daugiau libe- 
ir ta! Balsuokit už šita! Bal- rališkų kandidatų neišdyg- 
suokit už musu! neduos davatkoms klioš-

Universitetui, našlaičiams torių statymui, ba jos tuoj į 
ir beždžionių kulturinimui bezbažninkes pavirsta ir bal- 
sufinkti Amerikoj dolariai suoja ne už šėtonus ir Liti- 
iškeisti žemu auksinų kursu Peri> 0 už dailų ir protingą 
milijonais kai pūkai lakstė I liberalą; ne už bačkutę alaus. 
“----- "J Ir auksinai prašė ale už naudingą knygelę, ir •

Cicerono laiku P° septynis, arba amži- 
- - - - ni jų blogi, liesi metai. Už

truks katalikiški kišeniai čia. 
Amerikoje, ba jau tiek su
dėję žmonės, o nenupirkę- 
klerikalams visų Seime sė
dynių daugiau neklausys pa
sakų kad Lietuva klerikališ- 

| ka; nusigąs žmoneliai ir ne-

po orą!
‘'balsuot už mus”.

Ale ant rytojaus, balsus 
suskaičius, vienus apėmė ne
išpasakytas džiaugsmas, ki
tus dantų griežimas ir
smas. . _ _. _ _

Vieni sakė: Mes laimėjom bių daktarų apžiūrėta: ar ji& 
serga proto sumišimu, ar pi
nigų manija kad taip drąsiai 

• šmugelį varė.
, Tik labai gaila kad Lietu

vos balsuotojai šitaip nepa-
i darė pirmais rinkimais: ne-
■ butų buvę tiek košės privir
ta, tiek kugelio prikepta, ir 
šmugelysčių užrekorduota.

Dabar, geresniam Seimui 
anų klaidas taisant, reikės 
sugaišuot nuo darymo ko 
geresnio, ir ka-demai turės 

j progos šukaut: Va, va, žiū
rėkit, kaip bedieviai nieko 
gero žmonėms nedaro!

Nuo dabar per visą Lie
tuvą jau beskambės tik nau
jasis smutkų himnas:

Verkit, davatkos, 
Verkim, klerikalai, 
Seimą užvaldė
Padlos liberalai....

tt. ir begalo.
Kun. Purickis labiausia 

sdsirupino: jis dabar nesi
skaito Seimo nariu, dėlto ga-

verk- lės patekt į teismo rankeles,, 
ir bus gražiai jo galvelė ga-

daugiau negu tikėjomės.
Kiti aimanavo: Prapultis, 

prapultis mums; jau išsmu
ko iš musų rankų karvutė, 
nebemelšime daugiau jos!

Tuoj visoms davatkoms i 
ka-demų karalius, barzdo
tas kunigas Krupavičius iš- i 
leido naują “smutkų” him-|j 
na, ’kuris skamba šitaip: 

Verkit, davatkos, 
Verkim, klerikalai,- 
Seimą užvaldė 
Padlos liberalai....

Amerikos klerikalus, 
rie melžė žmonelius iki 
kutinio skatiko, pasijuto kai 
žiemos laiku įšokę į ežerą 
Erie. Iš visų kraštų Slapti 
Spragilaičiai praneša apie jų 
smutnas raudas.

Slapti Spragilaičiai iš Ghi- 
cagos apie “Raugą” telefo- 
nuoja :

“Raugas” visai surugo.— 
žandai susitraukė, pilvas in- 
dubo iš tokios baisios žinios. 
Kas bus, vai kas bus? šau
kia “Raugas”! Naktis ne
užmiega, dienų nepailsi — 
jau kelinta diena verkia — 
Kas bus, vai kas bus!....

“Raugo” redaktorius vėl 
griebėsi už nolių — savo ’pa
prasto eksperimento — ir 
zerus iš vieno galo deda, ir 
iš kito, ir į vidurį, ir apačioj, 
ir iš viršaus klerikališkų 
atstovų skaičiaus, vis ta pa
ti ■ skaitlinė išeina: niekaip 
nesudaro savo didumos Sei
me.

Iš Bostono Slapti Spragi
laičiai parneša apie “Dar-

ku- 
pas-

ko” liūdną natą. Kad galė
tų, paukščio sparnais parlėk
tų į Lietuvą, ir rinkimus pa
mainytų, arba apšauktų ki
tus, kad tik daugiau kleri
kališkų atstovų patektų. Ar 
tai žertas, tiek iščiulpta pi
nigų iš katalikų rinkimų agi
tacijoms, d dabar iš visko 
tik piš.... Verčiau tie pini
gai butų palikta bankruti- 
jančiam “Dar—kui”, gal di
desnė nauda butų buvus.

“Barškalo” redakcijoj vi-
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IŠ KAUNO!
KAUNO ALBUMAS — $1.00

Didelis albumas su 1,04 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų,, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome.- Reikalaukit tuojau.

PALYDOVAS -- 50c
Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam

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

KELIONĖ APLINK PASAULĮ .
PER 80 DIENŲ — $1.00

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

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MŲ —

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

Pinigus su užsakymu siuskit; 
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, O- 
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75c

versta. Jų



DIRVA 3
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no iš susigrauži- 
kas užėjo saulės-

rikališkų erdak- 
įsipylė naktiniai 
telegramai Kę
su užklausimu 

a Elta praneša,, 
bedieviai užpo-

j pajusta net že- 
nas. Arba tei- 
towskio, F abi j o- 
kio keliai suvir- 
i kas preziden- 
kį pasitikėjimą 
ikš dabartiniam 
abinetui, ir koks 
premjeras kokį 
misteri paskirs; 
eris, savu keliu,, 
tinę šmugelišką 
.stovybę žiūrės, 
prasidėjo veiki- 
jdytojo dziego-

kau jums, kad 
a pildytis kuni- 
čio išpranašau
tai. Septyni jų 
i praėjo, dabar 
jtynis sykius po 
lar septynis sy- 
mis, arba amži- 
iesi metai. Už- 
iški kišeniai čia. 
aa jau tiek su- 
>, o nenupirkę- 
visų Seime sė- 
u neklausys pa- 
tuva klerikališ- 
žmoneliai ir ne- 
iu universitetų 
r daugiau libe- 
lidatų neišdyg- 
avatkoms klioš- 
li, ba jos tuoj į 
pavirsta ir bal- 
šetonus ir Lici- 
ilų ir protingą 
ž bačkutę alaus- 
įgą knygelę, ir

lėkis labiausia 
jis dabar nesi- 
nariu, dėlto ga
usmo rankeles,. 
. jo galvelė ga- 
pžiurėta: ar jis. 
umišimu, ar pi- 
:ad taip drąsiai

aila kad Lietu- 
ai šitaip nepa- 
rinkimais: ne- 
k košės privir- 
lio prikepta, ir 
užrekorduota.

esniam Seimui 
taisant, reikės 
o darymo ko 
ca-demai turės 
t: Va, va, žiu- 
edieviai nieko 
s nedaro 1
per visą Lie- 

ambės tik nau-
himnas: 

avatkos, 
klerikalai, 
/aidė 
eralai....
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MAS — $1.00 
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•biausių Kau- 
inkų, (staigų, 
edaug jų ga- 
laukit tuojau.
- 50c
inoti kiekvie- 

gryžtančiam
i spalvuotais 
sos Lietuvos 
rgi mažai ga- 
laukit tuojau.
INK PASAULI • 
1 — $1.00
yga ką kada 
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mai poros ke- 
risas pasaulio 
islapiai. Jau 
iko.
, vyrai; že-
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SEIMAS IŠSPRUKO IŠ KLERIKALŲ NAGŲ
CLTA, kurią Washingtone 
•*-' valdo irgi Kemėšis, pra
nešė klerikalų laikraščiams 
telegramais apie rinkimus, 
o kitiems tik laiškais pa
rsiuntė sekančią žinią apie 
.Lietuvos Seimo rinkimus:

Rinkimuose dalyvavo 
virš aštuoniasdešimt nuo
šimčių. Negalutinomis ži
niomis, išrinkta krikščio
nių-demokratų 44 nuoš., 
social liaudininkų 33 nuo
šimčiai, social demokratų 
10; pažangos — 3, 
5, Lenkai 1.
Telegramas labai 

tas, nevisai aiškus, 
gul'bus taip.

Žydai

Perankstyvas “Dar-ko” 
Nusidžiaugimas

“Dar—kas”, pasidžiaugdamas 
Čarneckio likimu Lietuvos at
stovu Amerikoje ir ant toliau, 
sako kad nors šlamštas “Dirva” 
garsino jog Čarneckio ir Kemė
šio dienos Atstovybėje suskaity
tos, o jos dar nesą- suskaitytos, 
nes va štai Čarneckis gavo pa
naujintą charge d’affaires įga- 
liavimą, o Kemėšis tuo tarpu 
prie jo lieka kaipo gizelis..

Bet peran'ksti šlamštas “Dar
kąs” pasiskubino apsidžiaugt, 
nepalaukęs nei kolei sužinos apie 
naujojo Seimo pasekmes.

Džiaugsmas pasklijo pora die
nų peranksti — 'kitaip butų vi
sai nereikėję. Seime klerikalai 
didumos jau negavo — tik 33 iš 
78 atstovų, arba 12 atstovų ma-

Ministerijai atsi- 
prezidentas skiria 

Premjeras renkasi
O čia vis ir prezi-

Atsakymas P. Piliečiui
Nežinau kas per vienas P. Pi

lietis “Dirvos” N. 41 “kritikuo
ja” mano straipsnį “Ar Jie Pra
keiks Mus?” o teisina Lietuvos 
Finansinės Misijos štabą.

P. Pilietis savo rašte kalba į

JUOZAPAS. IR ZELBORA
ir PARAONO SAPNAS

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

maišy- 
Bet te-i

gul bus taip. Nežiūrint vi
sų vilčių kokias musų kleri
kalai turėjo, jie šiuos rinki
mus skaito pralaimėjimu.

Laimėjo daugiausia — ir, žiau negu priešingos 'grupės su- 
proporcionaliai dikčiai padi- j daro. Vienas Lenkas atstovas 
■dėjo skaičiuje — social liau- nedaug galės klerikalams pri- 
dininkai, valstiečių sąjungos | gelbėt. Visos kitos partijos — 

social liaudininkai, social demo
kratai, pažangiečiai, jr dar Žy
dai — bile kada didumoj gali 
pareikšt dabartinei ministerijai 
nepasitikėjimo, ir jai lieka re
zignuoti arba atsistatydinti.

Nežinom dar kokio plauko bus

pusė, ta kurią tautininkai 
•rėmė Natkevičiaus-Žygelio 
atsilankymu.

•Atstovų skaičiumi bus se
kančiai :

klerikalų
soc. liaudininkų 
soc. demokratų 
pažangiečių 
Žydų 
Lenkų 
Amerikos klerikalai 

nusiminę kad, dabar tik ir 
išskaitliuoja, lyg ta paikšė 
merga eidama karvės melž
ti ką ji galės iš pieno pasi
daryt, bet ^pienas išsiliejo: 
"Draugas” išrokuoja kokius 
dalykus galės klerikalai su 
kitomis srovėmis susidėję iš- 
daryt. Bet nežino ar tos 
kitos partijos norės su jais į 
ką nors turėt kada klerika
lai turėdami savo didumą I 
pereitame Seime su niekuo į . 
nesiskaitė.

Pirmutiniame seime- kleri- , 
'falai ant savo spėką rėmė- 
si, dabar jau kalba kad Die- • 
vas jiems padės. Nereikėjoj 
pirma nei Dievo, nei artimo ( 
meilės; dabar jau Į visus at
sižvelgia.

Lietuvos liaudis suprato:! 
sutriuškino klerikalų kon- 
troliuojančią didumą, o ją 
atgauti viltis dingsta ant vi
sados. Sykį paliovę žmonės 
klausyti bažnyčios, jau dau
giau nebegryš.

Jų tokios nepasekmės tu- : 
Ii tikėjosi pasiremdami ant į

išda- 
bied-

jų blogų darbų, kaip 
gelysčių taip ir žemių 
linimo bažnyčioms, o 
nuomenei nieko.

35
26
8
3
5
1

taip

prezidentas.
statydinus, 
premjerą.
ministerius.
dentui ir premjerui prieš akis 
stovi ne-kleri'kališka diduma — 
reikia vis taikytis prie didumos, 
kada dabar partiviškumai Lie
tuvoj galutinai įsisiūbavo.

Lengvai gali patekt į užrube- 
žinių reikalų ministeriją žmo
gus biskelį kitoniškas negu šmu- 
gelninkai Kun. Purickis ir iki 
šiolei buvęs Kun. Jurgutis, ku
ris nubėgo į Valdžios Banką že
mu markių 'kursu šmugeliaut.

Blaivesnis užrubežių ministe- 
ris įstengs pamatyti blėdį kokią 
padarė Lietuvai Čarneckis susi- 
bučiavęs su Kemešiu ir jo de
magogiška partija Amerikoje.

Kas toliau bus ■patįs Idhgvai 
i suprasit.

Geriausias pavyzdis šlamštui 
“Dar-kui” dabartinis nuotikis 
Anglijoj. Nežiūrint kaip gabus 
ir gudrus Lloyd George buvo, 
viena partija privertė jį rezig
nuoti, susidarė naujas kabinetas, 
o pagal jo eina ir politika.

žinoma, nebus reikalo Angli
jos atstovų užrubežiuose keist, 
nes jie atstovauja savo šalį, bet 
jūsų Čarneckis su Kemešiu tik 
po vyčių piknikus važinėja.

Ir Kunigai prieš Augštą 
Registracijos Mokestį 
Išrodo lyg taip reikia kada 

mes visi šaukiam prieš nepriei
namą Lietuvos piliečių registra
cijos mokestį kurią išleido At
stovybė Amerikoje gyvenan
tiems Lietuviams. Iš laisves- 
niųjų šaltinių pilantysi protes
tai nekuriems — ir patiems kle
rikalams ir jų Atstovybei — ro
do lyg musų partivišką nepasi
tenkinimą ir kovą. Bet laika 
nuo laiko tokių protestų pakįla 
ir iš katalikų pusės. Tas jau ro
do tikrai jog reigstracija per- 
brangi.

Atsimename, Washingtono su
važiavime pereitą vasarą Kun. 
Krasnickas gana gražiai — ir 
•karčiai — išrodė Kemėšio gano
mai Atstovybei jos plėšikišką 
registraciją. Dabar, kaip matot 
korespondencijoj iš Dayton, O., 
ant pusi. 2-ro, tą savo parapijo- 
nąms ir abelnai’- tos kolonijos 
Lietuviams pareiškė Kun. Sla- 
Vynas. Nesenai tokie pat parei
škimai padaryta Kun. A. Janūšo I 
Akrone, O. Ne visi musų kuni-| 
gai turi drąsos pasakyti savo 
žmonėms ką jie mano apie re
gistracijos Idešimtdolarinę kon
tribuciją, neš jie prisibijo Kemė
šio, kuris šalip informacijų apie 
savo nevykusį Atstovybės štabą 
dar renka informacijas ir siun-

Įima skaityti su mažu sunkumu, 
bet visai pradingsi kalboje, ne 
tiktai delei nemokėjimo ištarti, 
kas yra toli skirtingai nuo Eras- 

, miško metodo kuriuomi Vakari
niai mokiniai išmoksta, bet de- 

I lei tos jų vartojamos -kalbos, to- 
. JUskirtingos nuo tos ką išmok- 
: sti iš žodyno.
i “Šių dienų Grekija yrą. tik 

trijų gentkarčių senumo, jeigu 
. jos pradžią skaityti nuo Karės 
i už Neprigulmybę, kuri buvo už- 
. baigta Londono Protokolu 1830 
. metais; ir, patėmijus kokį pro-1 
. gresą tuo trumpu laiku padarė 

šalis turinti visko taip mažai, 
negalima nesistebėti.

“Tiktai ant salų ai; giliai pa
čioje'šalyje, -kur Albaniškas tva
nas prašlavęs per Attišką lygu
mą dar neprisiekė, galima rąsti 
tuos pačius išviršinius pavidalus 
ir kūniško gražumo žmones ku
riais senovės skulptoriai inpra- 
ti'no moderninį pasaulį laikyti 
visus klasiškųjų laikų Grekus. 
Ir tas dar svarbiausia tesimato 
pas vaikus, kadangi nuolatinis 
intemptas darbas ir vargas del 
pragyvenimo tuoj sunaikina jų 
prigimtinį gražumą ir nužymi 
gyvenimo ir darbo-žymėmis.

“Grekija svarbiausiai yra ag
rikultūros šalis, ar bent stengia
si tokia būti; bet, delei didelės 
emigracijos iš žemdirbių sričių, 
agrikultūros progresas skaudžiai 
atsilikęs. Daugelyj vietų žemę 
apdirba tik moterįs ir mergai
tės. Dauguma vyrų išvažiavę 
į Ameriką.

“Perdėm visą Grekija — ir 
taip pat per visą Balkanų sritį— 
Anglų kalba dikčiai girdisi, de
lei daugybės Grekų kurie sugry- 
žę iš Amerikos; ir retas kuris 
keliauninkas nuvykęs į Pelopo- 
nezą neišgirsta per langą į va- 

naudojama parliamentari- goną keno nors įkištą galvą už
kalbinančią, ‘Jus, vyrai, iš Ame
rikos ?’

“Senoviška Atėnų demokrati
ja galima sakyt įsiskverbė į gy
venimą ir šių dienų Grekijos. 
Klesų ’-^skirtumo ten nežinoma. 
Didžiūnų titulai konstitucijos už
drausta, nors kiekvienas gimęs 
ant Corfu sakosi esąs Venecijos 
grafas, ir net Sosto Inpėdinis ži
nomas po vardu Diadochos, In- 

tinė yra kultūringa kalba; pas- pėdinis. Nei turtai nei mokslas 
taroji tiktai liaudies idiomas; neduoda nei vienam daugiau 
tarpe jų vienok eina žiauri ko- pirmenybės, 
va, kuriose fanatiški universite
to studentai neteko savo gyvas
čių, ministerial savo portfelių, ir 
Atėnų Metropolitą savo mitro.

“Kivirčiai net negalima trum
pai aprašyti, ir kaip dauguma 
klausimų kurie skaido Levanti- 
nišką mintį, šis klausimas 
but nebus išrištas naudai 
vienos kraštutinės pusės.

“Dviejų kalbų vartojimas

GREKIJA PERGY
VENO DAUG KO

“ JEIGU kas linkęs baimėn jog 
•J Grekija gali visai pasitrauk

ti nuo pasaulinės scenos delei 
didelių permainų kokias dabar 
ji nukentė”, sako buletinas iš 
Washington, D. C., raštinės iš 
National Geographic Society, 
“tegul tik pažvelgia atgal į isto
riją ir permainys savo mintį. '

“Yra keletas paralelių prilygi
nimui”, tęsia toliau bueltinas pa
minėdamas pranešimą šiai Drau- 

| gijai, “prie ypatingo tautinio 
Hellenų gyvenimo per 2,000 me- 

! tų, Moderniniai tyrinėjimai da-

amžinės Grekų istorijos^ ir da- 
jbar žino jog Grekai, kokis jų 
I dabartinis likimas butų, išlai
kė nepertraukiamą savo tauti- 

. j nio egzistavimo siūlą.
“Tvirčiausias ryšis kuris jun

gia šių dienų Grekus su jų pa
vyzdingais auksinės -gadynės 
pratėviais yra tai Grekų kalba, 
kurios svarbiausi elementai iš
liko kaip jie buvo anose dienose 
kuomet jų kalba 'tarnavo kaipo 

1 būdas išreiškimui.,,prakilniausios 
poezijos ir gražiausios filosofi- 

I jos. Ta kalba nuseka neper
traukiamu siulu atgal per vi
duramžių ir Naujojo Testamen
to Grekus prie klasiškų laikų 

•Platono ir kitų jo vienlaikių.
“Tečiaus, nežiūrint to viso jų 

kalbos prasitęsimo, per daugelį 
metų Grekijoj egzistavo kalbi
niai kivirčiai ir ginčai, kartais 
komiški, kartais tragiški; kadan
gi Grekijoj yra dvi kalbos, ar
ba, viena kalba dviejose formo
se — viena kurią vartojama ra
šant laikraščiuose, kuria kalba 
augštesnėsės apšviestesnės kla-1 
sės, 1—J“2---- J—---------x:
niuose debatuose ir viešuose do
kumentuose, šventraščiuose, ir 
įstatymų cirkulioriuose; kita gi 
vartojama liaudies, su daugeliu 
svetimų žodžių, ypatingai Tur- ■ 

'kiškų ir Itališkų, atsiradusių iš ; 
periodų - jų -buvimo po svetima j 
okupacija, su daug lengvesne ( 
gramatika ir labai retai naudo
jama rašyboj, išskyrus privati
niuose susinešimuose. Pirmu-

tur-' 
nei

“Viena nelaiminga pasekmė 
■ šitos kraštutinės demokratijos, 
’ taip tvirtai įsigyvenusios Helle- 

niškame pobūdyje, yra tai nepa
klusnumas vadams, kas davė di
džiai blėdingas pasekmes kaip 
ant politikos taip ir

‘ cijos jų tautos.
“Ilgų metų Turkų 

paliko, vienok, savo

ant komer-

priespauda 
žymės >ant 

yra I Grekų; ne tiktai ant išviršio bet 
i didelis nepatogumas atsilankan-1 ir tam tikruose papročiuose ir 
[ tiems į Grekija, ypatingai jeigu minties nusistatyme. Nuo to ir 

čia-vyskupams apie kunigus ap-|kas remiasi ant apsipažinimo su moterų padėtis moderninėj Gre- 
šaukdamas juos “bedieviais” jei klasiška Grekų kalba pasigelbė- kijoj yra pusiąu-rytine, mažiau- 
kurie prasižioja prieš jį. Ijimuf kelionėje. Laikraščius ga- šia sakant.”

mane tiesioginai. Aš taipgi kal
bėsiu kaipo į ypalą.

Tamista sakai buk mano įro
dymai, kurie buvo tame straip
snyje’, gali ir taip jau sudemo- 
ralizuotą -Lietuvių visuomenę už- 
nuodyt. Tame daug kalbėti bu
tų tuščia. Visi žino klerikalų- 
pasidarbavimą tos priežasties 
delei. Taigi daugiau sudemora- 
ližuoti musų visuomenės negali
ma kaip ji dabar yra sudemora- 
lizuota.

Tamista, P. Pilieti, sakai jog 
mano straipsnis, kuris teisingai 
užvažiavo Lietuvos Atstovybei 
Washingtone ir Finansų Misijai 
New Yorke, yra nieko vertas, o 
tik “persūdytos aštrios frazės”. 
Neteisybę tamista kalbi. Tame 
straipsnyje buvo išdėstyta fak
tai, kurie kaip tamistai taip ir 
visiems (klerikalams pataikė ne 
į antakį bet tiesiog į akį! Ir ta
mista tik žodžiais teisini Misiją 
ir giri save kaipo viską žinantį, 
net mano atsiįankymą Misijos 
raštinėj rods žinodamas apkal
bi! Bet kur faktai? Pavyz
džiui kad ir apie algas vien žo
džiai sakai jogei mano neteisy
bė parašyta; bet ištikrųjų kiek 
“daktaras” Bielskis algos gauna 
per mėnesį, tamista nepasakei.

Daugiau. Tamista rodos tik
rai žinodamas seki mano ir ki
tų išsireiškimus apie Misijos 
darbininkus, kuriuos ofise ra
dau dykaujančius, romarisuo- 
jančius tarp save. Ant šito ta
mista it sapne kalbi: buk buvę 
kas atėję atsiimt nuošimčių už 
bonų kuponus, .ir tt. Nejaugi 
tie “bankų pasiuntiniai” kas va
landa Misijos raštinėn lankosi, 
kad jų atsilankymu bandai už
slėpti blogą pasielgimą kurį ma
čiau Misijos darbininkų - tarpe ? 
Jeigu tie pasiuntiniai retkarčiais 
ateina raštinėn, tas nėra pavyz
džiu užginčijimui mano pareiš
kimo apie matytą romansavimą 
kuomet nežinai kurią dieną ir 
valandą aš Misijos raštinėj- lan
kiausi Gal tamista pats tuo 
laiku ir-raštinėj nebuvai. Todėl 
tamistos “faktai” nekritikuoja 
manęs 'ii- ..nepateisina nepapras
to Lietuvos Finansinėj Misijoj 
įvykio kurį aš mačiau (kokie 
be abejo nuolatos atsibuna-.

Galiaus apie man rupėjimą 
Lietuvos gerovės ir Misijoj sė
dėjimą per valandą laiko. Tas 
irgi ne faktas.' Kad aš buvau 
Misijos raštinėj tai dar nereiš
kia jog buvau darbininkų dirba
mose vietose, kur krykštavo du 
vynai ir dvi mergos sėdėdami 
už stalų. Buvauraštinės prie
menėj, iš-kurios mąčiąu, jyę.] gir-; 
dėjau kas tarp darbininkų dėjo
si, kuriuos P. Pilietis vadini 
“bankierių pasiuntiniais” boųn 
čekius kolektuoti. Tie “trukdo
mi” (darbininkai sau Angliškai 
'kalbėjosi apie gerus laikus, kas. 
ir privertė mane raštinės kori
doriuje išbūt apie valandą lai
ko tyčia pasiklausyt. Ir tame 
laike netrukdžiau raštinės dar
bininkų, nes koridoriuj ant sta
lelio gulėjo įvairių Lietuviškų 
laikraščių, kuriuos bevartyda
mas girdėjau kas viduje dedas.

Tamista paskui klausi iš kur
■ aš žinau jog darbo Misijoj ne-
■ sama. Gi aš tamistos klausiu >
■ Kur ir kaip tamista girdėjai 

taip mane sakant? Aš rašiau
■ jog Misijoj darbininkų yra daug,
■ o darbo mažai. O jeigu darbi-
• ninkai, kuriems algas reikia mo-
• keti, liudsai be darbo praleidžia
• valandas, iš to aišku jog darbo i 

mažai jiems yra.
Abelnai, tamistos “'kritika” ir 

atsakymas be reikšmės:
1. Tamistai neįrodai kuriuo-' 

se metuose, mėnesyj ir dienoje 
matei mane Misijos darbininkus 
gaišinant.

2. Nejrodei ar ištikrųjų man 
matant romansavo bankierių pa
siuntiniai su raštinės mergelė
mis, ar Misijos darbininkai su 
jomis.

3. Nejrodei kiek ištikrųjų “da
ktaras” Bielskis gauna algos.

4. Neįrodei ar būtinai reika
linga Misijoj keturių darbininkų 
vien bonų nuošimčiu,peržiūrėji
mui, ar kam kitam.:

’ Be faktiškų iš tamistos pusės 
įordymų bei paaiškinimų į virš 
pažymėtus keturis punktus ki

(Tąsa iš pereito num.)

Vie- 
Imk 
gre-

Juozapas [puola Potiparuipo kojų]: 
špatie mano, taip aš tave mylėjau! 

ir mane sykiu su savimi, vesk kariauti _ 
ta savęs! Aš busiu tavo didžiausiu apser- 
gėtoju, ir pats savo galvą dėsiu kad tik tu 
gyvas ir sveikas liktum. [Zelbora klauso 
tos kalbos nekantriai. Asenata irgi.] 
Potiparas [palengva kelia jį už pečių]:

Stokis, Juozapai, nekalbėk to, ir klausyk 
mano prisakymų!
Juozapas: Širdis mano blogą jaučia. Bi

jau aš nelaimės kokia gali mano viešpa
čiui ištikti. Leisk man, viešpatie, eiti su ta
vimi ir kovoti šalę tavęs iki gyvos galvos! 
Zelbora : Juozapai! Ką tu kalbi! Tu esi 

vienatinis kurį viešpats gali namie palik
ti. Tu toks jaunas....
Juozapas: Meldžiu aš viešpaties išklausyt 

mano didžiausio troškimo ir pavelyt man 
eiti sykiu Į karę! Viešpats mėgo mano dar
bus namuose, pamėgs ir ’mano kariavimą 
šalę jo su priešais.,...
Potiparas: Juozapai ,ką kalbi! Nemislyk 

tu apie karę, tu kurs nežinai kas yra bė
dos, kas yra kraujas! Tu neatstosi prieš 
parinktus karės vyrus! Tu protu diyb,ti 
skirtas o ne jiegomis, ir tau tas sekasi. Bot 
negeisk būti karėje kur reikia didžiausių 
spėkų prie sunkiųjų Egipto ginklų.
Zelbora [pertraukia]: Bet juk viešpačiui 

reikia tinkamo žmogaus palikti jo dvaro 
užžiurėjimui kada jo paties nebus. [Žiuri 
į jį giliai.]
Potiparas : Reikalinga kas nors palikti, ša

lip moterų. O kai tu išeisi keno globoje 
liks visi mano dvaro žmonės, visi darbai, ir 
kas apžiūrės palocius?
Zelbora: Ne tavo kojom į tolimą Etiopiją 

keliauti, ir ne tavo jiegoms pernešti sun
kumą kokis karėj esti. Rūpinkis apie vieš
paties' dvarą ir apie viską ką jis palieka. 
Matai kaip mes visos sumišusios tokia 
netikėta karės žinia.... [Juozapas vis sa
vo mano, galvą nuleidęs.]
Potiparas [pajudina jį už peties]: Prasi

blaivink, Juozapai, iš karės bangų. Ir 
dėkuok dievams kad tau nereik eiti. Tu esi 
jaunas ir turi daugiau norų negu jiegos 
leidžia atlikti: Gyvenimas ilgas, tu jį dar 
tik pradėjęs, spėsi prigyvent sunkumų ir ru
pesnių .... Dabar lik valdovu viso to ką aš 
iki’šiolei valdžiau, ir laūk'manęs'sugryžtant' 
su dovanomis, su pulku tau vergų ir gyvu
lių, nes aš sugryžęs tau laisvę suteiksiu ir 
leisiu pasirinkt: arba apsigyvent ant mano 
žemės dalies kurią aš tau padovanosiu, ar- 
ba su visais' savo turtais gryžti Į tėviškę, į 
savo žemę, pas savo tėvą ir brolius. [Zelbo
ra ir kitos moterįs nuo šių žodžių krūpteli.] 
Juozapas: Jei taip daug mano viešpats 

m&n skiria, gėriau man butų eiti pačiam 
ir šalę sykiu kariauti už visus tuos žada
mus turtus, vergus, ir laisvę.
Zelbora [perkerta] : Bet tavo darbas na

muose bus daug vertesnis negu karėje.
Potiparas’: Taip, Juozapai,, tavo gabumai 

ir išmintis bus daug man vertesni čionai 
namuose nėgu visi tie turtai ką aš tau par
vešiu.
■Juozapas: Jeigu tokia mano viešpaties va

lia, paliksiu aš čia namuose, ii* pažadų 
tarnauti ištikimai ir naudingai, su vilčia sa
vo brangios laisvės.

[Moterįs sujunda, nusišypso kiekviena 
sau.]

Potiparas : Tavo laisvė ir f turtai, Juozapai, 
tau užtikrinta po mano sugryžimo. [Mi

nėtai] Pripilk mums taures ir mes gersim 
ant Paraono didybės, dievų gerybės, Egip
to garbės....

[Minėt pilsto1 vyną į taures ir dalina.] 
Juozapas [paimdamas kalbą po Potiparo]: 

... .ant Potiparo pergalėsi...
Zelbora [toliau paima]: ....Juozapo iš

minties. ... [Asenata į ją pažiūri.]
Asenata [pusiau sau] : ... .ir vilčių išsi

pildymo. ... [Zelbora dėbteli į ją.]
Potiparas [laikydamas iškeltą taurę]: 

Gerkime visi, lai išsipildo dievų galybė!
Zelbora : Ir žmonių .troškimai I

[Potiparas ir Zelbora geria. Juozapas 
ir Asenata lukteli.]

Potiparas: Gerk, Juozapai, su manimi! 
Juozapas’: r-' '

vienok vergas neprivalo gerti sykiu su sa
vo viešpačiu.... [Jis išgeria vėliau, su juo 
ir Asenata.]
Zelbora: Užmiršk savo vergovę, nes juk 

tau laisvė pažadėta — tu ją kaip ir turi.
Potiparas žodžio nemaino!
Juozapas : Pažadėta, taip, bet dar neužtar

nauta. Norėčiau dabar gauti visus palie
pimus ką turėsiu atlikti viešpačiui namie 
nesant. [Atsikreipia į Potiparą.] 
POtiparas [sėdasi]: Neklausinėk manęs 

apie tai, Juozapai. Tavo išmintis iki šio
lei tave vadovavo ir viską atlikai kaip man 
geriausia tinka. Mano galva užversta ka
rės dalykais, o namų reikalai lieka pilnai 
tavo rankose. Tik priruošk vergus rytoj 
nešti mano daiktus.

tų atlikta kuogeriausia. Rytoj anksti su
kelsiu visą dvarą tave išlydėti, ir viskas bus 
paruošta kelionei. Ar dabar galiu jau eiti? 
Potiparas [pakelia ranką į tolį] : Eik pa- 

ilsin, Juozapai. Tavo rankose palikdamas 
savo visus turtus pilnai esu užtikrintas jų 
saugumu. [Atsilošia krėslan, mąstp.] 
Juozapas : Su Dievo pagalba, aš stengsiuos

viską geriausia išpildyt. Lai mano vieš
pats ilsis per naktį ir laimingai sulaukia 
ryto. [Nusilenkia, išeina.]
Zelbora [dar paskubina] : Tikrai, mano 

viešpats patenkintas tave galėdamas pa
likti valdovu viso savo turto.

[Potiparas krėsle giliai užsimąstė, gal
vą žemyn nuleidęs. Zelbora paseka Juo
zapą', stovėdama tarpduryje ilgai žiu
ri. Asenata pakursto smilkintuvą, pa
žiūri į Zelborą ir išeina.]

Potiparas [atsipeikėja]: Zelbora! Meile 
mano! [Dairosi, pamato ją lauke] : Zel

bora ! Zelbora! Ateik prie manęs, paskuti
ne musų valanda — iki aš išeisiu. Visą 
Egiptą atiduočiau už tave, Už tavo meilę ir 
tavo grožę! Ką tu tenai taip domiai tėmi- 
ji?
Zelbora [gryžta užsimąsčius]: Žiuriu, 

viešpatie, kaip saulė išrodo vakaruose ir 
kokį rytą dangus mums lemia. [Ateina pas 
jį, sėdasi ant grindų, prie -jo kojų, padėda
ma ranką ant jo kelių.] Štai, viešpatie, aš, 
kuri labiausia tave myli! [Užriečia galvą, 
viliojančiai.]
Potiparas [apima jos galvą savo delnais] :

Prie to kuris tave labiausia myli! Žiūrėk 
akim savo į mane, tu žavėtoja, ir pripildyk 
mane meile ir galybe kad galėčiau greičiau 
priešus sumušti ir laimingai sugryžęs tave 
vėl linksmą matyti!
Zelbora: Ramiai kariaus mano viešpats 

palikdamas savo dvare tokį protingą per-
1 (lėtini kaip Juozapas....
Potiparas [pertraukia]: ....kuris tar

naus ir-saugos brangiausi mano turtą ir 
džiaugsmą — mano skaisčią gėlę iš Eufrato 
krašto, nuskintą vos tik pražydusią, o mir
tis tam kas išdrystų ją kuomi nos nuskaus
ti! [Pauža] Bet, Zelbora, ar tavęs neima 
baimė kad aš kartais galiu negryžti — žūti 
karėje?
Zelbora [neaiškiai]: Nenoriu nei pamis- 

lyt apie kokį nors nepasisekimą, apie ne
geroves kurios žmonėms tik susigraužimo 
atneštų.... Aš visu tu laiku svajosiu apie 
meilę, apie gilią'meilę, tikrą meilę; ir apie tą 
kuris visą marie užkerėjo.... [Paleidžia sa
vo plaukus.]
Potiparas : Kaip tas mane sustiprina ir su

ramina! Nors ilgiausia man tektų ka
riauti, bet kiekviena praleista diena priar
tins mano 
sugryšiu. 
Zelbora: 
•toli....

karionių galą, ir aš vėl pas tave 
[Bučiuoja jos galvą.]
O rytojus — rytojus jau taip ne-

Uždanga leidžiasi.

Atidengimas V
pats. Trjs mėnesiai vėliau. PaVidus tas _

vakaris- Asenata ii’ Minėt viduje;. 
Minėt : Tankiau tu Juozapą matai ir dau

giau liūdnesne daraisi. Nuo to kaip Po
tiparas iškeliavo, tu Juozapą dabar kas
dien sueini, ir jis.tankiau su tavim pakalba, 
nuolat į palocius atvykdamas; Man jį tan
kiai matant linksmiau darosi, ir aš džiaug
smo pilna' dirbu sau niūniuodama. 
Asenata: Tiesa, tu dabar linksma, bet aš 

vis liūdnesnė ir liūdnesnė. Ateina žinios 
apie karės galą, Egiptas priešus baigia nu
galėti — ir sugryš tas senas kalnas kuriam 
mano tėvas mane už moterį paskyrė.... 

j Aš irgi džiaugiausi Juozapą matydama, iš- 
sykio, kada dar mano galvos negraužė to
kios baisios mintįs, kada tikėjausi jog pul
kininkas negryš.... Juozapą sutikdama, 
aš buvau pilna • gyvos dvasios... bet vis 
man kliūtis kai šešėliai ant takų stovėjo ir 
mano viltis užtemdė.... Tu gali sau džiau
gtis savo tuščiu džiaugsmu....
Minei1 [aštriai] : Tuščiu džiaugsmu? Gal 
• tu manai kad jis manęs nemyli? Jis visa
da mane gražiai kalbina. Ir aš jį labai-la^ 
bai myliu....
Asenata : Visas dvaras jį myli — vyrai ir 

moterįs, seni ir jauni, laisvi ii’ vergai. Ir 
visus jis lygiai myli, su visais gražiai kalba.

... man....
Minėt: Bet aš jį daugausia matau ir su

tinku, iy su juo dirbu, šalip tavęs ir musų 
ponios kuri jį nuolat gaudosi. O juk jis 
yra vergas — lygus man — ir kuomet gryš 
Potiparas — ir tavo pulkininkas — aš pra
šysiu kad jis pavelytų Juozapui imti mane! 
Asenata [pavydo apimta]: Bet juk vieš

pats prižadėjo Juozapui laisvę kada iš ka
rės sugryš. Taigi Juozapas turės teisę pa
sirinkti. O juk tu vergė....
Minėt : Ar manai kad Juozapas manęs ne

gali pasirinkti? Kada vergas'lieka lais- • 
vas tai ir jo imama vergė lieka laisvą — 
matai ar aš ne laiminga?
Asenata: Laimingi visi kurie laisvai sva

joti gali. Tik mane vieną nusiminimai 
kankina, nes aš neįsivaizdinu kas kita galės

(Daugiau telpa ant pusi. 4-to)

. • * • . viouo jio VKiai iiivii, ūu iDėkingas esu uz paraginimą, jBet tame £blogiįu’ia .
froo onriva Iri rrnrti a ir Iriu cn ca_ —~ _

tafip į tamistos pasakas neatsa- JUOZAPAS: Viską prirengsiu. Jei viešpats 
(kinesių. Voras, j viską palieka mano valiai, žiūrėsiu kad bu-Į
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Musu Kaimynai Dausose
NAUJOSIOS ANGLIJOS SANDAROS KUOPŲ 

APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome

JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa) 
man likti jei ne juodas, tuščias gyvenimas 
— su pulkininku, arba vienystoje dievams 
tarne likus.... [Išgirsta ką ateinant, sku
bina bąigti kalbas.]
Minėt [tyliai, lyg pašiepdama]: Čia tur

būt musų poni, trečioji šiuose palociuose 
Juozapą mylinti, ir matyt ji greičiausia lai
mės, nes jis — vergas....

[Ineina Juozapas per- vidurines duris.] 
Juozapas [Abi gražiai prašnekina]: Ge

rai jau savo darbus apdirbot? Laimingi 
mes vakaro sulaukę.<- [Jos abi sukimba prie 
jo, bet bijodamos.] Atnešiau musų poniai 
svarbią žinią iš karės.
Minėt : Paskaityk ir mums, man rupi žin- 

nori, kaip ištiesų karė einasi?
Asenata : Gal jau tuoj Potiparas sugryž- 

ta ?...;. Rodos karė baigiasi, o gal da
bar jau ir pasibaigė.
Juozapas: Pasibaigė, pasibaigė! Tuoj Po

tiparas gryž'ta — jau rytoj! Laimino jį 
Dievas!
Asenata: Gerieji Egipto dievai išlaikė jį 

gyvą ir sveiką. Ir į laiką jis sugryš, nes 
Faraono priešai rengiasi jį nuo sosto nu
versti ir nužudyti, pasakojo man tėvas. Jie 
džiaugiasi kad Potiparo dar nėra. Jie sku
biai tą rengiasi padaryt — rodos sekanti 
vakarą, o mes visi bejiegiai, tik priversti ty
lėti.
Juozapas : Tai stebėtinas dalykas! Kad tik 

greičiau Potiparas sugryžtų, kad jie ne
spėtų, nes tada ir jam bus pavojus.
Asenata: Susilaikykit, mums visiems net 

kalbėt apie-tai pavojinga.... Čia gal kas 
klausosi... [Apsidairo] Ar daug mūsiš
kių karėje žuvo?
Juozapas: Karė buvo žiauri, žuvo nemažai 

— tris tūkstančiai .ir pusė užmuštų; tos 
žinios yra paskutinės po mūšių pertraukos. 
Sužeistų keturiolika tūkstančių. Tarpe jų 
ir pulkininkas Kanbuš. ’
Asenata ir Minėt : Pulkininkas sužeistas! 
Juozapas: Taip, jis sužeistas sunkiai, pa- 
, siuntinis sako, ir vargu jis išliks gyvas iki 
namon pargabens^.
Asenata: O, dievai gerieji.... [sunkiai 

atsidusta.]
Minėt [dėbteli Į ją, pašiepiančiai]: Ar 

džiaugiesi ar liustauji iš šitos žinios?
Juozapas [pertraukia]; ..Nėra laiko gaiš

ti—reik ruoštis Potiparo sutikimui. Tuoj 
reik pranešti šitą žinią garbingai musų po
niai. Pavadink ją čia.
Minėt [bėga į dešinę]: Tuojau, tuojau 

^pavadinsiu. [Atsisukdama žiuri j Juoza
pą, suklumpa, pasikelia, išbėgai]

[Asenata stovi nusiminus, viena ranka 
ant smilkintuvo.]

Juozapas [prieina prie jos] :■ Ko tu liūdi, 
jauna ir graži, kuriai tik linksmintis rei

kėtų. ...
Asenata: To aš liūdžiu kad perdaug pa

žinau linksmybės.-,.. [Pakelia j ji pil
nas liūdnumo ir meilės akis.]
Juozapas [paliesdamas jai petį]: Ką gi tie 

tavo žodžiai reiškia, Asenata?
Asenata [atsikreipia į jį, nuleistom ran

kom] : Visa- mano linksmybė atsirado 
kada tu, Juozapai, pribuvai čia. Dabar aš 
turiu tik liūdėti....
Juozapas: Ko gi liūdėti? Juk Kanbus jau 

kaip ir žuvo; gal tuoj mirs,, kaip pasiun- 
tinis sako. Matyt Dievo kitaip buvo lemta, 
ir tavo.tėvo noras neišsipildo.
Asenata: Bet ir mano norai neišsipildo.

Nemačiau aš skirtumo iki šiolei pasilikt 
vaidelyte arba likt to pulkininko žmona. Ir 
vos grabe. Tik tave pažinus, atsidarė man 
man visvien butų buvę kaip įkalinimas gy- 
tikrojo gyvenimo paslaptįs, bet jos gal vėl 
amžinai jau užsidengs....

(Bus daugiau)

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- 
kit! 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

Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Fomalhaut apie 500 metų prieš Kris- 

1 tų buvo garbinama saulėtekio laiku Demet
ros maldnamyje Eleusijoj. Astrologams ji 
reiškė garbingumą, laimę, ir galybę, 
pozicija danguose buvo nustatyta su 
džiausiu galimu tikrumu pagelbėjimui 
vigatoriams-jureiviams rasti vandenų 
liūs, ir ji randasi rodyklėse visų moderniš
kųjų jūrinių tautų. Ji pasiekia augščiausį 
punktą spalio 25 dieną, 9 vai. vakare. Iki 
tai dienai, kaip paprastai visos žvaigždės,! 
Fomalhaut eina iš nakties į ankstyvesnį va
karą, ir tuo pačiu laiku žemei besiartinant 
Į tą saulės pusę kurioje Fomalhaut randasi, 
ta žvaigždė lyg kįla augštyn arba artyn 
prie šiaurės, nors toli nepasiekia zenito, 
po ko vėl, nuo spalio 25 dienos, tolinasi į.va
karus ir laipsniškai tolyn į pietus, arba že
mė jau buna tą žvaigždę praėjus.

Fomalhaut yra nevisai baltos spalvos, 
ir jos tolumas nuo žemės apie 21 šviesos 
metas. Ant kiek yra patirta ji neturi jo
kios kitos draugės-žvaigždės. Vienas žvai
gždžių žinovas manė jog ši žvaigždė esanti 
Centralinė Visatos Saulė, apie kurią visos 
kitos žvaigždės ir jų sistemos sukosi.

Jos 
di- 
na- 
ke-

duetą (pianu akompanavo p-lė 
Podeliutė). Jaunų (muzikantų 
smuikų stygos ir piano varpai 
labai žavėjo klausytojus.

K. Kinderis dainavo solo “Vai 
aš" Pakirsčiau” ir “Kam Šėrei 
žirgelį?” Kinderis turi švelnų, 
pritaikantį prie piano balsą; 
kuomet jis uždainavo, M. Pet
rauskui pianu akompanuojant, 
svečiuose pasidarė nepaprasta 
tyla. Jo gražus balsas ir artis-

ne- 
zo-
vi-

Raulynaitė.
Abelnai, vakarėlis pavyko ga

na gražiai. Kilo didelio geidi
mo rengt panašius vakarėlius 
dažniau. A-A, žinau.

vio” red. V. Jokubynas, komp. 
M. Petrauskas, 
čius, ir kiti.

Po programo
šokikams pianu

Kapt. Natkevi-

tęsėsi šokiai.
skambino p4ė

South Boston, Mass. — Spa
lio 15 d. “Sandaros” name įvyko 
A. L. T. Sandaros N. A. Kuopų 
Apskričio suvažiavimas. Suva
žiavimą atidarė Sąndarietis Jan
kauskas 11 vai. ryte, pranešda
mas Apskričio suvažiavimo tik- 

' slą, tt. Po to perstatė kalbėti 
"Sandaros” administratorių K. 
J. Paulauską; jis plačiai išaiš
kino Sandaros nuoveikalus, ir 
kvietė šį apskritį ir visus poli
tiškai tautinės 
darbuotojus veikti daugiau. An-1 notizavo klausytojus. Iš jo gali 
Iras kalbėjo Sandaros vice pir-h 
mininkas A. J. Gotautas iš Wor- ■ 
cester, Mass. ’ Gotautas kalbė
jo apie demSkratiją. Anot jo, 
šiandien niekas neatsilaiko prieš 
demokratijos idealą; nors buvo 
jau visokių bandymų pagerint 
žmonijos sunkenybes, vienok 
veltui — visi tie' bandymai gry- 
žta atgal, prie demokratijos.

Suvažiavimo pirmininku-/ iš
rinkta “Am. Lietuvio” redakto
rius Jokubynas, pagelb. Pėža, 
rast. " 
Rezoliucijų ir įnešimų tvarky
mo komisija: S. Mockus, K. J. 
Paulauskas ir A. J. Gotautas.

Skaityta pereito suvažiavimo 
protokolas ir atskaita. Pasiro
dė jog apskritis ižde turi pinigų 
$236.18.

Apskričio valdyba ir šiaip ko
misijos išdavė savo raportus, 
vieni ypatiškai dalyvaudami, ki
ti, kurie nedalyvavo, prisiųsda- 
mi raštu. Pasirodė jog daug 
pasidarbuota kaip Apskričio, 
taip ir visos Sandaros naudai.

Suvažiavimo nutarimai
Nutarta rengti vardan Aps

kričio maršrutas: prakalbų, pa
skaitų ir krutamu jų paveikslų 
kuriose kolonijose bus 'galima.. 
Darbas pavesta Apskričio val
dybai.

Nutarta jog Apskritis griež
tai priešingas tiems Sandaros 
nariams, lar kuopoms, kurie da
bar kursto kad Sandaros orga
nas ir spaustuvė butų perkelta 
į Chicagą. šitas visai negaili
ma įvykint, nes su spaustuvės

organizacijos Lj§kj nudavimai didžiai užhip
notizavo klausytojus. Iš jo gali 
būti dar puikesnis dainininkas 
jei nepaliaus studijavęs.

P-lė Šarkaitė dainavo “Kai
tink šviesi Saulute”, ir “Dai
nius”. Jauna mergina, bet ga
bi, moka atlikt užduotį. Kuo
met p-lė šarkaitė uždainavo, su- 
ririnkę svečiai pasijuto lyg šil
tu vandeniu užpilti po pavasario 
saulės -kaitra.... Galima sa- 

Ikyt ji buvo sidabrinė žvaigždu- 
I tė šiame gražiame vakare. Jai 

_ , ,, T , akompanavo kompozitorius M.
Bo?ys’. ”.ageIb- ?ek,yS’ Petrauskas, 

įmini ir inaeiTYin rxrai'Lrtr_ _ I
Dalyvaujantis čia Kapt. L. 

| Natkevičius pasakė dvi prakal- 
bi. Jis labai gražiai išgyrė jau
nų Sandariečių muzikos gabu
mus, taipgi už panašius j)ąsilin-j 
ksminimo vakarėlius kuriuose 
dalyvauja ir Amerikoje gimu
sioj! Lietuvių jaunuomenė. Kal
bėtojas buvo pagerbtas gausiu 
plojimu. ‘

Vakarėlyj dalyvavo žymesni 
Sandaros veikėjai, 
red. V. J. šliakys, “Am. Lietu-1

1923 KATALOGAS 1923 
IAU gatavas “DIRVOS” LAIDOS KNY- 

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

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros žurnalas

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

10% ir Saugumas
“Sandaros”CANCER ARBA VĖŽYS

/^ANCER, nežiūrint kad yra viena iš 
žymiausių konsteliacijų saulės kelio 

diake, yra labai sena, ir žinoma beveik
same pasaulyje visais amžiais. Delei savo 
silpnos išvaizdos kartais ta konsteliacija bu
vo vadinama “Juodoji Žymė”, ir aprašoma 
kaipo “juoda ir be- akių”, o kaip tūlų sako
ma, iš visų konsteliacijų nei viena nebuvo 
sukėlus apie save 'taip daug tuščių kalbų, 
išvedžiojimų ir romantiškos nuožiūros kaip 
Kanceras.

Macrobius sako jog Chaldėjai tą kon
steliacija užvardino Kanceru delei to kad 
tas gyvūnas eina atbulai arta atžagariai. namo savininku (yra padaryta 
Saulė panašiai pribuvus į šią konsteliaciją kontraktas trims metams mo'kė- 
pradeda taip vadinamą atžagarią kelionę ti rendas.
ir vėl nueina atgal išstrižai. Nutarta ir pareikšta "Sanda-

• ros” redaktoriui jogei laikraš-
Sulyg Chaldėjų ir Platoniškos filosofi-LVje anį .pirmo puslapio butų 

jos, “žmonių vartai”, kuriais sielos buvo dedama žinios daugiau liečian- 
manoma ineiną į žmogiškus kunus, radosi čios politiškus įvykius abelnai, iš 
šiose konsteliacijoje. Plunket rašo jog Ba- darbininkų judėjimo, irtt. 
Ibilonijoj yra priimta šliužis perstatymui Po apkalbėjimo, nutarta San- 
rr , , t •• i • ’ - daros Seimo atidėjimui ant sau-Koncero konsteliacijos, o ne apvalasis ve- . . . ..;. „ ... . J x . šio menesio pritart. Pagalios
žys. Taip jį buvo atvaizdinama teitai n išsireikšta pageidavimų kad bu- 
Egipte 4000 metų prieš Kristų. Egipte, siančiame Sandaros Seime butų 
kaip patiriama iš zodiakų Denderoj ir Es- nutarta ir parašyta į konstitu- 
ne, tą Grekų pavestą Kancerui vietą už- ciJ'ą paragrafas kuris draustų 
ėmus scarabeaus, mšėlinis vabalas, nemirti- Į Sandaros Seimus kilnoti ateity- 
numo ženklas. Burritt mano jog kadangi 
Indai be abejonės paėmė savo žinias apie 
žvaigždes iš Chaldėjų; pavidalas krabo-vė-Į nas įvairių aukų rinkimo fon- 
žio šioj vietoj yra daug senesnis negu va- das, o ne keli, kaip iki šiolei yra. 
balo. \ Į Nutarta siųsti vardan Apskri-

. . J čio du atstovu į busintį Sanda-
Krabas, šliuze, ir vabalai, gyvūnai pa-Įrog geimą, su apmokėjimu lėšų

iš-

je.
Nutarta dėti visas pastangas 

kad vardan Sandaros butų vie-

rinkti perstatymui Kancero konsteliacijos, vienam. Apskričio atstovu 
yra daugeliu atvejų panašus. Jie turi luk- rinkta pil. Jankauskas.
štines kupras, nereikšmųs išvaizdoje, ir ne- Nauja apskričio valdyba 
rangus savo judėjimuose, ir šiuo paskuti-Pnkta sekanti: Pirmininkas 
niu žvilgsniu pritinka sauląs ėjimui kuomet Neviackas> raštininkas A. j. Go. 
ji55pasiekia šią konsteliaciją. tautas; iždininkas — Kriauče-

Plunket sako: “jeigu daleidžiama jog hs; organizatoirus -— Pėža.
Egipto astronomijoj ’’^balas lošė svarbia ro- Sekantis suvažiavimas nutar- 
Ię prie pažymėjimo vienos is ekhptisko ra- Prie konferencijos užbaigos 
to dalių konsteliacijos, 'todėl ir faktas apie žaibėjo Kapt. Natkevičius; jis 
atidavimą taip didelės garbės šiam prastam karštai ragino Sandariečius, da- 
ir nežymiam vabalui pasidaro aiškiu.” lyvavusius suvažiavime, dar pa-

• , , - . ,. j. sidarbuoti daugiau, dar daugiauAratos tą 'konsteliacija vadinos har- . ,. T ■ <. rr > —„ t - t vienytis su Lietuvos Valstiečių
hinos . Lątinizuota ji jau vadinama Cai- Sąjunga ir stot į 'kovą prieš ne- 
cinus”, Alfonsiškose lentelėse. Nekurtuose vidonus.
Rytiniuose zodiakuose Kanceras perstato- Suvažiavimas užsibaigė 6 v. 
ma dviejų asilų pavidale, o nekurie vidur- vakare.
amžių astronomai perstatė ją ilgojo vėžio šeimyniškas vakarėlis. Suva- 
pavidalu. Šiuose palyginimuose^mes turi- žiavimo reikalus užbaigus, tame 
me irgi, kaip vadinant krabu, šliuže, ir va- pačiame name,-Sandaros 7 kuo- 
balu, lėtai einančius gyvūnus vartojamus p?,s, darbuotojai parengė šeimy- 
perstatymui tos konsteliacijos, taigi mažai L skaičiug .monių> daugiausia 
abejonės tame kad šis ženklas'buvo taikyta | jaunjmo. 
apibudinimui įsivaizdinamo saulės ėjimo 
kuomet ji buna šioje zodiako dalyje.

Sulyg Grekų legendų, šis tai krabas 
pagriebė už kojos Herkuliui kuomet jis ko
vojo su Lerniška Hydra. Didvyris tą gy
vūną sumynė į šmotus po savo padu, tečiau 
dieve Juno nors už tokį krabo pasitarnavi- 
mą patalpino jį danguose. Kita legenda iš- 
vedžioja jog Bakkus, vyno dievas, apimtas 
apkvaišimo, nusidavė syki į Jovo maldnamį.

(Bus daugiau)

iš- 
V.

. nišką vakarėlį; dalyvavo nema
nas skaičius žmonių, daugiausia 
. jaunimo.

Apart valgio, vakarėlis buvo 
su įvairiais pamarginimais, ku
riuos išpildė Sandariečiai ir San- 
darietės. Ponia Neviackienė su
dainavo “Ilgu, Ilgu”. Ši mote
ris turi labai gerą balsą; jai ne
trūksta muzikos; jos švelnus, 
augštas ir 'lengvai valdomas bal
sas suprantantiems harmonijos 
prasmę dainoj, padarė didelio 
įspūdžio.

Juozas Kapočiunas ir p-lė 
Norkunaitė smuikais sugrojo Į

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

cunapd
LIETUVON PER 12 DIENŲ 

Greičiausia iš visų vandeninė kelionė. 
YPATIŠKAI vadovaujama ekskursija | 
su persėdimu | kitų laivų Southamp- 
tone be išlipimo ant žemės važiavimui 
j Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepo
ją vienu iš trijų greičiausių jurių-mil- 
žinų išplaukiančių iš New Yorko kasišplaukiančių iš New Yorko kas 

UTARNINKAS. ■;
trečios klesos pasažieriai turi 

paskirus kambarėlius.
—........ AQUITANIA

BBRENGARIA
Taipgi per Liverpool ir Glasgow
SCYTHIA -
CAMERONIA
CARONIA - - - - Lapk. 4 

Laivakorčių ir informacijų kreipkitės 
prie artimiausio agento jūsų mieste 

•ar kaimynystėje.
vwwwvswwyvvvwwwwii

Visi
MAURETANIA

- Spalio 26
- Lapk. 4

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

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

F. AD. RICHTER & CO. 
IO4-114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

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 dabai’ 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 Šerą 
25 išsyk ir po 2.50 į mėnesį nuperka 5 šėrųs 
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, 

k 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 jei likai be vilties ir nu- 

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

VIO, PLAUČIŲ, inkstų, kepenų, NERVŲ, ŠIRDIES, gerklės, 
pv .ai NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

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

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia*8- 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 UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

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

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga ne- 
' ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.

Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra „patarnavimui.

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
Standard Theatre Bldg.

NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

811 Prospect Avenue. Room 302
CLEVELAND, OHIO 

OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE.
Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.



DIRVA

, vakarėlis pavyko ga- 
i. Kilo didelio geidi- 

panašius vakarėlius
A-A, žinau.

Uauuimaa

iŠ 1923 
.IDOS KNY-

Metams — 
f K AI ant pa- 
i priduodami 
uojamai. :: 
9

reland, Ohio

"KRYŽIOKAS”
KOMEDIJA DVIEJOSE SCENOSE 

IŠ LIETUVOS KRIKŠTIJIMO 
LAIKŲ.

Parašė Kukurūzas

mista do nauda. Štai va aš visą pasaulį 
ilnksminu. Aš esu garsus aktorius. Be ma
nęs visi žmonės nuliūdę butų!

Barkūnas :
Tiesa, tu esi garsus tik dėlto kad garsiai 

moki rėkt “Išbusk!” Be manęs visas svie
tas turėtų ir žiemą basas vaikščiot.

Ronaldas:
Bet, tamista, čia ne garbarnė: matai, pu

blika laukia deklamacijų. Sakyk, ar žinai 
kokią ar ne?* z

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

i perpildytus nesusitfkimus.

lo, Literatūros ir 
tyros žurnalas

cvieno mėnesio.
>rmato (8x11 c.) 
iviai turėjo. Ja- 
eratura, eilės ir 
ims $1.00, pusei 
leikalauk vieno! 
ir, Cleveland, O.

& (Tąsa iš pereito num.)
Barkūnas ;

[Pamatęs publiką, bėga nuo scenos] : 
jau!....

Bi-

urnas
indo
j nuošimčių— 
AVINGS and 
iudą, nes ak- 
. Ne tik kad 
.bet sykiu jie 
ių kompanijų 
rtos kelis sy- 
is įstaigos ak- 
3 mo'kėtų).
Co. uždarbiai 
ančio reikalų

aryta lengvo- 
mais.
iu $5 narinės 
Pirkimas yra

erka 1 Šerą 
erka 5 serus 
erka 10 šėrų 
erka 20 šėrų 
, dalį įmokėtų 
keta pilnai, 
narys gali iš- 
ina nuošimtį, 
išmokėtų ak

to žmogui nu- 
jas palengva, 
ba pasiskolin-

\teitį
įgesnio plano 
leįmokėsi, tie

mo 100 svei- 
65 metų am- 
lieka turtin- 
iilaiko; 5 dar 
globoje gimi-

ime ir vengk 
ra ką musų 
;a yra ką už- 
smegenįs ir 

ateina.
tio Valstijos 
»s įstaigos.

uoan Co.
,NUE

Ronaldas:
[Tempia jį už skverno atgal]: .Na, 

bėgi? Sakyk ką tu moki.... Ką norėjai 
už mane geresnio pasakyt ?..:.

Barkūnas :
Nesakysiu.... Nenoriu.... Nemoku — 

aš bijau... Leisk..., Visi į mane žiuri..
Ronaldas :

[Prilaiko, stumia prieš publiką]: Na, 
tik stovėk.... Tuoj apsiprasi....

Barkūnas:
Aš nežinau ką sakyt.... [Trina rankose 

kepurę, suka skverną.] , Kaip dabar pra
dėt ir apie ką....

Ronaldas:
Pasakyk ką tu moki.... Pradėt reikia 

taip: Pirmiausia reikia, atėjus prieš publi
ką, pasikloniot, paskui sudėt rankas užpa
kalyje, ir kalbėt.... Na, mėgink....

Barkūnas :
[Eina į kampą, ateina, pasilenkia prieš 

publiką. Ronaldas atidžiai tėmija ir šyp
sosi.] O kur aš kepurę dėsiu?- [Rodo Ro
naldui kepurę.]

Ronaldas :
Dėk bile kur.... Tik mėgink kalbėt. ..

Barkūnas:
[Pažiūri Ronaldui į galvą, užsimauna ke

purę ant galvos. Vėl nueina. į kampą, atei
na, prieš publiką pasilenkia, pradeda]:

Kaip aš mažas buvau, 
Šile ožius ga..... ga. ..

Ronaldas :
[Pribėgęs užima jam burną]: Sustok! 

Liaukis.... Tokių dalykų prieš publiką ne
galima pasakot!....

Barkūnas :
[Nusigąsta, leidžiasi bėgti, Ronaldas lai

ko už skverno] : Kitokių .aš nemoku.... 
Visi juokiasi iš manęs.... [Vėl leidžiasi 
bėgt, Ronaldas atitraukia atgal.]

Ronaldas:
Stovėk čia kad atėjai: publika laukia iš 

tavęs ką nors padeklamuojant!
Barkūnas:

Tai aš vėl sakysiu tą pačią.....
Ronaldas :

Negalima. Tai yra-labai paikas dalykas 
— tiesiog blevyzgojimas....

Barkūnas :
Ale. publikai blevyzgos geriausia patin

ka. Jau jie beveik visi užmiršo tą dainelę, 
dabar labai džiaugsis išgirdę.

Ronaldas :
Susimildamas, liaukis...

Barkūnas:
Aš daugiau niekb nežinau....

Ronaldas:
Taigi matai, o tamista mane laikai nie

kus tauzijančiu, o pats nieko nežinai.
Barkūnas :

Nemislyk kad aš toks paikas kaip tau iš- 
rodaų. Mano tėvas buvo mokytesnis už ta
vo tėvą.

kur

Barkūnas :
O, palauk, aš dabar atsiminiau kitą, ku

rią kiaules beganydamas deklamuodavau.
Ronaldas: 

Deklamuodavai kam?
Barkūnas : 

Kiaulėms, jeigu nežinai kam.
Ronaldas:

Čia ne kiaulės, bet prakilni publika susi
rinkus pasiklausyt, tai reikia ir pasakyt ką 
nors kas jiems patiktų....

Barkūnas:
Šita ir tau patiks.... Juoksiesi ii; pats.

Ronaldas : 
Na, tai pamėgink....

Barkūnas :
[Atsikosti, pasitaiso kaklą, rankas pasi- 

miklina, nueina ir ateina iš kampo, prade
da vienu, žemu tonu]:

Buvo Vokietukas, 
Su balta skrybėle, 
Su juodu žiponų....

Ronaldas :
Meldžiu tamistos sustoti.... Ta biskį ge

resnė, tik ją reikia visai kitaip sakyt, pra
dėt reikia taip: [Pradeda tuos pačius žo
džius jausmingai, tardamas Visas Barkūno 
ištartas eilutes] :

Buvo Vokietukas — ir tt.
Toliau aš’tamistos pasakos nežinau; bet 

visas reikia taip sakyt, tai bus gerai ir pu
blikai patiks.... Tik nesisarmatyk....

Barkūnas:
[Parodo į bile kurią merginą] : Kad va, 

jos akįs perdaug į mane žiuri.... aš sar- 
matinuos pradėt.... [/Vėl pradeda, nuei
damas ir ateidamas iš kampo] :

Buvo Vokietukas 
Su balta skrybėle, 
Su juodu žiponu. 
Ėjo keleliu, 
Priėjo muro 'bažnytėlę: 
Sviesto durįs,i.
Lašinių altorius, > - 
Paukščių vargonai. 
Įspindo saulė — ‘ 
Ištirpo durįs; 
Subėgę šunes 

•Suėdė altorių; 
Atbėgę katės 
Sudraskė vargonus'. 
Tasai zakristijonas — 
Anas didis ponas — 
Ėjo per šventorių, 
Pamatė liktorių, 
Ant liktoriaus gaidį — 
Labai pasibaidė: 
Šoko per tvorą — 
Primynė Barborą.... 
Ta Barbora rėkt, 
Zakristijonas bėgt.... 
Bėgo per kalnus, kalnelius, 
Palūžo kojytę. 
Pabėgęs namon 
Pamatė žąsytę — 
Pradėjo tąsyti 
Po vieną gyslytę.*

[Linkteli publikai. Ronaldas ima ploti..]
Ronaldas :

Gana gražu, reikia pasakyti.... [Paplo
ja jam per petį, tvirtai.]

Barkūnas:
Na o ką, ar aš tau nesakiau!.... [Pasi- 

ganėdinęs, eina šokt nuo estrados žemyn, 
sėstis.]

LAMENTACIJA
Štai atėjo ruduo, 

Medžių lapai krinta, 
Nuvytę, parudę, sausi, 
Netekę gyvybės savo; 
Ir medžiai nuliūdo 
Ir su vėjais verkia. 
Gėlės nulenkė galvas 
Žiedai užmerkė akis, 
Žolės ant žemės sugulo, 
Ir laukia mirties.

Mane baimė imą: 
Mano Meilės Medis, 
Kurį pavasarį pasodinau, 
Per vasarą žaliavęs 
Ir džiuginęs mane 
Turbut sykiu su visais 
Turės nuvyst ir džiūt.... 
Gal ir jo lapai krinta, 
Žali lapai krinta....

Pavasaryj džiaugiausi 
Kada jis sužaliavo; 
Per vasarą vile jaus. 
Kada jis žydėjo; 
Nejaugi dabar verkti 
Prisieis man jojo — 
Meilės Medžio mano....

Ar užeis liūdnumas 
Žieminis širdyje mano, 
Ir mano Meilės Medis 
Jau nebežaliuos man?

Štai žiema ateina, 
Žiaurus šaltis kerta 
Vasaros gyvybę; 
Ko nukirst negali, 
Apiplėšia nuogai 
Ir palieka ant vėjų 
Pastirusį merdėti. 
Ar numirs man mano — 
Meilės Medis mano.... ?

Adonis.

i per puuy iuis įiesusiuKinius. Nes 
jis savo Beatricą tik sykį ar du 

| gyvenime matė — ir tai pačioje 
jaunystėj. Po to, peklą, čyščių ir 
dangų jis išklajojo jos j ieškoda
mas, nors mums išrodytų visai 
nevertai: juk ji jaunutė ištekė
jo už kito, gal nei sykio jo nepa
bučiavus, paskui gi tuoj mirė, 
visai neturėdama progos jį iš 
galvos išvesti, ar pati jį pamylė
ti. Bet, kita vertus, gal jis bu
tų jos visai neapdainavęs, ir mes 
apie jį ir ją nebūtume žinoję jei
gu butų jam laimė lėmus paimt 
ją sau už moterį. Gal kaip ir 
daugelis smertelnųjų butų paži
nęs žemišką gyvenimo pusę, ir ją 
kokia yra apčiuopiamybėj, ir ne
būt likę jame tos tuščios vietos 
kuri jos dieviškumu užsipildžius 
per visą jo gyvenimą tekėjo ir 
sušlakstė tiek popieros kad li
po šiai dienai mes užkerėti skai- — 
tome. Mes gerbiame daugiausia 
tuos kurių nepažįstame, kuriuos 
mažai matome, kurie mums sve
timi. Gal but kad ir jis tiek daug 
ją gerbė ir mylėjo kad ji jam.bu
vo svetima. Gaila kad jo raštų 
nėra musų kalboje, dar gailiau 
kad tokių rašytojų nesiranda 
musų tarpe — praeityje ir da
bar — kurie tuščia savo meile Į 
užpildytų pasaulinę literatūrą žy- Į 
miausiais veikalais. Kolei musų 
civilizacija gyvuos, pasaulis gė
rėsis ir džiaugsis skaitydamas 
Dantės verksmus.

Tiesa, Dante rašė pagal tų lai
kų dvasios; dalįs jo raštų mums 
nepatiktų kaipo perdaug šven
tos, bet kad jis neužsitarnavo 
vietos tarp šventųjų ir po šiai 
dienai, jo raštai mums lieka ge
ri, tik juos reikia stengtis su
prasti. (Bus)

o jis pats traukė j vakarus. Ir 
kitame miško krašte jiedu vie
nas su kitu susidūrė.

verst mokėt dešimtines — reiks 
tik kontribuciją sumažint.

Ronaldas :
O ką jau tokio tamistos tėvas gero pada

rė? ..

Numirėliai galvas isz kapu isz- 
kisze, ar ka? “Saule” pagarsino 
“poemą” “Numirėliu Rugoji- 
mas”, kurioj dvi pirmos eilutės 
skamba (ar barška):

“Ejdamas pro szali kapiniu 
“Regiu galvas numirėliu”.
Turbut tų galvų buvo kaip 

kopūstų — pilnos kapinės. O 
gal tam “poetui” einant per ko
pūstų daržą toms eilėms minti 
užėjo.

Seirijų Juozas nepriprašo Lie
tuvių registruotis, po to kaip 
Kemėšio biuras bauginimu ne
privertė. Nei Raseinių Magdė 
savo pliovonėmis neįstengtų pri-

I DR.J. T. VITKUS
f Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofiso valandos: 1<—3 ir 7—8 

Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS jSti

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

Kalbant apie muzikantus, di
džiausia pabauda žmogui už ne-, 
gabumus yra pavyzdis bubno- 
riaus. Kada kiti išmoksta ant 
mažutės fleitos arba lengvos 
smuikos, jam, nabagui, tenka vi-; 
są amžį didelį bubną tampyt. ■

Geriausi •
Cigaretai

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
tO ryte iki 12 
2 iki S 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.

: LOUIS EISENBERG ; 
■Turi Geležinių Daiktų, Pečių,] 
I K vai b ų, Varnišių, Cinuoja, ; 
Į Lieja ir Stogams dangalų i 
> 1169 East 79th St. N. E. ] 
I ' Princeton 1337-K

51.00
ii be vilties ir nu
manė. Aš gydau 
0, ODOS, SKIL
TIES, GERKLES, 
pagalba X-SPIN- 
gydymų pasveik-

•ikii?*’ Aš vartoju 
LIŠKUS metodus 

ano 22 metų pa
rūgos jų pagydy-

i vartoju gar-

i opinijos, teisin- 
igu jūsų liga ne- 
rumpu laiku.
rra_patarnavimui.

Barkūnas:
Mano tėvas išrado būdą kaip sulaikyt žir

nius kad nesiristų nuo peilio ašmenų.
Ronaldas :

Ha, ha,-ha! Tai labai sumanus tavo tė
vas, ištiesų! Matyt kad ir tu į tėvą nusi
davęs.

Ronaldas:
[sulaiko]: Palauk, publikai patiko, nori 

kad tu dar ką pasakytum.... Tik, žinoma, 
reikia pasakyt apie ką naudingo, dailaus, 
didžio ir ilgą.... Ar dar negalėtum ką at
simint?. ...

'heatre Bldg.
10 IKI 1. 

grind ų.

Barkūnas :
[Užpykęs]: Ko tu juokiesi: tavo tėvas 

nei klumpių nemokėjo pasidaryt, turėjo su 
vyžom avėti.

Ronaldas :,
Atsiprašau, čia ne' apie tėvų gabumus ei- 

'. na kalba, tik kuo pats gali pasirodyt. Ma
tai, aš esu aktorius. O kas ‘tamista per vie
nas ir kuo užsiimi?

Barkūnas :
Aktorius tai niekis prieš mane — aš dir

bu garbarnėj prie skurų!
Ronaldas:

0 kas iš tokio skurų tampytojo kaip ta-

Barkūnas :
[Pirštu į kaktą įsmeigęs pamisima, atsi

mena] : Žinau dar vieną. [Eina į kampą, 
atgryžta, kaip paprastai, ir ant pirštų skai
tydamas pradeda, pusiau dainuodamas]:

Pinigas naudingas — - 
Jis visiems medus.
Žąsies kaklas ilgas, 
Povas gi dailus.
Slohius ir verbliudas 
Yra dideli....
Na ar ši dainelė
Nėra jums daili?.... [linkteli.]

(Bus daugiau)

Užtekanti Saulė.
paveikslėliai.
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

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

su paveikslais ...............................

Nuo Juokų Red.: Gavę mes 
šias gerb. Adonio eiles, apsidai
rėme aplinkui, po laukus; ir įš- 
tiesų .pamatėme kad jau ruduo,, 
visas žalumas tik nyksta, vysta. 
Geistume net jo Meilės Medį ma
tyti ir žinoti kaip jis išrodo.

Kaip viskas ant žiemos numir
šta, tai yra visi žalumai ir au
galai, (ir jo medis nuvysti turi.

Kad galėtume, išprašytume 
dievų kad tą jo medį paverstų 
į moterišką, kaip padarė Pygma- 
lijonui iš akmeninės stovylos ku
rią jis pats sau pasidirbdino. 
Gerb. Adonis pats sau tą medį 
pasisodino.

Gamta atšala, gal ir jo me
džio meilė prie jo atšala,: jeigu 
jis kalba apie vytimą, — reikia 
taip spėti.

(Tąsa iš pereito num.) Toli
mesniuose savo žygiavimuose po 
muzęjų, paveikslų skyriuje, už
tikome senovišką piešinį — ne
tobulą ir neapdirbtą, neaiškių 
nudilusių spalvų, žmonės pro 
tą paveikslą praeina nei 'nepa
žiūrėdami, nes jame nėra jokio 
gražumo. Jeigu kurį patraukia 
indomumas pamatyti iš arčiau 
ant jo galvos laurų vainiką, su
stoja tik perskaityt koks vardas 
po paveikslu parašyta. “Dante 
Alighieri” — tai viskas. Ir vėl 
nueina toliau. Tada mes mis- 
lijome sau vėl: Tik akįs žmogų 
valdo, mintis visai ne, peš kur 
spalvos aiškesnės, kur vaizdas 
gražesnis ten sustoja pažiūrėti. 
Ausįs taipgi žmogų vedžioja, nes 
menkas keno užpakalyj ar šone 
sukostėjimas, sušnabždėjimas į 
ten galv^suka.

Bet atsistoję pas tą paveikslą 
mes matėme prieš save tą vyrą 
kuris gyveno šeši šimtai metų 
atgal, kurį pasaulis mini šian
dien taip lyg kad jis butų tik ką 
su mumis buvęs, dar nespėjęs 
išdilti iš minčių. Mini jį tie ku
rie žino jo darbus. Dante — tai 
dvasios milžinag, stovįs pirmu
tinis eilėj garsiausių pasaulio.po
etų, rašytojų, mylėtojų, kovoto
jų. Per (jį net jo mylimoji Beat
rice liko pasauliui žinoma, o per 
ją, iš kitos- pusės, jo raštai liko 
pasauliui žinomi ir brangintini'. 
Sakinis jog vyras ir moteris vie
nas kitą dapildo padarymui pil
no žmogaus yra labai teisingas. 
Dante mylėjo, mylėdamas rašė, 

į rašė apie meilę, ir kaipo mylėto- 
jo-poeto dar niekas jo sviete ne- 
praviršijo.

Jis ne apie meilės saldybes 
dainavo, tik-apie jos kartybes; 
ne apie mylimųjų džiaugsmą, bet 

I apie kančias; ne apie linksmus 
| pasimatymus, bet apie ilgėsiu

4/
“Vienybėj” pagarsinta šitokia 

svarbi žinia: “Harvardo obzer- 
vatorija atidengė naują žvaigž
dyną ir (praplatino visatos žino
jimą ant dviejų kvintilijonų my
lių.”

Ar ne piktumas: kam ta ob- 
zervatorija taip ilgai uždengus 
tą žvaigždyną laikė ir leido tikė
ti mums kad dangus yra už ke
lių sikstilijonų mylių. Dabar 
ant tiek praplatinta visata, ir 
mums kelionė į dangų lieka be
veik du sykiu ilgesnė.

V. B. (nuo Oregon avė.) už
tvirtina teoriją kad žemė yra ap
vali ir kad eidamas vienas į ry
tus, kitas j vakarus, žmonės abu 
susitiktų kitoj žemės pusėj. Jis 
aną dieną buvo išvažiavęs gry
baut. Jo pati ėjo į rytus mišku,

H ■ K B 'H S H H

■
Columbia Rekordų

ir Grafofonų 
Krautuvė

REKORDAI ATPIGO! 
Visi 10-coliniai Abiem 
pusėm Rekordai.. 75c
Patogiausia CIevelando 
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
KRAUTUVĖ

DAKTARAS
SAKO
“Pacijentai ateina pas mane skųsdamiesi del 
blogo virškinimo. Daugely j atvejų aš atra
dau kad tą priežastį pagimdo jų apleisti 
dantįs. Blogi dantys užnuodija maistą ir 
tas gimdo blogą virškinimą.”
Kad užlaikyti dantis švariai ir sveikai, eik 
du kartu į metus pas dentistą ir valyk sa
vo dantis du kartu į diena su 
COLGATE’S DANTŲ 
VALYTOJŲ.

Didelės
I Triubelės 
a Kaina 25c

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

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Kur seniausia,
Ten geriausia.

SENIAUSIAVIENYBE
Parduoda laivakor

tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų į Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus ‘portus į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.
* K ■ H
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus į Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

K B S
’’VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ

Visokius Spaudos dar
bus, atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai.
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

S H S
’’VIENYBĖ”

EINA DU-KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
’’TARKA”

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

Si ■ S.
Pirkite ’’Vienybės” Ben
drovės Šerus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras $10. 
S 0 S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

in*
ra-

Reikalaukite platesnių 
formacija) apie viską, 
Syki to mums laiškus, 
kalauk-iite musų piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN 
VIENYBE BUBI. 60.
193 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

j 1JLJl-lL JL_®



DIRVA

Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
E3337E3372 E3476

E3338E3623 E3489
El 170 E3340E3624 E3520
E1246 E3342E3625 E35218 E1247 E3343E3626 E3538
E1248 E3348E3796 E3540
E1249 E3376E3797 E3646
E2223 E3377 E3566E3798
E2224 E3378 E3567E3799
E2225 E3379 E3577E3840
E2226 E3417 E3618E3841

' E2227 E3473 E3631E3842
E2228 E3474 E3642E3905
E2230 E3643E3475E3906
E2238

E4098
E2340

E4099
E2341

E4180

Senator Atlee PomereneE2342
E4181

E2343
E4237

E2356
E4238

E2357
E4272

•E2358 E4273
\E2359 E4362
E2360 E4363
E2395 E4415
E2396 E4474

muzika.E2397 E4475
E2392 E4535
E2393 E4536
E2394 E4646
E2526 E4647
E2327 Nuo BarbutėsE4716
E2530

E2431 E4795
E2580 nušvitoE4914
E2581 E4915
E2582

E4916
E2651

E7025
E2652

E7092
{12653

E2654
E7257

E2656

E2704 TARPTAUTIŠK1
E2705 E2104

E2706 E2105

E2707 E2468

E2709 E2469

E2710 E2510

E3188 E2511

E3189 E2757

E3190 E2758

E3191 E2808

E3192 E2809

E3242 E2810

E3243 ■ E2811

E3244 E2812

E3245 E2861

E3289 E2862

E3290 E2863

E3291 E3047

E3313 E3145

E3182

E3315 E3183

E3316 E3286

E8317 E3287

E3349 E3288

E3303

(monologas)
Plieniunas ir

Plieniunas
Lušnakojis

Orkestrą
Kvartetas

polka 
vairas 
gyvenimas

Armonika, 
lapeliai) Mazurka. 
— Armonika, 
kvartetas.

Lušnakojis I
Lušnakojis i

as. 
s.

uIra

Atsisveikinimas — Mazurka. 
Kamarinskaja — Rusų šokis.

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo.
Armonika solo.

Armonika solo.
Armonika solo

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Valcas. Čigonų orkestrą.
— Valcas. Čigonų orkestrą.

Monologas.
Monologas.

Benas.
Benas.

Visi 10-coliniąi Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Ilgi žiemos vakarai ir muzika 
namuose yra geriausi draugai

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

El 168

i.i

• E3314

E3350

LIETUVIŠKI
žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 

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

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

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

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

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

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

Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.
Mano laivas — A. Kvedaras,- 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 — Armoniką.

Po ulicie Motsovoj —
Zlote liscie (Auksiniai

Moja luba — Maršas
Vilniaus rūta — daina,

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

Nuostabu — Maršas.
Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.

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

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

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

Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrai)
Darbininkų Marsaliotė — M. Petraus’.

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

Sudiev — Mazurka. Benas.
Varpelis —- Valcas.

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

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

Našlys — Benas.
Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno 

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

Ko liūdit, sveteliai. — M. Petrauskas, tenoras.
Saulelė raudona — M. Petrauska.s
* Jojau dienų — M. Petrauskas.
Už šilingėlj — M. Petrauskas, daina.

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

Bangos — Valcas, Orkeštra.
Linksmybė — Polka. Orkestrą.

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

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

Vėliavos nešėjas — Maršas. Orkestrą.
Šalies 'gražybė — Valcas; .Armonikų duetas.

Žuvininkų valcas — Armonikų duetas:
Gražioji Polka — Armonikų duetas.

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

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

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

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

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

Išreiškimas Meilės — Varcas.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

Jūrių melsvumas — Mazurka.
Tyki mėnulio naktis — Valcas.

Mėlynos akelės — Valcas.
Visur linksma — Valcas.

Šok j ratų — Mazurka.
Žemaičių polka

Gudri — Mazurka.1
Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą.

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

Brangenybės — Tuo-Step. Orkestrą.
Ispanų šokisA. 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.

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

Mes padainuosim — Choras.
Saulelė raudona* — choras.

Beauštant! aušrelė Choras.
Skambančios stygos — Čižauskai, duetas.

Tu mano motinėle — čižauskai, duetas.
Gimtinė šalis — J. Čižauskas, baritonas.

Sunku gyventi — J. čižauskas.
Kur bęga Šešupė — Choras.

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

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

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

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

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

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

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

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

Dainius — M. Petrauskas.

Rusiškas Bulgaras -— Orkestrą.
Rusiškos žirklės — Šokis, orkestrą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas monologas.

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

Jonas šmikis keliauja namo.
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis — Mazurka.
Jaunimo polka.

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

Padainuosiu gražia dainų — J. Butėnas.
Našlys — J. Butėnas.

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

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

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasaryj — M. 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 tu mano miela — - Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas
Derybos

Instrumentų
Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio 

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

Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Sveikas Jėzau mažiausias Butėnas, Baso
Du ubagu ' Plieniunas ir Lušnakojis
Ubagėlis ■» Plieniunas ir Lušnakojis

Sesutės
Liūdnas
Kotelyje
Linksma diena mums
Pulkim ant kelių

Darželyj alyvų 
Jėzau Kristaus maloniausias

Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos

Plaukė žąselė’ 
Noriu miego

Jonas mokina kariauti 
Pas Fotografą

E7256\Gui šiandien-

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

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

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

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

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

Rojaus Kvietkelės — Instrumentų kvarterus.
Intermezzo Sinfonico iš Karmas, muzika.

Valse blanche' — Valcas — Orkestrą.
Stephanic-Gavotte — Valcas. Orkestrą.

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

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

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

Žavėjimas — Valcas.
Mylimoji — Valcas.

Tarp gėlių — Valcas.
Estudiantina —

Sybillės svajonės
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

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

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjorneborgų maršas.

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

Norvegų vestuvių maršas' — Cello.
Elfhill — fi. Sahdby, cello.'1

Luna Polka —- Armonikų duetas.
Valcas — Armonikų duetas.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo, t

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

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

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

Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka. Orkestrą.
Orkestrą. —.

Armonika.
Armonika.

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

Militariškas Šokis — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

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

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

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo.

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

Finų polka — Benas.
Finiškas škotas — Benas.

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

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

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

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

Čigoniška muzika — Smuiką solo.

Vakarinė daina — Cello solo.
Adagio — Cello solo.

Sūpynių valcas — Orkestrą.
Diedukas — Polka. Orkestrą.

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

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

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

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

Mirksėjimas — Benas.
Algerijos maršas — Benas.

Siaurių 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.

Senatorius Pomerene eina perrinkimams į Suvienytų Valstijų 
Senatą pasiremdamas savo rekordu. Jo rekordas parodo kad —

(1) Bėgyje dvylikos metų jis buvo Senate ir jo vardas liko ne
ištrinamai užžymėtas beveik ant kožno didesnio tarimo Įvesto Įs
tatymu. Jis dirbo ir balsavo už daugiau konstruktivių įstatymų 
negu kuris kitas jo Ohio pirmtakunas Senatorius.

(2) Jis turi Įsitikrinimus ir drąsos stovėti už juos. Jis pasi
duodą tik didumai, niekad ne kokiam spaudimui nežiūrint kaip 
galingam. Jo balsas niekad nekontroliuojamas politiškomis in- 
tekmėmis.

(3) Vienas iš jo Įsitikinimų yra kad, prie musų valdžios siste
mos, didumos valdžios principas yra pamatinis. Jis tiki į Jeffer- 
sonišką doktriną, “Visiško pasidavimo didumos nuosprendžiui”, 
ir jis neabejodamas, panašiai balsuoja.

(4) Jis “nelošia politikų”, nei su vidujiniais musų reikalais nei 
su užrubežiniais. Jis tiki kad Suvienytų Valstijų Senatorius pri
valo būti kas nors daugiau negu politikieirus.

(5) Nieko nėra paslaptingo'arba uždengto arba nepermatomo 
apie Senatorių Pomerene. <” 
lošia juokdarį. Jis yar nuosaikus, griežtas, rimtas, 
pasitraukia iš kelio kokiam negeistinumui ir 
atsakomybės.

Jis nesuvedžioja ar apgaudinėja ar 
Niekad ne- 

nesusitraukia nuo

(6) Jis visada stovi prie savo darbo. Jam 
jokio gaišavimo savais reikalais nuo pareigų.' 
vfl oficiales pareigas Washingtone vedimui ypatiškai savo kam
panijų Ohio valstijoj, Senatorius Pomerene to nedaro. Jam “vi
suomenės ofisas yra visuomenės trustas”.

negalima primest 
Kiti užleidžia sa-

(7) Senatoriaus Pomerene platforma yra jo rekordas. Jis 
užkviečia balsuotojus ištyrinėti jo nuveikimus, spręsti apie ji iš 
jo darbų kaipo apie visą, ir paskui balsuoti kaip jų nuosprendis 
diktuoja. Jis pasisako jog tą ką darė per savo du terminu Sena
te ir dabar daryt bėgyje savo trečio termino.

ARTHUR P. BLACK, Secretary, - 
Democratic State Executive Committee 

Columbus, Ohio.

I SAN FRANCISCO, CAL
šio miesto Lietuviai nors yra 

išsiskirstę po visas miesto dalis, 
vienok jei tautiškas pasilinks- 
minimas-pokilis rengiama visuo
met visi atsilanko. SLA. 106 
kuopa, spalio 14 d., vakare su
rengė teatrą ir balių Finų salėj, 
kurin atsilankė Lietuvių ne tik 
iš San Francisco, bet ir iš Oak- 
lando, Richmondo, Berkeley ir 
Belmonto, nes tai buvo pirmuti
nis balius su teatru šiuose me
tuose, 
tuvių 
lankė 
buvo 
tolimuose Vakaruose sugebiasu- 
lošt taip gerai. Buvo statoma 
vaizdelis iš darbininkiško gyve
nimo — “Nesusipratėliai", kuris 
labai patiko susirinkusiai publi
kai. žmonės tą girdami, prašė 
kad kuopa vėl greitu laiku su
rengtų panašų vaizdelį.

Surengimas panašių veikalą 
SLA. 106 kuopai, turint mažai 
narių, yra labai sunku, ypač ka
da jie gyvena skirtingose mies
to dalyse.

šis teatras pavyko tik'per di
delį trusą draugų J. Koblino ir 
J. K. Čapliko. Lošime dalyvavo 
keturi nariai 106 kuopos ir trįs 
pašaliniai kurie pritaria Lietu
viškam judėjimui. Tai yra po
nia B. Burk, A. Dičus ir G. Jan
kauskas.

Po ‘teatro buvo šokiai, ku
riems taipgi buvo Lietuviška 
muzika — F. Gedimino orkes
tras, kuri šokėjams labai pati
ko. čia turiu paminėt ir jauną 
vaikiną, F. Avinėlį, kuris turi 
nepaprastą gabumą pianu skam
bint — iš jo Lietuviai susilauks 
gabaus pianisto, šokiams pasi
baigus, žmonės dar ilgai šneku
čiavos ; matydami kad kuopos 
nariai labai darbuojasi užganė- 
dinimui atsilankiusiųjų, daugu
ma išsireiškė noro ateit į 'kitą 
kuopos susirinkimą ir prisira
šyti prie SLA. ,

Iš pasikalbėjimo matyt žmo
nės geidžia dar čia sutveri T. 
M. D. kuopą, tik nei viens neži
no kur jos centras yra, kad ga
lėjus gaut platesnių infonnaci- 
jų. -

Dar vieną gražų pavyzdį Lie
tuviai padarė svetimtaučių aky
se — tai -savo turėjimu garžiu 
automobilių, kurių buvo nusta- 
ta visas blokas netoli salės tą 
vakarą, išrodė lyg ten buvo ban- 
kiėrių- balius, taigi matėsi kad 
Lietuviai ir jų tautos žmonės 
nėra nuskurdę.

Lai gyvuoją SLA. 106 kuopa, 
ir daugiau balių rengia.

Kuopos Narys.

Daug buvo ir tokių Lie- 
kurie tik pirmą sykį atsi- 
į Lietuvišką vakarą, jie 
nustebinti kad Lietuviai

SO. BOSTON, MASS.
Sa’ndąr iečių vakaras. Spalio 

14 d. Lietuvių salėj Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 7 
kuopa sulošė du veikalu: “Un
dinė” ir “žilė Galvon, Velnias 
Uodegon”. Abu veikalu atlik
ta gerai. “Undinė’ — pavyz
dingas veikalas iš Lietuviu 
tremtinių gyvenimo; antrasis— 
labai gražiai perstato gyveni
mą 'kai kurių senių “neišsemia
mos meilės” šaltinius....

“Undinę” lošė šie: St. Moc
kus vaidino Jono Garšvos, in
žinieriaus^ rolę; Ant. Matulis— 
Zorevo, Ruso pirklio, milijonie
riaus rolę; Z. Neviackienė — 
Irmos; V. P. Jankauskas — P. 
Sutkaus; Ant. Bėndoraitis — 
Auksučio, ištremtojo; A. Juod- 
gudis -— Miko.

“žilė Galvon, Velnias Uode
gon”, atlošė: A. Juodgudis — 
Morkaus Garšvos, dvarponio ro
lę; V. P. Jankauskas — Skam
bioj M. Podeliutė — Mortos; S. 
Kazlauskaitė — Rozalijos; VI. 
Baravičius — Silvuko. Visi ge
rai vaidino, išskyrus mažas ne
kuriu paklaidos. Geriausia vai
dino St. Mockus Garšvos rolėj, 
A. Matulis — Zorevo rolėj, ir 
gana gerai nudavė merginos, rei
kale mokėjo įspūdingai parodyt 
meilės jausmus.

“Undinė” yra trijų veiksmu 
veikalas, o “žilė Galvon, Vel
nias Uodegon’’ yra vienaveiks
mė komedija.

Publikai abu perstatymai la
bai patiko; pertraukose girdėjo
si smarkus plojimai. Sandarie- 
čia, reiškia, sugeba būti artis
tais ir scenos mylėtojais.

A-A, žinau.

Litchfield, UI. — Trūkis užlė
kė ant automobilio važiavusio 

ir užmušė 5 žmones.
. Ke ant ai 

.^'jper reles i
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ŽINIOS IS LIETUVOS
Nori Karaliaus Lietuvai

''žemdirbių Balsas” No. 34 
rašo šitaip: “Ilgus metus 112 
atstovų Lretuvęje šeimininka
vo, bet jie neįstengė valstybės 
ūkio sutvarkyti. Todėl būtinai 
reikia kad busiman Seiman pa

rtektų žmonės nusimaną krašto 
reikaluose, tik žemdirbių vaikai. 
Tuomet tik krašto gerovė pakils, 
ir stos tvarka.”

“0 gal dar geriau butų kad 
visą tvarką vienam geram, pro
tingam žmogui pavestume, gal 
jis, kaip geras ūkininkas, turė
damas geležinę valią ir savo ran
kose valdžią, kad jo niekas nę- 

•8 varžytų, gal butų geresnis šei
mininkas. Jis vienas atstotų 
šimtus, silpnų šeimininkų ir įve
stų tvarką ir pagerintų ūkį.’’

Ar ne indomus šių musų an-Į 
trosios rūšies krikščionių prisi
pažinimas ko jie nori?

Iki šiolei Pažangos šulas A. 
Smetona ir retkarčiai kai kas iš 
jo patarėjų “Tėv. Balse” lyg pu
se lupų prasitardavo kad neblo
ga butų karalius užsidėjus Lie
tuvoje. Dabar gi Pažangos sėb
rai Žemdirbiai jau atvirai kvie
tė žmones rinkti šin Seiman to
kius žemdirbių vaikus kurie pa
sirinks sau vieną geležinės va
lios žmogų ir jis užves pas mus 
tvarką ir pagerins ūkį.

Lauksim toliau žemdirbių pa
sisakant kokį karalių Lietuvai 

. jie apsirinkę? Ar Voldemarą, 
ar Smetoną, ar Bublickį, ar Ba
naitį? Ar gal ką iš Ūkininkų 
Sąjungos? Juk ir E. Draugelis, 
ir J. Valokaitis su Krupavičium 
tiktų....

Įsišokot, viešpačiai ’ žemdir
biai, su Voldemaru ir. Smetona, 
įsišokot eidami .prieš žemės re
formos įstatymą, įsišokot ginda
mi dvarininkus, įsišokot palai
kydami Lenkus žemvaldžius, da
bar vėl įkliuvote su karalium.

Kas gali po tų visų įsišokimų 
balsuoti už jus?

miečiai vis darėsi nesukalba- 
mesni. Pagaliau negalėdami 
priešginas net teismu nugąsdint 
mėgino paimt pakinkius ar net 
arklį išvest. Ūkininkai mėgino 
priešintis, kumšties jiega. Dau
gumas gyventojų vyrai nenorė
jo nei kalbėt apie valstybinius 
reikalus su 
kais.

Geistina 
“ponaičiai”

žmonėms nuo-

su krikščioni-
geriausia vie-

Bažnyčia — Politine 
Spekuliacija

Šiais laikais bažnyčias kuni
gai, lygiai kaip ir rinkas ir rin
kose bačkas, naudoja politinei 
akitacijai, dažnai net ir visai ne
švariai. Mat jiems rupi-dabar 
įsilysti į Seimą, paimti valdžią 
į savo “rankas ir ponavoti Lietu
voje. Del to jie taip smarkiai 
I agituoja, už Krikščionis demok
ratus, Ūkininkų Sąjungą, Dar
bo Federaciją, žadėdami kuone 
rojų šiame pasaulyj, o ištikrųjų 
duoda tik spekuliaciją, brange
nybę, didžiausius 
s tolius.

Dabar kunigui 
mis demokratais
ta mitingams bažnyčioje; mat 
čia niekas negali prieštarauti,'ir 
fodį pasakyti, nors kunigas la
biausia meluotų. Antra, jei baž
nyčioje taip kunigas kalba, žmo
nės gali pamanyti kad tai tikra 
tiesa čia Dievo namuose skelbia
ma; žmonės nenori tikėti kad 
kuniagi dažnai meluoja.

Neperseani gryžo iš Amerikos 
Kunigas Garmus, kuris ten rin
ko krikščionims demokratams 
dolarius. Gryžęs pirmą sekma
dienį Pilviškiuose pasakė baž
nyčioje pamokslą. Tada Kun. 
Garmus jautėsi, matyt, lyg rip
koje ant bačkos mitinguodamas, 
bet ne bažnyčioj pamokslą sa
kydamas. Melavo apie kitas 
partijas kiek įmanydamas, ypa
čiai apie Amerikos, nes žmonės 
Amerikos nematę ir gali grei
čiau patikėti jo žodžiams. Me
lavo kad Amerikoj Lietuviai so
cialistai neturi nei vienos orga
nizacijos, kad tenai socialistai 
atėmę iš krikščionių klubus. 
Mat, jei žmonės, pagaliau, su
sipranta, pameta krikščionis, 
kurie juos apgaudinėja ir išnau
doja, ir nueina į kitas partijas, 
tai Garmus vadina tat krikščio
nių klubų griovimu ir plėšimu. 
O jis socialistais vadina visus

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams. Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00. . -

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

C Siunčia pinigus į Lietuvą
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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

B
DIRVOS” A&enturajr Informacijos

m Parduoda Laivakortes į ir 
iš Lietuvos.

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

^1 Pagamina popierius par- 
traukimui giminių Ame
rikon iš Lietuvos.

ni P adaro Do viernastis-Įga * 
liavimus pervedimui tur
tų Lietuvoje esantiems.

liepė artimą savo mylėti 
patį save; liepė į priešus 

duona, bet ne akmeniu, me- 
Ar Kun. Garmus,.krikščio

kas ne prie krikščionių demokra- 
. tų priguli.

Reiktų tik Garmaus (nes ku
nigams taip daryti nepridera, ir 
kitur kunigai taip nedaro, ne- 
šmeižia)-paklausti: Ar Garmus 
meluoja ir kitokių pažiūrų žmo
nes niekina ir šmeižia vardan 
Kristaus, kurio, jis sako, tarnas 
esąs ir kurio maldos name kal
bėjo? Juk Kristus liepė žmones 
mokinti, bet ne vaidus sėti. Kri
stus 
kaip 
savo 
sti.
nių demokratų agentas, taip da
ro? Jis rėkia, plusta ir keikia 
tuos kurie jam nieko bloga nepa
darė. Jis purvais, ne duoda, 
drabsto net ir tuos kurią jo .ne
matė ir apie jį negirdėjo.

Taip daro neva kunigas. Bet 
dabar ne vienas Garmus taip, 
daro: daug yra panašių kunigų 
kuriems ne bažnyčia rupi, ne 
žmones meilės mokinti, bet sa
vo partijos politika, gešeftais, 
kaip kur ir spekuliacija. To-, 
kiems kunigams ne bažnyčioje 
vieta. Tokius kunigus reikia 
vyti lauk iš bažnyčios, kaip kad 
Kristus farizejus su botagu iš 
bažnyčios vijo.

Bažnyčia yra skirta maldai, 
bet ne politikai ir mitingams.

Pasėlių Stovis Rugs. 1 d.
Rugpjūčio mėnesio viduryje, 

esant gražiam orui, vasarinių 
javų valymas sekasi kuogeriau- 
sia: ketvirta jų dalis jau suvež
ta. Šiaulių, Ežerėlių, Rokiškio, 
Šakių, ir Mariampolės apskrity
se ledų kritimas javams nepa
kenkė. Kai. kuriuose valsčiuose 
(Kretingos, Ukmergės, ir Tau
ragės apskričių) pasirodė javų 
kenkėjai ir apėdė linų galveles, 
bet jų apimtas plotas nedidelis, 
ir daug blėdies jie, matomai, ne
padarė.

žymiausių javų derlius, iš
skyrus žiemkenčius kviečius, di
desnis negu pereitų metų, žiem
kenčių 
žemiau 
dutinis 
mežių
pranešimu, 19, 7—19. 6 centne
rių nuo ha. Nekuriu apskričių 
(Alytaus, B.-Pašvalio, ’ šakių, 
Vilkaviškio,, ir šaulių) rodoma 
ir 24.2, 26.6 centnerių nuo ha. 
Tai yra galima laikyti vidutiniu 
derliumi visoj valstybėj.

Esant geram vasarojaus der
liui ne /taip skaudžiai atsilieps 
šieno trukumas, nes ūkininkams 
djdele paspirtimi bus vasariniai 
šiaudai.

gi kviečių derlius kiek 
vidutinio derliaus, yi- 
visos Lietuvos avižų ir 
derlius (korespondentų

Guobiniške, Mar. Apsk.
Rugsėjo mėn. netikėtai apsi

lankė valsčiaus ponai. Jie įsa
kė ūkininkams skubiai atsiteist 
su “Valstybinio Apdrą^dimo Įs
taiga” už prievarta 7$drau^ąs 
trobas. Bet 'kadangi nuo seniau 
kuo ne visų trobos apdraustos 
kitose. apdraudimo įstaigose tai 
nuo Valstybinio daugumas no
rėjo atsisakyt.

Tada pasiuntiniai, pildydami 
įstatymą (išreikaiaut 30—70 
auksinų), pradėjo kaimiečius 
vadint bolševikais ir kaipo to
kiems paskyrė pabaudą. Kai-

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Prihceton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldicniaig nuo 3 iki 4 v.al

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

nuėjo ir pas tą našlę dalyką pa
taisyt, siūlė jai tuos $30 ir ki
tas lėšas apmokėti, bet ji ant to 
nesutiko, sakydama, jus ir 'kitą 
sykį eisit mano pinigų iš banko 
imti.

čekių mechanike yra čia au
gus Lietuvaitė, vedus, turi sa
vus namus, bet labai girtuoklė.

Žinąs.

tojai, kurie ant svetimo čekio 
pasirašė, liko paimti policijon. 

'Visi trįs dabar stovi po kaucija 
pas miesto teisėją A. Tabarą.

Teismas atsibus apskričio 
■teisme lapkričio mėnesyje. Pa
puolęs už svetimo čekio liudy- 
mą Lietuvis A. Meškiunąp yra 
labai ramus žmogus, niekad ne
būtų manęs ką nuskriaust. Jis

SHENANDOAH, PA.
Nors musų miestelis Nedidelis, 

bet Lietuvių čia pusėtinai gyve
na — priskaitoma apie 8,000, iš 
kurių tečiau niekad nėra atsira
dęs kokis gudragalvis kuris ką 
naujo išgalvotų. Bet šiorpis die
nomis čia atsirado viena smar
ki moteris, kuri sugalvojo gerą 
būdą pasipinigaut. Ji sugalvo
jo pa'dirbt bankinį čekį ant ki

lto vardo ir išsiimt iš banko ke- 
| lėtą dolarių priklausančių kitai 
I moterei. Ši pastaroji moteris 
lyra našlė; jos vyrą kasyklose 
' užmušė trįs metai 'atgal, už ką 
ji aplaikė iš kompanijos atlygi- 

Čia daug, nimo keletą desėtkų dolarių ir 
dabar gauna po 30 dolarių ant 
mėnesio iki mažiausis jos vai
kas sueis į metus. Taigi ta gu
drioji moteris padirbus čekį var
du šios našlės, nuėjus pas tūlą 
Lietuvį prąšė pasirašyti ant če
kio. Bet jis pažiurėjo, suprato 
dalyką, ir nekišo nagų kur ne
reikia. Tada ji su čekiu nuėjo 
dar kitur, ir ten jai pasirašė du, 
vienas Lietuvis, kitas turbut ki
tatautis. Tą turėdama, gudra- 
galvė manė kad jau ii- patįs pi- 

Bet ne. Nuėjus

apigirčiais valdinin-

kad musų valsčiaus | 
prasiblaivytų nors | 

pildydami tarnybos pareigas.
(“Liet. Ūkininkas”)

©@©©©©@©©@@@©©©©@@©©@®®@©©

PENTWATER, MICH.
Ūkininkų žinios. (

yra apsigyvenusių Lietuvių ūki
ninkų, ir nuolat jų daugiau at
siranda; žmonės perkasi žemes, 
kurios yra labai pigios, derlin
gos. Pirmiau visi labai draugin
gai sugyveno, naujai atvažia
vusius visi gelbėjo prasigyven
ti. Bet dabar jie pasidalino į 
dvi partijas, vieni klerikalų, o 
kiti tautininkų.• Tautininkai lai
ko susirinkimus kas mėnuo, ap
kalba ūkio reikalus, ir tt., o kle
rikalai tik girtuokliavimu užsi
ima. Spalio 5 d. susirinko tau-1 nigai išimta, 
tiečių ūkininkų būrelis iš 316 jai į banką čekį išsimainyt, t'e- 
ypatų, ir viskas gražiai ėjosi; Inai jos čekio nepriėmė. Mote- 
bet štai .pribuvo gauja klerika- rjs tada nusidavė į krautuvę 
lų avingalvių, su per akis tekan-|pas žydelį, bet šitam nepriėmus 
čiu munšainu. Jie pradėjo už
kabinėti tautininkus. Bet pas
tarieji susiprato pasveikint sve
čius, ir tuoj gražiai klerikalus 
apšventino ir net atidavė poli
cijai. Nabagai gavo po-16 mė-Įjelis supratęs kame dalykas da- 
nesių į aviriyčią ir po $345 bau- vė žinią - policijai ir į banką ir 
dos užsimokėti.

Jiems į pagalbą nepribuvo nei užilgo detektivas pribuvo pas ją 
vienas Dievo advokatas. Paim- ij namus ir suareštavo ją su jos 
ti avinyčion, nabagai visaip no- visu lobiu. Prie-to abudu liudy- 
rėjo išsisukti, ir nevalgė ir ne- -___________ ;_____________
gėrė, pakutavojosi, bet nieko 
negelbsti. I Kas Yra Kondensuotas

Dievobaimingi musų ukinin- Pienas?
kai ir naminėlę gatavojas, ir .po Šviežias, tyras, pilnas grietinės 
•avinyčias varinėjami, tuo tarpu pienas iš sveikų karvių yra tai pienas 
tautiečiai rimtai savo ūkio rei-J« kurio gaminama Borden’s Eagle 

Brand Pienas. Karvės yra išegzami- 
| nuojama ir tvartai užžiurima regulia
riais protarpiais tam paskirtų veteri
narų. Musų kondensarijos randasi 
netoli pieninių, taip kad mes gauna
me tik ką pamelžtą pieną visiškai 
šviežiame stovyje*.

Iš kiekvieno kubilo tyro, šviežio 
pieno atgabento i musų įstaigas pa
daroma bandymai skonio musų eks
pertais nužiurėjimui ar nėra kokio 
mažiausio numenkėjimo negu reika
linga pagal nustatymo.

Pienas, perėjęs inspekciją konden- 
sarijose, supilamas j šildomus katilus, 
kuę įkaitinama iki apie 206 "laipsnių 
Fahrenheito paleidus karštą garą po 
jais. Tas šildymo laipsnis palaikoma 
kokias penkias minutas. Paskui pie
nas išleidžiama į kitus katilus su cuk
rum, kur buna sumaišoma su tyru 
cukrum, kuris dadedama geresniam 
pieno išsilaikymui. Tas mišinis pas
kui leidžiama į beorines skarvadas ku
rios laikoma karštyje 140 laipsnių 
Fahrenheito per valandą ar pusantros 
laiko, po to temperatūra laipsniškai 
mažinama iki darbas užbaigta. Tuo 
procesu nedingsta augimą teikiančios 
pieno savybės. Užbaigus tą, paskui 
leidžiama pieną per šaldymo sistemą, 
paskui į tinkamas dėžutes ir parduo
dama į krautuves. Nuo to kaip pie
nas pereina į beorines skarvadas ir 
buna užpečėtytas dėžutėse jis nesusi- 
liečia su oru, taip kad negali surūg
ti ar pelėti.

Dėžutės, kurias mes 
išbandoma oru, ir kuri 
žiaurį neatsakantumą 
buna numetama šalin, 
žutės perleidžiama per karštį 700 lai
psnių Fahrenheito, po to atvėdina- 
mos ir pripildomos Eagle Brand Pie
nu. Tas užtikrina visiškai sterilizuo
tą dėžę. Dėžės uždaromą irgi tam ti
kru procesu.

Musų didžiojoj laboratorijoj pa
imama sampeliai kožno leidimo Eagle 
Brand Pieno ir per savaitę laiko pa
dedami tam tikrose vietose, apspren- 
dimui ar neapsireiškia kokios bakte
rijos po pirmutinio peržiūrėjimo kon
densavimo laiku. Tas paskutinis iš
bandymas pertikrina visus pirmes- 
nius bandymus. 1 x

Iš pieno paeiną epidemijos niekad 
nebuvo susekta prasidėję iš Borden’s 
Eagle Brand Pieno. Musų produk
tas yra saugus. Švarus pienas užlai
komas švariai — tai yra. Borden’s 
obalsis.

Šiame laikraštyje laiks nuo laiko 
rasite apskelbimus Borden’s Eagle 
Pieno, maisto kuris užaugino daugiau 
sveikų kūdikių negu visi kiti kūdi
kių maistai sudėjus į vieną. Iškirp- 
Jcit kuponą to apgarsinimo ir pasiųs- | 
kit. į Borden Company, New York, Į 
kuri jums prisius, dykai, ką norėsit, 
ar pamokinimus jūsų kalboje kaip 
penėti 
dančią 
dikius, 
valgių 
kaip prirengti gardžius valgius su 
Eagle Pienu. Prašyk jų iš vardo ku
rią norėtum gauti.

A. B. BARTOŠEVIČIUS

čekio, ji dar pas kitą žydą nu
ėjo, na tas jau pripažino jos če
kį geru, davė jai ant 20 dolarių 
vertės prekių, ir dar 10 dolarių 
išdavė pinigais. Pirmutinis žy-

ten liepė saugot kur ji eis. Ne-

kalais rūpinas. Jie' nors čia su 
mažu įmokėjimu ukes įsigijo, 
porai metų praėjus jau įsidru- 
tina.

Klerikalai čia tikri nenuora
mos : liuesą laiką nuo. naminės 
virimo ir avinyčiose sėdėjimo, 
rašinėja į “Draugą” užsipuldi- 
nėjančias 'korespondencijas ant 
kitų minčių žmonių.

Ūkininkas.

Jaunimo Sąjungos “Ly
ros^’ Atsišaukimas

Kultūros Draugijos “Žemai
tija” L. V. Komitetas Chicagoj 
gavo nuo Tauragės Jaunimo Są
jungos “Lyros” sekantį laišką:

“Tauragės Jaunimo Sąjunga 
‘Lyra’ sužinojusi apie susitvė- 
rimą •’Žemaitijos’ draugijos, ir 
jos tikslus, šiuo turi garbės at
sikreipti į Tamistas su prašy
mu sušelpti musų draugiją kny
gomis.

“Sąjunga 'Lyra’ gyvuoja be
veik metai laiko. Narių skaito
ma apie 60. Rengiama vakarė
liai su lošimais, gegužinės, pra-l 
kalbos, ii’ tt. Veikimas negali
ma sakyti eina sparčiai, nes jis 
trukdoma del neturėjimo savo 
salės. Karės laike Tauragė yra 
antraip apversta, ir dabar dar 
tebesistato. Todėl iki šiol nebu
vo galimybės nei išnuomuoti Są
jungai tinkamo buto: Šiais me
tais gal pasiseks salei išsinuo- 
muoti, bet tam reikia turėt daug 
lėšų, kurių draugija nežinia iš 
kur sugraib'stys.

“Del lėšų stokos, ir musų kny
gynėlis menkas. Todėl kiek bus 
galima, prašom jus teikti mums 
pagalbą, už ką iš anksto taria
me širdingai ačiū. ..

“Siunčiant knygas, prašome 
adresuoti: J. Bildušas, Apskri
ties Valdyba, Tauragė, Lithua
nia,”.

“Žemaitijos” Raštinė.
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 

Užrašykit jiems “Dirvą”

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. AŠ tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Valsbaženklls Rcg. S. V. Pat. Biure

Ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos I Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. J is 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos.

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

darome patįs, 
turi nors ma-
automatiškai
Gerosios dė-

kūdikius, kūdikių knygų duo- 
patarimus kaip užžiurėti ku- 
apie valgius kūdikiams, arba 
gaminimo knygų nurodančių

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

PINIGŲ SIUNTIMAS
Siųsdami pinigus Į Lietuvą savo giminėms at
rasite čionai 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- . 
minems Į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo 
patenkinti musų patarnavimu. Diduma Cle
veland© senesnių Lietuvių ir jų vaikai yra at
važiavę į Ameriką per musų agentūrą ir kiek
vienas po senovei atlieka savo reikalus čionai. 
Norėdami parsitraukti gimines čia gausite vi
sas rodąs ir bus pagelbėta jums pagaminti rei
kalingas popieras,, taipgi bus išstorota popie
riai sugryžimui Į Ameriką išvažiuojantiems.

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

®®©®®®@®®®®®®®®®®®®®®©@©®©

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

, NERVIŠKUMO, EGZEMOS, B_RONCHITO, VOČIŲ, ar
ba jei nervai kaip nors netvarkoj: arba jeigu nori turėti 
gražia, tyra, sveiką odos išvaizdą, patariame jums paban- 

I dyti pakeli'musų STEBĖTINŲ. VAISTŲ YEASTOLAX. 
Tarp savo įvairių elementų Yeastolax turi augščiausius 
ir veikliausius VITAMINUS, kurie kaip moksliškas-pa
saulis. atrado yra būtinai reikalingi prie kūniško veiklu
mo. Žmonės visoje šalyje rado sau didelę pagalbą juos 
naudoidam, ir dabar linksminasi del puikios sveikatos ir 
narsumo. Yeastolax taipgi turi tą patogumą kad ne
gniaužo vidurių ir lengvai paliuosuoja, bet tikrai.

•Greitam supažindinimui Yeastolax kiekvienoje srity
je, mes duosime per apribotą laiką 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 minėta suma paadrytų vertę $27,000.

Laikykit šiuos pinigus; daugelis didelių turtų suda
ryta iš pirkimo užrubežinių pinigų po karių.. Eina kal
bos kad Rusijoj atrasta $50,000,000,000.00 vertės radiumo, 
ir spauda atkreipia domą didelių Amerikoniškų 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 delei ko 
atsidaro nauji šaltiniai žaliai medegai Rusų-Vokiečių su
dėtinėms kombinacijoms, ypatingai aliejui, manganui ir 
variui naudoti, ir turtingos Persijos ir Centralinės Azijos 
rinkos Rusijai ir Vokietijai. Pamąstyk ką tas reiškia; 
ištiesų neturit praleist tokios progos įsigyt šių Rublių.

Mes norime kad kiekviena ypata Amerikoje kuriam 
reikia musų vaistų reikalautų pakelio musų Yeastolax. 
Mes vartojame šį metodą išgarsinimui greitai jų gerumo. 
Stebėtinos toniko ir vaistų savybės esančios Yeastolax 
jus 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 if 50,000.00 Rublių 
be atidėliojimo. Užsiganėdinimas garantuojama arba pi
nigai bus prąžinta. Atminkit, tas pasiūlymas yra tiktai 
$BoTnndAė-x510ztkreZŽEX’lSa7A2E 
trumpam apribotam laikui, taigi savo sveikatos ir atei
ties gerovei veikit šiandien. (43)

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

Išpildykit Apačioj Telpantį Kuponą

YEASTOLAX COMPANY
1253 S. Michigan Avenue, 

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

siški] Rublių. Indedu už tai $1.00. Jus grąžinsit man pi
nigus jeigu nebusiu užganėdintas.
Vardas ..S.1:............. .....................
Adresas ........................
Miestas Valstija
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Lietuvoje Vokiškų Markių jau nepriima — reikia siųsti Litais. Vienatinė 
Clevelande Agentūra yra “DIRVOS” per kurią siunčiami pinigai Lietuvoje 
išmokama Litais. Svetimos agentūros sakys kad markės dar geros, bet ga
vę jas jūsiškiai turės su nuostoliais keist Į Litus. Ateikit į “DIRVOS” agen
tūrą, pasiųsti savo pinigus į Lietuvą—Lietuvos naujais-gerais pinigais.

i

B

Aukos Lietuvos Šaulių Sąjun
gai surinktos laike Šaulių atsto
vo gerb. A. Žmuidzinavičiaus at
silankymo Clevelande 
dieną. Aukavo šie:

M. Markevičius
K. Zykus
P.- Draugelis
Dr. J. T. Vitkus
Ant. Rameikis
K. S. Karpavičius
A. Kranauskas
J. Kuzas
Jonas Tidd
L. P. Baltrukonis
J. Adomaitis "

Bastys
Bastienė
K. Yurgilas
Lapinskas
Baltrušaitis 
Žukas

St. Zaborskis

spalio 14

$10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

j.

A.

e
V.
K.
A.
M.

J.
J.
J.
F.

Iii

A. Jankauskas
Z. Vasiliauskas
A. Pečkaitis
P. Zubinas
J. Miščikas
S. Damukaitis
P. Vasiliauskas

Kvederas 
Grinius 
Grigienė 
Ūšackienė 
Višniauskieriė

A. Praškevičius
J. Eidikis
P. žemaitis
St. Gunčauskas

Slavinskas 
Krunkaitis 
Dubickas 
Šaukevičius 
P. Banionis

J. Jankaitis
P. Dagilaitis
P. Jariušaitis
V. Giledy
J. Miliauskas
J. (Balionas
A. Miliauskas
P. Muliolis
A. Urbšaitis
A. Buknis
M. Ardzijauskas 
J. Radzevičius 
F. Saulis

Gudis
Standža 
Durasevičienė 
Piestys

A. Mikęlionis
J. Vaizmužis
Smulkių
Viso sykiu 

. Už ženklelius
Už šaulių knygas
Taipgi keletas dolarių inėjo 

už parduotas atvirutes “Sužei
stas šaulių. Vadas”. .Taip kad 
ahelnai Clęvėlandiečiai sudėjo 
Lietuvos šauliams į $165.00.

J.

o.
F.

dirva

? Naujas Pasaulis Prasidėjo?
ir 

MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR GYVENANČIU NEBEMIRS!!!
Šioje temoje bus kalbama visame pasaulyje ir visose kalbose.

Cleveland, O. Nedelioje, Spalio-Oct., 29 d. 1922 m
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5.00 
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2.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1j00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

17.65 
$151.65 

$5.00 
- 6.25

Amerikos Liet. Piliečių Klu
bas ateinančio j nedėlioj, spalio 
29 d., rengia, gražų balių Lietu
vių salėje. Visi kviečiama at
silankyti. Prasidės nuo 7 vai. 
vakarė;

Clevelande Amerikos spaustu
vių savininkų suvažiavime pri
imta nutarimas laikytis laisvo 
darbo (open shop) jų vedamose 
Įstaigose. Tose Įstaigose nebus 
skaitomasi su unija, galės dirb
ti ne-unijistai greta su unijis- 
tais.

Lietuvos piliečių žiniai. Su- 
lyg Lietuvos valdžios išleisto įs
tatymo,' visi užsienyj gyvenan
tieji Lietuvos piliečiai turi iš
siimti Lietuvos pasus, iki gruo
džio 22 d. šių metų. Iki minė
tam laikui neišsiėmę Lietuvos 
pasų, nustos Lietuvos piliečio 
teisių, kurias atgauti bus gali
ma, bet ims ilgesnį laiką, nes 
tuomet reikės, toliau tuomi rei
kalu rašinėti.

šiuomi raginama visi Lietu
vos piliečiai užsiregistruoti ir 
išsiimti sau pasus.

Vietinė Paskolos Stotis duos 
nurodymus bei -pagelbės išpildy
ti pasų blankas. Tuomi reika
lu kreipkitės į Stoties pirminin
ką J. Urbšaitį ir iždininką St. 
Zaborskį, 'Lietuvių Banke, 6712 
Superior avė, kevergais nuo 6 
iki 8 vakarais. Arba į Stoties 
raštininką, J. Kuzą, 1914 E..25 

nuo 6 iki 8 vakarais, išsky- 
subatas ir nedėldienius.

Stoties rašt. J. Kuzas.

Kunigas apkaltinta. Sidney, 
O. — Kun. Irwin atrastas kaltu 
sąryšyje su gimimu jo podukrei, 
11 metų amžiaus mergaitei,“sū
naus pereitą vdsarą.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

PAJIEŠKAU pusbrolio Domini- 
ko Vasiliausko ir jo sumaus 

Antano. Paeina Pumpėnų vai., 
Daržgalių kaimo. Gyveno Chi- 
cagoj. Jie patįs ar kas apie juos 
žino atsišaukit. Aš paeinu iš 
Mickeliunų kaimo.

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

(44)

Darbininko Draugas

Valzbaženklls užrog. S. V. Put. OUso.

Garbus per danginu kaip
60 metų.

St., 
rus

' Nuotikiai. Jonas Butėnas iš
buvo Clevelande daugiau savaitę 
laike. Aplankė visus savo drau
gus ir buvusius priešus; buvo 
aplankyt senelės Mirtos (Cho
ro) praktikose; daugelis Mir- 
tiečių pamatę Butėną priėję svei
kino, kalbėjo, nekurie persipra
šė už praeitus nesusipratimus, 
o nekurie neišdryso artintis prie 
jo. Butėnas paklausęs jų dai
nų apgailestavo tos senos Cleve- 
landietės likimą. Po to aplan
kė Lyros Chorą (kaip tas nau
jasis choras vadinasi dar viešai 
nebuvo paskelbta); ten jis su
tiko malonesnį pasveikinimą, to
dėl atsistojęs palaimino visą 
chorą ir sakė: “Jus nors iš pa
žiūros atrodote kitaip kaip Mir- 
tiečiai — visi nusiprausę, apsi- 
skutę,” ir 'tt. Butėnas manė 
tuos besipešančius chorus su
vienyti, tečiau pamatė kad nėra 
galima.

Butėnui koncertas, surengtas 
Liuosybės Choro, atsibuvo ne- 
dėlioj, spalio 22 d., Lietuvių sa
lėj. Programas nors buvo trum
pas, bet publika liko užganėdin
ta Butėno progresavimu ir p-lės 
Elenos Grigiutės dainomis, ku
ri labai retai- pasirodo ant sce
nos; ji dabar geriau dainavo 
negu imetai atgal.

Butėnas sęredoj išvažiavo į 
Pittsburgą, kur Birutės Choras 
rengia jam koncertą. Paskui 
trauks į Chicagą, ir gryždamas 
gal dar pasirodys Clevelande.

Kaip girdėti, Clevelande Ža
da pasirodyt ir gerb. Dovydie
nė, 
vydo nežinia.
dant; o kaip nesutiksim tai pa
imsim divotsą — ir kas blogo.

. Dovydas,

Kiek ji bus meili prie Do- 
Lauksiu pasiro-

tfimyk Įkaro (Anchor) Vnlzbažeukl)

Butėno koncertas pavyko ge
rai; Nedėlioj 'buvęs Liuosybės 
Choro koncertas parengtas Jo
nui Butėnui nusieskė gražiai vi
sapusiškai., 
si artistai- 
vo puikiai, 
nomis- liko 
jo plojimai ir iššaukimas pakar
toti visų kurie tik programe da
lyvavo.

Programą pradėjo Liuosybės 
Choras su pora St. Šimkaus dai
nų — Vilniaus Rūtai ir Tekėjo 
Saulelė. Kiti programo daly
viai buvo: Jonas Butėnas, ku
ris ir dirigavo chorą laike dainų; 
Elena Grigiutė, F. Panzer, A. 
Gailiunas ir V. čepliutė.

Butėnas gražiai atidainavo 
(paskirais programo tarpais): 
Sunku Gyventi, Liubliu Tebia, 
O, Night, Eri -tu, Bloha,’ Largo 
al Factotum. Ypatingai Bloha 
ir paskutinėj], Largo, labai pui
kiai jam pasisekė, kame jis pa
rodė daug savo gabumų kaipo 
klasiškas dainininkas. Iššauk
tas kožnu tarpu pakartoti; dadė- 
jo po ekstra dainelę.

Elena Grigiutė atidainavo sa
vo tarpais šias: Na ir ko gi? 
Gale Sodno Rymavo; Plaukia 
sau Laivelis; su dadėjimu ant 
iššaukimų.

F. Panzer dainavo: Schencht, 
Dreams of Long Ago, širdelės 
Moterų, ir kitas, už plojimus ir 
iššaukimus. -

A. Gailiunas — Padainuosiu 
Gražią Dainą, Kur Josi, ir kitas.

V. čepliutė — Vai Varge, Var
ge, ir kitas.

Dainų -buvo šių musų ir sve
timų kompozitorių: Petrausko, 
Šimkaus, Pociaus, Aleksio, Mo- 
niuškos, Rubinsteino, Muzargs- 
kio, Adamo, Verdi, Caruso, Ro
sini, ir kt.

Galiaus choras (užbaigė pro
gramą gražiai sudainuodamas 
keletą dainų.

Publikos buvo atsilankę apie 
pustrečio šimto ypatų.

Saliamonas.

Iš dainų pusės, vi- 
savo dalis atidaina- 
Publika visomis dai- 
patenkinta, 'ką liudi-

Kaip senberniai ‘ tvėrė chorą. 
(Tąsa.) Ketvergo vakare Si
mutis parbėgęs iš darbo skubi
na prausiasi, rengiasi, o valgyt 
jau nėra laiko; bėga pas Jievu- 
tę — neranda jos namie; bėga 
pas Lapiutę — ir sutinka Bar
bora.

— Well, kur buvai, Barborė- 
le?

— Buvau pas Avižiutę, bet 
negalėjau jos išprašyt jokiu bu- 
du; sakiau tik Į teatrą eisim, 
bet neina ir gana; sakosi netu
rinti pauderio šiandien, tai ki
tokios macys, ir neina; bet ža
dėjo kitu kartu tikrai eiti. Da
bar buvau pas Lapiutę, tos ne
radau namie, motina irgi neži
no kur ji išbėgo; ir ’ta žmona 
baisiai keikia visus kairiuosius 
ir sako kad Lapiutė turės eiti į 
musų chorą dainuot. Jos gal but 
susitarę išbėgo su Jievute.

— Well, kreizės, aš tau sa
kysiu, aš jų daugiau never gau
dyt. — Besikalbėdami abudu nu
traukė linkui choro praktikų sa
lės:

Salėj senbernių randasi apie 
dvidešimts, o kita tiek stovi už 
durų karidoriuje ir tik žiuri vie
nas pro kitą kas viduje dedasi. 
Kalbasi daugiau Angliškai, 
viduje retkarčiais tesigirdi 
aiškus Lietuviškas žodis, tai 
siau maišytas su Anglišku, 
sirodo ir mokytojas, ir renka 
jis balsus. Mergų viso labo aš- 
tuonios. Susėda visi į didelį ra
tą, viduryj atsistoja mokytojas, 
išskečia trikojį, pasideda notas 
ir pradeda smuiką griežti. Pri
eina prie basų, tie rėkia gerai; 
prieina prie tenorų — iš taip 
didelio pulko tik du terėkia, ki
ti visi prasižiot negali, tik pro 
mokytoją žiuri į tą pusę kur 
matosi ant nuogų kaklų galvos 
su apkarpytais plaukais ir ma- 
liavotais veidais, kurie kraiposi į 
tai į vieną, tai į kitą pusę, tai 
išsiėmę dėžutes su paduškaitė-1 
mis ir miltais dar vis bado nosį,1 
tai veidus, tai antakius juodu I 
šmeru šmaruoja, etc.

Mokytojas ateina pas sopra
nus — visos tuoj kemša paduš-1 
kaitės ir pauderį į krepšelius,! 
slepia. Smuiku pagriežia kokį 
laiką, paskui liepia dainuoti. 
Barborėlė pradeda labai silpnu 
balseliu, kitos dvi paskui niū
niuoja kaip katės, o dvi visai 
nedainuoja, šaiposi, žvalgosi ir 
kraipo akis per visą eilę sėdin
čių tenorų ir basų kitoj pusėj. 
Mokytojas eina pas altus — ir 
ten tą patį randa. Susistato vi
sus, liepia visam chorui dainuot. 
Basai surinka, ir daugiau 'nieko 
nesigirdi. Pasikankinus ’kokį 
laiką, padaroma pertrauka, dai
nininkai su karidoriuje stovin
čiais susimaišo, pradeda šokti, 
žirglioti, kraipytis, kratytis, net 
miltai mergoms nuo žandų dul-į $5,000.00 šešių kambarių, modemiš
ka; kiti nusiragažioja į. kitus 
mažus šoninius kambarėlius kur 
nei šviesos nėra. Kuriems ne
tenka “šešiolikinių” tie sustoja 
po tris, keturis į būrį, rūkyda
mi kalbasi, planuoja kaip pada
ryt ablavą ant mergų kad gavus 
jų užtektinai kad visiems po 
vieną, ar bent dviem viena, bu
tų.

(Pabaiga bus kada nors vė
liau.) Dovydas.

(Nuo Red.: Kokia pabaiga: 
ar šios pasakos, ar to choro?)

Su paveikslais bus Prirodyta----- Dviejose Vietose
7017 Superior Avenue 

I 420 E. 3 1 st Street
Kalbės F. J. DIGL1S.

Dieną, 2:30 po pietų, WM. ABEL & SONS SALĖJ, 
Vakare,. 7:30 vai. GOODRICH AUDITORIUM

Rengia T. B. S. S.

tik 
tai 

pu- 
Pa-

DANIELIAUS
Gerbiamas skaitytojau, atkreipk 

atidą ant šio paveikslo, nes jis yra 
aprašytas Danieliaus pranašystėj 
2:21—35. čia yra parodyta prie- 
kyn istorija-pranašystė, kas nusi- 
duos iki musų laikų, o ypatingai 
Tyrinėtojai švento Rašto arba 
Studijuotojai atsižinojo tą nuodug
niai kad viskas išsipildė ir dabar 
dar pildosi musų akyse.

Ta pranašystė buvo rašyta 606 
m. prieš Jėzaus gimimą, tada, ka
da paskutinis Žydų Karalius Ze- 
dekija tapo nuverstas.

Ezek. 21:24—27, tuočės užstojo 
taip vadinamos pagoniškos karaly
stės ir šiame regėjime yra pažen
klinta kad jos buvo keturios (4) 
taip vadinamos abelnos, k. a. Auk
so galva perstato pirmos karaly
stės karalių, Nebukadnozorą, t. y. 
“Babilonijos Karalystė”. Sidabri
nė krūtinė, perstato “Medų ir Per
sų Karalystę". Po tam trečioji, 
Varinė, kuri ponavo ant visų že
mių, yra Grekija. Po tam, ketvir
toji, Geležinė, Roma. Dan. 2:37—į 
34. Tas viskas jau išsipildė, nes 
istorija parodo kad jos buvo viena 
po kitos, ir mes dabar gyvenam ta
me čėse kada ištiko Dievo Kara
lystė į šias Karalystes, kaip su 
kokiu akmeniu, Dan. 2:44, 45, ir 
šias Karalystes trupina, naikina 
ir panaikins ant amžių, o pastos

Reikalaukit visokių knygų — “SARGYBOS BOKŠTAS”,
ĮŽANGA DOVANAI : :

REGĖJIMAS
penkta Karalystė ir amžina, ku
rios prašėm: “ATEIK KARALYS
TĖ TAVO IR BUK VALIA TAVO 
KAIP DANGUJ TAIP IR ANT 
ŽEMĖS”. Mat. 6:10. Ir dabar 
septintas aniolas triubija ir girdis 
didis balsas iš dangaus (religinio). 
Visos svieto karalystes teko musų 
Viešpačiui Kristui ir Jis Karaliaus 
nuo amžių iki amžių. Ąpr. Jono 
11:15, 18 eilėj sako, Ir supyko pa- 
gonai (svietas) ir atėjo tavo ker
štas, nuo 1914 metų ir trauksis ir 
didinsis tie vargai iki 1925 metų, 
ir tame tarpe puls pinigai, Ezek. 
7:19, ir sugrius Karalystės, Dan. 
2:44, sugrius visokių rūšių insti
tucijos ir politiški susivienijimai ir 
bus daug vagių, prigavikų ir visi 
žmonės bus prigauti, jeigu gali
ma ir išrinktuosius suvedžios, nes 
V. Jėzus Kristus sako, jeigu nebū
tų sulaikyta tie vargai nei vienas 
kūnas nepaliktų išganytas, Mat. 
24:21, 22. O kas tą sulaikys?___
Luk. Ev. 21:27—31____ ir tada jie 
pamatys žmogaus Sūnų ateinantį 

. debesyse (didžiuose varguose) su 
didele galybe ir šlove. Bet prasi
dedant tai nusiduoti, • žiūrėkite au- 
gštyn ir pakelkite savo galvas to
dėl kad prisiartino jūsų išgany
mas, — ir matydami tai vislab 
prasidedant, žinokite arti esančia

DIEVO KARALYSTE!

SUGRĄŽINIMAS ROJAUS
Bėgyje tūkstančio metų Kristaus 

viešpatavimo.
Vilkai gyvens prie ėryčių, ir par- 

deliai prie ožių gulės. Mažas vai
kelis veršiukus ir jaunus liutus ir 
penimus galvijus podraug ganys.

Karvės ir meškos ganykloje vai
kščios, kad jų vaikai vienoje vie
toje gulės; ir liūtai šiaudus ės, 
kaip jaučiai. 
• Niekur nebus pažeidžiama nei 
pagadinama ant mano švento Kal
no (karalystėje); nes toji žemės 
bus pilna išpažinimo pono Dievo, 
kaip jūrių vandeniu aptvinta. Je- 
zai 11: 6, 7, 9___

Dabar pareina klausimas, kada 
tas viskas bus įsteigta? ir kas tą 
įsteigs? Į tuos klausimus yra at
sakymas švęntame Rašte-Biblijo- 
je; Luko Evangelijoj 21:24 “Kaip 
pagonų ląikas išsipildys”, tada tie 
pažadai bus įvykinta.

čia jau duoda suprast kad pa
gonų laikai turi išsipildyt jeigu jie 
turi išsipildyt tai turi but aprube- 
žiuotas laikas, arba amžius. Ką 
tas reiškia “pagonų laikai”? Tas 
reiškia kad Dievas yra paskyręs 
laiko tarpą tarpe Žydų Karalystės 
ir Dievo Karalystės; Žydų tipiška 
Karalystė {pasibaigė su nuvertimu 
Zadekijo, paskutinio karaliaus Žy
dų 606 metai pirm Jėzaus gimimo, 
tada pastojo karalium pagonų Ne- 
bukadnozoras Babelės Karalystės, 
ir jam Dievas parodė kaip ilgai 
karaliaus pagonų karalystės: Dan.

4:13. čia parodo kad joms yra 
duota septyni (7); čėsai (laikai) ,tas 
laikas kitaip vadinas metai prana
šiškai turinti 360 dienų; padaugin- 
sit 360x7 bus 2520 dienų, šventas 
Raštas mokina kad tas dienas rei
kia rokuot už musų metus, tai da
bar gavom žinot kad Dievas pa
ženklino nuo 606 m. prieš Kristą, 
iki Dievo pažadėtos Karalystės, 
yra 2520 metų. Ką mes privalom 
dabar daryt? dabar turim iš 2520 
išimt 606 ir gaunam 1914 metus. 
Ką tas reiškia? 1914 metai reiš
kia lead pagonų laikai pasibaigė 
arba pasibaigė svietas ir jų kara
liavimas. O atėjo Dievo Karalys
tė. Jeigu taip, tai ar yra daugiau 
kokių darodymų iš švento Rašto? 
Taip yra labai daug, kad jau gy
venam pabaigoj svieto: pranašas 
Dan. 12:1 sako kad bus tokia prie
spaudos gadynė kokios nebuvo 
kaip žmonės gyvena ant žemės! 
Tas išsipildė ant laiko paženklin
to 1914 m. Kada Jėzus Kristus 
tapo užklaustas mokinių: kokis 
bus ženklas tavo atėjimo ir svie
to pabaigos? Jėzus atsakė, Mat. 
24:6, 7, Nesą sukils Karalystės 
prieš Karalystes, žmonės prieš 
žmones, ir bus badas ir maras ir 
drebėjimai žemės (revoliucijos). 
Tas viskas išsipildė ir yra tikrai 
žinoma kad 1914 m. pasibaigė Se
noji Šėtono Karalystė, o atėjo Die
vo Karalystė ir bus'įsteigta neuž
ilgo po šių sumišimų__

18 Concord Street, Brooklyn, N. Y.
KOLEKTU NEBUS

yra

PARSIDUODA
$8,000.00 Dviejų šeimynų namas, 8 

kambariai priešakyje, 5 kam
barių namas užpakalyj; 3 maudynės; 
elektros šviesa; didelis lotas; reikia 
įmokėt $4,000. 1040 East 71st St.
$6,500.00 Trijų šeimynų, maudynė 

apačioj, toiletas viršuj; dide
lis lotas; kiek duosit; reikalinga pi
nigų įnešt $2,500. 1420 East 47 St.
$6,500.00 Dviejų šeimynų, 5'kamba

riai apačioj; 4 kamb. viršuj;
2 maudynės, elektra; garadžius; ne
toli East 79 ir Superior; reikalinga 
įmokėt $1,500:

kas namas,' fumasas, skie
pas, maudynė, elektra, garadžius. 
Argus Avė. netoli E. 140 St. Reika
linga įnešt $1,000.
$8,000.00 Dviejų šeimynų; 12 kam

barių; fumasas, maudynės, 
,skiepas; dubaltavos gonkos; sleitų 
stogas; reikia įnešti $3,200. East 76 
st., netoli St. Clair.

MCKENNA
1383 East 55th- St. Atdara vakarais-
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SLA. 14 kuopos susirinkimas 
bus lapkričiu 2 d., Lietuvių sa
lėj, 7 vai. vakare, 
lonės visi susirinkti, 
naujų prisirašymui

Nariai ma- 
podraug ir 
atsiveskite.

Valdyba.

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu jog aš 

riau sutartį su vienu daktaru- 
mediku, akių specialistu, kuris 
kas ketvergo vakarą, nuo 7 iki 
9, bus mano ofise ir priiminės 
ligonius.

Taigi turintieji įvairias akių 
ligas ar silpnumus galėsite krei
ptis mano ofisan ketvergo vaka
rais. Dr. J. T. Vitkus.

pada-

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. w (43)

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

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

trumentus.
4825 SUPERIOR AVE.

PARSIDUODA ipenkių -kambarių ra
kandai, vartoti nepilnai dū metu. 

Pardavimo priežastis -— išvažiuojam 
į kitą miestą. Jei nebus nupirkta sy
kiu išparduosim paskirai. Ateikit pa
žiūrėt: 1510 E. .172 St. Reikia imt 
.Nottingham karą. (44)

PLUMERIS
namų ir vandens šildymo 
ir katilus į bile namus; 
maudynes, sinkas, ir vi- 
pataisymus atlieka kuo- 

Kainos nebrangios.
M. HERZOG 

5523 Superior Ave.

intaiso 
pečius 
sudeda 
sokius 
geriausia.

(44)

PARSIDUODA VALGYKLA 
RESTAURANTAS

Kur lankosi daug Lietuvių. 
Slavokai ir Lenkai 
pirkti tuojau, -bet aš 
parduot Lietuviui, 
tis pardavimo — aš 
tą biznį todėl turiu 
leisti. Atsišaukit pas: 
KAROLIS DALINKEV1ČIUS 
' 6922 St. Clair Ave.

nori nu- 
norėčiau 
■Priežas- 

turiu ki- 
šitą pa-t

|S DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIŲ 
j THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.

PARSIDUODA MĖSINYČIA ir GRO-
S ERNE — tinkama vieta Lietuviui 

bizni daryti. Lietuviais apgyventa 
vieta.' Atsišaukit pas 

B. FRIEDMAN 
4059 PAYNE AVE.

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS
Tūkstančiai sergančių žmonių yra 

šiandien be vilties vien per tai kad 
mėgino gydytis patįs ir biskį apsi- 
gydę kenčia ir nejaučia kaip juos vis 
daugiau ir daugiau liga sunaikina. 
Kiti sako buvę prie daug daktarų ir 
niekas nepagelbėjo, tai jau daugiau 
nebeturi vilties išgyti.

Visi kurie sergat ir nustoję vilties 
ateikit pas mane į mano medikališką 
ofisą pasitarimui; aš tūkstančiams 
nustojusių vilties ligoniams pagelbė- 
jau; mano rodą ir patarimai bus su
teikiama dykai jeigu atsinešit mano 
paskelbimą. Aš esu praktikavęs New 
Yorko ligonbučiuose per daug metų 
ir esu pasirengęs duoti teisingą pa
tarnavimą visiems ligoniams kurie 
kreipsis prie manęs. Neklausykit ką 
kas jums sakyt, tik jeigu sergat at
eikit tuoj prie manęs, o aš užtikri
nu jog jus busit mano draugai ir aš 
viską slaptai užlaikysiu, nieks jūsų 
ligos nežinos.1' —-T. W. Clark, M. D. 
4973 Woodland Ave., kampas E. 50th 
St. 2-ros grindys, kamb. 3.

DAKTARAS CLARK GYDO VYRIŠKAS 
IR MOTERIŠKAS LIGAS

Specialė atida kreipiama į Kraujo- ir Odos Ligas, Vidujinius Už." 
sikrėtimus, taipgi Gilių ir Ciepų gydymą. 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 Užsisenėjusias 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. CLARK, 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.

Prospect 2420 Central 1766

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

, kuojam, išleidžiam ir sukraunam.*
3400 St. Clair Avenue’ Cleveland, Ohio.
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MES MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI

PINIGUS

NUO DIENOS J 
PADĖJIMO iki j 
DIENAI

IŠĖMIMO

The A. B. Savings and Loan Company 
yra inkorporuota pagal Ohio Valstijos tiesų, 
ant $250.000.00, ir yra vedama gabių Cleve- 
lando biznierių. Kompanijos tikslas yra pa
gelbėti šio miesto gyventojams duodant sau
gią įstaigą taupymams. Taipgi skolinant pi
nigus statymui namų.
CĮJ Pinigai padėti į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinki} ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.
CĮOhio Valstijos Namų ir Paskolos Depart- 
mentas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.

Bėgyje pastarų 1 5 metų nei Solaris nepra
dingo -taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
I .oan 'kompanijas.

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

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

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

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