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“Juodieji” Revoliuciionieriai
Užėmė Italijos Valdžią

FASCISTAI, ARBA KONSERVATIVIAI PA
TRIOTAI UŽVALDĖ ŠALĮ KUR IKI ŠIOLEI 

TURĖJO BALSO SOCIALISTAI IR KITI.

Šitie Ekstra Patriotai Nepripažįsta Teisių Komuni
stams ir Juos Visomis Pusėmis Žudo.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijų sto
vis yra maždaug tokis:

East Liverpoolio puodininkys
tės darbininkų streikas tęsiasi 
jau (ketvirta savaitė, ir nežiū
rint kad darbdaviai ir unijos at
stovai bando tartis, streiko ga
las dar toli.

E. Liverpoolyj sustreikavo l 
dar 3,500 sanitarinių indų išdir
bėjus

' Jiems buvo numušta alga ant 
10 riuoš., 'kam jie pasipriešino.

Youngstowne noris plieno ir 
geležies produktų reikalavimai 
apmažėjo, bet dirbtuvės veikia 
smarkiau negu šiais metais yra 
veikę.

Akrono -gurno dirbtuvės ruo
šia planus darbams kurie pava
saryje bus labiausia reikalingi.

Anglies reikalavimai vis nė
ra dideli delei šilto rudens oro, 
žmonės namuose apsieina su ga- 
zu. Anglies iškasimas apmažė- 
jęs pusiau dėlei mažo pirkimo ir 
stokos vagonų.

Vagonų 'taisymo dirbtuvės iš
leidžia daugiau vagonų ant re
lių, .nors nepristato kiek reikia, 
darbams užsivilkus po praėjusio 
streiko.

Clevelande ir Ohio valstijoj 
žieminės bedarbės baubas šįmet 
nešąs baisus, skelbia valstijos 
darbo direktorius. Randasi vi
sokių darbų visiems kas tik jų 
jieško,

Suv. Valstijų darbo statistikų 
biuras Washingtone skelbia jog 
mažinimas algų negali apsieiti 
be didelių ekonomiškų nuostolių 
šiai šaliai. Darbininkai yra di
džiausia; perkančioj! visuomenė, 
p jų algas mažinant mažinama 
ir jų. pirkimo galę. Imant amat- 
ninkus, darbininkus ir tarnau
tojus, Suv. Valstijose yra apie 
30,500,000 užsiimančių darbu už 
mokesnį.

New Yorke pagarsinta statis
tikos jog visų “su baltais kaime
liais” darbininkų algos nupuolė 
nuo 10 iki 20 nuošimčių nuo per
eitų metų rugsėjo iki dabar.

Visur kreipdamiesi darbo, pa
tarnautojai ir raštvedžiai gauna* 
siūlymus dirbti už mažiau, ir tu
ri sutikti.

Kanados angliakasiai pasiry
žę pavasarį pradėt kovot už pen
kių darbo dienų savaitę ir še
šias valandas į dieną.

Ėast Broughton, Kanadoj, ka
syklos viršui įlužus užmušta ke
turi darbininkai ir keletas su
žeista.

Dar apie 200,000 ' gelžkelių 
dirbtuvių darbininkų galutinai 
nesūgryžta prie darbų nors jau 
streikas užsibaigė. Daugelyje 
vietų kompanijos del nekuriu 
dalykų neužsileidžia, nors kitus 
reikalavimus priėmė. Abelnai 
gelžkeliečių streike buvo 400,000 
darbininkų.

Trenton, N. J., 2,500 sanitari
nių indų darbininkų nutarė iš
eiti streikan pasibaigus algų su
tarčiai. Tikima tas streikas pa
lies 7,500 darbininkų toj indus
trijoj. .

Wellsburg, W. Va., paimta 
tardymams Jonas Kaminskas, 
unijįštas angliakasis, kaltina
mas1 pirmo laipsnio žudystėj už 
nušovimą šerifo pereito liepos 
17 d. angliakasių streiko kovo
je Cliftonville, W. Va.

Monroe, La., gazolino iš že
mės traukimo įstaigoj nuo eks
plozijos užmušta 3 darbininkai.’

Clevelande sugryžo prie dar
bo 445 streikeriai dirbę prie Fe
deral Reserve banko budinko, 
kurie sustreikavo del nesusitai
kymo 'pąčių budavojimo amatų 
darbininkų tarpe kuriuos darbus !

Italijos Ministerija 
versta

Roma, spalio 31 d. — Fas- 
cistų kariumenė triumfališkai 
inėjo į Romą parodydami sa
vo laimėjimą be kraujo pralie
jimo revoliucijos. Fasicstų ar
mija dėvi juodus marškinius,- 
gi- kelinės, autuvai, kepurės ir 
ginklai yra kokius kas turi.

100,000 vyrų iš visų šalies 
kraštų atmaršavo 
valdžios į Fascistų rankas — 
tuomi išgelbstint Italiją iš bol
ševizmo.

Nu-

užėmimui

Lloyd George Tikisi 
Laimėt Premjerystę

Glasgow, Škotija. — Rezigna
vęs iš premjerystės Lloyd Geor
ge kalbėjo' Glasgowe priešai di
džiausią minią kokią jis kada 
buvo sutraukęs net premjeru 'bū
damas. Jis pasitiki laimėti vėl 
savo vietą kaipo ministerių pir
mininkas. Jis smarkiai atakuo
ja naująjį Premjerą Bonar Law. 
ir jo konservątivų partijos tvar
ką. Anglijai gręsia pavojus aki
vaizdoj darbininkų partijos iš
duoto manifesto prieš valdžią, ir 
jeigu konservativai taip atkak
liai savo partiviškumo laikysis 
jie gali sulaukti liūdnų pasek
mių, — sako Lloyd 'George. — 
Tik pažiūrėkim į bedarbių mi
nias, į kitas nesutvarkytas ša
lies gyvenimo puses; darbininkų 
manifestas'yra tai 'taksais už-

■bus Metinis 
prie Raudo-

kurie užėjo
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Roma. — Italijos premjeras 
Facta ir visa jo ministerija liko 
priversta rezignuoti delei Fascis-| spaustų žmonių balsas, įširdusių 

J tų priešginiavimo jai ir .tų pačių nuo karės žaizdų ir nusidėvėju- 
Fascistų paskelbimu mobilizhci- si7 iš rūpesčio apie duoną. Mes 

’ jos visų savo spėkų Italijoje jei- neišėjom iš .pavojaus. Mano 
gu kabinetas neatsistatydins. priešai reikalavo permainų, bet

Daugelyj miestų Fascistai pa- iš kitos pusės milijonai šaukia 
ėmė savo kontrolėn administra- j kitokių permainų. Pavojus sto- 
cijas. Daugelyj vietų atsibuvo vi iš kairės ir pavojus stovi’iš 
susirėmimai, kame žuvo keletas! dešinės, pavojus stovi .pyiešaky- 
Fascistų.

Fąscisl.ai išleido proklamaci
jas pareisiančias jog jie neina 
prieš šalį ir prieš karalių', tik 
nori kad jis nenusileistų silp
niems, minis tėriams.

Italijai gręsia civile karė ir 
tolesni neramumai varžytinėse 
tarp dviejų kraštutiniųjų grupių 
— Fascistų arba konservativių 
tautininkų ir komunistų iš kitos 
pusės.

Romoje irgi atsibuvo didelių 
riaušių. Komunistai atakuoja 
Fascistus ir žudo juos.

Fascistų veikimuose karaliaus 
kariumenė .nesipriešina.

Sudaryta naujas kabinetas
Benito Mussolini, Fascistų va

das, 'liko ,karaliaus' pakviestas 
sudaryti naują ministeriją, ir 
liko jis pats premjeru ir vidaus 
bei užrubežinių reikalų minis'te- 
riu.

Fascistai jau nuo karės pabai
gos smarkiai ir karingai veikia r®s ją užtvirtinti. 
Italijoje. Kuomet Italijos bolše
vikai užėmė dirbtuves Milane, 
Turine dr mažesniuose centruo
se, valdžia bijodama kraujo pra
liejimo nieko komunistams ne
darė. Fascistai tada pašoko su 
savo priešingomis išvadomis. Jie 
susidarė iš 'karėj buvusių vyrų 
ir šiaip patriotų; jie perstoto, 
pirmiausia visiko, tautinę virše
nybę virš raudonųjų revoliuci- 
jonierių. Jie savo eiles daugina 
iš vidurinėsės 'klasės, arba bur
žujų. Jų dabar yra apie 800,000 
skaičiuje. Iki šiolei jie veikda
mi prieš kpmunis'tus, sutiko pa
sipriešinimą su pasipriešinimu, 
terorizmą su terorizmu, kraujo 
praliejimą su kraujo praliejimu, 
iki galutinai nuslopino raudo
nuosius. Jie užpuldinėjo ir te- 
riojo socialistų įstaigas ir rašti
nes, spaustuvės ir redakcijas, ir 
nužudė daug socialistų, anarchi
stų ir kitų raudųnų revoliucijo- 
nierių.

je. Visa šalis apsupta pavojin
gų debesų ir tamsumo.

Lloyg George toliau sako: — 
Bonai* Law pasiryžęs geriau su
skaidyt šalį negu partiją. Tas 
yra pavojingu, o. mums 'lieka da
ryti viską geriausio išgelbėjimui 
iš tokio padėjimo — ir tą aš pa
sižadu daryti.

Nauja Airių Konstitucija
Dublinas. — Naujoji Airijos 

konstitucija liko trečiuoju skai
tymu priimta Airių atstovų bu
te spalio 25 d. Tą dokumentą 
tūli vadina didžiausiu Airių lai
mėjimu nuogtų laikų kada buvo 
kova ties Kinsale. Konstitucija 
yra sudaryta sąryšyje su Airijos 
ir Anglijos sutartinu gyvenimu. 
Sulyg jos, Airija lieka “Laisva 
Airių Valstija” po Anglijos glo
ba.

Anglijos parliamentas dar tu-

AMERIKOS RAUDO
NASIS KRYŽIUS

Pasitikėjimas kokį gavo Ame
rikos Raudonasis Kryįįus Euro
pos šalyse — pasitikėjimą gimu
sį delei tos organizacijos plataus 
ir nepertraukiamopatarnavimo 
atgaivinimui karės nuslopintų 
šalių ir sustiprinimui jų žmonių 
dvasios — yra garbingas užpel
nąs Suvienytų Valstijų gyven
tojų. Tuo laiku kuomet Raudo
nasis Kryžius atsikreipia pra
šydamas paramos palaikymui sa
vo darbų ir toliau, tas nuopelnas 
turėtų .būti kiekvienam žinoma. 
Nuo Karės Pertraukos Dienos, 
lapkričio. 11, iki Padėkavonės 
Dienos, Lapk., 30, 
Nairų Užsirašymas 
riojo Kryžiaus.

Baisus - nuotakiai
ant Europos po karės — dabar, 
aiškiai; atvaizdinami 'Vėl 
tų žmonių nukentėjimais Mažo
joj . Azijoj — uždėjo ant Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus mil
žiniškas pareigas. Jis vienok 
sutiko jas kaip reikia. Po šiai 
dienai šelpia tas šalis kurioms 
labiausia reikalinga pagalbos, 
kaip Grekiją ir aplinkines teri
torijas, ir sykiu rūpinasi visais 
skurdžiais reikalais namuose, be 
atsižvelgimo ir susivaržymo šel
pia nelaimingą žmoniją visur ir 
visada;

Amerikos Raudonasis Kry
žius išleidžią milžiniškas sumas 
Europos žmonių pagalbai. Nuo 
liepos .1 d. 1922 metų iki liepos 
1 d. 1923 metų tiems reikalams 
apskaičiuojama reikalinga bus 
suma iš $3,404,07.7.08. Kryžius 
užlaiko vaikų ligonty»čiuą' (įa.u-, 
gelyje, vargo-prispaustų šalių ir 
pristato joms vaistus ir kitas li
goninių reikmenis. Apie du mi
lijonai doiarių skiriama Rusijos 
ligonbučiąms ir užlaikymui svei
katas stočių.
• čia pat šioje šalyje Raudona
sis Kryžius fiskaliam metui rei
kalauja $6,335,795:39, iš kurių 
$3,030,692.90 paskirta pagalbai 
karėj sužeistų kareivių ir jų šei
mynų. šis darbas nežino jokių 
tautybių skirtumo,'rasių, nei ti
kybos, ir kiekvienas 'bus sušel
piamas kuris j ieškos teisingai 
pagalbos. Kryžius taipgi dirba 
staigiuose'nelaimės atsitikimuo
se; pirmiausia atvyksta su pa
galba nelaimėse ant vandens ir 
žemės, ir visame kame yrą žmo
nišku globėju nukentėjusių-. To
dėl kiekvienas turėtų pastoti na
riu Amerikos Raudonojo Kry
žiaus kada bus pakalbintas.

nekal-

VĖL KUNIGIŠKA 
TRAGEDIJA 'Vs

Havre, Mont. — Protestam] 
kunigą Chrištlerį nušovė mote
ris kuri buvo sakoma buvus ujo 
mylimoji, žmona kito vyro, bu
vusio teisėjo, šis kunigas nužu
dyta jo paties namuose 1 
naktį, po to nusišovė ir jo 
limoji.'

Kunigo žmona pasakojo 
tai kaip atėjus pas juos į 
mus antroji' moteris, kaip 
prastai išsykio kalbėjo. Paštui 
kada ji -pakilo eiti, kunigas 
palydėjo per duris, ir tuo ta pii Į 
'iš vidaus jo žmona išgirdo 
vius. Atvėrus duris ji radojp.i-1 
linčius du lavohus; moteris Įgu
lėjo skersai kunigo.

Po palaidojimo, vėl rengiama
si išimt tos moteries lavoną ^ty
rinėjimams ar ji pati nusišovė 
ar -buvo ųušauta. Gal ir čia Bus 
intariama kunigo žmona, persi
tikrinus kaip (kulka į jos 'kūną 
inėjo.

LAISVE PAŽINE JUNGO NEVILKSIM! _____ __ —....... .

m

New Brunswick, N. J. — Dar 
niekas neareštuota už nušovimą 
kunigo Hali ir jo mylimosios, 
atrastų negyvų rugsėjo 15 d. t>o 
obele išlaukėje miesto.

Tula moteris tik dabar pasi
drąsino ir pradėjo liudyti ką 
matė 'tą naktį žmogžudystę } 
pildant. Ji netoliese turi kiau 
ūkę. Nakties laiku jodinėdai

Lietuvos Šaulių Sąjungos Atstovo Atsišaukimas 
į Amerikiečius

Šįmet sueina lygiai 600 metų 
nuo to .'laiko kaip Lietuvos Ku
nigaikštis Gediminas, stebėtinu 
savo sapnu sujudintas, įsteigė 
Vilnių, tą vieną iš gražiausių 

.pasaulio miestu — Vilnių, muiaifie ..su sostinę.
I*” Per tuos 600 metu Vilnius bu-

I vo ' Lietuvių tautos širdimi ir 
■4 siela. Daug kraujo buvo pralie- 

Žj ta kad apginti tą musų sostinę 
a nifo pasikėsinimų įvairių grob- 
L (šių kaimynų norinčių ją sau pa-

I grobti ir ten įsigyventi.
L Taip! Lietuviai savo Vilnių 
Į amžiais gynė ir gins, ir neatsiža-
I dės jo iki kol Lietuvių tauta gy
vens šiame pasaulyje.

Kas gi yra mums tas Vilnius ?
Vilnius i— tai musų 'tas ste-

I buklingas miestas į kurį nuo 
seniausių laikų keliavome^ pėsti, 
važiuoti ir klupsti, jieškodami

I ten nuraminimo ir palaimos.
Vilnius i— tai musų istorinis 

, ir kultūrinis centras, musų pa
guoda, musų pasididžiavimas^

Vilnius — tai tas šaltinis iš 
kurio semia musų tauta visą 
savo "galybę.

Vilnius1— tai Lietuvos širdis, 
kurią užgavus sudreba visas ga- 

. lingas musų Tautos kūnas.
Vilnius — tai tas musu 

nu - '■ ’
I- “Miestas brukavotas,

“Ašairėlėm’s • apmazgotas1

ūkę. Nakties laiku jodinėdama l 
ant asilo, ji buvo arti žmogzu- . 
dystės scenos; matė žmones/ iri 
patį žiaurų nužudymą tų dyie-1 
jų ypatų. Ji- persigandus nujo
jo sau namon, bet) pametus vie
ną pantaplį, taigi už kelių va-| ] 
landų gryžrtama jieškot i vėl 
tė prie kunigo lavono vieną mo- j 
terį verkiančią. Kunigas buvęs j žmogaus jr tautos teises kovo- 
pirmi'ausia ^užudytas, tuo tarpu i (jjĮjįjj kalėjimuose nyksta ir 

| Lenkų kankinami žūsta.
Ten, iš Vilniaus, iš tos musų 

Į šventvietės, Lenkai gelanda pei- 
llį kad pulti ir numarinti visą 
Lietuvą.

Amerikos Lietuvi! Ar nesu
dreba Tavo visa esybė prisimi
nus' šią baisią tikrenybę?!

Ar Tu neužsidegi visas ap
maudu ir kerštu prieš tą gaš
lųjį slibiną įsmeigus.} savo krū

mo.-■ Detektivai įsigauna į na- . yinus nagus į musų Tautos gy- 
mus, tik į virtuvę, tik kaipo pa-|va kūną?! 
siuntiniais’11 iš''krautuvių; ir ką' 
iš tarnaitės išgauna tai viskas. 
Bet ir tai beveik nieko negali 
atsiekti.

dai-

Tą Vilnių laiko dabar pagro
bę didžiausi nuo amžių Lietu- 

a“ vių priešai..;— Lenkąi., ..į.
Ten, Vilniuje, musų broliai už

jo-mylimoji buvo pabėgus',’ bet 
ją -pasigavę žmogžudžiai atitem-1 
pę prie kunigo ir ten nušovė.

Iš jos priliudymų intariama 
lyra kunigo žmona ir jos brolis. 
Detektivai visokiais budais sten
giasi įsigau't į kunigo žmonos 
namus, nors jos advokatai ir 
gynėjai nieko neprileidžia. Sa
koma ji' badaujanti nūsikanki- 
nimui ir išsisukimui.-nuo teis-’

Dėtektivai įsigauna į na-

Ar Tu nesi pasiryžęs stoti pa
galbon atremti tą tykojantį mus 
visus pasmaugti Lenkų poną?!

laikjo kariumenę. Tu šelpk šau
lius. Duok jiems kūno ir dva
sios jiegos, duok jiems į rankas 
ginklą ir stiprumą kad veltui 
nežūtų. Tu tą gali. Tu esi ga-

A. Žmuidzinavičius

lingas savo ištekliu-. Tu per 
platųjį Okeaną gali padaryti sa
vo tautą ‘neįveikiama. Tu gali 
užduoti priešui mirtiną smūgį. 
Tu gali atvaduoti nelaimingą 
musų Vilnių.

Primin-įos Lietuviai!
J ir mes savo sostinę! 
pa nei vienos Lietuvių 
* kuri neapvaikščiotų

Lietuvių tauta apvaikščioja. 
600 meilų (Vilniaus Isukaktuves.

Amgj
kime 9
Tenesir
Tcolpnij!
Vilnius sukaktuvių!

Ta Vilniaus sukaktuvių pro
ga pasinaudodami-, paremkime 
musų nepriklausomybės sargy
boje stovinčią (suorganizuotą 
Lietuvių patriotišką visuomenę 
— Lietuvos šaulius.

Te visos Lietuvių organizaci
jos pagerbia musų seną Vilnių, 
skirdamos iš savo iždo atatin
kamas duokles tam visų svar
biausiam musų Tautos tikslui.

Visų partijų ir pažiūrų1 Lie
tuviai turime čia išvien įeiti.

Vokietija ant Suirutės 
Kranto

Berlinas. — Pirmosios .dienos 
lapkričio, kurios kitados atnešė 
Vokietijai revoliuciją, gali vėl 
pasirodyt blogomis ir respubli
kai. Gelbėjimuisi nuo to, Vo-

Nereguliariai Airių respubli
kos kovotojai išleido proklama
ciją vardu Airių Respublikos ir 
skelbia naują respublikos val
džią su De Valera kaipo prezi
dentu. Proklamacija skelbia pa
sižadėjimą iš armijos pusės va
dų ištikimybę, palaikymą ir gy
nimą respublikos. Atsišaukia
ma taipgi į draugus, piliečius ir 
vientaučius visame. pasaulyje 
kovoti už savo senas tiesas 'kad 
likti laisva ir neprigulminga 
tauta.

Tas reiškia jog Airijoj taikos 
nebus nors Valstijos konstituci
ja priimta.

De Valera sušaukė antrą at
stovų susirinkimą 'ir sudarė sau 
respublikonišką valdžią. Respu
blikonai nepripažįsta Valstijos 
šalininkų valdžios.

Iš Airijos atvažiavus į New 
Yorką moteris rinkti aukų res
publikos kareiviams, sako jog 
Valstijos kalėjimuose respubli
konai kareiviai nelaisviai buvo 
žymima degintomis raidėmis 
kad negalėtų pabėgti iš kalėji- '' 
mo, ir kad lengviau butų juos 1 
sugauti jeigu pabėgs.

Calais, Me., 18 metų vaikinas 
apsivedė su savo bobute, 63 m. 
amžiaus. Jos. vyras .per 15 ma- 

kietija užsikvietė svetimų šalių tų serga, taigi su jo sutikimu 
finansinius ekspertus pasitari-

Vladivostokas Bolševikų 
Rankose

Maskva. — “Su užėmimu Vla
divostoko karė galiaus pasibai
gė”, taįp pasakė Leninas Ame
rikos laikraščių korespondentui.

Tolimųjų Rytų -Respublikos 
kariumenė galutinai užėmė Vla
divostoką ir Japonai pasitraukė.

Vladivostoke' plevėsuoja rau
donos vėliavos.

Raudoniesiems užeinant ant 
Vladivostoko, daugybė Rusų Si
biriečių bėgo tolyn iš tenai, ir 
Korėjos ir Mančžurijos miestai 
užpildyta pabėgėliais;

Leninas korespondentui pasa
kė jog Dardanelių klausimas Ru
sijai yra svarbus. Jis ir visa 
Rusija yra nusistačius kad juo
se neturėtų būti vietos kariš
kiems laivams nei karės nei tai
kos metu. Prekybai galėtų jais 
naudotis visos šąlįs ne tik arti 
prie tos pertakos esančios bet ir 
kitos. Leninas nepritaria Dar
dančių pavedimu! Tautų Sąjun
gos kontrolei, kadangi Sąjunga 
turi ant savęs karės ženklus ir 
iki šiolei darė skirtumus tarp 
vienų 'ir kitų tautų.

Grekai Labai Neramus 
del Pralaimėjimų

Atėnai. — Po Turkų pergalių, | 
Gerkai liko labai neramus ir. nu
siminę. Pastaarse dietnose po 
karštos Venezuėlišto kalbos su
judinta minią .pradėjo šukaut 
kad reikią nužudyt 'kąriumenėsj 
vadus kurie pralaimėjo,karę.

Filipinai Nori Laisvės
Manila. — Filipinų salų at

stovų bute paduota bilius pra
šantis Suvienytų Valstijų pripa
žinti toms saloms teisę būti ne- 
prigulmingomis.

Ten, Tėvynėje pasilikę musų-kaktuves! 
broliai susibarė į kariumenės ei
les ir Šaulių burius) Pasiryžę 
'jie yra gyvastį savo atiduoti Į 1 
kad Vilnių atvaduoti, kad apgin- [ = 
ti Lietuvą. Ir nevienas jau sa
vo jauną galvelę paguldė pas,to- Į 
jęs kelią besiveržiančiam. Lietu
von priešui.

Jų vieton stoja nauji tūkstan
čiai. Stoja jie savo noru kaipo 
šauliai. Deja, daugumoj jie be 
ginklų ir silpni.

Amerikos Lietuvi, žuvusiųjų 
ir pasiryžusiųjų už Tėvynę žū
ti Brolį! Stok šauliams pagal
bon ! Lietuvos piliečiai likę Tė
vynėje, mokėdami mokesčius už-

Atminkime kad visa Lietuva 
privalo būti nedaloma ir laisva!

Šelpkime Lietuvos šaulių Są
jungą!

Apvaikščiokime [Vilniaus su-

A. Žmuidzinavičius, 
Lietuvos šaulių Atstovas 

Amerikoje.

t_ New Yorke Morris Hilquith, 
socialistų vadas, 

'oficialiai įsteigė Darbininkų Par- . 
tiją, kuri jau sutverta nuo perei
to vasario mėnesio.

Clevelande suareštuota pačto 
tarnautojas ir pačto darbininkų 
unijos prezidentas Roth apkal
tintas už vogimą iš laiškų pini
gų. — Ką jau kalbėt jeigu Lie
tuvoj pačtoriai laiškus apkrau- 
sto, gaudami 20-tą dalį čia gau
namų algų.

. NAUJIENA VISIEMS MOKSLĄ MYLINTIEMS
“ARTOJAS” pradedant su Lapkričio mėnesiu spausdina labai 
** zingeidų veikalą — tokį indomų kaip buvo “Dausų Kolum

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

senė paėmė sau už vyną savo
mui kaip sustiprini markę. At- anu^'. keisčiausias ženybų
vykąta i Berliną ir aliantų atly-

kurie amatninkai turi atlikti, (ginimų komisija.
atsitikimas. Teismas sužinojęs 
apie tai jų apsivedimą panaiki
no.

Kanada prašo Suv. Valstijų 
pagalbos kovai su degtinės 
geliais ir kriminalistais 
abiejose pusėse rubežiaus 
čia ir perbėga į šią pusę 
anoj nori juos areštuot.

šmu- 
kurie 
siau- 
kada

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

ARTOJAS’ 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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navo Rusiškai ir Itališkai, ku
rios pastaros dainos buvo gana 
sunkios^bet jis jas puikiai atli
ko; publika, kiek teko patėmyt, 
nelabai užganėdinta kam dainuo
jama ne Lietuviškai, nors ne
reikėtų būti vienpusiškais, ka
dangi mums reikia pažint ir ki
tų tautų dainą-muziką, ypač tų 
kurios žymios muzikališkai pa
saulyje.

Iš muzikališkos pusės koncer
tas pavyko gana gerai, chdras 
ir solistai sudainavo puikiai, bet

Butėnas apart Lietuviškų dai-' iš medegiškos pusės nekaip —

PITTSBURG. PA.
Butėno koncertas. Spalio 26 

d. Birutės Choras buvo suren
gęs L. M. D. salėj žinomam dai
nininkui Jonui Butėnui koncer
tą. Pats choras, po vadovyste 
J. L. Senulio, sudainavo 15 dai
nelių per tris atvejus; J. Butė
nas sudainavo apie 9 dainas; A. 
Sadauskas, iš McKees Rocks, 
sudainavo 4 dainas, ir Milda Vir- 
bickiutė paskambino gražų da
lykėlį pianu. Tai visas to va
karo programas.
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žmonių buvo tik į 150; nežinia 
kodėl Pittsburgo Lietuviai ma
žai interesuojas daina. Gal di
džiausia priežastis neatsilanky
mo tai šiokios dienos vakaras.

Lapkričio 18 d. Birutės Cho
ras rengia teatrą ir koncertą; 
bus lošiama “Brolžudis”, ir bus 
subatos vakare, tat galės dau
giau žmonių dalyvaut.

B. C. Reporteris.

Spalio 15 d. Sv. Petro parapi
jos salėj atsibuvo iškilmingi pie
tus surengti parapijom} ir Šv. 
Stanislovo Draugijos pagerbi
mui išvažiuojančio i Lietuvą tos 
parapijos klebono Kun. A. Janu
so ir priėmimui naujo klebono

Kun .M. Cybelio. Parapijonįs 
atsisveikindami su Kun. JanU- 
šu linkėjo jam laimingo sugry- 
žimo Tėvynėn ir dėkavojo už jo 
pasidarbavimą Akrono Lietuvių 
gerovei ginant juos nuo skriau
dikų tūlos Lietuviškos bendro
vės kuri norėjo Akrono Lietu
vius aplupti reikalaudama dide
lės sumos pinigų neva už bažny
čios pastatymą. Kun. Janųšas 
čia klebonaudamas 'kentė didį 
vargą ir savo kantrumu perga
lėjo savo neprietelius. Visi pa- 
rapijonai labai apgailauja jo pa
sitraukimo iš vietinės parapijos.

Kalbėjo taipgi Kun. Cybelis, 
Kun. Janušas, A. Paleckas ir* S. 
Rodavičius, kuris apipasakojo 
Kun. Janušo nuopelnus kovose 
su Romuvos ordeno demagogais,

Lietuvėms Gaspadinems
TZOŽNA Lįetuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 
■v savų valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 

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

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

viškai šeimininkei prisieina sisirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

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

išdirbti 'geriausius budus pagaminimui pačiu žymiausiu Lie
tuviškų valgių surašų iš Amerikos maisto produktų.'

OJI serija valgių gaminimo nurodymų, mes pasitikime, pa
sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams suside- 

dantiems iš Lietuviškos kilmės žmonių, ir bus patalpinta kas 
Pėtnyčia šiame laikraštyje, pradedant su sekančia savaite. 
Išsikirp||dfe<ožną receptą, įsiklijuokit jį į knygą ir bandykit 
pasidarjffi^algius pagal jų.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated (Išgaruotas) Pie
nas yra dusyk riebesnis negu paprastas 
pienas. Reikią vartoti pusę Borden’s 
Evaporated Pieno ir pusę vandens jeigu 
nori naudoti jį kaipo paprastą pieną. 
Jeigu turit savo valgių receptus prie ku
rių reik grietinės, nąudokit tokią dalį 
Borden’s Evaporated 
linga grietinės. z

Pieno kiek reika-

UNSWEETENED

^APORATt*1
milk

Borden’s išgaruo
tas Pienas yra 
ekonomiškas nau
dojimui.
Jūsų įtrautuvnin- 
ninkas žino jogei 
jis yra saugus .ir 
tyras pienas ku
ris.pilnai paganė- 
dins visus naudo
tojus.

Pirkit blešinę 
šiandien.

Borden’s Evaporated Pienas 
Galima Naudoti Prie

APETIZUOTOJAIS KEPINIMAIS 
BISKVITAIS 
DUONA
PYRAGAIČIAIS 
KAVA 
KOKOA 
ŠOKOLADU 
SALDAINIAIS 
GRŪDAIS 
SALDUMYNAIS 
DESERTAIS 
KIAUŠINIAIS 
UŽKANDŽIAIS 
ŽUVIMI

VAISIAIS 
ŠALTKOŠE 
SALDKOŠĖMlS 
MĖSA 
BLYNAIS 

. PAŠTETAIS 
PAJAIS 
PAUKŠTIENA

Tėmykit šioj knygoj kas savaitė 
receptu pasakančių kaip gamin* 
ti bent kurį iš viršuj paminėtų 
valgių kaip juos pagamina pa
tyręs Lietuvis virėjas.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

Dabar Lietuvon eina tiktai Litai arba Dola- 
riai— juos geriausia pasiunčia tik “Dirvos” 
Agentūra. Pinigai nueina greitai ir saugiai. 
Išmoka juos jūsiškiams visuose centruose ir 
kur yra Lietuvos pačto stotįs.

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

Siųsdami Pinigus Perleidimui Lietuvon, ir kitais reikalais rašydami agentūrai adresuokit

“Dirvos” Agentūra
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ir sakė jog jie dar ir dabar ne
miega ir persekioja kožną teisy
bę mylintį kataliką; priminė kad 
ir jį patį (Rodavičių) Clevelan- 
de Romuviškiai šnipai pasigavo, 
įskundė policijai, ir norėdami 
kad “Vanagas” negyvuotų bet 
kalėjime suputų, stengėsi jį įka
linti. Prie to darbo prisidėjo, sa
kė toliau Rodavičius, Clevelan- 
do klebonas Kun. Viikutaitis lįr 
visi jo ištikimi parapijonįs; bet 
kad netiesotai užsipuolė, jie tik 
patįs pirštus nusvilę, ir dabar 
iš baimės slapstosi. Mat, jie 
manė kad Rodavičius patupdy
tas iš kalėjimo neišeis,' o tuo tar
pu jis net Į Akroną ant išleis
tuvių pribuvo.

Antgalo kalbėjo V. Puišis, ir 
tuo pokilis užsibaigė.

Spalio 12 d. Akrone atsibuvo 
didelės iškilmės atidarymo nau
jo1 tilto, $2,000,000 vertės, jun
giančio šiaurinę miesto dalį su 
pietine. Visos tautos tame da
lyvavo išskyrus Lietuvius.

A. Gutauskas taip įsidrąsino 
daryti baltakę kad policija re
tą dieną praleidžia neaplankiusi 
jo namą. Gutauskas visiems 
Lietuviams daro gėdą svetimtau
čių akyse. Demokratas.

Šis-Tas iš Bostono 
Apielinkes

Pas mus ir apielinkėj darbai 
. eina gerai; visos dirbtuvės dir

ba. Uždarbiai nekokie, kiek te
ko patirti sulyg kitų miestų už
darbių. Darbininkų padėtis ne
kokia, girdėt dažnai žmones de
juojant kad gyvenimas beveik 
nepakenčiamas tiems kurie ne
uždirba daugiau kaip 15 dolarių 
savaitėj. Vienam, be šeimynos, 
tai dar tiek to, bet su šeimyna 
negalima pragyvent. Reikmenų 
kainos vis dar kįla vieton nu- 
pigti.

Noriu šiek-tiek paminėti apie 
Bostono ir apieliiikės Lietuvių 
darbuotę. Vasaros sezonui pa
sibaigus, visos musu srovės ima
si veikimo kaip ir paprastai — 
rengia praipogas, vakarus’, ir vis 
turi pasisekimų. (*

Bet musų šv. Juozapo Darbi
ninkai gyvuoja silpnai ir nuolat 
nusiskundžia. Jie irgi išsijuo
sę darbuojasi. Pradėjo įvairios 
spaudos platinimą, ar palaikymą 
tos kuri jau seniau buvo išpla
tinta tamsiose miniose. Bet vi
suomenė turėtų pražiurėt tin
kamiau ir nesiduot vėl migdyt 
tokiais niekais. Dauguma susi
pratusių ne tik neskaito tų jų 
platinamų knygų kurių jie netu
ri kur dėt, bet ir užmiršo kad to
kių raštų dar sviete yra. Tie 
raštai žmones 'tik temdo vietoj 
šviesti; tos knygos tinka zakris
tijonams ir davatkoms, bet ne 
darbo žmonėms.

Nelaimė. Spalio 20 d. ant Al
bany ir Boston gelžkelio Brook
line rasta traukinio užmuštas 
žmogus. Nesurasta prie jo jo
kių raštų ir nežinota kas jis per 
vienas yra. ( Bet spailo 23 d. 
sužinota kad tai yra So. Bosto
no Lietuvis, M. Jomantas, apie 
60 metų amžiaus.7 Jisai prasi
šalino iš namų diena pirm to ir 
niekam nepasakė kur išeina, o 
namiškiais nelabai rūpinos apie 
tai, ir nekreipė domės kada jo 
namie nebuvo jau kelinta diena. 
Kelioms dienoms parslinkus tik 
pasigesta, ir tada sužinota kas 
su juom atsitiko. A. a. Joman
tas paliko žmoną ir keletą vaikų, 
kurie kiti jau yra vedę; priklau
sė prie šv. Kazimiero draugijos. 
Ar tai buvo saužudystė ar ne
laimė, nesužinota. Kiek žinoma, 
velionis jau ilgą laiką nedirbo, 
negalėdamas gauti darbo delei 
senatvės. Ar jam buvo reika
las net į kitą priemiestį nuvykt 
ir ten rast mirtį, nežinia. Kiek 
šiaip žinoma, jo namiškiai jį 
neapkęsdavę, d jis iš neramaus 
savo gyvenimo net nepilnai ir 
protą sveiką turėjo; gal kitą sy
kį ir ne blaivas būdamas nuėjo 
ant mirties.-

Velionis mėgdavo išsigerti, ir 
mokėjo daryti naminę; nors ne
apkentė .laisvesnių žmonių ir net 
į savo namus gyvent neįsileisda
vo, bet nesilaikė bažnyčios drau
dimų kuri sako jog degtinė yra 
velnio skystimas. Kaip tįk-prie- 
širigai, kurie velnio bijo, lyg ty
čia tą jo skystimą vartoja.

Ledų Karalius.

Amerikos “šlapieji” gauna pa
ramos iš Frapcuzijos kovai su 
blaivybės įstatymu čionai.

SGERB.,
PRAGILO KAMPELI^^

ATSI-

— Aš niekad dar apie tai 
nepamislinau, — sakau aš.

— Tu turi kitą, žinau ^da
bar: 'tu tik lauki mano ga
lo, — sako ji.

— Širdele, aš dar nei vie
nos neturiu, — sakau aš.

— Kaip neturi? o kas aš? 
Ar aš tau nesakiau kad aš 
tavo? — sako ji.

— Ale aš tavęs vistiek dar 
neturiu, — sakau aš.

■— O kodėl neimi? — sako 
ji..*

— Kaip aš tave paimsiu 
ir kur dėsiu ? — sakau aš.

— Matai, kaip apie politi
kas tąi žinai, o čia nieko ne
nusimanai, — sako ji.

— Politikos gyvenimą va
ro ir daro, — sakau aš;.

— Tu nežinai kas gyveni
mą varo kad taip šneki, — 
sako ji.

— Gal ir ne, ale dabar 
matau kad tu nori mano gy
venimą varyt, — sakau aš.

— Sėsk čia šalę manęs, — 
sako ji.

— Bijau kad suolas nesu
lūžtų, — sakau aš.

— Nebijok, tėvas drūtą 
padirbdino, — sako ji.

— Ar nėra cvekų išlindu
sių? — sakau aš.

— Tai įspausim juos gi
liau jeigu kokie bus išlindę,, 
tik sėsk, — sako ji.

— Aš bijau kad tu mane 
nepeštum už tokį mano sap
ną, — sakau aš.

— Nebijok. Aš noriu pa
sakyt ką aš sapnavau, — sa
ko ji.

— Na tai pasakok, sėdė
siu, — sakau aš.

— Aš šiąnakt sapnavau 
kad tu atėjai pas mane ir at
nešei man deimantinį žiedą, 
— sako ji.

— O gal 'buvo 
nis.... — sakau

— Ne, tikras 
nis, — sako ji.

— O įkas paskui? — sa
kau aš.

— Paskui tu užmovei jį 
man ant piršto, — sako ji.

— Ar jis taip sunkiai mo
vėsi kad pati neįstengei? — 
sakau aš.

— A, kad tu nieko neiš
manai, verčiau mestum tas 
politikas, — sako ji.

— Na, kas paskui atsiti
ko? — sakau aš.

— Paskui, tu atsisėdai pa
lei mane ir šnekėjai, —s sako

GERS. SPRAGILO
LANKYMAS PAS

ŠONKAULĮ.
— Labą vakarą, mano an

gelėli; atėjau tave aplankyt 
ir pamatyt ir pažiūrėt. Ar 
dar vis sveika ir linksma 
kaip aną sykį buvai? — sa
kau aš.

— Sveikas, gerb. Spragilė- 
li, senai jau tavęs laukiu — 
jau pasiilgau, ir akis pražiū
rėjau belaukdama. ' Kodėl 
taip ilgai neateini manęs at
lankyt? — sako ji.

— Širdele tu mano, — sa
kau .aš, -— matai, juk dabar 
tokios audringos dienos kad 
žmogus negali niekaip ap
lankyt kad ir labiausia nori.

— Tai ar pas jus audros 
buvo? pas mus visada ramu 
ir gražu, — sako ji.

— Žinok, širdele, kokios 
audros: dabar toks baisus 
tarp musų tautiečių sujudi
mas kad nu. Ne vėjų ir lie
taus audros, ale politiškos.
— Sakau aš.

— Tu, Spragilėli, kada ir 
savo galvą pamesi politikas 
besigainiodamas. Ateitum 
geriau nuolat pas mane, tai 
dar butų nieko.... — sako 
ji-

—’ Dabar tu nori kad tan
kiai pas itave bučiau.... — 
sakau aš.

— Aš noriu kad tu visa
da su manin butum, — sako 
ji-

— O kaip visada bučiau ir 
nenorėtum.... — sakau aš.

— O, tu mislini kad aš ta
vęs nemyliu.... — sako ji.

— Aš to nemislinu dabar, 
bet paskui nemylėtum, — 
sakau aš.

— Jeigu tu neužsiimsi su 
politikomis ir visada busi 
namie tai aš’ mylėsiu, — sa
ko ji,

— Ale jeigu tu pradėsi po- 
litikieriaut ir pjiti nebusi na
mie, kas tada ? — sakau aš. ,

— Aš į-politiką visai neti-/,.°d°s šnekėjai visokių mei-
« ’ . Ii-ii n 1v n cmlrn n-r

tik stikli
ns-
deimantf-

— O ką aš tau sakiau? — 
sakau aš.

— Tu apsikabinai mane ir

3

kus, — sako ji,
— Ir mergos bobaut neti

kusios kolei mergos, — sa
kau aš.

— Man-politikos labai ne
patinka, — sako ji.

— Man ir bananai išsykio 
nepatiko, o dabar jau val
gau kaip morką. Kitos bo
bos pačios savo vyrus išva
ro politikų varinėt ir pačios 
po susirinkimus laksto, — 
sakau aš.

— Nesišįdyk iš manęs, aš 
džiaugiuosi kad tu atėjai, — 
sako ji.

— Ale gal labiau džiaug- 
siesi kada išeisiu, — sakau 
aš.

— O kas naujo?—sako ji,
— Aš sapnavau apie tave 

pereitą naktį, užtai atėjau 
pažiūrėt, — sakau aš.

— Ar ištikro? Pasakyk 
man ką tu sapnavai? — sa
ko ji.

— Nenoriu pasakot tokių 
niekų, — sakau aš.

’ — Pasakyk: • ar gerai ar 
blogai sapnavai? — sako ji.

— Kaip čia pasakius — 
man buvo gerai,— sakau aš.

— /Na o ką — apie ką sap
navai? pasakyk? — sako ji.

— Aš sapnavau kad tu, 
kad tu numirei... .\ — sakau 
aš.

— A, padla, tu sakei kad 
tau sapnas buvo geras, — 
sako ji.

‘— Nieko blogo man nepa
darė, — sakau aš.

— A-a 1 tu nori kad aš nu
mirčiau! — sako, ji.

lių žodelių, — sako ji.
— Ar ištikrb? aš jų rodos 

visai nemoku, — sakau aš.
— Paskui mudu sėdėjom 

ir juokavom, — sako ji.
— Tai negalimas daiktas, 

mudu visada ginčijamės, — 
sakau aš.

— Čia buvo tik sapnas, ži
nai, — sako ji.

— Tegul jis ir neišsipil
do.... Ale man darosi šilta, 
kas čia ant mano kaklo? — 
sakau aš.

— Tai mano ranka, dar ir 
to nežinai, — sako ji.

— Turbut jau vėlai, rei
kia skubint namon, — sa
kau aš.

— Tai va, jau ir atsisto
jai, taip greitai, — sako ji.

— Gana prisėdėsiu kada 
tu po bobas lakstysi, — sa
kau aš.

, — Aš visada su tavim na
mie busiu jeigu ir tu busi,-1- 
sako ji.

— Na tai buk ir dabar, aš 
irgi eisiu but namie, — sa
kau aš.

Atsisveikinau, pasiėmiau 
kepurę ir žengiu.

— Ar neužmiršai ką? — 
sako ji.

— Kad aš nieko neatsine- 
šiau, — sakau aš.

— A, kad tu tik apie poli
tikas težinai.... — sako ji.

— Ale žiūrėk čia, — sako 
ji-

Pažiurėjau į ją ir supra
tau. Misliau kad liksiu be 
lupos. Paskui sau linksmas; 
nusiskubinau namon..
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DASKESNĖS žinios iš Sei- 
* mo rinkimų rodo kito
kias pasekmes. “Naujienų” 
korespondento K. Bielinio 

-pranešimu iš spalio 28 d., į 
Šeimą išrinkta sekančiai:

Socialdemokratų 
Valstiečių Sąjungos 
Krikšč. demokratų 
Komunistų 
Žydų 
Vokiečių 
Lenkų
Krikščionis demokratai ir 

dabar vieni nesudaro didu
mos, nors-atstovų turi dau
giausia, bet gražiai sugy
vendami su Lenkais jie la
kai gali Seimą kontroliuot.

“Dirvos” gautas praneši
mas rašytas spalio 11 d., rin
kimų dienoj, štai ką sako:

“Vakar ii* šiandien at- 
sibuna rinkimai j Seimą, 
— turbut' laimės krikšč.- 
demokratai, kadangi jie 
varė atkaklią agitaciją ir 
turėjo tam dideles pinigų 
sumas. Tečiau labai yra 
pasipiktinę net tikintieji 
už pavertimą bažnyčios ir 
sakyklos 'tribūna .agitaci- . 
jai; net vyskupas Karevi
čius, lankydamas Žemai
čių parapijas tik ir kalbė- 

?■' jo apie kirkšč.-dem. ir ki
tas “katalikiškas” parti
jas, keikdamas bedievius'. | 
Tas viskas

I dvasiškiu 
i tę.”

10
20
38
5
2
1
2

parodo musų 
trumparegys-

Geographic

r------------------------ ------ r------ -— ] nu žmonės negalėtų pasitikėt
parašyk ant popierėlio vistiek j vienas kitam: kada kitam pri- 
jis bus vertas tik to kiek pats j reiks ką iš tavęs paimti, jis pa
vertas. Pinigas naudingas tuo 
atžvilgiu: kada dar žmonės nėra 
gana kultūringi, kuomet imant 
nuo kito žmogaus sau reikalin
gą daiktą vietoj nešti ką ki
to anam reikalingo, užmoka pi
nigu arba tam tikru- 'ženkleliu 
už kurį paskui iš kito gali gau
ti sau reikalingų daiktų. Eiti 
pas kitą ir imti ko pačiam rei
kia nenešant daikto atlyginimui

ims geresnį, o tu gal gausi ką 
prastesnio pas jį vėliau nuėjęs 
kada tau reiks, arba net kils 
muštynės už daikto rūšies geru
mą ar prastumą. Už atneštą 
mainais daiktą gali išsiderėt ar 
gaut tiek kiek atneštas daiktas 
vertas, bet kad daiktų nešiotis 
labai nepatogu, pinigas dar at
stos daugeliui amžių komunisti- 
sistemos svajones. ■

LAPKRIČIO MEN.
DANGUS

T APKRITIS yra gana žingei- 
I—' dus mėnuo savo naktų dan
gumi, ir taipgi tuo kad jo bėgiu 
kiekvienas žvaigždžių mylėtojas 
gali matyti taip sakant dviejų 
metų žvaigždes vienu vakaru. 
Ne kokie stebuklai atsitinka, ti'k 
paprastu bud u šitaip/žvaigždės 
kurios matosi tik vasaros laiku, 
ir kurių per žiemą nematysime 
iki sekančio liepos mėnesio, )da- 

| bar dar matos vakaruose nusilei
džiančios. . Jos priguli šių metų 
vasarai, ir tai yra šiA1 ‘žvaigždy
nai : Bootes sų gelsva žvaigžde 
Arkturu, dabar matomu arti 
vakarų horizonto; paskui Lyra, 
su balta-mėiyna žvaigžde Vega, 
augščiau ant dangaus; dar nuo 

įjos tolyn į rytus pasimato irgi 
balta Deneb, iš Cygno arba šiau
rinio Kryžiaus konsteliacijos, o 
nuo šių paskutinių dviejų į pie
tus žiba" Altair, iš Aquila arba 
Erelio "konsteliacijos. Kryžiaus 
kotas, iš nevisai žymių žvaigž
džių, matosi nusikišęs į pietva
karius per vidūrų Vegos ir Al
tair. Vėlai naktį, po 12 valan
dos, labai gražų vaizdą duoda 
tasai Kryžius kada leidžiasi va
karų danguje: jis ienai lyg sto
vi stačias ant vakarinio horizon
to „ir palengva užeina kotu že
myn j tarpą kur dangus ir že
mė Susisiekia. Kas vakaras tą
sai kryžius'" leisis vis anksčiau, 
taip kad apie Kalėdas matysim

National
Society Buletinai -

’ Su šiuomi numeriu sueina ly- 
Jgiai du -mėtai nuo to -kaip pir
mu kartu tilpo “Dirvoje” Ame-

i likos Geografiškos- Draugijos 
< (National Geographic Society) 
buletinas. Nuo to mes stengė
mės nuolatos—- kas numeric — 
"po Vieną tų buletinų talpini’, ir 
kaip .daugelis skaitytojų pami
nėjo munis, jie yra labai naudin- 
•gi ir pamokinanti. -Tie buletinai 
aprašo kiekvieną vietą, su isto-Įjį nusileidžiantį stačią apie 9 v. 
rijos braižiniais; kur atsitinka 
•bent kokie politiški huotikiai.
■Iš ahtgalvių nekurie buletinai 

.tuoj pasirodo lyg būsią grynai 
poiitiški,-‘bet juos skaitant kož- 
nas turi savo- mokslišką svarbą 

žįr daugiau nieko. Iš jų “Dirvos” 
skaitytojai daug ko pasimoki
no, ir tikime jie bus; naudingi 
ir ateityje.

National’ Geographic Society I 
jau kelis sykius palietei ir Lie
tuvą, ir dabar vėl gavome nau
ją buletiną apie Baltijos naujas da-raudona, aiškiai matoma. Į 
"valstybes, Savo buletinus toji- 
Draugija talpina visuose Ameri- j Kapella, iš Aurigo konsteliaci- 
kos laikraščiuose,, taigi dange-, jos, apie kurią jau seniau čia bu
lls per juos gauna progos apsi- 
pažint su 'istoriška Lietuva ir 
.jos gyvenimu.

‘Dirva” yra vienatinis Lietu
vių laikraštis Amerikoje kuriam 
ta Draugija Savo buletinus siun
čia.

I vakaro.
Tos paminėtos žvaigždės yra 

jau pereitos vasaros naktų puo
šėjos ; jos yra lyg pavėlavę pau
kščiai, kurie dar neišskridę j pie
tus antižiemos.

Atsisukę j rytų dangų, tuoj 
po sutemos, tiesiai rytuose pa
matome tekančias septynias Se
seles Plej.adąs, .paškfii lipantį jų 
paskuj Taurų arba Dangiškąjį 
Bulių, irgi tiesiai rytuose. Bu
liaus žvaigždė Aldebaran yra ru-

šiaurę nuo jų tuoj matosi balta

KONSTANTINOPOr 
LIO GAISRAI

Smyrna sudegė ir visas pa
saulis nusistebėjo.

Konstantinopolis yra dalimai 
apdegintas — bet pasaulis apie 
tai jau užmiršo. ,

“žymės gaisrų kurie nušlavė 
t Baltimorę ir Chicagą liko išnai-
- kintbs; bet taip neatsitiko su
- baisiais gaisrais kurie pavertė 
! į anglį dalis tojo Turkiško mies- 
1 to kuris dabar patapo centru vi- 
1 so pasaulio atidos sukreiplmo”,
■ rašo mums prisiųstas buletinas 
I iš Washington, D. C., National 
‘ Geographic Society raštinės, pa- 
1 siremian't’ ant pranešimų iš So- 
1 litą Solano.

“Pražūtingieji gaisrai kurie 
• nuolatos įsiautė Konstantinopo

lio sunaikinimui vertė gyvento
jus -kas -penkiasdešimts metų at- 

•" statydi-nėti miestą pernaują, iki 
1 buvo išleista įstatymas uždrau- 

džiąs "statyti medinius namus į
■ sudegusių vietas; faktiškai, liko 

uždrausta statyti /bent kokius 
medinius namus iki miesto val
džia sutvarkys naujus gatvėms 
planus.

“Nieko ‘tečiaus planavimo lin
kui nepadaryta, ir to pasekmė 
yra ta -kad ketvirta dalis Stam- 
boulio — suvirš 22,000 namų, 
sudegusių praėjusių dvylikos 
metų laiku — dar vis guli pele
nuose? Skutari, taipgi, turi pla
čiai išnaikintas sritis. Taipgi 
turi Perą,, ant mažesnės skalė.

“Kuomet Stamboulyje prasi
deda ©gaisras jis beveik visada] 
prasiplečia į baisias proporcijas. 
Gaisruose 1908 m., 1,500 budin- 
kų sunaikinta; 1911 metų gais
re, 2,463 namai; sekančią dieną 
visa Žydiška miesto dalis išde
gė ; 1912 metais milžiniškas plo
tas tarpe Sancta Sofija ir Mar
mora ugnies praryta. Gaisras 
birželio mėn. 1918 m., sunaikino 
8,000 budinkų, nuvalydamas plo
tą nuo Auksinio Rago per visą 
miesto centrą. Tie gaisrai yra 
baisiai pražūtingi delei gatvių 
siaurumo, medinių namų- ir sa
vanorių*-' ugniagesių kurie -bėga 
gaisrą gesinti pėksti, pešdami 
pumpas ant savo pečių.

"Konstantinopplio' ugniagesiai 
vertį^gpipasakojįįjna^^-tįš^ jNg- 
gaudami apmokėjimo už -savo 
darbą, -jie svarsto: sekančiai:

“ ‘Jeigu mes nenueisime prie 
to gaisro, savininkas neteks' visų 
šayo padargų. Jeigu mes nuei
sim ii- pasiimsim dalį jo turto 
sau ir dalį paliksim jam, ar jam 
negeriau kad mes visai neateitu
me? Mes savo patarnavimą duo
dam dykai ;■ savininkas turi duo
ti mums bakšišo 'jeigu jis nori 
kad mes rizikuotume sa-vo, gy
vas tis4

“ ‘Mes nuvykstam prie gaisro 
taip greitąjį .kaip tik galime bėg
ti, ir jeigu savininkas -nesutinka 
duoti mums pinigų tuojau, kad 
mes galėtume Ipradėt dirbti, ug
nis labiau prasiplečia; tai nėra 
musų kaltė, bet ‘‘jo’. I

“Didis buvo susigraužimas ir i 
apkaltinimas neteisingu pasiel
gimu kada Britai įsteigė savo- ' 
tiška gaisrų gesinimo sistemą 
Perą "mieste. Kolei Turkai su
bėga .prie gaisro derėtis, Ang- 

' lai su savo prietaisais gaisrą už- 
• gesina.

“Sienos kurios apgaubė By-
■ zantiumą ir išgelbėjo biviliza- 
t ei ją per tūkstantį metų dar yis 
' stovi, ir sudaro, su išėmimu
■ Sanctos Sofijos, žingeidžiausį 
’ istorišką monumentą Turkijoje.

“Įspūdis padarytas šių apdau- 
1 žytų ir apvienėjusių griuvėsių 
! yra neišdįlantiš. Eilės sienų ir 
I bokštų dar vis nusitęsia tolyn 
- kaip akįs

puolančios, nudažytos įvairiomis 
sios' rudos iki palšos ir pilkos, 
■spalvomis, 
žalėmis.
grasmingos, liūdnos.

“Modemiškas Konstantinopo
lis' lieka užmirštas kuomet žmo
gus bandai įsivaizdint kaip tie 
barjerai išrodė -gaujbms barba
rų kurie ateidinėdavo kas kelin- 
gyvena vietųmis tarp tų griuvė- 
lias vandens ravais apleistų ir 
tuneliais išnarstytų sienų, ir nu
sisukdavo atgal.

“Dabar čigonai ir pabėgėliai 
gyvena vietomis tarp tų giruvė- 
"sių nusitęsiančią per penketą 
mylių skersai įsusmaųgą, -nuo 
Marmoro Jūrių iki Auksinio Ra
go. Jie apvaginėja daržus au
ginamus senuose grioviuose, ir 
su nusistebėjimu tėmija į tarp- 
karčiais praburzgiantį orlaivį 
virš TheodosiauS II sienų.”

JUOZAPAS IR ZELBORA
PARAONO SAPNAS

(Tąsa iš pereito num.) no, bet rytoj sugryš tavo džiaugsmas.- Aš 
turiu tuojau eiti prie savo užsiėmimo, nes 
jau tuoj naktis ir diena visai sunyko.... 
Reik sutikimą ruošti.... [Tolinasi link du
rų] ■ Lai mano poni laimingai sulaukia ryto.

, [Nusilenkia, eina.]
; Zelbora [lėtai palydėdama jį savo ranka, 

žiūrėdama liūdnai] : Eik, Juozapai, da
bar. ... bet.... [Juozapas išsiskubina, ji

, nespėja daugiau pasakyti.- Sėdi nupuolusioj 
dyasioj] ... .Ir jis išbėgo.... O rytoj jau 
Potiparas gryžta.... [Sunkiai nuleidžia 
galvą ant krutinės, mąsto.] Ir vėl man liks 
liūdna ir nuobodu su juo; aš vis turiu nu- 
duot jį mylinti....' kada aš myliu kitą...
Potiparas rytoj jam suteikia laisvę.... Ir 
jis pranyks iš mano akių ant visados.... aš 
su juo,iškeliauti negalėsiu^... 'jis šaltai į 
mane atsineša.... Jis skubinsis į savo gim
tinę žemę, prie savo tėvo, be kurio jis taip 
nerimsta ii’ liūdi...... [Atsistoja, prieina 
prie vidurinių durų, dairosi į lauką.] Va
karas gražus, žvaigždėtas, mėnuo lipa iš 
rytų.... Oras ramus. Niekas gryžtančių 
kelyje nesutrukdys. Jie tikrai rytoj anksti 
pasieks musų miestą.:... Kas man beliko 
daryti — man kuri pažino tikrą meilę, ku
ri moką mylėti bet negali savo širdies trošr 
kimų . patenkint.... [Pauža. Pasiremia 
prie durų šono. Paskui dairosi.] Kur Mi
nėt? [Šaukia] Minėt! Minėt!

[Minėt ineina iš dęšinės.]
Minėt [nusilenkdama] : Mane šaukei, po

nia. mano?
Zelbora [rūsčiai]: Ne ką kitą, juk tavo 

vardą minėjau. Neklausinėk.... Eik 
arčiau. [Minėt prieina.] Rytoj gryžta Po
tiparas; girdi ?
Minėt [linksmai]: Taip, jau žinau, dailu

sis Juozapas mums sakė....
Zelbora [pavydo juoku] : Dailusis'Juoza

pas taip jums sakė? Ar jis tau dailus?
[Teškia jai per žandą] Ko jus jam į akis 
lendat ir trukdot dirbti?! Klausyk,! [-Pa
ima ją už alkūnės, suspaudžia, pritraukia 
į save,.] Rytoj Potiparas gryžta,,o mums' 
reikia prisiruošti jį gražiai sutikti... Aš ne
spėjau Juozapui viską pasakyt ir jis išbėgo, 
Potiparas žadėjo parvežt man dovanų — 
reikia tinkamai jį priimti.
Minėt .[nori bėgtoji Gerai, aš tuojau Juo

zapą pavadinsii^Kia.
Zelbora. [patrauSra ją. atgęl]: ^Stovėk, 

paikše, iki pasakysiu ką aš tau paliept no-.
riu. Juozapas dabar baigią darbus, sakė', 
daug atlikti turįs. Imą dar kiek laiko. Bet 
kada mėnuo bus paėjęs pusiaukelin dan
gaus, tu nueik pas Juozapą ir pasakyk jog 
aš jį skubinai noriu matyti. 'Supranti?
Minėt [nusilenkia]: Suprantu. Bet jei

gu jis neis?
Zelbora: Sakyk kad tai reikalas apie Po

tiparo sugryžimą.
Minėt: Bet jeigu jis vėl atsisakytų"? 
Zelbora: Sakyk kad jis turi ateiti, 
Minėt: O jeigu jis darmenorėtų eiti? 
Zelbora-: Sakyk jog aš reikalauju, jo kaipo 

■vergo! [Minėt dar. nori tart, išsižioja, 
Zelbora užlaiko jai 'burną] ' Užsičiaupk; 
daugiau neklausinėt, ir eik pas jį pranešti 
jam ką aš tau liepiu.
Minėt [nusilenkia jai, pati nusistebėjus] : 

Viską išpildysiu. [Išbėga per vidurį.] 
z [Scenoj pasidaro mėlynai tamsu.]

Juozapas:- Asenata, mano sielos džiaugs
me! Jaučiau aš tavo skausmus, ir tavo 

nusiminimams užjaučiau, bet dar nebuvo 
laikas. Neliūdėk bet leisk mano žodžiams 
pasiekti tavo ausis: Dabar aš noriu kalbėt 
i tave savo širdies kalba kuri iki šiolei iš 
mano krutinės išsiveržt neįstengė.... Pa- 
žvelgk tu j mano akis ir pamatyk kaip jos 
dega akyse tavo.... Kas kitas sukurė jose 
tokią ugnį jei ne tu.... Jos dega taip kaip 
niekad kitados.... Ir mano širdis plaka 
tokiu smarkumu kaip niekad nėra plakus, 
ries ateina juk diena kada gerasis musų 
viešpats Potiparas suteiks man laisvę.z... 
Rytoj jau jisai sugryžta.
Asenata: Jis sugryžta, o tu iškeliausi iš 

Čionai, j savo tėvo žemę....
Juozapas: Nors senai aš norėjau su tavim 

drąsiai taip kalbėti, bet mano jiegos nelei
do ; tik štai paskutinei valandai atėjus labai 
džiaugiuosi čia tave radęs.
Asenata [ima jam už rankos ir suklupus 

glaudžia jo ranką prie savo veido]: Pra
šyk, Juozapai, viešpaties Potiparo kad leis
tų jis tau mane paimt už moterį kada jis su
teiks tau laisvę ir lieps pasirinkti tai ko tu 
labiausid nori! Aš visada, visada meldžiau
si prie dievės Neitos.... [Jis susijudinęs, 
paima ją už pečių ir palengva kelia.] 
Juozapas: Nesikankink daugiau ir neliū

dėk, gyvybe mano! Mano širdis verkia 
tavęs, mano akįs ilgisi tave matyti, ir mano 
rankos tiesiasi apkabinti tavo kaklą. Lai
mingas aš patekęs Potiparui už vergą, lai
mingas čia tave sutikęs ir kad tavo širdis 
myli mane kaip mano tave; džiaugkis tu ir 
linksminkis turėdama mintyje'tą jog mudu 
už kelių dięnų eisiva iš čionai į šiaurės rytų 
kraštą, Į gražią Izraelio žemę, kur manęs 
laukia mano tėyas ir mano broliai, ir aš pa
rodysiu jiems tą gėlę kurią man Dievas Ni- 
liaus krašte išaugino! [Apima ją ranka 
per pečius ir glaudžia prie savęs, su dėkin
gom akim iškeltom į viršų.] I

[ Pasigirsta Zelboros atėjimas. Abu 
jie pasitolina viens nuo kito.' Asenata 
išeina. Juozapas stoja tarpdurin, vi
duryje, nusilenkia ją pamatęs.]

Zelbora [linksmai]: Ar Juozapas nori 
mane matyti? Kodėl taip ilgai čia nebu

vai? Nuo priešpiečio niekur nemačiau. 
Kokių žinių turi iš karės?1
Juozapas: Laimino musų viešpatį Potipa- 

rą Dievas, ir jis jau karę laimėjęs sugryž
ta. Atėjau 'tai tau pasakyt, tik ką gavęs 
žinią nuo pargryžusio pasiuntinio.
Zelbora [-apimta nerimsties, sukanda lu

pą] : Potiparas sugryžta? Ir taip grei-

jo Kastorą skaistesne už antrą-' 
jį jo brolį, ir ta žvaigždė turėjo 
vardą lAlpha, arba pirmutinėj! 
tos konsteliacijos žvaigždė; Pol
lux užvardinta Beta Geminorum. 
Jeigu tada Kastor buvo skais
tesnė už Polluxą, aišku per tą 
trumpą laiką įvyko kokia nors 
permaina tose žvaigždėse: ar 
vieną sumažėjo, ar antra padidė
jo. Prie to, kožna ta žvaigždė 
turi prie savęs dar po antrą žvai
gždę, kurias su mažu teleskopu 
jau galima atskirti. Taigi toj 
vietoj keturios žvaigždės suda
ro savas' sistemas.'

Ypatingas..yra vaizdas Pleja
dų. Vedant akim tiesiai rytuo
se nuo rudo Aldebarano augš- 
tyn, nevisai toli, pasimato ly£ 
kokia miglelė; daugiau pažiurė
jus tuoj išskiri būrelį arti viena 
kitos baltų žvaigždžių. Paslap
tinga ta grupelė yra; poetai iš 
senų amžių kalba apie jafe kaipo 
Septynias Seseris, bet dabar te
simato jų šešios.. Viena taigi, 
už'temu’s. Pasakos sako jog tai 
esanti žvaigždė Elektra, motina 
Dardano, įkūrėjo Trojos miesto, 
kuri užsidengė sau veidą neno
rėdama matyti to miesto sugrio
vimo laike Mėnelaus užgulimo 
atsiimti karalienę Eleną. Vėsia
me, tyrame vakare, toliau nuo 
miesto, kur nesimato jokių ži
burių, nuoga akia toj grupėj ga- 

’ [įima matyti "virš dešimts žvaig- 
ždžių/targi tas lopelis’išrodo vi: 
sai baltas.'"Visame būryje nėra 
kitokios spalvos žvaigždės kaip 
.tik baltos-mėlynos.

Orionas užeina ant dangaus 
i pajstrižai, -bet galvą pirmiau, gi
lėjant nakčiai jis matosi tiesiai 
galva į šiaurę, kojom į pietus, 
o leidžiasi kojom į vakarus, taip 
sakant kojos pirmiau nusisuka 
nuo rytų į vakarus. Ta grupė 
yra pažymiausia ir aiškiausia vi
sų matoma, nors ne visas žvai- 
gėdes priskaitom prie jos kurios 
tudaro Orioną. Bet tos kitos 
yfaTmažos svarbos nuogai akiai.

Dar žingeidų dalyką skaity-l 
tojas lai įsitėmija 'apie žvaigž
dynus, ir visus dangiškus kū
nus. žiūrint į saulę, mėnulį, -ma
tome- kaip tie du dideli kūnai 
daug didesnę dalį dangaus už
dengia būdami žemai rytuose 
ar. vakaruose, o kuomet esti au- 
gštumose buna daug mažesni. 
Tas pats ir su konsteliacijomis, 
bet tai ne yiši patėmijo. Ge
riausią pavyzdį duoda Plejados, 
o dar geresnį Orionas. Kada va
kare apie 8 valandą einat į su
sirinkimą, ar teatrą^ pažiūrėkit 
į tas dvi grupes tekančias rytuo
se. Orionas išrodo labai išsiskė
tęs, žvaigždės viena nuo kitos 
taip toli kad sunku sugaudyt ku
ri priguli tai konsteliacijai. O 

e kada apie 11 ar 12 vai. nakties 
i- gryšit namon, vėl patėmykit jį 

[esantį jau augštai danguje — 
lyg .naktinio šalčio sutrauktos 
visos žvaigždės į mažesnį plotą, 
ir visas pavidalas išrodo pusiau 
mažesnis. -

Marsas dar vis matosi, jau 
ne taip didelis kaip vasaros lai
ku, ir tuoj po 8 vakaro leidžia
si. Jį tegalima rasti vakarų šo
ne toli pietuose. Paskui jį, ry
tų šone, seka rusva žvaigždė Fo- 
malhaut.

Andromeda, Pegasas (didelis 
keturkampis), Kassiopeja, Kė
lėjus matosi suminėto j eilėj nuo 
'viršu^alio į šiaurę, o rytuose 
nuo jų matosi Persėjus, esantis 
šiaurėj nuo Plejadų. Kassiope- ’ 
ja .ir Andromeda buna viršuje 
galvos apie 9 vai. vakaro, pirmo- ' 
ji išrodo W pavidale, Androme- ; 
da gi nesudaro aiškaus pavida- ; 
lo, -lik eina biskį išlenktas žvaig- i 
ždžių vainikas nuo keturkampio 1 
kampo linkui iPersejaus. i

■ vo aprašyta. Biskelį vėliau,- į 
' pietryčius nuo Aldebarano už

eina ant dangaus didis medžio
tojas Orionas, visų geriausia pa
žįstama konsteliacija, sų kėlė
ju didelių žvaigždžių, kurių po 
porą yra pietų gale, pora šiauri
niam gale, o apie vidurį eina 
diržas iš trijų lygioj eilėj ma
žesnių žvaigždžių, su ketvirta ; 
nusikorusia žemyn, kuri persta- - 
to Qriono kardą, šiaurėj nuo 
Oriono eina Dangiškieji Dvy
nai, dvi .toliau viena nuo kitos J 
esančios žvaigždės, bet toli prie • 
jų nesiranda kitų žymesnių ži
burėlių, per ką juos galima pa-1 esantį jau augštai danguje 
žinti.

šios tai konsteliacijos bus ma
tomos net iki vėlyvo pavasario, 
sekančiais metais. Taigi, mes 
dabar matome dviejų metų žvai
gždės.

Vėlyvam vakare pasirodo to
liau rytuose už .Oriono pora jo 
šunų — Canis Major su skais
čiausia ttnusų danguje įmatoma 
žvaigžde Sirium, ir Canis Minor 
su žvaigžde Procyonu, kuri yra 

Štai spa--mažesnė tiž pirmąją ir guli į

Milijoniniai Pinigėli Nai-
’/ kinama Rusijoj

Koks laikas atgal mes- išrodi- 
nėjome žmonių paikumą su pi
nigais : atsispaudžia popieriuką 
šu skaitline “10,000,000 rublių”

• ir moka kitam juo už porą šliu
rių, tas paima manydamas gavo 
tų šliurių vertės pinigų. Taip 
iki šiolei daroma bolševikiškoj 
Rusijoj.

Jeigu( vietoj tų dešimties mi- 
- lijonų stovėtų dešimts kapeikų, 

ir tai už šliures paėmęs Sovietų 
rojaus gyventojas turėtų tik to
kį pat popierėlį kaip ir pirma.

'Taigi, žmones vaido įsivaizdini- 
mai, prilyginimai naujų dalykų, 
prie senų. Bet kada nors iš tų 

, sapnų reikia išbusti.
Rusija jau bunda.

lio 2Eį d. iš Maskvos skelbiama j šiaurę nuo anos. Tik Venus, ir 
jog nuo 1923 metų -nuo yisų pi-j Jupiteris pilname savo skaistu- 
nigų skaitlinių turinčių uodegas i me Sirijų teperviršina.
iš 000,000 bus tie noliai nukapoki Dangiškieji Dvynai, Kastor ir 
ta ir panaikinta tie milijonai — Pollux, kokiu -tai badu pasikeitė 
kur buvo 1,000,000 rublių liks j savo vietomis, arba aiškiau kal- 
1 rublis, kur 10,000,000, liks 10 i bant savo šviesa. Kastor dabar 
rublių. Ir tam panašiai. ( vardu - stovi pirmoj vietoj, bet 
. Kada šalis neturi pamato, ka-1 Poltpx yra skaistesnis už jo bro- 
da popierinis pinigas neatstoja lį.. Kokie trįs šimtai metų at- 
aukso rezervo, tai ir bilijonus gal vienas astronomas pažymė-

užmato, kįlančios ir

vietomis apaugusios 
Jos yra barbariškos,

JuozaP-as: Ištiesų narsus, musų viešpats 
kad; taip greitai priešus' nuveikė ir jau 

gryžta 'atgal gyvas ir sveikas? Atėjau pa
klausti kaip gėriau mes jį privalėtume su
tikti.
Zelbora [sau]: Kodėl jis ten galo nega

vo.’; .. [Juozapui] Kaip mes jį sutik
sim. ... Tu tą geriau žinai. [Nudrebia bet 
vilčiai rankas, bet tuoj susigriebia] O kad 
ne.... aš pamislysiu.... aš tau pasaky
siu.... Aš pranešiu vėliau....
Juozapas: Gerai, mano ponia, aš lauksiu 

tavo paliepimo.
Zelbora: Ne dabar. [Susimaišius.] Aš 

dabar.... labai surūpinta*... labai per
imta tos žinios....
Juozapas: Aš viską paruošiu kuogeriau- 

sia.... Tikiu mano poniai bus linksma 
viešpatį vėl išvysti,- po tokio ilgo nesima
tymo. Ar aš galiu jau išeiti?
Zelbora: Pabūk dar.... čia su manimi.

[Stfsijudinus, sėda] Juozapai, ištikimas 
tarne ir verge! Potiparas sugryžta, sakai, 
jau rytoj gryžta? .... [Pasitraukia į vieną 
sofos galą] Sėsk čionai, parodyk, pasakyk 
ar tikrai parašyti jog gryžta jau rytoj ?.... 
Juozapas : Aš turiu skubėti, nėra laiko sė

dėt. [Prineša-jai raštą, išvynioja, rodo. 
Ji baugščiai paima jam už rankos, spaudžia 
ranką ir traukia raštą sau artyn. Paskui 
kita savo ranka paima jam už pirštų.] Taip, 
tikrai, rytoj gryžta, su dovanomis savo gra
žiajai žmonai?... [Jis palengva traukia 
savo rankas iš jos rankų.]
Zelbora [perskaičius, bevilčiai jį palei

džia] : Taip dievai lėmė?... Karė laimė
ta.... jiš sugryžta, Egiptas apimtas džiau
gsmais iš pergalės. Rytoj bus aukavimai 
dievams po visą kraštą kur tik pasiuntiniai 
praneš apie pergalę... .^-Visi linksminsis, 
o aš, aš.... [nulenkia galvą.] 
Juozapas: O tu, ponia mano, vėl sulauksi 

savo narsaus vyro kuris džiaugsis tavi
mi ir duos tau džiaugtis, po tokio ilgo nesi
matymo; ir jis padės po tavo kbjų brangiau
sias dovanas kokias tik,anuose kraštuose 
užgrobė. Jis pargabens tau perlų ir rubi
nų, aukso ir sidabro, šilkų ir kailių....
Zelbora.: Bet aš.... aš tik viena esu ne-

' rami.... Tik tu, Juozapai, galėtum ma
ne suprasti.... Sėsk čia šalę manęs, jau 
dienos darbai užbaigti....
Juozapas [šaltai]: Ištiesų paskutinė die

na yra ilgiausia. Nerami esi, ponia ma-

Vaizdas—Zelbora pradeda taisytis savo ap- 
rėdalus, veidrodyje dabinasi veidą ir 

pasileidžia plaukus. Už t r sukinėja 
visų durų uždangalus. Pati 

•pakursto smilkintuvą.
Zelbora: Jis čia tuoj ateis.... [Klaupia 

sėdom palei smilkintuvą, susijudinus.] 
Jaučiu aš kad meilė užvaldė mano širdį.... 
Aš jį pamilau ir .apie jį svajoju! Jis jau
nas, skaistus, tyras — ir aš pripratau jį 
mylėti.... Aš visad į jį žiuriu, ir gelia man 
širdį kuomet jis pro mane praeina ir man 
lenkiasi kaipo vergas.... Kokia migla yra 
tarp manęs ir mano mylimojo?.... Aš re
giu jį visur: regiu jį savo sapnuose nakty; 
je, ii’ mano vaidentuvėje jis vaidosi kuomet 
aš maudausi ir kuomet esu po paimu šešė
liais . -.. Kuomet jis kalba su dvaro ver
gais, mano širdis dreba, ir aš bėgu jį pama
tyti. ... Bet jis — jis yra atšalęs prie-ma
nęs ir neatkreipia nei savo akių į mano vei
dą. Jis nemato mano ašarų ir nejaučia ma
no širdis skausmo kokį aš kenčiu mylėda
ma jį!.... [Pauža.] Aš juokiausi iš mei
lės, ir šypsojausi žiūrėdama į kančias my
linčiųjų kaip jie džiūvo ir nyko ir kaip žu
dėsi vienas kitą; bet dabai’ kas tai paliečia 
ir mano širdies meilės stygas.... Dabar 
ir aš myliu ir kankinuosi, negalėdama'mie
goti nei tamsioje naktyje, nei vėsiame Ni- 
liaus vandenyje nerandu ramumo. [Pau-' 
za.] Rytoj sugryžta tas tironas Potiparas 
kurio verge aš esu ir kurio nekenčiu taip 
kad jį mirštantį matydama juokčiaus! ir 
džiaugčiaus. Jis paliuosuo? Juozapą, o aš 
vis liksiu vergę.... Šiąnakt Juozapas turi 
pas mane ateiti, o jei ne •— tai niekados 
daugiau aš jo vieno nesutiksiu.... Nejau
gi jis neateis? [Žiuri į duris] Ar ateina?

(Daugiau telpa ant pusi. 4-to)
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KĄ DARYTI SU REGISTRACIJA? 
Registruotis, ar ne?

JUOZAPAS IR ZELBORA—(Tąsa) 
[Klausosi] Galiaus, jeigu jis ateitu, pada
lyk taip [kreipiasi į dievės pavidalą] kad 
jo širdis jaustų ir geistų to ką jaučia ir no
ri mano širdis....

O, užtarėja pavergtų moterų, kurių šir- 
dįs alpsta be tikros meilės, — išklausyk ma
nęs, buk su manimi.... Kadangi mano my
limasis nejieško ir neina prie manęs, die
nos šviesoje, paakstink jį ateiti nors nak
tyje, ir padaryk naktį dusyk tamsesne, kad 
tik jis inane mylėtų.... Pripildyk jo akis 
mano gražybe, suminkštink jo širdį, ir lail 
jo lupas pajunta troškulį.... Didi Meilės' 
Dieve! Dieve tūkstančių vardu — aš krei
piuosi prie tavęs, aš atsiduodu tavo glo- 
bon....

Aš negaliu daugiau ilgesyje gludėt ir ken
tėti tokį širdies skausmą! Pripildyk, o Die
ve, taurę savo nuodų.... Gal jis gers tai 
su manimi — ir lai artinasi tas kas turės 
stotis! [Sukniumba pire aukuro, rankas 
suėmus, ištiesdama tolyn, per rankų tarpą 
nuleisdama iki žemei galvą.]

[Juozapas pasirodo, praskleisdamas 
vidurinių durų uždangalus, laikydamas 
juos rankose užpakalyje savęs,, ir nuste
bęs žiuri į ją. Nusilenkia. Jis apsime
tęs purpuriniu apsiaustu.]

Juozapas [žemu balsu]: Aš čionai, kaip 
man Asenata pranešė ateiti.

Zelbora [nustebinta nuoganda atsisuka, 
sujudinta verksmo; užkalbina jį gražiu, 

, muzikališku balsu]: Ko jieškai čia tu, sū
nau Jokūbo?
Juozapas : Nieko, moteriške; aš atėjau ant 

i tavo reikalavimo.
Zelbora [rūsčiau] : Trįs mėnesiai kaip ta

vo viešpats kariauja, o tu vis atsisakai 
nuo mano paliepimų, nuo mario norų! Ar 
tai toki yra ištikimo mano tarno užduotis? 
Juozapas [mandagiai]: Viską ką man 

viešpats prisakė išpildžiau....
, Zelbora : Taip, bet kodėl tu nepildai to ką 

aš tau liepiu?.... ? t
Juozapas: Viešpatąpaliko mane užvaizdą 

savo dvaro ir viso jo turto; aš he pailsio 
yaikštinėjo ir viską u^įpriu dieną ir naktį 
kad nieko pikto nenulftų.
Zelbora: ;. Ąš tai m^K —

viešpaties Potiparo atlieki, betgi nepildai 
to ko ąš tavęs reikalauju.
Juozapas: Aš laikau savo viešpaties žmo

ną dideliame paaukštinime. Tark ką no
rėjai mari pasakyti ir ko aš čia buvau pa-l 
vadintas? •
Zelbora [švelniau]: Ne vien del pasaky

mo žmogų galima pavadinti.... [Žiuri 
jam dailiai į akis, artinasi.]
Juozapas: Kam gi daugiau aš čia bučiau 

reikailngas? ....
Zelbora:

mų....
Juozapas:

raoną? 
Zelbora: 

. prieš musu! 
pais prie Juozapo, dar stovinčio tarpdury
je,] 
Juozapas : Jis yra žmogus, jo gyvastis tu

ri būti apsaugota. Juk eina baisios ži
nios apie rengiamą jam mirtį... .- 
Zelbora [per juokus]: Ar- žmogaus gy

vastis taip daug yra verta?....
Juozapas : Asenata sakė kad musų viešpa

ties gyvastis irgi pavojuje, jeigu Farao
nas liktų nužudytas....
Zelbora: Asenata tik sapnavo?... 
Juozapas: Ar ištiesų? Jei nieko nėra, aš 

turiu sau eiti: turiu daug reikalų iki mie
gui atlikti.

(Bus daugiau)

tu viską del

Taip sau; nėar jokių prisaky-

Leisi, gal kas staigaus apie Pa

O tai! Kuomi gi -yra Faraonas 
[Palengva žengia tre-

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! Pasidarbuoki t dabar!
Knyga'paskirai perkant, kaina $1 po- 
pieros viršeliais. Drūtais audeklo ap
darais $1.75. Su užsakymu siųskit ir 
pįnigus. Adresuokit:

“DIRVA”
7907 Superior Avenue Cleveland, Ohio

r (Tąsa iš pereito num.)
Kelyje ten linkui, jis užėjo į didelį pelkyną, 
per kurį jį nešė asilas, vienas iš dviejų ku
rie pasitaikė tuo laiku, arti tenai būti. At- 
sidėkavojimui už tai, Bakkus pavertė abu 
tuos gyvulius į žvaigždes. Dar kita pasaka 
apie šitą žvaigždyną kalba jog tie asilai sau 
vietą žvaigždėse užsitarnavo savo pagalba 
dievams jų kovose su milžinais. Šilėnus ir 
Bakkas jojo ant jų, ir garsus asilų žvengi
mas nugąsdino ir nuvijo jų priešus.

Allen išrodinėja jog Kanceras esąs bu
vęs Akkadų “Pietų Saulė”, gal but del savo 
pozicijos kur saulė būdavo žiemą labai to
limoje senovėje, bet vėliaus ta konsteliaci
ja buvo subendrinta su ketvirtu mėnesiu 
“Dugu” (musų birželiu-liepa), ir buvo ži
noma kaipo “Šiauriniai Saulės Vartai”. 
Yukatane, Centralinėj Amerikoj, vienas 
maldnamis buvo pašvęsta Kancerui, ir bu
vo tikima kad saulė kuomet užima rietą toj 
konsteliacijoj, vidurdienio laiku nusilei
džianti ugnies paukščiu ant altoriaus ir su
deginanti ten padėtą auką..

Kanceras yra svarbiausiai žymus dėlto 
kad toj konsteliacijoj randasi didis nuoga 
akia matomas žvaigždžių spietis “Praese- 
pe”, taip vadinamos “Ėdžios”, iš kurių du 
asilai, perstatomi artimai esančiom žvaigž
dėm, sakoma ėdą. . Šis klusteris-spietis An
gliškose astronominėse. pasakose žinomas 
kaipo “Avilis”, tik šio vardo kilimas nėra 
susekama. Šis stebėtinas saulių spietis ty
rame danguje nakties laiku perstato miglo
tą vaizdą. Tankiai jis per klaidą palaiko
ma už kometą.

Šis “Avilis” ypatingai svarbus istoriš
kai tuomi kad jis davė Galilėjui vieną iš 
ankstyviausių prirodymų apie egzistavimą 
žvaigždžių, minių, nematomų nuoga akia. 
Jis rašė: “Nebula vadinama Paresepe, ku
ri nėra Viena paskira žvaigždė, tiktai, bet 
masė iš suvirš 40 mažų žvaigždžių. Aš pa- 
tėmijau 30 žvaigždžių šalip' Aselli.” Didie
ji šių dienų teleskopai parodo šiame būry
je 363 žvaigždes.

Praesepe buvo laikoma perstatančių 
Ėdžias kuriose Kristus gimė, ir Kaessius 
lygino jį su Teisingystės Šarvu. Schiller 
privedžiojo jog Praesepe ir Aselli perstatė 
Šv. Joną Evangelistą.

Pats senoviškiausias moksliškas tėmi- 
jimas Jupiterio kokis yra mums žinoma bu
vo pažymėta Ptolemio, įvykęs 83 metai po 
mirties Aleksandro Didžiojo, kuomet Jupi
teriui pasitaikė pereiti per Ėdžias. Tas bu
vo 240 m. prieš Kristų.

Birželyje, 1895 m., visos planetos, iš
skyrus Neptūną, buvo šiame dangaus kam
pe, ir čionai apsireiškė garsingoji Halley’c 
kometa 1531 m.

Ėdžios buvo žymiu oro nuspėjimo žen
klu, net taip anksti kaip dienose Aratos ir 
Homero.

Plinijus rašė: “Jeigu Praesepe nesima
to tyrame danguje tas yra ženklu busian
čios smarkios audros.” Pajūrių gyvento
jams tas labiausia apeidavo.

Chinijoj Ėdžios buvo žinoma, sako Al
len, labai nemaloniu vardu, “Išgaravimas 
Sukrautų Lavonų”, ir tik vieno laipsnio 
protarpyje nuo jo, toje srityje Mefkuras 
buvo patėmyta birželio 9 d. 118 m. Chinie- 
čių vardas Kancerui buvo “Raudonas Pauk
štis”, ir buvo manoma jog ta konsteliacija 
pažymi vieną iš buveinių Raudonojo arba 
Pietinio Imperatoriaus.

Astrologijoje, kaip ir visi klusteriai, 
Avilis gręsė blogumu ir apakimu.

Šioje konsteliacijoje buvo šeštoji Indų 
mėnulio stotis, žinoma vardu “Pušja”, kas 
reiškia “Gėlė”. Ji kartais buvo atvaizdi
nama pusmėnuliu, o kartais kaip vylyčios 
galva. Indų pavadinimas “gėle” šios dan
gaus sritifes žvaigždyno parodo gan keistą 
supuolimą, mažiausia sakant. Peruvėnų, 
Pietų Amerikos gyventojų, astronomijoj 
Kanceras buvo vadinama “Cantut Pata”, 
ir “Cantuto Terasa”, gi cantut yra šventa 
Inkų, Peru vijos gentės, gėlė. Ištiesų čia 
yra dangiau.negu supuolimas pasitaikymų 
šių dviejų paskirų tautų, esančių už plataus 
vandenyno viena nuo kitos, kad ta taip ne
aiški žvaigždžių grupė abiem išrodytų į gė- ] 
lę. Tas faktas lyg įrodo jog kokiame nors į 
tolimos praeities laike yra buvę susinešinė- Į 
jimų tarp tų dviejų garsių tautų.

(Bus daugiau)

Niekas taip Amerikos Lietu- ,Lietuvos Seimas tą klausimą 
vių nesukėlė kaip paskelbtasis j svarstys, ir įtsatymą atatinka- 
registracijos įstatymas. Iš vi- mai perkeis. Taigi rizika ne- 
sur tik pilasi protestai, ir regis- tekti Lietuvos piliečio teisių yra 
truotis nei vienas nei nemano, menka. Lietuva negali atsisa- 
Sąryšyj su-tuo, iš visų pakam- kyti nuo šimtų tūkstančių savo 
pių išlenda “pagrindinės” spė- vaikų užsienyj, ypač tokių kurių 
kos, kurios nuo pat pradžios bu- finansinė parama yra būtina, 
vo nusistatę prieš Lietuvos Ne- Ar ne Premjeras Galvanauskas 
priklausomybę ir Valstybę. Tos Genooj sakė kad Lietuvos litų 
spėkos mato puikią progą pasi- ramstis bus tie dešimts milijo- 
gauti minių ūpo ir pavartoti su- Inu dolarių kurius Amerikos Lie-

I tuviai kasmet pasiunčia Lietu
von?

I Nuo. registracijos ir duoklių 
mokėjimo nukentės tik amžinie
ji Lietuvos valstybės priešai- 
bolševikai, et cetera. Jie tu
rės arba tapti Amerikos pilie
čiais arba Lietuvos, kas jiems 
neskanu nei taip nei šiaip. Jau 
savo protestavimu jie prisipa- 
žįsta esą Lietuvos piliečiais, nes i

i koks biznis butų, pavyzdžiu, Ita
lams, protestuoti prieš Lietuvos 

I valdžios įstatymus, kurie jų ne- 
iapeina? Ir kiekvienam Lietu- 
jvos Valstybės rėmėjui, kuris ne 
vieną dešimtinę padėjo jai, bu- ■ 
tų malonu kad ir nuo prieš-val- 
stybinių gaivalų butų nulupta 

i jų skraistė: arba jie turi rem-

sidariusį momentą propagandai 
už prieš-valštybines ir prieš-tau- 
tines idėjas. Ir daugelyj vietų' 
tautininkai nežino ką daryti: 
vienur dedasi su amžinais Lie
tuvių Tautos ir Valstybės prie
šais kad išnešus protestus. Ki
tur tyli ir leidžia tiems priešams 
veikti. Taigi čia ir noriu pa
kalbėti kaip man regisi klausi
mas stovi.

Savo valstybę remti yar kiek
vieno piliečio pareigai Jei mes 
priimame 'Lietuvos Valstybę, 
norime kad ji 'gyventų, ir kovo
jame už jos gyvybę — tai mes 
turime ją remti. Rusų istori
joje yra pavyzdis iš taip vadi
namų “Smutos” laikų' kuomet 
du piliečiai, Mininas ir Požars- 
kis, ėmė -nešti ant rinkos savo ti Lietuvos Valstybę, arba, jei 
turtą ir-kvietė 'kitus,piliečius tą nenori, paliauti rėkavus apie da- 
daryti. Taip 'buvo žmonių upas lyką kuris jiems neapeina. Jei 
sukelta kad kiti buvo pasirengę jie pritaria Lietuvos Valstybei, 
savo žmonas atiduoti, už pini- kaipo darbui Lietuvių Tautos, 
gus, kad už juos pąsamdžius ir jie turi ją ir finansiniai bei mo- 
aprengus kareivių ginti Rusiją Į raliai paremti. Jeigu jie nepri- 

’ taria tai-jie arba gali kovoti 
prieš ją, ir skaitytis priešais, 
taip kad visuomenė žinotų, arba 
tylėti ir “nesibaderiuoti” daly
ku kuris juos neapeina.

Taigi, tautininkai rengdami 
protesto mitingus drauge su 
"staiga sulietuvėjusiais” kairiai
siais turi nurodyti visuomenei 
kaip dalykai stovi ir kokie yra 
kairiųjų tikslai tuos protestus 
rengiant, ir kokie yra tautinin
kų tikslai. Geriausia yra tokių 
viešų mitingų nei nerengti, bet, 
kiekviena draugija, kiekvienas 
pavienis asmuo lai siunčia Lie
tuvos Valdžiai, Lietuvos Seimui, 
ir Atstovybei protestų rezoliuci
jas ir pareiškimus. Tuomet įs
tatymas bus pakeistas (nes jis 
vistiek bus pakeistas), ir kairie
ji neteks progos paagituoti už 
savo kromelį. V. S.

nuo Lenkų. Ir kiekvienoje isto
rijoje yra tokių pavyzdžių kad 
piliečiai viską, atiduoda už savo 
tautą, už savo valstybę. Tūks
tančiai Lietuvos piliečių-jaunuo- 
lių tarnauja kariumenėje, leisda
mi savo jaunystės metus be nau
dos ypatiški. Kiti tikstančiai 
moka didelius mokesnius, supi
la dideles rekvizicijas, ir kito
kiais budais remia savo valsty
bę. Taigi tiems Amerikos Lje- 
tuviams kurie mano likti Lietu
vos piliečiais, mano kada nors 
gryžti į savo Tėvynę ir tenai 
įsigyti nuosavybės, biznį, ar že
mės, mokėjimas kasmet po $5 
Lietuvos Valstybei yra niekas. 
Tie $5 nei šimtinės dalelės nesu
daro tų mokesnių ir pasiaukavi- 
mų -kuriuos neša Lietuvoje gy
venanti musų giminės. Kuom 
mes esam geresni kad mes netu
rime nieko mokėti Valstybei, o 
vienok turėti lygias teises su 
Lietuvoje gyvenančiais (išsky
rus balsavimo teisių) ? ,

Ir manau kad ne mokėjimas 
taip nemalonus protestuojan
tiems kiek ta grasmė, tas pabau
dimas : jei neįsiregistruosi tai 
tampi išbrauktas iš Lietuvos pi
liečių skaičiaus iš Lietuvių Tau
tos, tu netenki visų teisių pilie
tybės ir kraujo. Tokis grąsi- 
nimas save gerbiantiems Ame
rikos Lietuviams, kurie ne sykį 
pasirodė šimtą kartų *patriotin- 
gesni negu daugelis Lietuvos in
teligentų, nėra skanus, nėra tei
singas. Ir Amerikos Lietuviai 
daugiausia prieš tą protestuoja. 
Aš manau kad protestų nebūtų 
jeigu butų buvę paskelbta kad 
kiekvienas kuris nori prisilaiky
ti Lietuvos pilietybės, įsiregis-1 
truotų ir Lietuvos Valstybės | 
reikalams mokėtų kas met po 
penkis dolarius. Jei jis nesu- 

j mokės jų paskirtu laiku, arba 
, Atstovybei, tai iš jo tie pinigai 

bus iškolektuojama jam gryžus 
į Lietuvą. Piliečio teisių jis ne
praranda kad ir neįsiregistruo
tų ir nemokėtų.' Amerikos pi
liečiams Lietuviams turėtų būti 
palengvinta sąlygos atgavimo ' 
Lietuvos piliečio teisių. ;

Nors mokėjimas duoklių, ku- ! 
rių užkrovimui mes neturėjome 
progos pritarti (kadangi neturi
me ; balsavimo teisių Lietuvos 
valdžioje), arba taip vadina
mas “taxation without repre
sentation” yra nedemokratiškas 
ir smerktinas, bet protestuoti 
prieš tą, atsižvelgiant į faktą 
kad mes milijonus dolarių suau- 
kavom liuosnoriai Lietuvai, bu
tų vaikiška. Protestuoti įtik rei
kia prieš surišimą pilietybės tei
sių su registravimu ir mokėji
mu.

Dabar, registruotis ar ne ? Ge
riausia, nesiregis'truoti. Tuomet I 
Lietuvos veikėjai pamatys kad I 
kitame klausime Amerikos Lie- I 
tuviai yra “one, good, solid I 
block”. Jau Steig. Seime buvo B 
įnešta paklausimas apie suriši- I 
mą pilietybės su registravimu. I 
Nėra abejones kad • ir naujas į
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OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO!

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

PALYDOVAS — 50c
i Kas reikia žinoti kiekvie

nam Lietuviui gryžtančiam
| Tėvynę. Su spalvuotais 

Kauno ir visos Lietuvos 
žemlapiais. Irgi mažai ga
vome. Reikalaukit tuojau.

KELIONĖ APLINK PASAULI 
PER 80 DIENŲ — $1.00

Puikiausia knyga ką kada 
skaitęt. Su daugeliu paveik 
slų. Važinėjimai poros ke
liauninkų po visas pasaulio'

. 225 puslapiai. Jau 
nedaug jų teliko.

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MĘ — 75c

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

Pinigus su užsakymu siuskit:
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, O.

liauni 
j dalis.

©©©©©©©©©©©©©

Lietuviškai-AngUikaa ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj' gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai, ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalįs apsieiti, nes tenai bus reikalų su. 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patjs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje šmonša- 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo Ne. J14«. Drūtais apdarais

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

10% ir Saugumas
Mokama 10% Dividendo

Nelaikykit savo pinigų ant mažų nuošimčių— 
investinti pinigai j THE A. B. SAVINGS' and 
LOAN CO. atneš jums didelę baudą, nes ak
cininkams mokama 10% metuose. Ne tik kad 
jūsų Šerai atneš gerą dividendą, bet sykiu jie 
auga vertėje kas metai. Panašių kompanijų 
akcijos Clevelande dabar yra vertos kelis sy
kius tiek kiek jos kainavo (vienos įstaigos ak-

• ei jos šįmet vertos $246.00 už $100 mokėtų).
THE A. B. SAVINGS and LOAN Co. uždarbiai 
stovi pirmoje eilėje, delei atsakančio' reikalų 
vedimo.

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

$5 išsyk ir po .50 į mėnesį nuperka 1 šėrą 
25 išsyk ir po 2.50 į mėnesį nuperka 5 šėrus 
50 išsyk ir po 5.00, į mėnęsį nuperka 10 šėrų ,A 

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

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

užžiurimos taupymų ir paskolos įstaigos.

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

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

j siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
f visas speėiales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL

VIO, PLAUČIU, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDŲSS, tSERKLĖS, 
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. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIšKĄ analizavimų ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir 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 nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku. , 
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

CLEVELAND, OHIO 
OFISO' VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE.
• Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENlAIS 10 IKI 1.
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KRYŽIOKAS
Parašė Kukurūzas

Nes ten, rodos, pulk’s gryžiokų 
Atpleška, atjoja.

[Puldinėja į visas puses, šian ir ten bėga.] 
Kur reiks slėptis, ką daryti? 
Kojos nenor* nešti....
Pasislėpsiu, gal dar liksiu
Gyvas nors šiandieną....

[Užlenda už medžio. Publika jį ir jis pu
bliką mato, bet kryžiokas jo nemato, o jis 
kryžioką mato.]

Barkūnas :
[Atjoja ant nulaužtos šakos, žiūrėdamas 

į užpakalį; jodamas susipina kojas ir per
virsta. Atsistoja, nulipa, numeta šaką, ' 
šia]: •

te
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(Tąsa iš pereito num.)
Ronaldas:

[Vėl priėjęs pasveikina, dvasios pagau
tas] : Žinai ką tamista?.... Aš matau jog 
iš tamistos gali būti puikus aktorius.... 
Jei tik nori, lik su manimi, o mudu, važinė-, 
darni po teatrus, darysim puikų pragyve
nimą. ... Aš turiu parašęs puikų veikalą, 
vardu “Kryžiokas”, bet man trūksta kito 
aktoriaus, ir niekad savo veikalo negaliu 
perstatyt. Kaip tamistos vardas?

Barkūnas :
Vadina mane Perkūnu, ale tikras mano 

vardas ir pavardė yra Pilypas Barkūnas. 
0 ką tas aktorius turi dirbt?

Ronaldas :
Dirbt nieko nereikia, tik taip kaip mes 

čia dabar — užeini priešais publiką, atloši 
ką nors, na ir gauna gerą mokesnį.... Tai 
viskas....

ta lengvo- 
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Barkūnas:
Nenoriu, bijau — tu gali mane apgaut. 

Aš nenoriu važinėt po miestus.... Aš ver
čiau sau dirbsiu garbarnėj, man užteks.... 
[Eina sau. Ronaldas sulaiko.]

Ronaldas:
Pasitikėk manim. Visai nėra ko bijot. 

Aš teisingas žmogus. Kada apsiprasi, ro
dysis kad taip tik ir reikia. Aktoriaus len
gva duoda.... Na, tark žodį: Ar sutinki?

Barkūnas :
[Ilgokai pakrapštęs pakaušį]: Na, po 

šimts knipelių, sutinku.... Tik žiūrėk tu 
manęs neapgauk....

Ronaldas:
[Ima už jo rankos, abiem rankom sveiki

na] : Labai man linksma tave turėti! Buk 
tikras kad aš tavęs nenuskriausiu. [Išsi
traukia iš kišeniaus knygelę, duoda jam] 
Še tau rolę, bėgk dabar namon, o kaip iš
moksi žodžius atmintinai, ateik pas mane. 
Te ir mano adresą. [Išsitraukia iš užančio 

fe .didelę kortą,-paduoda] Tik-nepamiršk....
[Barkūnas nušoka nuo estrados, per publi
ką išbėga lauk.]

Scena1 II 1
Vaizdas — šilelis, su daug medžių. 

Prietamsa.
Ronaldas—Lietuviško šarvuočio rūbuose 

kokius nešiojo 'kryžiokų laikais; šone ka
bo ilgas .kardąs; rankoj turi šydą apsi
gynimui. Su ilgais ūsais.

Barkūnas—kryžioko uniformoj ir šarvuo
se. Viskas kaip kryžiokai dėvėjo; kar
das trumpas, gali būti net pusiau nulauž
tas. Ant krutinės, kepurės ir šydo kry
žiai. Jo barzda trumpa, bet plati.

[Uždangai kįlant, užpakalyj scenos girdisi 
. kurti bet tvirtą vyriška daina] :

Eina garsas nuo rubežiaus, 
Žirgas reik balnoti, 
Daug kryžiokų- ties Malburgu 
Rengias mus terioti.
Pasilik, sesute, sveika, 
Nuramink širdelę, 
Gal sugryšiu, nepražūsiu 
Už tėvų šalelę;*

Ronaldas: I »
[Ateina tykiai, bailiai, atbulas; sustoja, 

susikūprinęs, apsidairo po visas puses, kar
dą laikydamas išsitraukęs, paskui 
šia, lieka drąsesnis] :

Nesimato jau kryžiokų 
Nei vieno aplink....
Tik jų galvos kai kopūstai 
Riogso po laukus....

[Iškelia kardą, persistato kovos lauką, 
pudingai kalbėdamas]:

Lyg didvyris aš kovoju 
Su priešais narsiai; 
O aštrusis mano kardas 
Kryžiokus tik kerta....
Viteną smeigiu, kitą duriu — 
Tas daugiau nekels......

. Ir kaip dailu — kraujo upės 
Plusta, teka, puls ta....
Galiaus mus, ir* mūsų priešų 
Likom tik keli, 
Ir mirtis — mirtis štai žiuri 
Manei į akis....!

s Štai, jau, rodos, priešo kardas 
Man širdį pervers....
Bet stipresnė ranka mano
Paguldė aną! [Pasididžiuoja.]

[Už scenos pasigirsta tylus tolimi šuka- 
vikai, dundėsis; Ronaldas pakreipia ausį, 
klausosi, pradeda drebėt, nuogandžiu balsu 
tęsia]:

Ir.... ir.... ir.. >. kiškos dreba, 
Blusos ima mirti! [žiuri į tolį]

išsitie-

įs-

Tpru! Sustoki čia, žirgeli, 
‘ Toliau nėr’ ką joti....
Jau pagonų daugiau nėra, 
Nėr’ nei kas kapoti....

[Ronaldas tai išgirdęs persigąsta, traukia
si už medžio ir kuprinasi prie žemės. Bar

kūnas persistato sau karės lauką kur karia
vo su pagonais, Lietuviais. Išsitraukia sa
vo trumpą kardą, lyg laukdamas priešo už
einant, susilenkęs, sako]:

Štai pagonįs tiktai slenka 
Prie musų artyn ■ j . 
Ir su baisiu įnirtimu
Veja mus šalin....
Bet mus vado kryžius rankoj, 
Kitoje gi kardas
Musų dvasią atgaivino — 
Sekės musų darbas!

[Ronaldas netyčia dusliai sukosti; Barkū
nas persigandęs dairosi aplinkui, vaikštinė
ja kardą atkišęs, Ronaldas atsistoja-, laukia 
priešo; Barkūnas-jį suranda, abu griūva 
iš nuogandos atbuli ant žemės. Tykiai, pa
lengva, rankom pasiremdami, abu stoja ant 
kojų, akis viens į kitą intempę, paskui 
viens ant kito taikydami kirsti.]

Barkūnas:
[Šoka smarkiai ant Ronaldo] : 

Priimk krikštą tu, pagone, 
O ne — tuoj čia gulsi!....

Ronaldas: .
[Ronaldas, persigandęs, bet kardu 

damasi]:
O, Perkūne, dieve mano, 
Stok į mano vietą....' 
Mano blusos jau numirę....

Barkūnas:
[Smarkaudamas apie Ronaldą šokinėja] : 

Paliksi šį svietą!
Jei^nenori but krikščioniu 
Kai šuva prapulsi!

[Pradeda‘kardais kapotis, šokinėdami vie
nas prie kito artyn ir atgal, lakstydami po 
visą scena. Barkūnas kerta savo trumpu 
kardų visa spėka, o Ronaldas, persigandęs, 
stripinėdamas ginasi. Barkūnas išmuša 
Ronaldui iš rankos kardą, meta savo, grie
bia aną, taip jie kartais susimaino. Mus
ty nė tęsiasi gana ilgai. Barkūnas perdu-' 
ria Ronaldą, šis virsta ant žemės, guli aug- 
štieninkas. Tuo tarpu girdisi liūdnas 
mas moteriškas- balsas iš už scenos] :

Jau pavasaris išaušo,.
Gieda veversėlis, 
Nepargryžta nuo Malburgo 

_ Mano1 bernužėlis ....
Saulė leidos, buvo kova. 
Kraujo daug tekėjo, 
Už tėvynę mylimasis 
Galvą ten padėjo....

[Barkūnas tuo tarpu padeda* Ronaldui 
koją ant krutinės, kardą pastato ant pilvo, 
kita ranka išsiima iš kišeniaus bohką, ant 
kurios parašyta “DEGTINE”, lašiną iš jos 
Ronaldui ant burnos]:

Barkūnas :
[Pamaldingu balsu]:

Štai vandenį šventą išlieju 
Ant tavo pagonišku kūno, 
Ir nuo šios dienos jau tū busi 
Dievo, o ne ano Perkūno....

1 [Linguoja galvą, liūdnai į jį žiūrėdamas] : 
Guli tu čionai jau negyvu.... 
Visko ką turi nereiks tau — 
Pinigų ir nieko, o nieko — 
Todėl aš paimsiu juos sau....

[Gabiai iškrato visus kišenius, krauna sau 
į kišenius, ką rasdama^. Paskui atsistoja, 
apsidairo, pasikabina šone kardą, pradeda 
eiti tolyn, bet sustoja, atsigryžta]

Bet.... gaila tavęs nelaimingo: 
Neliksiu čia tavo galvos, 
Nes varnos suspitę aplinkui 
Dar kartais akis iškapos.

[Išsitraukia kardą, užsimoja kirst galvą. 
Ronaldas tuo tarpų pašoka ant kelių. Bar
kūnas kreida nupiešia Ronaldui ant kruti
nės kryžių, tas pasižiūri į naują savo ženk
lą; atsistoja. Pasveikina Barkūną.]

Abudu Sykiu:
[Iškelia kardus, kitom rankom susikabi

na, prieina arti priešakiu estrados, kožnas 
sau

DU PRAŽŪTINGI 
DAIKTAI 

Brendant į jurę — 
Vanduo gilyn traukia, 
Bangos nubloškia, 
Dugnan nuskandina. 
Bėda tam žmogui 
Kurs bangoms pakliūva 
Retas kurs lieka 
Iš jų — nepražūva. 

Nors gamta davė 
Vandenį gyvybei, 
Bet kur perdaug jo — 
Jis yr’ pražūtis.

Brendant į meilę — 
Širdis tolyn traukia, 
Niekad nežiūri 
Kada ir kaip žaidžia; 
Bristi gilyn vis 
Kožną primasina, 
Sykį sugavus 
Retą ką paleidžia.

Nors gamta meilę 
Davė gyvybei, 
Bet kur perdaug jos — 
Ji yr’ pražūtis.

Menelaus.

eina

gin-

'■ 'kutinis nuosprendis.
Paveikslo vaizdas tokis: Rie-J 

|biais arkliais, storais ratais ve
žime važiuoja vyskupas pr kas 
•tam panašaus, pilnoj savo baž
nytinėj, puošmoj, rankose iškė
lęs kieliką, viršuje ore skraido 
angelukai; arklius veda tvirti, 
drąsus vyrai, paskui vežimo se
ka riebios moterįs, vaikai ir vėl 
vyrai. Jie visi nupiešta gražio
mis skaisčiomis spalvomis. Po 
arkliais ir ratais ant žemės gu
li mindžiojami tamsiom spalvom 
piešti žmonės — šie tai yra ne
tikėliai. Reiškia, religija paėmė 
viršų, sutrempė pagonis, ir va
žiuoja sau tolyn.

Religija — ar jos delei — su
tremta ir senovės daila, kaip sa
kėme pirmiau.

Tai buvo trįs šimtai metų at
gal. Dabar jau tie ratai kuriais 
tame paveiksle vyskupas važiuo
ja yra Supuvę, atsikėlė tie ku
rie buvo sutrempti, ir jie pas
kui religijos užeina su mokslu, 
su laisve, sų demokratingumu, 
ir lyg dulkės kįlančios paskui ve
žimo ėda akis tiems kurie kitus 
trempia.

Religija — arba jos demago
giški perstatytojai — jau ne
įstengia tremti-mindžioti visų, 
o priešingai —r ir tas vežimas, ir 
tos davatkos ir davštkinai — tu
ri pasitraukti iš kelio žmonėms 
kurie pakilę iš purvo pamatė 
jog trempimu nieko nelaimėsi, 

| reikia protu žmonėms savo ga
lybę reikšti.

Dar šiose dienose Lietuvoj 
yra tokių kurie drysta įsėdę į 
religijos vežimą (ar bačką) per
sekioti laisvą 
vežimo ratai 
smunka.

mintį, bet jau jų 
vienas po kitam

(Bus)

toli-

palaidu tonu gieda]:
Išvieno dabar mes kovosim, 

' Ir krikštysim aplink, visus,
O kardais tuosius iškaposim 
Kurie pakels rankas prieš mus! 
Palaimink, Dieve, savo tarnus; 
Pridengk tu juos skvernais savo, 
Nes narsiai del tavęs kovoja 
Ir skelb’ visur vardą tavo!

[Paskutines dvi eilutes sugieda du sykiu.] 
[UŽDANGA]

I “———
nes Dievas apsaugojo Lietuvą

tur- 
visi, 
nuo- 
tarp

Nuo Juokų Red.:' šios gerb. 
Menelaus eilės primena mums 
karčią teisybę. Vanduo yra gy
vybės palaikytojas, savu keliu, 
bet kurie maudėtės jūrėse ži
not kaip gilyn pabridus yra la
bai lengva dar toliau bristi, bet 
į kraštą eiti labai sunku,"ir vis 
tave lyg atbulą gilyn traukia. 
Apie meilę duosim štai kokį pa
vyzdį. Persistatykim sau mes 
esą Klasiškoj Gadynėj, kada dar 
buvo daug dievų — ir jie 
but nesutapdami danguje 
ar nenorėdami viens su kitu 
lat maišytis — ateidavo
žmonių ant žemės. Vieną sykį 
Pėleus ir Thetys rengėsi vestis; 
į vestuves užkviesta visi dievai 
ir dievės, tik viena Eris nebuvo 
kviesta. Ji iš piktumo, atėjus į 
vestuvių vietą per langą įmetė 
obuolį ant kurio buvo parašyta 
“Gražiausiajai” (tai kuri yra 
gražiausia). Trįs dievės — Ve
nus, Ajena ir Junona — lenkty
niavo viena su kita savo gražu
mu. Visos trįs kožna sau norė
jo tį aūkso obuolį pasisavint, 
skaitydama save esant gražiau
sia. Moterįs tai moterįs — jos 
beveik už plaukų griebėsi už tą 
obuolį. Tada buvo pasiūlyta pa
vadint tyrą, nieko nenusimanan
tį jaunikaitį, piemenį Parisą, 
kad jis išspręstų kuriai tas obuo
lis priklauso. Tas obuolis gavo 
vardą “Nesutikimo Obuolis”.

Parisui atėjus, išklausius da
lyką, ir visų trijų dievų skirtin
gus pažadus ką jis gaus jeigu 
kuriai atiduos obuolį, jaunikai
tis vistiek pajinko prie Venaus 
dovanos — ji pažadėjo jam duo
ti gražiausią moterį pasaulyje. 
Kadangi gražiausia tuo laiku 
buvo Elena, žmona Menelaus, 
Spartos .karaliaus, nelengva bu
vo Parisui ją paimti, bet jis ją 
išsivogė, nusigabeno į Troją, už 
ką kilo karė, kuri tęsėsi per de
šimts metų, iki Troja puolė, o 
Paris žuvo ir Elene sugryžo pas 
savo vyrą.

Toj karėj ne tik žmonės bet 
ir dievai susiskaldę: vieni gelbė
jo vienai pusei, kiti kitai, — ir 
tik del tokio nieko kaip mote
riškė ....

Del ko šios eilės mums Trojos 
pasaką priminė? Nagi del gerb. 
šių eilių autoriaus pasirinkimo 
sau tokio parašo.

4/
(Tąsa iš pereito num.) Atsi

žiūrėję užtektinai į prastą bet 
gana žingeidų paveikslą Dan
tės, mes nuėjome toliau — ir 
pristojome prie kito paveikslo. 
Tankiai — arba nuolat — mes 
į jį pažiūrime kada tik į muze- 
jų nueiname; šis paveikslas yra 
labai puikus — darbas garsaus 
Rubenso, vieno iš žymiausių vi
duramžių piešėjo'. Rubens gy
veno trįs’šimtai metų vėliau po ‘ 
to artisto kuris piešė Dantės pa
veikslą, .taigi ant tiek daila jau 
buvo pažingėjus. šis paveiks
las išrodo puikiai iš arti ir iš 'to
li į jį žiūrint’-— kas nė visada 
yra su kitais paveikslais. Para
šas ant jo: “Religijos Pergalė”. 
Jisai pieštas tais laikais kuo
met dar inkvizicija buvo pas'ku- 
met dar kunigai valdė pasaulį, 
kuomet popiežius buvo karalius 
nuo dangaus iki žemės, kuomet 
inkvizicijos tėvų žodis buvo pas-

L. A. ž. (iš Chicagos) 
“Redaktoriai pavoj u j e! 
tik žmogui gręsia kokia nelaimė, 
jis tuoj rėkia visa gerkle: ‘žiū
rėkit ką jie daro.... jie tai 
baisiausi nevidonai!’ Taip atsi
tiko su ‘Dirvos’ Juokų Klebonu. 
Užpereitame num. jis rašo kad 
gali kilti karė tarp žemaičių ir 
Lietuvių, ir šaukia Lietuvos val
džią imtis priemonių uždraudi
mui žemaitiškos spaudos. Aš 
netikiu kad tokia karė įvyktų,

rašo:
Kaip

nuo ‘bedievių’, apsaugos ją ir 
nuo žemaičių. Chicagos ‘Žemai
tija’ nesiuntinėja Lietuvos že
maičiams nei pinigų, nei laivų 
su armotomis, o jie vieni ne
įstengs prieš Augštaičius ka
riauti.

“Bet ką paprastas žmogelis 
gali žinoti visas gudrybes! Vie
ną gražią naktį Chicagos ‘'Že
maitijos’ Komiteto nariai apsi- 
šaukia kokiais generolais arba 
ministeriais — ir šia tau: karė 
paskelbta. Atsarga gėdos ne
daro, tai aš manau -kad valdžia 
turi tuč tuojau likviduoti ‘Že
maitiją’, arba jos komiteto na
rius į pelkes išsiųsti. Ir jus, re
daktoriai, kurie dėjot ‘Žemai
tijos’ raštus neištruksit nuo at
sakomybės. Jeigu tik Žemaitis 
pradės pešioti plaukus Augštai- 
čitri ir tokiu budu kiltų kraujo 
praliejimas, mes jus visus 
tempsime į karės teismą už 
dingą Lietuvai agitaciją.”

4/
Gerb. Pilypas iš Trakų rašo: 

"Kada Lietuvoj ėjo partijų agi
tacija Seimo rinkimams, viena
me miestelyje liaudininkų kalbė
tojas sakė prakalbą. Kr. demo
kratams tas nepatiko; neturėda
mi kitokio budo tokias prakal
bas suardyt, nes publika klausė
si .ramiai, kr.-demai sugalvojo 
nors apšaudyti kalbėtoją žaliais 
kiaušiniais (panašiai kaip seniau 
Amerikoj darydavo). Bet lyg 
ant nelaimės, niekas kiaušinių 
neturėjo. Iš kur buvus nebu-' 
vus, pasisuko ten bobelka su ka
sė kopūstų, ir ji pristojus klau
sė net išsižiojus. Koks tai kr.- 
demas nustvėręs iš kasės kopūs
to galvą sviedė į kalbėtoją. Bet 
kalbėtojas kalbos nepertraukia, 
pagriebęs tą kopūsto galvą, iš
kėlęs augštyn, sako: “Broliai ir 
seserįs, kuris iš jūsų pametėt 
čia'savo galvą, galit be baimės 
ateit ir atsiimti.”

Z. Zanavykas (iš 
prisiuntė: “Pavasarį 
žiemines drapanas į
vasaros į šalį, visus jų kišenius 
iškrečiam kad nieko juose nelik
tų. O -rudenį tas drapanas 'vėl

paimdami dėvėt, vėl iškrečiam 
jų kišenius ^ieškodami ką nors 
juose rasti.”

Nuo Juokų 
tie smertelni

Red.: Kokie paiki 
žmoneliai....

Yra dvi tiesos valdančios mus 
— vienos žmonių darytos, kitos 
gamtos darytos, ir tos abi griež
tai viena prieš kitą kaip du mir
tini priešai kovoja.

nu- 
blė-

Detroito) 
padėdami 
šėpas ant

Chicagos “Draugas” gavęs te
legramą apie Seimo rinkimus, 
pamatęs kad kr.-demai nelaimė
jo didumos, pradėjo daryt kom
binacijas su noliais. Iš praneši
mo patyrė kad kr.-demų išrink
ta apie 33. (Tai- Kristaus mete
liai, atsiminkit.) Paima 33, da- 
deda 0 užpakalyje; pasidaro 330 
— tas perdaug: tiek nei visame 
Seime atstovų nėra. Prideda 0 
viduryje — 303; ir iš to niekas 
neišeina. Padeda 0 priešakyje, 
gauna 033, bet ir tas neturi reik
šmės. Dadeda po kelis noliiis 
priešakyje ir užpakalyje, gau
na 00033000, ir čia nesąmonė. 
Nei apačioj nei viršuje 0 netin
ka, ir taip niekaip “Draugas” 
neįstengia sudaryt Seime kr.-de
mų didumos. Vai, varge, varge, 
užeina 7 bado metai....

Akome, O., vienas profeso
rius pasakė jog daugiau Ameri
kos žmonių yra kalėjimuose ne
gu mokyklose.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptieks*

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo B ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

EKSTRA NUOŠIMČIO UŽ

už Depozitus 
4% Mokama

“Dėk Taupymus 
j Taupymų Banką'

LOUIS EISENBERG

1169 East 79th St. N. E.
Princeton 1887-K

EAGLE BRAND
(.CONDENSED tULKi

Jeigu jūsų pienas nepatinki kūdikiui, jeigu jūsų 
kūiUkis neauga ir. verkia, tai vartokite Bordens 
Eagle Brand.

Geležinių Daiktų, Pečių, 
vaibų, Vamišių, Cinuo

Lieja ir Stogams d

Sveikas Maistas

Išrišo tą klausimą del moterų per pasta
rąsias tris gentkartes ir daug daugiau 
kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle 
Brand, negu kokį nors kitą tam tikslui

Jis linksmas, nes turi

sutaisytą maistą:

Pasiųskite šitą pagarsinimą i 
The Bordens CoM New York
ir gausite pilnus patarimus ir
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

BAMBINO
Vaisbaienklla Reg. S. V. Pat- Biure

Kūdikiai mėgsta jį 1
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die-, 
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiama tiesiai iš labara- 
to rijos.

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

Brooklyn, N. Y.
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LAPKRIČIO 
3 Dienos

Neš nuošimtį nuo Lapkričio 1 Dienos.
IncotToorafed 1619

Society forStaitigs
in the City of Cleveland.

PUBLIC SQUARB

Saugios Bankines Dilutes Dykai Invest me n t as Paskolos ant Nuosavybe
NamiĮ Ekonomijos Biuras Patarimą Patarnavimas? a Užstatą Paskoloss

gi Columbia Rekordų 
ir Grafofonų

Krautuvė
REKORDAI ATPIGO! 

Sn Visi 10-coliniai Abiem 
M pusėm Rekordai.. 75c

Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk

it . ti COLUMBIA Lietu
vą viškus Dainų, Muzikos 
™ ir kitokius Rekordus. 
® Čia taipgi parduodama 
H COLUMBIA Grafono- 

los "kiekvienam priei- 
® narna kaina, visokių 

didumų ir pavidalų.

KRAUTUVĖ



PTil

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

81168

E1170

81246

E1247

81248

E1249

E2223

82224

E2225

E2226

E2227

82228

E2230

E2238

Ę2340

E2341

Ė2342

E2343

E2356

82357

E2358

82359

E2360

E2395

■82396

82397

IE2392

E2393

E2394

DIRVA

1
Ilgi žiemos vakarai ir muzika 
namuose yra geriausi draugai

®S 

Imant Šešis Rekordu* 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes ApmokamReikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

lapeliai) Mazurka.
— Armonika, 
kvartetas.

E3372

E3623

E3624

E3625

E3626

E3796

E3797

E3798

E3799

E3840

E3841

E3842

E3906

E3906

E4098

E4099

as.
s.

muzika.

E4180

E4181

E1237

E4238

E4272

E4273

E4362

E4363

E4415

E4474

E4475

E4536

E3313

E3314

E3315

E3316

E3317

E3349

E3350

LIETUVIŠKI 
žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 

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

Kur bakūže samanota, — daina, M. Braduniene. 
Giesme j Panelę švenčiausia — Soprano.

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

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

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

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

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

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

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

Linksminkimės — Muzika.
Per šilų jojau — daina, kvartetas. '■ Į 

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

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

Po ulicie Motsovoj — Armonika.
Zlote liscie (Auksiniai

Moja luba — Maršas
Vilniaus rūta — daina, 

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

Nuostabu — Maršas.
Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas. 

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

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

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

Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau 
Darbininkų Marsaliotė — M. Petrausl 

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

Sudiev — Mazurka. Benas.
Varpelis — Valcas.

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

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

Našlys — Benas.
Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno 

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

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

Jojau dienų M. Petrauskas. 11 
Už šilingėlį — M. Petrauskas, daina. .

.šių nakcialy (DzūkiškaCsina). M. Petrauskas. | ^'646 
Prieš audrų — Valcas, Owestra.

Bangos '— Valcas, OrlreBtra.
Linksmybė — Polka. Orkestrą, 

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

‘Kregždutė — Valcas. Orkestrą.
Liuosnoris medėjas 

Vėliavos nešėjas 
^Šalies gražybė — 

Žuvininkų valcas — Armonikų duetas.
Gražioji Polka — 

Pavasario rytas —’ "Polka. 
Kalnų a'ugštumose Valcas. Armonikų 

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

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

Kazokas — Valcas-, armonika ,8016.
E2658 Sąjįlei nusileidžianti—t 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 į ratų — Mazurka.
Žemaičių polka — Armonika solo- 

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

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

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

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

Pasisėjau žalių rūtų' —- Choras 
Oi Motule — Choras. ' < J

Motuš, Motuše — Choras.
Trjs berneliai —. Duetas, J. ir M. Čižauškai. 

Vakarinė daina — čižauskų duetas.
Ant marių krantelio — J. Čižauskas. 

Saulelė Tekėjo — J. Čižauskas.
Giedu dainelę —- M. Čižauskienė, soprano. 

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

Mes padainuosim — Choras.
-Saulelė raudona — choras. ..

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

Tu mano motinėle — čižauškai, duetas. 
Gimtinė šalis — i. čižauskas, baritonas.

Sunku gyventi — J. čižauskas. 
Kur bėga Šešupė — Choras. 1

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

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

Dainius — M. Petrauskas. -

E2526 E4647
E2327

E2530

E2431

E2580

E2581

E2582

E2651

E2652

E2654

E2656

E2704

E2705

E2706

E2707

E2709

E2710

E3188

E3189

E3190

E3191

E3192

E3242

E3243

E3244

E3245

E3289

E3290

E3291

E4716

E 4717
i — Maršas. Orkestrą.
— Maršas. Orkestrą. 
Valcas. .Armonikų duetas.

Armonikų duetas.
Armonikų duetas, 

duetas.

Orkestrą.' 
Orkestrą. 
Orkestrą. 
Orkestrą.

Orkestrą.
Armoniką solo: 
Armonika solo;

E4795

E4914

E1915

E4916

E7025

E7092

E7256

E7257

E2104

E2105

E2468

82469

E2510

E2511

E2757

E2758

E2808

E2809

E2810

Ė2811

E2812

E2861

E2862

E2863

E3047

E3145

03182

E3183

E3286

E3287

E3288

E3303

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 nes?oliok — M. Petrauskas.
Eisiu mamei pasakysiu — Petrauskas.

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

Kur vejai pučia — A. Kvederas.
Esu garbingas vyras —- A. Kvederas.

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

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

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

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

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

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

Gerkit, šaltyšeliai — Choras.
Oi kas jodai, do modeliai — Choras^

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

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
MedžiotojaiŽ — juokingas monologas.

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

Jonas Šmikis keliauja namo.
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis — Mazurka.
Jaunimo polka.

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

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

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

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

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pa vasary j — M. Petrauskas.

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

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

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

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir Lušnakojis 
Dainininkas pas_jii_ Plieniunas ir Lušnakojis 
’Mergele tu mano.: miela — Valcas.

rKdr’ tu* eini —' Polka.’
Laiškas
Derybos

Virbalio
Sesutės

Liūdnas
Kotelyje

Linksma diena mums
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias

Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos •
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
£ds- 'Fotografą

Gul šiandien
Sveikas Jėzau • mažiausias

Du ubagu Plieniunas ir
Ubagėlis. y Plieniunas ir

Monologas.
Monologas. z 

Benas?
Benas.

Petrauskas.

Nuo Barbutės (monologas) 
Plieniunas ir

polka 
valcaš 
gyvenimas

Instrumentų

E3337

E3338

E3340

E3342

E3343

E3348

E3376

E3377

E3378

E3379

E3417

E3473

E3474

E3475

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

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

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

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

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

Čigoniška muzika — Smuiką solo.

E3476

E3489

E3520

E3521

E3538

E3540

E3545

E3566

E3567

E3577

E3618

E3631

E3642

E3643

Vakarinė daina -g- Cello solo.
Adagio — Celjo solo.

Sūpynių valcas — Orkestrą.
Diedukas —- Polka. Orkestrą.

Garbinimas moterų — Polka-Mazurka. Ork.
Moten) širdis — Valcas. Orkestrą.

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

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

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

Mirksėjimas — Benas.
Algerijos maršas — Benas.

Šiaurių čardašas — Orkestrą.
Čigonų dainos —- Smuiką solo.

Pergalinga Amerika — Benas.
Ispaniškas Bolero — Benas.

Visla upė — Mazurka. Armonika.
Po klevo lapais — Mazurka — Armonika.

Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.
Linksimas 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.

A. Žmuidzinavičiaus 
Maršrutas

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

Lapkričio mėn. bus.
6— Waukegan, Ill. °
7— Kenosha, Wis.
8— Racine, Wis.
9— Milwaukee, Wis.

10—Port Washington, Wis.
12— Sheboygan, Wis.
13— Beloit, Wis.
14— Madison, Wis.
15— Rockford, Ill.

16— De Kalb Ill.
17— St. Charles, Ill.
18— M'elrose Park, HI.
19— Brighton Park, Ill.
19—Roseland, Ill. (vakare)
21— Aurora, III.
22— Rockdale, Ill.
23— Spring, Valle, DI.
24— Oglesby, Ill. ;
25— Moline, Ill.
26— Clin-ton, Ind.
28—Des Moiner, Iowa
30—Sioux City, Iowa 
Gruodžio men.:

3— So. Omaha, Neb.
4— Kansas City, Kan.

nušvito

Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

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

Geležiūnas -ir Bukšnaitis 
. J. Butėnas, Baso 

Būtėnas,j Baso 
Lušnakojis 
Lušnakojis

TARPTAUTIŠK1
La Paloma (Karvelis) —7 Armonika.

Tripoli — Marsas. \
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 —s Koncertinų orkestrą.

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

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

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

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

Moteris — Polka. Orkestrą.
Slavas '— Mazurka -r- Colombia Orkestrą.

Meška — BJazurka — Columbia Oskestra.
Žavėjimas — Valcas.

Mylimoji — Valcas.
Tarp gėlių — Valcas.

Erftudiantina
Sybillės svajonės — Valcas.

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

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

Bjorneborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetą?.

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

Elfhill — H. Sandby, cello.
Luna Polka — Armonikų duetas.

Valcas — Armonikų duetas.
Annie Laurie —- smuiką solo.

Užmiršsta — Smuiką solo.
Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.

Gražios Rožės — Polka. Muzika.
Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.

Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais. 
Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.

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

Atsisveikinimas —- Mazurka.
Kamarinskaja — Rusų šokis.

■ Rah-ciah-ciah —- Rusų šokis.

Čigonų orkestrą
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Valcas. Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Orkestrą. 
.Orkestrą. 
Armonika. 
Armonika.

Senatorius Pomerene eina perrinkimams f Suvienytų Valstijų 
Senatą pasiremdamas savo rekordui Jo rekordas parodo kad —

(Į) 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 jsitikrinimus ir drąsos stovėti už juos. Jis pasi
duoda tik didumai, niekad ne kokiam spaudimui nežiūrint kaip 
galingam. Jo balsas niekad nekontroliuojamas politiškomis in- » 
tėkmėmis.

(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 nuosaikūs, 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, 
vo oficiales pareigas Washingtone vedimui ypatiškai.savo kam
panijų Ohio valstijoj, Senatorius Pomerene to nedaro. Jam 
suomenės ofisas yra visuomenės trustas”.

negalima prijnest 
Kiti užleidžia sa-

VI-

Jis 
....... . jį Įš

jo darbų kaipo apie visą, ir paskui balsuoti kaip jų nuosprendis 
diktuoja. Jis pasisako jog tą ką darė per savo du terminu Sena
te ii- dabar daryt bėgyje savo trečio termino.

(7) Senatoriaus Pomerene platforma yra jo rekordas, 
užkviečia balsuotojus ištyrinėti jo nuveikimus, spręsti apis

ARTHUR P. BLACK, Secretary, 
Democratic State Executive Comnųttee 

« Columbus, Ohio.

Rule

6—E. St. Louis, 111.
. 7—Collinsville, Hl.

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

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

Ford, automobilių išdirbėjas, 
sako jog auksas yra vienatinė 
karių - priežastis;- Pinigų skolin
tojai sutveria kares. Pasauliui 
butų lengviau jeigu pinigai bu
tų panaikinta. Karė yra grynai 
finansinė Įstaiga. Tą aš paty
riau su savo taikos ekspedicija. 
Ta ekspedicija buvo patyrimo 
kolegija. Patriotizmas yra tik 
paskutinė pašiūrė niekšams. Jis 
sukeliama piniguočių -kurie lo
šia karės žaislą. Jiems nereiš
kia nieko skurdas, vargas ir žu- 
dynė jaunų vyrų, 'bile tik jie 
sau pinigų gauna. — Sako Ford.

Angliąkasių vargai. — Wind
ber, Pa. — New Yorko majoro 
rfylano pasiųsta komisija tyri
nėti angliakasių padėjimo kasy
klose ‘kur kompanijos neįsilei
džia unijų, atrado liūdnus vaiz
dus. s Darbininkai gyvena pašiū
rėse, budelėse, apdriskę, nes už
dirba daugiausia $22 į savaitę, 
iš ko su šeimyna negalima pra
gyvent. Vienas darbininkas pa* 
pasakojo ikad kompanijai atė
mus iš jo už maistą ir rendą iš 
algos, kas dvi savaitės pinigais 
jis gauna tik po dolarj. Jo pa
klausta iš kur jis su šeimyna 
gauna drapanoms pirktis, atsa
kė: “Mano pati jau du metai vie
nas drapanas nešioja, o aš — 
na man .unija kelines nupirko, 
kitaip nebūčiau galėjęs čia at
eiti” (pas tyrinėtojus).

Amerikon vėl atvažiavo gar
sus Rusų dainininkas šaliapin.

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 

ĮSpeciališkum.is.
8707 BUCKEYE RD.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kivirčiai del Klaipėdos

Klaipėdos krašto klausimas 
turintis del Lietuvos ne mažes
nę svarbą kaip Vilniaus klausi
mas, pastarajame laike pradėjo 
ypač būti gyvu domesio objek
tu, ne tik vien Lietuvių bet ir 
užsienių valstybių (spaudoje. To 
priežastimi yra aplinkinių val
stybių, kaip Vokietijos ir Len
kijos, pastangos pagrobti tą kra
štą ir apsunkinti Lietuvos, tik
rojo to krašto šeimininko, padė
tį Klaipėdos krašto atgavime. 
Labiau įsigilinant į dalykų es
mę, matome jog istoriniai ir ju
ridiniai visos teisės delei Klai
pėdos krašto priguli Lietuviams*, 
kurie jau iš senovės, laike dau
gelio amžių, apgyveno šį kraštą 
ir dar sulyg 1912 metų Vokie

čių statistikos sudarė tris ket- 
virtdalius visų to krašto gyven
tojų. Didesnis suvokietėjimas 
buvo pastebima pačiame Klaipė
dos mieste, bet ir čia "jis Aei jo
kiu budu negalėtų būti ginčo 
objektu.

Kad krašto gyventojų daugu
ma yra Lietuviai rodo jau tas 
faktas kad sulyg paskučiausių 
statistikos davinių Lietuvių 
skaičius ‘tame krašte siekia 80 
nuošimčių. Be to Klaipėda ir 
ekonominiu atžvilgiu yra suriš
ta su Lietuva, ir kaipo natūra
lia Lietuvos uostas turi priklau
syti jai, ką pripažino ir patįs 
santarvininkai-. Versalio sutar
ties 99 straipsniu. Tuomet jie 
pareiškė jog teritorija apie ku
rią kalbama visuomet yra bu-

<> VIENYBES DOVANOS | 
0 Visiems kurie iki Vasario-February 15d., X 
<► 1923 m.į užsiprenumeruos du-kart sa- <>
0 vaitinį laikraštį “Vienybę” metams, X
< ► gaus <>
<1 ' DOVANŲ S

'<►' Kalendorių, sieninį, istoriniu paveikslu, <> 
0 Lietuviškomis spalvomis. Y
(Knygų, 2 dolarių vertes, ‘Vienybės’ laidos. V

Prenumerata metams - - $3.50 X
Lietuvon ------ $4.50 4>

' Y
“V I E N Y B Ė” Y

193 Grand Street :: Brooklyn, N. Y.

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

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

vus Lietuvių ir kad dauguma jos 
gyventojų yar Lietuvių kilmės 
ir kalbos, kad Klaipėdos uostas 
yra vienintelis Lietuvos išėji
mas į jurę ir todėl Klaipėdos 
kraštas bus perduotais Santar
vei kol bus išdirbta Lietuvos te
ritorijos Statutas. Bet dalykai, 
kaip’ matome, virto kitaip ir 
Santarvė iki šiolei savo pažado 
nėra išpildžiusi. Francuzai da- 
bartinieji to ‘krašto šeimininkai, 
pasisavinę sau perviršijančią ga
lę vaidina “dėdienės veidmainį”, 
nežinodami kuriam anukui duo
ti “gardųjį šmotelį”. Todėl kiek
vienas kam mažiau šansų gauti 
Klaipėdos kraštą stengiasi vi
sokiais budaisfprisilabinti ir pa
traukti dalyką savo naudai.

Vokiečiai, aršiausi pretendan- 
tai, visą laiką vedę smarkią agi
taciją, pastaruoju laiku prade
da kalbėti apie Klaipėdos nepri
klausomybę, .tokiu budu norėda
mi nors ir netiesioginai vėliau 
[prijungti jį prie Vokietijos. San
tarvė suprasdama tokią Vokie
čių politiką pradeda Į tai griež
čiau reaguoti ir stengiasi nepri
sileisti to.

Antras gana atkaklus preten
dentas yra tai Lenkija, kuri, bū
dama Francuzijos prieglobstyje, 
tikisi gausianti už’visdaugiau, ir 
todėl deda visas pastangas kad 
savo sumanymą įvykdžius. Ir 
ištikrųjų “prošepanai” nesigaili 
lėšų vesdami Klaipėdos krašte 
smarkią agitaciją ir supirkinė- 
dami namus ir fabrikus.

■Taip noriai siūlomą Nemuno 
internacionalizavimą Lenkija 
stengiasi išnaudoti taipogi ir 
Klaipėdos krašto išsprendimui, 
remdamiesi tuomi jog jeigu Ne
munas bus internacionalizuotas 
tai tos pačios upės žiotįs turi 
būti suteikta laisvam naudoji
muisi, ir Klaipėdos miestas tu
ri virsti laisvu uostu. Tokios ir 
panašios intrigos yra vedama 
kitų valstybių kad įgijus Klai
pėdos uostą. Klausimo išriši
mas Lietuvos naudai yra vilki
nama delei Francuzų ir abelnai 
santarvininkų tendencingos-pa- 
taikaująnčios politikos, kas yra 
svarbiausia kliūtimi kaip musų 
sostinės Vilniaus taip ir Klai
pėdos 'krašto atgavime. , J. B.

(“Rygos Balsas”)

“SANDARA”
§27 E Street :: :: Boston 27, Mass.

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.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
ioni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Raffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

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

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

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik-\ 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų 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 tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus- ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

Jau Klibinama Seimas 
Del Registracijos

“Lietuvos Ūkininke” No. 40 
Steig. Seimo narys P. Kuzmin- 
skis paduoda “Ponams Finansų 
ir Užsienio Reikalų Ministe- 
riams” sekantį .paklausimą:

Gaunama skundų ir protestų 
iš Lietuvos piliečių gyvenančių 
Amerikoje del reikalavimo iš jų 
prie registracijos atstovybėje 
kas metą užsimokėti po 10 dola- 
rij. Kartu skelbiama neužsi
mokėjusiam nustojimą piliety
bės teisių ir 'konfiskavimą turi
mų ; Lietuvoje turtų. Visa tai 
sukelia prieš musų valstybę gy^ 
venančius Amerikoje brolius ku
rie tiek daug savo noru rėmė ir 
remia musų valstybę*.

Todėl klausiu p. p. Finansų ir 
Užsienio Reikalų Ministerių 1} 
ar. jiems žinoma apie tai ir jei 
žinoma, tai kokiu įstatymu va
dovaujantis reikalaujama po 10 
dolarių kas metą iš Amerikoj 
gyvenančių Lietuvos piliečių; 2) 
ar tiesa kad neužsimokėjusiems 
skelbiama konfiskacija visų Lie
tuvoje tukimų turtų, su nustoji- 
mu per tai pilietybės teisių, ir 
jei tiesa itai kuomi pamatuojant, 
ir 3) ai* manoma kas daryti pa
taisymui dabar nepakenčiajnai 
Amerikoje padėčiai, išvengimui 
iš to kįlančių ten nesusipratimų.

▼ ▼ ▼
Žemaičių Kalvarija

Pas mus miestelyj yra tokių 
neturtingų ir sveikatos nusto
jusių žmonių kuriems būtinai 
reikalinga prieglauda. Kalva
rijos kunigėlis turėtų juos pri
imti į “maldos namus”. Mal
dos namų miestelyje yra kele
tą, bet pastebima kad dvasios 
tėvelis Pukys priima į tuos na
mus tokias moteriškes kurios 
gali dar sau pragyvenimui už
sidirbti ir net šilkais dėvi.

Geriaus butų kad kunigas į 
maldos namus priimtų vargdie
nius. Bet gal dvasios tėveliui 
daugiausia rupi kad Jaunimo 
Sąjungos narius .persekiot, o ne 
vargdienius gelbėt. Nors pats 
kunigėlis šventadieniais iš pa- 
mokslinyčios ąako “Mylėk arti
mą kaip pats save”.

SO. BOSTON, -MASS.
Kapt. L. Natkevičiaus išleis

tuvės. Kapitonas Ladas Natke
vičius, kuris nuo pereitos .žie
mos lankėsi Amerikos Lietuvių 
kolonijose su prakalbomis, rinko 
aukas Liet. Politiniam Iždui, 25 
d. spalio išvažiavo Lietuvon.

Spalio 22 d. vietos Sandarie
čiai įrengė gerb. Natkevičiui Iš
leistuves (“Sandaros” name).W

Pokilyje dalyvavo gana daug 
žmonių. Buvo duota vakarie
nė. Paskui išpildyta programas 
po gerb. St. Mockaus komanda.

Pirmiausia kalbėjo “Sanda
ros” administratorius K. J. Pau
lauskas. Kalbėtojas plačiai, tei
singai apibudino politiškus rei
kalus: kiek daug naudos gerb. 
Natkevičius čia Amerikoj mums 
Sandariečiams davė; kiek daug 
del to Amerikos Lietuvių Tauti
nė 'Sandara sustiprėjo, užaugo— 
ne tik politiškai, narių skaičiu
mi; finansiškai — bet daugiau 
nriešus atmušė.

Antras toiivo perstatyta kalbė
ti J. Brazdžiūnas, šis pratarė 
tik keletą žodžių. Paskui taipgi 
■trumpai kalbėję S. Norkūnas.

“Sandaros” redaktorius V. J. 
Šliakys buvo perstatytas ir kal
bėjo gana ilgokai ir rimtai. Kal
bėtojas ypač nušvietė dalykus 
iš abelnosios politikos. Užbaig
siant kalbą, tam tikrais žodžiais 
linkėjo svečiui laimingos kelio
nės atgal į Tėvynę, o parvažia
vus į Lietuvą darbuotis musų, 
tai yra visos progressives, visuo
menės labui.

Ketvirtas iš eilės kalbėjo N. 
Rastenis. Jis teisingai pasakė: 
“Visiems būtina kovot prieš Ro
mos agentus Lietuvoje. Tamsy
bės apaštalai veikia visu smar
kumu; jie stengiasi ’nuslopint 
musų galybę, musų idealą. Ir. 
musų gerb. svečias- privalo tai 
kiek galint darbuotis Lietuvoje, 
organizuot žmones į vienybę at
mušimui blogųjų apaštalų Ura
nijos.”

Pagalios kalbėjo Sandarietis" 
Jankauskas. Jis rimtai išsirei
škė apie vakarėlio tikslą. Pas
kui labai gražiai pagyrė susirin
kusius, atėjusius pagerbti musų 
gerbiamą svečią, gal paskutinį 
kartą svetimoje šalyje.

Kompozitoriuj M. Petrauskui 
akompanuojant,' buvo dainos. N. 
Rastenis' dainavo “Vai Verčia, 
Laužo”. Jis atliko labąi gerai, 
Jo balsas neperskaudus nei ne- 
peršvelnus; lengvai valdomas;

Po pertraukos, dainavo poni 
Neviackienė, “žalioj Lankoj” — 
daina nusisekė gerai.

K. Kinderevičius dainavo “At
ėjo žentelis”. Nusisekė gerai, 
šitas dainininkas turi artistiš
ką tipą. Balsą valdo liuosai.

Paskiausia dainavo desętkaš 
vyrų dainą “Dobilas”, nusisekė 
gražiai.

Paskutinę tame vakarėly pra
kalbą pasakė gerb. Kapt. Natke
vičius. Tarp kitko išsireiškė: 
“Gal ir vėl kada teks man su 
Sandariečiais linksmintis, vie
nok, nors ir ne amžinai, atsisvei
kinu su jumis, Sandariečiai! Aš 
keliauju ne svetur, ne į nežino
mą šalį, bet į mano ir jūsų visų, 
nors toli gyvenančių, gimtinę ša
lelę.... "Manęs laukia dideli 
darbai, šiandien musų broliai 
Lietuvoje dar nėra pilnai lais
vi, dar nėra, nors keli metai ko
voja, užbaigę pradėtą darbą. 
Jiems reikia pagalbos, sustipri
nimo jų spėkų. Taigi to aš ir 
gerb. Bolys žygelis atvažiavome 
pas jus, musų broliai Sandarie
čiai! Mes paklabenom į jūsų 
širdis, į jūsų kišenius reikalau
dami paramos. Jus, kaip ir visi 
susipratusieji, nesat atšalę nuo 
brolių Lietuvoje,- išklausėt mu
sų ir musų brolių šauksmą, sve
tingai mus priėmėt, garbingai 
su mumis darbavotės kilniam ti
kslui, ir nemažai sudėjot aukų. 
Ir męs amžinai susirišome bro
liška meile. Šiuomi visus 'ku7 
rie su mumis dirbot del labo 
musų tautos, sveikinu garbin
gai! Amerikos Lietuvių aukos 
dėtos Lietuvos žmonių pagalbai 
bus sunaudojama geriems tiks
lams — Lietuvos žmonių kovai 
už demokratiją. Amerikiečiams 
Lietuviams lęurie aukavo tam 
tikslui', širdingai ačiū!”

Reikia pasakyt jog visi vaka
rėlyje buvę atsisveikino su sve
čiu linkėdami jam laimingos ke
lionės, pasekmingos darbuotės 
griovimui nevidonų pozicijų — 
Sandariečiai visuomet pagelbės.

Griešnas Zokoninkas.

AMSTERDAM, N. Y.
Spalio 17 d. vietos Paskolos 

Stotis buvo sušaukus massmi- 
tingą pobažnytinėj Lietuvių sa
lėj ; dalyvavo jame virš poros 
šimtų žmonių, indomaujančių ir 
remiančių Lietuvos reikalus. Po 
ilgo ir visapusiško apsvarstymo 
tapo priimta sekančios rezoliu
cijos :

Kadangi Lietuvos išeivija Su
vienytose Valstijose nuo pat ka
rės prądžios rėmė Lietuvos rei
kalus ir šelpė Lietuvos badau
jančius, ir prisidėjus politiškai 
kovai už Lietuvos nepriklauso
mybę aukavo politiškiems rei
kalams ir pirko Lietuvos Lais
vės Paskolos bonus, ir

Kadangi S. V. Lietuviai šelpė 
apšvietos bei kultūros įstaigas 
Lietuvoje, neatsilikdami nei nuo 
vieno reikalingo Lietuvai parė
mimo,

Matydami dabar Lietuvos At
stovybės paskleistus įstatus ku
riais dtimama Lietuvos išeivi
jai pilietiškos teisės kurie neuž
siregistruos iki gruodžio 22 d. 
šių metų, ir neužsimokės po $10, 
o paskui norėdami atgauti pilie
tybę turės laukti dešimts metų 
ar 'tam panašiai, šiuomi reika
laujam pakeitimo ir panaikini
mo to įstatymo kuris skelbia 
netekimą pilietiškų teisių.

Antras pareiškimas priimta 
sekantis:

Kadangi Pirmoji Lietuvos At
stovybė Suvienytose Valstijose 
energingai dirbo Lietuvos vals
tybinį darbą, ir kadangi Ameri
kos Lietuviai rėmė pradėtus tos 
Atstovybės darbus sukeldami L. 
L. Paskolos už 1,700,000 dola
rių ir gausiai aukų davė "visiems 
Lietuvos reikalams tos Atstovy
bės dienose,

Tatgi žiūrint į dabartinę At
stovybę, kuri nuslopino Ameri
kos Lietuvių dvasią ir sulaikė 
šukavimą Lietuvai, reikalaujam 
Lietuvos valdžią pamainyti da
bartinę Atstovybę tokia kuri ga
lėtų gabiau ir pasekmingiau vei
kti- Lietuvos naudai.

Visi šie Nutarimai liko susi
rinkimo priimta prieš keturis 
kurie balsavo priešingai, ir šie 
nutarimai pasiųsta Lietuvos Mi- 
nisterių Kabinetui, Seimd pirmi
ninkui, Užsienio Ministerijai, 
Atstovybei Amerikoj, iri visiems 
Lietuvių laikarščiams šioje ša
lyj e''kurie remia Lįptuvos rei
kalus.

Susirinkimo vedėjai:
Pirmininkas A. J. Mockus, 
Rezoliucijų komisija:

P. J. Lalas,
J. J. Urbelis, 
S. J. Jakas, 
A. J. Lukšis.

KEARNY IR HARRISON, N. J.
Jau sukako penki metai -kaip 

čia gyvuoja Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Choras, kuris čionai 
buvo visų mylimas, nes jis visa
da pasitarnaudavo visiems kas 
tik pakviesdavo, ypač tautiškuo
se darbuose. Bet žinoma vyčiams 
ir kitokiems elementams taą 
choras nepatikdavo, ir štai pas
taruoju laiku tūli varė smarkią 
agitaciją del choro sugriovimo. 
Jiems pasisekė atkalbint dauge
lį merginų iš šio choro, ir gali
ma sakyti darbščiausias mergi
nas suklaidino; choras jau bu
vo apsnūdęs. Bet štai keletas 
verkėjų pasibarę -sušaukė susi
rinkimą spalio 19.d., kurin atė
jo geras buris senų choristų iri 
chorisčių ir nutarę visomis jiė- 
gomis vėl' chorą sudrutinti, ir ne 
•tik sudrutinti bet padaryti iš jo 
tokį chorą kuriam dar šioj apie- 
linkėj lygaus nėra 'buvę. Taigi 
visi vientaučiai vėl prie darbo! 
Daila jūsų reikalauja..

Pas Kearny’es gyventojus ki
lo labai karštas upas sutverti 
ko-operativę valgomų daiktų 
•bendrovę, tas klausimas perėjo 
į Lietuvių Amerikos Politikos 
Klubą, ir Klubas buvo sušau
kęs visuotiną susirinkimą spa
lio 23 d. Nors neperdaugiausia 
atsilankė, bet ūpas visų buvo 
neapsakomai' didelis, visi vien
balsiai 'tam sumanymui pritarė. 
Užsirašė akcijų už $1250. Pra
džia labai gera. Niekas -nemanė 
kad šios apielinkės Lietuviai ši
taip suparstų ko-operativo nau
dą.

L. A. P. -Klubas lapkričio 4 d. 
rengia “pypkorių vakarą” sa
vame name, Bus valgių ir gė
rimų h* šiaip paįvajrinimo bei 
muzikos. Reporteris.

ELIZABETH, N. J.
Spalio 15 d. čia atsibuvo S. L. 

R.-K. A. apskričio suvažiavimas. 
Delegatams buvo surengta va
karienė, 'kurioje dalyvavo dik- 
čiai žmonių. Viskas buvo gra
žiai surengta, buvo net svetim
taučių. Bet musų kunigai nors 
gerai žinojo apie tą suvažiavimį 
ir vakarienę, neatsilankė visai, 
bet nuėjo ant Lenkų surengtos 
vakarienės, nes tą patį vakarą 
buvo Lenkų Seimo vakarienė; 
jie matyt apsirokaVb kad su po
nais bus geriau. Lietuviai apie 
tai sužinoję labai rustinasi, sa
ko musų kunigai musų tautą 
paniekino, nuėjo pas Paliokus. 
Tas ištiesų yra labai negražu.

Šalip kalbų, valgio, tame va
karėlyje buvo dar deklamacijos 
ir dainos, antgalo Lietuvos Him
nas'.

Buvo keletas žmonelių kurie 
tame vakare labai neramiai už
silaikė. Turbut nebuvo visai 
“sausi1”.

Spalio 18 d. atsibuvo Lietuvių 
Building and Loan Draugijos 
mitingas ir rinkimas naujos val
dybos. Pirmininku išrinkta P. 
Savickas; pagelbininku J. But
kus; raštininku tas pats, P. L. 
Makauskas, nes jisai tą darbą 
gerai supranta; jo pagelbininku 
B. Balinskas; iždininku tas pate, 
A. Liutvinas; trįs nauji direk
toriai išrinkta šie: D. Bražins
kas, A. Barcinkonis ir J. Stul
gis. Valdyba matos gera, nors' 
ir senoji buvo gera, tik nekurie 
pradėjo peraugštai vestis, žmo

nės pradėjo ant jų pykti, ir per
rinko.

Elizabetho 'Lietuvių Building 
and Loan Draugija gyvuoja la
bai gerai, narių turi arti 500, ir 
visi gauna dešiųitą nuošimtį di
videndo ; nuo šių metų gryno .pel
no ižde liko virš $1100. Už de
pozitus moka keturis ir pusę 
nuošimčio. Lietuviams patar
tina prie šios įstaigos tuoktis.

Paužuolietis.

1923 KALENDORIAI 1923 
JAU GATAVI!

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

j: yerusevičub
Box 68 -Lawrence, Mass..

PAJIEŠKAU pusbrolio Domini- 
ko Vasiliausko ir jo sunaus 

Antano. Paeina Pumpėnų vai., 
Daržgalių kaimo. Gyveno Chi- 
cagoj. Jie patįs ąr kas apie juos 
žino *atsišaukit. Aš paeinu iš 
Mickėliunų kaimo. (44)

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

MONOLOGAI PO 5c.

Reikalaukit ’’Dirvos”
Knygyne

Ar aš Kalta. Monologas mo
teriai lošti.

Teisingi tarp keturių aktų.—
Dialogas, lošia 2 ypatos.

Beeinant pas Pačią (Zanavy
ko pasakojimas, monologas, vie
nai ypatai).-

' Pažymėkit % 
Prie Žodžio Yes
Kaip parodo šitas pavyzdis.

one-

ARTICLE XV.
SECTION 9-1

PROPOSED AMENDMENTS 
TO THE CONSTITUTION

sumption .in homes and

mg liquors in the hotpeor

for his or her personal use

out previously securing a

authorized in the enforce-

shall

lawful, 
taming

The amendment carries 
a schedule designed to pul 
it into effect gradually 
without impairing the obli
gations of contracts or the 
effect of previous votes of

alcohol by volume may be 
sold to be drank on the 
premises where sold.

mg to the prohibition of 
intoxicating liquors

afford time for new legis
lation.

mills on the dollar can be 
levied without a vote, of 
the people

(J) No bonds or notes 
issued for property, or 
improvements shall run 
longer than the’ probable 
period of usefulness 
thereof tc/be fixed by law 
or estimated as provided 
by law

value in money
(2) The, power to 

exempt certain property 
absolutely. is-not changed.

Il introduces the fol
lowing new propositions.

(1) No aggregate tax

when not intended for 
sale or other illegal pur
pose. shall not be unlaw
ful

No search or attempt to

ARTICLE VIII.
SECTION 13

This proposal provides 
ihar 1

(I) No indebtedness 
‘hall he incurred for cur
rent operating expenses | 
nor for the acquisition of

of alcohol 
by weight shall be deemed 
an intoxicating liquor, and

landed debt
hall run longer than forty

divisions and to fix the 
unuin maturity o I 

or ncteS issued for

ARTICLE XII.
Section 2 • 

amendment of 
Section 2, 

lent consti-
union
spec! lo the following

< 1 > All property taxed 
according to its value shall

for state purposes.
(3) Additional taxes 

must be authorized as to 
specific amounts, periods 
and purposes at a regular 
November election by two- 
thirds of those voting on 
the proposition, unless a 
majority of those voting 
at the election approve.

(4) The limited levies 
are to be distributed by 
local boards If composed 
of persons holding other 
offices, these must contain 
representatives of the 
county government, the 
municipal governments 
and the schools.

authorized lo substitute 
other methods of taxation 
of property foi the taxa
tion thereof according io 

'alue. but no property

__________ to value 
without such substitution 

The legislature is author
ized by this amendment 
to tax property according

Balsuokit už Lengvą

Vyną ir Alų

Padek savo ženklą

SS Šitaip

- ri
BALSAVIMAS “YES”

YRA BALSAVIMAS 
“ŠLAPIAI”

l
Kairėje yra pavyzdis, 

mažesnėj formoj, vieno 
baloto kuris bus jums 
paduota) rinkimų budelėj 
sekančiame Utarninke.

Pirmas ant to baloto 
balsavimui pasiūlymas 
yra už įvedimą Alaus ir 
Lengvo -Vyno kaip pir
ma buvo.

Atgrąžinimas Alaus 
ir Lengvo Vyno padarys 
galx nelegališkiems areš
tams, krėtimams ir atė
mimams ir apsaugos ju- 
s ųypatą, namus ir nuo
savybę.

Išsikirpkit šį Pavyzdinį 
Balotą ir nusineškit jį Į 
balsavimo Budelę su sa
vim, ir jis pagelbės 
Jums pažymėt kryžiu
ką erikalingoj vietoj.

RINKIMAI LAPKRIšČIO 
7, 1922

PADEK SAVO X
ŽENKLELĮ 

PRIEŠAKYJ 
PIRMOJO 

“YES”
KAIP KAIRĖJ 
PARODYTA.

Ohio Division, Association
Against* the Prohibition 

Amendment
Benedict Crowell, Chairman 
F. W. Marcolin, Secretary, 

Cleveland, Ohio.



8 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Nauji Lietuvos Pinigai

Neišbandytas Kares 
Įrankis

Clevelande karės laiku buvo 
Idirbdinama dalykas kuriuo ma
nyta bus galima bombarduot 

n/oj Berlina iš stoties už 1,000 my- 144AJ41VO /j1 J Įgulu UV11 U, K ctU ‘
policijai' prisiėjo apvesti virvėms hų.
ir saugoti ją su tikslu gavimui išdirbėjas Martin.
reikalingų davadų. Žmonės * ' 
Tipišką išmindžioti.

Naujos mados mokykla. • 
vadovyste Amerikonizavimo

Bandoma išvedžiot kad jis tu
rėjo sąryšių su "kita motore”, I 
vedusia, bet jauna, ir 'kad prieš i 
savo nelaimingą mirtį jo žmona 
buvus darius anai užmetimus 
už lindimą prie jos vyro.

Tą tragedijos vietą kasdien 
lanko minios žingeiduolių, 5 IMti&į

1

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO

Nedėlioj, LAPRK. 5 d.
Temoje

KURI YRA TIKROJI 
BAŽNYČIA?

'2:45 po pietų 
7017 Superior Ave.

Nedėlios vakare, 7:30 vai. 
PAVEIKSLAI 

Goodrich Auditorium 
1420 E. 31 Street 

Inžanga dykai. Kolektų nėra.

Tą dalyką išrado orlaivių 
Bet tuo lai-

1 ?a" I ku užėjo karės pertrauka ir da
lykas liko nepanaudotas. Išra- 

po I dimą manoma panaudot sekan-
■ j:_ I čioje karėje, jeigu kiltų. Jis bu- 

_ JĮ______ ______ ma- vo taip slaptai užlaikomas kad 
DIRVA” siunčia pinigus į Lietu-Idos mokykla mokinimuisi kai-1 tik keletas žmonių težinojo apie 

. Kaip išradėjas dabar skel- 
ii ii* t-j77”-'"C bia, j u tikslas buvo susprogdin- 
■borhood House, Wamelink Ave-I^1 Vokietijos sostinę į atomus įsi 
nue ir Woodhill Road._________ 700 mylių atstu.

------  _________:_________ _ i Norėdami informacijų kreip- Sulyg to plano, pulkas skren- 
„----------------------------------- kites i ta mokyklą. ' - -■ <■ —’ -• '------«---
Sandaros 18 kuopa smarkiai | 11________

ruošiasi prie perstatymo trage- 
dijos “Dvi Seserį”. Lošimas at- Amerikos moterįs šįmet dau- 
sibus lapkr. 26 d. Lietuvių salėj, giau 'kandidatūrų pastatę į Kon- 

Dvi Seserįs yra didelis vei-1 g-regą — dvidešimts dvi kandi- 
kalas, iš Amerikos Liefuvių gy-'datė3 ti,kisi ba,lsavimu. 
veninio. Teatrališkai Choras jį1 . . . _ _ _ -
buvo pasirengęs statyt praeitą flos ^almes- Pora kand

Amžiną' atilsį Vokiečių markėms ir iš jų pramintiems auksinams. Nuo 1 
dienos Spalio Lietuvoj įvesta Litai ir Centai. Jais dabar Jūsiškiai Lietuvoje „. , _ . . | . . . # .. . ., . ai- ’ i vadovyste .Amerikonizavimitun mokėti visus mokesnius ir pirkti visas reikmėms. Auksinus ar mar- rekcijos, atidaroma naujos 
kęs turi-grąžinti valdžiai ir gauti Litus. “EIT”.’.*_** _2—T_ I ’ ’ ' , . v ..
vą Litais. Kitos svetimtaučių agentūros dar sakys jums kad markės taip j 
pat geros, 6 gavę markes jūsiškiai turės keisti Į Litus, ir turės nuostolių.
Siuskite Litus Lietuviams Lietuvoje-----Per “DIRVOS” AGENTŪRA, j

UŽKV1ETIMAS PRIE CLEVE
LANDO LIETUVIŠKŲ 
DRAUGIJŲ TARYBOS

Pėtnyčioj, spalio 27 d., Cle
velando Liet. Draugijų Progre- 
sivio Sąryšio ir Tautinių Drau
gijų atstovai savp formaliam su
sirinkime “Dirvos” redakcijoj 
priėjo prie sutarimo sutvėrimui 
naujo, bepartinio visų Clevelan
do Lietuviškų draugijų ryšio, 
kuris liko užvardinta
Clevelando Lietuvių Draugijų 

Taryba
ir šiuomi užkviečia visas drau
gijas atsiųsti savo atstovus į or- 
ganizativį Tarybos susirinkimą 
kuris įvyks Pėtnyčioj, Lapkri
čio 24 d., 1922'm., nuo 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Salėj, 6835 Su
perior Ave.

Kožna draugija ar' kuopa gali 
atsiųsti du atstovu, šiame abel- 
name susirinkime bus išrinkta 
valdyba ir konstitucijos komisi
ja-
Rezoliucija priimta kaipo'pama- 
t tas Tarybos pradėjimui

.1) Permatydami reikalingu
mą savitarpinio ęievelando Lie
tuviškų Darugijų susirišimo, 
Progresivio Sąryšio ir Tautiškų 
Draugijų atstovai, lygiame skai
čiuje, savo susirinkime spalio 27 
■dį.,'sutaria kad naujai tveriamos 
Draugijų tarybos pamatas butų 
•g-iynai bėpartiviškas' su nauda 
visoms srovėms ir draugijoms 
prie Tarybos prigulinčioms. ,

i 2) Draugijos gyvuojančias 
Clevelande, savo veikimą nusta
tymui sueis į Tarybą svarbiau
sia tuo tikslu kad viena kitai ne- 
užkenk'tų rengime vąkarų ir tam 
panašiuose atsitikimuose, ir ne- 
sikiš į jii vidujinį įveikimą.

j' 3) Kolei šis rengiamas <W- 
bas — naujoji Taryba — gyvuos 
ji visada turės pasilaikyti ngo- 

‘ šaliai ■,visokių pąrtiviškumų wir 
sju jokios partijos vidujiniu ju
dėjimu, ,ir rūpinais ti\ nustaty
mu vietinių reikštų ir rėguliavi-. 
mu parengimų, (jięnų kad drau
gijos nesivaržytų' ir' nebandytų 
užkenkti viena kitai.

4) 'Taryba turės savo valdy
bą ir tarpo visų draugijų dabar 
šaukiamame susirinkime rinktų 
atstovų, ir ta valdyba užlaikys 

Į Tarybos knygas kuriose bus ve
dama surašąs draugijų rengimų 
jų pasirinktose dienose.

5) Šios Tarybos valdyba sa
vo susirinkimus laikys kas trįs 
mėnesiai, ar specialiam atsitiki
me šauks ekstra susirinkimus, 
bet Taryba negyvuos kaipo sa- 
vistovė organizacija ir pati sa
vimi neperstatys jokio veikian-

neprigulmingai kūno.
Komisija:

K. S. Karpavičius,
V. Uškuraitis.

pavasarį, bet vietinis klebonas 
tam chorui minimą, veikalą' už
draudė lošti. Kas tokio baisaus 
buvo tame veikale 'kad' net liko 
uždrausta pamatysit atsilankę.

. Neku-
Pora kandidatuoja 

Į Senatą.

čio

Kudirkos Draugystės
susirinkimas įvyks

Dr. V.
mėnesinis .........™ . j —
lapkričio 5 d., nedėlioj, 2 vai. 
po- pietų, Flynn salėj, 5309 Su
perior avė.' Nariai kviečiami at
silankyt ir atsiveši naujų pri
sirašymui. Sekr. J. Ruškis.

Jam gerai sekėsi. Tūlas au
tomobilistas pervąžiavo gatvėj 
14 metų vaiką, jį tuoj paėmęs 
nugabeno į ligonbutį, o iš ligon- 
bučio gryž'tant j&m po automo
biliu vėl palindo suaugęs žmo
gus. Ir už tas abi nelaimes jis 
nebuvo areštuotas, j

Abelnai, nuo subatos iki se- 
redos. Clevelando gatvėse auto
mobiliais užmušta apie 10 "žmo
nių, keliolika sužeista.

Mieste pradėjo daugiau sirgti 
skarlatina. Jau yra 222 susir
gimų. Tėvus persergstima ap
žiūrėt tinkamai vaikus ir neuž- 
vilkinėti apsireiškus pirmiems 
ženklams gerklės skaudėjimo ar 
kaiščio.

Nuo difterijos ir plaučių ligų 
serga 301, su 80 ligoniais pneu
monijos.

Svarbiausias dalykas apsisau
gojimui nuo tų ligų tai šiltai' 
apsirengimas ir laikymas-kojų 
sausai.

P R A Nj-Ę’-Š I M A S
PR. Jį ŠEMOLiUNAS

AKIŲ GYDYTOJAS
; Perkėlė savo ofisą nuo seno
* . .adreso į naują vietą
: ant kampo
East 79th St.’ ir St. Oįair Avė;

(Viršuje Aįptiekos)
Ineiga iš Ė; 79th St.'

Seredoj prasidėjo iškilmės 75 
metų jubilejaus šv. Jono katėd- 
ors Clevelande.

Eina gandai ,jog automobilių 
išdirbę jas Ford perka-Ohio val
stijoj anglies kasyklas už 10 
milijonų dolarių, iš kurių kas- 
dien'išimama 4,000 tonų anglies. 
Tai yra 30,000 akrų anglius že
mės esamos Hafrison, Jefferson, 
Percy ir Coshocton apskričiuo- 
se, Ohio valstijoj, ir Washing
ton apskrityje, Penn. valstijoj.

@@©©©©©©©©©@©©©©@@©©©©©©©@

A. B. BARTOŠEVIČIUS
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 greičiausį patarnavi
mą. Pinigai pasiunčiama draftais, money or
deriais ir dolariais. Nueina greičiausiu laiku.

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Per netoli trisdešimts metų Clevelando Lietu
viai pirko pas mus laivakortes ir sau savo gi
miniems į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo 
patenkinti musų patarnavimu. Diduma Cle
velando senesnių Lietuvių ir jų vaikai yra at
važiavę į Ameriką per mūsų 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.

žiauri žmogžudystė. Tūlas. H. 
Burns, Siavokas, pasimainęs pa
vardę į Anglišką, areštuotas už 
nužudymą savo pačios, kurios 
■lavoną atrado pakastą žemėje 
giraitėj netoli Painesville, O., du 
daktarai bemedžiodami.

Vaikščiodami po 'lapus, jie pa- 
tėmijo kraujo lašus. Tais žen
klais sekdami toliau, atrado da
lis moteriškų drapanų, paskui 
dar toliau nuėję užtilto šviežiai 
užkastą kapą. Duota tuoj apie 
tai žinia šerifams, jie pribuvo 
ir iškasė duobę. Atrasta pu
siau -nuogas moteries lavonas, 
su dviem kulkom galvoj, ir su 
di'kčiai apdaužytu kiaušu.

Kapo apielinkėj atrasta mo
teriški čeverykai, raktų eilė, aki
niai,.-ir neiššautų kulkų.

Vyras nors pripažino jog tai 
yra jo žmonos lavonas; bet gina
si 'tos žudystės nepapildęs.

Burns 'yra turtingai, apie 60 
tūkstančių dolarių vertės turto 
turi, turi namus Clevelande ir 
apie Painesville, kur girioj ras
ta jo, žmonos lavonas^

Jis buvo jaii vedęs ją trečią, 
viena jo pati mirus, su kita bu
vo persiskyręs. Giminės pasa
koja jog jis su ja nesutikdavo.

Tyrinėjimai lavono parodo jog 
moteris buvus palaidota dar pu
siau gyva.

Dakftarai, kurie tą tragediją 
atidengė, vaikščiodami miške 
susitiko kokį tai vyrą, su kuriuo 
ju'umpai užsikalbėjo; jis išrodė 
susimaišęs, turėjo rankoj kasę, 
ir j juos prakalbėjo: “šiandien 
'tiirbut visai riešutų nėra’,’ ir 
numetęs kašę nuėjo toliau. Jis 
ilipo į automobilį, buvusį, už ko
kių penkiasdešimts sieksnių at
ėjiu. Jiedu '.tyčiomis užsirašė to 
žmogaus automobilio numerį, ir 
paskui po atradimo drapanų ir 
davimo žinios šerifams tuo nu
meriu susekė ir patį žmogų. Pa
sirodė jog tai buvo nelaimingo
sios vyras. Jį areštavo Cleve
lande daržovių rinkoje; kur jis 
irgi prekiavo. Jis turėjo susiri
šęs ranką, šviežiai užgautą. Į Ją 
šakė užsigavęs po medžius rie- - 
šutų bejieškodamas. R

Burns jau kelinta diena, po C 
smarkia policijos ir detėktiyų H 
klausinėjimų ugnia, išsilaiko ne- j 
prisipažindamas prie įkaitės. > 

Jo automobilių vėliau tyrinę- I 
jant surasta plėtmų kurie aiš- ■ 
kiai rodo į kraujo lašus. Nors « 
per kėlias dienas policija jo au- I 
tomobiiį laikė bet vis nebuvo J 
bandyta ir jį su žmogžudyste su- j 
bėndrint. ■ y

Pastarose dienose nužvelgta >•" 
dar vienas žmogus, iš Lake ap- I 
skričio, kur žmogžudystė papil-js 
dyta. Ant jo veido yra trįs ii- | 
gi' indrėskimai. An't'jo nuožiu- | 
ra mesta dėlto 'kad tie apdrasky- j 
mai išrodo į moteries nagų žeh- Į 
giusS I

Burns paskiausia klatfsinėja- I 
mas kur jis praleido tą naktį ka- į 
da ant rytojaus atrasta jo žmo- j 
noš lavonas.

Pranešimas Lietuvėms
.«Gaspadinėms

Kiekviena gera šeimininkė kuri su- 
■ pranta jog jai1 reikia' gamint valgius 

taip kad butų gardus jai ir jos šei
mynai turi suprast jog yra tūli Ame, 
rikoniški valgiai kurie, jeigu pritaisy
ta kaip reikia, įsigaus sau vietą ant 
jos šeimynos stalo.

Yra žinoma kad kiekviena Lietuvė 
šeimininkė gamina valgi skirtingai. 
Yra daugelis skirtingų valgių kurie 
galima vartoti sykiu su Amerikoniš
kais valgiais, jeigu tos šeimininkės 
žino kaip juos tinkamhi pagamink

Kad Lietuviai galėtų pasigaminti 
sau daugelį tinkamų valgių su Ame
rikonišku maistu, The Borden Compa
ny, išdirbėjai augščiansios rūšies pie
no produktų pasaulyje, paėmė pa
tyrusius Lietuvius virėjus ir pavedė 
jiems išdirbti geriausius ir patogiau
sius Lietuviams nurodymus, sykiu su 
Borden’s Evaporated (Išgaruotu) Pie
nu.

Ta įstaiga talpins šiame laikrašty
je eilę apgarsinimų talpinančių tokius 
receptus kurie bus didelės svarbos 
Lietuvėms šeimininkėms. Tie recep
tai bus labai pamokinanti ir .patartu
me jums tėmyti juos nuolatos. Butų 
geras dalykas išsikirpt juos kas sa
vaitė ir siklijuot į knygą ir bandyt j 
pagamint valgių pagal jų.

Kitoje dalyje šio laikrąščio šian
dien, The Borden Company paduoda 
apie tai parnešimą. Svarbu kiekvie- ' 
nai Skaitytojai juo pasinaudoti kaipo

jdančių /torpedų įbutų nugaben
ta arti Berlino už kelių mylių ir 
palikta ore. Kožna tarpeda 
800 arklių spėkos motorus, 
pačios (skrenda, tik (reikia 
vadovauti. Artimai nakties 
ku paliktos, lakūnui su dideliu 
orlaiviu sugryžus, torpedos da- 
lekia tolyn iki miesto, paskui au
tomatiškai jų 'sparnai nusprog- 
sta ir jos krinta žemyn.

turi 
jos 
jas 
lai-

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

bartiniu laiku lankosi rytinėje 
Pennsylvanijos dalyje su preleį- 
cijomis, gryždamas į Chicagą ap-

nai SKaivyiojai juu pnsumu
/ svarbia informacija.______

CUNAI?
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžiną laivų
AQUITANIA MAURETANIA

45,647 tonu 30,704 tonų
> BERENGARIA

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

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje:
Informacijų del kainų ir reika

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

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos:, tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo'3 iki 4 v.i.ai g

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

į MES MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI
PINIGUS

NUO DIENOS 
PADĖJIMO iki 
DIENAI

IŠĖMIMO

į
lankys sekančias vietas lapkri- H 
čio mėnesyje:

18—19 Pittsburgh, Pa. s
20— Braddock, Pa.
21— Homestead, Pa.
23— Fayette City, Pa.
24— Donora, Pa.
26— Akron, Ohio.
25— Youngstowp, Pa., \
27— Cleveland, Ohio
30—Dayton, Ohio.
Gruodžio mėnesyje:
2—3—Detroit,- Mich.
6—Saginaw, Mich.
10—Grand Rapids, Mich.
Pažymėtos kolonijos meldžia

ma rengtis paimant salę, ir api'e 
tai pranešti komitetui:

MARŠRUTO KOMITETAS 
7907 Superior Av. Cleveland, O.

PARSIDUODA

Pusė Bučernės — Randasi 
gražioj vietoji biznis eina 
labai gerai. J ieškančiam to
kio biznio retai tokios pro
gos pasitaiko. Kreipkitės 
pas

K. DILINKEVIČIUS
6922 St. Clair Ave.

Parsiduoda Grafofonas
Columbia, kabineto modelio, 
naujas, gelsvo aržuolo, kainą 
S70. Klauskit “Dirvos” krau
tuvėje.

18

8
!8

8

PARSIDUODA ipenkių -kambarių ra- g 
kandai, vartoti nepilnai du metu. H 

Pardavimo priežastis — išvažiuojam V 
į kitą miestų. Jei nebus nupirkta sy- j H 
kiu išparduosim paskirai. Ateikit pa- I S 
žiūrėt: 1.510 E. 172 St.' . Reikia imt 8 
Nottingham karą. (44) I H

PLUMERIS 
intaiso namų ir vandens šildymo 
pečius ir katilus į bile namus; 
sudeda maudynės, sinkas, ir vi
sokius pataisymus atlieka kuo- 
geriausia. Kainos nebrangios.

M. HERZOG
5523 Superior Ave. (44)

H
'S

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius

lįirdeimantinius 
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
4825 SUPERIOR AVĖ.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO
.... .... —: l

Skausmus ir gelio.us nutildo

■i*PAIN-EXPEH.ER
Valzbaženklla uireg. S. V. Pat. Oua

DRAUGAS REfKALB

PIANAI IR CHROMATIŠ- 
KI AKORDIONAI padaro- 
roma ant užsakymo. Patai
soma balsai, ir sutaisoma 
Koncertinos, Smuikos, Klar- 
netos. Duodama lekcijos,ant 
tų 
da

instrumentų. Parsiduo- 
Koncertinų natos.
Frank Drazumerick

6921 St. Clair Ave.

k

i 
g 
i

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

Pinigai padėtį į The A. B. Savings & Loan 
Co. yra visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupytojams ant knygelių.
CJOhio Valstijos Namų ir Paskolos Depart- 
mentas tūri nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo.

Bėgyje pastarų 15 metų nei Solaris nepra
dingo taupytojams kurie dėjo į Savings ir 
Loan kompanijas.

CJBegyje 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, nejudinamo^ nuosavybes ir paskolų 
operacijomis. Kompanijos vedėjų atsidavi
mas reikalų vedimui savo laiku ir gabumais 
garantuoja teisingumą ir atsakantumą.

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

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

Cuyahoga County (Apskričio) Piliečiams
Clevelando Automobilių Klubas, Demokratų ir Repub- 

likonų Ekzekutivis Komitetas, Civic Lyga ir Clevelando 
Clevelando Bar (Teisdarių) 'Draugija patvirtino šiuos 
Teisėjus perrinkimui, delei jų puikaus rekordo ir atsakan- 
tumo:

Ant Teisėjo Į Apeliacijų Teismą (Court of Appeals) 
JOHN J. SULLIVAN

Ant Teisėjų į Įvairių Skundų (Common Pleas) Teismą 
Frederick p. walther 
HOMER G. POWELL 

.MAURICE BERNON

Ant Teisėjo į Nusiskolinusių (Insolvency) Teismą 
GEORGE S. ADAMS

THE CLEVELAND BAR ASSOCIATION
PER

Joseph C. HostėtlerPaul Howland 
John A. Hadden

Campaign Executive Committee.

Chas M.
Mary B. Grossman


