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Rusija Gatava Gelbet
Vokiečių Revoliucijai

SOVIETŲ VALDŽIA ESANTI GATAVA SU
LAIKYT LENKUS JEIGU JIE PULTŲ 

VOKIETIJĄ PRANCŪZAMS LIEPIANT.

Klaipėdos Klausimą Ambasadoriai Atidavė Tau
tų Sąjungai, Nepriėję prie Išsprendimo.

Scranton, Pa. — 19,000 ang
liakasių iš Hudson Goal Co., ku
rie sustreikavo panedėlyje, nu
tarė sugryžti į darbą seredoj.

Kompanijos nepildymas tūlų 
sutarčių buvo streiko priežaa- 
čia. Kompanija per spaudą at
sišaukė į darbiu ilnkus gryžti 4 
kasyklas, o kivirčius užbaiga 
taikintojai.

Denver, Colo. — Palisdaie, 
Colorado, kasykloj iškilus jgazo 
eksplozijai užmušta šeši darbi
ninkai iš 70 ten dirbusių.

Kemmer, Wyo.— Du gelžke- 
lio darbininkai užmušta ir trįs 
sunkiai sužeista susimušus po
rai traukinių.

Havre, Francuzija. 4— Laivui 
susimušus į uolas ir nuskendus 
manoma prigėrę to laivo 15 dar
bininkų, nes krašte atrasta iš
plauta gelbėjimosi valtis.

Manchester, N. H.,—■ Vatos 
audimo skyrius Amoskeag au- 
dinyčiose pertraukė darbą spa
lio 6 d. ant neapriboto laiko ir 
paleido iš darbo apie 10,000 au
dėjų. Vilnonių audimų gamini
mas eis po senovei, o aplinky
bėms gerinantis palengva pra
dės didintis ir vatinių darbai.

Canton, O., vienas darbinin
kas išvakaro įkrito į atsaltą ir 
jame įšalo. Ant rytojaus kiti 
darbininkai jį atradę, per pora 
valandų kirviais kapojo asfaltą 
ir išgelbėjo tą darbininką iš to
kios keistos nelaisvės. Jis in- 
puoiė nuslydęs nuo krantelio į 
šiltą asfaltą, bet negalėjo išlipt 
ir pavargęs paliko, šaukė pa
galbos gana ilgai, bet niekas ne
girdėjo. Tik ryte 6 vai. atėję 
žmonės jį atardo.

Automobiliai Daugėja
Einant padirbtų automobilių 

skaitline nuo pradžios šių metų, 
sakoma jog bėgy j 1923 metų S. 
Valstijose bus išdirbta keturi 
milijonai automobilių. 1922 me
tais buvo išdirbta 2,659,064 au
tomobilių.

Naudojamų automobilių per
eitais metais S. Valstijose 
registruota 12,239,114. ■

Fordo dirbtuvės Detroite 
leidžia gatavų automobilių
40,000 suvirš į savaitę; Chev
rolet išleidžia po apie 2,200 į 
dieną, ir Buick po apie 1,000 į 
dieną.

su-

iŠ- 
įo

KLAIPĖDIEČIU NUSISKUNDIMAS IR 
PRAŠYMAS PARAMOS

LLOYD GEORGE AT
VYKO AMERIKON 
New York. — Spalio 5 d. ait- 

vyiko Amerikon buvęs Anglijos 
premjeras Lloyd George. ~ 
juo atvažiavo jo žųiona ir 
tė.'

Jop asitikimeų iškilmėse 
lo riaušės 'kuriose sužeista ke
liolika ypatų, viena moteris su-

■ areštuota. .
Prie New Yorko hriesto rotu

šės, kur laukta Lloytio Geor
ge, raudonai pasirengus mote- parapijoj, 
ris išsiveržė iš minios nešina ši
tokį parašą: “Lloydo George’s 
rankos yra raudonas nuo mote-

1 rų ir kūdikių kraujo”. Ją pas
kui sekė kitos moterįs, simpa- 
tizatoreš Airių riespu'blikos, ap
sirengę juodai; jų buvo viso 50 
moterų ir turėjo tam panašius 
parašus. Policija pagriebus su- 
riraiskč moterų parašus. Bet 
matyt ten radosi daugiau Airių 
respublikos simpatizatorių, ka
dangi piasidėjo peštynės įvai
riuose kampuose,'

Pirmutinėj savo“ kalboj, sve
čias pareiškė jog “Amerika tu
ri turėt kantrybės su Europa”. 
“Turit turėt kantrybės su mu
mis Europoje”. “Mes esam įsi- 
gimę su barbariškumu Tamsių
jų Amžių. Jus Amerikoje nie
kad nepažinojot Tamsiųjų Am
žių. Norėčiau kad mes galėtu
me padėt į šalį neapikantą, ker
štą kuris Europą nuliejo krau
ju”.

Iš New Yorko. Lloyd George 
išvažiavo į Montreal, Kanadą. 
Aplankęs kelis miestus Kanado
je, jis apvažihės tulus didesnius 
centrus Suv. Valstijose.

Su 
duk-

iški

MOTERIS NUŠOVĖ 
SLAVŲ KUNIGĄ

Chicago. Ill. — Grekų katali
kų bažnyčios kunigą Stetsuką 
bažnyčioj nušovė tūla Strutyn- 
skienė, iš Ramley, Pa., kuomet 
kunigas buvo priklaupęs prie 
jos išklausyti išpažinties spa
lio 7 d. Moteris sakė policijai 
jog Stetsuk apkaltinęs jos vy
rą, irgi Grekų katalikų kunigą 
iš Remley, 
čios pinigų

Po daug visokio vargo pasi
sekė Vyiarusiam Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetui at- 
valnyti Klaipėdos Kraštą nuo 
okupantų ir priglausti prie mo
tinos Lietuvos. Bet tai tiktai 
paviršutinis išvalnyjimas, vie
nok liko beveik viskas toj pa-; 
čioj tvarkoj. Vokiškoji kalba 
dar vis tebėra viešpataujančio
ji kalba, mokyklose tebemokina 
vien Vokiškai. Bažnyčia dar 
neatskirta nuo Prūsų ir nuo Ka
raliaučiaus konsistorijos, ji te
bevaro Vokietijos užvestą Vo
kietinimo'politiką. Kunigus stū
mė grynus Vokiečius iš Vokieti
jos į musų kraštą, ir jei mums 
pasisekė kokį vieną kunigužį už 
tai tokį išsitarimą: “Mes po vė
liava juodai-balta-raudona visą 
svietą apgalėjome, mes ir vėl i 
visą svietą apgalėsime ir mes ir i 
ant Klaipėdos Krašto vėl poną- I 
vosime. Tie kurie šiandien šio i 

j Klaipėdos Krašto valdonai pa- i 
stojo bus Ugne ir kardu iš čion 
išvaryti ir Klaipėdos Kraštas , 
vėl bus Vokiškas per ilgus am
žius”, mes jį apkaltinome ir iš
varėme į vaterlandą, tuojau,

mo metu pritruko ne tik aprėda- 
lų bet ir arklių del guorguolių 
vežimo. Gelbėjimo Komitetas 
paskolino 20,000 litų arkliams 
nupirkti. Arklius po sukilimo 
pasisavino intendantūra, bet 
20,000 litų sumą ir neatiduoda. 
Visi prašymai lieka ir nėra pa- 
bojami. Dabar, jei Gelbėjimo 
Komitetas norėtų toliau veikti 
tai reiktų bent tarnautojams al
gas mokėti, o dabar tai kai ku
rie tarnautojai jau už septynis 
mėnesius jokios algos negavo, ir 
norėdami išlikti gyvi turės ki
tur darbo jieškoti, o apleis Gel
bėjimo Komitetą.

Taigi Gelb. Komitetas tikisi 
kad Amerikiečiai, sykį savo sti
prią pagalbą del išvalnyjimo 
krašto suteikę, ir dabar neatsi
sakys savo pagalbos idant mes 
atsiektume tai ko atsiekti troš
kome, būtent kraštą sulietuvin
ti, ir atneš savo auką ant Lie
tuviškojo aukuro.

Su širdingu sveikinimu
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas Klaipėdoje 

MARTYNAS JANKUS 
Pirmininkas, 

JONAS VANAGAITIS, 
Sekretorius, 

JURGIS LEBARTAS, 
VILIUS ŠAULINSKIS.

Į Vokietijos Reichstagas 
Duoda Stresemannui

Daugiau Valios
Berlinas.— Vokietijos reichs

tagas išnešė pasitikėjimą kanc- 
leru Stresemalnnu jo kovoje su 
Vokiečiais nacionalistais, Bava
rijos žmonių partija ir komu
nistais.

Paduotoji seimui rezoliucija 
panaikint šalyj ir Bavarijoj su
varžymą atmesta.

Į Reichsrat priėmė 
žinią jog Ru-1 kurios Stresemann

Rusija Gatava Gelbėt 
Vokietijos Komunis

tams
- Latvijos spauda pa

garsina “iš gerai informuotų Į Reichsrat priėmė bilių pagal 
Maskvos šaltinių” žinią jog Ru-1 kurios Stresemann turi visą 
sijoj eina rimtas militariškas I gaję diktuot šalies ekonominį 
rengimąsi galimam įsimaišymui1 ■ • — —
Į Vokietijos reikalus.

Maskva tiki jog atsitikime 
Vokietijos revoliucijos Lenkija 
aktiviai kišis po Francuzijos pa
liepimu, ir kad, todėl, Rusija tu
ri būti gatava paraližiuoti Len
kijos militariškus žygius prieš 
Vokietijos komunistus.

Pranešimas sako jog raudono-, 
ji kavalerija perkeliama prie 
I.enkijos rubežiaus ir taipgi jog 
Ukrainos armija dikčiai padi
dinama.

!- Ryga. —

Klaipėdos Klausimas 
T ebetampoma

Geneva. — Tautų Sąjunga 
paskelbė oficialiai spalio, 6 dieną 
.fog’ambasadorių taryba Pary
žiuje perdavė pinklų klausimą 
Baltijos uosto Klaipėdos tautų 
sąjutngon išrišimui. Tas klau
simas sukasi aplink to uosto 
stovį sąryšyje su Lenkija ir 
Lietuva.

(Kaip matyti, Klaipėdos li
kimas neišspręsta ambasadorių 
taryboje. Dabar imsis jį spręs
ti tautų sąjungos komisija, ku
ri neturėjo galės išspręsti Vil
niaus klausimo tinkamai. Lie-į 
tuvai reikia tik atsargiau ir la
biau apsiginkluoti ir apsisaugo
ti Klaipėdoje, tada ir išsprendi
mas kitoks bus.)

15 Žmonių Užmušta
Lembergas. — žitomire eks- 

plodavus amunicijos sandėliui 
užmušta penkiolika žydų ir dVi- 
'dešimts sužeista kuomet po ek
splozijos kilo gaisras žydų gy
venamo j dalyj.

Bolševikai eksploziją priskai
to sovietų Ipriešininkam's kurie 
norėjo sunaikinti amunicijos 
Sandėlius.

. Naujas Žemės Drebė
jimas Japonijoj

Tokio. — - Spalio 4 d. vėl buvo 
užėjęs smarkus žemės sudrebė- 
jimas nakties laiku, žmonės 
persigandę išbėgo iš namų; huo 
drebėjimo užkirsta elektros vie
los ir sunaikinta šviesa.

NORI PRADĖT DERYBAS
Berlinas. — Vokietijos val

džia įsakė savo atstovams Pa
ryžiuje ir Brusselyje oficialiai 
užklausti Francuzijos ir Belgi
jos valdžių ar jos gatavos pra
dėti su Vokietija tarybas at
naujinimui darbo okupuotoje te
ritorijoje, Sakoma kad tik at
sakymus gavus Vokietijos val
džia nustatys savo atsabešimą į 
Vokietijos induštriaiistų reika
lavimą.

Skolos Amerikai
Europos valstybės skolingos

Suv. Valstijoms sekančiai:
Armėnija ...... $13,637,000
Austrija .............. 46,220,000
Belgija ............... 428,515,000
Čdko-Slovakija .. 104,685,000
DM. Britanija 4,746,862,000
Estonija .......... . 16,088,000
Finland! ja .... 9,294,000
Francuzija .. 3,770,906,000
Grekija .............. 15,373,000
Italija ....... 1,891,514,000
Jugoslavija ..... 58,441,000
Lietuva ................ 5,728,000
Latvija.................. 5,775,000
Rumanija ,.......... 41,412,000
Lenkija .......... 153,043,0001
Rusija .............. 227,620,0001
Vengrija ................ 1,888,000 su Anglišku Papynl.

New Yorkan atgabenta iš An
glijos garsus arklys Papyrus 
tarptautinėms arklių lenkty
nėms. Lenktynės atsibus spa
lio 20 d. Dovana skiriama yra 
$100,000. Amerikonai Skiria sa
vo arklį vardu Zev lenktyniuoti

nios dienos 
syti.

išnaudojime bažny- 
jam esant Chicagos 
Ji ir atvykus devy- 
tam kunigui atker-

Tuo tarpu bažnyčioj bu
vo apie 300 žmonių; ji priėjus 
prie spaviednyčios, sulaukus ku
nigo, paleido į jį penkis šūvius. 

Kunigas mirė vežime j ligon- 
bųtj, dviem kulkom perėjus per 
jo galvą, žmonės sugriebę mo
terį beveik nesudraskė, policija 
išgelbėjo.

stovį. Tik Bavarijos atstovai 
ir kelių Prūsijos provincijos pa
siuntiniai tam priešinosi.

Vienas nacionalistų atstovas 
pranašauja Vokietijoj bodą.

Berlinas. — Spalio 3 d. rezig
navo Stresemann ir visas jo mi- 
nisterių kabinetas. Po to pre
zidentas Ebert kreipėsi prie 
Stresemanno kviesdamas jį su
daryti naują kabinetą. Sakoma 
jog Stresemann rezignavo delei 
socialistų priešingo atsinešimo 
į ministerijos veikimą.

Spalio 6 d. Kancleris Strese- 
| mann jau turėjo Nudaręs naują 
Įkabinėtą, kuriame jis pats bus 
ir užrubežinib reikalų ministe-

Savo kalboj reichstage kanc
leris pareiškė jog reichstagas 
turės apmažint savo teises ir 
pavest. jas kabinetui, tik tada 
galima bus prieiti prie geresnės 
tvarkos dabartiniame Vokieti
jos suirutės momente.

Jam pasirodžius reichstage, 
komunistai atstovai įvairiai pa
šiepdami šukavo jog tai esą ka
pitalisto Stinnes atstovas, vai
kiščias, ir tt.

Bavarijos Dalykų Stovis
Munich. — Vokietijos dikta

torius Bavarijai, Von Kahr, pa
reiškė jog jis nusistatęs daryt 
Viską sudruttinimui vienos Vo
kietijos kuri galėtų prirodyti 
jog ji nėra kaltininkė pastaro 
karo ir kad butų užtektinai ga
linga atmušti visus plėšikų ata- 
kus — tai Francuzų.

Atsiėkimui savo tikslo, dik
tatorius pasiryžęs kovos prieš 
socialistus visomis galėmis; jo 
nuomone, neturi' būti diktatū
ros iš socialistų klesos, hes, sa
ko, Marksizmas yra pražūtis ša
kiai.

Kaslink Bavarijos monarchis-

Ambasadoriai Priešingi: 
Tautų Sąjungai 

Washington. —Ambasadoriai 
Harvey ir Child pargryžta į S. 
Valstijas. Jie, gerai apsipaži- 
nę su Europos reikalais, prisi
deda prie šaukėjų kurie nenori ■ 
kad Suv. Valstijos ineitų į tau-
tų sąjungą. Tiedu ambasadoriau vos kelis mėnesius, ten išbuvus,
laike Hardingo užėmimo prezi
dentystės padėjo jam nusista
tyti jo politikoje prieš Europą. 
Galiaus vieni ėmė linkti prie są
jungos, pats Harding ėmė kal
bėti apie tarptautinį teismą, ir 
pačių respublikonų tarpe įvyko 
dvejopos pažiūros į tautų są
jungą.

Naujas Rekordas Ore
St. Louis, Mo. — čia atsibuvo 

didelės orlaivių lenktynės už 
Pulitzero dbvaną. Lenk|tyn.ės 
buvo tarptautiškos. Lenktynes 
orlaiviu laimėjo Suv. Valstijų 
kam laivyno leitenantas Wil
liams, padarydamas rekordą iš 
243 suvirs mylių Į valandą.

Lenktynėse dalyvavo daug 
orlaivių ir nei vienas nesusižei- 
dė, kas atsitinka retai.

Turkija Gatava Respub
likai

Konstantinopolis. * — Naujai 
pagaminta Turkijos konstituci
ja rodo jog Turkija turi būti 
apšaukta respublika, su prezi
dentu renkamu penkiems me
tams. Seimas turės tik tari
mų teises, pildomoji gale bus 
pavesta kabinetui atsakomin- 
gam prieš esimą.

Nuo ko Paeina Komu
nizmas

New York. — Vienatinis tik
ras komunizmo pavojus vra tau
tinė desiperacija, susikrimtimas 

tu, Von Kahr sako jie turi pa- į kurį tautos puola, pasakė Ap- 
stovėti užpakalyje. Diduma Ba- ponyi, buvęs Vengrijos premje- 
varijos žmonių yra monarchis- ras ir dabartinis seimo atstovas, 
tai, bet viskas dabar reikia ati- Jis yra 75 metų amžiaus, dabar 
dėti į šalį ir žiūrėti Vokietijos 
gerovės.

Kiti vienok'Bavarijoj juokia
si iš kalbų buk Bavarija norinti 
monarchijos y jie saiko jog visa 
ta Vokietijos dalis yra (pasiry
žus, kaip buvo karo dienose, dė
ti jiegas ir turtą pagelbėjimui 
Vokietijai sutvirtėti.

atvažiavo pas savo tautiečius į 
Suv. Valstijas su šalies reika
lais.

Pradėjus futbolės sezoną,-/-S. 
Valstijose spalio 6 d. įvairiuose 
kontestuose užmušta tris futbo
lininkai.

Oklahoma valstijos guberna
torius, po varžytinių su Klukse- 
riais už valstijos valdymą, šau
kia valstijos atstovų posėdį ‘įsu 
tikslu išleisti -įstatymą apsau
gojimui žmonių -nuo maskuotų 
niekadėjų ir slaptų organizaci
jų”. Posėdis prasideda spalio 
11 d. Karo stovis valstijoj dar 
neatšaukta.

štai musų kunigužis jau sugry
žęs; Lietovos valdžia savo ma
lonę jam parodė ir pavelijo jam 
ne tik vienam bet dar ir kuni- 
gužio tėvukui, kuris taipgi kuni
gužis, gryžti atgal į Klaipėdos 
kraštą ir ten Vokiškas dūšias 
vest į sengermanų Valhalą 
jy)-

Parašai ant gatvių, ant 
bų, kokie buvo Vokiški, ir 
ra.

Taipgi reikia pasirūpinti mu
sų broliais (“120 tūkstančių”) 
dar po Vokietijos okupacija be- 
vargstančinis. Tam viskam rei
kia darbo. O darbai ir darbi
ninkai turi būti apmokami. Bet 
mums dovanotus ir atsiųstus pi
nigus apie 50,000 litų, priėmė 
p. Smetona, būdamas Lietuvos 
Įgaliotiniu Klaipėdoje, ir juos 
pavedė Kanauninkui Tumui del 
Rytų valnijimo. O mes jau tik
tai mažą dalelę nuo tų 50,000 
tegavome. Sukilėliams sukili-

(Ro-

iška- 
tebė-

Rasta Kūnas be Galvos
Pittsburgh, Pa. — Miesto 

maudynėse merginų kambaryj 
atrasta be galvos vyriškas lavo
nas. Sužinota jog tai tūlas Mc- 
Gregav iš ’Kiftahing, Pa.’, Ibovęa 
kareivis, 21 m. amžiaus. Prie 
jo rasta kelį paveikslai 
nes nursių.

ligoni-

Kry- 
iš ar-

Amerikos Raudonojo 
žiaus atstovas, sugryžęs 
itimųjų rytų, sako jog Europa 
yra kaip parako bačka kuri bilė 
kada gali užsidegti. Politiškų 
intrigų kvapas dvokė Europoje 
nuo pat pasaulinio karo ir šią 
vasarą vėl gręsė įstumti pasau
lį į naują ugnį kurią supūtė ul
timatumas Mussoflmio Grekijai.
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Vis tik Milijonai!
Berlinas. — Berline važiuo

jant 'tramvajų reikia mokėti po 
10,000,000 markių už galą kelio. 
Markėms puolant, važinėjimas 
ėjo brangyn; dar tik šiose die
nose mokėta 4,500,000 markių 
už pavažiavimą.

Dabar Amerikos dolaris per
ka 500,000,000 Vokiškų markių.

Bremen. — šių metų šešių 
pirmutinių mėnesių bėgiu Vo
kietiją apleido 40,872 žmonės, 
kurie važiuoja jieškoti užsiėmi
mo į kitas šalis.

Nauja Slapta Organiza
cija

Steubenville, O. — čia tve
riasi nauja organizacija kovai 
su Ku Klukseriais, ir jie vadin
sis Liepsnojančio Rato Vyčiai, 
prieš liepsnojančio kryžiaus vy
čius kluikserius.

šioje srityje norima suorga
nizuoti 1000,000 narių.

Vienas durnas sumanymas 
paseka kitą iki prieina prie bai
sių pasekmių.

88 Lietuviai 'Atvažiavo 
ant “Mauretania”

Tarp 1688 pasažderių atvažia
vusių Cunard linijos laivu ‘Mau
retania’, spalio 5 d., 88 pasažie- 
siai yra iš Lietuvos

Tuo laivu sykiu atvažiavo 11 
Latvių.
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ateina greitai — ir neužilgo jos čia 
bus. O kuo geriau padaryti atmintį 
ir dovanėlę savo tėveliams, broliams, 
sesutėms, draugams, mokiniams jei 
ne laikraščiu?

Pasiskubinkit dabar — kolei dar yra 
gana laiko — užrašyti saviškiams Lie
tuvoje “DIRVĄ” arba “ARTOJĄ” 
arba abu tuos laikraščius. Jus čia ne- 
nukentėsit — praleisdami dolarį kitą 
iš savo kišeniaus suteiksit saviškiams 
džiaugsmo visam metui.
C Kurie dabar užrašys “Dirvą” ir 
“Artoją” savo giminėms, gaus dova
nų tą ką iki šiol joks laikraštis nedavė

Didelį, 20x30 colių mieros 
Sieninį LIETUVOS ŽEMLAPĮ

Pasinaudok i t šia puikia proga — gau
sit ir sau dovaną, ir apdovanosit sa
viškius Lietuvoje brangiausiu daiktu 
— laikraščiu, ko jiems tenai trūksta.
“Dirvos” kaina metams - - $3.00 
“Artojo” kaina metams - - $1.25

Viską siųskit šiuo adresu:

DIRVA 7907 Superior Ave, Cleveland, O,
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA. i

Protokolas Penn’a, Ohio ir Mi- ' 
chigan Sandaros Kuopų 
Apskričio Pasitarimo.

Rugsėjo 30 d., po" pietų, N. S. 
įvyko pasitarimas trijų vietinių 
Sandaros kuopų su Clevelando 
kuopos atstovais ir Apskričio 
viršininkais, A. Lapinsku ir A. 
Žuku. Posėdį atidarė J. Kat
kus paaiškindamas suvažiavimo 
tikslą ■ ir punktus kurie bus ap- 
svarstoma. Padidinimui San
daros itaėigų, nurodė, reikalinga 
yra įsteigti dovanos ir jų laimė
jimui pardavinėti tikietas po 
50 centų, kurie bus auka San
darai. Sirsiririkimui vesti pa
kviečiamas A. Lapinskais, kuris 
drauge su A. Žuku apibriežia 
Apskričio busmtį veikimą i<r 
prašo kad vietinės kuopas dar
bą remtų. Kalbėtojų galima bu
sią atsiųsti iš Clevelando vėsti 
agitaciją Sandaros naudai ir pa
didinimui narių skačiaus.

Vietiniai Sandariėčiai, J. Kat
kus, P. Savickas, J. Virbickas 
ir kiti Įneša įvairių sumanymų 
ir pageidavimų Centro ir kuopų 
naudai. Ragino remti “Sanda
rą", nes ji tamaujh ne biznio 
reikalams, ne uždarbiui, bet Lie
tuvių gerovei ir musų idėjai. 
Padauginimui, narių skaičiaus 
reikalinga yra geri kalbėtojai 
ir organizatoriai, kuriuos gali
ma pasikviesti. “■Sandara” po 
truputį progresuoja ir jos prie
šų jiegos mažėja; Sustiprinimui 
Sandaricčių dvasios reikia būti
nai steigti vakarines mokyklas 
ir knygynus bei' rengti kulturi- 
nius vakarėlius. Atlikti tą pri
valėtume kuoskubiausia.

Padėkavojus Clevelandiečiam 
už apsfilankysmą ir praktiškus Į Chicagą.

■patarimus bei lirtkėjant laimin
go pasisėkimo bendroj darbuo
tėj Sandarai, susirinkimas bai
giama? Sekretorius.

CHICAGO, ILL.
Mirė Marė Damijonaitienė.

Spalio 2 d. nakties laiku čia pa- 
Marė Damijonaitienė, 

žinomo Ameriko- 
darbuotojo M. J.
Ji turėjo 46 me- 
Tiflą laiką ji sir-

DETROIT, MICH.
Detroitas turi arti milijono 

gyventojų. Darbų čia yra vi
sokių, bet daugiausia automobi
lių išdirbystės. žmonės uždir
ba gerai ir darbai nėra labai 
sunkus, gali dirbti bile žmogus.

Skersai upės yra Kanada, iš 
kur gabenama svaiginanti gėri
mai visokiais galimais slaptais 
budais. Kaip apskaitiiuojama, 
kasdien iš Kanados atvežama į 
Sliv.- Valstijas baltakės ir ru
džio į 8400,000 vertės, šmuigėl- 
ninkai apsiprato su persekioji
mu ir valdžios 
apsiprato, taigi 
atodairos.

Lietuviai čia
.paskirose miesto dalyse.

i. Susirgus, išpra- dalis gyvena rytiniame miesto 
buvo paim'ta ligonbutin, krašte, o kita vakariniame. Ry- 
tarpu ir pačiam Damijo- tinėje pusėje randasi pasiturin- 
atsitiko nelaimė: jis ei-Įčių Lietuvių daug daugiau negu 
važiuot

agentai su jais 
darbas eina be

gyvena dviejose
Viena

namie nerandi, tik moterį su keb
liais vaikučiais; vaikučiai api
plyšę, o motina pasigėrus, su i- 
vėlus, apsileidus, namai apleis
ti. Vienoj vietoj atradau 24 
bonkas alaus ir du gorčių smar
vės; man paaiškino kad tai esą Į 
šventintas vanduo nuo piktų Į 
dvasių, nes vyras dirba nakti- °ve]Į ave 
mis, ir vakarais kai pasirodo į 
piktos dvasios tai kad ne šven
tas vanduo tai ramybės bobelė 
negautų.

čia yra ir kitokių žemų dar
bų. Daug yra šeimynų suardy- 

kur įnamiai atkalbina motę- 
nuo vyrų ir vyrus išvarę su 
moterimis gyvena. Tokiuo- 
namuose irgi tik girtuokiia-

simirė
žmona plačiai 
je tautininko 
Damijonaičio, 
t’us amžiaus,
go vėžio liga, kuri ir privedė ją 
prie mirties.
džių ji 
tuo gi 
naičiui 
damas 
laužė sau koją, delėi ko irgi tu- j perdaug žinau, bet apie vaka
rėjo atsigulti ligoninėje. rinę pusę noriu parašyt kiek

Marė Damijonaitienė buvo iš daugiau. Lietuvių daugiausia 
ligonbučio nepersenai pargaben- apgyventa vakarinėj pusėj už 
ta ir gulėjo namuose, sirgdama. Grand Boulevard į vakarus nuo 
Abu būdami patekę į nelaimę, Michigan ir Dix avės. Tasai 
net reikalavo visuomenės para-' kampelis turi vardą “žauikekai- 
mos, ir jais rūpinosi susitveręs I mis”; tenai daugiausia prasi- 
Chicagiečių tautininkų komite- platinus tarp Lietuvių girtuok- 
tas.

Velionė 
d. spalio, 
Ji sveika būdama dikčiai. prisi- Lietuvių nėra jokio veikimo, ir 
įdėjo prie įvairaus darbo ------T .........  r,.

pėje srovėje ir Lietuvos 
luose. Lai bus jai ramu 
amžinai šioje šalyje.

Pats Damijonaitis nuo seno I pora gydytojų ir vienas advoka- 
. jau yra žinomas

Lietuvių tarpe Amerikoje.
. vienu tarpu buvo SLA. prezi- 
i 'dentu, taipgi apie trįs metai at- 
. gal buvo “Sandaros”, adminis- 
. tratorium ir tuo laiku gyveno S. 

Bostone. Po to buvo aplankęs
l ■ Lietuvą, sugryžo ir atvažiavo į ko but ne vienoj tų namų, ii 

Tautietis, štai ką mačiau. 'Vyro paprastai

tramvajų nusi- vakarinėj. Apie rytų pusę ne-

tuonias valandas. Darbininkų' 
čia trūksta, iš kitur pribuvę Į = 
greitai gauna darbus.

Lietuviai turi čia dvi pašal- 
pines draugystes, SLA. 247 kuo
pą ir A. P. L. A. 15. kuopą.

Ant spalio 27 d. čia yra ren
giama balius, atsibus 437 Hope- 

. Vietinis.

tų 
ris 
ji) 
se
vimas ir ištvirkimas. Tas •pui
rio musų žmonelių dorą, paže- 
mfina šeimyninį gyvenimą, ir 
sugadina vaikų ateitį.

Viskas ko labiausia reikia tai 
kad žmoneliai pamestų girtuok
liavimą ir moterėlės kad liautų
si mylėję kitus vyrus. Turėtų 
pradėt skaityt gerus laikraščius 
ir knygas, gal kiek daugiau su
prastų dorą. . M. L. Masonis.

v QERB.
PRAGILO KAMPELI

lystė; girtuokliauja ne tik vyrai 
palaidota pėtnyčioj, 5 j bet ir moterjs — ir moteris dar 
Tautiškose kapinėse, i daugiau negu vyrai. Čia tarp

įvairaus darbo taut-i- nors Lietuvių yra di k t okas bu- 
reika- ris, jų tarpe nėra mokytesni© 
ilsėtis. žmogaus kuris galėtų 'varyt .vi

są kultūrišką judėjimą. Yra

savo daibais Į tas, bet jie perdaug, užimta sa- 
Jis I vo proefsija. Paprasti žmone

liai nežino ką veikt ir kuo užsi- 
imt. Jie tik per naktis girtuok
liauja, kazyriuoja; jeigu pasi-| 
taiko per tą “žiurkemaimį” eit 
tai iš dvokimo gali apsirgt. Te-

Kiekvieno Suvienytų Valstijų

ANT Amerikos kranto daug, daug metų atgal, 
pribuvo laivas. Vežė jis vyrus ir moteris. Jų tar
pe buvo tėvas bei motina kurių ainis vėliau tapo 
Suvienytų Valstijų Prezidentu.

Borden 
Budding, 
New York

KUPONAS
Pažymėk, kokią Literatūrą Nori

Penėjimo Valgiai del Kūdikių
Instrukcijos Vaikų Knygai
Vardas ________ _____________ -tjt_ •'_______-
Adresas ___________ ~~________ ^(Lithuanian

Prezidento Protėviai yra Kilę

Šioje šaly kiekvienas vyras ir moteris turi lygią 
progą. Bet ją jis turi pats išdirbti. Tas reiškia, 
kad tik didžiausias mintijimas tegali-laimėti. O 
tas galingas mintijimas turi gyventi sveikame 
stipriame kūne. Ir štai kodėl ta motina, kuri nori 
savo vaikui suteikti lygią progą, turi prižiūrėti, 
kad jis gautų gerą pradžią kūniškai, lygiai ir 
protiškai.

Ir kaip geras pienas yra gyvybės maistas, taip 
Borden’s Eagle Pienas yrą pripažintas pienų ka
raliumi penint kūdikius. Reputacija, kuri stovi 
už vardo Borden ant pieno blėšinių yra vaisius 
ilgų metų patarnavimo. Pasirenkanti Amerikos 
visuomenė, laisva pirkti ką ji nori ir kur nori, 
apsvarstė šį didžiulį pieno klausimą ir didelė di
džiuma rado, kad Borden’s Eagle Pienas yra 
vienatinis pienas išaugihimui stiprių ir sveikų 
vyrų bei moterių.
Idant žinotumei kaip vartoti Borden’s Eagle Pie
ną kūdikį penint, mes jūsų kalboje esame paren
gę pamokinimų kaip paruošti jį kūdikiams visų 
amžių, taipgi vaikams, kurie nedamaitinami ir 
nedapenėti. Jei tų pamokinimų nori, išpildyk že
miau esantį kuponą ir pasiusk jį mums šiandien, 
o mes juos pasiusime visai dovanai.

THE BORDEN COMPANY

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 23 d. šv. Kazimiero 

bažnytinėj svetainėj atsibuvo 
specialis susirinkimas išklausy
ti Kun. F. Kemėšio kalbą.

Kun. J. J. Kaulakis, šy. Kazi
miero bažnyčios klebonas, susi
rinkimą atidarė apie 12:30 vai., 
ir, tiktai formaliai, perstatė su
sirinkusiems kalbėtoją Kun. Ke
mešį. Iš priežasties didelio lie
taus, susirinkusių buvo nedau
giau 300—350 vyrų ir moterų.

Kun.- Kemėšis kalbėjo apie 
ko-operacijų naudingumą. Ga
na vaizdingai, bet savotiškai, 
perstatė ko-operacijų naudingu
mą ir plėtojimąsi kitose šalyse, 
kaip ve Anglijoje ir Rusuose. 
Girdi socialistai tą idėją “pasi
vogė” iš katalikų ir kaipo daro- 
dymą ir minėjo ištrauką iš šv. 
Rašto, cituodamas šv. Povilą. 
Peikė kunigus už tai kad savo 
pareigas apleidžia ir progą būti 
žmonėms naudingais pražiopso 
ir davė įsigyvuoti socialistams.

Nulsiskundė kad “Darbinin
kui” nesiseka; prašė aukų. Kiek 

I surinko nepagarsinta, nes nebu- 
I vo laiko surinktų salėje aukų 
suskaityti. Bet prižadėjo pa- 
gaisinti vardus aukavusių “D- 
ke”. Prie progos paminėjo jog 
“Darbininkas” susilaukęs gerą 
redaktorių.

Kun. Kemėšis sakėsi esąs pa
sišventęs visas Lietuvių koloni
jas Amerikoje aplankyti ir iš
traukti “Darbininką” iš finan
sinio vargo.

Susirinkimas užsidarė apie 
1:30 vai. Bet Kun. Kaulakis, 
kuriam, taip žmonės sprendžia, 
Kun. Kemėšio kalba nelabiausia 
patiko, apleido salę tuojau po 
atidarymo susirinkimo. Kun. 
čepukaičio susirinkime visai ne
buvo. Ant žmonių gi Kun. Ke
mėšio kalba padarė įspūdį kad 
kunigėlis “eina iš klesos, subcl- 
ševikėjo.”

Kita naujiena tai ta kad šiau
rinėj Philadelphia oj susitvėrė 
nauja parapija ir tuo, žinoma, 
labai užkenkė Kun. ■ Kaulakio 
bizniui. Kun. Kaulakis buvo 
bandęs užbėgti pavojui už akių, 
pasiūlė šiauriečiams savo ištiki
mą kamendorių, Kun. čepukad- 
ti, bet atsiskyrę parapijonai 'nuo 
Kun. Kaulakio malonės su pa
dėka atsisakė, šiauriečiai su
sitarė su Slovakais ir lanko jų 
bažnyčią ant Spring Garden.

Varguolis.

LAWRENCE, MASS.
L. U. Klubas čionai parengė 

vakarėlį rugsėjo 30 d., L. V. sa
lės skiepe. Tai buvo koncertas, 
kuriame turėjo dalyvauti net 
trįs chorai, t. y. L. D. D, cho
ras, bolševikų choras ir P. M. 
choras, bet vienas choras kur 
tai dingo, dalyvavo tiktai du. 
Koncerto programo vadovas 
buvo bolševikas, taigi programe 
pirmiausia pastatė savo bolševi
kišką chorą; kadangi tas choras
neišlavintas tai ir jų dainavi
mas nekas buvo. Antras pro
grame choras buvo L. D. Drau
gijėlėj choras; tas nors dar jau
nutis bet sudainavo daug ge
riau ne kaip bolševikai. Gali
ma laukti iš šio choro ateityje 
ko gero.

Apsisaugojimas nuo automo
bilių. šis miestas padarė apsi
saugojimo nuo automobilių sflr 
vaitę, nuo rugsėjo 23 iki 29 d., 
ir tą savaitę skelbta kad visi 
vaikščiotoj ai ir važiuotojai sau
gotus! ir laikytųsi savo kelio ar 
tako; taip pat ir policija buvo 
kitaip atžymėta, per tą savaitę 
tvarką užžiurintieji policistai 
turėjo ant rankų geltonas kas
pinus. Tos savaitės bėgiu ma
žiau buvo susidūrimų automo-

■ bilių ir mažiau žmonių sužeista.
■ Nei vienas žmo/us neužmušta.
■ Kad taip visur įvestų ir nuo

latinai tai butų gerai, nes kas
■ iš to -kad tik per savaitę žmo- 
• nes saugoj asi kitą nesuvažinė-

ję. x Lawrencietis.
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vest isz proto ba je tada u- 
sinores daugeu mokėt, ale 
asz jems sakeu kad asz tyk 
iš amerikos parvaževau ir 
noru paajškyt kaip susipra
tę darbinykai te daro ir ką 
nori padarit su buožiu vai- 
dže. tai ir jus če turit vjsi 
jmt jr nuverst kunigu jr 
buožiu valdže ir susidėt su 
rusiios darbinykajs ba je tii- 
rj lajsve ir geraj givena.

Ale tada pašoko mano 
brolys, is sako tu tflek ba 
kai sužynos kunigas ta j ta
ve tuoj miliėyia suims ba 
mes gereu žinom ka rusiios 
balšavykaj padare Letuvoi 
kada je buvo užejeą in Lie
tuva ana meata. su tokejs 
mulkejs negali susišneket ir 
gana, paskui Aš jems sakeu 
kat jus turėt skaitit laisve 
ir vylni isz Amerikos tai ap- 
sišvjesit nors kek ir galešyt 
suprast darbyniku regkaius- 
ale je sako kat meas neno
rim bolševykišku raštu.

ale aš če parvaževes pas 
ketūryš buožius užtikau ta 
kapytalistu laidžema laikra
šty dirva Iš klevėlando tai 
je sako kat tas jems gereu 
patjnka.

o dabar Pasakisiu kas da 
acitiko? kai atėjo nedeliajr

— Ačiū, Stepai, prisėsk, vysi rengėsi j bažniče tai jr
gerai kad Martynas manęs manea pradėjo kelt ir varit 
neužmiršta. Bet turbut jis i bažniče lale aš sakau kat aš 
nori priagituot mane j ko- su tokeis dalikais neusijmu 
munistus prisirašyt kad ne- ir užmjršau poterius ir vi- 
aršo tiesiog, o per atstovą sąj netikiu j iokius dievus, 
laiškus siunčia. alę kai pradeio brolio patj

— Dddrauge, jeigggu jis bąrtjs ir rėkt tai maneu kat 
tttau tiesiog sisisiiistu tai 
nnniekas nežižižinotų kkas 
toj bbbuožių šššalyj ddeda- 
si, bbba tu imtum ir sssude- 
gintum jo laiškkkus.

— Matyt Martynas irgi 
turi kiek nors proto kad ŠL 
taip daro.

— Nemmmislyk, dddrau
ge kad jis yra mmmulkis, 
bbba su jujumis bbbuožėm 
reikią atsargiai appsieit.

— Na paskaitysiu ką jis Į 
tau rašo:

(Martyno gromata) 
ravėliucyios Drauge Stepai;

na taj asz jeu parvaževau 
j ta buožju šalj jr daba asu 
savo kayme Pas savo brolj 
kuris ira tikras buožįu par- 
sidavieljs ba vis man norj an senu noiei kili Kiupoio. 
prykalbet kat asz nėkrjti-: O kai kunygas eme sakit pa- 
kuoče kunjgu ir kapitalys-• mokslą tai norėjau rėkt ir 

išdumit y ale bijojeu kat ve! 
tą. davatka i kupra neduotu 
ba jis tik ape pekla ir vel
nius reke ir liepe neklausk, 
iokiu kitu žmonių kajp tyk 
kunigu ir nesakit nieko an 
valdžios ba ij paejna no die
vo. tai mataj kajp je žmo
nis mulkina. Kaj išėjom an 
šventoreus asz tuoi kepure 
usideyau ale bobos tuoi nu
mėtė. paskui 'sakeu savo pa
žįstamoms kodėl jus tokius 
mulkjus kunigus ušlaikot ir 
nepakelet revaliucije ale ije 
sako tilek ba tave suyms ir 
pasodys milicijoi. tai matai 
koks če givenimas o brolis 
ješko paskolos ir sake at
mokės mano daly o tada asz 
kęleusiu i rusija ba Če su 
tais fanatykais negalį susi
šneket ir baisu gjvent.

tai lauk no mane žinių jš 
brangios Sovietu misijos, 

tavo Draugas su rava- 
liucijos ijnkėymais 

martynas,
Nuaik pas Spragilą ir paro^ 
dik jam šyta gromata jr pa-: 
sakik kat aš pilnaj aprašisiu 
kaip vjškas pujku ira darbi- 
nykiškoi rusijoi ba turiu vil
ty ja toj pamatit.

— Tttai matai, ddrauge, 
kokia ttvarka ttoj bbbuožią 
žemėj. Pppamatysi kaip at- 
rašššys iš Rururusijos —te
nai visai kkkkitaip, o tada 
ppats mmatysL Dddduok 
man tą gggromatą, aš eisiu 
sau, bbba dar nnoriu nueit. 
Į kkkuoplės susirinkkkimą. 
Lllabanakt.

— Labanakt, Stepai.- Kai 
gausi Martyno laišką iš Ru
sijos atsinešk. Man irgi bus 
žingeidu pamatyt.______
Neužmirškit savo brolių artojui 

užrašykit jiems “Artoją”

IŠMARTYNO GROMATA 
“BUOŽIŲ KRAŠTO”

— Ggerą vakkarą, drau
ge Sppragilai, — atėjęs į 
namus aną vakarą, sako 
Stepas.

— Gerą vakarą, Stepai, — j 
sakau aš. — Ar tau nebaisu 
į šį namą ateit pas buožius, 
kaip tu vadini?

— Dddrauge, aš visai ččia 
neičia, ąllle draugas Marty
nas vvėl mman atrašššė gg- 
gromatą ir ssakė ppas tave 
attteit parodyt kkkaip ttie 
bbbuožės Lietuvoj apppsiei- 
na. Pppamatysi, draugge, 
vvva pasiskkkaityk.

Padėkim Lietuvos Žmo
nėms Apsišviesti!

Kr.-Demokratai įsiviešpatavę 
Lietuvoje, kas kart vis drąsiau 
ir tvirčiau griebiasi varžyti Įgy
tąją per didį kraujo praliejimą 
užtikrinimą Lietuvos piliečiams 
laisvės žodžio ir spaudos, šian
dien toji laisvė žodžio ir spau
dos tik “scrap of paper’;

Tpdel toliau toleruoti negaili
ma. Amerikiečiai, gelbėkit Lie
tuvos piliečiams greičiau apsi
šviesti ir pakilti į augštesnį kul
tūros laipsnį. O tą galite pada
ryti siųsdami iš Amerikos laik
raščius ir iškarpas iš laikraščių 
laiškais, ir rašydami laiškus sa
vo giminėms Lietuvon. Laik
raščiai gi gerai padarytų kad' 
įvesti! į savo skiltis sistematin- 
gas lekcijas iš pilietybės (ci
vics) . Tose lekcijose neprivalo 
būti destrukcijos ir keršto min
tis, bet konstrukcijos ir kūrybos 
darbas.

Persistatykit sau kad paskli
stų po Lietuvą šimtai tūkstan
čių laiškų iš Amerikos "su intal- 
pa konstrukcijos ir kūrybos dar
bo minčių. Lietuva kaip bema
tai prablaivėtų ir Lietuvos pilk- 
seimėgi's vietoje dejavimo, ai
manavimo ir nusiskundimų [im
tųsi už darbo, našaus ir rimto.

Dr. A. L. Graičunas.

WOODLAWN, PA.
šitas miestas yra netoli Pitts- 

burgo; jame gyvena daulgiausia 
šių tautų žmonės: Serbai, Hor- 
va'tai, Grekai, Italai, taipgi ne
mažai randasi ir kitokių tautų, 
bet mažiausia yra musų tautie
čių, Lietuvių. Kodėl čia Lie
tuvių neapsigyveno nežinia.

šio miesto savininkas užėmė 
didelį plotą žemės būdavot gy
venimui stabas, taigi miestas 
pasidaugins ant 17,000 gyven
tojų.

Darbai čia yra daugiausia ge
ležies ir plieno. Prasčiausias 
'arbininkas uždirba iki 44c. į 

valandą, bet kurie dirba nuo 
štukų tie ir didelius pinigus pa
daro; Kaip matosi iš laikraš
čių jog kitur plieninės pradeda 
dirbti po aštuonias valandas Į 
•dieną, taip ir pas mus nekurio- 
•e dirbtuvėse pradeda įvesti aš-

Del Nevedusių
JEIGU JUMS NUSIBODO 
GYVENIMAS, MES SUPA- 
ŽINDINSIM JUS SU NAU
JAIS DRAUGAIS.. — JUS 
GALĖSITE GYVENTI Iš- 
NAUJO. PRISIŲSKIT 10c. 
IR GAUSIT VISAS INFOR
MACIJAS.

Social Aid Bureau
105 W. Monroe St. Room 412 

CHICAGO, ILL. '

ITALIŠKI AKKOROEONAI
Išdirbam ir importuojam visokius pir
mos klesos ranku darbo ITALIŠKUS
AKKORDEONUS

geriausius pasaulyje. Dešimts __ .
garantija. Musų kainos yra žemiau 
negu kitu išdirbėjų. Dykai Akkordeo- 
nu grajymo mokinimas pirkėjams. 
Reikalaukit katalogo, dykai.

RUATTA SERENELLI &
817 Blue Island Av. Dept.

Chicago, Ill.

metų

(40) 
CO.

96,

i bažniče ale aš sakau kat aš

subeks visas kajmas, Tada 
pamisleu tušče jos vainosiu 
j mesteli gal suejsiu daugeu 
pažįstamu ir pamokisiu jos 
kaip reike buožes išnajkyt. 
sueiom visi y bažniče, ale 
aš nemisleu kat tiek dauk 
da Lietuvoi jra mulkiu ir 
tjkinčiu ale buvo pyina baž
niče, ir kai kunigas užbliovė 
pre altoreus visi tuoi puolė 
an keliu jr mušasi i kruti
nės o asz pradeyau juoktis, 
ir stovju sau ale ušpakalji 
mane buvus davatka kai rė
žė man i kupra tai kai griu
vau an kitu žmonių tai mis- 
leu kat gausju i kajli ale 
ne vienas nieko nesake ir 
meldėsi, tada aš ištupejas 
an keliu kolei kiti klupoio.

tu. ba kunygaj iszgęalbejio 
lietuva iš balszewjku Jis sa- • 
ko,

O dabar noru pasakit ape 
savo keljonea. asz yvažea- 
vau j lietuva pear rilbeažju 
gerai be jokio pavojeus, bi- 
jojeu ar pagal tu dirvos pa- 
darjtu P operų mane nesu- 
jms ale nekas nieko nesake 
ir laido toleu važuot. Tiktai 
tje buožes an rubežeus vj- 
sus mano bagažus jr kyše- 
nius iškrėtė ir išješkojo ale 
nesake ko ale asz mysliu kat 
jej ješkojo komunistisšku 
raštu ba žinaj kat jei to la- 
baj bjiosi.

visur an states kur tjk 
pasisukau vjs tjk kišiu no
ri už mažeusia pasiiudinj- 
ma ar bagaža paneaš ar ka 
kyta padaris ba mato kat iš 
amerikos atvaževes ale aš 
ne venam njeko nedaveu ir 
pasakeu kdt nelįstu y akis.

Kada atvaževau i kauna 
yr kolei a jo tremas j musu 
mesteli asz aplankeu visus 
mjnisterus ir pamačeu kart, 
ije ira visi tyk buožes ir dar- 
byninku jšnaudotojei ba ne- 
norj su neku šnekėt ir ma
ne visur vare lauk isz savo 
ofysu. asz noreyeu pasakit 
jems kajp amerikoj visur 
gali nuait ir kajp Rusijoi 
viską darbinykai galj dark 
ale yie sake tilet ir ait lauk 
Ba suareštuos, Tai mataj 
draugea stepaj koke ežia 
darbinykajs apseiria,

ale da baiseu vjska radau 
kaj parvaževau i savo kaj- 
ma, Visi kajmečei toki tam
sus ir nesusipratę kat gata
vi žmogų pasmaukt jagu u- 
simeni ka ape darbinykus, 
je sako kat tu koks balšayi- 
kas ar ju šnypas, ba ateiaj 
če mus kurstjt ir bernus iš-

tų kit; 
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lio 9 d 

Kom 
30,000 
Valstij' 
darbo i 
girną . 
partijo: 
gatai, j 
066 de 
gatai n 
kė.

Ar pj 
deracij; 
klausiu 
joje tu 
tus. D 
mokrat 
k’os pai 
tas par 
jos yra 
tijos ir 
naudai, 
ir gerų 
tečiau i 
i valsty 
gresus 
patekę 
bininka: 
daktaro 
nalai ai 
taip da 
žiuri n 
kas.

Bet, i 
partiją, 
tokie pa 
darbinii 
ims va< 
kaip ik 

j . kai be ž 
profesic 
tada rei 
ir istab 
kiems 
kitokio 
gelžkeli 
gabus s 
lūs spai 

Iš dai 
ninku p 
nių irgi 
dinama 
jos suk: 
nesuspės 
kų gyve 
bininkų 
karas ne 

Prie t 
bandyt 
gaivalai 
darbiniu 
stengiasi 
tai bolše 

Kaip i 
meto ger 
čia sekli 

J dabartini 
1 dus kitai 
! kiau įspr 

tinkames 
j tūrėtų pr 
' tūrius” a 
i su jais ir 

pavirsti 
‘ darbinink 
i sitiko Ru

Kas 1st: 
nin 

Konuinisi 
No. 78-me 

jog “tauti 
“ĮftreiMauži 

niai" nieks 

kyti ką ji i 
tą kad ry 

revoliucija, 
tą jai geri 

tuščias plę 

Dirvoje’ 
Herrin, DI., 

nes pereitą 

me unijista 
jistą streik 

rikoj buvo 

tose skerdj 
tuviai bolše 

“Vilniai” 
Ijko atari 
laužiu ūžta 

piemeniškai 
"Din'os", s 

“čia paž; 
Dirva’ įab 

apie streikh



iiiiHiiuumiunMu

U 1 H ♦

Nuo Redakcijos
ba je tada u- 
u mokėt ale 
i kad asz tyk 
larvaževau ir 
kaip susipra

tę daro ir ka 
u buožiu vai- 

če turit vjsi 
st kunigu jr 
ir susidėt su 
rkajsba jetu- 
jraj givena. 
pašoko mano 
o tu tilek ba 
unigas ta j ta- 
yia suims ba 
om ka rusuos 
įdare Letuvoi 
užejea in Lie- 
ita. su tokejs 
i susišneket ir 
\š jems sakeli 
skaitit laisve 
įerikos tai ap- 
kek ir galesyt 
nikų rejkalus 
at meas neno- 
jku raštu, 
irvaževes pas 
is užtikau ta 
džemą laikra- 
develando tai 
,s jems gereu

sakisiu kas da 
;ejo nedeliajr 
bažniče tai jr | 

> kelt ir varit į 
i sakau kat aš 1 
tais neusijmu 
oterius ir vi- | 
lokius dievus, 
o brolio patį 
ai maneu kat 
:ajmas, Tada 
jos važuosiu 

lejsiu daugeu 
įamokisiu jos 
ižes išnajkyt 
bažniče, ale 

it tiek dauk 
a mulkiu ir 
o pyina baž- 
igas užbliovė 
si tuoi puolė 
šasi i kruti-..j 
eyau juoktis, 
ale ušpakalji 
vatka kai re- 
i tai kai griu- 
noniu tai miš
ių i kajli ale 
ko nesake ir 

aš ištupejas
i kiti klupoio. 
s eme sakit pa
arėjau rėkt ir 
bijojeu kat vėl 
kupra neduotu 
e pekla ir vd- 
liepe neklausi! 
noniu kajp tyk 
ssakit nieko an 
į paejna no die- 
ij kajp je žmo- 

Kaj išėjom an 
isz tuoi kepure 
* bobos tuoi nu- 
i sakeu savo pa
sodei jus tokius 
nigus ušla&otir 
evaliucije ale ije 
>a tave suyms ir 
licijoi. tai matai 
venimas o brolis 
olos ir sake al
io daly o tada asz 
rusija ba če si 

rkais negalj sos- 
baisu gjvent 
no mane žinių ji 
Sovietu rusijos, 
Draugas su ran- 
nkėymais 
Lynas,
s Spragilą ir pare- 
yta gromatajrpfr 
aš pilnaj aprašsa 
as pujku iradaiti- 
rusi joi ba turiu v3- 
pamatit
ai matai, ddraugf. 
rarka ttoj bbbuocį 
^ppamatysikaipst- 
š Rururusijos 
i kkkkitaip, o 
matysi. Ddddo® 
gggromatą. aš eisi 
ja dar nuoriu n®* 
yplės susirinkHrini-

banakt, Stepai, 
[artyno laišką 
sinešk. ManirgiW
u pamatyt_ _ _ _
škit gavo broli? 
lyki t jiems “Artoji .

Amžinasai Žydas
(Eugene Sue — Vertė K. V.)

auja Petrausko Opera
Musų kompozitorius Mikas 

Petrauskas, plačiausia Ameri
kos Lietuviams žinomas savo 
dainų kuriniais-kompozicijomis 
ir ypatiškai kaipo dainininkas, 
paruošė dar Vieną didelį muzi
kos kurinį — operą “žalčių Ka
ralienė”. Opera ir tas pats žo
dis, tiesa, labai mažai Ameri
kos Lietuvių liaudžiai žinoma 
todėl kad musų tarpe mažai bu
vo tokių jiegų (kuriomis butų 
galima Lietuviškas operas vi
sur pastatyti ir duoti progą vi
siems — ar bent didesniųjų ko
lonijų — Lietuviams matyti.

Tečiau opera yra iš seno žino
mas ir pripažintas didžiausias 
muzikos tvarinys ir mėgiamas 
visame pasaulyje, išskyrus gal 
Ameriką.

Kompozitorius Mikas Petrau
skas, autorius-kompozitorius vė
liausio savo kurinio, yra pasiry
žęs greituoju Išleisti “žalčių 
Karalienę” ir todėl sekančiai 
atsikreipia į Amerikos Lietu
vius :

(Tąsa iš pereito num.)

— Jis sakė, kad niekados nebuvo buvęs 
didesniame pavojuje, kaip tą valandą.... 
Ir tą valandą, kai šūvis pasileido iš kanuo- 
lės, ties jos žiotimis sustojo koks tai aukš
tas vyras, kaimiečio rubais.... Tėvas pa
sakojo kad sūrio valandoje jis užsimerkė, 
kad nemačius to nelaimingojo, kurs pasi
aukojo jo vietoje. Bet, atmerkęs akis, jis 
pamatė tą vyrą stovint prieš kanuolę ir 
žiūrint i artileristą .. Tėvas negalėjo 
atitraukti akių nuo to vyro. Jis buvo auk
štas, dideliais juodais antakiais. Jo kakta 
buvo aukšta, plaukų ir antakių aprėžta lyg 
kokiu pusračiu.... Ir dabar klausykite. 
Generolas, kaip jums sakiau, buvo paliktas 
amt Vaterlo laukų, kaipo nebegyvas. Tą 
naktį, karščiuodamas, ant musių laukų, jis 
pamatė tą patį vyrą; jis pasilenkė prie tė
vo ir darė visa, kad tik jam pagelbėjus, jo 
žaizdas apžiurėjus. Tėvas bandė jį atstum
ti į šalį, sakydamas, kad po tokio karo pra
laimėjimo jam nebelieka nieko, kaip tiktai 
numirti, — tuokart tasai vyras pratarė tė
vui: “Tu turi gyventi Jievos delei.” Jieva 
— tai jūsų motina, kurią generolas buvo( 
palikęs Varšavoje, skubėdamas pas impe
ratorių.

— Kaip keikta! Ar musų 'tėvas matė 
tą vyrą ir vėl kada nors?

— Taip, tasai vyras atnešė generolo 
laiškus pas jūsų motiną.

— Bet mes niekados jo nematėme? Ka
da tai buvo?

— Ar nepamenate to rytmečio, kai jū
sų motinėlė mirė, o aš su sene Fedora iš
ėjau i pušyną?

— Taip, ir mes eidavome su Fedora į 
tą pušyną mamytei šamanų parnešti.... 
Ir kas galėjo manyti, kad mamytė, musų 
palikta namie, taip netikėtai pasimirs?....

— Ir aš tą rytmetį dirbau sodne ir 
linksmai dainavau, kai užgirdau, kaip kaž
kas franeuziškai pasiklausė: “Ar čia Mi- 
losko kaimas?” Atsigrįžau ir pamačiau 
nepažystamą žmogų prie tvoros. Vietoj 
atsakyti jam, aš žiurėjau nusistebėjęs ir 
pasitraukiau keletą žingsnių atgal.

— Jr kas buvo tas.žmogus?
’ — Tai buvo nepaprastai augštas vyrašL 

labai balto veido, augšta išsikišusia kakta. 
Jo antakiai buvo taip suaugę, kad drauge 
su juodais galvos plaukais aprėžė jo kaktą 
lyg kokiu pusračiu....

POINIKAI
Poinikai Davė Mums Alfabetą.

pOINIKAI buvo Žydų kaimynai. Jie bu
vo Semitų giminės, apsigyvenusios la

bai jau senai Viduržetninių jurų pakraš
čiais. Jie pastatė, sau du gerai žinomu se
novėje miestu, Tyrą ir Sidoną; sulyginamai 
trumpu laiku užkovojo sau visą prekybą 
vakarų jurose. Jų laivai nuolatos plaukio
jo Į Graikiją, Italiją ir Spaniją; jie nuplau
kdavo net tolį už Gibraltaro siaurumų, lan
kydami Scili salas, kur jie pirkdavo ciną. 
Visur, kur tik jie nueidavo, pasistatydavo 
sau prekybos stotis, kurias ir vadindavo 
kolonijomis. Kai kurios tų jų kolonijų da
vė pradžią ir šių laikų miestams, kaip Ka- 
dizas, Marseli (Cadiz, Marsaiiles).

Jie pirko ir pardavinėjo visa, kas tik 
galėjo duoti jiems gerą pelną. Jų sąžinė 
nekamuodavo jų. Jei galima tikėti jų kai
mynams, jie neturėjo supratimo apie to
kius dalykus, kaip dora ir teisybė. Jie skai
tė didžiausia visų gerų piliečių dorybė pil
ną aukso skrynią! Žinoma, jie buvo labai 
nemalonus žmonės ir neturėjo nei vieno 
draugo. Nežiūrint vienok to, jie davė di
džiausi dalyką visoms ateities gentkar- 
tėms. Jie paliko mums alfabetą, arba rai
des.

bę. Kaip kurie neiškentę pasi
sako “įbuožių” susirinkimuose: 
“ Juo blogiau darbininkams bus 
tuo greičiau Įvyks revoliucija”!

FEDERACIJA ATMETE DARBO PARTIJĄ
A MERIKOS darbininkai j" 

T* — tikrieji darbininkai, 
lie tie kuriems niekas nege
rai kaip yra ir nori kad ’bu
tų kitaip — savo paskiros 
partijos nė'turės. Taip liko 
didumos balsų nulemta Am. 
Darbo Federacijos konven
cijoj Portland, Oregon, spa
lio 9 dieną.

Konvencijoj dalyvavo į
30,000 delegatų iš visų Suv. apistovų, nereikia jieškoti būdų
Valstijų daliu ir nuo įvairiu darbininkams pagelbėti būvį ■ atkasus didžiuosius kapo kam- 
darhn fiakii skyrių Už stei- pagerinti, nes tik didesnis iš- barius kur buvo sudėta visi ka- 
gimą Amerikoje politiškos naudojimas, persekiojimai ir raliaus pomirtiniai daiktai. Jo 
partijos balsavo 1,895 dele-' skui'das prives darbininkus prie|S9’abo kambaris palikta neati- 
gatai, prieš tai balsavo 25,- i revoliucijos.” j darytas ir parts Tutankhamen Ji-
066 delegatai. 1,618 dele-1 streiklaužiai abelhai ir yra ko tebemiegąs kelintą tūkstantį 
gatai nuo balsavimo sušilai- i kapitalistų įrankis padėti komu-. metų.
kė. nistams jų teoriją vykinti: jie I žmogus kuris finansavo kosi-

Ar protinga kad taip Fe- ri’a darbininkų rykštė prieš pa- mo darbą, Anglas Carvarnor, 
deracija padarė yra kitas' gerinimą būvio ar net pastan- mirė pereitą pavasari nuo įkjan- 
klausimas, kuris konvenci-1 
joje turėjo savo argumen-l 
tus.
mokratų ir
kos partijų rėmėjai nenori i bininkuS-streikėrius skebus žu-ltis Carter, kuris tą kapą atro

dyt jie daugiau pakenkė Savo I do, tą pasaką atmetęs vėl ima- 
tikėjimui. Jią gal manė kad si darbo. Kaslink perkėlimo pia- 
'skebų žudymas bu's pirmas žin-lraono kūno j kokį nors muzejų 
gsnis Į revoliuciją, bet žmoneliai I Cartel’ sako jog “mes nebūtume 
pasvarstė dalyką ne iš to galo, geresni kaip anų laikų kapų va- 
Komunistams reikėjo duoti pa- gis jeigu .taip darytume”; bet 

___ibus pajota, jejgu (jar rasis, su 
Tultankhamenu sudėti skarbai. 
Po visų ištyrinėjimų, kape švie
sos bus užgesinta, tyrinėtojai 
pasišalins, ir paraonas bus pa
liktas ramybėje miegoti savo 
amžinasties miegu.

mėję pi'ktadorystėmis Herrino 
apielinkėj, kaip jau buvo įrody
ta paties tenaitimo šerifo, taip
gi pul. Hunter ir kitų."

Kodėl “Vilnis” eina prieš to
kius žmones kaip streiklaužiai 
nežinoma, 
monizmą
bolševikų teorija
“Pine dabartinių kapitalistinių

Juk jie padeda ko- 
vykint. Komunistų- 

yra tokia:

I jiapiuuiSLU irairKis pautiu ko1 
nistams. jų teoriją, vykinti: jie

Ar protinga kad taip Fe- yra darbininkų rykštė prieš pa-

Rengiasi Atidaryt Fara
ono Kapą ir Grabą

Sugryžuš Egipte šaltesniam 
sezonui, vėl (tenai iškeliavo at
radėjai paraono Tutankhameno 
kapo Niliaus slėnyje. Pereitą 
pavasarį darbas pertraukta tik

j. I gas tą 'būvį gerint. .Streiklaužiai' dimo Egiptiško vabalo, po ko 
' (yra geriauSi komunistų draugai'buvo paskelbta kad tai “parao- 

Dabar įsigalėjusiu, de- j ir rėmėjai. Jeigu teisybė kad no prakeiksmas” neliesti jo la- 
rešpublikoniš- Į komunistai kurstė, Herrino dar- voną įsikūnijęs. Bet Amerikie-

tas partijas" palaidoti, nors 
jos yra kapitalistiškos par
tijos ir dirba tiktai kapitalo 
naudai. Jose yra išrinkta 
ir gerų ir 'kitokių žmonių, 
tečiau daugiausia atstovais 
i valstybės ir valstijų kon
gresus bei miestų valdžias 
patekę žmonės tolesni dar
bininkams: tai advokatai, 
daktarai, tai šiaip profesio
nalai ar turtingieji. Jie ki
taip darbininkų i reikalus 
žiuri negu pats darbinin
kas.

Bet, sutverus darbininkų 
partiją, kas gali sakyti kad 
tokie pat žmonės neįsiverš Į 
darbininkų partiją ir nesi
ims vadovauti jų taip pat 
kaip iki šiolei? Darbinin
kai be advokatų, be kitokių | 'i'r’

u..<■: . .. .

šalpą skebams kad tik Streike- 
riams butų sunkiau, o tada jie 
gailėtų sukelti revoliuciją.

O gal komunistai taip visur 
ir daro, kas juos žino.... Jei 
viešai neva užtaria darbininkus, 
bet paslėptomis kasa jiems duo-

Mes Lietuviai praturtėjome 
dar vienu muzikos veikalu, ir 
tai iki šiolei didžiausiu, tai ope
ra “žalčių Karalienė”.

Maloniai kreipiuosi prie visų 
apšvietos skleidėjų ir rėmėjų 
šiuo reikalu: paremt “žalčių Ka
ralienės” atspausdinimą. Buvo 
gadynė 'kuomet .žmonės žinojo 
tik sau pomirtinius paminklus 
ant kapo statyti'; buvo gadynė 
kuomet žmonių didžiausiu tiks
lu buvo kruvinus mušius matyt 
ir jais gėrėtis; ir dabar atėjo 
gadynė kuomet žmonija pradeda 
rūpintis statyt kultūros pamin
klus. Vienas i 
pasirodė laiku,
opera — "žalčių Karalienė 
kurią jau 
mylėtojų 
nusprendė
doms turės visuomeninę ir. vi
suomenei dovaną. Vieni tam 
veikalui aukoją ir prenumeruo- 
jasi, kiti tik prenumeruojami. 
Suaukauta jau So. Bostono “Ga
bijos Fondan” (769 Broadway, 
So. Boston, Mass.) į .400 dola- 
riu.

iš tokių dabar 
tai šešių aktų

LUEBECK

RAIESTAS Luebeck, nesenai 
', -1’ * buvęs komunistų užimtas, 

I turėjo teatrus, klubus, darbi-
• milžiniškus irus

ius keturioliktame šimtmetyje, 
sulyg buletino iš Washington, 
D. C., National Geographic So
ciety raštinės.
/‘Kitados buvęs aristokratiš

kiausias iš trijų Vokietijos lais
vų miestų, Luebeck perėjo, sa- 

Įvo 1920 metų konstitucija, prie 
I valdžios kuri yra visiškoje atsa
komybėje prieš žmones.

l “Balsuotojai išrinko Mieslte-

profesionalų būti negali : ii' 
tada reikės tvarkos vedimui 
ir Įstatymų leidimui, ir kito
kiems valstybės, reikalams 
kitokio mokslo vyru negu 
gelžkelio mašinistas, negu 
gabus staliorius, negu mik
lus spaustuvninkas;

Iš darbininkų, arba darbi- ‘ 
ninku partija, išrinktų žmo-j 
iiių irgi užsiveistų itaip va-' 
dinama valdančioji klesa, ir. p>Uįa į§ go nariu, ir mieste- 
jos sukamas politikos ratas 
nesuspės suktis su (darbinin
kų gyvenimu, na ir ta dar
bininkų partijk darbinin- 
kams nepatiks.

Prie to, toj partijoj gali 
bandyt graužtis dar tokie 
gaivalai kurie dabar neva 
darbininkų vardu veikdami 
stengiasi juos pražudyt — 
tai bolševikai.

Kaip ūkininkas metas po 
meto gerina lauką, arba kei
čia sėklą, darbininkai gali 
dabartines partijas ir jų va
dus kitaip diriguoti 5r tan
kiau įsprausti į .valdžią sau 
tinkamesnius žmones, kurie 
turėtų prieš'save “kapitalis
tinius” atstovus kovojimui 
su jais ir neturės laiko patįs 
pavirsti Į “augštesnius už 
darbininkus”, kas dabar at
sitiko Rusijoj.

i lėnai išrinko Senatą iš 12 narių, 
' kuriems buvo pavesta visa pil
domoji valdžia. Dabar pirmu
tinis komunistų revoliucionierių 
aktas buvo panaikint Senatą.

“Kitados Luebeck pasirašė 
j kaipo ‘Galva 72 ' miestų’. Tas 
buvo kuomet jis buvo sostine 

' Hanziškos Lygos. Tas titulas 
nebuvo tik tuščias pasigyrimas. 
Skotlandija prieš tą nuėstą nu
sikalto 1412 metais, ii’ "Luebeck 
įsakė rtsą prekybą su Škotija 

"Isulaikyti. Miestas Bruges no
rėjo gauti paliuosavimą nuo to 
įsakymo nes jam labai reikėjo 
škotiškos vilnos. Keturis me-, 
tus ėmė to įsakymo prašalini- 
mui. Riskį vėliau galinga Is
panija papuolė po panašiu už
draudimu.

“Ši lyga, nors tironiškas trus- 
tas, atsiekė vieną gerą kuris 
paliečia kiekvieną ypatą kuri 
perka, atsakančioje krautuvėje 
šiandien. Ji nustatė augšta lai
psnį .prekybos teisingumo, ypa
tingai pažymiai priešingą negu 
buvo Luebecko didžiumai.,-

“Jis kovojo už prieinamas kai
nas, atsakantį sužymėjimą dai- 
gtų, nustatymą mieni, ir 'kitus 
principus kurie yra priimta pa
matiniais šiandien per riša va
karų pasaulį.

“Duėbecko šventoriuje guli 
Till Eulenspiegel, arba Tj4 Pe- 
lėdastiklis, kuris, jeigu butų dar 
gyvate jis užimtų pirmą vietą 
teatruose kaipo artistas akroba
tas, ir komedijantas. Jis buvo 
keturioliktojo šimtmečio Che- 
valieras, lošė tankiai Luebecke, 
ir mirė tenai biednųjų namuo- : 
se.

."Saldainių valgytojai suben- ; 
drins Luebecką su ‘Marzipan’, < 
saldaine kuri veik tik tam mfie- , 
sltiii ir priklauso. Ji padaryta 1

Kas Ištikro yra Darbi
ninkų Priešai

Komunistų organėlis “Vilnis” 
No. 78-me daro išvedžiojimus 
jog “tautininkų ‘Dirva’ ” yra 
“rtreiktaužių užtarėja”. “Vii-; 
nįai” nieks negalį užginčyt sa
kyti ką ji nori, ir jeigu ji saky
tu kad rytoj Amerikoj įvyks 
revoliucija, jos įsitikinimai bu
tų jai geri, nors tai butų tik 
tuščias plepalas.

“Dirvoje” 'buvo paminėta apie 
Herrin, Iii., angliakasių skerdy
nes pereitą birželio mėnesį, ka
me unijistąi išskerdė 21 ne-uni- 
jistą streiklaužį, o dabar Ame
rikoj buvo paleista gandai jog 
tose skerdynėse vadovavo Lie
tuviai bdlševikai.

“Vilniai” tokis “Dirvos” da
lyko citavimas išrodė ‘fetreik- 
laužių užtarimu’,’ ji, biskelį ____ _H
pįęineniškai pasikoliojus ant jg cukraus, almondų ir rožių 
“Hirvos”, sako: aliejaus, su blokeliu miltų pldk-

. “čia pažymime tik tai jog ščiuose pyragaičiuose, išdabin- 
‘Dirva’ labai prielankiai kalba' ta ’bukietais ir apdėta vaisiais, 
apie streiklaužius, kurie paSižy- j

buris žmonių, dailės 
ir šviesos skleidėju, 
atspausdint ir Kalė-

Poinikų Laivas

Poinikai buvo apsipažinę su raštu mok
slu, kuri ijnivo išradę Šumerai. Bet jiems 
pasirodė kad tie kabliukų raštai buvo neti
kę, daug reikėjo gaišti juos berašant. Jie 
buvo praktingi žmonės ir nenorėjo gaišti 
kelių valandų vienai ar dviem raidėm pa
rašyti. Jie pradėjo trustis ir išrado naują 
sistemą-rašymuir kiai . buvo daug tobules
nė ir geresnė už buvusiąją lygi to laiko. Jie 
pasiskolino keletą paveikslų iš Egyptėnų 
rašto ir sumažino kabliukų skaičių Šume
rų rašte.

IVUAlLi p USX ČtUIU . . - • į

— Tai buvo tas pats žmogus, kin’s du Į Ilgainiu tasai jų ištobulintasai alfabe-

“žalčių Karalienės” knyga- 
opera eina prenumeratos keliu 
ir prenumerata kpygai penki do
leriai. Po atspausdinimui bute 
kaina 10 dolarių. Prenumerata 
priimama nuo dabar iki 15 die
niai gruodžio. Aukos priimama 
šiam veikalui iki 1 d. gruodžio 
dėlto kad vardai tų kurie -au
kaus nemažiau vieno dolarfo, 
bus surašyta 'knygom. Auko
ją pavieniai asmenis, kaip Ant. 
Ivaškevičius — 8200, Dr. M. 
Devenis 5100, N. A. Sandaros 
Apskritis 825, ir daug asmenų 
kurie aukojo iki 1 dol. Auko
tojai turės laikraštyje savo ru
briką.

"žalčių Karalienei” prenume
ratas, 85, siųskit M. Petrauskui, 
769 Broadway, S. Boston, Mass. 
Aukas tam veikalui siųskit šiuo 
adresu: “Gabijos Fondas”, 769 
Broadway, So. Boston, Mass.

Pati opera, “žalčių Karalie
nė”, yra turinio mytoloigiškai- 
fantastiško. Patoso neperdaug, 
kaip kad ir Lietuviškame bude, 
bet lyrikos ir dramos užtekti
nai. Muzikos modeliai Lietuviš
ki, antimi dorikui, frigiškam; 
eoliškam -tėtrachordų sąstatui. 
Periodai muzikaliai vystyti dau
giau psichologiniai negu kad ar- 
chitektoniniai-metriškai. Nėra 
aitrių recitativų, bet recitativas 
ir arija tai kai synchronizmas, 
jungiasi perdėm, šioji opera 
eina Lietuviuosna ne kaipo sur- 
ragatas bet tikras Lietuvos liau
dies sielos atsidusimas ir pasi
reiškimas spinduliuotais gar
sais.

rizuoja mažiuką 1923 metų Lue
becką, su jo daugybe gėlių dar
žu. tęsiančiųsa nuo stoties iki 
dvigubo bokšto, senųjų .Miesto 
Vartų.

“Mažiukas šiandien, sulygi
nus su kitais Vokietijos mies
tais, tėčiam konsulas 1688 me
tais raportavo jog Hamburgas 
turi 1,250 gyvenimų; Leipcigas, 
3,240; Berlinaą, 5,200 ir Lue- 
bečkas 6,500.

“Tarp daugybės žymių budin- 
kų Miesto Rotušė turbut buvo 
populiariškiausia keliauninkams 
nes tenai jos skiepe buvo, duo
dama geras maistas ir šalti gė
rimai.

“Didelis bulvaras, nutiestas 
puikiai išpuoštais, gerai užlai
kytais, švariais namais senų 
Luebecko šeimynų, tęsiasi iki 
jūrių. Dabar tos" senos šeimy
nos, kurios dar hėbuvo (išnai
kintos karo, tykiai kovoja su

I badu, ir dirba kaip kokius dar
bus.

“Pirmiau Luebeck varė pre
kybą svarbiausia su Švedija, 
Finlandija, Šiaurine Rusija, ir 
Lietuva. Bėgyje karo kuomet 
vakariniame fronte mūšiai ėjo 
žiauriausi tas miestas įsišmu- 
geliavo šiek tiek maisto iš šiau
rinių valstybių. Jis dabar, kaip 
ir senose dienose, importuoja 
tulus daiktus iš šiaurės, svar
biausia žuvį.

“Pirm Prūsijos uždėljimo sa
vo rankų ant rišu senos Hanzos 
uostų ir Laisvų Miestų, Lue
beck -neturėjo mokėti importo 
taksų,-’ delei ko pragyvenimas 
buvo pigus. Bet ta privilegija 
senai išsibaigė.

“Atstoyai senti jų pirklių šei
mynų, kaip ir daugybė artistų, 
muzikantų ir piešėjų, turi keis
tą paprotį lėtai judančių šiauri-’ ' 
nių Vokiečiu. Jie yra visiškai . .. ’ • . ] teisingi, pilnai nusistatę ir už- | 
laiką paslaptis. Aplinkinėj kai- j 
mynystėj yra apsigyvenę daug 
piešėjų.
ta gėlių

“Kaip 
miestai, 
daugybės jūreivių, ir jie, patįs 
drąsiausi visų gyventojų, suda
rė didžiausią dalį Vokietijos jū
rinės kariumenės. Ji pradėjo 
revoliuciją lapkrityje, 1918 m., 
ir jie, daugiau neit negu indus- 
triali's darbininkas, palinkę da
ryt sukilimus kuomet pasinau- 
jmęs markės nupuolimas apma- 
žino jų ir' taip menkas algas. 
Jiė nukentėjo daug nuo karo. 
Jie visada "buvo daugiau tarp- .«>>> << upei u, ua-
tautiški negu Prūsiški. Dabar | bar M. Petrauskas patiekia Lie- 
jie turi mažai laivų, ir negali1 tuviams naują operą, “žalč’ų 
išvažiuot į kitas šalis, kaip pirm Karalienė". Kiekvienas gaili ją 
karo, jieškot darbu Šie ėle- Į užsiprenumeruoti ir tnrėti savo 
mental yra kurstytojai revoiiu- namuose (kaipo atmintį musų 1

‘Ta gardi saldaine charakte-1 ainių gyventojų.” muzikos kūrėjo/

Visi jų namai 
daržais.
visi šiauriniai
Luebeck yra

apsup-

uostų 
namai

Šiuomi paraginame visų ko
lonijų veikėjus, chorų vadus ir 
šiaip dainininkus užsiimti rin
kimu prenumeratos ir aukų iš
leidimui šios puikios operos.

Iki. šiolei Amerikos Lietuviai 
daugiausia ką naudojosi daina
vimui. ir visuomenė gėrėjosi 
klausydama, buvo tai Miko Pet
rausko muzikos kuriniai. Visuo
menės parėmimas jo darbų da- 
vė kompozitoriui daugiau drąsos 
imtis didesnių darbų, ir štai ša
lip daugybės liaudies dainų, ša
lip kelių operečių ir operų, da-

kartu buvo jau pasirodęs musų tėvui, ar 
ne?

— Tas pats. \
— Bet pasakyk mums. Dagoberte, — 

rimtai paklausė Rožytė, — kiek gi jau pra
slinko laiko nuo musių ties Vaterlo?

— Apie šešiolika metų.
— Gi tasai nepažystamasis, kuriuo tu 

nusistebėjai, — kiek jis galėjo turėti metų?
— Vargiai jis turėjo trisdešimts metų.

(Toliau bus)

Nuo Redakcijos: Kolei gausime nuo ver
tėjo daugiau “Amžinojo Žydo” rankraščių, 
tuo tarpu talpiname po biskelį. Gal savai
tei-kitai reiks ir pertraukti šio veikalo 
spausdinimą.

13^ NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos >

KURIAS DAINUOJA SAVO. KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio. ....... $1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio ..........................................................................50c

DUL DU L DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ................................................50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

tas persikėlė per Aigėjų Juras ir [pasiekė 
Graikiją. Graikai pridėjo prie jo keletą 
raidžių ir pagerintą raštą nubogino Itali
jon. Romėnai dar labiau jį patobulino ir, 
savo keliu, išmokino rašto ir kitas vakarų 
Europos tautas. ’

Tie Europos barbarai, kuriuos Romė
nai išmokino rašto, buvo musų pratėviai,— 
taigi del tos priežasties ir šis raštas yra 
parašytas Poinikų išrastomis raidėmis, o 
ne Egyptėnų hieroglyfais arba Šumerų 
kabliukais.

Sekančiame numeryje bus: 
INDO-EUROPIEČIAI.

LietuvHkai-Angliškaa ir AnglHkal-LictUTUkaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jj turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos ie- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

Didžiausiai 
vendamas. 
Lietuvižkai, 
dilo reikia,
Lietuva būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiriui Anrllž- 
ko« kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jie bua 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų aa 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs ned- 
naudosit, parvežkit saviikiams, nes Lietuvoje 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimui.
Katalogo No. 114*. Drūtais apdarais ..........
Tas pats, gera morokko oda. labai drūtas..........

Reikalaukit “Dirvoje”

imonAa

•IMS

Didesnes ir didesnes Artojų eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
piešia velenas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmones ji pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo“ energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.2.5; “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

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

7907 Superior A v. Cleveland, O



Samsonas ir Delila
Bibliška Meiles Tragedija Dviejuose Aktuose 

Parašė K. S. Karpavičius

(Tąsa)
Delila

Kas nors turės ją valdyti ir mus paval
diniais laikyt, 
vo, laimingas 
naus vietą.

O kad tau išpuola ji po tė- 
esi galėdamas turėti jo SU

(Ineina Haifa. Delila parodo jai iš
leist jos plaukus; tarne sėda ant sofos 
ir ruošiasi apie Delilos galvą.)

(Uždanga)

Nergal
Ir tave aš noriu padaryt laiminga I Nes 

kada mane apšauks Pilistėnų valdovu; aš 
turiu turėt moterį, ir jos vietą užimsi tu! ] 
(Vėl ima jai už pirštų, ji lėtai atitraukia.)

Delila
Daug bus norinčių užimti pačios vietą ta

vo palotinose, kunigaikšti, bet aš noriu už- į 
imti vietą keno nors širdyje. , ]

Nergal > , J
Delila! Tu kalbi apie širdį! Tu kalbi 

apie meilę! Nejaugi tu nejauti kad mano 
krutinėję degą meilė prie tavęs!....

Delila
Bet mano krūtinėj ugniakuris atšalęs ir. 

nėra nei kibirkštėlės meilės tau....
Nergal

(Puola prieš ją ant kelių)
Tai užžiebk ją — Delila — ir lai ji lieps

noja karštai ir labai. Aš padarysiu tave 
kunigaikštiene, garbingiausia motere Pi
listėnų žemės!

.Delila
Ne mano įgalėj užžiebt mano širdyje mei 

lės ugnis, ir ją tesu'kurs tas kurį mano šir
dis pažins ir akįs pamylės.

Nergal
Pažvdgk tu dar į mane, ir kalbėk tavo 

širdžiai kad mane mylėtų. Aš apgyvendin
siu tave Gazoj, naujuose tau pastatytuose 
palotinose, ir sugabensiu tau iš visų kraštų 
po vergą — visokio plauko, visokios išvai
zdos ir maišytų spalvų, ir pastatydinsiu tau 
prūdą prieš palociuš •kuriu tekės iš kalnų 
tyras vanduo ir kuriame tu galėsi maudy
tis kai saulė nusileis.

Delila
Viskas tas puikiai skamba! Ir kaip lai

minga bus ta kuri tenai gyvens. Bet — 
kiek kartų aš į tave žiurėjau, vis mano šir
dis nuo tavęs tolinasi ir akįs mažiau nori 
tave matyti. Aš nekalta — dievai taip lė
mė ....

ATIDENGIMAS ANTRAS 
Viskas kaip pereitame atidengime. 

Laikas—pora savaičių vėliau.
Scena I.

Detabar ir Enlila viduje. Detabar rengia
si išeiti. Žiūrinėja lazdos.

Detabar
Aš išeinu trumpam laikui pas kunigaikš- 
Nergalą. Tenai sakė pribus Eskalono 

Kalbėsim daugiau apie Iz-
tį 
kunigaikštis, 
raelitus ir ką su jais daryti.

Enlila
Nesi vėluok tik pargryžti; matai jau tem

sta ; nakties metu gali kelyje sutikt tą bai
sūną Samsoną. Aš pereitą naktį sapnavau 
kad rodos virš musų lovos leidosi didelis 
juodas voras, ir kada aš siekiau jį užmušt, 
jis sparnais nuplasnojo tolyn. Tas ką nors 
negero reiškia....

Detabar
Jus visos man tik savo sapnus aiškinat, 

ir išverčiat viską ant blogo. Kas rytas vis 
turit ką pasakot. Ir dabar vėl ką įsivaizdi
nai. Nesibaidyk Samsono, nes šiandien gal 
jau išgirsim nuo Dotano kad Samsonas iš
keliavo pas dievus. O su kunigaikščiu kal
bėsiu apie Delilą, kada pati savo akimi ma
tei jog ji jam patinka.

Enlila
Su kunigaikščiu tarkis, bet anksti su- 

gryžk.
(Parbėga Delila, smarkiai, puola prie 
motinos)

PRISIMINKIT PRIEŠŲ 
SMAUGIAMĄ

LIETUVĄ!
Treji metai štai pasibaigė 

kaip Lietuvos gyvam kunui 
yra padaryta didžiausia pik
tadarystė. Treji metai tam 
atgal 'žvėriškiausi pasaulyj 
plėšikai sunkiai sužeidė tuo 
laiku silpnesnę už save Lie
tuvą ir suleido nagus į jos 
širdį. Jie iki šiol laiko tą 
širdį savo kruvinose ranko
se kankindami ir smaugda
mi ją kad užslopinus jos pla
kimą. Gyslelę po gyslelės 
plėšia iš jos ir lašina kraują 
kad sunaikinus jos gyvybę.

Lietuva sunkiai kvėpuoja. 
Kiekvienas jos draskomos 
širdies krustelėjimas pada
ro jai baisų skausmą, kiek
vienas gaivinančios gyslos 
išplėšimas supurto jos visą 
jauną kūną. Visi jos svei-

Delila
(Šaukdama, džiaugsmingai)

O, motin, motin! Motin! (Apkabina En- 
lilą, prispaudžia jai prie krutinės savo gal
vą.)

Nergal
(Suima jai rankas)

Aš sudėsiu po tavo kojų visus Izraelitų 
maldnamių turtus, nes aš įsakysiu juos iš
plėšti tuoj po mano tėvo mirties. Ir dabar 
kalbu tėvui išardyt jų maldnamius, nes jie 
juose tik suokalbius rengia, bet tėvas už
draudė musų žmonėms i juos meiti ir Žy
dams trukdyti. Visi jų turtai paskui bus 
tavo, tavo vienos!....

i. Delila
Plėšiko dovanos yra nemalonios, ir del 

jų manyje godumas nekįla. (Kitu tonu). Aš 
dar nenoriu atsiduot jokiam vyrui, aš dar 
jaučiuosi norinti but laisva ir sava. Dar 
man pergražųs kalnų nuogumai, pievų mar
gumai ir upių vandenų skaidrumas.

(Nepasiganėdinęs stojasi) 
Nergal

Tai aš ateisiu kitą kartą. (Nusilenkia, 
susimaišęs mintyse išeina.)

Delila
Tėvas sargams įsakė tave per vartus įlei

sti, ir aš to jiems uždrausti negaliu.......
(Viduj aptamsėja. Lauke mėnesiena.) 

Delila
(Viena, atsisėdus ant grindų prie sofos)
Baimė mane drebina.... Tėvo žodžiai 

turi būti mano norai — kada atėjo kuni
gaikštis kuris manęs reikalauja.... Ne
jaugi man reiks likt jo motere, 'kada aš jo 
negaliu mylėti, kada mano kūnas prie jo 
jausmų nuštoja, ir akįs nori užsimerkt jį 
pamačius ... Jis yra turtingas, ir liks 
valdovu — bet kodėl gi mano širdis jo ne
nori?.... Kodėl aš tik slėptis noriu nuo 
jo pamatęs jį ateinant? Ar mano akįs ne
gerai mato, ar jis yra tokis kuris akių ne
vilioja.... Daug paprastų kunigaikščių 
katrais man geriau patinka, nors ir jų aš 
netrokštu. Aš ar neturiu širdies^ ar aš per- 
jauna, ar kas kita su manim yra.... Aš 
dar noriu skrajot po sodną, po pievas, ir 
juoktis kalnuose iš bandaganių, kurie se
kioja paskui avis ir ožkas ir nešiojasi ant 
rankų pašlubusius gyvulėlius. Man saulė 
graži dieną, ir žavina mane nakties laiku 
žvaigždėtas dangus.... Mėnuo mane taip 
vilioja naktį kada jis pasirodo, ir man nie
kados dar nebuvo noro manyt apie vy
rus ....

Detabar
Ir vėl tu vėjus gainiojai! Ko čia šūkau

ji lyg gyvatė butų įgilus į koją! Jums kas 
nors negerai — tai vienai, 
išeinu. Neužilgo gryšiu. 
siaustą, plačiais žingsniais

Enlila
Lauksime sugryžtančio! 

limu rankos. Deliali) Kas gi, dukrele, kas 
yra ? ...

tai antrai!
(Apsisupa 

išeina.)

AŠ 
ap-

(Palydi pake-

Delila
Motin, man dar blogiau atsitiko negu gy- j 

vate butų įgilus į koją, ar abi kojas!
Enlila ,

Tai kas gi tau.pasidarė?..............
Delila

Man kas tai įgilė į širdį! Aš ką tai ma
čiau, 'ką akyse regėjau! O, motin, motin! 
(Slpaudo, glamonėja motiną.)

(Enlila atsisėda ant sofos, Delila prie 
jos kojų ant grindų.)

Enlila
Nevargink mano senų ausų. Sakyk kas 

tau .dabar užėjo?....
Delila

Klausyk, motin, klausyk visa širdžiai 
(Judina Enlilai kelius, spaudžiasi) Aš tik 
ką parbėgau nuo upelio. Aš ten regėjau 
kokį vyrą kurį mano širdis (pamilo, mano 
akis įsmigo į jo akis, ir mano širdis ėmė 
smarkiai plakti. Jis į mane labai žiurėjo ir 
klausė mano vardo ir kur aš gyvenu. Aš 
parodžiau jam savo namą čia ant kalno, ir 
jis pernešė mane per upelį ir paleido. Bet 
aš negalėjau eiti nuo jo tolyn, ir norėjau 
pult jam ant kaklo ir prašyt kad mane iki 
namų neštų. Bet jis tik klausė ar jis gali 
į musų namus šį vakarą ateiti — ir dabar 
aš negaliu sulaukti vakiro.

Enlila
Ką niekus kalbi! Kokį nepažįstamą vy- 

I ra — atėjūną — pamačius ėmei ir pamilai! 
Tėvas išėjo pas kunigaikštį aptart apie ta
vo vestuves, ir dar jie ten labai susirūpinę 

i tuo galiūnu Samsonu. Kada tėvas pareis, 
; žinosi kas tau toliau reiks 'daryt, ir ar tas 

baisūnas dar gyvas!
i Delila
’ Bet tas vyras taip į mane žiurėjo, ir aš i 
■ jį žiurėjau kad jį ir dabar mano akįs mato. 
; Niekad dar man jokis vyras taip nebuvo 
į širdį sugriebęs kaip šisai.
i Enlila
> Užmiršk tu apie jį. Mislyk kada busi
• kunigaikštienė Pilistėnų ir Izraelitų, nęs
• meilė nepažįstamo yra tik liepsna sausose

(Tąsa ant pusi. 5-to)
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ki stiprus sąnariai ir rau
menis susitraukia kad su
laikius besiveržiančią bai
sią jiegą reikalingą lemian
čiai valandai.

Treji metai didelių kan
čių ir pažeminimo. Treji 
metai skriaudos ir (neteisy
bės. Treji metai mirtino 
pasiryžimo ir darbo.

Lietuviai! Atminkim
lio devintą dieną.

Vilnius — Lietuvos
dis!

Musų rankose Lietuvos 
gyvybė!

Lietuvai ar žūt ar birt!
A. ŽEMAITIS, 

L, šaulių Sąjungos 
Atstovas.

spa-

šir-

j. Šaulių Sąjungos adresas: 
Kaunas, Laisvės Alėja 26. 
,t. Šaulių Sąjungos Atstovo 

/ adresas: <
A. ŽEMAITIS 

1231 So. 50th Avė.
Cicero, III.

Apie ‘The Younger Set*
Tėnrijau “Dirvoje” jūsų ve

damą skyrių "The Youhger 
Set”. Man rodosi Read šis sky
rius yra laibai naudingas del čia 
gimusio Lietuvių jaunimo. Mat, 
čia gimę ir augę Lietuvių vai
kai visuomet skaito Angliškai, 
o prie to “The Younger Set” 
Skyriuje dar yra ir gerų-straip
snelių aipie Lietuvą, jos praei
ties ir dabarties darbuotojus bei 
jos garbingą istoriją, jie be
skaitydami su to susipažins.

Tiesa, čia gimęs Lietuvių jau
nimas, kaip ir kitų tautų, su- 
amerikonėja, bet visgi geriau 
jiems žinoti, nors jie menkai 
Lietuvių kalbą vartoja, kad jie 
yra vaikai Lietuvos.

šis skyrius butų dar 
naudingesnis jeigu čia 
Lietuviai susitoteresuotų
ir pabrėžtų šį tą iš savo kasdie
ninių nuotikių.

Aš veliju “The Younger Set” 
skyriui geriausia pasisekimo, ir 
pilnai tikiu kad čia gimęs jau

irimas už “Dirvos” trasą bus; 
dėkingas.

Dr, J. šemoliunas.
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labiau 
gimę 

juomi

CUNARl į
I AE MANOTE ATSIIMTI GI- ' 
i MINES I AMERIKA?
( 2629 Lietuviai įvažiuos j čia
> metą.
> Leiskit musų ofisui Kaune pa- 
Į dėt Jūsų giminėms išgaut pas-
■ pertus ir vizas ir tinkamai juos 
Į prirengt i kelionę.
Į Vietų nereik laukt turintiems
■ Cunard Linijos laivakortes. Cu-
■ nard laivai išplaukia iš Europos 
Į kas kelinta diena. Cunard laiva-
■ kortės yra geros kelionei ant
! AQUITANIA, BERENGARIA ir 
! MAURETANIA, greičiausia ju- 
J rų kelionė tarp Lietuvos iš Ame-
* rikos.
■ Del smulkesnių informacijų
■ malonėkite susižinoti su musų 
J vietiniu agentu arba musų raš-
■ tinėje.
JCunard Line I ?5
• Hotel Cleve- ■ ' BltVs f
J land Bldg.
•Cleveland, O
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365 dienos nuo Dabar?

Taisyklingas Maudymas ir Rėdymas 
Svarbu.

Kūdikius reikia sykį j dieną mau
dyti jei gydytojas kitaip neįsako. 
Rytmetis geriausias laikas .'(pirm pe
nėjimo), nors galima ir vakare, jei 
patogu. Kūdikio nereikia maudyti 
bent valandą po penėjimo, neigi tuoj 
prieš išvežimą oran.

Pirm bambos užgijimo reikia tik 
šlapiu skuduriu nubraukti. Paskui 
maudyti vonioje. ■ Tą vartojant rei
kia įšildyti karštu vandeniu, o pas
kui dapilti kiek reikia šalto. Vanduo 
turi būti tokio šiltumo kai kūnas, 
apie 98 iki 100 laipsnių Fahrenheit. 
Patartina vartoti termometrą. Jie 
nebrangus ir butini tikrumui. O Jei 
negalima tai motina turi patikrinti 
vandenį su alkūne. Jei Vanduo (pa
togiai šiltas kuriui tai gana. Nieka
dos neliek karšto vandens į vonią kū
dikiui joje esant, nes yra pavojas nu
plikinti jo opią odą.

Pirm nurodymo, pridabok kad vis
kas butų jau prirengta. Ab'rusaį, 
muilas ir milteliai turi būti po ranka. 
Muilas turi būti gryniausias, kaltas 
ir be kvepalų. Labai mažai jo var
toti, ir svarbu pridaboti kad kūdikis 
hutų po maudynei gerai numazgotas 
kad muilo nei trupučio ant odos ne
liktų. Motinos rankos turi būti šva
rios, o drapanose nereikia špilkų 
kad nėindrčskus kūdikio.

Maudant, kūdikio galvą reik plau
ti pirmučiausia. Pridabok kad muilo 
neineitų į akis. Švarus rankšluostis 
aprištas ant akių išvengs tą.

Įmuilink galvą gerai ir numazgok 
pilnai ir greitai. Po to reikia ati
džiai ir lengvai nutrinti visą kūnelį 
minkštu audeklu. Po to pilnai nu
mazgok visą muilą nuo odos. Nu
šluostyk su šiltais minkštais abru- 
sais, netrinant bet pridėliojant. Jei 
kūdikis atidžiai nusausinamas, mil
telių labai mažai reikia. Grynas talc 
reikia indulkint tik j odos raukšles, 
po rankomis ir tarpukiškyj.

Muštardos maudynės naudinga del 
nerviškumo ir nemigęs. Taisant, rei
kia pridėti pilną šaukštą muštardos 
į šešis galionus šilto vandens. Kūdi
kį tenai laikyti reikia dvi ar tris mi- 
nutas, o išėmus gerai nutrinti ir tuoj 
paguldyt. šita metodą paprastai 
tuoj atšauks atgaivinantį miegą. Ne
patartina muštardo maudynė šiltam 
ore, jei to neįsako gydytojas.

TĖMYK PAVOJAUS ŽENKLŲ 
NEDAPEN ĖJIMO.

Diduma tėvų nedapenėtų vaikų ne
turi nei mažiausio supratimo kad jie 
yra aukos pavojingos padėties. Ar 
jus manot kad vienas trečdalis musų 
vaikų mokyklose butų nedapenėti ir 
nedasverti jei tėvai tą žinotų? Ne- 
dapenėjimas visados veikia paslap
čiomis. Visą sistemą galima pakast 
jei nebus ganėtino skaičiaus sotybes 
maisto, bet tas kasimas eina taip iš
lėto kad motinos ne.tuoj jį pastebi.

Nedapcnėjimas atkviečia ligas. 
Kiekvienas nedapenėtas vaikas yra 
lengva auka ligoms. • Jaunuolį rei
kia stiprinti kovoti prieš kūdikys
tės ligas kurios tiek jaunų gyvybių 
pakerta.

Anglijoje surado kad trjs iš pen
kių vyru tapo atmesta nuo karo tar
nybos delei riedapenėjimo kūdikystė
je. Stoka tinkamo sotumo gali su
daryti jūsų vaiko visą ateitį, jei jis 
ir išberi1! ligos antpuolių.

Apsaugok savo vaiką pridėliodama 
Borden’s Eagle Pieno prie jo kas
dieninių valgių. Nesenai vesti ekspe
rimentai tarpe mokyklos vaiku paro
dė kad Eagle Pienas ypatingai vei
kiu gydant nedapenėtus.

Skaityk šituos straipsnius ka* 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Nevedusios Moterįs — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą ^pačią; butu 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums, linksmas va
landas, 6 gal ir tinkamą bagotą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip:. (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford, DI.

PUBLIC 
6QUARB

Beveik 'kiekvienas tmes tu
ri kokias finansines attsako- 
mybes kurias refflkfs išpildyr 
už apie metų nuo dabar— 
apdraudę, taksiis, mokslo 
lėšas ar mokestį ant namo.
Rasit lengvesniu surinkti 
tokias sumas dedant atatin
kamą dali kas savaitę ar 
mėnesį ant taupymo ’kny
gelės šiame patogioj vietoj 
esančiame banke.

“Dėk Savo Taupymus į 
Taupymų Banką”

Incorporated 1999 

.Society for Storino 5 
ta the Cttjj of Cleveland

ATDARA PANEDĖL1A1S IKI 6 V. SUBATOMISIKI 1

$5,000.00 Dovanu
REWARD)

KAZIMIERAS PAVIETAS, kuris rašydamos! CHARLES 
S. PAVIETAS ir kurio fotografija čion paduodama, būdamas 
Banko Kasieriaus pagelbininku— prasišalino iš Chicago, Ill., 
Subatos naktį Rugsėjo (Sept.) 8-tx dieną, 1923 m., pasisavi
nęs nekuria sumą pinigų. Teismo įsakymas (Warrant) jį are- 
tuoti, kur jie nebūtų, yra Valdžios išduotas.

— ŽYMĖS —
Vardas — KAZIMIE-

RAS-CHARLES S. 
PAVIETAS.

Gyveno— Chicago, III. 
Tautybė —- Lietuvis. 
Užsiėmimas — Pagel- 

bininkas Banko Ka
sieriaus.

Amžis — 36 metų, ne
vedęs.

Ūgis — 5 pėdų, 6 col. 
Sveria — 155 svarus. 
Plaukai — juodi.
Išvaizda — Tamsi.
Akįs — Tamsiai rudos

PASTABA: Lupos 
storos, ausįs didelės, 
kalba truputį užpuo
lanti.

$5,000.00 dovanų yra duodama per American Bankers In
demnity Alliance tam kas viršminėtą asmenį areštuos ir per
duos Chicagos Policijos viršininkui arba bile kuriam autori
zuotam Valdžios agentui.

Bile informacijos, telegrafu arba teleofnu, ant musų eks- 
pensų, reikalui prisiėjus, prašome mums kuogreičiausia sutei
kti. Viską užlaikysime slaptybėje.

THE WILLIAM J. BURNSINTERNATIONAL DETECTIVE AGENCY, Inc.
1050 OTIS BUILDING, CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone—Main 4064
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SAMSONAS IR DEL1LA biau pavergs, ir išplėš ir išgriaus jų mald- 
namius.

i:

(Tąsa nuo pusi. 4-to) 
kalnų žolėse, kuri tuoj perdega ir prading
sta. Kada numirs kunigaikščio tėvas, ir 
kada Nergal nužudys Samsoną, kuris da
bar rengiasi pakilt ir atvaduot Izraelitus 
iš Pilistėnų, tu liksi garbingiausia moteris' 
visoj musų žemėj.

Delila
Tegul jis žudo ką tik jis nori, man 

nerupi. Bet tas vyras kurį aš pas upelį 
gėjau, mane visai užkerėjo.

Enlila
Kas ištikro jis yra ir kaip jis išrodo? 

Delila
Jo vardo nežinau. Jis neklausė mano 

turto ir aš neklausiau ką jis turi, tik jo ru
bai išrodė puošnus ir jo šone užčiuopiau 
trumpą kardą. Niekur kitur aš nežiūrė
jau kaip tik į jo akis.

(Viduj darosi tamsiau ir tamsiau.1) 
Enlila

Tai tik tavo jaunystės paikystė pamylėt 
ką nepažįsti, ir svajot apie tai kas negali 
išsipildyt. Išvyk tu iš minties tą savo še
šėlį kurį pas upelį matei.

Delila
(Sėda ant sofos šalę motinos)

Tai ne šešėlis bet tikras vyras buvo, ir 
jis pas mane šį vakar ateis — taip jis man 
sakė. Motin, geriau man mylėt ką nepa
žįstu ir augint pažintį, negu but verčiama 
mylėt tokį kurio pažintį aš trokštu sunai
kint! (Atsistoja) Eisiu aš į sodną, ant 
kranto, ir lauksiu jo ten iš kur jis turi atei
ti. (Lėtai žengdama išeina.)

Enlila
(Atsistoja, nerami)

Kad ji ten išėjus to savo atėjūno niekad 
nesulauktų! Gal pliš jos taip staigai iš
pustos svajonės...". Toks tai tėvų gyve
nimas: 'augini vaiką ir rengi jam gyveni
mą, o jis sau savo kelius renkasi ir tėvų ne
klauso! Ko jai stoka kad ji nenori kuni
gaikštiene būti ir kodėl Nergalo vardo su- 
minėjimas ją sudrebina! Kad taip ji turė
tų mano akis ji tuoj pamylėtų kunigaikštį, 
ir džiaugtųsi pažiurėjus į jo skarbus auk
su, bandas galvijų, ir kiek jam donių sumo
ka Izraelitai ir Pilistėnai...... (Eina kai
rėn) Tegul pareis tėvas, jis pasakys jai 
kas jai reikia pasirinkti. Aš persilpna ją 
inbaugint ir neįstengsiu sukelti joje noro 
Nergalo.... (Palengva išeina.)

(Viduje visai fbamsu. Lauke (mėnesie
na.)

tas 
re-

Samsonas
Ar tau, Delila, patinka tokia kunigaikš

čio kalba?
Delila

Man rodos jog kožnas turėtų teisę gy
vent nespaudžiamai ir daryt viską pagal 
savo noro. Daugiau aš apie tokius dalykus 
nenusimanau.

Samsonas
Ar tu matei kada Samsoną — ir ką tu 

apie jį manai?
Delila

Nepažįstų jo, bet sako jis yra labai tvir
tas — tai viskas. Apie jį aš visaip manau: 
ir noriu matyt, ir kaip kada sakau aš pati 
jį nužudyčiau jei jis Pilistėnus žudo.

Samsonas
Bet jeigu Pilistėnai spaudžia Izraelitus 

ir plėšia nuo jų skaudžias donis, o Samso
nui pačiam daro skriaudų, ką jis kito turi 
daryt?

Delila
Tai gal jis yra teisingas vyras — po vis

ko.
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Scena IĮ.
(Ineina Samsonas ir Delila.) 

Delila
(Tarpduryj, tempdama už rankos)

Ineik čionai į vidų, į mano tėvo namus, ir 
aš parodysiu tau savo motiną, ir tėvą jei
gu jis dar šį vakarą pargryš.

Samsonas
(Laiko ją apkabinęs per petį)

Laikas neleidžia man čia ilgai gaišti, 
ėjau tik išpildyt savo žo'dį tau (duotą 
upelį. Bet aš ir tankiau tave norėčiau 
kyti

At-
. pas
lan-

Delila
Visada lauksiu tavęs ateinant. (Puldi

nėdama apie jį) Sėsk čio nors valandėlei, 
čia vietos yra gana. (Sodina jį ant sofas 
ir pati sėdasi šalia.)

Samsonas
Tavo vaišingumas rodo tavo gerą širdį, 

ir tavo namai išrodo dorais namais.
Dėt ab ar

Mano tėvas Detabar yra turtingas ir 
yra mylimas patarėjas kunigaikščio Ner
galo, kuris laukia savo tėvo mirties. Ma
no motina yra labai vaiši ir laibai mėgsta 
žmones jeigu jie paeina iš augštos giminės.

Samsonas
(Susimaišęs atsistoja; sau)

Jos tėvas yra Detabar, ir verkia išvien 
su Nergalu, kuris Izraelio vaikus nori vi
sai išnaikinti.... Geroj vietoj patekau! 
(Kreipiasi prie Delilos) Kur dabar tavo 
tėvas yra?

Delila
'Mano tėvas išėjo pas kunigaikštį. Jie 

laibai įgąsdinti Samsono, o negali nieko su 
juo padaryt.

Samsonas
Ar jiė jieško Samsono, ir ką jie jam da

rytų?
Delila

Nužudytų, sakė. Bet nei vienas jų nėra 
toks drąsus šokt prieš jį.

Samsonas
Ar jie nenori paliuosuot Izraelio vaikų 

iš nelaisvės?
Delila

Nergal pasakojo man kad kuomet jis už
ims savo tėvo vietą, jis Izraelitus dar la-

Samsonas
Ar tu taįp manai?

Delila \
Norėčiau kad taip butų. Jeigu'Pilistė

nai nespaustų Izraelitų, nebūtų ko Izraeli
tams prieš Pilistėnus- kilti, ir Samsonas ne
turėtų ant ko savo spėką vartoti.

(Ateina Haifa, nieko nežinodama, bet 
pamačius juos, susilaiko pas duris ir 
klauso jų kalbos.)

Samsonas
Delila, negaliu aš daugiau slėptis nuo ta

vęs — aš esu Samsonas — tasai baisūnas, 
kurio visi Pilistėnai bijo ir nekenčia.

Delila
(Akis išvertus puola atgula; jis ją sulaiko. 
Ji palengva atsipeikėja, pradeda čiupinė
ti jo ranką, kardą, paskui alkūnę, pakelia)

» gaivą, pažiūri Į akis)
Ištiesų tu neatėjai manęs nužudyt?.... 

Tu neišrodei man baisus šiandien prie upe
lio, ir dabar kažin kodėl aš tavęs nebijau. 
(Nusišypso į jo veidą žiūrėdama, laukia jo 
ką 'toliau darys.)

Samsonas
Tu man patikai, ir aš noriu paimt tave 

sau už moterį. Bet ar žinai 'kad man pa
vojinga čia but? Tavo tėvas su Nergalu 
rengia man mirtį. Aš tave paimsiu iš čio
nai ir apsaugosiu Zarejoj. Tu busi mano 
moteris ir Izraelio kunigaikštienė,

Delila
(Susirupinus. pagalvojus)

Ateik pas mane kitą naktį ir mudu 
besime apie tai ką darysime toliau'.

Samsonas
Delila, ar tu moki palaikyt slaptybę? 

Niekas neturi žinoti kad aš čia buvau, ko
lei kas: nei tavo tėvas, nei motina, ir nei tą 
kad aš vėl pas tave ateisiu,

Delila
Del tavęs, visos slaptybės 'kai žeme pa

spausta. Aš lauksiu tavęs antrame vaka
re nuo dabar. Tėvas ir 'kunigaikščiai 
dėjo iškeliaut į Askaloną. Nebus nieko 
mie, tik motina ir aš.

Samsonas
Linksmas aš išeisiu, ir lauk manęs tą 

karą, po geros sutemos.
(Haifa, visu laiku 'klausius, ir baisiai 
štebėjusi's, pasišalina nuo durų.)

Delila
Aš paliepsiu tarnams Įleisti tave netruk

domai. Eik laimingai, ir aš lauksiu to va
karo. (Palydi už durų.)

Samsonas
(Iškeldamas ranką atsisveikinimui)

Smagu man kad tarp Pilistėnų yra to
kių kas netrokšta mano mirties. (Išsisku
bina.)

kal-

ža- 
na-

va-

1 Delila
(Prie durų šono prisispaudus, kalba)
Buvo jis — ir pranyko kai šešėlis į pavė

sį inėjus — jis dingo nakties tamsumoj, ir 
tik mano širdis jį mato.... Jis yra Samso
nas, tas Pilistėnų žemės priešas ir mano 
tėvo draugų ir giminių naikintojas — o aš 
pamilau jį.... (Eina į vidų) Aš pamilau 
jį pirma savo meile kuri iki šiolei buvo tik 
meilė laukų, kalnų ir upių saulėtoj dienoj. 
Dabar man naktįs lieka malonesnės, ir aš 
naktyje daugiau galiu matyti, nes išmokau 
svajot apie meilę! Akis užmerkus aš dau
giau regiu — aš viską regiu prieš save.... 
(Užsimerkus rankom rodinėja.) O tas vis
kas yra jis — Samsonas — visų Pilistėnų 
bijomas, mano akių parinktas, mano šir
dies pamylėtas. (Nuliūsta) Mano tėvas 
su kitais kunigaikščiais jieško nužudyti 
jį.... Kas butų jei jie čia pas mane susi- 

(Tąsa ant pusi. 7-to)

jis dar tarp gyvųjų, ir tyli.
Ta Mirtis (ke delei jis prie 

geri). Juokų Red. prikibo) yna 
ištikro ypatingas daiktas.

Kodėl Mirties nėra galima su
prast iš šio paaiškinimo:

Vakar žmogus gyveno, šian
dien jau jis negyvas. Tas tar
pelis tarp gyvo ir negyvo — jei
gu jis yra, yra gal tik toks kai 
sudėjus vieną, prie kito nu
pjautos vielos du galu. Tegul 
jie, ištisai imant, perstato žmo
gų, gyvą ir negyvą; bet niekur 
nerasime tarpo kurį galėtume 
pavadint Mirtimi. Nes iš gyvo 
j negyvą perėjimas pabaiga vie
no ir prasidėjimas antro, be jo
kio buvimo niekame trečiame, ir 
to trečio arba vidurinio tarpi
ninko visai nėra.

(Tąsa iš pereito num.) Sven-lmuzejuje niekad nesueiname 
tųjų paveikslų kambaryj muze-lsau matytų veidų ar neišgirsta- 
juje radome vyrus ir mergas me Lietuviškų kalbų: ar tai kri

tikuojant kokį paveikslą, ar ste- 
II j šukavo. Mus priėmė (kaip slavo bintis artisto darbu; ar teirau- 
II puotos draugus. Mergos paša- jantis kaip senos tos ar tos lie-j 
S kojo mums kad jos apšaukta to

kiomis-daug po to kaip 'jos nu
mirė, o. jų gyvenimas buvo toks 
išdytltumo pilnas kaip dabar vi
sų. Jos tai šnipinėjo vieniems, 
tai kitiems, tai pasitarnavo vys
kupams tai kunigams, ir kada 
jos buvo sugautos ir nukankin
tos už ką nors, paskui liko ap
šauktos kankinėmis už tikėji
mą. Tokią atmintį joms padarė 
tie kurie jas mylėjo.

Bet nenorėdami trukdyt jų. 
ėjom d toliau. Inėjome Į didelę 
salę kur kabojo senovės kariški 
ginklai, stovėjo plieniniai apval
kalai karžygių, kur ant arklių 
apšarvuotų geležimis sėdėjo vy
rai. Dabar užtikome juos da
rančius muštrą. Vienas vyras 
prašnekėjo. Jis buvo apsimo
vęs plieniniais šarvais. Jis už
vedė kalbą apie Žalgirio mūšį; 
jis sakė buvo su Teutonais ir 

' kovojo prieš Vytautą. Tą mu
sų karžygį jis gerai pamena. 
Jo krūtinė buvo įlenkta Vytau
to kardu, bet plieno šarvas ne
leido pradurti. Ant plieno kru
tinės buvo kryžius. Sakė kad 
tas kryžius ji nuo Vytauto kar
do .Išgelbėjęs. Kiti pasakojo 
apie kitus karus kur jie,daly
vavo. Vienas sakė buvo išjojęs 
vaduot Jeruzolimą nuo Turkų; 
kada po mušiu gryžo, dalyvavo 
skerdynėse kuriose šv. Dominy- 

, kas išžudė kelis šimtus nekaltų 
1 žmonių. Toliau 'kampe išgir

dome šūkaujanti Karo Dievą 
Marsą. Nuėjus pas jį, jis su
spaudė mums ranką kietai ir 
pradėjo savo kalbą. Jis ranko
se turėjo planus savo naujai 
statomo maldnamio. Aš esu vi- 
sųaugščiausia garbinamas iš vi
sų dievų ant žemės. Jus žmo
nės man po kojų klojat didžšau- 

' sias aukas, mano garbei atiduo- 
dat didžiausias brangenybes, iš-i 
griunat ir suinaiMnat puikiau
sius miestus ką pastatot savo 
pasidžiaugimui, kad tik mane 
patenkinti. Jeigu vienas ant 
kito supykot, jus tuoj kreipitės 
į mano maldnamį ir meldžiat iš- 
laimėjimo, paskirdami už tai 
savo jaunųjų gyvastis, savo su
dėtą turtą, ir dar apsdsunkinat 
kad tik priešui daugiau blėdies 
padarinis. Jus nemokat pasitik
ti viens kito pusiaukelyje ir at
silyginti maža dalele tų turtų 
kuriuos reik iškloti kada pra
dedat viens kitą baugint ištolo.

Paskui Likimo Dieve paėmė 
mus už rankos ir vedėsi trepais 
žemyn iš kur atėjome. Ji visu 
laiku kalbėjo: Mes trį!s esame 
visas žmonių gyvenimas: niekas 
be musų neprasideda, neatsibu- 
na ir nepasibaigia. Viskas kas 
buvo, yra nusidiavę pagal musų 
nuskyrimo ir tik taip o ne ki
taip buvo kaip matei. Visikas 
ką matai dabar sviete einančio 
dedasi tik taip o ne kitaip ir ki
taip negu taip negali būti. Kas 
nuaidės su visais ir su tavimi 
yra tiktai tas ką .jau mes turi
me patvaškę ir bus tik taip o ne 
kitaip, nors visaip gali manyti 
ir visi visaip nori.

Tai pasakyk koks bus musų 
likimas? — paklausėme jos.

Ji atsakė: Nereikia klaust ir 
norėt tai žinot nes kas žino tas 
tiktai pergyvena tą kas atsibus, 
arba jau jam atsibuvo.’ Vieni 
dabar žengia į kapą nes, jau jie 
sužinojo tai kas jiems buvo pa
skirta, kiti tuoj žengs, o kiti tik 
dar ateina į šį gyvenimą. Jei
gu žinotum kas bus tavo gyve
nime nenorėtum jau gyvent 
'del vienų dalykų, o del kitų no
rėtum greičiau gyvenimą pastū
mėt pirmyn ir tą viską apčiuopi 
ir paskui atmest kaip vldką kas i 
jau atmesta iki šiolei buvusio. 
Ir žinant kas ateityje bus gyve
nimas butų tuščias ir be vilčių. 
Jei kas blogo gyvenime skirta, 
geriau jį sutikt nežinant ir ne
laukiant, o kai geras ateina jis 
pralinksmina be lukėiimo ir su
teikia platesnį džiaugsmą.

šitokią pasaką mums užėjo 
noras: parašyt dar tik einant Į 
muzejų tą dieną kaip andai ėjo
me'. nors dar 'buvo ne visai va
karas ir spėjome išeiti daug pir
miau negu muzejų uždaro.

Skaitant 'knygas gali gaut ge
rų minčių, taip pat lankant vi
sokias mokslo įstaigas. Tik la
bai keista kad daugeliu savo at
silankymų Clevelando puikiame

. « .4. • i - B basflinksminant. Jie klegėjo irir Svietas juoksis sy- [I - - - -
kiu su tavimi

NEVERK, MERGĮELE 
A

Neverk, miela mergužėle,
Akių negadyk,

Kas sudaužė tavo lėlę 
Mamai pasakyk.

Ašaros negelbės nieko,
Nors butų graudžios,

Gaila tavo jauno vieko, 
širdelės skaudžios.

B
Ko gi vėl verki, mergele?

Knygą pametei?
Bijais barimo tėvelio, 

Rūpinies labai?
Ašaros nesuras knygos, 

Tik akis sužeis;
Kad netyčia atsitiko 

Tėvelis atleis.

Ir vėl jau verki, mergele. 
Dargi taip gailiai!

Sakai, apvilė bernelis, 
Tu jo netekai?

Nors tau gaila jaunų dienų, 
Bet nusiramink,

Daug tokių yri, ne tu viena.
Veidą nublaivyk.

Buk linksma. Kas tau žadėta 
Niekad nepairs,

Gal tau
Gerą

laimė netikėtai 
dali skirs.

Audra.

Juokų Red.: Rudeniui 
lyg ir naturališka kad 

gerb. Audrą čia sfauist pradėtų. 
Ir taip atsitinka. Bet šį’ sykį 
gerb. Audraf atvaizdina gyveni
mo audrą. Musų gyvenimas iš
tiesi! yra tik veiksmas ir dejo- 

Štai tik atėjo pasaulin 'kū
jis pirmiausia pravir-

Nuo

nės. 
dikėlis — 
ksta: ir kai išeina iš šio pasau
lio senelis — ir vėl su ašaromis, 
ir skausmais išeina.

Pradeda augt vaikutis — jo 
visas kūdikystės gyvenimas yra 
tik verksmas. Nori ko — ver
kia; padarė ką (.gauna mušt) — 
verkia; pasistatė sau pies-kų na
melį, atėjo kas kitas, užmynė, 
sugriovė — vaikutis veikią. Ir 
'kada pradeda kuris (jei prade
da) eiti 
verksmu 
bara už 
verkia.
ėjo i metus, surado sau merge
lę, Įsimylėjo. Ji kiek buvus ne
buvus su juo jį pameta, su kitu 
nueina; vėl vaikinas aimanuoja. 
O jeigu 
su pačia 
vė.

mokyklon’: motina su 
ji išvaro; mokytojas 
nesimokinimą — jis 

Ir vis tik verkiia. Su-

kuris apsti veda — vėl 
tik negerovė ir negero-

Bet kadangi gerb. Audra už
vedė kalbą apie audringą mer
gaitės gyvenimą, apie tai ir 
mes norime žodį tarti. Mergai
tės gyvenimas yra tdkls ipait kaip 
vaiko, tik kitokiais dalykais ji 
žaidžia negu valkai. Ir Iliad ap
sakyti mergaitės gyvenimą kaip 
jis yra turėtume pakartoti tą 
patį ką pasako gerb. audra. To
dėl ir nepasakosime.

4/
J. Petrauskas (iš Scranton, 

Pa.) atrašė: “Lietuvoj valdi
ninkų nieko už dyką neprisipra
šysi, o Amerikoj — vaikų.”

Taip vis ir buvo: jeigu tepsi 
tai važiuosi.

4/
Kada dabar atvažiuoja nau

jas Lietuvos atstovas reikės iš
rasti Į 'ką jis panašus. Kitaip 
jis negali būti toks garbingas.

Čarneckio čia buvimas buvo 
trumpas todėl kad jis buvo ap
šaukta panašus į Lirtkolną, ku
ris tik pradėjęs antrą terminą 
liko nušautas.

Informacijų Biuras turbut 
vaikštinėja po visus knygynus ir 
paveikslų galerijas jieškodamas 
ko nors panašaus i dabar atva
žiuojanti Lietuvos atstovą Bi
zauską, kad paskui galėtų pasa
kyt Į ką atstovas Bizauskas pa-, 
našus.

Tik mes stebimės kaip popie
žius prie savęs laikė Bizauską 
kadangi 
da.

Bizauskas yra su barz-

tai keista filosofija
Lietuvos atstovų siun-

Jie atvažiuo-

Kokia 
yra tas 
timas Į Ameriką, 
ja tik kad galėtų vėl atgal išva
žiuoti.

kanos,’kas tie do akmeniniai vy
rai ar moterįs. Ir tt. ir tt.

Juokų Red.

Petronė Stočkiutė (iš Pitts- 
burgo) rašo: “Gerb. Red.: Kai 
jus nuolat ir daug kalbat apie 
meilę, aš misliu kad jus daug 
apie ją žinot. Tai pasakykit 
man šitą dalyką. Aš esu mer
gina ir myliu vaikiną 'kuris yra 
dviem metais senesnis už mane. I 
Aš jį tankiai matau, ir jis ma
ne mato, ir aš jį myliu, ale neži
nau ar jis mane myli. Aš no
rėčiau su juo susidraugaut, ir 
taip toliau, ale bijau pati jį kal
bint, 
visai 
na.
kitą,
daryt ?”

o jis biskį nedrąsus, jeigu 
ką kitą apie mane nemisli- 

nežinau ar jis turi ką 
ne. Kaip man su juo

Aš 
ar

šventuza. kurs andaiGerb.
“Tarkoj” paskelbė kad “Dirvos” 
Juokų Red. miršta, pasiskaitęs 
andai kad mirties nėra; dabar 
turbut nusigando sužinojęs jog

Laikraštis kuris turi būti 
skaitoma kiekvieno Lie
tuvio tai —

“GYDYTOJAS” 
paveiksluotas sveikatos 

žurnalas.
Reikalaukite numerio pažiū

rėjimui prisiųsdami 15c.
•’GYDYTOJAS”

4454 So. Western Ave.
Chicago, ID.

Lietuvos Kariumene
Kas

25?

Padėk Savo Vaikui Mokykloj
Mokytojos peržiūrinėja savo mokinių dantis ir 
kurių dantįs nėra švarus išbara už tai.
Pagelbėkit mokytojoms mokindamos savo vai
kus valyti dantįs po 'kiekvieno valgio ir prieš 
ėjimą gulti, su Colgate’s Ribbon Dental Cream.
Colgate’s yra saugus ideališkas dantų valytojas 
vaikams. Dakatrai ir Dentistai visur reko
menduoja Colgate’s.

Geri Dantįs — Gera Sveikata

iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?
Lietuvos Kariumene

saugoja Lietuvos rubežius?
Lietuvos Kariumene

palaiko Lietuvoje tvarką?
Lietuvos Kariumene

Ka reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?
Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 

paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvastį.

Lietuvos Kariumene
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo-- 
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumene
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkais.

Lietuvos Kariumene
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įspūdį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį ar tai Lietuvos veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę 
priklausomybę nuo Lietuvos priešų.

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų 

lų, su prieiuntimu kainuoja................ '....................
Ta pati odos apdarais.......................... ..’.............
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ....

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DIRVOS” KNYGNAS

7907 Superior Ave. Cleveland,

Kas

Kas

asr

ir Ne-

veika- 
$1.50 
2.50 
3.50

Ohio

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos !

organizacija Suvienytose Valstijose, ■
kurios turtas siekia arti $500,000.00. «

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 ■ 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15. ;

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- " 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “TS- Į 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pusę kainos. ■

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. ■
Pašalpos Skyriai — $6.00.9.00 ir 12.00 savaitėj. ;

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: ;

IJTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA i
307 W. 30th Street New York, N. Y. į
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AUTUMN
By Walter R. Baublis

When Christianity penetrated 
Lithuania, and the use of Polish 
language had spread (Christi
anity in Lithuania was intro
duced by the Poles), the ancient 
priests and the national tongue 
were included in the same ob
livion. The people, fallen into 
(servitude and attached to the 
soil, forgot the glorious days of 
olden times or recalled them 
but fitfully in the privacy of 
the home.

The upper classes, indifferent 
to their national duty, gradual
ly lost contact with the people 
and thenceforth .were incapable 
of furnishing popular poesy 
with the elements of an epic.

The games of popular litera
ture are unquestionabyl the dai
nos or songs.

The dainos give the young 
girl the epithet of a ‘'beautiful 
white lily” (balta graži lelijėlė 
is in Lithuanian of the feminine 
gender). The young man is 
described as ‘'beautiful white 
clover” (the Lithuanian baltas 
gražus dobilėlis is masculine). 
This ir a guarantee of happi
ness.

Adolescent young girl dev
otes time to the culture of a 
garden; but in the midst of 
flowers which there abound, the 
“green rue” (žalia rūta) occu
pies the place of choice. Its 
freshness, its bright colour 
symbolize virginity. It is upon 
this plant that the young girl 
bestows her greatest care, and 
it is from this that the garden 
takes its name (rūtų darželis).

Often by the side of the rue 
grows the “shrub of God” (die
medėlis), which has the same 
meaning for the young man.

While under the eye of her 
mother the young girl tends her 
garden, the young man taikės 
care of his brown bay horse 
(bėras žirgelis), the image of 
virile temperament.

The young girl appears in the 
world crowned with rue (žalių 
nitų vainikėlis). A ring of gold 
and silk ribbons complete her 
toilette, but the crown of green 
rue, symbolizing her purity, is 
her most beautiful ornament. 
“As in the daik night a little 
star sprakies tin the heavens, 
so shines the young girl under 
.her green aureola”:

Kaip tamsioj naktelėj 
Danguj žiba žvaigždelė, 
Taip mergelė žibėjo 
Kol vainiką turėjo!

A most ancient historic chant 
extant is one dating from 1282, 
which celebrates the glory of 
Prince Daumantas of Pskov. A 
later chant describes the sad 
end of 300 heroes, who in 1362 
defended the fortress of Kau
nas against the attacks of Win
rich of Kniprode, and preferred 
to prish in the flames rather 
than fall irtto the hands of their 
enemies.
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America Is 431 Years 
Old

October, 12, 1492, Christop
her Columbus, an Italian by 
birth, set out on a voyage across 
the Atlantic to find a shorter 
way to India, and discovered 
the New World. Today in every 
American’s memory the discov
erer of America lives as a heroe 
among other daring men who 
wanted to find better and shoot
er ways towards everything, 
and whose success is the results 
we have today.

America is only 431 years 
old today, although this conti
nent has existed for many ages 
before Columbus. Lt bears its 
name since its discovery, and ’is 
named atfer Amerigo Vespuci, 
who visited the wertem world 
sometime after Columbufe.
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Life, is a game of catch-as- 
catch-can.

A household budget does just 
one thing: It convinces a man 
he must increase his income.

Summer has long departed, 
The leaves are on the ground, 
The brisk winds of the Autumn 
Have blown them all around.

The trees once full of foliage, 
In gaudy green were dressed, 
But the cool winds of A'Jtumn 
Their dresses have caressed.

From gaudy green to yellow, 
From yellow thence to brown, 
With red again amixing, 
They have been all blown down.

Such is the worik of Autumn, 
An artist, ydt a thief 
To rob the trees of foliage, 
And bow their boughs in grief.

O

A Narrow Escape

WISE WORDS
A criminal is the person that 

gets caught.

Aversion to a jail sentence 
lies wholly in how you take 
Some 
locked

fellows would rather 
up than go home.

it. 
be

condemnation keeps the 
fault alive. Telling your faults 
to others only causes them to 
thrive.

Self

If we have to eat our own 
words, no wonder some people 
have dyspepsia.

People's power of hearing de
pends largely on whether the 
word is give or take.

Worse Than Pining
“Is Richleigh’s young widow 

j pining for her husband?”
“Nat exactly, but from .the 

way she is making his 
fly, it might be said 
wasting away.”

Revised Version 
“Wh'alt’s that old one about 
penny saved?”
“Something about being able

to save himself a lot of trouble 
by saving a little money!’-

a

A phonograph could Victor Ola 
play.

Until be ate some mushrooms 
one day.

But now in heaven he softly 
hums

And to himself his harp he 
strums.

From Jennie Jankauskas.

money 
she is

THE

Lietuvos Žemlapius
su sodžiais (1:100,000) Vokiečių lai
dos, atskiromis dalimis galima įgyti 
“Šviesos?’ Knygyne Ukmergėje (Lie
tuva) po 1 litą egz. Užsakant rei
kia nurodyti kokių vietų žemlapiai 
norima įgyti, nes visa Lietuva susi
deda iš apie 100 atskirų dalių.

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

THE VOYAGE OF 
SEESAW 

(Have you seen the beginning 
of it in the last issue?)

Quoth stout Sir Flop
to bold Sir Flip, 

“Aye, aye! I would be sport; 
And if I might presume I long

•to go along, in short!” 
“Well, come and- welcome— 

that’s a go!”'
Assended bold Sir Flip;
“We’ll start as soon as can -ship 
The men to man the ship!”

(See it in the next issue wheth
er they manned the ship.)

DYKAI Reumatizmu
Sergantiems

\ Mes turime naują me- 
f todą reumatizmo gydy

mui, kurį prisiusim sa
vo lėšomis į namus ko- 
žno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašys. 
Jei turi skausmą rau
menyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra sustingę, ar 
jauties opiai, jei kenti 
gėlimą kožnu oro pasi- 

tau proga išbandyt pa- 
metodą kuris pagelbėjo

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

By 0. Henry.
A mock-looking man, with 

one eye and a timid, shuffling 
gait, entered a Houston saloon 
while no one was in except the 
bartender, and said.

“Excuse me, sir, but would 
you permit me to step behind 
the bar for just a moment. 
You can keep an eye on me. 
There is something there I want 
to look at.”

The bartender was not bulsy, 
and humored him through curi
osity. •

The mcek-looking man step
ped around and towards the 
shelf back of the bar.

“^Vould you kindly remove 
that wine bottle and those glas
ses for a moment ?”

The bartender did so, and 
disclosed a little plowed streak 
on the shelf and a small hole 
bored for quite a distance into 
the wall.

“Thanks, that’s all,” said the 
meek man, as he went around 
to the front again.

He leaned .thoughtfully (pn 
the bar and said: “I shot that 
hole just nine years ago. I 
came in feeling pretty thirsty 
and had no money. The bar
tender refused me a drink and 
I commenced firing. That ball 
went through his ear and five 
bottles of champagne before it 
stopped. I then yelled quite 
■loudly, and two men broke their 
arms trying to get me out the 
doors, and the bartender trem
bled so when he mixed a drink 
for me you would have thought 
he was putting up a milk shake 
for a -girl who wanted to catch 
a street car.”

“Yes?” said the bartender.
“Yes, sir, I am feeling a little 

out of 'sorts today, and it al
ways makes' me real cross and 
impatient when I get that way. 
A little gin and 'bitter always 
helps me. It was six times, I 
think, that I fired, the time I 
was telling you about. Straight 
whisky would do if the gin is 
out.”

“If I had any fly paper”, said 
the bartender, sweetly, “I would 
'stick you on it and sėt you in 
the back window, but I am out, 
consequently, I have to adopt 
harsher measures. I shall tie 
a knot on the towel, and then 
count ten, and walk around the 
end of the bar. That will give 
you time to do your shooting, 
and I'll see that you let out that 
same old yell that you spoke 
of.”

“Wait a moment”, said the 
meek^man. “Come to think of 
it, my doctor ordered me not to 
drink anything for six weeks. 
But you had a lharrow escape 
ail the same. I think I shall go 
down Ito the next drug Store and 
fall in a fit on the sidewalk. 
That’s good for some pepper
mint and aromatic spirits of 
ammonia, anyhow.”

w
■ A thought upon my forehead 

My hand up to my face;
I want to be an author, 

An air of studied grace!
I want to be an author,

With genius on my brow;
I want to be an author,

And I want to be it now!...

Many a woman comes into a 
man’s life, to 'keep his feet so 
grounded that he doesn’t 
elap wihgs and fly away 
every little “Bluebird”.

You won’t find 
watchers names on 
heads.

the
the

dev- 
with

clock- 
letter-

Smiles are the
wrich we raise ourselves as well 
as others out of many discour
aging situations.

levers -with

Pull 
did- you

it from

get

Mr.

Push and
“Juilus, where 

that fine coat?”
“Oh, I bought 

Push?’
“Why, who is he?”
“Well, I don’t exactly know 

the street nor the number, but 
it sąid, ‘Push’, on the door, and 
when I got inside it said, ‘Puli’. 
So I sbw a coat there, it looked 
pretty well, and I pulled it and 
ran.”

Pies Should Get Cheaper
Charlie Chaplin tells the pub

lic that he is forever through 
with custard pie throwing, 
if the price per cut doesn’t 
at our favorite right-drive 
taurant we’ll suspect that 
fiteering is going on.

Now 
drop 
res- 
pro-

keitimu, štai 
prastą pigų 
šimtams. Jeigu tavo liga ir užsise- 
nėjus ar išsiplatinus, nežiūrint ar 
kentei metus ar dešimts metų ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes už- 
kviečiam jus parašyt mums tuoj ir 
prašyt šio paprasto metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui:

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardą ir antrašą. Tuoj 
prisiusim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotą, išbandymui niusų lėšomis, 
šimtai tuo budu pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios didelės progos jeigu ser- 
gat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 
3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 

CHICAGO; ILL.

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po1 to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kuinu 65c. aptiekose, arba priiiųa* 
kite 75c. tiesiai į labaratorijj.

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

Brooklyn, N. Y.

Michael Zimmerman 
(Heard at Eberhart School, 

Chicago.)

KODEI
VISIEMS REIKIA SKAITYTI

“TELEGRAMAS”
Jis

Jis
Jis

savo turiniu yra tikras Lietuvių Laikraštis, 
tikrai rūpinaisi plačios visuomenės reikalais, 
yra tikras apšvietos šaltinis.
yra uolus musų Tautos reikalų gynėjas.
yra pilnas įvairių, indomių straipsnių ir žinių, ir 
yra pigiausias už visus kitus musų laikraščius,

nes jo prenumeratos kaina TIK $1.00 metams.

Jis
Jis 
Jis

UŽSIRAŠYKIT JI ŠIANDIEN!

I “TELEGRAMAS”
i 666 W. 18 th Street Chicago, Ill

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir Klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyvenimo aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

_ mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, 
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo

tikru 
visuo-

kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.50, pusei metų 80c. Atskiras numeris 5c.

Amerikos Lietuviai! Užsirašykit “TRIMITĄ" sau Amerikoje ir 
savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.

Amerikoje “TRIMITĄ” galima užsisakyti per:
L. Šaulių Atstovų — A. žemaitis, 3251 S. Halstęd St. Chicago, Ill. 

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City;
Lietuvos Šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę. 

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS, LAISVĖS AL. No. 26.

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

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą, “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandara” kainuoja: Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pa'žiurąjimui siunčiame dykai.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.327 E Street
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Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvi”, (par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki t pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 5 Millbury Street Worcester, Mass,

SKAITYTOJAMS
TURĖDAMA PADARIUS YPATIŠKAS SUTARTIS SU LIETU

VOS BANKAIS IŠMOKĖJIMUI PINIGŲ SIUNČIAMŲ LIE
TUVOS ŽMONĖMS IŠ AMERIKOS. ‘DIRVOS’ AGEN

TŪRA GALI PERSIŲSTI PIGIAUSIU KURSU —

Kam jieškoti kitų įstaigų — svetimtautiškų — kur nuolat padaroma 
klaidos ir kur nuėję negalit pasiaiškint nei parodyt ką jums at
raše iš Lietuvos jeigu pinigai nebuvo išmokėta pilnai arba vi
sai negauta per kelis mėnesius laiko.

Mažos arba svetimos įstaigos nežino santikių Lietuvoje ir nepažįs
ta musų šalies. Jos siunčia jūsų pinigus tik savo pelnui, 6 ne 
patarnavimui jums ir jūsiškiams Lietuvoje.

SIUNČIAME LITAIS IR DOLARIAIS - PAŠTU IR KABELIU.

LAIVAKORTES TIK ANT DIDŽIAUSIŲ IR GREIČIAUSIŲ PA
SAULYJE LAIVŲ

“Dirvos” Agentūra atstovauja geriausias Laivų Linijas ir stengiasi 
išleisti savo pasažierius ant greičiausių laivų. Šešios, septynios 
dienos vandeniu —- tai viskas. Tas pats ir su atvažiuojančiais. 
Nesigirdes pasakų apie blogas keliones, prastą maistą, mažus 
laivus ir didelį supimą' jėigu siiisit laivakortes per “Dirvą”.

Išvažiuojantiems į Lietuvą parūpiname visas reikalingas popieras į 
Lietuvą įvažiavimui ir sugryžimui Amerikon, ar esi pilietis ar 
ne. Tuo reikia apsirūpint dabar važiuojant.

Kurie turi savo pinigų atvažiavimui, tiems vistiek reikia Afidavitų. 
Kada jie prašo pas jus tų popierių, atsiminkit kad pas mus jas 
galima padaryti, ir nekainuoja daugiau kaip ir tiems kurie pas 
mus laivakortes perka. Taipgi duodam naudingų patarimų 
ką reikia parašyti tokiems patiems laivakortes perkantiems.

4/

DOVIERNAŠTĮS, TURTO PERVEDIMO RAŠTAI IR KITOKIE
Padaroma pas mus tokioje formoje kaip Lietuvos ir Amerikos val

džių reikalaujama. Kainos už darbą visai mažos.

Reikalaukit Pinigų Kurso lakštų, visokių Informacijų, ir rašykit —

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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'ARTOJAS"
D I R V A 7

I ŽINIOS IŠ LIETUVOS Svarbus Pranešimas
geriausia ir 
i dovano ju- 
ie. Jie ma
lą per visus 

Užrašyki!

daug žmonių, 
tavo sielvarto! 
raugas patars

■fles 
nąjį prieėą. 
uffles tavo gal
an per kokią 
ir pleiskanos 

cs. Naudokite 
>s ir po to, ir 
:ykite savo gal- 
i ir sveika ir 
gražiais ir žvil-

ose, irb» prisius- 
labantorijį.

ITER & CO. 
o. 4th st. 
a, N. Y.

LIETU- U 
J LIE- r 
.EN-

padaroma 
į jums at- 
d arba vi-

ir nepažįs- 
ilnui, o ne

BABELIU.

MJS1Ų PA-

ir stengiasi 
□s, septynios 
ižiuojančiais. 
aistą, mažus 
»er “Dirvą”, 
as popieras į 
esi pilietis ar

aa Afidavitą.
pas mus jas 

ems kurie pas 
ragų patarimų 
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Kaišedorys, Trakų Aps.
(Specialiai “Dirvai”)

Suimtieji mdkytojai šiupšiin- 
skas ir Liutkus liko paliuosuoti 
rugpjūčio pabaigoj š. m. iš ka
lėjimo, kur išsėdėjo visą vasa
rą be jokių konkrečių apkaltini
mų, vien tik apksrities viršinin
kui Stasiūnui tetariant. šiųp- 
šinskas rodos gauna šiame ap
skrityje, Žiežmarių progimna
zijoje, mokytojauti, bet Liutkų 
visai čia nepriėmė. Iš Žiež
marių paliuosuotas ar tai per
keltas kiton vieton žinomas čia 
milicijos nuovados viršininkėlis 
Batoras, kuris per penkis metus 
■kyšių ėmimais beveik buvo te
rorizavęs visą apielinkę. Ji per- 
kėlė, bet kas nušluostys ašaras 
nukentėjusiems bei nuskriaus
tiems piliečiams. Šis viršinin
kėlis tiek prilupo iš žmonių ky
šių jog sau net valaką žemės 
nusipirko. Tekio tipo virštete- 
kėJių ir daugiau čia atsirastų, 
bet apskrities viršininkas irgi 
ne geresnis. Stambiųjų ūkinin
kų sunai beverk visi jo paliuo- 
suoti nuo kariumenės už kyšius. 
Nesenai buvo atsitikimų kad 
viešai reikalavo kyšio.... štai 
faktas: nesenai buvo pašaukęs 
kokius tai piliečius savo rasti- 
nėn, kurie neva laikinai tik tu
rėjo teisės Lietuvoje gyventi; 
reikalavo iš jų kyšių po 100 litų 
nuo kiekvieno už suteikimą tei
sės čia apsigyventi. Dabar ro
dos Vidaus Reikalų Ministerija 
nuo apskrities viršininkų tą pa
reigą atėmė, nes teisę apsigy
venti Lietuvoje duos ne apskri
ties viršininkai bet ministerija. 
Bet pažiūrėkite koks jis patrio
tas! Statosi dideliu tėvynainiu, 
Lietuviu patriotu, bet ištikrųjų 
yra dvarponių rėmėįas, su ku
riais bičiuiiuojasi; net su vienu 
peoviaku susikumavęs. Ga'l po
nas viršininkas tikisi kad Len
kai trakų apskritį užims, gal 
mano ir pas juos viršininku bū
ti.

Ne geresnis ir jo padėjėjais 
milicijos vadas Bajoras — ne- 
pataJSbntas ' girtuofldis, bet irgi 
“patriotas”-storžievis. Suėmus 
anuos mokytojus, inkvizitoriš- 
kai šiupšrnską kankino, nes sa
vo raštinėje atvedus mokytoją 
suimtą, norėjo mušti, o kolioti 
iškoliojo paskutiniais žodžiais 
kokiais tik gali koliotis papras
tas Rusų mužikas-komsaras.

Nešvarus ir to ponaičiai dar
beliai, nes yra faktų kad jis su 
kriminalistais sėbrauja. Abu 
yra tamsuoliai, tat ir nestebė
tina kad taip elgiasi.

Vidaus Reikalų Ministerijai 
reikėtų skirti į tokias atsako- 
mingas vietas žmones tikrai iš
silavinusius, bet ne kyšininkus. 
[Stasiūnas turįs kokių tai ketu
rių klasių miesto mokyklos cen
zą. Prieš 'karą . buvo klerikalų 
laikraštuko “šaltinio” bendra
darbiu, o Bajoras tik išėjęs Jez- 
mo pradžios mokyklą. Ką gi ga

lima laukti iš tokių ponaičių? 
Jeigu V. R. M. juos iš čia ne
prašalins jiedu tikrai prašmuk- 
leriuos Traku apskriti į galą.

Arimantas.
> y. ▼

Klaipėdoj
Nuo rugsėjo 1 iki 15 d visi 

pavadinimai iškabose bei kelro
džiuose užrašyta dviem kalbom 
— Lietuviškai ir Vokiškai. Sy
kiu bus parašyta dviem kalbom 
ir visi kiti viešose vietose para
šai, kaip kad apie rūkymą, tvar
kas palaikymą, švarą, ir tt. Tuo 
budu kraštas po truputį prade
da atgauti savo iš seno parneštą 
tautišką vdidą. Vietų dr stočių 
pavadinimai paimti iš kronikų 
senų dokumentų 'bei vietos žmo
nių nurodymais kaip pirmiaiu 
buvo vadinama.

▼ ▼ ▼

Plėšikai
Plėšikai tiek įsidrąsino kad 

rugp. 27 d. vakare vieškely j iš 
Raseinių į Lydavėnus du plėši
kai užpuolė važiavusius ant tri
jų vežimų apie 15 keleivių žu- 
dų. Nežiūrint to kad nekurie 
keleiviai turėjo ginklus, plėši
kams pasisekė apiplėšti visus 
keleivius: atimta dokumentai, 
ginklai, laikrodėliai, pinigai.

Plėšikai šaudydami peršovė 
vieną arklį. 

▼ ▼

Po Lenkais
Vilniaus spaudos pranešimu, 

Vilniaus miesto mokyklų in- 
spektoriatas iškėlęs 90 mokyto
jų į apskritį, o 37 visai atleido 
nuo pareigų. Pastaruoju metu 
į Vilnių atvažiavo apie 60 asme
nų iš Galicijos, kurie turi už
imti mokytojų vietas Vilniaus 
mieste.

/ ▼ y v

Pilsudskis Šporija
Rugpjūčio 24 d. Vilniuje Pil

sudskis turėjo viešą paskaitą 
Vilniaus klausimu. Jis priminė 
visą-to klausimo, eigą nup 1919 
metų, savo politiką, ir kaip jam 
teko kovoti kad butų sudaryta 
valdžia ir seimas nuo Rusų atim
tose žemėse. Pilsudskis nupa
sakojo apie 1920 m. nepasiseki
mus karo srityj. Vilnius turė
jęs tekti Lietuviams; jau buvo 
įvykęs faktas, bet jis atmainęs 
dalykų Istovį ir išsiuntęs gen. 
Želigovskį. “Aš pats esu tai 
padaręs — mano įsakymai vei
kė iki pat galo”. Toliau kalbė
jo apie “Lietuvos srodkovos” 
atsiradimą ir patekimą Vilniaus 
Mausimo Tautų Sąjungom

Pabaigoje Pilsudskis pabrėžė 
kad Vilniaus klausimo sprendi
me jis turėjęs atkaklią kovą 
tiek su užsienių ministeriais, 
tiek su pačia Vilniaus visuome
ne, kuri dažnai rodžiusi drąsos 
stoką.

(“Liet, žinios”)

Kaip nekartą jau buvo paste
bėta kad Amerikoje kas mėtai 
pražūva apie .$600,006,000 žmo
nių pinigų, ar tai indedamų į 
blogus investmentus, ar tai 
siunčiant į Lietuvą ar į kitas 
pasaulio dalis. Pereitą liepos 
mėnesį ir vėl vienas agentėlis 
pabėgo su $100,000 žmonių (pi
nigų, kuriuos buvo paėmęs per
siųsti į kitas šalis ir už parduo
tas laivakortes. Tuo agentėliu 
yra Arthur Brooks iš New Yor- 
ko. Galima butų šimtais tokių 
atsitikimų priskaityti, bet čio
nai mes neturime vietos tatai 
padaryti, nes norime svarbes
niais dalykais pakalbėti. Ir tos 
žmonių prigavystės atsitinka del 
to kad žmonės perdaug lengvai 
pasitiki kiekvienam gražiai mo
kančiam kalbėti prigavikui,' ir 
nėra gerai informuoti kur rei
kia kreiptis kad tokius reikalus 
teisingai atliktų.

Musų Baltic States Bankas 
gyvuoja jau arti tris metai ir 
per visą tą laiką teko patirti 
daug nuskriaustų žmonių. Pa
prastai žmonės kreipiasi klaus
dami rodos tiktai tuomet kai 
jau esti pervėlu, kai jau pinigai 
sukišti, tos kompanijos subain- 
krutiję ir agentėliai su pinigais 
jau pabėgę. Tuomet jau ne lai
kas pinigų j ieškoti! Reikalinga 
visuomet gerai apsižiūrėti pir
ma kur dedi pinigus ir kam pa, 
sitiki duodamas savo sunkiai 
uždirbtus skatikus persiųsti Lie
tuvon ar į kitą šalį. Todėl mu
sų širdingiausiu patarimu yra 
kiekvienam: Visokiais pinigi
niais reikalais kreipkitės į Bal
tic States Banką pirma negu 
savo pinigus atiduodate į neži
nomas rankas, o tik tuomet bus 
galima kiekvienam teisingą pa
tarimą suteikti ir jūsų pinigus 
apsaugoti. Musų Bankas arti 
trijų metų savo gyvavimo lai
kų patarnavo apie 50,000 žmo
nių ir persiuntė į Lietuvą ir Įei
tas šalis viršaus du milijonu do- 
larių ir nei vienas centas nėra 
žuvęs, ir kiekvienas kuris tik 
turėjo reikalus su Baltic States 
Banku yra pilnai užganėdintas 
jo patarnavimu. Musų pinigų 
siuntimo-'kursas-yra žemiausias 
dėlto kad mes darome daug biz

nio, tat ir galime pigiai žmo
nėms patarnauti.

Mes pasiunčiame ’pinigus ne 
tik pigiai ir greitai ir Lietuvoje 
išmoka visose pašto stotyse ir 
bankuose, bet mes siunčiame su 
pilniausia garantija kad pinigai 
nežus, nes musų banko resursai 
siekia jau $1,700,000.00. Baltic 
States Bankas jau įsigijo tokį 
vardą ir užsitikėjimą kad jame 
laiko sudėję savo pinigus Lietu
vos Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerija, Lietuvos 
Bankas (Emisijos Bankais), 
Lietuvos Kredito Bankas, Lietu
vos Prekybos ir Pramonės Ban
kas, Latvijas Tautas Bankas, 
New Yorko Valstija, ir tt.

Kiekvienam Lietuviui pilnai 
užsimokės kreiptis į Baltic Sta
tes Banką visokiais bankiniais 
reikalais. Musų 'Bankas moka 
4% Į metus už padėtus pinigus 
taupymo sąskaiton ir nuošim
čius priskaito kas mėnesis. Ban
kas siunčia pinigus į Lietuvą, 
Lenkiją, Rusiją ir kitas pasau
lio dalis su pilną garantija. Par
duoda laivakortes ant visų lini
jų. Jei kartais butų ir iš kelio, 
vienok pilnai apsimoka visais 
reikalais kreiptis į Baltic Sta
tes Banką. Musų Bankas atda
ras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 vai. po pietų, o sukatomis iki | 
7 vai vakare.

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

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .......... . . J.... 6c 
Palanga, Naglio kalnas.......... 5c
Susigriežimas ............................ 5c
Lietuvos Ežerai .............. 5c 
Dravės ........................................ 5c
Regėjimas ......5,.......... 5c 
Nerys ...................   5c
Giedras Vakaras ............ 5c 
Tyrinėjimas .............................. 5c
Liūdnas Kraštas ............ 5c 
Kauno Apielinkėse Vasarų .... 5c 
Palanga. Jajuryje .......... 5c 
Nemunas ties Kaunu ........ 5c 
Į Šviesių Praeitį ........... 5c
Murmano Kraštas ............ 5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIR^A”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

I IR KITOKIE 
Amerikos vai* 

ros.

jų, ir rašykit - 0

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bite diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje ištaigoje, ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį
Perkel'kit savo pinigus čionai —- viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai buš pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

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

2 DIDELES DOVANOS
Laikraštis “VIENYBĖ” eina TRIS 
kartūs savaitėj — pilna Įvairių žin
geidžių raštų ir žinių.

Prenumerata nuo Naujų Metų bus $4. 
Visiems kurie naujai užsirašys laikraštį ‘VIE
NYBĘ’ metams bus duodama dvi didelės do
vanos. Vajus prasideda su 1 d. Birželio 1923 
m. ir baigiasi su 1 d. Sausio 1924 m. Tik 
tame laikotarpyj bus duodama dovanos.

DOVANOS
1. —$1.50 vertės naudingų ir gerų knygų pa

sirenkant iš šešių grupių.
2. —Kas prieš naujus 1924 metus užsirašys

“VIENYBĘ” ant metų tam metinė prenu
merata bus tik $3.50.

Adresuokite

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialistų, o na 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavuno, Daugybe 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 Bakts- 
riologiškės egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos pneiaiti 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjustus 
nervus ir kenčiate nuo užnuoaijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas ližsisenėjusias 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 ši ap
garsinimų.

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

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

Nedildieniaia nuo U iki 1.

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojam, išleidžianti ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

SAMSONAS IR DELILA I
(Tąsa nuo pusi. 5-to)

tiktų! (Sudreba)' Baisu! Štai aš matau 
— kraujuose paplukusi savo tėvą, Samso
no nužudytą, ir gatava pult ir ašaromis jį 
nulaistyt.... O‘štai čia guli Samsonas 
mano tėvo 'kardu perdurtas.... ir prie jo 
mane širdis traukia — rėkt, spiegt ir norėt 
žūt čia su juo.... (Pasipurto) Bet kas 
čia per įsivaizdinimai.... Jis čia pas ma
ne buvo — jis paims mane už moterį ar tė
vai norės ar ne.... Ir aš daugiau nežino
siu ką jie rengiasi jam daryt.... To tik 
aš laukiu ...

(Haifa teeina iš dešinės. Delila krūp
teli.)

Haifa
(Nusilenkdama Dėlilai)

Pavėlavau ateit tave nurengi. Tuoj pa
darysiu.

Delila
Gerai kad ir pavėlavai. Aš nebūčiau 

norėjus dar nusirengi. (Sėda ant sofos, 
Haifa eina jai prie plaukų.)

Haifa
Patalai gatavi guoliui, ir maudynės sau

lės Įkaitinto vandens dar neatvėso.
Delila

Vargu mane šiąnakt miegas ims.... Tu 
nesėdėk prie mano lovos šiąnakt, aš noriu 
but viena — visai viena.

(Ineina Enlila)
Enlila

Ar dar Delila nenuėjo gult? Jau vėly
va naktis. Ir tėvo dar nėra. Kas tai kad 
šiandien viskas taip vėlai einasi?

Delila
Aš visai nenoriu miego — galiu sėdėt per 

naktį; ir kalbėt su niekuo nenoriu. (Per 
svajones, motinai) Aš tau sakiau, motin, 
kad čia bus tas kurs mane pas upelį užža
vėjo. Jis savo žodį išpildė. Jis ir vėl at
eis, tik tu nesakyk tėvui..... Aš tau tik 
vienai pasakau.... Tu džiaugtumeis jį 
paregėjus, ir leistum mane jam už moterį. 
Aš nieko kito nenoriu kaip tik jo. Jis toks 
geras, toks malonus, ir taip gražiai moka 
žiūrėt. Ir aš jį net dabar matau.... O 
jis paeina iš augštos giminės....

Enlila
(Beveik perimta jos kalbos, linksmai)
Ąr .ištiesų?..... (Bet tuoj atsipeikėja, 

supyksta) Nekalbėk niekų; nėra augštes- 
nės giminės musų žemėj už Nergalą.

(Delila nusimena,, nusisuka sau.)

Scena III.
Pareina Detabar.

Detabar
(Stato lazdą kampan)

Namie ir aš. Ir jus dar visos nesumigę 
ir kalbas varinėjat — gal apie vakarykš
čius sapnus. Kas ten do šešėlis mėnesienoj 
ištolo kelyje matėsi einąs į kitą pusę nuo 
čionai? Ar čia kas buvo ar tik taip sau 
tolyn keliu ėjo?

Delila
(Pažiūri į Haifą ir Enlilą, sūžiovauja. At

sikreipia į Haifą)
Aš jau užsinorėjau miego — vesk manė 

i į maudynę ir parengk lovą. (Išeina deši
nėn, paskui ją Haifa.)

, Enlila
Delila turėjo ką tokį ją lankiusį. Tai gal 

bus tas pats ką matei einant. Jis išėjo be 
mąno pamatymo. Ji neduoda m'an ramy
bės su juo. Pirma parbėgus sakė jį pas 

| Hebroną sutikus.
Detabar

Tuoj viskas bus užbaigta. Kunigaikštis 
už septynių dienų sakė ją veš už moterį.

Enlila
Kad tik greičiau, ‘kad tik greičiau. Kad 

kunigaikštis nepatiktų kur kitą — visuo
se kraštuose lankydamos.... '

(Atbėga Haifa)
Haifa

(Patykiai, nusigandus)
Ar galiu aš savo viešpačiui pasakyt ką 

žinau?.... (stovi pasilenkus.)
Detabar

Kas čia su jumis visomis šiandien nege
ro? Sakyk!

Haifa
Viešpatie, čia buvęs atėjūnas kurio dide

lį šešėlį mėnesienoj matei, buvo tai baisu
sis Samsonas! Jis tai Delilai pasisakė. Jis 
vėl pas ją ateis už dviejų vakarų. (Nusi
lenkia, išbėga.)

(Detabar ir Enlila nusigąsta.) 
Enlila

(Persigandus, suspaustu balsu)
O, dievai! Mirtis, pražūtis musų na

muose švaistosi, o mes to nematome!

Detabar
(Atsipeikėjęs, smarkiai)

Samsonas čia buvo! Kodėl manęs čia 
nebuvo! Ar aš pats ar jis butume žuvę, 
bet butų taip gražiuoju neapsieita kaip su 
jumis! (Bėga prie durų) A! kodėl aš ne
buvau namie! Bučiau užsitarnavęs nuo di
džio kunigaikščio dar tiek žemės kiek da
bar turiu! Bet tegul. Voikštinėja ner
vingai) Bet tegul — jis dar vėl čia ateis. 
Tuoj ryt dieną pranešiu apie tai kunigaik
ščiui ir kitiems ir tegul jie patįs pribus ir 
pamatys kaip aš savo ranka ir savo namuo
se Samsoną nužudysiu!

Enlila
(Neramumo perimta)

Mirties Angelas mūsų namuose švaisto
si — kas nors čia negero ištiks....

(Uždanga.)

ATIDENGIMAS TREČIAS 
Pora vakarų vėliau. Naktis.

Scena I.

• Delila
(Nekantriai vaikštinėja, pažiūri į lauką) 

Kožna prabėganti valandėlė trumpina 
mano laukimą — bet tas laikas toks ilgas 
šį vakarą. Jis atsiskubina, matau tenai at
siskubina per kalną, anoj pusėj upelio. Jo 
šešėlis nuo mėnesienos driekiasi į tolį ir pa
siekią kitą, kalną — ir lyg milžinas pečiais 
nori tą kalną nuversti. Ištiesų tai lyg 
Izraelitų jiegos kylančios prieš Pilistėnus. 
(Išeina už durų, stiebiasi, žiuri į tolį.)

(Detabar, Nergal, Kalfar, Dotan, Adar 
ir Daiban palengva teeina iš abiejų 
šoninių durų, prieina prie Delilos iš už
pakalio, jai nepatėmijant.)

Nergal
(Su pagiežos pasityčiojimu)

Gražus vakaras’ir švelni mėnesiena — 
lyg ką slaptingo oraszkalba kad taip tėmi- 
ji čionai stovėdama.... ?

Delila
(Nusigąsta, krūpteli)

Kas čia?! Ar tai jus visi — namiškiai ir 
kunigaikščiai čionai?....

Detabar
Taip, mes čia, mes visi namie — saviš

kiai ir svečiai.
1 Delila

Aš maniau kad jus šiandien išjojot į Ąs- 
kaloną....

Dotan
Mūsų asilai apšlubo ir turėjom likti na

mie. Atleisi kad tave sutrūkdysim.
Delila

Jei čia turit reikalų, tarkitės susėdę, aš 
eisiu į sodną. (Nusilenkia jiems, nori eit.)

Nergal
(Užbėga jai ūž 'akių) 

Susilaikyk, lik čia su mumis !
Delila

(Sukiršinta)
Mano kojos turi laisvę nešti mane ten. 

kur akis veda!
Nergal

Bet mes galite priverst tave likt čia ir 
nematyt šią naktį sodno. (Parodo Dėtai- 
nui ir Kalfanui; jiedu prieina prie jos ir 
abu atstumia į vidurį kambario.)

Delila'
Nieks neturi galės mano tėvo namuose, 

ir .mano tėvo akivaizdoj, man kelio pastoti!
Detabar

(Mažu galvos kryptelėjimu rodo kitiems at
sitraukti, pats prieina prie jos)

Duktė mano, tėvas į tave kalba. Neik iš. 
čionai, lik viduje.,

Delila
Bet aš noriu eit į sodną — nenoriu klau

syt čia jūsų tuščių ginčų ir kalbų apie žu
dymus ir užgrobimus. (Sukasi eiti.)

Detabar
(Sugriebia ją už alkūnės, atsuka)

Lik čia kaip mes tau sakome. Mes viską 
žinom, čia pat tave šį vakarą ateina Sam
sonas — tas didžiausias musų priešas. Mes 
norim jį čia susitikt, ir kad jis iš čia dau
giau neišeitų. Tarne praneš kada jis te
eis į sodną.

Delila
Jokis Samsonas čia neateis! Aš tik no

riu eit į sodną !
Nergal

Ar išdavikė ar«nežinėlė! Lauki ateinant 
Samsono — ir lauk viduje. Prie vartų yra 
pasakyta jį čia įleisti: O tada mes su juo 
kalbėsime vietoj tavęs.

Kalfar
Mes ir į Askaloną jot susilaikėm sužino

ję kad jis čia šią naktį pribus: Ir čia buš 
jo kelio galas!

(Buš daugiau)



•___________ M DIRVA 

Pirmoj eilėj, iš kairės 
į dešinę (sėdi):
Elena Grigiutė 
Julė M. Baltrukoniutė 
A. B. Bartoševičius 
(“Dirvas” leidėjas) 
V. K. Račkauskas 
(dabar Londone)
K. S. Karpavičius 
(‘Dirvos* redaktorius) 
Ona Karpavičienė
L. Banionienė
Vidurinėj Eilėj: 
A. Kokštys 
A. Praškevičius 
J. Miščikns 
A. Lapinskas 
(18 kp. pirmininkas) 
V. P. Banionis 
A. Žukas 
Iz. Samas
Užpakalinėj Eilėj: 
Z. Brazauskas 
J. Kudirka 
J. Brazauskas 
J. P. Garmus 
J. Plerpa

Paveikslą traukė 
Antanas Bartkūs.

BŪRELIS CLEVELANDO AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SANDAROS 18 KUOPOS NARIŲ

Gavo
Pinigus Lietuvoj siųstus 

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos' Agen

tūrą šios ypatos 
Lietuvoje

Antanas Aliliauskas ... . L235 
Antanas svarpa ........L250 
Elzbieta černauskienė ...L100 
Teresė Usarienė .................L150
Uršule Ainoraitė ........$ 40 
Jieva Luckuvienė .......L100 
Elzbieta Jestramskienė . .L100 
Kazimiera Raponkienė .. L500 
Emilija Virbickiėnė .....L100 
Veronika Maslauskaitė ... $ 40 
Kast. Kazakevičienė ..........L100
Benediktas Atstopas .... L200 
Feliksas Juzonas ................... 105
Antanas Morkūnas ...... L250 
Antanas Tarčionis L150 
Elžbieta Trepočkienė .... L100 
Ona Cipokienė ..................... L100
Ona Sledžiutė ..................... L150

Mt. Clemens, Mich., elektriš
kam tramvajui užbėgus ant au
tomobilio važiavusio per reles, 
užmušta penki žmonės.

ANTANAS BARTKUS

25c

East 9th Street
arti Euclid

DUSYK KAS DIENĄ 
2:15 ir 81:5 vai.

BURLĖSKAS
Nauja Keliaujanti Kom

panija kas Savaite
Pradeda Nedčlioj nuo Piet
MOTERIMS POPIEČIAIS TIK

FITWELL CLOTHES SHOP
Visokių Vyriškų Drapanų 

Krautuvė '
DRAPANOS VYRAMS IR 

VAIKINAMS.
Užkviečiu visus iLetuvius 
■ateiti pas mus pirkti. Mes 

kalbam Lietuviškai.
7818 ST. CLAIR AVENUE

Cleveland iečiai prisideda prie iš
leidimo operos “žalčių 

Karalienė”.
Išgirdę jog rengiama ršleiteti 

naujais didelis muzikalia musų 
'kompozitoriaus Miko Petraus
ko veikalas, šešių aktų opera 
“žalčių Karalienė", Clevelandie- 
čiai imasi darbo rr prisideda pi
nigais išleidimo parėmimui.

šiose dienose užsiprenumera
vo “žalčių Karalienę” šie:

Sandaris 18 kuopa . .$5.Q0
K. S. Karpavičius .... 5.00
A. Jankauskas ............ 5.00
A. Lapinskas .............. 5.00
V. P. Banionis ............ 5.00

Vardai užsiprenumeruojančių 
bus garsinama “Dirvoj^” kurie 
per “Dirvą” priduos savo pini
gus. Prenumerata visos knygos 
$5. Patek ui bute $10. Kas nori 
gali siusti tiesiog (Skaityk pus. 
3-čią: "Nauja Petrausko Ope
ra”). Taip pat priimama ir au
kas tAm tikslui.

Aukautojų ir prenumeratorių 
vardai bus atspausdinta knygo
je. Dabar yra laikas priduoti 
savo pinigus ir vardus.
. .Atneškit arba prisiųtekSt “Dir
vas” redakcijom ■

Mokyklą rengiant. Sandaros 
išrinktoji komisija surengimui 
Lietuviams vakarinės mokyklos 
mano užkviesti į mokytojus ir 
lektorius šiuos Clevelando inte- 
ligentus-profesijonalus:

Chemiką P. J. žiuri,
Dr. J. T. Vitkų,
Adv. P. J. Keršį,
Dr. J. šemoliuną,
K. S. Karpavičių

ir Įeitus kurie bus galima gauti.
Sulyg komisijos plano, moky

mas nebus vien tik sausa gra
matika, nors musų žmoneliams 
labai ir reikia rašybos mokytis; 
but taipgi istorija — Lietuvos 
ir visuotinoji; prie to bus pri
kergta lekcijos iš -praktiškųjų 
mokslų. Lektoriais retkarčiais 
bus užkvieta ir svetimtaučiai 
tam tikrų mokslo šakų guldyti;

Kurie tuo žingeidaujasi gali 
plačiau pasiteirauti “Dirvoje”, 
o neužilgo apie vietą ir laiką 
bus pranešta spaudoje ir plaka
tais.

John L. Mihelich, plačiai ži
nomas Clevelando Lietuviams 
advokatas, yra pastatytas kan
didatu į miesto teisėjus (Muni
cipal Court) šešių metų termi
nui. Lapkričio mėnesyje bus 
balsavimai. Visi balsuotojai pa
sirūpinkit atiduoti savo balsą už 
žmogų kuris daug Lietuviams 
patarnavo ir patarnauja ir ku
ris yra musų draugas ir supran
ta Lietuvių reikalus su jais sy
kiu veikdamas.

Tam urėdui bus keletas kan
didatų, iš kurių jums nei vie
nas nepažįstamas ir kuris jūsų 
nepažįsta. Atminkit šį vardą 
ir pasirūpinkit pastatyti teisė
ju tokį žmogų kuris ir paskui 
žinos Lietuvių reikalus.

No

Sandaros 18 kuopos susirinki
mas įvyko utarnihke, spalio 9 
d., 7:30 vai. vakare, “Dirvos” 
redakcijos kambariuose, šis su
sirinkimas buvo vienas iš gy
viausių šio sezono suėjimų, ir 
padaryta daug naudingų nutari
mų. Pabaigus vasaros pikni
kus, Sandariečiai imasi kultūros 
darbų.

Iš svarbesnių nutalrimų buvo 
būtinai steigti vakarinę mokyk
lą .mokinimui Liėtuvių (grama
tikos, aritmetikos, istorijos, ir 
davimui lekcijų iš pralktiškųjų 
mokslų.

Nutarta parengti prakalbos 
atsakymui-į Pruseikos teorijas 
ir kritikavimui komunizmo. — 
Prakalbos atsibus apie galą šio 
mėnesio,

Laipkričio 29 d. (Vištų die
noj) nutarta surengti balius. .

Sausio 20 d. rengiama di
delis teatras su balium.

.Apskričio reikaluose, kuopa 
yra pasiryžus visomis savo jie- 
mis dirbti sykiu su kitomis Ap
skričio kuopomis Sandaros ir 
visuomenės naudai.

Buvo pakelta klausimas kaip 
Sandariečiai turės atsinešti į 
naują Lietuvos atstovą, kuris 
irgi yra klerikalas. Tas peik
ta tėmijimui kaip atstovas atsi
neš į Amerikiečius.

Kuopa užsirašė kompozito
riaus M. Petrausko veikalą ‘'žal
čių Karalienė’, taipgi paaukavo 
$5 iš iždo sušelpianti vieno mok
sleivio Lietuvoje, ir nariai su
dėjo jam dar apie $5 aukų.

Kuopietis.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus utarninke, spalio 16 d., 
nuo 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėje, 6835 Superior aye.

Visi nariai malonėsite atsi
lankyti, nes bus dalinama nau
jos knygos. Vald.

REGISTRUOKITĖS! Lietu
viai piliečiai! Nepraleiskit sa
vo progos dalyvauti miešto val
džios rinkimuose. Rinkimai at
sibus lapkričio pradžioje. Bet 
visi kurie norės tada balsuoti 
turi dabar užsiregistruoti. Re
gistracijos budelės yra arti jū
sų kaimynystėje. Ant budelių 
yra užrašai registravimosi die
nų. Užsiregistruokit.

REIKALINGA atsakanti mergi
na prie visokio namų darbo.

Atsišauki t 481 E. 120 S't. arba 
telefonuokit Ėddy 2921 J.

Iš Clevelando šiose dienose 
deportuojama dvylika “negeis
tinų’” žmonių: jie. išgabenama 
į tūlas šalis, Lenkiją ir kitur, 
suimtų ir išrastų bolševikais ir 
anarkistais.

rrro g
DABAR LAIKAS PADUOT 
KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ

UŽSAKYMUS
“Dirvos” Spaustuvėj galit 
užsisakyt sau Kalėdinių Pa
sveikinimų laiškus — tikrai 
gražaus artistiško darbo, 
kelių spalvų kortelės arba 
sulenkiami laiškai su tinka
mais Lietuviškais ar Ang
liškais linkėjimais ir su jū
sų vardu ir pavarde atspau
sdinta po linkėjimais.

Kainos keliariopos, bet ^vi
sai pigios. Negaišuokit!

g ill-if
PAJIEŠKAU Chemiko Adolfo

Gavėno. Meldžiu jo atsišau
kti arba apie jį žinančių praneš
ti šiuo adresu:

Inž. ijV. Macijauskas, 
Kaunas, Maronio g. N. 11 
Lietuvos Atstatymo Komis.

Lithuania

Pinigai išmokėta pilna suma 
kiek buvo siųsta.

Visiems siuntėjams, išsiųsta 
priėmėjų pasirašytos kvitos.

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Av, Cleveland. O.

(Vakarais atdara iki 9)

A. H. THALER
Pirmos Klcsos 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SIUVĖJAS 

Valymas, Prosymas ir Taisymas 
Siutai padaroma ant užsakymo.

PUIKIAUSIA STUDIO
Antano Bartkaus paveikslų stu
dija yra viena iš geriausių fo
tografijų traukimo įstaigų, ir 
jis yra artistas prie fotografijų 
darbo. Dabar nori duoti progą 
visiems nusiimti gerus paveiks
lus už nužemintą kainą. Taip
gi dabar oras geriausias, žmo
nes labai gražiai atrodė;

Kurie turit iš (Lietuvos pavei
kslus nors ir labiausia suman
kytus, čia padarys puikius pa
didintus paveikslus.

Meldžiame visų apsilankyti b* 
persitikrint musų darbo.

1197 East 79th Street

LIETUVIAI ATEINA
Visas darbas garantuojama
12.85 EAST 79TH STREET

Arti Superior Ave.

BEI 
Bl 
Ij

Kori

Kasdien savo senon sanitariškon mau- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
taigi ateikit ir jus kurie dar nebu
vot. KAINA TIKTAI 25c.

921 St. Clair Ave.
fit

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJ
Malonu pranešti Clcve- 
lando Lietuviams kad 
perkėlę savo krautuvę 
j naują apielinkę užpil- 
dėm ją įvairiais graž-
daikčiais. Didelis rinkinis vyriškų ir 
moteriškų laikrodėlių naujausios ma
dos, taipgi šliubinių žiedų, vestuvėms, 
varduvėms ir gimimų dienoms pui
kiausių dovanų. Taipgi pas mus ran
dasi visokių akinių iš kurių galit pa
siskirti kiekvienas sau tinkamus ir 
bile kada galėsit pasimainyti. Užlai
kėm britvų, peilių, žirklių ir tt.
V. D. Štaupas, Jewelry

6704 SUPERIOR AVE.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekoa

Dr. J. V. Zupnik yra kandi
datu į Councilmanus III Distrik- 
to, nuo Lake iki Woodland avė. 
ir nuo Addison Rd. iki Public 
skvero. Tame distrikte beveik 
visi Lietuviai gyvena. Dr. Zup
nik yra Lietuviams pažįstamas 
ir prielankus žmogus. Turėda
mi jį councilman u turės vieną 
iš geriausių savo draugų.

Lapkričio 6 d. atsibus balsa
vimai, ir geistina kad Lietuviai 
jį paremtų ir pastatytų ton vie
ton.

“Veidmainystė ir Meilė”. Ne
kėlioj, spalio 7 d., 'A. L. D. T. 
S. 3 kuopa (tai yra bolševikiška 
teatrališka sąjunga) (statė sce
noje Schiilerio dramą “Veidmai
nystė ir Meilė”, Germania Turn- 
verein salėj. Perstatymas išėjo 
neblogiausia. Butų galima pa
sakyti ir gerai pavykusiu kad 
butų visi aktoriai {garsiau kal
bėję, nes nekuriu ir 'pirmose sė
dynėse esant nebuvo galima gir
dėti. Podraug laibai dideli ler- 
mą kėlė vaikai kurių radosi apie 
pusė visos publikos.

žmonių ant perstatymo buvo 
apie pusantro šimto, iš ko ma
tomai nebuvo ne tik naudos bet 
ir panešta nuostoliai, nes vei
kalas pastatyti brangus. Ver
tas, patėmi j imo tas dalykas kad 
vartota labai prasti rakandai, 
nors lošimas buvo iš Francuzi- 
Įjos.didžiūnų ’gyvenimo. "

Negalima atsistebėti: kame 
priežastis kad publikos tiek ma
žai atsilankė. Matomai kairių
jų intekmė nupuolė tarpe Cle- 
velandiečių. Jeigu kas kiti bu
tų statę minėtą veikalą, publi
kos butų netilpę salėje.

Bolševikai pirmiau yra statę 
tą veikalą, dar “karštesnėse” 
•dienose, bet ir tada tik tiek te- 
pešė. Dabar manė pasinaudo
sią, bet ir vėl nieko.

Reporteris.

Columbia Teatras naujai už
vogdamas savo sezoną suteiks 
progos Lietuviams ir abelnai

DANGUS IR ŽEMĖ SUGAIŠ, 
BET MANO ŽODŽIAI

NESUGAIŠ
Ėv. šv. Mateušo 24:25 Vieši 

pats pasakė kad Dangus ir že
mė sugaiš. Vi'sOs religijos ima 
šį tekstą taip 'kaip parašyta, ir 

| aiškina kad sugaiš Dangus ir 
j žemė. Tai jeigu Dangus sugaiš 
] tai kur Dievas dėsis, ir dar kam 
žmones prigaudinėja, siunčia 
juos dangun? Viešpats kada 
kalbėjo šiuos žodžius neturėjo 
mintyjeuipie tą Dangų kur Je
hova gyvena, bet apie simboliš- 

| ką dangų. Apreišk. 20:11 Jo
nas regėjo Didį Sostą ir ant So
sto Sėdėjo Augščiausis ir nuo 
Jo, akių bėgo Dangus ir žemė, 
ir jiems vietos nebuvo rastos. 
Matot, čia tas Dangute ir žemė 
ir kojas 'įgavo ir bėgt moka.

Ateinantį NEDĖLDIENĮ nuo 
2:45 po pietų 7017 Superior av., 
bus aiškinti viršminėti daiktai, 
dykai visiems.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ

Visokios Maliavos, Stiklai, Varnišiai, 
Įrankiai, Pjaustymo Daiktai.

Elektriški Reikmenis. 
Plumberiams ir Stogams Reikmenės.

Namams Padargai.
S. J. Woyshville & Son

1657 EAST 55th STREET

NAMAI NAMAI NAMAI

H/VWWWWVWWWVlA/WWWh 
I LOUIS EISENBERG į 

Turi Geležinių Daiktų. Pečių,!* 
Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, ;! 
Lieja ir Stogams dangalų i{ 
1169 East 79th St. N. E. ! ■ 

Princeton 1887-K J ■ 
ywwwwwwwwvwvww>w

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

‘AVAWAW/A^VA’Z/.V/.W.V.'/AW.WAW.WAW.W.V 

| NAUJA LIETUVIŠKA KRAUTUVĖ | 
| RAKANDŲ FIRMOS Ž

The Quo-Vadis Furniture Co.
į Kampas Superior Ave. ir East 65th Street į 

į Stalai, Lovos, Sprenžinos, Matrasai, Pečiai, į
c Karpetai, Linoleum, Svetkambariams Setai, 
į Valgomų ir Miegamų Kambarių Reikmenis.

Clevelando gyventojams maty
ti gerų burleskų perstatymų — 
švarių išvaizda, tyrų kalba, gra
žių scenomis ir indomių turiniu.

Burleskai yra tai linksmi ir 
gražute perstatymai su daino
mis, juokais, ir šokiais. Chorai 
merginų atlieka šokimą ir dai
nas.

SALDAINIŲ krautuvė parsi
duoda su 4 kamb. ir maudy

ne, gyvenimui. .Kaina prieina
ma. Kreipkitės 2704 St. Olair 
Avė. Prote. 4770.

E. 85th St., šiaurėj nuo Supe
rior. Moderniškas 6 kambarių 

gyvenimas! Muro garažius. Kai
na $6,200. $2,000 įmokėti.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo- 
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
Wade Park Ave., Dviejų šeimy

nų, 4 garažiai, lotas 51^x130, 
Kaina $13,500.

Mes taipgi mokam cash už jūsų 
namus. Ateikit pasikalbėt.

7907 SUPERIOR AVE. J 
Rand. 6153.

O PAGELBA v“^
Įįl^——Mano gydymas visokių keblių ir užsisenėjusių I.i-

U y gų Vyrų liuvo labai pasekmingas. 25 metų studi-v~ * '-J {avimas efektų ir gydymų leido man pagelbėti
tūkstančiams vyrų kurie jau buvo nustoji vilties. Jeigu esi už

sikrėtęs, ateik pas mane ir nuo širdies viską išsikalbėk.
Jeigu nebusi užganėdintas po atsilankymo pas mane už mano 

patarimus nieko nereikės mokėti.
UŽTIKRINTOS PASEKMĖS Už ŽEMIAUSIAS GALIMAS 

KAINAS.
BUK VYRAS! ATEIK IR PASIMATYK SU MANIMI IR i 

ATGAUK SAU SVEIKATĄ IR SAVES PAGODONĘ. NIEKAD* 
TO NESIGAILĖSI.

DOCTOR BAILEY “Specijalistas”
811 PROSPECT AVE. CLEVELAND, OHIO

STANDARD THEATRE BUILDING Room 302.
Ofiso valandos: 9:30—7:30 kasdien. Nedėliomis 10—1. 

Imk elevatorių arba lipk trepais ant trečio augšto.

Ii
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Columbia Rekordų 
ir Grafofonų 

Krautuve
Patogiausia Clevelando 
Lietuviams vieta pirk
ti COLUMBIA Lietu
viškus Dainų, Muzikos 
ir kitokius Rekordus, 
čia taipgi parduodama 
COLUMBIA Grafono- 
los kiekvienam priei- 

ajl narna kaina, visokių 
didumų ir pavidalų, 

gi Visi 10-coliniai Abiem 
a® pusėm Rekordai.. 75c

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte ild 11 
2 iki 5 po plat 

Nedėliomis 
nuo 10 iki i i 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
E. 79 ir St Clair (virš Aptiekoa) 

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

Vyriški ir Moteriški 
ČEVERYKAI

KAUNO
KRAUTUVĖ

2271 ST. CLAIR AVE.

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai
tės. Naudokitės šita proga — 
Lietuvių išdirbystės Over-Globė 
čeverykai drūtai padaryti ir 
gražiai tinka ant kojų, šitas 
yra tik vienas Lietuviškas Sto
ras čeverykų Clevelande.

MĘYER MILLER
6311 St. Clair Avė

JOHN JUŠKA 
Pripildom batarejas, taisom vi
sokius elektriškus daiktus prie 
visokių automobilių. Taisom 
batarejas, starterius, generato
rius, užžiebas, šviesas, svičius ir 

visokias vielukes.
Ir mes garantuojam visą savo 

darba.
4140 SUPERIOR AVE.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

Tei. Main 2063 Cent. 1690

NAMAI Pardavimui
JOHN BALUKON1S

ADVOKATAS

Jeigu norit pirkti arba par
duoti nanus, biznį arba kit
ką, kreipkitės prie manęs 
ypatiškai, arba greitai rašy
kit man —

J. A. Pečiulis
1219 E. 83rd St. Cleveland.

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS 1=1'

Ofise valandos: Nuo 8 ryto 
Iki 7 valandai vakaro.

1I9S E. » Street
Cleveland. Ohio.

WV^VUWWVVWVVVVWWV^A
S C. D. AINGER Ž
5 ADVOKATAS 5 

ir Notaras 
307 WILLIAMSON BLDG.
Visus Lietuviškus reikalus 
užžiuri

P. J. KERŠIS 
jis taipgi kalba Lenkiškai, Sla
viškai ir Rusiškai.

Telef.: Main 6111.

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 

Sp'eciališkumaa. 
8707 BUCKEYE RD.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS: 
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda, Loganberry, 

Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio
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