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.ŠEŠI GREKIJOS MINISTERIAI IR KARES VA
DAI SUŠAUDYTA KAIPO IŠDAVIKAI.

Italija ir Turkija Reikalauja Įleidimo Į Lausannos 
Tarybas ir Rusijos Atstovų; Anglija ir 

Francuzija tam Priešinasi.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušta 84 Maineriai
Birmingham, Ala. — Kasyk

loj ištikus eksplozijai, 84 darbi
ninkai užmušta ir 60 sužeista. 
Iš užmuštųjų 38 yra balti, kiti 
■yra juodukai. Po sprogimo li
ko užkirsta išeiga iš kasyklos, 
bet 60 išgelbėtų darbininkų bu
vo užėję į tam tikrą užkampį 
kuri dar išsilaikė gyvais per tris 
ir pusę valandos iki gaisras ap
gesinta. Bijodami pasijudinti 
iš vietos nežinodami kur pavojų 
sutiks, jie tame užkampyj pasi
liko būti, -bet laikui bėgant už
klupo ir juos gazai; sulaikymui 
blogo oro jie net buvo užsibuda- 
voję sieną, paskui antrą.-- Pri
buvę gelbėtojai atrado dar juos 
gyvus, bet visai nuąlpusius.

Grekų Kabineto Permai
na

Atėnai, lapk. 28 d. — šeši 
buvę Grekijos ministerių ka
bineto nariai ir armijos virši
ninkai atrasti kaltais šalies iš
davime ar parsidavime Tur
kams nepasisekus Maž. Azijoj, 
liko sušaudyti. Jie yra: buvę 
premjerai Gounaris, Protopa- 
padalis ir Stratos; buvęs ka
rės minister is Treotokis; Bal- 
tazzis, buvęs kelis sykius mi- 
nisteriu, ir Generolas Hadja- 
nestis, komandierius Grekų. 
kariumenės. Jie dar nubausta 
pinigiškai didelėmis „sumomis.

Lietuvos Seimo Pirmi
ninku Dr. Bistras

Kaunas. — Lietuvos Seimo 
pirmininku išrinkta Leonas 
Bistras, filosofijos daktaras ir 
universiteto profesorius. Jis 
yra krikščionių demokratų pa
žiūrų.

AIRIAI ŽUDO PATĮS 
SAVO BROLIUS

Dublinas. — žymus Airių va
dais ir de Valeros padėjėjas, Er-

KAREIVIAI GRĄSINA 
CLEMENCEAU

New Yorkas. — Atvykęs agi
tuoti už Suv. Valstijų prjjauti-
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DEBS BUVO ŽYMIAUSIU SVEČIU CHICAGOJ 
NEŽIŪRINT SVEČIO IŠ EUROPOS

Ohio valstijos industrijų vei
kimas. — Youngstowno plieno' 
ir geležies produkciją laikosi ant 
80 nuošimčių' pilno saiko'. Pa
lengva visas veikimas plečiasi. 
Nujaučiama didesniu pagerėji
mų sekančiais metais.

Clevelande geležinės veikia ir
gi panašiai kaip Youngstowne, 
nekurios neprigulmingas Įšltai-i 
gos' dirba net su 92 nuošimčiais 
rėguliario saiko.

Anglies kasimas ir pristaty
mą sį reikalingas vietas nuolat 
gerinasi. Iškasimas puolat di
dėja. ; L

Puodininkystės darbai vis dar, 
stovi pasekmėj devynių savaičių 
streiko. Mažai vilties greituoju 
streiką užbaigti.

Akrono gurno išdirbystės ruo
šia planus smarkiam žieminiam 
veikimui; Akronas nujaučia už
einant veikliausi sezoną savo is
torijoj. Rūpinasi kaip pagamin
ti automobiliam® gumus;

Pirkėjai iš visur drąsiai ir 
skupiai duoda užsakymus, 
jaučia gerą biznį.

ne- 
nu-

neBethlehem, Pa., tuo vardu 
ležies ir plieno išdirbystė nupir
ko Midvale plieno išdirbystę ir 
tas susivienijimas, padaro Beth
lehem plieno kompaniją antra 
didžiausia tos rūšies išdirbyšte.

Tikima federalė valdžią tam 
pasipriešins, nes žiuri kad neiš
eitų iš to trustas.

271,000* gelžkelių darbininkų 
padavė valdžios gelžkelių darbo 
tarybai reikalavimą pakėlimo 
algų.

Atėnai. — Lapk. 24 d. rezig
navo Grekijos ministerių kabi
nėtas. Politiška padėtis labai su- 
sipainiojud. Buvę ministerial 
del nepasisekimų su Turkija ap
kaltinta išdavystėje šalies.

Gen, Gonatis, vadas revoliuci- 
jonierių judėjimo kurie numėtė 
karalių Konstantiną, liko nauju 
premjeru ir sudarė sau kabine
tą-.

Turkai Išrinko Naują 
Kalifą-Popiežių

Konstantinopolis. — Kunigai
kštis Abdul Medjid Effendi pa
liko augščiausiu Musulmanų ka
lifu. Jisai li'ko apdengta® šven
tu ploščiumi pranašo Mohame- 
do, įsteigėjo Musulmanų tikėji
mo. Jis yra trisdešimts aštun
tas inpėdinis Mohammedo iš Os
manų gimines, ir pirmas Turkų 
kalifas be svietiškos valddžios. 
Jo pakėlimas į kalifus paveda po 
jo komanda visus Musulmanų®, 
ir jis liėįa jų tikėjimo apginė- 
jas. Kadangi jis neužima val
džios, jokia kita šalis oficialiai 
ceremonijose nedalyvavo.

skine Chid'lers, liko sušaudytas 
lapk. 24 d. Laisvos Valstijos ka- 

, reivių kulkomis. Vedant ant su
šaudymo, prie jo buvo kunigas, 
kuris užklausė ar Childers nori 
priimt paskutinį sakramentą; jis 
atsakė nenorįs.

Dar prieš sušaudymą, de Vale
re išleido pareiškimą kad jeigu 
tas respublikonų vadas -liks nu
žudytas,, pasipils Airijoje krau
jas. Anglija tiki kad šio Airio 
kovotojo sušaudydmas bus nau
ja ugnis Airių savitarpinei ko
vai.

Iš daugelio vietų pranešama 
jog Airiai respublikonai traukia 
savo kareivius į tam tikrus cen-

Valstijos kariumenė irgi 
į svarbesnius

gudriai padarė 
Airių neramu^

bu
ffi- 
ka
ry-

Chicago, III. — Lapk? 26 d. I Debs karės laiku buvo suim-
mą Francuzijai ir kelti neapi-1 Eugene Debs, socialistų vadas tas kaipo skelbėjas prieškarinių 
kantą prieš Vokietiją, 1 
ku buvęs Francuzijos premjeras 
Clemenceau po savo viešos kal
bos gavo -grasinantį laišką pasi
rašytą “pasaulinės karė® vete
rano”, sekančio turinio:

“Neišdrysk pasakot perdaug 
apie musų šalį ir Vokietiją. Jei 
neklausysi musų įsakymų išgir
si kulkas skraidant apie tavo 
galvą. Mes sergame beklausy
dami jūsų poilų nuodijimų mu
sų žmonių protų.”

Tuoj liko paskirta specialė po
licija ir sargyba; trisdešimts po- 
licistų paskirta jį lydėti vietoj 
pirmiau trijų.

Clemenceau kaltino Angliją 
už leidimą nūskandint Vokiečių 
kariškų laivų Skapa Flow karės 
pertrauką pasirašius. Anglijos 
atstovas Amerikoj tam griežtai 
užprotestavo, šalip kitų išrody
mų, .Anglų atstovas pareiškė jog 
po pasirašymo pertraukos Fran- 
cuzai neleido jokiai Anglų sar
gybai užeiti arit Vokiškų kariš
kų laivų.

iti neapi- „
karės lai- ir kelis sykius kandidatavęs ant 

prezidento; pirmu kartu laikė 
čia viešą prakalbą po savo su- 
gryžimo iš kalėjimo pereitą žie
mą. Salė buvo didėlė, bet ir tai 
visi netilpo, šimtai stovėjo lau
ke, kuomet, viduj prakalbų klau
sė apie 4,000 žmonių.

Debs pradėdamas kalbą pasa
kė: "Man yra negražu būti pa- 
liuosuotam iš kalėjimo kuomet) 
68 karės laikų kaliniai dar visi 
randasi už geležinių grotų. Jų I 
laikymas nelaisvėj yra augštas Į rinkta metais pirmiau.

minčių ir gundintojas piliečių 
prieš valdžią; buvo apkaltintas 
už prakalbą Clevelande 1917 ■ 
metais. Nuteistas kalėjiman, 
Debs išbuvo apie pora metų, -bet 
del jo senatvės liko pąliuosuo- 
tas.

Mussolini Remia Rusiją 
Lansannoj

Lausanna, Šveicarija. — So
vietų, valdžia deda visas pastan

ga® įsigauti' į Ląusannog tary
bas kur taikoma Turkai su Gre- 
kais ir kur bus išrišta Dardane- 
lių ir kitų su jais surištų daly
kų klausimas. Nors pirmiau 
buvo iš nekuriu pusių reikalau-l 
ta kad Rusija būtų įleista į šjas 
tarybas, ji matyt nebuvo užkvie
sta. Italijos ir Turkijos dele
gatai pasiryžę stengtis kad -kaip 
tik čičerin atvyks į Lausanną, 
kad Rusijos delegaltai butų pri
imti prie dalykų svarstymo. Ru
sai užkviesta tik dalyvauti pa
sitarimuose turinčiuose bendro 
su Dardanelių pertakar.

Turkai sako kad jeigu Suv. 
Valstijos priimta į tarybas, ne
turinčios jokio bendro reikalo, 
Rusijos priėmimas būtinai turi 
pateisinimo.

'Lausartbos konferencija dau
gelio diplomatų skaitoma kaipo 
pamatas kovai tarp Anglijos ir 
Rūsijos už užvaldymą Dardane- 
lij. Sovietų atvykimas, Tur
kams juos' remiant, sukėlė di
delio žingeidumo kas dėsis.

Italijos premjeras Mussolini 
Įsakė, savo delegatams remti Ru
sų reikalavimus kada jie bus iš
statyta. Taigi Rusijos klausi
me aliantų frontas suiręs; Ru
sijos atstovavimui net nėra prie
šingi Francpzai, kurie visu lai; 
■ku rėmė Turkus prieš Angliją;

Lausannos konferencija be
veik jau išsprendė du pirmus 
svarbius punktus. Bulgarija tu
rės priėjimą prie Ai-gajos jūrių 
ir Turkai užsileis savo reikala
vimo daryti plebiscitą vakarinėj 
Trakijoj.

Turkai gavę rytinę Trakiją 
ir pasitikėdami laimėti vakari
nėj, reikalavo plebiscito kur ta 
teritorija nori likti: po Turkija 
ar Grekija. Tame klausime Tur
kai sutiko aliantų pasipriešini- ' 
ihą, nes jie gali pertoli įsigauti į 
Europą. Turkų reikalavimai va- : 
karinės Trakijos pamatuojama ■ 
tuo kad tada Konstantinopoliui 
negręstų pavojaus.

Turkai pradeda statyti reika- .

29 industrijose Suvienytose 
Valstijose, sulyg paskiausių su
lyginimų surinktų žinių; rodo di
dėjimą darbų. 14 industrijų ^-o- 
dė darbų apslugimą. 34 iš 43 
industrijų atsižymi pakėlimu al
gų. šios skaitlinės paremta ant 
pranešimų iš 3,064. įstaigų lai
kančių 1,525,785 darbininkus.

■ Gelžkeliams vagonų budavoji- 
mas labiausia pakilo.

* Tardant eksploziją 'Barnsbo- 
ro, Pa., kame pereitą savaitę už
mušta 77 darbininkai, atrasta 
kaltininkais -kasyklos užlaikyto- 
jai..
i Cerrillos, N. M., kasyklos ek- 
plozijoj lapk.^25 d. užmušta 7 
darbininkai, 30 sužeista.

Marion, III., teisme, kame tar
doma angliakasiai už 21 skebo 
užmušimą pereitą vasarą, gavo 
laišką nuo tūlo Gilbert iš Tren
ton, N. J., kuris -jau pasisiūlo 
patarnaulti kaipo 'korikas atras
ti} kaltais.

. Anglijoj valdžios svarbiausiu, , . , , _.
klausimu dabar yra bedarbė® Ilavimu3 tūkstančio milijonų do- 
Baūsim-as. I larių atlyginimo iš Grekų.

Komisarai Didžiausi Plė
šikai Rusijoj

Maskva. — Visi bolševikų val
džios viršininkai pradėjo baisiai 
.plėšti ir grobti,, visuomenės ii' 
valdžios pinigus ir turtus-; ky
šių ėmimais neapsakomas. To 
sulaikymui, liko įvestą kampa
nija gaudym'6 kyšių ėmėjų ir ki
taip grobiančių žmonių pinigus, 
komisarų; daugelis jau suimta, 
nuteista ir sušaudyta.

Nižniam Novgorode aštuoni 
komisarai nuteista sušaudymui 
už suvogimą valdžios pinigų pa
skirtų statymui elektriškos sto
ties ant Volgos. Maskvoj trįs 
komisarai nuteista sušaudymui 
už suklastavimą knygų ir pavo
gimą daugybės javų.

trus. 
koncentruojama 
punktus.

Lloyd George 
nuimdamas visų
mo ir kariavimo naštąnuo Ang
lijos ir pavedė patiems Airiams 
tarp save mušti® ir žudytis.

Childers buvo 52 m. amžiaus, 
leitenantas komandierius Airių 
respublikonų armijos. Jis 
vo suimtas lapk. 10 d. savo 
miniečio namuose; dvi eilės 
reivių apsupo namu® anksti
te. Kareiviams įsiveržus į vidų 
ir inėjus pas jį į kambarį, jis- 
ilar bandė griebt šautuvą, bet 
nespėjo. Už turėjimą prie sa
vęs revolverio jis liko nuteistas 
sušaudymui. Visiems Airiams 
respublikonams buvo įsakyta iki 
tam tikrai dienai atiduot savo 
ginklus valdžiai.-'

Childers buvo autorius kele
to/politiško tūrinio knygų.

4^ . * *

Marė McSwiney, Airių respu
blikonų kovotoja, badavusi ka
lėjime nuo lapk. 4 d., liko palei
sta ir nugabenta ligonbutin.

Senatoriai sukruto
Washington; — Po Clemen

ceau prakalbos New Yorke, ne- 
kurie senatoriai subruzdo prieš 
j j aiškindami jog jo oficiali® čia 
priėmigias yra nepageidauja
mas-; jis skelbia naują karę ir 
nori į ją intraukt Ameriką.

Bostono majoras atsisakė ofi- 
rialia'i sutikti Clemenceau kada 
jis nuvyks tenai su prakalba_

Mužikai Card® Rūmuose
Maskva. — Susilaukė Rusijos 

mužikai to ko troško. Rusijos 
Darbininkų ir Kaimiečių parlia
ments susirinko didžiajam ca
riškam sosto rūme, Kremline, 
aptarimui naujų įstatų pagamin
tų proletariato naudai.

Tasai sosto' kambaris, kuria
me suvažiavę suvirs 300 visos 
Rusijos atstovų, beveik niekuo 
nepasikeitęs -kaip buvo daro die; 
nose, išskyrus -ką sostas užtver
ta tam tikra siena. Dar visi pa
puošimai, žymės ir ereliai tebe- 
dabina sienas.. Tarip delegatų 
yra keturios moterįs. Mužikai 
ir šiaip vyrai, kurie pastarieji 
savo pasididžiavimui,' yra ilgais 
plaukais, o moterįs,- ypatingai 
seimo -stenografės, apsikarpę sa
vo plaukus.

Nelaimė su Laivh
Konstantinopolis. — Du tūk

stančiai krikščionių našlaičių iš 
Maž. ’Azijos gabenta laivų per 
Bosforą, tam laivui susidūrus 
šu Amerikonišku laivu pertakoj, 
daug vaikų sužeista. Užmuštų 
ar prigėrusių nepasitaikė, nes 
laivas neskendo.

Prigėrė 34 Žmonės
Buenos Aires, Argentina. — 

’ Keltuvui ir laivui susimušus Pa
rana upėj netoli Zaratos, prigė
rė 34 žmonės. Laivas buvo pil
nas žmonių važiuojančių i pik
niką (atminkit, dabar pietinėj 
Amerikoj yra gegužio mėnuo, 
oro atžvilgiu). Jų laivas buvo 
nedidelis, tuoj apvirto ir pradin
go -po vandeniu. < |

Filipinai Reikalauja Ne
priklausomybės

Manila. — Filipinų salų gy
ventojai paruošę peticijas rei- 
kaalajančias Suvienytų Valsti
jų valdžios su-teiklti Filipinų le
gislature! sušaukti steigiamąjį 
seimą nustatymui sau neprigul- 
mybės tvarkos. Filipinų salos 
buvo po Ispanijos valdžia, po 
1898 metų karės su Ispanija, 
Suvienytos Valstijos jas užval
dė.

Didelės Suktybės Karės 
Barakus Statant

, Washington. — Generalis S. 
Valstijų, prokuroras išleido dis- 
triktų prokurorams įsakymą pa
traukti ą-’ąąkomybėn kontrakto- 
rius dirbdinusiu®- kariumenės 
stovyklas karės laiku; manoma 
tokiu būdu atgauti' milžinišką 
iš $78,500,000. Ta suma įvairių 
įupikų -buvo paimta perdaug už 
statymą;

Žemės Drebėjimai Suv. 
Valstijose

St. Louis, Mo.. — Rytinę dali 
Missouri valstijos, pietinę Illi
nois, vakarinę Indiana ir šiaur
vakarinę Kentucky lapk. 26 d. 
sukratė, pusėtini žemės drebė
jimai. Sudrebėjimai sukratė bu- 
dįnkus ir namus, nuvertė kami- 
rius, išdaužė langus, nuvartė’iš 
lentynų stotkus ir pergąsdino tų 
keturių valstijų gyventoj us.

Laimėjo Lenktynes per 
Andų Kalnynus

Lima, Peru.---- Amerikonas
lakūnas, Faucett, atliko čia drą
siausi žygį orlaivininkystėj ko
las kada pietų Amerikoj kėsin
tas!: jis nuskrido iš Limos, Pa- 
cifiko pakraštyje, per baisius 
Andų kalnus į rytinę jų pusę, j 
uostą Iquitos, prie Amazon upės. 
Peruvijos kongresas paskyrė už 
tokį žygį $5,000 dovanų. Viso 
kelias yra 900 mylių iš' Limos. 
Faucett pirmą žingsnį kelionės, 
400 mylių, atliko į šešias valan
das ir nusileido prie Chiclayo. 
Iš Chiclayo iki Iquitos yra 500 
mylių oru kelio, o visas tas plo
tas yra laukinis, pelkės ir girios 
kokių tik galima Pietų Ameri
koj rasti. Ta sritis yra kebli 
kairių keliais pereiti, daug yra 
lipimų augštyn ir- išsirangymų 
iki pasieki viršūnę 16,000 iki 17,- 
000 pėdų. Kalnus perėjus, at
sidengia baisus pelkynai per ku
riuos labai -keblu pasiekti At- 
lantiko pakraštį. .Per tokias be 
jokio žmogaus sritis skrendant, 
sykį motoras sugestų, vargu kas 
ir surastų daugiau lakumą ir pa
tį orlaivi. Taip jam ir būvO at
sitikę, beit tik už 40 minutų at
stumo kelio link vietos kur rei
kėjo nusileisti. Perkūnija ir au
dra privertė jį nusileisti ant sa- 
lu-kės upėj, kur orlaivis pradėjo 
skęsti į smiltis. Pravažiuojanti 
valtis' jį paėmė ir nugabeno į 
Iquitos, kur gyventojai jį sutiko 
su didžiausiomis ovacijomis. Ir 
šį kelionės galą Faucetį atliko į 
šešias valandas laiko. ■

S. V. Taksai Apmažėjo
Washington. — Valdžia tak

sų surinko už fiskalį metą bai
giantis birželio 30 d. 1922, net 
$1,400,000,000 mažiau negu su-

. Išviso 
komplimentas iš Suvienytų Vai-1 taksų su.rinkta $3,197,451,083. 
stijų valdžios, taip baugščios 
valdžios kuri mano kad tie 68 
žmonės nuvers ją. Man daug 
geriau butų kalėjime su savęs Į Washington. — Hardingo ad- 
pagerbimu negu gatvėje su už
kimšta burba. Aš neapkenčiu 
ir pasmerkiu tekius įstatymus.
Aš nesu SuvienytųValstijų pi
liečiu nors aš esu gimęs Indiana 
valstijoj. * Kadangi aš klausiau 
savo sąžinės aš nustojau savo 
piliečio teisių, vienok man daug 
geriau buitį šitaip negu laikytis 
-pilietybę ir nustoti sąžinės."

šios socialistų prakalbos buvo 
surengta sutikimui garsaus so
cialistų vado Francuzo Longuet, 
Karolio Markso anūko, vienok 
Debs dalyvaudamas užtemdė sa
vo svetimtautį draugą. .Debsui 
sunešta dovanų bukietai raudo
nų rožių su raudonais kaspinais 
apraišiotų. Po prakalbų komi
tetas net.paslėpė Debsą kad už-' 
sidegę draugai raudonieji jį iš 
džiaugsmo neišsitemptų į gatvę 
demonstracijai-. Debs su ašaro-. 
mis prašė komiteto leisti jį lauk 
ir duoti pasisveikint ranką ran
kon su žmonėmis.

Atmetė Paskolą

minieltracija pajuto pirmą nu
galėjimą po pastarųjų rinkimų 
kada šiose dienose buvo paduo
ta senatui užtvirtinti $5,000,000 
paskolą Liberijos (Afrikoj) val
džiai ir senatas tą atmetė.

Kareivių Bonų Klausimą 
vėl Judina *

Washington. — Atstovų bute 
vėl panaujinta kareiviam® borių ' 
mokėjimo bilius, kurį Preziden
tas Harding prieš kongreso va
kari jas buvo atmetęs.*- '

Didžiosios Amerikos mėsos 
kompanijos, Morris and Co. ir 
Morris and Co., sako jog kas 
metai mėsinyčių (biznyje butų 
galime, sųtaupyt po $30,000,000 
jeigu valdžia ’pavelytų jom su- 
sivienyt. Tik nežinią kam.iš to 
naudos tūtų: kompanijos tikrai 
"galėtų didelius dividendus mo
kėti, bet mėsa neatpig’tų.

Amerikos Raudonajam 
Kryžiui Reikia 20 
Milijonų Dolarių

Washington. — 20,000,000 do
larių reikalinga Amerikos Rau
donajam Kryžiui sekantiems me
tams vedimui visame pasaulyje 
ir namie pagalbinio darbo. Už- 
rubežiniam veikimui manoma 
reikės $3,404,077. Virš trijų mi
lijonų dolarių .bus išleista-gelbė
jimui, negalinčių dirbti.kareivių 

jir jų šeimynų.

Detroite vienas teisėjas pasi
ryžo pamokinti automobilistu®: 
kiekvienas jų kuris per neatsar
gumą suvažinės žmogų bus a’h- 
vestas lavonų laikymo vieton ar 
jam -bus rodoma būriai negyvų 
gulinčių aukų nieko nepaisančių 
automobiliais lakstytojųi

New York. — Detroito auto
mobilių išdirbėjas Ford vėl už
pirko anglies kasyklas vertės 20 
milijonų dolarių Kentucky vals
tijoj.- Jo tikslas yra įvesti an
glies pardavimą stačiai žmonėms 
Detroite. Jis savo pirktu gelž- 
keliu gabens anglį į Michigan 
valstiją.

Lietuvos Atstovybės Skelbimas
Sulyg Lietuvos Respublikos įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji 
LIETUVOS IŠEIVIAI

Kad pasilikti Lietuvos piliečiais
• - PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI

Atstovybėje iki Gruodžio 22 d., 1 922 d.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolonijos 

Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba
LITHUANIAN LEGATION

1925 F Street N. W. Washington D. C.

AR SIŲ51T
KALĖDŲ DOVANAS
GIMINĖMS LIETUVOJE?

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

/ iTįį • » ** *,^

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.
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Iš Lietuvių Gyvenimo f
PITTSBURG. PA.

Birutės, ir -----1"*’.
Lapkričio 18 d. L. M. D. salėj 
atsibuvo Birutės Choro koncer
tas po vadovyste J. L. Senulio. 
Vakaro vedėjas A. Marčukonis 
programą pradedant paaiškino 

' apie perstatymą “Brolžudys”, 
penkių veiksmų tragediją.

'Programas buvo sekantis:
Pirmiausia Birutės Choras su

dainavo šias dainas: Pasveikini
mas, Kur Bėga Šešupė, Daina, 
Pamylėjau, Mergyte Jaunoji.

Toliau sekė teatras “Brolžu
dys”. Roles išpildė sekanti as
menis: (Petro — J. Virbickas;! 
jo pačios — E. Pusuckienė, Pra
no — J. Bikinas, Julytės — A. 
Lukošiunaitė, Domicėlės — M. 
Gurevičiūtė, Simo — A. Rusi
nąs, Jono —- Pet. Gilius, prie jų 
buvo dar būrelis jaunimo; kelei
vio, rolę — V. Plaušinis, Polici
jos virš. — P. Gilius, policistas 
— St. Raudonis, antras policis
tas — F.' Maisijus. Viso lošime 
dalyvavo 17 ypatų. Tragedija 
paimta iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje: Lietuvis vedęs su- Len
ke. Jo tėvams mirus, likus ki
tam broliui, Lenkė užsinori pa
sisavint ir antro brolio 'dalį, to- j 
del jam apsivedus ji sumano nu
žudyt savo vyro brolį ir jo žmo
ną ir tokiu bud n įgyt antro bro
lio dalį ir nuvažiuot Varšavon 
pauliavot.

Veikalas prasideda su pabaig- į beveik aptingsta. Tiesa, lapkri- 
tuvių žaismėmis. Toliau daly- ■ čįo u d; buvo parengęs. ‘Package 
kas išsivysto į savo temą, ir ket>, Balių’ vietinės parapijos salėj 
vintam akte, kada Petras n-ųšau-i (.neg tinkamesnės salės ant vie
na savo brolį Petrą, o Zuzanafos nesiranda), kuris nors Klu- 
Petro žmoną Julytę, apsireiškia ■ bui nedavė didėlio pelno, bet lai- 
ti'krai liūdnas1 vaizdas : Julyte kas gražiai praleista, 
mirdama prišliaužia prie Prano 
ir sako:. Pranuli, aš su tavim Vyskupas Molloy užsimanė su-

kartu— čia ne tik kad 
moterįs verkė, 'bet ir vyrui ne 
vienam ašaras išspaudė.

Aktoriai savo roles atliko la
bai nuosekliai, o kadangi veika
las ganą įspūdingas, tai kur bu
vo juoko publika prisijuokė, o

rinkt $2,000,000 del pastatymo 
trijų katalikiškų augštesnių mo
kyklų Brooklyne. Bet tokią su
mą surinkt nėra juokas, reikia 
didelio įsitempimo. Na ir su
manė vyskupas uždėti ant kiek
vienos jo diecezijoj parapijos' 
tam tikrą 'kontribuciją, pagal ko 
ir musų nedidelei šv. Jurgio pa
rapijai tenka sumoje $1,5.00. To
kią sumą sudėti musų parapijoj 
ne juokas, ir kaip girdėti ant 
kiekvieno parapijono pareina po

įsileidžia, tai prabaščius “šaltį” 
turi, ir tt. Na o kada dabar Ai
ris vyskupas pasakė: duok man 
$1,500, musų prabaščius iš kai
lio neriasi kad jo įsakymą išpil- 
djžius.

Tas parodo kokie musų kuni
gėliai yra patriotai: kai del savo 
biznio tai dirba kiek gali, bet 
del Lietuvos — tai kaip loska 
■jiems velija. , Ant galo, jeigu 
vyskupas įsakytų jiems biie ką 
daryti ir prieš Lietuvą Lenki-

kur graudumo ten daugelis ir Į apie $5. Darbymetė musų kuni-Į jos naudai, jie ir čia stengtųsi 
Į verkė. | geliams. Vyskupas pasakė duot įgavo užduotis išpildyt kuoge-

riausia. Lietuvos Sūnūs.
verkė.

Be to, Birutiečių prisirengi- j tiek ir tiek kontribucijos, ir tu-
m as tinkamai prie to perstaty- 

I mo, kaip intaisymas žaibų ir 
I griaustinio pilnai užganėdino alt- 
I silankiusią publiką. Nors neku- 
rie aktoriai ir pirmu kariu lošė, 
bet ir jie pasirodė gana gyvi ir 
tinkami, žodžiu sakant, geriau 

(ir negalėjo būti.
Garbė Birutiečiams už jų ne

nuilstančią energiją veikiant 
dailos darbą.

Po perstatymo Choras sudai
navo dar šias dineles: Liuosybė, 
Palik Sveika, Pasisėjau i™..,. 
Rūtą, Mes Gryšim Ten, Gimtinė 
šalis, Mergužėle Mano, ant.'galo 
Lietuvos Himną. Su tuo va
karas užsibaigė, žmonių buvo 
pilna salė. Koncerte Buvęs.

C. BROOKLYN, N. Y.
Kitose kolonijose, kaip mato- 
iš laikraščių, Lietuviai šiekSi

I tiek kruta, bet pas muš galima 
[ sakyt kaip ir nieko neveikia. Se- 
i niau 'budavo-L; N. Klubas veik- 
I davo daugiau, bet dabar ir jis

Balių’ vietinės parapijos salėj

šiomis dieniomis Brooklyno

ri duoti be atsisakinėjimo. Na 
ir bėgioja musų vargšas klebo
nas Kun. A. P. Kodis po vietos 
biznierius kolėktuodamas kiek 
tik išgali. Tiesa, ir laiškus iš
siuntinėjo visiems parapijonams 
su tam tikromis kartelėmis su
rašyti pasižadėjimus kiek kas 
duos. Bet kas su laiškais, gavęs 
paraginimą, skubinsi® įduoti, nu
ėjus pačiam’ tai vis kelis dola- 
rius išprašai. Na o vaikščio
jant po žmones nuo vienų ar ki- 

| tų vis šio to tenka išgirsti, nes
? mat jau ne visi žmonės yra ak

lais kunigų pasekėjais ir moka 
suprasti kad miesto pastatytos | laiku® norėjo turėti. Ji pargry- 
mokykla? yra daug tinkamesnės | žns prisigėrė naminės su ammo- 
už vyskupines. ]nija, ir greit prisiėjo šaukt jai

Prisimena kada 1920 metais | ganytoją lead jos dūšelę nusiųs
tas pats Kun. Kodis buvo Pasko-1 tų pas Abraomą, bet dar nenu- 
los Stoties iždininkas; nors susi- j siuntė. Tūlas krautūvninkas iš 
rinkimai buvo laikoma jo paties j perdidelio mėgimo naminės ga- 
bažnytinėj salėj, kuri eina tie-iV0 proto sumišimą. Tūlas Uk- 
siai iš jo raštinės durii, jis nei1 rainas gyvendamas pas Lenkus 
vieno sykio į Stotieskomiteto [prisigėrė, jį Lenkai išmetė iš. na-, 
susirinkimus neišgalėjo' Jeigu pnų, ir matyt gerai .metė kad 

[-Bonų pardayėjas paėmė iš žino-[trečioj dienoj žmogelis ligonbu- 
Igaus pinigus už 'boną, turėjo į|tyj pasįfhire. Tai tau naminė: 
jo raštinę nešt, ten tik jis pri- krinta žmoneliai nuo jos kai mu- 
ėmė, o ne kitaip. Negana to. s®s» ir vis geria.
Kartą vienas pardavėjas turėjo] Lawrencietis.
$550 ii- 'kunigėliui negalėjo per
duoti per dvi savaiti. Nueis, ir 
štai pas duris gaspadinė atsa
kys kad prabaščiaus namie nė
ra, arba turi svečių, nieko nę-

LAWRENCE, MASS.
šis tas iš musų miestelio.; čia 

oras iki šiolei buvo labai gražus. 
Buvo, tokių dienų kad tarytum 
visai pavasaris.

Musų žmoneliai vis su namine 
varginas!. Pradžioj šio mėne
sio viena moteris pardavė savo, 
vista? ir su kitos vyru pabėgo, 
bet tas pabėgimas neilgai tęsėsi. 
Už savaitės laiko ji pargryžo 
atgal, tik be pinigų; septyni jos 
vaikai turi kęst šaltį nuogi ir 
basi, kuomet motiną ąau gerus

Chicagoje , tarptautinės pre
kybos komisija svarsto buvusio 
Vokietijos kanclerio Dr. Wirth 
pasiūlymą šaukimo 'tarptautinio I 
ekonominio kongreso.

Lietuviai Australi
joje

Kame tų Lietuvių neina. Jų 
pilna Amerika, nemažai'jų Bri
tanijoje, pasitaiko Afrikoje ir 
kitur! bet niekas iki šiol neži
nojo jog Lietuvių esama net to
limoje Australijoje.

Šią vasarą Londonan buvo at
važiavęs iš Australijos Jonas Ba- 
laika, kurs Australijoj išbuvo 
dešimtį metų. Jis.šiek tiek pa
pasakojo ir apie tenai gyvenan
čius Lietuvius. Jų ten nedaug, 
vos keletas šeimynų. Skėrys ir 
Vedrinis Sydney mieste turi sa
vus namus.

Esą dar keletas pavienių Lie
tuvių arba vedusių Angles; Pir
masis Lietuvis Australijoje tur
būt buvęs' Mickevičius, iš Dauk
šių, parapijos, kurs Australijoje 
išgyveno apie 35 metus, pirm 
keleto® metų miręs; šiaip Lie
tuviai gyveną išsimėtę, retai ki
tas su kitu tepasimatą, ištautė
ję, užmiršę savo Tėvynę.

“Išeivių Draugas”.

E GERB. C* - |
I >OPRAGILO KAMPELI^^ Į

Įnuo savo senatvės' po savai- 
I tę ar metus ramumo,.bile tik 
šiandien save užganėdini.

Pralakstai naktis paskui 
šonkaulius (jeigu dar jo ne
turi), ir sunaikini savo no- 

1 rą ir energiją dienomis dir
bti reikalingą darbą.

Ir visada ir visur žmogus 
norėdamas ką nors gero pa
sidaryt sau dabar nuolat da
raisi blogą — jei nežinai ka
da ateina valanda gero da
rymui.

Daugiausia dalykų atlik
tų dabar ant gero, paskui pa
sirodo blogu..

Šonkaulio jieškai ir manai
„ turėsi rojų, ale kai apsivedi

MOKSLAS APIE GERĄ , galvą Į sieną daužai kam čia 
IR BLOGĄ tau reikėjo.

Daug sykių mes darome j Daug ko imi žmogui darai 
sau blogą visai nieko neda-1 pridarai, o paskui apsisukęs, 
rydami; ir tankiai sau gerą sakau; -durnas, buvau, kam 
darydami darom blogą. &a t° reikėjo....

Kai gerb. Spragilas išeina Na ir supyksti ant visko* 
į svietą apžiurinėt visus jų ir nieko nedarai., 
gerus ir 'blogus darbus at- h* tada blogai darai, nors; 
randa kad— nieko neveiki.

Bolševikai jieškodami sau Daugelis pamisima:.ką čia 
rojaus ir gerovės daro blo- vargsi, mokinsies, užšiimsi 
giausius darbus kad tik at-i su knygom ar raštais, •—na 
siekus rojų; jie žudo ir nai-pr nesimokina., Paskui visą 
kiną kitus ant/kurių turi va- gyvenimą save durnina. 
lią. Kiti sako: ką aš čia rašy-

Kapitalistai per smaugi-1 siuos i 'kokią draugystę, dar 
mą darbininkų sau rojų tų-1 paskui reik po susirinkimus; 
ri. O kunigai badu pasnin- Vaikščiot ir užduoda kokią, 
kais marindami žmones sau tarnystę. 0 kai Užpuola li- 
pėtnyčioj turi gardžių ski- ga arba mirtis artinasi pa- 
landžių ir keptų karvelių, mato koki blogą padarė* sau

Visokie kupčiai, biznieriai arba tiems kurie lieka pa 
ir profesionalai darydami juo.
žmogui gerą sykiu ji aplu- Į Daugelis dabar nesirupin- 
pa iki paskutinio kailio. , | darni apie [ateiti, sakydami

Kada užeina šaltis, nueini Į dar. paspės, .pasijunta j ją. 
pas kriaučių pasisiudyt kai- ’ ” 
linius — jis tada yra reika
lingiausias įžm ogus, ir jis pa
siima tau gerą padaryt — 
per žiemą nuo šalčio apsau
got; ale kai gauni kailinius] 
pasijauti be skuros — tiek j visada galėtų pataikyt gyve- 
brangiai nulupa. nimą vest 'tikrai. Ba žmo-

Kada suskauda pilvą eini I gaus gyvenimo sukimąsi vi- 
pas daktarą kad pataisytų, šokių aplinkybių tarpe yra 
ir kada pilvą isčystina pasi- kaip laikrodėlio mašinerijos 
junti kad ir kišeniųs čystas. veikimas. Kada ratukų kar-

Nueini pas advokatą kad’ bukai pataiko į [kitų (ratukų 
tau sutaiką padarytų tavo! plyšiukus tada laikrodis ei- 
peštynėse su draugu ar žęn- nąjr viskas gerai. Gyveni- 
tii, ar uošve, ar kaimynu. Ir 
kada jįrova pasibaigia pama
nai kad geriau butum pats 
susitaikęs.

Kada prireikia pačios, nu
eini pas kunigą ir paprašai 
kad jis tave surištų, ale už 
tą ploną virvelę tiek paskai
to kad žmogus yisą amžį ne
paisai ją pertraukti.

Ir ant kiekvieno gero da
lyko kokio tau reikia, ant 
kiekvieno žingsnio- prie to 
gero prieš tave .tyko pulkai 
siaubūnų kurie tik laukia 
kada prieisi arti gana ir jie 
galės suleist j tave savo il
tis,

Kada pas tave ateina kas 
padaryt jam ką gero' jautie
si lyg erelis sulaukęs žvirb
lio, ir žmogus išeina nuskus
tas iki kaulo. *

Tai tokios bėdbs kada tau 
ką kitas gerp daro, arba tu' 
kitam darai'.

Paskui prieini prie paties 
savęs, kuris pasirodai esąs 
savo siaubunu ir tykojančiu 
save sunaikint.

Štai va kasdien dumi ir 
degini cigarus ar pypkę, ir 
trauki j save durnus kuo gi
liau kad greičiau dvasi iš- 
sipumpuotų. - i

Paskui verdi ir verdi vi
sokius skystimus kuriais už
sipylęs pilvą, galvą ir akis 
tykai kur save į grėbę Įši- 
verst ir išgaišint.

Gavęs pinigų pirkinėji vi-

GERB. SPRAGILO PA-

Lietuvos Respublikos 
Atstovybe

Pajieško sekančių ypatų in tei
kimui [svarbių žinių nuo giminių 
iš Lietuvos :
Alaševičius, Parnas
Atruškevičia, Adolpas, gyvenęs 

Detroit, Mich.
Ahulis, Adomas, paeinąs iš Šun

skų kaimo.
Adomsonas (černečkis-čepaitisi) 

Juozas.
Bersenienė-Minelgaitė, Barbora.
Butvilą, Valėrijonas.
Bataitis, Jurgis, iš Raseinių.
Daugirdas, Edvardas, gyvenęs

Chicago, Iii.
Grigaitis, Julius
Gedminas, Peliksas, gyvenęs Big

Bay, Mich. ,
Gembickas, iš Švenčionių apsk.
Gusčevska, Magdalena F.
Herpelis, Jonas
Ivanauskas, Stanislovas, gyve

nęs Painesdale, Mich.
Ivaškevičius, Anufras, gyvenęs 

Chicago, Ill.
Jandžiamis, Aleksandras, gyve

nęs New Yorke. ,
Jackęvičienė, Veronika, ‘ gyve

nus Spokane, Wash.
Juška, Jos; J., 'gyvenus Racine, 

Wis. i
Jankauskas-, Tadeušas.
Jaročevskis, (Bronius V.
Jančenko, Vinca®, iš Bišvinelių, ] 

Raseinių apsk.
Kasnauskis, Vincas, gyv. Chica

go, in.
Kryžiokas, Augustas, "gyv. Jer

sey City, N. J.
Laukis, Kastantas, iš Kavaltiš- 

kių, Švenčionių apsk.
Linkevitz, Mike, gyv. Scranton, 

Pa.
Midinskis, Kazys, Šunskų kaim.
Mintz, Morris, gyvenęs New 

Yorke;
Paulauskas, JKazimieras, gyv. 

Benton, Wis.
Pėstininkas, Jonas-, gyv. Cleve

land, Ohio.
Puklevičius, Mateušas.
Paplauskis, Antanas, gyv. Chi- 

cagoj.
Rymonis, Vincas (gydytoja®).
Ri-palis1, Benas, gyv. 'Scranton, 

Pa.
Romentas, Jonas, gyv'. New Ha

ven, Corin.
Rocas, Jonas ir Edvardas, gyv., 

Racine, Wis.
Svideravičia, Jonas, šunkiškių 

kaimd.
šrederis (Schroeder), Edvar

das, gyv. Cleveland, O.
Savickas, Stanislovas, gyvenę® 

MŽnevįll, Pa.
Seniūnas, Kazys, gyv. Chicago, 

Ill.
Tomašauskas, Vincas, gyv. New 

Yorke.
Uziembla, Pranas, gyv. Chica

go, m.
Vaitekūnas, Jonas,
Visockas, Gabrys, gyvenęs New 

Yorke.'
Valavičius, Jonas. ’
Volfcpn, Villiam, ir Gordonienė, 

Dora, gyv. Boston, Mass.
Zebitis, Jonas, iš Arlenų, Salan

tų vai®.
žuravskis, Juozas, iš Žaslių.
žuravskis, Marijonas, iš Strave- 

nikių.
Prašoma jų atsišaukti arba jei 

kas turi žinių apie minėtas ypa- 
tas prašoma pranešti šiuo adre-

mato kokj blogą padarė sau

i inėję ir tada pervelai jau ką 
nors daryti.

Jeigu žmogus mokėtų su
prast 'ką kada reikia daryt 
ir ką nereikia, kur eit ir kur 
ne; kaip elgtis ir kaip nexGarsus Lietuviški Tautiški Valgiai ii 

Kaip Geriausia Juos Padaryt su 
Amerikonišku Maistu

TZOžNA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 
savų valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 

ir natųrališka kad taip ir turėtų būti. Taipgi yra pagirtinu 
dalyku palaikyti gyvomis senosios tėvynės stalines tradicijas 
šioje šalyje, kadangi daugelis pastovesnių valgių, skanių, ge
rų ir lengvai padaromų, galima susekti užsilikusių iš tolimos 

’■ praeities tarp Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai yra nuo senai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

DĖT šioje šalyje dauguma.iš tų valgių reikia gaminti iš pro- 
dūktų kuriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

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

išdirbti geriausius budus pagaminimui pačių žymiausių Lie
tuviškų valgių surašų iš Amerikos maisto produktų.

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

dantiems iš Lietuviškos kilmės žmonių, ir bus patalpinta kas 
Pėtnyčia šiame laikraštyje, pradedant su sekančią savaite. 
Išsikirpkit, kožną receptą, įsiklijuokit .jį į knygą 
pasidaryt 'valgius pagal jų.

pnas taip pat eina: jame pil
na krumplių ir karbų ir ply
šių ; jeigu visur sutaikai vie
nodo didumo kruplius, su 
karbais tada gerai, o jeigu 
kitus karbus permažais ar 
perdideliais krumpliais no
rėsi sukt tada nesisuks. Jei 
darysi ką neišgali, kas ne
reikia, bus mažų krumlių į 
didelius karbus paleidimas.

Ale ką čia jus išmokysi,, 
vištiek tik tokiais busit kad 
ir dešimts sykių šį pamok-z 
slą išklausysit, arba jei nei 
sykio jo negirdėsit.

Verčiau aš eisiu sau šon
kaulių tyrinėt ir mieruot, o 
paskui jums pasakysiu ko- 
jeie yra tikę, kokie ne.

ir bandykit

RECEPTAS No. 3

SMETONINIAI KRIENAI

tryniai 2 kiaušinių 
J4 šaukštuko druskos 
skystimas 1 lemono 
1 šaukštas sviesto

SUDĖTINIAI

r dėžė Borden's
Evaporated Pieno

1 šaukštukas cukraus
1 krienas

Kaip Ta Pagaminti
Paimk krieną ir padėk į pečių gerai su
džiūti. Sutarkuok jį visai smulkiai.. 
Sumaišyk su dėže Borden’s Evaporated 
Pieno sykiu su šaukštuku cukraus, sky
stimu vieno lemono, vienu šaukštu svie
sto ir dviem kiaušinių 'tryniais. Pridėk 
sutarkuotą krieną sumaišant viską ge
rai iki pasidaro košelė. Virink ant ne
didelės ugnies maišant visu laiku iki už
verda. Dabok kad nęprisviltų.

Borden’s 
nis kaip . . ____
dens ir pusę Borden’s Evaporated vietoj pa
prasto pieno. Jeigu jūsų turimi receptai nu
rodo reikalingumų Smetonos vartokit tokių da
lį Borden’s Evaporated.

Evaporated Pienas yra dusyk riebes- 
paprastas pienas. Vartok pusę van-

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

LITHUANIAN LEGATION 
1925 F Street, N. W., 

Washington, D. C.

Vyrų nuodijimas. Chicagoje 
paimta tardymams dar dvi mo
terįs draugės dviejų intartų nuo- i 
dinime savo ir kitų vyrų; šios 
tetariama apdraudusios viena sa
vo žentą, antros vyrą (motina 
su duktere), jam nežinant, ant 
$1,000. Paskui tas vyras pradė
jo sirginėti.- T. Klimekienė ir 
jos pusseserė, N. Koulikienė ap
kaltinta žmogžudystėje .po to 
kaip iškastuose iš žemės jų pir
mų vyrų lavonuose rasta nuodų 
užtektinai nužudymui kelių ypa
tų. Taipgi iškasta lavonai pen
kių vaikų; vienai ar kitai iš tu 
dviejų moterų prigulinčių, išty
rinėjimui ar jie irgi nebuvo nu- 

šokius niekus; kuriais atimi 'nuodmta.. ____________

1923 KATALOGAS 1923 
JAU gatavas “DIRVOS” LAIDOS KNY- 

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

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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enatves'po savai- 
s ramumo, bile tik 
ive užganėdini, 
ai naktis paskui 
(jeigu dar jo ne- 
mailani savo no- 
iją dienomis dir- 
įgą darbą.
. ir visur žmogus 
ką nors gero pa- 
dabar nuolat da- 

— jei nežinai ka- 
ralanda gero da-

>ia dalykų atlik- 
t gero, paskui pa
ir .
) jieškai ir manai 
ale kai apsivedi 

ą daužai kam čia

imi žmogui darai 
paskui apsisukęs 
nas buvau, kam. 
ja...,.
(pyksti ant visko- 
darai..
logai darai, nors, 
ki.
pamisima :.ką čia 
kinsies, užšiimsi 
ar raštais, — na 
na.. Paskui visą 
avė durnina. .
: ką aš čia rašy- 
ą draugystę, dar 
po susirinkimus 

• užduoda kokią 
) kai Užpuola li- 
rtis artinasi pa- 
ilogą padaru sau 

kurie lieka pa

dabar nesirupin- 
ateitį, sakydami 
, pasijunta į ją 
i pervėlai jau ką

ogus mokėtų su- 
ida reikia daryt 
ia, kur eit ir kur 
Igtis ir' kaip nex 
ų pataikyt gyve- 
ikrai. Ba žmo- 
imo sukimąsi ,vi- 
kybių tarpe yra 
lėlio mašinerijos 
[ada ratukų kar
to j ’kitų iratukų 
ida 'laikrodis ei- 
gerai. Gyveni- 

t eina: jame pil— 
i ir karbų ir ply- 
sur sutaikai vie- 
10 kruplius, su 
i gerai, o jeigu 
is permažais ar 
krumpliais no- 

ia nesisuks. Jei 
eišgali, kas ne
mažų krumlių į 
bus paleidimas, 
a jus išmokysi,, 
okiais busit kad 
ykių šį pamok-7 
lit, arba jei nei 
irdėsit.
i eisiu sau šon- 
it ir mieruot, o 

pasakysiu ko- 
kokie ne.

jimas. Chicagoje 
įams dar dvi md- 
viejų intartų nuo- į 
kitų vyru, šios 

iudusips viena sa- 
os vyrą (motina 
am nežinartt, ant 
tas vyras pradė-

T. Klimekienė ir
Koulikienė ap- 

žudyfctėje po to 
iš žemės jų pir

uose rasta nuodų 
įdymui kelių ypa- 
asta lavonai pen
ai ar kitai iš tų 
prigulinčių, išty- 
i irgi nebuvo nu-

1923 
>SKNY- 
itams — 
I ant pa
duodami 
mai. ::

td, Ohio

Nuo Redakcijos
CLEMENCEAU NEATSIEKS TIKSLO

TZAReS dienose, Amerikai 
įsivėlus į Europinį kon

fliktą, ^Francuzijai pasisekė 
gabia propaganda įgauti Su
vienytose Valstijose didelės 
simpatijos. Belgija būva va
dinama nukentėjėlė, o Fran- 
cuzija ‘'karžygė”, “pasišven
tusi”, "pasiaukavusi” kovai 

( ūž demokratizmą, nes Fran-

Padėkavonės Dienos 
Istorija

Amerikoje yra tautišką šven
tė vardu “Padėkavonės Diena”, 
kuri įvairiai pravadžiuojama — 
tai “čiken dei”, tai “turkei dei”, 
ir kitaip. Ją švenčiama pasku
tinį ketvergę lapkričio mėnesy
je, o ne tam tikroje nustatyto-

cuzijos žemėse buvo didelių Je kalendorinėj dienoj, kaip ki- 
mušių kuriuos Francuzai, su 
pagalba Anglų, paskui su 
Amerikonų, atlaikė. Fran- 
cuzija gavo ne tik simpati
jos, bet ir pinigų iš Ameri
kos, kuriuos. dabar gudravo- rOPIAPO, Coquimbo ir Vai- 
ja neatmoketi: įvairus sim- C lenar> ČHi val.stybėjr apra- 
patizatonai ir Ipatjs Francu- .... . . ! . suiudimęis aura- 
zai nori kad Suv. Valstijos šoma sekančiai buletine iš Wa. 
tą kares paskolą jiems do- shi D c Nationa] Geo 
vanotu. j__ i. Q . . - _TZ 1 . graphic Society rastines:

Karė jpasrbaigė. Pradėjo “Copiapo yra istoriškiausias
gryzti is Francuzijos jVme-'ciii ,žemėj miestas”, sako tasai 
rikos kareiviai.Pradėjo po]'buletinas pasiremiant praneši- 
Europą važinėti įvairus ke-jmu taj Draugijai nuo Harriet 
liauninkai Amerikiečiai; ap- Chalmer3 Adams.
lankė jie Francuziją, tarpe | «wmiam Whedwright> Ame. 

rikietis, 1851 metais pastatė pir
mą gelžkelį Pietų Amerikoje iš 
Caldera uosto, 50 mylių toliau Į 
linkui Copiapo. Mažas upelukas 
kuris pro jį praeina, kartais vi
sai beveik tuščias, kartais pil
nai užtvinęs, buvo pirmu oazu 
po perėjimo iškepusio Atacama 
tyryno. Keleiviams senų dienų, 
kaip ir dabar, tas siauras ruož
tas pievos buvo lyg Dievo ap
reikštas vaizdas.

“4 Copiapo, penkioliktame am
žiuj e,'iiumaršavo Inkų valdoyas, 
Tupac Yupanqui, su savo narsia . 
armija, pavergimui šiaurinės Či- ‘ 
Ii žmonių.

“Inkų kelias iš Peru (traukėsi 
išilgai 'Sniegu padengtų čiuku
rų Andes kalnynų ir skersai de
gantį tyryną. 1535 metais Die- 1

ČILI DREBEJIMŲ 
t AUKOS

kitų šalių. Ir visi — kaip I 
kareiviai taip ir turistai — 
parvežė čia nelauktų žinių: 
kareiviai pasakoja kaip ju^p 
įprastai ir su panieka Fran
cuzai užlaikė, lupo ant kiek
vieno žingsnio; turistai irgi 
pasakoja apie plėšimus ka
da Francuzai pasigauna ke
leivį iš Amerikos.

Dar blogesnių žinių parsi
vežė apie Francuziją karės 
tyrinėtojai ir politikai. Jie 
kur nebuvo, kur neklausė, 
visur Francuzai kalbėjo tik 
apie savo karžygiškumus, 
apie save kaipo pergalėtojus 
ir išlaimėjusius demokratiz
mui tei^ę; o Amerikos kariu- 
menė tik pajuokiama.

Ne visa Amerikos spauda!
tokius^-nors ir savo žmonių g0 del Almagro, Pizarro drau^
pranešimus talpino, tečiau iš 
tą kurie talpino Amerikos 
visuomenė jau įstengė susi- 
formuot sau tikrą opiniją I jnvJ 
apie Francuziją ir nusistatė! jant 
griežtai priešingai. . J ..geni Ispanų užrašai paąako- 
'»• Tą ^rancuzija, pajuto. Jl.ja ,a.pie- baisius kentėjimus nuo 
Šiose dienose atsiunčia sep^| šalčio ir troškulio kokius pane- 
diplortiatą.ir buvusi premje
rą Georges Clemenceau, at
naujinimui draugingumo ir 
išgavimui (užjautimo Ame
rikos žmonėse ir užžiebimui 
neapikantos prieš Vokiečius, 
Peš Amerika pradėjo gra- , 
žiau į juos atsinešti.

Bet dedasi kas kita. Ša
lip bešalių klausytojų kurie 
nei simpatijos ūei anti-pąti- 
tijos riferodo, atsiranda žmo- , 
nių kurie stačiai išeina prieš 
Francuziją: t--'-—' —
Clemenceau kulkomis, kiti 
rimtesniu būdu senate kelia • 
balsą prieš tą svečią, o tas 
reiškia prieš Francuziją.

Washingtono administra
cija, prezidentas ii; valsty
bės sekretorius, kurie tvar
ko užru'bęžinius reikalus, iš
statytą kebliame padėjime: 
atsakinėti ant vienokių ir ki
tokių Clemenceau kalbų rei
kštų oficiališką atkreipimą 
domės į tai ką jis sako, ir su
keltų naminius ginčus, ko ji 
labiausia vengia, kadangi di
dėlė dalis spaudos jau suki
lo prieš tai. •

Kalbas ir ginčus Clemen- 
šėaų čia sukėlė,'tečiau jo mi
sija liks tuščia, sako augš- 
tieji autoritetai, ir jam ne
pasiseks užvesti naujų ry-1 
šių su Suvienytomis Valsti
jomis.

gas, vyko tuo pačiu keliu su di
dele armija Ispanų ir Peruvie- 

I čių, arkliais ir Mamomis, dviem 
'kunigaikščiam vadovau-

Į šė Almagro kareiviai šešių mė
nesių maršavime. Tyrynas li
ko numėtytas jų 'kaulais, ža- 
vėjančios buvo Copiapo' pievos 
tiems kurie išliko!

“Almagro neįstengė pavergti 
pietinių-gyventojų, ir už penkių 
metų vėliau vėl Ispanų armija 
buvo nusiųsta į Copiapo, šį sykį 
vedama Pedro de Valdivia, ku
ris patraukė į pietus ir įsteigė 
Santiago. ;

“Ramiose dienose 1849 mėtų,.

ti mano. Kaip Velykos atsibu- 
na tik nedėldienyj, taip Padė- 
kavonės Diena įtik ketverge.

Tos šventės istorija yra jau 
301 metų sena. Tai buvo 1621 
kuomet pirmieji balti ateiviai iš 
Europos, po ištisų metų pusiau 
badavimo šioje naujoje žemėje 
tuščiame jūrių pakraštyje Mas
sachusetts valstijoje, sulaukę 
didelio derliaus, susirinkę-nuta
rė paskirti padėkos ir maldų die-

kuriuos nusišo- 
■tt. Draugingi 
padovanojo dar Į 
Vienos dienos

JUOZAPAS IR ZELBČRA
PARAONO sapnas

Bibliška Meilės Pasaka Dranioje Parašė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)

Dr. Sun su Bolševikais
Pietinės 

prezidentas Dr. Sun Yat Sen 
norėdamas atgauti galę, net su 
Maskvos, bolševikais susirašinė
ja norėdamas sueiti į sąjungą.

-Jis tikrina jis pats nėra bol
ševikas nei nenori bolševizmo 
savo' šalyje; jo noru yra užves
ti prekybos ryšius su Rusija.

Dr! Sun yra krikščionis, likęs 
apšauktas “Chinų Jurgis Wa- 
shingtonas”, kuris pirmutinis 
buvo vadovavime sukilimų nu
vertimui Mančžų dinastijos ir 
liko pirmas Chinijos preziden-i 
tas.

Chinijos pabėgėlis

kuomet Kalifornijos auksas pra- 
Įdėjo vilioti žmones plaukti lai- 
ivais aplink pietų Ragą, Valpa
raiso patapo dideliu turgamies- 
čiu Pacifiko pakraštyje, aprū
pindamas- miltais ir kitais reik
menimis Kalifornijos mainerius1. 
Mario pionierius diedukas pasa
kodavo apie tas indomias dienas. 
Kuomet jis buvo čili žemėj an
kstyvoj dalyj pereito šimtme
čio, Copiapų/ buvo svarbiu mies
teliu, dalinosi Europos operos 
sezonais išu Santiago ir Valpa
raiso. " .
* “Wheelwright’o sapnas buvo 
pastatymai gelžkelfo skersai An
des kalnynų į Tinogasta, Argen
tinoj! ir toliau iki Atiantiko; te
čiau kelias nenuėjo Uoliau už 
CopiapO.

“šis didis Amerikonas taipgi 
davė čili valstybei telegrafo si- 
sllemą, o neįstengęs sukelt Ame
rikiečių kapitalų įsteigimui lai
vų linijos tarp Valparaiso ir New 
Yorko, nusikreipė į Angliją ir 
įkūrė pradžioj šešiasdešimtų me
tų pirmą garlaivių kelią tarp to 
vakarų pakraščio ir 1

“1832 asilais važinėtojas, Juan 
. Godoy, atrado'' sidabro sluogs- 
niuis, netoli Copiapo ir patalpino

■ tą ilgai užleistą miestelį ant 
i žemlapio.
• ' “Godoy’o pasaka skaitosi lyg 

romansas. Dasiėdus jam vežio
ti šakas į miestelį pardavinėti, 
jis išsileido skersai pampas me
džioti. Sėdėdamas ant akmens 
pasilsėti,’jis patyrė kad jo sėdy
nė buvo iš sidabro. Sugryžęs 

i namon ir parsinešęs'šmotus to 
j metalo! jis tuoj nusidavė pas sa-1

vo mokytą pažįstamą ir apipa
sakojo dalyką, o tas pagelbėjo 
savo tamsiam žmogeliui kuodau- 
giausia įgauti naudos iš savo ra
dinio. Godoy patapo tų laikų 
Sidabro Karalium.

“Sunku buvo mums įsi vaiz
dini buvusį Copiapo puikumą iš 
dabar užleisto musų užeito ma
žo miestelio. Pusė jo budinki] 

, buvo griuvėsiuose, po baisaus 
j žemės drebėjimo pirmesniais 

metais. Kotelis, užlaikomas nu
siminusiu veidu Anglo, išrodė 
visai sulamdytas. Durįs ir lan
gai buvo aplaužyta ir langų stik
lai išbirėję. Jisai atsiprašinėjo 
kad reikia naudot žvakes, saky
damas jog gazo ryrios, dar ne
pataisyta. Akmeninė maudynė, 
įlipama eile akmeninių laiptų, 
išrodė pakrypus.

“Tečiau “Copiaponai nenusto
ję vilties. Daugiau negu sykį 
žemės drebėjimai suardė tą mie
stelį. šioje šalyj kur atsakantis 
lietus yra didelė retenybė, žmo
nės1 pradėjo tikėt jog žemės dre
bėjimas yra žyme užeinančio la
bai’ reikalingo lietaus, žemės 
sudrebėjimų protarpiais jie žiu
ri į rytus, tėmydami didelio sni
gimo Andes kairiuose. Tada 
upės užsipildo vandeniu ir pie
vos prasišypso.

“Iš Copiapo skersai tyryną ei
na keliąs linkui kalnynų; tuščių, 
skaluotų, ir baisių; tečiaus ir 
tuose Anduose yra išdidaus gra
žumo, Iš musų stovyklos, sau
lėleidžio valandoj, spalvuotumas 
pakrančių, indubimų ir čiukurų 
buvo taip stebėtinai gražus' kad 
sunku ir apsakyti. Ružavbs. spal
vos maišėsi su giliai rožinėmis; 
rožinės1 su rudomis; rudos su 
.purpurinėmis. Paskui kiekvie
nas augštas čiukuras tapo sar
gybiniu saugojančiu paslaptin
gą Prižadų žemę užpakalyj Ari- 
dų.

“Mes prakeliavom pro griuvė
sius senai apleistų akmeninių 
namų, buvusių; turbut, 'gyveni
mų tose tolimose prieš-Inkų val
dymo dienose kuomet tie kalnai 
dar nebuvo iškilę iki jų dabarti
nio augščio ir ši sritis dar palai
kė augmenis. ‘

“Vykstant Į pietus nuo Copie- 
po, biskis po biskį tyrlaukių au
galai keitėsi iš žolių ir krūmelių 
į augštus algarobas ir daugybes 
rusių, kaktusų, kurie tūli žydėjo 
dideliais raudonais žiedais, Ne
toli Vallenar mes iriėjom į pla
tų, iriguotą-laistomą klonį, ža
lią kai emeraldą su alfalfa; 'ir 
pilną vynmedžių apaugusių di
delėmis uogomis kuriems lygių 
aš nesu, matęs jokioj kitos, že
mės dalyj.

“Tie vynmedžiai, atgabenti 
pirmiausia iš Ispanijos,, dabar 
auginama labai plačiai. Fran- 
ėuzijos vynmedžiai, prasiplati
nę tam tikrose dalyse, buvo at
gabenti pirmutinėj pusėj perei
to šimtmečio. Čilijos vynai yra 
pagarsėję peri visą Ispanišką 
Ameriką. Tenai vyno išdirbi- 
mas skaitoma tautine' indus'tri- 
ja ir kaip kurie prohibicijos pa- 
geidautojai nori patalpint leng
vąjį vyną ir alų ant juodojo la
po. s

“’Plaukiant pacifiko pakraš-

rią Augščiausiajam už išgelbė
jimą jų iš bado ir-išlaikymą gy
vais — nors daugelis jų išmirė 
nuo ligų ir bado. Gyvi likusieji 
tą dieną šventė su didžiausiu 
pamaldingumu ir skupiai pasi
gaminę naujo augio valgių ir 
laukinių ihdikų 
vė laukuose, ir 
Indi jonai jiems 
savo produktų.
šventė prasitęsė net 'į tris die
nas.

Dabar Amerikonų beveik už
miršta ta šventė kaipo tekia, ly
giai kaip ir kitos šventės: žmo
nės nuėję toli nuo jų reikšmės-. 
Dabar Padėkavonės Dienoj šei
mynos susirupin’ę kaip pasirengt 
gardesnių® pietus, didesnį indi- 
ką ar žąsį, ar vištą išsikept, ir 
apsieina be padėkos. Taip pat 
juk ir Kalėdas švenčiama: lau-, 
kiama jų tik del to kad bus. do
vanų, o ne kad paminėjus Kris
taus užgimimą.

■ Lojančios Varles
Iš San Domingo salos sugry- 

žus New Yorko muzejaus eks
pedicija parsigabeno varlių ku
rios loja kai lapė ir čypia kai 
paršas. Lojančių varlių gaudy
tojai pasakojo kad inėjus į tam
sias tropiškas (šiltų kraštų) gi
rias nakties laiku, girdi lyg šu
nų lojimą augštai. virš galvos. 
Pirma sugauta lojanti varlė la
bai nustebino gaudytojus. Vie
toj raitytis kai varlė ar urgsti 
kai šuva kada jau sugauta, var
lė pradėjo žviegti kiaulės balsu. 
Vėliau patirta kad tos medžiais 
laipiojančios varlės perėjimo lai
ku išlipa iš medžių ir deda kiau
šinius ant žemės. Tų varlių 
kiaušiniai neišsiperi taip kaip 
šiaurinių varlių, kurie pirmiau
sia paliuosuoja buožgalvius, bet 
iš jų išeina mažutės varliukės, 
panašios savo tėvams. Pirmą 
varlę sugauti nebuvo lengva. Ji, 
kaip ir kitos, yra didelė. Kada 
ją palietė, ji ištrėškę iš save ko- 
kj tai baltą skystimą, kuris su
kėlė karštį rankoj ir pripildė 
orą troškiu kvapu.

Krezo' Pinigai
Iš Srtiyrnos parvykęs Ameri- 

kąj£uv. Valstijų konsulas Hor
ton parvežė 30 mažų auksinių 
pinigų kurie tikima bus pirmuti
niai pasaulyje mušti pinigai: jų 
dabartinė vertė apkainuojama į 
milijoną dolarių. Tuos pinigus 
konsului indavė parvežti Ameri
kos archeologai kasinėją griuvė
sius senovės Lydų sostinės Sar- 
džių. Bėgdamas iš padegtos 
Smyrnos Horton tik keletą dai- 
ktųigalėjo pasiimti, taip tų bu
vo, ir tie, pinigai;

Tai yra<^Krezo pinigai, pasku
tinio 'Lydų karaliaus turtingiau
sios taįs laikais buvusios Maž. 
Azijoj tautos. Pinigai tie buvo 
mušta tarpe 561 m. prieš Kris
tų, kuomet Krezas užėmė sos
tą, ir 546, kuomet jį paėmė į 
nelaisvę Persų monarchas, Ky
ras. (Skaityk: “Lietuvių Pra
bočiai Lydai”, “Dirvos” laida.)

Subruzdimas del "Revi
zoriaus”

Laisvo žodžio, spaudos ir nuo
monės pareiškimo persekiojimas 
Lietuvoje viešpatauja. Ponai 
valdininkai naudojasi savo galy
be. štai kaip rašo mums vienas 
draugas apie “Dirvoj” tilpusi 
“Revizorių”:

Jlią tarp to čiu, atsisveikini su žalumais pa- 
Europos. lei Guayaquail; paskui tęsiasi

i ilgas pajūrio tyrynas per visą 
- peru ir šiaurinę, čili. Tiktai ar- 
> tinantis’ netoli Coquimbo vėl 
; pasirodo žali laukai;

“Per šimtmetį ir pusę Cocįuim- 
: bo buvo pasižymėjęs kaipo kai- 

syklų centras. Viena iš šiauri
nės Amerikos plieno kompanijų 

■ išvystė pažymią geležies nuosa
vybę milžiniškose Tofo kasyklo
se, kur1 rudis imama iš geležies 
kalno ir gabenama elektrišku 
gelžkęliu į prieplauką ir pilama 

j į laivus išvežimui.”

“Viso Trakų'apskričio ponybė 
sujudo, sukruto paskaitę “Revi
zorių”. Mat teisybė labai karti- 
žada žut-but sužinoti autoriaus 
pavardę kad “jį” nukryžiavo- 
tų.... Taigi nekoks1 butų au
toriaus likimas. Klerikalizmo 
hydra dar gyvuoja. Seiman, ro
dos,-vėl jie įsagaliavo-daugumo
je. Tie ponai žada veikti. Gir
dėti žada kreiptis prie Lietuvos 
Atstovo Čarneckio Washingto- 
nan sužinoti “Laisvo Lietuvio” 
tikrą pąvardę.”

“Revizorius” tilpo “Dirvoje” 
keliuose numeriuose šią vasarą. 
Jis matyt labai nepatiko Trakų 
apskričio valdininkams.

Keistai jie įsivaizdina: mano 
atsikreipsią į savo; atstovą čar- 
neckį, o jis privers redakciją iš
duoti autoriaus tikrą pavardę. 
Tokių dalykų Atstovybė negali 
išreikalauti; ir jų užsigeidimas 
bus tuščias'; kitą, Atstovybė to 
nei nereikalaus.

[Potiparas ištempia akis.]
Kunigas [prieidamas prie Juozapo]: Iš- 

I tark garbingam viešpačiui jos vardą — 
o jo gera širdis negailės tau jokios moteriš
kės visoj Egipto žemėj!
Juozapas: Pamylėjau aš ją Potiparo ru- 

| muose vergaudamas. [Potiparas vėl su- 
Isirupina.] Ir jau Dievas man ją buvo ati- 
' davęs, tik nelaimė kad buvau j kalinį įmes- 
'tas ii’ nuo jos atskirtas. Ją širdyje vienok 
visą tą laiką turėjau. ir užmiršt negaliu. 
Jeigu dar ji tebėra gyva, nužemintai mel
džiu duoti man Asenatą, Potiparo palocių 
dievų ugnies kurstytoją.... [Kunigas iš 
to nusistebi ir nudžiunga.]
Potiparas [atsidusta, džiugiai]: Asena

tą! Kunigo dukterį! [Puola prie Juo
zapo, bučiuoja ranką, priklaupęs] : Atleisk 
man mano nusidėjimą kad aš tave nekal
tą kalėjiman nustūmiau. Aš nesupratau 
tada tavo padorumo ir patikėjau savo žmo
nos žodžiams.......

i Juozapas [gražiai]: Stokis ir būk links
mas, nes mano Dievas tau senai yra do

vanojęs. [Potiparas stojasi, nueina, prie 
I Kunigo.]
Potiparas [patenkintas prieina prie Ku

nigo, uždeda jam ranką ant peties] : Ar 
tikėjai to, Kunige? Džiaugtas šia diena ir 
dėkuok dievams' kad’ per paties Paraono 
rankas atiduodi savo dukterį už žmoną ne 

į kam kitam kaip tik tam ką Faraonas rado 
tinkamiausiu paskirti (valdytoju'viso Egip
to! [Faraonas akim visus gaudo, dairosi, 
laukia.]
Kunigas: Laimino mane dievai leisdami 

; sulaukti tokios linksmos dienos kaip šita! 
Nes tikrai Asenata yra sveika ir gyva ir 
daug kartų ji verkdama man minėjo Juo
zapą sakydama jog jis nekaltai Potiparo 
įkalintas, ir tą jai užtikrino Potiparo žmo
nos tarnės. [Stapčioja, iš džiaugsmo neži
no ką daryt. Potiparui] Gerai, gerai/į jos 
.vietą prie smilkintuvo aš pasiųsiu kitą vai- 
delytę iš dievnamio.
Faraonas: Tuoj atvadinkit Čia Asenatą 

I ir pastatytai prieš mano akis, ir aš palai-’’

Faraonas : Ištiesų, ištiesų aš turiu taip pa- Į 
' daryt, ir 'tai tuojau, negaišuojant. [Už
simąstė sau vienas.]

[Kunigas, Potiparas ir Masid tarp sa
ve kalbasi, kožnas. rodo į save kad jį 
Faraonas paskirsiąs.]

Potiparas [Masidui, rodydamas į. Juozą-Į
pą] : Dabar vesk tu jį atgal į kalėjimą ir i 

uždaryk ten kur buvo. Beliko dabar vieš-i 
pačiui tik pasirinkti žmogų kuris galėtų už
imti į savo žinią visus Egipto laukus ir jų i 
derlių, ir kurį Faraonas galėtų paskirti. 
Neabejoju jog Faraonas žino gabiausius 
savo žmones! [Paskutinius žodžius tarda
mas nėri atkreipt Paraono atidą į save.] 
Masid [prieina prie Juozapo, ima už pe-

tiesj : Man prisakyta tave vėl į kalėjimą | 
vesti. Eik su manimi, Jau tu čia daugiau | 
nereikalingas. •

[Kareiviai prieina ir sustoja prie Juo
zapo šonų, gatavi išlydėti Juozapas 
galvą nuleidęs atsisuka eiti.]

ParaoNas [pašoka soste]: Liaukitės! At-
sitolinkit nuo jo! Kas turi valią pasiųst 

atgal į kalėjimą tą kuri aš pas save pavadi
nau? Gryžk čionai, Juozapai, ir prieik 
prie manęs. [Faraonas atsistoja. Karei
viai nuo Juozapo nueina kur buvę. Potipa-1 
ras paeina toliau nuo sošto.] Kadangi tau 
dievai, vislab apreiškė, taigi nėra mano že
mėj nei vieno taip protingo ir išmintingo 
vyro kaip tu, dėlto aš tave skiriu ant mano 
žemės perdėtiniu, ir tavo žodžiams turi vi
si mano žmonės paklausus būti.v [Prisiar
tina prie'Juozapo. Visi!nustebę žiuri. Fa
raonas nusimauna nuo piršto žiedą ir už
mauną Juozapui, ir apvelka jį balto šilko] 
ploščiumi ir kabina ant kaklo retežį] Tik 
aš vienas visoj Egipto žemėj už tave vy
resnis tebusiu. [Atsuka Juozapą į kitus, 
laikydamas ranką ant jo peties. Viši Juo- ■ 
zapui nusilenkia. Potiparas mažiau.] Štai' 
aš jį uždedu vyresniu ant visos. Egipto že
mės". Aš esu Faraonas, o be jo valios nieks Į, 
nei ranką nei koją’ neturės pakelti prieš 
Egiptą. r . . , . . .......... .
Kunigas [laimina abiem rankom] : Te-1 minsiu ja su savo išrinktiniu Juozapu.

laimina dievai musų išaugštinto Parao- Potiparas [Masidui]: Skubėk į mano pa- 
no perdėtinį Juozapą ir telaimina visą mu- locius ir įsakyk Asenatai pribūti prie Pa
sų žemę per jo išmintį ir darbus! [Paskui raonO) kuris jos kuogreičiausia reikalauja 
eina prie aukuro ir pilą žolės.] matyti.
Juozapas [priklaupęs bučiuoja Faraono j Paraonas [juokaudamas]: Ir eidamas ne- 

rubą]: Su pagalba Dievo, visomis jiego- išsiplepėk kas čia atsitiko iki ji pati ne- 
mis.pasižadu tarnauti-savo viešpačiuLEa= k&sitikrins. Eik! [Masid išsiskubina.] 
raOnui kad jo garbė ir galybė išaugtų'didės- Juozapas: Ar aš tikėjąu tokios laimės ir 
nė už visų kitų valdovų ant žęmėš. I tokio džiaugsmo kokį man šiandien gar- . 
Paraonas [pakelia jį paimdamas už able- bingas Paraonas padarys!

jų pečių]: Ramus jr patenkintas aš nuo paraonas: Aš apvesdinsiu tave su Asena- 
šiandiėn liekuosi turėdamas tave savo pa- jr paskirsiu tau savo palocius šiauri? 
vaduotoju. [Sėdasi] O dabar, Juozapai; niame mano dvaro krašte, o po kelių dienų 
išmintingas jaunikaiti,^ aš nusprendžiau Į galėsi išsiduoti su antru mano vežimu, pa- 
padovanot tau žmoną iš visų Egipto gra-. jįrbdintu iš sidabro, ir su tvirčiausiais bal- 
žiausių moterų ir mergelių. Paminėk cia nais mano žirgais, apžiūrėti visus Egipto 
kurios mors vardą, o tuoj tau ji bus atves-1 laukus, paskirti ant jų urėdininkus, ir įsa- 
ta ir aš pats palaiminsiu tave su ja ant Ikysi kad jie visa darytų kaip tavo bus nu- 
sados. . ' rodyta. Laimingas aš radęs žmogų kuris

[Visi laukia ką Juozapas paminės.] • bus maitintojas viso mano krašto sunkiuo-

ta ir paskirsiu tau savo palocius šiauri-

Juozapas [apimtas džiaugsmo]: Jei ma
no viešpaties žodis stojasi, prašyčiau ati

duoti man tą puikiausią šios žemės gėlę, 
gražiausią iš gražiausių — tą kurią aš visą 
laiką savo širdyje auginau kalinyje būda
mas. ...

se ilgo bado metuose.
Kunigas: , Rytoj ryfe, saulėtekio valaiidoj, 

surengsime dievams padėkai aukų degi
nimą. i

(Bus daugiau)
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Adresuokit:

Kandidas Dykai!
Kai lapai ugnyje, nyksta KANDIDAS nuo musų Knygyno lentynų, 
iki ant galo liks jis tik rankose tų iš kurių negalėsit gauti. Dabar 
turit progą Įsigyti. K ANDIDĄ tą baisiausio bedievio Voltaire’o vei

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

GRUODŽIO 31 DIENA DOVA
NOS UŽSIBAIGIA!

Pasarga: Dovaną gauna tik tas 
kas pats yra skaitytojas ir kitam 
‘Dirvą’ užrašo, .o ne sau užsirašo.
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Knyga paskirai perkant, kainuoja W 
$1 popieros viršeliais; audeklo vir- ZĮ 
sėliais $1.75. Ją galima pasiųsti ir M 
kaipo Kalėdinę dovaną tiems kurie #4 
jau "Dirvą” skaito. W

“DIRVA” — 7907 Superior Av. Cleveland, Oi



Musų Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome » » ▼ ▼ Parengė K. S. K.

POETAS D’ANNUNZIO PASIRYŽO TAPTI 
VIENUOLIU

Gabrielius D’Annunzio, cen- 
ąacionalistas, poetų kunigaikštis, 
romantiškas kariauninkais' kuris 
buvo užėmęs Jugoslavų miestą 
Fiume po karės, didis mylėtojas

sai seniausias ir labiausia var- 
ginantis-pakutavojantis vienuo
lynas iš visų buvo įsteigtas žmo
gaus kuris savo maistą dalijosi 
su vargšais ir vagimis it kuris

j landų jis per aštuoniolika valan
dų dirbdavo prie studijavimo.

D’Ahnunzio pirma eilių kny
ga buvo išleista pirm sueisiant 
šešiolika metų amžiaus, bet jis 
pats sakosi jog tik sulaukęs tris
dešimts trijų metų amžiaus jis 
teišmoko atsakančiai rašybą.

1 DR. J. ŠEMOLIUNAS 

Akių Gydytojas
Ofiso valandos 
10 ryte iki 11 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8
(Tąsa iš pereito num.)

Minimasai didysai bibliškas tvanas taipgi 
turi sąryšį su Plejadomis, ką galima' susek
ti iš legendų ir mitų užsilikusių pas visas 
žemės tautas. Mirusiųjų paminėjimas (vi- 

‘si šventi) buna laike Plejadų aiškaus anks
tyvo vakaro užtekėjimo rytiniame dangu
je — to laikosi beveik visos žemės tautos 
net iki dabar.

Talmude randama gan keista legenda 
subendrinta su Plejadomis kaslink tojo vi
suotinojo tvano; /‘Kuomet Jisai (Dievas) 
panorėjo užleisti ant žemės tvaną, Jisai iš
ėmė dvi Žvaigždį iš Plejadų tarpo ir palei
do vandenis; o 'kuomet panorėjo sulaikyti 
lietu, Jisai paėmė dvi žvaigždes iš Arkturo 
ir sulaikė -visa.”

Persai lapkritį vadino “Mordad”, kas 
reiškia “mirties angelas”, ir tame mėnesyje 
jie apvaikščiojo paminėjimą mirusiųjų; gi 
tą naktį, kuomet Plejados prisiekia savo 
meridiano (lapkričio 17 d;), joki peticija in- 
teikta jų karaliams nenueidavo ant nieko. 
Blake rašo kad lapkričio pirmoji naktis 
tarpe Druidų (Britanijoje) 'buvo pilna bur
tų ir misterijų, ir buvo laikoma pradžia- 
persitvarkymas pasaulio, arba nauji metai.

Pietinės Amerikos Indijonai Aztekai 
drebėdavo tą naktį kuomet Plejados pasie
kia augščiausį savo kelio laipsnį: tie žmo
nės manė kad jau pasauliui prieis galas-, 
Buvo aukaujama žmonės, o visi per naktį, 
ant kelių suklaupę, laukė pabaigos....

Ankstyvieji Ispanai susekė Meksikonų 
legendose kad Plejadų priėjimo -meridiano 
naktį pasaulis kartą buvo sunaikintas'; pa
našios legendos randama ir tolimuose ry
tuose. Sunku suprasti’kaip tokios legen
dos išsipįatino po visą žemę —.pasiekė ry
tus ir tolimą Ameriką, kuomet tarpe tų 
kontinentų guli platufe okeanas, diddžiausi 
vandenįs.

Iroquois Indijonai Plejadas vadino Sep
tyniomis. Jaunomis Ypatomis, kurios per 
naktį saugoja šventąsias (augmenų per žie
mą) sėklas. t

Onandagų legendoje* kalbamą kad In
dijonai sykį išėję jieškoti geresnės medžio
klei vietos apsistojo girioje, ir jų vaikai su
stoję ratu ėmė šokti. Prie jų priėjo- senas 
baltais plaukais ir plunksnomis apsikaišęs 
Indijonas ir prašė paliauti šokus, nes galįs 
blogas .ištikti; vaikai šoko, neatkreipdami 
'domės, ir pajuto bekįlą augštyn; vienas su
šuko: “Nežiūrėkite atgal, nes tenai kas kei
sto stojasi.” Vienas vaikų, pažvelgęs atgal, 
'tapo puolančia žvaigžde (meteoru), o kiti 
pakilo į augštybes ir dabar matomi grupė
je žinomoje Plejadomis.

Randama viena net keista pasaka bu
vusi tarp Hotentotų, 'buk Plejados yra tai 
septynios žmonos nušovusios savo vyrus už 
tai kad jie nežaidė su jomis.... .-Butų žin- 
geidu jęi galima butų susekti pradžią šios 
vienintelės skirtingiausios pasakos link tų 
žvaigždžių.

Daugelio necivilizuotų žmonių tarpe 
yra pasakų kad .tos žvaigždės pasidarė iš 
nuo žemės pakilusių žmonių, iš meškos sų 
vijusiais ją šunimis, ir tt.

. / Apie prapuolusią Plejadą taipgi įvai
riai kalbėta. Aratos rašo:

nančios j sodną rinkti nuo medžių baltų sa- 
, kų, pasivertė i sakus ir apsidėjo giliai žie-4 

vėje. Kuomet palydovės negalėjo iškrapš
tyti ir pati karalienė su kaukulu pradėjo 
badyti, tuoj jis pavirto Į milžiną ir paėmęs 
ją pabėgo: nuo tada tik šešios Plejados te
liko.

Dar yra pasaka jog kartą buvę ant že
mės septynios' gražios mergelės, kurias se
kiojo jauni vyrai; pabėgimui nuo jų, jos 
užlipo ant medžių viršūnių ir užšoko ant 
dangaus.... ir tapo žibančiofnis Plejado
mis. Viena pasilikus paskiau kitų: ji 'bu
vo “sarmatlyva” ir todėl yra neįžiūrima 
žvaigžde. Tie vyrai tuoj pernešta Į 'Oriono 
žvaigždyną.

Kiek nors verta ir atskirai paminėti tas 
žvaigždes sulyg mitologijos padavimų. Al- 
cyona, šviesiausi iš. jų grupės, sakoma, per
stoto augštybėse Atlantidą nimfas ir su

1 (Poseidonu (vandenų dievu) buvus motina
' Hyrako.

Žvaigžde Maja, seniausi ir gražiausi iš 
tų dukterų, apsivedusi su Jupiteriu tapo 
Merkuro motina.

Elektra — motina Trojos įsteigėjo Dar- 
dano.

Taygeta buvo patronė-dievė Spartos 
nuo tada kada jos sūnūs įsteigė tą valsty
bę.

Steropa, sakoma, ištekujus už Aeno- 
maus; iš jų gimė duktė Hippodaima.

Tą mes sužinome apie Plejadas, tą pui
kų, patraukiantį augštumosė reginį, apie 
kurį nuo amžių daug kalbama, rašoma, dai
nuojama.

(Bus daugiau)

NAUDINGOS KNYGOS

"Kaipo septynios garsios žinomos ant lupų, 
Bet tik šešios matos žibančios akims.” *

Mituose 'tikrai nenurodoma kuri iš jų 
(sulyg vardo) butų ta prapuolusioji. Vie
nur sakoma tai esanti Elektra; motina Dar- 
dadno, įsteigėjo Trojos, kuri padengusi sa
vo veidų nenorėdama regėti to miesto su
naikinimų. Grekai sako jog tai Meropa, 
kuri ištekėjo už paprasto vyro Sfsyfo, pasi
jutusi nužeminta, nes jos kitos seserįs buvo 
ištAėjusios už dievų, todėl ji iš sarmatos 
pasitraukus iš savo seserų eilės. Kitų sa
koma kad ši septintoji žvaigždė buvus už
gauta perkūno, treti — kad ji tapus perneš
ta į-Didžiosios Meškos (GrižUlio Ratų) uo
degų. Vėl randama minint kad kuomet ant 
žemės buvusi didelė karė, viena jų iš baimės 
pasislėpusi už kitų. Iroquois Indijonai sa
ko jog ta prapuolusi Plejada yra vienas iš 
tų vaikų kuris, pasiilgęs savųjų, ėmė verk
ti, uždengdamas savo veidų rankom.

Tarp Australiečių yra legenda jog ši 
grupė perstatanti karalienę sų šešiomis pa
tarnautojomis. Sykį Varnas (Corvus — 
kito žvaigždyno vardas) įsimylėjo į tų ka
ralienę, bet ji nesutiko būti jo motere. Var
nas žinodamas kad ji su palydovėmis ei-

MOKSLIšKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senęvės 

amžių didžiu kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pušį..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ..................... $1.75 

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

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkcreva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .................. ...........$1.25
Audimo apdaruose ____....-.................................... $2.00

Attiios Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunuz siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ................................ $1.50

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. I Parašė V. J. Budnikas. 
Kiekvienam svarbų tą knygą turėti. Pusi. 232 ..$1.00 
Audimo apdaruose ..... /....................$1.75 

Mohamędo Kelionė j Dangų ir kiti svarbus raštai: 
Ar mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli nuo Že
mės Dangus? Ar turi žmogus Dūšią? Kam' Žmo
gus gyvena?. Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 

- šeimyna. Parašė K. ‘S. Karpavičius. 126 pusi. .. 
-Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa

veikslėliai. Daug žipgeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
.Knygelė'turi 94 puslapius ..................

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

Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. ’Pusi. 67 ............................

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

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman

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

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų' ir merginų 

. eilės. Pusi: 172 .. .1....................-......
Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au

torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ................

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

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin-' 
karnų visokiam reikalui ir Šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107-............... ......... ...

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

Laimės Bejieškan’t — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu).i 107 pusi................................................

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

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

tfagediją-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuesai vertė P. Norkus. 182 pusi. ......

Rytų Pilis —- Dramą penkiuose aktuose, 14 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ............................... ............... '..

Grąfaš Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
, .dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver

tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 .................
Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 

Frartčuzo Mųliere, perstąto turtingo'kaimiečio bė
das apsivedus su . panaite. Visai įtinka Lietuvių 
sęenar. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 .. ...............

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

Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti. 35 pusi. .....,........ ......
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“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O-

Italijos, galutinai nusižeminęs net dalinosi duona su žvėrimis 
atėjo prie Franciškonų vienuo
lyno durų ir prašo priimti jį į

i Vienuolius.
šio poeto troškimas žemiškų 

dalykų pasikeitė į troškimą dva
sinių. D’Annunzio, kuris visa
dos patenkino savo' širdį viso
kiais materialiais ir kūniškais 
daiktais, lantgalo nuseno ir pa
matė kad jaunystės sparnais ne- 
Įekiosi. Jis dabar yra penkias-

' dešimts astuonių metų amžiaus-, 
pasijuto gyvenimo tuštumoj, ne
tinkąs nei draugams nei drau
gėms jaunesniems už save.

Ypatingas, plonas siūlelis ku
ris, kaip žinovai 'tikrina, tęsėsi 
per jo poeziją ir visus raštus 
žymi ką tokio nep atprasto, dva
sinio, ir jo raštuose žybsi dvasi
nė ugnis. Gal but kad šis jaus
mas jame atbunda ir traukia į 
save, po to kaip jis pilnai užsi
ganėdino tuomi ko širdis geidžia 
per visus- ilgus savo trukšmingo 
gyvenimo metus, po to kaip at
riekė pasaulinę garbę.

Kareivio-poeto siela visada jį 
vedtė reikalauti daugybės daly
kų iš gyvenimo. Dabar turbut 

: jo dvasia reikalauja savo.
D’Annunzio jau gatavas pasi

traukti iš to tako kuriame atsi- 
garsuoja nepaprastas garbini
mas vyrų, iš tako'-aptverto dai
le ir pasauliniu turtu, numar
ginto suviliojimais gražių, gar
sių moterų kurias jie savo gyve
nime praleido.

žibančius papuošalus kaliau- Į 
ninko jis padės į šalį ir apsivilks 
rudu apdangalu vienuolio. Vie
toj dabar išdabintų jo palocių 
sienų jam ‘liks tik tuščios, pa
niurusios vienuolyno sienos.

žemas tylus gaisas moteriš
ko balso kuris buvo taip bran
giu jo atisims, palytėjimai mo
teriškų ranką ką jis laikė taip 
brangintinu, moterų gražumas 
kas buvo taip daug reikšmingu 
jo gyvenime, viskas tas jam bus

! nutraukta ant visados. Akįs kū- 
riose jo meiliškos dainos kūrino 
ugnį dabar degs tuščiai.

šis vyrąs, kuris uliavoijo su 
muzika ir šokiais ir kvatojimais 
per daugybes paslaptingų naktų 
gulės dabar vienas ant lentinio 
suolo ir gal ’but melsis. Ketvir
tą valandą ryto reiks -keltis pa
garbint Dievą.

Vietoj gardžių vynų; jis te
gaus Vandenį gerti; vietoj ska
nių valgių tegaus duoną ar šiaip 
ką, be mėsos' ir (tas nebus paduo
dama ant lėšktės. penkiasde
šimts dienų kas metaūturės pas- 
ninkaut — tas žmogus kuris bu
vo pripratęs prie Kaip turtingo 
gyvenimo ir išdykių valgių.

D’Annunzio,‘ kuris sekė kiek
vieną savo pamišti jimą, užšigei- 
dinią ar norą, kuris perdrąsiai 
pasirodė laisvas nuo visokių tai
syklių ir morališkų žmogaus pa
tvarkymų, kaipo vienuolis turės 
.lenktis prieš savo augštesniuo- 
sius ir bus ant jų paliepimo pa
statomas- dirbti arba melstis ne
migto valandoj. Ąugštos svajo
nės ir blaškymais! visame ką tik 
jis pamislindavo bus užkirsta.

i Neliks jame valandėlės kurią jis 
galėtų skaityti ar jausti esant

i jo.
D’Annunzio apsisvarstė kad 

taip kaip jis iki šiolei gyveno 
yra jau tuščia antgalo, jau ne
siausti ir nesvajoti ir nežaisti 
senatvės dienose, taigi nuėjo prie 
senoviško Franciškonų vienuo
lyno Magūzzanoj prašyti priim
ti jį. Jam buvo atsakyta ir pa
liepta atidžiai ir nuoširdžiai per
svarstyti savo pasiryžimo.

šis poetas sugryžo į savo puo
šnią vilią ir pradėjo rašyti dau
gybę gražių 'laiškų kuriuose jis 
išdėstė'vienuolyno viršininkams 
savo supratimą apie Franciško
nų zokoną. Po to ilgo bandymo 
pertikrinti vienuolyno perdėti- 
nius, D’Annunzio galiaus gavo 
pranešimą jog jis galės būti pri
imtas tik kaipo paprastas bro
lis. Po atsidavusio tarnavimo ir 
pasirodymo vertu, jam bus leis
ta padaryti paskutinį ir pilną iš
sižadėjimą pasaulinių dalykų ir 
patapti Franciškonų vienuoliu.

Biednysta ir savęs varžymas 
yra svarbiausi principai šio zo-l 
kono įsteigto per “šventųjų poe
tą”, Franciškų iš Asyžiaus. Ta-

girioje, nes jis sakydavo jog jo- 
kis žvėris nekąs žmogaus jeigu 
jis nebus alkanas.

D’Annunzio gyvenimas atžy
mėtas didelėmis nuodėmėmis ir 
išdykavimu, šv. Farnciškus gal 
pasakytų jam kad jis savo gy
venimą praleido badaudamas ir 
pakutavodamas. Jo badavimas 
ir skurdas neprivedė jo prie jo
kių blogų darbų.

Naujai pasiryžęs tapti vienuo
liu, Gabrielius D’Annunzio, gi
mė 1864 Metais Francavilloj, ne
dideliam žuvininkų kaimelyj pa
kraštyje Adriatiko jūrių. Ko
kias svajones jis įgavo iš mėly- * 
nų jūrių ir gražių erdžių apsi- 
reiškė jame pirmiausia laike vai- • 
kystės karjeros Prato Kolegi- į 
joj ' Toliau jis mokinosi Romos 
Universitete.

Turėdamas penkiolika metų 
amžiaus Pratoj D’Annunzio pa
rašė “Cincinnato”. Tas buvo iš
spausdinta tūlame žurnale ir jo 
redaktorius skubiai atėjo į mo
kyklą ir viešai išgarbino jį aki
vaizdoj mokinių ir mokytojų. 
Tas redaktorius pranašavo jog 
kada hors D’Annunzio pataps 
garsiu žmogum Italijos literatū
roj.

šitas pirmas pagyrimas davė 
jam drąsos studijuoti ir jis pa
tapo tuo kuo jis yra pasaulio li
teratūroje. Dar (pirm 20 metų 
amžiaus jis parašė “Lungo le 
Rive del Romuleo Tehro”, kurį 
veikalą jis pašventė Karaliui 
Humbertui. Karalius už tai jam 
prisiuntė laišką iš kurio jis įga
vo didelį pasiputimą pries' Visus 
savo draugus ir mokytojus.

Jis mėgo tokius pagyrimus ir 
gėrė giliai viską kas jam būda
vo patiekiama. Ir tas gėrimasi 
pastūmėjo jį prie didesnių ir di
desnių pastangų. Savo “Išpa
žintyje” jis pasakoja apie savo 
didelį vargą iki įstengė persiimt 
Italijka rašyba, apie savo karštą 
studijavimą Latinų poetų ir ra
šytojų Vokiečių ir Francuzų. Iš 
kiekvienųjlvidešimts keturių vą-

Tečiau kokiu rašytoju jis tapo! 
Rašė poeziją, noveles ir dramą, 

i Nuo vieno ant kito dalyko jis 
pereidavo su lengvumu ir jis iš- 
dryso daryti tokius dalykus ku
riais privertė stebėtis iš jo gar
sius raštijos vyrus!

“Kaipo žodžiais piešėjas D’
Annunzio yra milžiniškų įsivaiz- 
dinimų žmogus”, sako Johii Hu
bert Cornyn. “Jo stilius yra 
aiškiai puikus. Visame ką jis 
rašo yra lyg palytėjimas plastiš
kos grožės poeto, nesulyginamai 
gražus Italų literatūroje.”

Taip tai jo vienlaikiai rašyto-1 
jai pripažino jo gabumus. Joj 
daugelio metų studijavimas at-1 
nešė jam kaipo dovaną šitokią 
žmonių pagarbą. Per visus jo | Į 
raštus tęsiasi koks tai dvasinis!į 
siūlelis.

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 
Ineiga iš E. 79th Street

cunai?
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton^ ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,6-17 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

Apleidžia New Yorką kas Utarnin- 
kas. Greitas persėdimas Southam-

I ptone. Lietuviai apatiškai lydimi.
Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 

Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 
KELEIVIAI Iš LIETUVOS 

sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southampton^ ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų del kainų ir reika

lingų dokumentų atvažiuojantiems 
keleiviams galite gauti nuo bile 
agento. Reikalaukit. Jų yra ir jū
sų mieste arba apielinkėj.(Bus daugiau)

Geras maistas
kiekvieną kūdikį sveiku ir 
negalite žindyt savo kūdiido, jums pirmutinė 
pagelba turi būti

EAGLE BRAND 
£ CONDENSED MILK >

Motinos' per tris gentkartes vartojo jį, jeigu jos ne
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada
rė greitą ir pastebėtina augimą kaip tik tapo pradėtas 
maitint su EAGLE BRAND.

Iškirpkite ir pasiųskite šį pagar
sinimą į The Borden Co., New 
York ir gausite visus patarimus 
ir nurodymus; kaip jį vartntijie- 

tuvių kalboj visai vritui, 
lipgi ir puikią kūdikių 

knygą.

Nieko Nėra
Perdaug Gero Del
Kūdikiu. Duokite Geriausi 

ir geras prižiūrėjimas padarys 
tvirtu. Jeigu jus

F

&

Gydytojas ir Chirurgas 
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

dara nuo 6—8.

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

Ruffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65o., arba prisiųakite 75e. 
paSto ženkleliais tiesiai į labaratorija.

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

VIENYBES DOVANOS

įžjPAUDOS darbus ge- 
JS' rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir' užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos’ spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
'darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
.sportus ir kitokias reika
lingas Blankas; <

Biznieriams darome— 
ui Laiškus, Konvertus Ir 

įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
.GERAI 
GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Visiems kurie iki Vasario-February 15 d., 
1923 m.,, užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” metams, 
gaus

DOVANU
Kalendorių, sieninį, istoriniu: paveikslu, 

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

Prenumerata metams 
Lietuvon -

$3.50
$4.50

“VI E.N Y B Ė”
193 Grand 'Street Brooklyn, N. Y

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skaudą. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminayimo. Daugybė dakta- 

. rų užtai negalėjo jūs pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.



Jaunimas

PASMERKTASIS
Rašo A. Vaičiūnas.

ok

DIRVA 5

šia laike mokinių vakarėlio koks tai teis
mo raštininkėlis.

—- Gerai, — atsakė Magdutė.
Muzika groja, galvos kvaišta, šokikai 

prakaituoja, šoka, dairydamiesi į sėdinčius 
apie salę ar jų kąs akim neseką. Magdutė 
šoko, sukos; sukantis prie raštininkėlio 
prisiglaudė vieną kartą, kitą; Jai šilta pa
sidarė, ir čia jos tėvų kraujas užvirė jos 
gyslose, nustelbdamas visas tas svajones, 
įuos idealus.

Pasibaigė .šokis. Visi linksmai prade-, 
jo kalbėtis, juokauti. Magdutė, su rašti
ninkėliu išėjo laukan atsivėdinti.

Mėnuo šviečia, ankstyvo rudens tylus 
vakaras viliote vilioja jauną porelę toliau 
nuo žmonių j sodno tankumyną. Jiedu ei
na1. Nejaučia jiedu mėnulio šviesos, jo gė
dinas ir eina i medžių paunksmę. Čia suo
lelis, susėdo. Abudu jaučia viena: spaustis 
arčiau vienas antro ir žengti žingsnį kurį 
jį verčia jo gyvuliškas pripratimas, o joje 
atsiliepė tėvų išnykimo giminės kraujas. 
Ir ant visų svajonių paėmė viršų gašlumas, 
kuris ten Magdutės tyrą širdį, jos visa tai 
kuo mergaitė gėris — palaidojo amžinai.

Mėnuo pasislėpė už debesų, papūtė šal-
I iao L UUC111U VCJCUū, XVU11O lUagUUl^ px«-

blaivino. Ištrukusi nuo to kas jos nekalty
bę sunaikino, Magdutė stvėrėsi už galvos 
ir vaitodama išbėgo į laukus. Ten verkė, 
Verkė.... Ii’ tik prašvitęs vėlybas lytuotas 
rudenio rytas ją rado laukuose arimuose 
parvirtusią ir po didelių verksmų, aimana
vimų, užmigusią.

Sutaršytais plaukais, išbalusi, užmerk- 
tom akim, purvinais rubais, be rūtų vaini- 
bo, ‘bailiai gryžo ji, dar vakar nekalta mer
gelė, namon, miestan. Jos širdį pradėjo 
graužti baisus kirminas. Graužė dieną, an
trą, savaitę.... Sunyko Magdutė, sudžiū
vo. ... Sirgo ir gimnazijon nėjo. Su drau
gėmis nekalbėjo ir^vis dūsavo, verkė.... 
Kart-kartėmis stodavo jai Petras prieš 
akis; girdėdavo ausyse jo žodžius..Jis 
jai pasirodė dabar, neprieinamas, toks toli
mas, skaistus, nepasiekiamas.

—■•Kas aš?!.... — kartą ji savęs pa
klausė.

Atsakymo vietoje jinai nubėgus puolė 
nuo kranto šešupėn ir tik tuomet ją šaltas 
vanduo išblaivė.

— • Niekas man negrąžins prarastos , 
mergystes!.... Niekas! Jau aš dabar ne
be mergaitė. Tai kas gi aš?!..

Neradusi niekur atilsio, nuėjo pas’ bur
tininkę, seną bobą, kuri jai išaiškino kad . 
“čia nieko nepaprasta, kad taip, visi daro”. 
Mažai tas ją nuramino.

— Bet juk aš atsidaviau ne mylimam, i 
bet tam kurio akyse kęsti negaliu! Ak, i 
kad bučiau aš....' Bučiau rami. Bučiau 1 
ir mirdama atminusi kad mylėjau ir ant 
meilės aukuro save paaukavau.!.... Ak, 
Dieve mano, Dieve! Kur aš dabar ding- 1 
siu. o.. — Aimanuodavo ji kur viena į lau- 1 
kus išėjusi.

(Bus daugiau)'.

■ čių apie sveikatą. Sveikas kū
nas daro sveiką protą, sveika 

[politiko daro sveiką tvarką.

ir Svietas juoksis sy- 
5 kiu su tavimi

(Tąsa iš No. 20-to)
LAIDELIS yra tavo, vaikeli, nusidėjimas, 
1 — toliau tęsė vienuolis. — Tu jį prisipa
žinai : tai piktinimas mažutėlių. Tavo el
gesiu piktinas visa parapija. Taigi aš ta
vęs prašau atsižadėki jos, išmesti ją iš gal
vos, daryti gailestį už nusidėjimus, o Aug- 
ščiausis Dievas tau atleis !

Petras mąstė. Rimtai, giliai.
tarė:

— Ne! Aš jos neišsižadėsiu! 
nintelė siela ir širdis' kuri mane 

.Be tos sielos aš bučiau jau kitame pasauly-1'tas rudenio vėjelis, kuris Magdutę lyg pra- 
je. Smerkite mane, bauskite, skirkite nuo 
bažnyčios, (prakeikite mane, bet aš jos ne
išsižadėsiu, nes jos jauname kūne pamačiau 
galingą sielą, kuri eina savo keliu prieš vi
sų norą ir įsitikinimus. Man tokia siela 
patinka! Aš ją myliu! Su ja nesusieisiu 
tik tuomet kuomet ji to norės. Bet, nepai
sant kaip žmonės kalbės, kaip spręs, gal at
skirs, nebematysime vienas antro, bet iki aš 
neišgirsiu kad jinai, Magdutė, manęs išsi
žada, iki tos valandos aš prie jos,' nepaisant 
kiek metų .bus praslinkę. Nesutikau tokio 
pasiryžimo net karžygių tarpe kokį mačiau

' jos sieloje. Ir šiandieti, kiek jau ji iš ma
no priežasties kenčia)' jau yra užsitarnavus 
kad ją giliai ir neužmirštamai mylėti; 1

Kunigas matė kad niekas iš to neiš
eis, taigi nors įkalbėjo, bet jau pats netikė
jo jog j° žodžiai turės veikiančios reikšmės. 
Bet iš kitos pusė£, negeistinas Petras buvo 
parapijoje žmogus. Tam tikslui, Petrui iš
ėjus, kunigas nutarė jog reikia jį pašalinti 
iš gimnazijos mokytojų Skaičiaus, veikiant 
per tėvų komitetą ir Mokytojų Tarybą, ka
dangi tie patįs vienuoliai, nors netiesiogi- 
nai,. laikė savo rankose gimnaziją, tai tas 
jiems buvo nesunku padaryti.

Taigi, pasitaręs su kitais vienuolis, po 
nekuriam laikui, delei to kad Petras jo ne
paklausė, nutarė atimti jam duonos kąsnį, 
prašalinti iš gimnazijos. Kuomet tai pra
dėjo vykinti, jau Petro gimnazijoje nebu
vo: jis padavė atsistatydinimo pareiškimą 
ir rudenyj manė išvykti užsienin mokytis, 
nes manė ir jautė kad dar jam mokslo, jo 
specialybei, stoka.

Pagalios

Tai vie- 1 
suprato. • 
npQnnlv- t

• - DŽIAUGSMAS
O! štai nors kartą

> aš tave vieną 
, Turiu su savim,

džiaugiuos karštai;
Ir tikrenybėj — 

ne sapne — dieną:
Glaudžiu, bučiuoju ■ 

godžiai, saldžiai.
• Tau žemę, dangų, 

dausų platybes
Iš džiaugsmo šito 

duodu, skiriu;
Mane nuo tavęs 

jokios galybės
Atstumt n’įstengtų — 

taip tav’ myliu.
Apimk į glėbį’ 

tu mane, brangi,
Tvirtai suspauski, 

amžiais laikyk..'..
Bet — tu tyli sau, 

kalbėt n’įstengi....
Ak! juk esi tu 

paveiksle tik....
Adonis.

Nuo Juokų Red.: Ką kitą šios 
gerb. Adonio eilės perstoto jei 
ne tą baisią tuštybę kuri tarp 
žmonelių yra. Kiek yra sviete 
mergelių, kiek yra bernelių — 
kurie įtik turėjo laimę gauti ke- 
no nors paveikslą,- — vakarus 
į juos- pražiūri, prašneka valan
das, o vis ant nieko. Rodos, ar 
ne prakeiksmas tam turėtų bū
ti išnešto kuris išrado tokį klai
dinantį dalyką. Daugelis galve
lių džiūsta paveikslais besigerė- 
jant, bežiūrint ir besidžiaugiantį 
bebučiuojant ię beglaUdant, vi
sai tuo laiku užmirštant apie pa
tį gyvą to paveikslo ’paveikslą. 
Ir daugelis kurie ar kurios sau 
slaptai su paveikslais džiaugiasi 
susitikę gyvą tą paveikslą visai 
bijo su juo kalbėtis, nedrysta, 
ar net mažai ar visai nepažįstai!

Mažai kurie ištiesų apkabina 
ir džiaugiasi gyvų daiktu kurie 
paveikslu džiaugiasi. Kiti nei 
negali. O kurie gyvą gali ap
kabint tiems paveikslai nėra 
jokia meilė.

Gerb. “Dirvos”’ Administrato
rius nusiskundžia kad nežiūrint 
[tos daugybės “rankvedžių gro- 
matoms rašyti” kiek ijis jų iš
parduoda, dar nei nuo vieno žmo
gaus negavo laiško parašyto' pa
gal to rankvedžio. 

.
Daugelis žmonių vargsta ir 

trumpai gyvena dabar, kad gy
venti ilgai ir garbingai paskui.

Visada taip buvo: augmenis 
rijo vandenį, gyvuliai rijo aug
menis, žmonės rijo gyvulius ir 
augmenis, žvėris rijo gyvulius 
ir žmones. Bet kad niekad gy
vuliai nerijo žmonių, žmonės su
silaiko nuo rijimo žvėrių.

žinojimas sveikatos taisyklių. 
Mama Statkunienė buvo labai 
apsipažinus su sveikatos užlai
kymo dėsniais ir prie kiekviėho 
žingsnio mokindavo savo mažą 
Petruką taip užsilaikyti. Ji jam 
nuolat sakydavo: “Nereikia bu
čiuotis su nesveiku vaiku, nerei
kia imt iš sergančio jokio daik
to, nes pats -gausi tą ką jis tu
ri.” Petrukas tą nuo savęs mo
kindavo savo jaunai sesytei ku-,

ri vos dar tik pradėjo kalbėt.
Mama Statkunienė susilaukė) 

dar vieno kūdikio. Ji gulėjo lo
voj, ir Jonukas žinojo kad ji ser
ga. Abu su sesyte jie buvo mo
tinos kąmbaryje. Jonukas pa
matė mergaitę paimant iš moti
nos torielkos šmotelį duonos ir 
valgant. Staigu jis atėmė iš josi 
duoną ir subarė sakydamas:

— Nevalgyk, ba ir tu gausi tą 
ką mama turi....

XI
T^TEKVIENU laikrodžio takšėjimų mes 

juntame kad laikas bėga, bėga....
Mainosi laikai, mainosi ir žmonės. Petras, 
gyvenimo bangos buvo nublokštas toli, to
li už Lietuvos ribų. Jj viliojo jo pašauki
mas, jo kelias, apleisti mylimą Tėvynę kad 
dar labiau prisirengti gyvenimam Važia
vo mokslo jieškoti. Laikui bėgant, santi- 
kiai su Magdute kitėjo" dar Lietuvoje jam 
esant. Magdutė, toji jo, kaip jis manė, iš
rinktoji, kuri tik viena, kaip jam rodėsi, jj 
suprato, su laiku, pamatė jisai, liko nebeto- 
kia kokią jis svajojo. Mat, obuolis nuo 
obelės netoli terieda. Magdutės tėvai ne
buvo augštos doros -žmonės: savo jaunystę 
laisvai praleido. Motina, kokio tai pensio
no auklėtinė, iš pensiono su sargo sunum 
buvo pabėgusi. Tėvas taip pat mylėjo daug, 
ir savo jaunystėje nelabai laikės nuo abejo
tinų pramogų. Taigi, nors Magdutė pačia
me savo jaunystės rytmetyj ir buvo savo 
siela pasiekus augštybes žmoniškumo, bet 
su laiku atsiliepė tėvų kraujas jos gyslose.

— Magdute, gal eisime šokti? — klaū-

Buk pas’tenkinęs: kaip gėlė bujok 
Malonybės dienos’; jausk ir žinok 
Besislepiančią prakeiksme palaimą. 
Meilės kūdiki! mokykis tylėt, 
Mylėt ir suprasti: kaip gyvent 
Paprasčiausi žmogaus gyvenimą.

Budrikas.

Lietuviškai-Angliškaa ir Angličkai-Lietuviikae

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

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

*19.00
*11.00

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje —— Užrašykit Jiems' “DIRVĄ”! 
"DIRVA” Vbus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: 

užrašykit ją jiems ant visų metų arba puses.1 Už- 
krėskit juos laisvesne, demokratiškesnę dvasia, lai jie nesijaus tara
nais, o laisvais piliečiais savo krašto. Jie negauna tenai tinkamos li
teratūros; juos tenai . slopina, vargina visokie valdininkėliai ir lupa 
nuo jų po kelis kailius. “Dirva” supažindins’ juos su demokratišku
mu, su tikru mokslu, o ir šiaip suteiks daūg dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis ųž tris dolariuš pralinksmins visą kai
mą per visus metus. Tik sykį nepagailėkit tų trijų dolarįukų.

$2.00 
$3.00 
$2.50

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - 
' ” ” Lietuvoje -

’’ ”■ ” Kanadoje
(Pusei metų — puse kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

“Tąvynėj” koks tai P. Ran
damonys andai įsišnekėjo apie 
tai “ar daktarams tinka užsi
imti politika?” Ir matyt nesu
prasdamas abėcėlės visuomenės 
gyvenimo išeina į laukus su sa
vo išvedžiojimais. Dabar reikia 
paklausti gerb. Randamonio ar 
jam tinka užsiimt rašymu tokių 
straipsnių ar ko' nors panašaus 
kada jis nėra gavęs laipsnio kri
tiko, ar literato, ar redaktoriaus 
ir dirba kur nors fabrike, ofise, 
ar -banke ?

Ar tinka redaktoriui užsiimt 
prakalbų sakymu jeigu jis nėra 
ėjęs mokslo ant oratoriaus?

Ar tinka darbininkui užsiimt 
vadovavimu draugijų, organiza
vimu jų, jeigu jis nėra baigęs 
toj šakoj universiteto? /

Daktarui apsirubežiuot tiktai 
ligonių gydymu ir užsidarius ofi
se lyg tvirtovėj sėdėt nieko ki
to neveikiant butų užlaikymas 

i nuo žmonių apšvietos, tiksaky- 
i mas, kaip klebonijose, buk tam

sus ir tikėk, jei reikia daktaro 
ateik pas mane, ir pabaigta.

Kas tada eis žmones mokinti: 
Ar_šiaučius, ar kepėjas, ar kas 
kitas? Tokie “mokytojai” jau 
gana žmones ištvirkino, išvarė 
iš proto. Matot kas šiandien 
dedasi įtik del to kad perinažai 
daktarų, advokatų, redaktorių 
ir kitokių mokytų žmonių ėjo 
į liaudį liaudies mokinti. Dėlto 
dar šiandien visokie šundakta
riai, šunadvokačiai, šunkalbėto- 
jai ir kitokie šungalviai turi pir-' 
menybę liaudyje tik kad tikrie
ji profesionalai jiems leido tą 
užkovoti.

Politika butų . daug švaresnei 
jeigu joje butų daugiau dakta
rų, daugiau žmonių nusimanan-

Mes ėjome parku ir matėme 
ant žemės nukritusius lapus, vė
jo blaškomus, voliojančius ant 
tako. Per juos lipome ir klau
sėme jų šnabždėjimo ir nepai
sėme kad jie ten guli. O kada 
pavasarį tik pradėjo rodytis iš 
šakų galvučių sprogstantieji la
pai — koks džiaugsmas buvo 1

Tapai yra tik ta nereikalinga, 
ar naudos neturinti medžio da
lis. Jie yra tik papuošimui, ne 
kam kitam. Ir kada jie perbu
vę savo nukrinta niekas jų ne
renka ir nesidžiaugia.

Paskui mes ėjome miesto gat
ve ir matėme tarp namų sienų 
stovintį seną nuskurusį žmogų, 
užsislėpusį nuo šiurkštaus vėjo. 
Jis drebėjo, ir glaudėsi prie sie
nos, susitraukęs-, ir ištempusiom 
akim žiurėjo į praeinančius. Vi
si buvo apsivilkę šiltai, ir nei 
vienas'į jį domės neatkreipė, lyg 
į atgyvenusį lapą, vėjo daužo
mą, kurio niekas nepasigestų jei 
ten jo nebūtų.

Tadą mes manėme sau: La
jai nors ir grižus jaunystėje jų, 
■bet kad be naudos, jie nieku 
mitins yra kada žemėn nukrin
ta. Ir žmonės kurie patįs savi
mi neturi vertės niekas <jų ne
paiso.

Keista kaip pamisimi apie ves^ 
tuveš arba pagrabą: Jeigu sū
nūs ima pačią, o duktė gauna vy
rą, jų abiejų motinos susikabi
nę duetą rauda. Taip pat rau
da ir ant laidotuvių. • •

Kaip žmonės vienas kitą mylį. 
Mes girdėjome vieną vyrą sa
kant: “Prisirašiau prie' Susivie
nijimo ant' tūkstančio pomirti
nės; jeigu pirmiau numirsiu už 
savo pačią, tai ji bent galės pa
sidžiaugt.”

1 Kitą girdėjome sakant: “Tu 
mislini aš rašys i uos prie Susi
vienijimo kad po mano, mirties 
mano pačiai pinigai liktų?”

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai....
Neužmirškit saviškių Lietuvoje:

Užrašykit jiems “Dirvą”

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptiekos

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS t=t!

.Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1865 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

OT, KNYGŲ t STAČIAI 
IŠ KAUNO!

KAUNO ALBUMAS — 81.00 
Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau.

PALYDOVAS J- 50c
Kas reikią žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam 

Tėvynę. Šu spalvuotais 
v Kauno ir visos Lietuvos 

žemlapiais.' Irgi mažai ga
vome. Reikalaukit tuojau.

KELIONĖ APLINK PASAULI 
PER 80 DIENŲ — $1.00

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

PAJUDINKIME,
MŲ —

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

Pinigus su užsakymu siuskit:
“DIRVA” į

7907 Superior Av. Cleveland, O.

VYRAI, ŽE- 
75c

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

BAMBINO
VaiibaienkU* Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.- 
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

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

10-Al 14 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

.WWV|

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.

' Kada .nors tau reikės paliauti dir
bus. Bet—kada ir kaip? Jeigu tu
rėsi užtektinai investmentų su ge
ru divideftdu.
Užsitikrink sau ateitį ir apsaugok 
savo šeimynos likimą gerais in- 
vestmentais.
THE A. B. SAVINGS & LOAN 
COMPANY moka 10% dividendo 
visiems savo akcininkams. Inves- 
tinkit savo atliekamus pinigus Į 
saugią įstaigą.

Reikalaudami informaciją kreipkitės

S

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

Ko-operacija
p^lEKVlENA žiema atneša savo ku-, 
, ro keblumo klausimą.

Tasai klausimas ypa'tingai yra keblus 
šią žiemą delei maišatienčs anglies pa
dėjimo.

, i ♦ ■

Ko-operacija tarp visuomenės ir šios 
kompanijos turės daug reikšmės išri
šimui to klausimo. ,

Gazo nebus užtektinai apšildymui vi
sų namų Clevelande šaltose dienose.

Jums todėl reikia būti prisirengusiais, 
tomis šaltomis dienomis, pasivaduoti 
kitais kurais, nes kitaip nebus užtekti
nai gazo net virimui valgių ir vande
nio sušišildymui.

Šios kompanijos pageidavimu yra dir
bti beridrai su visuomene kiek tik ga
lima, ir mes stengsimės pristatyti ga
zo kiek tik jo bus galima gauti.

Naudotojai gazo gali tame daug pa
gelbėti prisirengdami kokio nors kito
kio kuro namų apšildymo tikslui kada 
užeis šalčio dienos.

Atsargumo žingsniai dabar bus pato
gumas vėliaus.

THE EAST OHIO GAS. COMPANY



Vyskupų Agitacija
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Benas.

E7271E4097E3303

(monologas) 
Plieniunas ir

orkestrą.. 
orkestrą.

Čigonų orkestrą 
Čigonų orkestrą.

Plieniunas
Lušnakojis

Orkestrą 
Kvartetas

Tarptautinis Benas.
— Tarptautinis Benas.
Europinis Jazz Benas.

Europiškas Jazz Benas. 
Italijoj — Biboro orkestrą.

polka 
vairas 
gyvenimas

Benas.
Benas.

lapeliai) Mazurka.
— Armonika, 
kvartetas.

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

Muzika 
Muzika
Muzika 
Muzika

Orkestra
Columbia Orkestrą 

. Meksikonų Benas

Atsisveikinimas — Mazurka. 
Kamarfnskaja —* Rusų šokis.

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

Polka 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska* Gitarų Orkestrą

Orkestrą.
Orkestrai 
Orkestrą.' 
Orkestrą. 7

Orkestrą.
Armonika solo. 
Armonika solo.

— Maršas. Orkestrą.
Valcas, .Armonikų duetas-.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Armonikų duetas.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS! ’

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos,

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestgos Muzika 

Hawaiiska G. Ork.
Hawaiiska Gitarų 

Muzika

Jazarimba Benas.
Jazarimba benas.

Orkes.

Valcas.
Valcas.
Valcas. Čigonų orkestrą.'
— Valcas. Čigonų orkestrą.

Maršas
1

2 
Triuba

Benas.
Benas:

ria a

iiIi
Oi

K1168

E3317

E3349

E3360

Pirmutine Mintis Apie Liksmias
i 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

LIETUVIŠKI

Kaledas-Columbia Rekordai
Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Žvirblelis — V. Vdškevičius, Tenoras, daina, 
šaltyšiųs — Daina, kvartetas.

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

Giesmė į Panelę švenčiausių — Soprano 
Avė Maria — Cello solo.

Ungarų' šokis — čigonų muzika.
O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina

Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.
Velnias ne boba — II — monologas:

Mano palvys — J.' Papartis, juokingą daina.
Bugalteris — J. Papartis — juokinga.

Draugė — Polka, muzika.
Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.

Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.
Į Sveikatų — Maršas.

Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.
Gaila Tėvynės — Muzika.

Per girių, girelę — Daina; kvartetas.
Linksminkimės — Muzika.

Per šilą jojau — daina, kvartetas.
Žydas statinėje — Polka, orkestrą.

Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.
Parodos maršas — Benas.

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

Zlote liscie (Auksiniai
Moja luba — Maršas

Vilniaus rūta — daina,
Drinopolis — Maršas.

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

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

Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologai
Žuavų Maršas' — Benas.- - f

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

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

Darbininkų Marsaliatė — M. Petrausl
Sukeikime kovų — M. Petrauskas.

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

Varpelis — Valcas.
Mano mielas — Polka.

Bum čik-čik — Mazurka.
Dėdienė ^-r Polka — Benas.

Lapunėlė — Polka-Mazurka.
‘ . Našlys — Benas.

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno 
Klumpakojis — Beno muzika.

Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, sveteliai — M. Petrauskas, tenoras.

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

Už šįlingėlį — M. Petrauskas, daina.
Šių hakciąly ..(Dzūkiška daina). M. Petraniskas.

Prieš audrų —- Valcas, Orkestrą.
Baiigos. — Valcas, Orkestrą.

Linksmybe -'-y- Polkai Orkestrą.-- 
Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą. -i

Ant bangų — Vaitas. Orkestrą.
Kregždutė —' Valcas. .Orkestrą.

Liuosnoris medėjas — -Maršas. Orkestrai
Vėliavos nešėjas

Šalies gražybė —
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka —
Pavasario rytas — Polka.

Kainų aūgštu’mosę į—VąlpaS'. Armonikų duetas.
Kariškas maršas — Armonikų duetas.'

Vilniaus Maršas —A Armonika solo.
Audra — Mazurka), Armonika solo,

Raseinių Polka — Armonika solo.
Kazokas — Valcas, armonika solo. 

Saulei nusileidžiant — - Valcas. Orkestrą.
Mano mylimoji —= Valcas, orkestrą.

Onutė — Polka'. Orkestrą.'
Išreiškimas Meilės — Varcas.

Ant Dunojaus .bangų — Valcas,
Jūrių melsvumas — Mazurka.

Tykį mėnulio naktis.-— Valcas.
Mėlynos akelės — Valcas.

Visur linksma — Valcas,
Šok į ratų — Mazurka.

Žemaičių polka — Armonika solo.
Gudri — Mazurka. Armonika solo

Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą.
Teklytė — Valcas. Orkestrą.

Ant Dunojaus Bangų — Valcas. Orkestrą.
Brangenybės — Tuo-Step. Orkestrą.

Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.
Preludijos — A. Gramm, smuiką solo.

Ant akino karklai siūbavo — Choras.
Pasisėjau žajių rūtų — Choras

Oi Motule — Choras. 7
Motus, Motuše — Choras.

Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. čižauskai.
Vakarinė daina — Čižąuskų duetas."

Ant marių krantelio — J. čižauskas.
Saulelė Tekėjo — J. Čižauskas.

Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.
Gebužinė daina — M. čižauskienė, soprano.

Oželis — Choras. - ,
Mes padainuosim — Choras.

Saulelė raudona —-, choras.
Beauštant! aušrelė — Choras.

Skambančios stygos — čižauskai, duetas.
Tu mano motinėle —-čižauskai, duetas.

Gimtinė šalis — J. Čižauskas, baritonas.
Sunku gyventi — J. čižauskas.

Kur bėga Šešupė — Choras.
Karvelėli mėlynasis — Choras.

Ko liūdi, putinėli,1 ko lindi — Choras.
Loja šunės ant kiemo — Choras.

Plaukia sau laivelis — M. Čižauskienė.
Lopšinė — M. čižauskienė:
Sukruskime broliai — Choras.

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

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

Jurgiuko kazokas — Armonika, 
Polka nuo Rudos J- Armonika solo.

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

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

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

Dainius — M. Petrauskas.

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

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

Šienapjūtė — Polka-Mazųrka *
Kur upelis teka — armonikų duetas.

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

Ant Šešupės kranto — Armonikų, duetas.
Lelijos žiedas. Valcas. I -

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

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

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

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

Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
Šių naktelę per naktelę — Petrauskas. (

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

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

Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.
Nesi graudink mergužėle — Mary tas chorą*.

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

Gerkit, šaltyšėliai < — Choras.
Oi kas jodai, do sodeliai — Choras. '

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

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
* Medžiotojai2 — juokingas monologas.
Alvito ežero bangos — Pblka-Mazurka. Ork.

Pilviškių 'valcas. Benus.
Jonas Šmikis keliauja namui Monologas. < 

Maušiaus kelionė. Monologas.
Rūtų darželis — Mazurkai

Jaunimo polka.
Strazdelis — M. Petrauskas.

Spragilų daina — M. Petrauskas.
(Padainuosiu gražių dainų — J. Butėnas.

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

Viltis — J. Butėnas.
Kas subatos vakarų — Lietuviška muz. Benas.

Jau saulutė leidžias — Columbia benas.
Piemenėlis — M. Petrauskas.

Pavasaryj — M. Petrauskas.
Mielaširdystė — M. Petrauskas

Vai verčia, laužo — M. Pfetrauskas.
Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakojis

Pasakos ir stebuklai — ‘Plieniunas, Lušnakojis.
Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis..

Pas tardytojų —■ Plieniunas ir Lušnakojis.
Pavasario dainos. — Columbia benas.

Pakol jaunas tai ir lisksmas. Polka. Benas.
Naujas Kareivis (kalba)' Plieniunas ii* Lušnakojjš

LušnakojisDainininkas pas.__ Plieniunas ir
Mergele 'tu mano miela — Valcas.

Kur tit ęini — Polka. *
■Laiškas Nuo Barbutės
Derybos

Virbalio
Sesutės

Liūdnas
Kotelyje
Linksma diena mums
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimasE4916

” a Piršlybos
E7025 Plaukė' žąselė

. " ‘ Noriu miego
E7092 Jonas mokina kariauti
' ’ ” i Pas Fotografą ,

Gul šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias 

Du ubagu 
Ubagėlis

Instrumentų
I Juokingas Duetas 

Juokingas Duetas 
Būtėnas 

Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

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

Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

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

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

Žaliam gojelyj,' Polką — Koncertinų orkestrą 
Baliaus karalienė — Valčas.

Meditacija — Instrumentalis - kvartetas.
Širdįs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.

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

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

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

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

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

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

žavėjimas —
Mylimoji —

Tarp gėlių —
Estudiantina

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

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

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjomeborgų maršas.

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

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

Luha Polka — Armonikų duetas.
Valčas — Armonikų duetas.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo.

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

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

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

Orkestrą.
Armonika.
Armonika.

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokami

Orkestrą. 
Polka-Mazurka. Ork.

— Valcas. Orkestrą.
— Armonika solo.
— Armonika solo.
Dalis I; Armonika solo.
- Dalis II; armonika solo.

Orkest

Maršas-Polka — Beitas.
■ Polka-Mazurka! — Benas.
Militariškas Šokis — Benas.

Polka-Mazurka — Benas.
Žuvėja mergaitė — Instrumentalis trio. 

Tai del tavęs — Valcas, instrumentais.
Pasiryžimas — Smuiką solo.

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

Madrigal — Smuiką solo.
Suktinis — M. Petrauskas.

Valia, valuže — M. Perauskas.
Finų polka — Benas.

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

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

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

Podispanas —- Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

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

Adagio — Cello solo.
Sūpynių valcas — Orkestrą.

Diedukas — Polka.
Garbinimas moterų ■ 

Moterų širdis 
Polka-Mazurka 

Maršas polka 
Serbų šokis> — 

Serbų šokis*1-
Turkiška mergaite — Slavokų šokis.

Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas.

Algerijos maršas — Benas, 
šiaurių čardašas — Orkestrą.

Čigonų dainos — Smuiką solo.
Pergalinga Amerika —Benas.

Ispaniškas Bolero — Benas 
Visla upė — Mazurka. Armonika.

Po klevo lapais — Mazurka — Armonika. 
Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.

Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest.
Buk pasirengęs — Polka, Armonika.

Krakoviakas — Lenkų' šokis. Armoniką, 
švedų Armijos muzika — Orkestrą.

Parodos maršas — Orkestrą.
Stoormano Valcas — Armonikų duetas.

Kiemo (šokis — Armonikų duetas.
Bučiavimo valčas'— Armonikų duetas.

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

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

Čigonė, kur tu? — Orkestrą 
Mazurka’ — Armonikų duetas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Linksmi muzikantai — Polka. Benas.
Kaimelio valcas — Benas.

Karališko daržo šokis — Instrum. kvartet.
Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.

Tušti prižadai — Polka, 'armonika.
Mylimoji — Valcas, armonika;

Ah, Elvira — Polka, orkestrą.:
Taip tai einasi — Valcas, orkestrą. '

Šampano galopas — Benas. • 
Kopenhagėno paroda — Benas!

Elegancija — 'Kadrilius, mandolinas, gitaras.
Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.

Praga •— Polka, benas.
Rugiapjūtė — Valcas. Benas.

Gražiausia mergina — Polka. Instrum.
Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais.'

E3859 t Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.
Pokilio utarninkas alpuose — Orkestrą.

Rogėmis Šveicarijoje — Valcas, orkestrą.
Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.

Vasaros, naktis — Mazurka.'
Harlekinų šokis — Mazurką. Benas.

Kuku — Valcas. Armonikų duetas. ' 
Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos.

Hazy polka — Ksylofonu solo.
Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas. e 

Degtinės juokai — Armonika.
Vėjai ką miežius krato — Armonika.

Po rugiapjūtės — Mazurka. 
Linksmi vaikai — Polka.

Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka.
Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.

Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu 
Amerikos patrolius —^Armonika.

Visad linksmi — Polka. Benas. 
'Saldus bučkis — Polka. Koncertina

Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.
Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.

Pabalnok žirgelį — šokis, armonika. 
•Girnakalis — Armonika.

Pietų mergaitė — Valcas. Benas.
Manhattan tuo-step šokis — Benas.

Ungarų šokis No. 14, Smuiką.
i Penktas Ungarų šokis. Smuiką.
Magdalena — Polka. Benas.

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

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

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

Josefinos polka — Baiuis.

Čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą, 
šiaurvakarinė mazurka — Benas. i

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

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

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

Linksmas^ kalnų ,vaikas — Polka. Benas.
Čiuožėjų valcas — Benas.

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

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

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

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

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

Europos rožės — 
Irma — Landler

Kalnų karalienė — 
Mylinti porelė —

Vynuogių rinkimas 
Du broliai — Biboro orkestrą.

Linksmi keleiviai 
čiuozinėjant —

Italijos vynas — 
Muzikališ vagis

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

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

Kaimo muzika — Biboro orkestrą.
Iš mano

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

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

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

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

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

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

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

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

Vyrai iš 69 pulko — Benas 
Kareiviai į frontų — Benas? 

čiužinėtojų Valcas — Benas.
Klarnetą — Kaimiečių valcas. Benas; 

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

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

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

Mazurka — Armonika solo.
*’ ' Smagus laikai — Armonika solo. 

£46-34, Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas..
” Riviera Maršas — Triubų kvartetas. 

E4555 Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą.
Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika.

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

I Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė*

. Vasaros Naktis
Alpų Fiolka

’ Mergele tu mano miela — Valcas Armonikų Duet 
Kur tu .eini — Polka

I Gyvenimo Linksmybė—Polka 
Ryto Gražybės

I Tyroliškak Ežeras — Valcas
Adelia —'Valcas 
Kaimo Paroda — 
Visadžaliuojanti Polka 
Namų Linkui — šokio muzika 
Amerikos' Gražybė — šokio muzika

Jaunoji Balalaikų
i Taika ir Liuosyba — Valcas
Pergalės šokis 
Kiekvieno šokis

Linksmi Kalifornijos Vaikinai 
'Ateina ir išeina — 
Auksinė Jaunystė 
Užgeso Šviesos 
Hedwigos Valcas 
Kalėdų Vakaras 

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

Mergelė už stalo 
Mergelė iš Athlonu 

Nedėlios Rytų — Polka 
Del musų jaunimo* — Polka 

Malonus Gegužis — Valcas 
Kaimo Paroda — Mazurka

Alpinu šokis
Nedėlios Rytų Alpuose
Salamanka 
šaškyn 

Turino Galopas i 
Cirkaus Maršas 
Mylimosios Namuose 
Mano pirmutinis vaikelis 1—
Saulėta — Mazurka 
Ant Tavo Sveikatos — Polka 
Mylimasis -— ’šokiui muzika 
Dvi Rudos Akelės — Valcas 
Perkuninkas — Maršas 
Vartų Miestas y- Maršas 
Lietuviška Polka 
Per virvutę — Polka 

Naktinė Kepurė — Airiškas 
Airiškas šokis 

Visi lipo, visi lipo — šokis. 
Trekupas — šūkis 
Mintįs apie Meilę* — Valcas 
Mano Brunetka ‘ Maršas 
Po Pergalės Vėliava 
Seni Draugai

Tarptautiškas Maršas 
Tarptautiškas Maršas 
Avė Maria 
Agnus Dei .(avinėli Dievo)

Vyskupai'Karosas ir Karevi
čius išleido raštą apie rinkimus 
į Seimą. Jie įtikintiems prime
na dvi pilietiškas priedermes: .

1) Kad visi būtinai dalyvautu, 
rinkimuose į (Seimą. Kas neitų 
į rinkimus (galėdamas), tas nu-' 
aidėtų ir piliečio ir tikinčiojo 
priedermei.

2) Kad duotų balsus už tikin
čius, dorus ir musų krašto rei
kalams tikrai atsidavusius at
stovus kurie įstatymų davime 
laikysis amžinų teis/bės princi
pų.

čia gali sukilti paklausimų: 
1) kaip elgtis tikinčiajam besi
laikant amžinojo nuosavybės 
principo dvarus beda'Hnąnt — ar 
klausant Kun. 
Krupavičiaus ? 
rinkti Seiman
naudodami savo vietomis per ke
letą metų šnrttus milijonų įgijo, 
aišku, eidami ne anais amžinais 
įgimtosios teisės dėsniais? 3) 
Ar galima tikinčiajam drąsiai 
savo balsą atiduot už tą kuris 
mitinge ar straipsnyje dažnai ir 
nepaisomai prasikalsta prieš Ir
gi amžiną įstatymą •— nekalbėk 
netiesą prieš*artimą savo?

Baugu kas mes slystame i to
kį istorijos tarpą kada visuome
nėje prasideda pragaištingiau-, 
•sios tikybinės kovos, kurios nie
kam 'gera nėra davusios.

Ir musų vyskupai nepajiegia 
atskirti vtikybos nuo politikos^

Mirono ar Kun.
2) Ar galima 

tokie kurie besi-

Mokytojo Pašalinimas
Ukmergė. — Musų gimnazi

joj trūksta vk&lelto mokytojų; 
pernai metą del štoko smokyto- 
jų neturėjom (Lietuvių kalbos ir 
pasaulinės literatūros ipamokų. 
Lietuvių kalbai, tiesai buvo pri
siųsta abiturientas',' kuris, vie
nok, nesugebėjęs eiti pareigas 
prasišalino. Todėl tie svarbus 
dalykai mų3 buvo nepaliesta.

’ Negana praėjusių metų; tas pat 
pasikartoja ’ir šįmet: kaip .per
nai taip ir dabar neturi psicho
logijos ir pasaulinės (literatūros 
pamokų. Pagaliau sužinota kad 
istorijos mokytojas Kvieska del 
neatatirtkamo ėjimo pareigų yra 
pašalintas. Labai nuostabus da
lykas. Jei p. Kvieska yrą pa
šalintas del netinkamo ėjimo sa
vo’pareigų kaipo mokytojo ir 
klasės auklėtojo, musų gimnazi
joj. vargu surasi tokį mokytoją 
kuris butų atatinkamas ir turįs 
nors pilną mokytojo cenzą. Tiro 
tarpu Kvieska’, nežiūrint kaipo 
į mokytoją turintį pilną cenzą, 
buvo laikomas pavyzdingiausiu 
pedagogu ir klasės auklėtoju. 
Tok® pašalinimas yra ne kas Įei
ta, žmonių nuomone, kaip tik aš
menių dalykų sąskaitos, del ku
rių mokiniai turi nukentėti.

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą 
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiska Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetai 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armoniką 
Armonika 
Orkestrą 

Benas 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

< Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Politika, su Mokiniais
' Ežerėnai. — švietimo Minis
terijos (sakymu aukštesnių  jų ir 
vidurinių mokyklų ir mokytojų 
seminarijų direktoriams griež
čiausiu badu draudžiama politi
ka tarpe mokinių, vienok Ęžerė- 
nų ginrnazijdj ne tik nedraudžia
ma mokiniai, bet pačių mokyto
jų traukiama j politiką. Taip 
paišybos mokytojas U., pats bū
damas agitacinės krikščibnių de
mokratų literatūros platintojas, 
verčia ir mokinius būti jo pagel- 
binįnkais. Artinantis rinkimams 
šventės ir rinkos dienomis mo
kiniai vaikščioja, po miestą da
lindami žmonėms krikščionių de- 
■mokratų agitacinės literatūros 
lapelius.

Nenori Blaivybės
Pumpėnai. — Biržų-Pasvalio 

apskričio viršininkas užprotesta
vo Pumpėnų valdybos balsavimą 
del uždarymo viename valsčiuje 
smuklių.

Polka
Polka

čigonų
čigonų

Balalaikų Ork.
/ Balalaikų Ork.

r Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
/ Armonika Solo 

Džigas Smuiką 
Smuiką. 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 

’Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Skausmas greitai apga
lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žuyptelėjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratau 
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian 
čio į krūvų strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir jubmi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Ezpelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Viši kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70a. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER & CO., 
104-114 South 4th St, Brooklyn, N. T.
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►rus ir musų krašto rei- 
tikrai atsidavusius at- 
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dvarus bedaiinant — ar 
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kas mes slystame Į to- 
os tarpą kada visūome- 
sideda pragaištingiau-, 
lines1 kovos, kurios nie- 
i nėra davusios.
>ų vyskupai nepajiegia 
ikybos nuo politikos^

tojo Pašalinimas 
gė. — Musų gimnazi
stą .kelelto mokytojų; 
etą del štoko 'mokyto
jom 'Lietuvių kalbos ir 
s literatūros pamokų, 
kalbai, tiesa, buvo pri- 
liturientas',' kuris, vie- 
įgebėjęs eiti pareigas 
o. Todėl tie svarbus 
nų9 buvo nepaliesta, 
rdėjusių metų, tas pat 
a ,ir šįmet: kaip.per- 
r dabar neturi psicho- 
pasaulinės (literatūros 
Pagaliau sužinota kad 
nokytojas Kvieska del 
įmo ėjimo pareigų yra 
. Labai nuostabus da
ri p. Kvieska yra pa- 
ši netinkamo ėjimo sa- 
lų kaipo mokytojo ir 
lėtojo, musų gimnazi- 
surasi tokį mokytoją 

i atatinkamas ir turįs 
mokytojo cenzą. Tuo 
eska, nežiūrint kaipo 
} turintį pilną cenzą, 
>mas pavyzdingiausiu 
ir klasės auklėtoju, 
inimas yra ne kas ki- 
nuomone, kaip tik as- 
kų sąskaitos, del 'ku
li turį nukentėti.
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a su Mokiniais
. ■— Švietimo Minis- 
ymu augštesnięję ir 
lokykių ir mokytoją 
direktoriams griež

ti draudžiama politi- 
ikinių, vienok Ežerė- 
dj ne tik nedraudžia- 
i, bet pačių mokyto- 
na į politiką. Taip 
įkytojas U., pats bu
cinės krikščibnių de- 
eraturos platintojas, 
►kinius būti jo pagel- 
.rtinantis rinkimams 
inko? dienomis mo- 
Jioja po miestą da
nėms krikščionių d^- 
itacinės literatūros

Plėšikai
Kazlų-Ruda, Mariamp. apsk. 

— Musų apielinkėj priviso įvai
raus plauko piktadarių. Daug 
žmonių apvagiama ir apiplėšia
ma. Taip, beeinančiam per miš
ką Kazlų-Rudos kaimo piliečiui 
Vengeriui atimta daiktai ku
riuos turėjo nusipirkęs. Prieš 
mėnesį laiko Višakio-Rudoje iš 
vieno Amerikiečio atimta 500 
dolarių; nevienam geriau apsi
taisiusiam piliečiui einant miš
ku nuvelkama rubai ir atimama 
kiti daiktai. Spėjama kad tai 
vis darbai Vietinės belaisvių sto
vyklos — Lenkų, kurių čia nie
kas nesaugoja.

▼

Klaipėdos Klausimas
Vokiečiai daro didžiausių pa

stangų kad pakeisti Versalio tai
kos punktus Klaipėidods klausi
mu, sulyg kurių Klaipėda laiki
nai liko santarvininkų priežiūroj 
ir vėliau 'turės tekti Lietuvai. 
Lietuvai stiprėjant ir išgavus 
visų valstybių pripažinimą de 
jure, Vokiečiams liko tik viena: 
reikalauti Klaipėdos krašto ne
priklausomybės. Klaipėdos Ko
misija mananti išklausyti Lietu
vos Vyriausybės atstovė Klaipė
dos klausimu. Iš šaltinių-esan
čių sąryšyje su Ambasadorių 
konferencija patirta kad Klaipė
dos klausimas numatomą arba 
formoj prijungimo prie Lietuvos 
su Tautų Sąjungos protektora
tu arbžį formoj atskiro Lietuvos 
Kantono. Lapkričio 3 d. busią 
(taigi jau buvo) pakviesta pas 
Ambasadorių paskirtą komisiją 
Klaipėdos krašto atstovai, ku
ine turės duoti paaiškinimų del 
Klaipėdos krašto padėties. Pri
imami atstovai kultūrinių ir po
litinių organizacijų.

Prancūzai prašė važiuoti sy
kiu su delegacija Paryžiun kai
po “žinovą Lietuvių reikalų šia
pus ir anapus Nemuno” p. Auk
štuolaitį, kuris darbuojasi del 
Vilniaus ir Klaipėdos palikimo 
Lenkams ir turįs išdirbtą ata
tinkamą programą.

. (“Liet. Ūkininkas”)
▼ • ▼ ▼

Lietuvos Karininkai _
Šiomis dienomis Lietuvos ka

rės mokykloje įvyko iškilmin
gas 70 jaunų karininkų-oficierių 
išleidimas. Pagal skaičiaus šis 
yra jau penktas išleidimas nUo 
mokyklos įkūrimo. Trįs pirmie
ji išleidimai įvyko karės laike 
ir mokymosi laikąs buvo trum
pas, bet paskutinis mokslo lai
kas buvo normalus.

Lietuvos Apsaugos Ministeri
ja tęsia sistema'tinį karininkų 
komandavimą į geriausias Euro
pos karės mokyklas mokslo pa
pildymui. Sulyg SteigJ Seimo 
išdirbto įstatymo, kasmet į už
sienį komanduojama dešimts 
karininkų.

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingu Knygų
BELETRISTIKA,

Pasakos — Apysakos — Romanai — No
velės — Mythai.

1. Aisopo Pasakos. Surinko ir lietuvių kalbon iš
vertė Karolis Vairas. New York, 1914, pusi.
346 ...................................... $1.26

2. Algimantas; arba Lietuviai XIII šimtmetyje 
Istoriška apysaka. Paraše Dr. V. Pietaris. 
Penki tomai. Shenandoah, Pa., 1904 m., pu
slapių 488 ......................................................... $2.60

3. Alluma ir kitos pasakos. Paraše Guy de Mau
passant. Vertė J. Laukis. Chicagoje III., pu

slapių 136 ................   50c
4. Anima Vilis. Marės Radzevičiūtės apysaka. Jo

no Montvilos vertimas. Shenandoah, Pa., 
1907 puslapių 162 ..1.................... ? 75c

6. Apuoko Sapnai, čionai yra rinkinėlis šių pa
veikslėlių iš gyvenimo: Laipsniai, Po mirties, 
Kietasprandis. Parašė juos gabus feljetonų 
rašytojas šliburis. Jo paveikslėliai aštriai siek- 
telė visus opiausius gyvenimo apsireiškimus. 
' Vietomis reikią verkti, vietomis juokties. Pa

rašyta labai aiškioje kalboje, kad ir mažai mo
kantis lengvai skaito. Brooklyn, N. Y., 1908,
puslapių 44 ..................................................  15c

7. Andersono Pasakos, verstos iš francuzų kalbos, 
išleista lėšomis Baltromaičio. St. Petersburg, 
1904 m. 74 pusi. ........................................ 40c

9. Andersono Pasakos, su paveikslėliais, išguldė 
Neris. Knygutė I, Tilžėje, 1895, p. 82 .... 25c

10. Amalunga arba Tyro Duktė. Apysaka apie balt- x 
veidžius ir indijonus Amerikos, besimušančius
del savo tėvynės. Chicago, 1907, pusi. 92.... 25c

11. Antras Krikštas, šių laikų apysaka. Parašė Br.
Vargšas. Chicago, BĮ., 1907, pusi. 83................- 26c
Audimo apdarais. . -.........;...:.......... 50c

92. Gulivaro kelionė į nežinomas šalis. Guldė P. že
mutis Chicago, BĮ., 1907, p. 89 ................... 50c
Audimo apdarais ................... .*.......... 75c

93. Gyvenimo gabalėliai. Turinys: 1) Prakalbos vie
toje. 2) Saulutė teka. 3) Pavasario stebuklai.
4) Vasaros rytas. 6) Piemenėlis. 6) Senelis. 7) 
Jomarkas. 8) Antanukas. 9) Vienturtis. 10) 
Skaitymas. ll)Dienos. 12) Iš dienų bėgio. 13) 
Laukas. Parašė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1908, 
pusi. 50 ....................... ............................   20c

97. Geležiniai Nagai. Parašė Arthur Stringer. Vertė
Erdvilas. Worcester, Mass., pusi. 72, didelio for
mato............ . ..............  ...... 35c-

98. Gailutis, mielaširdingas kunigaikštis. Pagal se- ” 
novės pasakojimų parašė D. T. B. Mahanoy Ci
ty, Pa., 1906 m., pusi. 62......... .*............16

99. Gintautas, paskutinis Krivė 1413-1414m. His-
torijos apysaka. Parašė S. Paškevičienė. Vilniu- 
niuje, 1912, pusi. 125 ..................... 50c 

100. Graži vaikų knygelė. Pagal kun. Schmidtą lie
tuviškai sutaisė N. N. Telpa 26 gražios ir labai 
pamokinančios apysakėlės. Kaune, 1906 m., 
pusi. 38 ..................'..............  15c

110. Huckleberry Flnnas. Parašė Kmitas. Yra tai
didelė ir labai graži pasaka 43 skyriuose. Chi
cago, Ill. į914, pusi. 284 ....................   75c

120. Idėja ant mėšlyno. Apysaka.musų dienų.- Au
kauja broliams lietuviams. Mušė. Plymouth, 

Pa., 1900 ................................. 10c

imančių ir juokingų pasakų. Kiekvienas, nusi
pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III ar IV dalį, 
turės per visą savo amžių neišsemiamą pasakų
turtą. Chicago, Ill., 1905, pusi. 322 .......... 1.56
Drūtai apdaryta ......................... 2.25

206. Laiškai iš kelionės po Palestiną. Su paveikslė
liais. Shenandoah, Pa., 1901, pusi. 94 . 50c

20?\ Lietuvaitė. Apysaka Juozo Kvietkovskio. Gul- , 
dė P/G. Chicago, Ill., 1906, p. 29 ..... 75c

208. Lokis. Parašė P. Merime. Vertė L. Juras. Pu
slapių 79. Tik-ką iš spaudos. Lietuvių legenda. 
Labai indpmus pasiskaitymas. Kaina ........ 15c

209. Laimės Bejieškant. Vaizdeliai iš kasdieninio gy
venimo ir žmonių budo. Telpa daug gražių vai
zdelių. Parašė Pr. Bajoras. Cleveland, Ohio, 
1918. Puslapių 107......................... 35c

5

317. Pirmoje gegužės sapnas. Teisybės apysaka. 
Kaip vienas darbininkas sapno veidentuvėje 
persikėlė į Belgiją ir apžvelgė visas ten dailiai 
įrūdytas darbininkų organizacijas, jų įstaigas.

i Blaivybės
-— Biržų-Pasvalio 

šininkas užprotesta- 
valdybos balsavimą 

o viename valsčiuje

XPELLERIS 
PAGELBĖS! ’ 
amssi Pain-Expellerio 
susinąs greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta, tiu 
pirmu žuyptelėjimu 
reumatiSko skaus
mo, nervus kratau 
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian 
čio i kruvp strėnų 

i dieglio, tuojaus uu- 
įsipirkito Šito galin

go ir patikėtino Sei- 
ento ir jubmi iStrin 
as vietas. Tikrasis 
s tu n musų INKARO

Visi kiti yra pa- 
I. Kaina 35c. ir 70o. 
, ifi
1CHTER & CO., 
th St, Brooklyn, N. Y.

BELLSHILL, ŠKOTIJA.
Prieš registraciją'. Sulyg Lie

tuvos valdžios įstatymo, visi Lie
tuviai gyveną užrubežyj, kurie 
nori būti Lietuvos piliečiais', pri
valo užsiregistruoti arba išsiim
ti Lietuviškus pasus, to nepada
rius nustos teisių 'Lietuvoje.

šis įstatymas palietė, ir Ško
tijoj gyvenančius Lietuvius, iš 
ko sukilo nemaža trukšmo del 
pačios registracijos. Įvairus 
protestai ir agitavimai pasiekė 
ir pačią Lietuvos Atstovybę Lon
done. Pagalios išrišimui tų 
klausimų surengta Bellshill pra
kalbos. Kalbėjo Atstovybės se
kretorius K. Gineitis išaiškinda
mas registracijos svarbą ir kad 
visi ištikimi Lietuvos sūrius pri
valo šiek tiek prisidėti prie Lie
tuvos valstybinio darbo; nes ne
užtenka žodžiu pasakyti kad aš 
esu Lietuvis ir Lietuvą myliu. 
Savo kalboje Gineitis nepavydė
jo drūtų |ir teisingų žodžių mu
sų bolševikams kad jie. tik žino 
visur protestuoti ir kelti truk- 
šmus. Toliau pažymėjo kaip ir 
kokiu budu atlikti-registracijos 
ceremonijas. (Pinigų klausimas 
jau nėra toks svarbus ir jei kas 
turi gali užsimokėti, d jei ne, 
tai bus pasas išduota veltui ir 
vienas visai šeimynai, tik jei įta
ri tikrus dokumentus. ' Kas ne
turi atsakančių dokumentų tie 
turės atskirai dairytis pasus ir 
gaus tik kaipo paliudijimus už 
brangesnę kainą, kol pasirūpins 
ganėtinai dokumentų.

“Iš. Dr.”

12. Apsakymėliai. Turinys: 1) Teismas. 2) Neišmie
gotas Motiejienės miegas. 3) Iš senovės Egipto 
padavimų. 4) Ar atsimeni?—Surinko ir išvertė 
Pranas Siūlelis. Chicago, Ill., 1910, pusi. 75.... 15c

13. Apsirikimų komedija. Atsitikimai iš ameriko
niško gyvenimo. Antra laida. Parašė H. Sien- 
kievič. Išguldė Lapšaus vaikas. Chicago, Ill., 
1907, pusi. 32 .............................. 15c

14. Auksinio Obolio Historija. (Graikų Mythologi- 
jos žiupsnelis. Su paveikslėliais). Liet, kalbon 
išguldė Alyva. Chicago, Ill., 1913, pusi. 84 .... 50c

15. Apysakos. I — Paskutinė ašara. II — Geras
žmogau, ar nematai? III — Kerštas. IV—
Kol saulė patekės. Parašė Kazys Puida. Bro
oklyn, N. Y., 1913, pusi. 237 .................. 76c'

17 Amerikiečių Cirkas arba Sorkės, su paveiks
lais. Philadelphia, 1908, pusi. 16 ........... 05c

24. Ben-Hur. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus 
laikų. (Su paveikslėliais). Parašė Lew Wallace. 
Sulietuvino Jonas Montvila. Chicago, Ill., 1912, 
pusi. 472 ......-............................$1.25

28. Bučkis. J. H. Rosny apysaka. Shenandoah, 
Pa., 1905, pusi. 16 ..........................05c

29. Bajoro Vuošvis, J. Kmito apysaka iš lietuvių gy
venimo,' pusi. 64, .................... . •.. 15c

30. Brolis ir Sesuo. Apysaka. Parašė Vaikas. Chi
cago, Ill., 1906, pusi. 57 .................... 15c

31. Bangos Siaučia. Apysaka. Parašė I. Šeinius.
Vilniuje, 1914, pusi. 221..................... $1.25

32. Bludas, arba Lietuva buvusios Rusijos revoliu
cijos mete. J. Dobilas. Tilžėje, 1912 metais,

34. Braižiniai. Rankius įvairių vaizdelių. Parašė
Skruzdėj Chicago, 1915, pusi. 88 .................. 45e

35. Badas — Labai žingeidus vaizdelis parašytas
garsaus literato Knut Hamsuno, vertė šven- 
čioniškis. Brooklyn, N. Y., 1918, p. 260 ... 75c 
Ta pati ^apdaryta $1.00

39. Ciesorius Domicijonas ir kasėjai katakumbose.
Istoriškas apsakymas iš krikščionių persekio
jimo. Sutaisė pagal lenkų kalbą P. B. Chicago, 
UI., 1908, pusi. 217...................................................35c

40. čenstakavos apgynimas. H. Sienkevičiaus. apy
saka iš Švedų karės laikų. (Pedirbta iš “Tva-

• no”). Vilniuje, 1908, pusi. 139 ............ 50c
45. Dantys už dantį. A. Niemojevskio apysaka.

Shenandoah, Pa., 1904, pusk 41 ............ 10c
46. Dievo žmogus. Apysaka iš darbininkų gyve

nimo. Pagal M-RS. Parašė I. G-žis. Boston,
Mass., 1908, pusi. 64 ......................... ....... 15c

49. Darbas. Prancūziškai parašė Emile Zola. Lie-) 
tuviškai vertė A. J. Uoga, Romanas, antroji 
dalis “Keturių Evangelijų”. Pirmas tomas, 
Chicago, Ill., 1913, pusi. 219 .................. 75c

'60. Dievaitis. Parašė M. Radzevičiūtė. Lietuvių kal
bon išvertė Kazys Puida, šijj laikų apysaka. Pa
girta Varšavoje ant konkurso 1d, gegužio, 1888 
hi. 'Labai gražus užimantis apipasakojimas.

. i Šiauliuose, 1908, pusi. 307 ............... 86c
51‘. Dievo žvaigždė. Historiška iš Kristaus laikų a- 

pysaka, pagal Wallace’o “Ben-Hur". Iš Lenkų 
kalbos vertė Karolis Vairas. Vilniuje, 1907 m., 
pusi. 210................................'. .40

52. Dainavos Šalies Senų Žmonių Padavimai. Ke
letas užimančių pasakiškų aprašymų. Surinko 
Vincas Krėvė. Vilnius, 1913, p. 158 .............. 76<

53. Džian Bambos Spyčiai ir kiti juokai. Didė
lė daugybė įvairių juokingiausių kalbų, špo
sų, juokų, juokingų dainų, kas visiėms patiks.
So. Boston, 1915, pusi. 128 .....!.......... 25c

54. Duona! Basi Vaikai. Degtukai. Senelis. • Po
naitis. Parašė K. Jasiukaitis. Vilnius, 1905; 
pusi. 27 .............................................. . ;....... 10c

65. Emigraciją,' Iš darbininkų gyvenimo paveik
slėlis. Parašė J. Šliburis. Brooklyn, N. Y., 

11908, pusi. 47 .......................... 20c
67. Eustakijušas. Istorija iš pirmutinių amžių 

krikščionybės. Versta iš lenkiškos. Shenan
doah, 1910, pusi. 128 .................................... 35c

76. Fabiolė arba katalikų ' bažnyčia katakumbose. 
Parašė kardinolas Wiseman, vertė Vytautas. 
Shenandoah, Pa. 1908, pusi. 353 ............... $1.00

121. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlią bei Velnių. Pasa
kos surinktos d-ro J. Basanavičiaus. Šioj knygoj 
telpa keli šimtai gražių pasakų, apie rojų (dan
gų , čyščių, peklą; apie giltinę, marą, cholerą; 
apie dvasias (dūšias), velnius, jų vaidinimąsi ir 
t.t. Pasakos užrašytos tokioje tarmėje, kokioje 
buvo girdėtos. Panevėžyj—pagal tarmę panevė
žiečių; Šiauliuose—pagal pagal tarmę šiaulie
čių; Suvalkų guber., ir t.t. Chicago, Ill. 1903 
pusi. 410 ..... .............. ,t........... 1.75
Audimo apdaruose ......................; 2.75

122. Iš bažnyčios istorijos. Kiekvienam verta per
skaityti, — labai užimanti ir akyva knygutė. 
Parašė A. D. Plymouth, Pa., 1906, p. 16 .. • 10c

123. Istorija apie gražią Khtriuką ir jos visokius 
atsitikimus. Antra laida. .Graži pasakaitė.

Brooklyn, N. Y., 1913, p. 32 ../.......... (.. 20c 
124 Istorija Septynių Mokytojų. Labai akyva apy

saka iš senovės arabų gyvenimo. Brooklyn,
N. Y., 1912, p. 158 -- - -------- ............. 75c

125. Iš po kalavijo ir Kajimas. Dvi apysaki. 1) Iš 
karės laikų, kada švedai kariavo su vokiečiais. 
2) Kaip Kajimas žydas vogė ir vogtus daiktus 
priimdinėjo nuo kaimiečių. Paraše M. černe- 
da, lietuviškai vertė V. Stagaras. . Plymouth,

Pa., 1894, pusi. 2561.................... 40c
126. Iš daktaro pasakojimų. Rudens diena, Sulau

kė. Parašė Šatrijos Ragana. Shenandoah, Pa., 
1907, pusi. 69 ...................   25c

128. Išvakarės gret Lemano ežero. Parašė kun. M. 
Morauskis. Vertė Gerutis. Shenandoah, Pa., 
1906, pusi. 172 .................. .......... 75c

130. Iš gyvenimo bemokslio ir Mokykloje. Chicago, 
BĮ., 1912, pusi. 21 .................. 10c

131. In -šviesą per ašaras. Apysaka Šatrijos Raga
nos, iš gyvenimo Juozuko, lankančio mokyklą. 
Vilnius, 1908 m., pusi. 60. .... ............ 16

132. Istorija apie Genovaitę, jos’ vargus ir t. t. Iš 
lenkiško išguldė L. Ivinskis, Bitėnai, 1907 m., * 
puslapių 112 .................*! 35c

133. Istoriją Apie Amžiną žydą —r jo kelionė po . 
svietą ir liudymas apie Jėzų Kristų. Parašė 
Dobilas, šešta laida. Vilniuje, p. 16 ...... 10c

134. Iš Gyvenimo Samojėdų; apie Lizdininkus ir
kiti naudingi pamokinimai. Iš Rusiško ver
tė J. Tilžėje, 1903, pusi, 74 ................ 26c

135. Iš Širdies, Pamokinanti skaitymai iš psicho
logijos. /Parašė James Allen. Vertė St. Bie-
žis, Chicago, pušį. 53 ........ ‘.................. ’ 20c

142. Juodas perlas. Apysaka Victorien Sardou. 
\ Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah,
> Pa.. 1906, pisi. 51 ........ ....... . 20c

146. Jaunieji Skriauja. Medžioklės piešinys — apy
saka. Lenkiškai parašė J, Weyssenhoff. Lie
tuviškai vertė Kazys Puida. Brooklyn, N. Y. 
1912, pusi. 309 .............................. ,...$1'.25

157. Kėkštų Simas. Ūkiška apysaka, ši yra netik 
graži pasaka, bet ir«eras ‘pamokinimas apie 
ukininkystę. Parašė Mėnaįtis. Antra laida';

>Plymouth, Pa., 1901, pusi. 40 ...........■.'.... 16c
159. \Karės laukuose. Parašė Vsevolod Garšin. Ver

tė A. L—lis. Pasaka iš laikų karės maskolių 
su turkais., Chicago, Ill., 1906, pusi; 81 .... 35c

160. Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano DeBerge- 
rac. Vertė-iš Francuziško kun. Dr. M. Juody
čius. Užimanti apysaka. Mahanoy City, Pa.
1908, pusi.. 404 ............................ $1.16 

168. Kra^uninkas. Laižybos — Dievo žmonės. Para
šė Ksaveras Vanagėlis. Philadelphia, Pa.,

211. 'Liudvikas Windthrost’as, Vokiečių katalikiš
kos visuomenės budintojas. Pagal. Kun. R. 
Swickerathą parašė J. E. K. So. Boston, 
Mass., 1916, p. 24 .. ........................... 05c

225. /Makaro Sapnas. Apysaka V. G. Korolenko.
Autorižuotas vertimas, Chicago, Ill., 1912, pusi;
47 ........................................................... . ............. 20c

226. Magdelės Marija. Mintis paimta iš Povylo Hey-
se garsaus dramatiško veikalo “Marija Magdė- 
lietė”. Parašė Karolis Vairas. Chicago, UI.; 
1910. Pusi. 75 ...................................5.......... 20c

227. Maksim Gorkij. Pasakojimai. Iš rusų kalbos
vertė L—is. Turinys: Giesmė apie sakalą, 
Nenaudėlis, Makaras Čudra, Rudenyj, Dvide
šimts šeši ir viena'. Chicago, Ill., 1906, pus
lapių 103*...?.../........................... 40c

230. Miškas vis smarkiau degė. Parašė Skitalec.
Ši(a knygutė piešia didelę ir graudingą Rusijos 
kaimo dramą, revoliucijos laikais. Kaimiečiai 
nesulaukdami iš valdžios gerumo, padega aplin- 
kines girias, kad tuomi valdžią nugąsdinus, nors 
tas jiems patiems ant daugelio milijonų blėdies 
atgabeno. Vertimas dailus, kliasiškas. Supran- 

, tama ir silpnai skaitantiems. Brooklyn, N. Y.,
1909, pusi. 32 ..................... .".... 16c

231. Mythai, pasakos ir legendos žemaičių. Surinko
Dr. Ed. Veckenstedt. Vertė Dr. J. šliupas. Da
lis I. Tai yra žingeidžios ir svarbios senovi-' 1 
škos pasakos apie visokius stebuklus ir pravojus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie Laumes, 
Laimes, Raganius, Vilkalokus ir tt., į kuriuos 
tikėjo senovės lietuviai, o ir šiendien tūli da ti- 7 ■ 
ki. Plymouth, Pa., 1897, pusi. 190 ........'.' 76c

232. Mokslinčius Tvardauskas. Apysaka iš žmonių’ ’
padavimų, kaip Tvardausko tėvą užpuolė žmog
žudžiai, o jį patį velniai kankino ir kas iš to 
išėjo. Lenkiškai parašė J. I. Kraševskį. Lietu
viškai išguldė F. M. Dvi dalįs. Plymouth, Pai;
1905, pusi. 174 ........ . . '...... 75c

236. Mūsiškiai užsienyje.'Juokingas aprašymas ke
lionės į Paryžių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros 
Ivanovų.' Išguldė'Magnus Parvalkietis. Chicago, 
Ill.,'1909( pusf 216 ..................................   76c

237. Mylėk savo artimą. Pagal F. Haffman parašė
P. B. Chicago, UI., 1907, pusi. 131 ......... 50c 
Abdimo apdarais ..................!'.... 76c

238. Matule paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir kite's 
labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo. Pa
rašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1908 m.„psl. 262. .50

244. Mikės Pavaldinių Poteriai su giesmėmis ir '•
paveikslais. Philadelphia, 1907, p. 14 .......... 06c

242. Minyška Mariana Alceforado — Portugališkos 
minyškos meiliški laiškai, iš 1668 m. atsitiki
mų. Vertė Aromatas. Chicago, 1920, p. 148 1.00

245. Našlaičiai arba paveikias iš praeities. Verte Ar

susirinkimus. Brooklyn; N. Y., 1908, pusi. 39.. 15c
318. Pamokslai gražių žmonių. Parašė kun.1 A. Ta

tarė. Shenandoah, Pa., 1900, pusi., 95 ...... 60c
319. Pelenių Jurgutis. Apysaka apie amerikiečių gy

venimą. Parašė kun. J. Jakštis. Philadelphia, 
Pa., 1911, pusi. 116 ... L................ ...........................60c

320. Pasakyk Matušei, Agnieška, Ant garlaivio. Ap
sakymėliai Šatrijos Raganos. — Shenandoah, 
Pa., 1908, pusi. 29............................................  15c

.321. Pražuvo. Parašė V. K. Račkauskas. Scranton, 
Pa., 1911, pusi. 15 ........................ 10c

324. Pratjekabuddha. Šventųjų Gango vinių pasaka.
Parašė Vincas Krėvė. Vilniuje, 1913, pusi. 60 .. 35c .

326. Ponas Tvardauckas, Garsus burtininkas. Žingei
dus su įvairiais paveikslėliais, pagal surinktas 
liaudies legendas. Vertė B. Nevalgęs. Chicago,' 
Ill., 1906, pusi. 110 ............................................. 50c

327. Pajauta Lizdeikos Duktė arba Lietuva XIV šimt- 
metyj. Istoriškas romanas. Parašė M; Bernato- 
wicz. Sulietuvino Jonas Montvila. Chicago, Ill.,
1911, pusi. 468 .... . .....................$1.26

328. Plėšikų Lindynė arba,nunešta duktė Išguldė S.
P.T. Chicago, Ill, 1907, pusi. 38............................

329. Pūščios Dvasia. Puiku? apsakymas iš ameriko
niškų miškų. Pagal D-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Išguldė P. B. Chicago, Ill., 1906, pusla-

. pių 327 ...................... .2...........
330. Paparčio Žiedas ir keturios kitos apysakos: 1) 

Neužsitikintis vyras; 2) Žydinti Giria; 3) Klai
da; 4) Korekta. Jose nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j visokius prietarus, burtus ir t.t. Antra 
laida. So. Boston, Mas., 1916.................

331. Popas ir Velnias ir trįs kiti įdomus pasakojimai:
1) Žinia iš tolimos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) A- 
domas ir Jieva. Pilna juokų ir ašarų. So. Bos
ton, Mass., 1913, pūsi. 47.....................

332. Pasaka apie Jonuką Kvailiuką ir gudrųjį kara
lių. Brooklyn, N. Y. Kaina ...;..............

333. Pelkės (The Jungle). Upton Sinclair’o Lietuviš- 
viškai vertė Kazys Puika. Vilnius, 1908, p.468

335. Pasakos. Pagal Kriloyą parašė Vincas Kapsas. 
Telpa keletas gražių pasakų eilėmis. Tilžė
je, 1899, p. 15 ............................

364. Raistas—The Jungle. Parašė Upton Sinclair. 
Lietuvių kalbon versta iš angliškos. Apysaka pa
imta iš lietuvių gyvenimo mieste Chicago dir
bančių skerdyklose. Naudinga perskaityti kiek

16c

76c

15c

10c

26c

1.50

10c

vienam. H laida, Chicago, 1912, p. 355.......$1.50 
Ta pati audimo apdaruose ................$2.26

365. Revoliucijos Žmonės. Parašė A. Niemojevski, 
vertė K. Puida. Telpa čia sekanti apsakymai: 1 
Šuntakiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia, 4. Lai
svės šventė, 6. Juras, 6. Redaktorius, 7. Pauk
štis, 8., Ponas Jėzus Varšavoje. Knygelė įdomi
kiekvienam. Chicago, 1908, pusi. 76 ............... 30c

366. Robinzonas Kražius. Graži morališka pasaka. 
Antra’laida. Chicago; 1903, pusi. 83 .......... 45c.

81. Gyvenimas Genovaitės. Morališka apysaka 
iš senovės laikų, kurioje aprašo gyvenimą ir 
vargus nekaltos moteriškės; ilgą laiką esant 
kalėjime gimė kūdikis ir ant galo tapo pa
smerkta mirtin, bet ji liko gyva. Plymouth,

Pa., 1906, pusi. 225 . -......................................... 75c
82. Gyvenimo vaizdeliai, susidedanti iš devynių 

gražių pasakaičių. Chicagoje. III., 1902, pu
slapių 99 .... J.................'................ 30c

83. Gipsinis Jotis. I Paveikslėlis iš noturos. II 
Per kytrumą. Paveikslėlis iš gyvenimo. Pa
rašė grovas Lelyva. Lietuviškai išguldė Jo

nas. Shenandoah, Pa., 1897, p. 38 .................. 20c
85. Girnikas Pašakarnis. — Begėdis Jonas. Pasako

simai. Parašė V. K. Račkauskas. Scranton, 
Pa., 1911, puslš 42 .......................1............. 30c

88. Granatų Pavėsyje, pasakos Oskar Wilde. Ver
tė Kazys* Puida. Labai' užimančios pasakos. 
Skaitysi ir norėsi skaityti. Brooklyn, N. Y.
1914, pusi. 159 ...... .... 50c

90. Geležinkelio Sargas Tylius. Gerharto Hauptma-
no novelė., Verte Bėgis. Chicago, Ill., 1913, pus
lapių 51 ............................................. .... 20c

91. Geležinkelis. Pagal svetimus rašymus parašė
K. Stiklelis. Chicago, BĮ., 1908, pušį. 21.............10c

1 1910 m., pusi. 28.........................10
169. Kunigas. Apysaka iš lietuvių padavimų. Para

šė Adolfas Vėgėlė. Yra tai graži istoriška iš se
novės lietuvių gyvenimo apysaka, naudinga ko- 
žnam perskaityti. Vilniuje, 1909, p. 134 .... 50c 

.170. Katorgon! Atsitikimas Muravjovo laikuose, Vil
niuje. Parašė P. B. Chicago, Ill., 1907, pusi. 18.. 10c

171. Kuprelis. Puiki apysaka iš gyvenimo, kaip 
Kuprelis bevargonininkaudamas įsimylėjo į gra
žią Kazelę, kurią ruskis paveržė nuo Kuprelio, 
kuris, kad atgauti Kazelę nuo ruskio, keliavo net 
į šventą Žemę, Jaruzolimą. Parašė Ignas Šei
nius. Brooklyn, N. Y., 1913, p. 258 .......... 1.00

172. Kankintinio 'sūnūs arba pirmųjų krikščionių 
persekiojimas. Sutrumpinta iš kardinolo Wise- 
man’o “Fabipla”, su paveikslėliais. Vilniuje, 
1908 m;,- pusi; 76............................30

174, Katoržnikas' ir Tėvynė — Dvi apyasakos. Pa
rašė Br. Vargšas. Chicago, 1909, p. 30 .... 15c

175. Kristus Flandruose ir Tragedija Juroje. Du 
ypatingiausi vaizdeliai ką kada esat skaitę. 
Parašė garsus pasaulinis rašytojas Honore
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. F. 43 .... 26c

200. Laikrodininko atminimai. 'Pagal Erkman-Šatri- 
janą sutaisė S.M. Paveikslas iš Napaliono I pas
kutiniųjų kariavimų. Chicago, 1907, p. 44.... 20c

202. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Dr. J.
Basanavičius. Dalis I. Čia telpa 141 labai gra
žių, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasakų. 
Chicago, UI., 1903, p. 280 ..................  1.50
Drūtai apdaryta . ................... 2.25 į

203. Lietuviškos pasakos {vaisios. Surinko Dr.' J. 
Basanavičius. Dalis II. Čia telpa 205 labai gra
žių ir juokingų pasakų, bovijančių kiekvieną 
skaitytoją ir klausytoją. Chicago, HI., 1903, 
puslapių 336 .......................;.. 1.601

Drūtai apdaryta ..................... . ... t..... $
204. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Dr. J.

Basanavičius. Dalis III. Čia telpa 202 dar gra
sesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, Ill.,

1904, pusi. 333 ...........   1.50
Drūtai apdaryta ............................................. 2.25

205. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Dr. J. ' 
Basanavičius. Dalis IV. Šioje dalyje, taip 
kaip ir pirmesnėse dalysf, telpa keli šimtai už

tojas. Chicago, Ill., 1904, pušį. 256. ...-,.............. 60c
251. Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step- 

niak, versta iš nišų kalbos. Chicago, Ill., 1909, 
pusi. 72 .............;....'.............. 30c

252. Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyve
nimo vargų, paprastai vadinamą bėda. Parašė 
R. L; Stevenson. Iš anglų kalbos vertė L. Ju
ras, Chicago, Ill., pusi. 38 .............,........... 15c

253. Našlaičiai. Likimas tūlos anglų šeimynos. She
nandoah, Pa., 1908, 81 pusi.................:. 15c

254. Ne mieste laimė. .Parašė Pierre PErmitte. -Iš
vertė Pranaičių Julė. Sh., 1908, 206 pusi. .... $1.00

257. Naudingo žmogaus Gyvenimas. Šiose knygelėje 
yra aprašyta, kaip mokslas pakelia vargdienius 
iš skurdo gyvenimo. M. Untulis. Brooklyn, N. 
Y., 1916, pūsi. 14 .............;........... i gpc

260. Negyvėlės Meilė — Žingeidus Teofiliaus Gau
tiem aprašymas. 'Vertė J. Laukis. Chicago, 
1914, pusi. 45 ............(/.C........................ 15c

261. Ne savo Vėžėj. Violončelninkas Behnke. Kau-
. kvakaris. Žingeidus skaitymėliai. Chicago, 

'1914, pusi. 47 ..............,.......................... 15c
287. Olitipą. Apysaka iš laikų savitarpinės karės 

Siaurinės Amerikos Indijonų. Chicago, Ill., 
1905, 95 p. .............................40c

300. Pagal įstatymus. Apysaka M. Konopnickos, iš 
iš lenkiško vertė Pranas Siūlelis, Chicago, 
1910, pusi. 158 ....;.................................... 60c

367. Rymas. Romanas. Parašė Emile Zola. Versta iš 
francuzų kalbos. Tai yra labai svarbus ir gar
sus veikalas, parašytas vieno geriausių fran-; 
cųzų rašytojų Emile Zola. Ta knyga yra versta 
į visas kalbas, todėl kad yra gražiai aprašyta 
apie Rymą. Lietuviškas vertimas yra lengvas 
ir gražus; Chicago, 1909, pūsi. 432 .........$1.75
Drūtais audimo apdarais ..............$2.50

369. Rinkimai vaito. Apysaka iš ūkininkų gyvenimo.
j Parašė V. Stagaras. Shenandoah, Pa. 1906, « 

pusi. 24............... .................................. ;. ;.. . 10c
371. Rytojun Bežiūrint. Visuomeniniai-pedagoginiai 

straipsniai — senovės ir dabarties idealai. 
Parašė Aitvaras; Brooklyn,N. Y., 1913, pusi. 174 50c

372. Raudonas juokas. Parašė L. Andriejev. Tai yra 
gražus aprašymas karės baisenybių. Kaina .... 36c

373. Rasputinas. Kaip bemakslis Rasputinas pavergė 
Carą ir Carienę. Cariškos šeimynos bei dvariš
kių ištvirkimas. Parašė min^kas Uiodoras, buvęs 
Rasputino draugas. Worcester, Mass., 1917, pus
lapių 100........... .................... 40c

374. Ruduo. Parašė Žegota. Vilnius, 1906, pusi. 101... .30
375. Robinzono gyvenimas ir jo nelaimės; Vertė J.

Ęalys ir J. šlapelis. Vilnius, 19.07, p.-327 ..$1.00
376. Rinkinėlis vaikams. (Pasakėlės, apysakymėliai,

301. Pamokslai išminties ir teisybės, išguldinėti gal
vočių visų amžių Lietuvos vaikeliams. Parašė 
kun. Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 juokin- 

• gų> bet išmintingų ir pamokinančių pasakaičių, 
mokinančių doros ir išminties. Chicago, DI. 1899,
pusi'. 182 ................i.......'........ 75c

302. Pasaka apie kantrią Aleną, dukterį turkų įeieso- 
riaus Antonijaus, kuri pėr 22 metus vaikščioda
ma po svietą, daugybę 'bėdų ir vargų iškentėjo. 
Antra leida. Iš lenkiško verte A. Olszevskis,

' Chicago, Ill., 1902, pusi. '66i<............................ 35c
303. Pasaka apie Adomą ir Jievą. Priedas prie suly

ginamosios mytholiogijos. Parašė PauL,Lafar- 
gue, pagal vokišką vertimą lietuviškai sutaisė
P.. Miškinis. Chicago, Ill., 1908, p. 31 ........■. • 15c

304. Ponas ir bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš gy- .
1 veninio maskolių kaimiečių. Žingeidi norintiems 

susipažinti su būviu ir sąlygomis maskolių kai
miečių gyvenimo; ji verčia skaitytoją drauge 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, 
Iii., 1904, pusi 60 ............ 25c 

\305. Pragaro atgijimas. Parašė L. Tolstoi, vertė Z.’A.
Kritiškas piešinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, Ill. 1908, pusi. 22 10c 

308. Parsidavimas ir pelnas. Iš prietikių Prūsų Lie- 
tų^ojfe. Pagal A. Swiętochowski. Papasakoji
mas, kaip vienas lietuvis, atėjęs iš Didžiosios - 
Lietuvos, atsidavė vokiečiams, net pravardę ir 
ir tikėjimą permainė, 6 paskui vokiečiai jį Išva
rė. Parašė Žmogus Plymouth, Pa., 1901, pus
lapių 32 ....................... .......................................... 10c

311. Paveikslai, arba vaizdelis, iš Lietuvos žmonių
kaimiečių gyvenimo. Parašė Žemaitė. Ply
mouth, Pa., 1899, pušį. 102 ...;..........................25c

312. Puota. — Nuskintas žiedas. Vaizdeliai iš gyve
nimo. Du labai puikus apskaitymai. Parašė 
Bijūnas. Plymouth, Pa., 1902, pusi. 32 ...... 10c

314. Po priedanga šventenybės. Istoriška apysaka 
iš Rymo laikų. Parašė E. Posteri. Vertė K. J. 
Odesa, 1906, pusi. 100 ......................... Y. 35c

316. Po Meškino Letena. Apysaka iš ūkininkų gyve
nimo. Parašė V. Stagaras. Shenandoah, Pa., 
1906, pusi. 39 .....................z.......,. 10c

dainelės, mįslės etc.) Antra laida. Su paveikslė
liais. Vilnius, 1907,' p. 55 ........;.........  ‘26c

389. Sapnai, čia telpa vienuolika trumpų fantastiškų 
pasakaičių. Parašė Olive Schreiner, vertė iš

1 anglų kalbos J. Laukas. Chicago, Ill. 1910; pusi. 
to- .......v.............. 35c'

390. Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. 
Apysaka iš laikų kankinimo Kristaus. Paraše* 
Eugenijus Sue. Vertė-J. Laukis. Chicago, Ill.
1906, pusi. 169.... J............ .. .............. 75c

391. Simukas ir Magutė; Graži pasakėlė; antra laida.
Chicago, III;, 1913, p. 28 ...........-......... 15c

392. Sausio devinta, šitoje knygelėje yra plačiai ap-
šyta apie Petrapilės darbininkų sukilimą arba 
“Raudonąjį Nedėldienj” kaip išbadėję minios ė-- 
jo maldauti nuo caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomefię ir tūkstančius išžudė. Gana 
lengvas ir graudus pasakojimas. Parašė Mak
sim Gorki. ,Vertė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908, 
pusi. 40 .......... . ............. '............................ .15®

393. šešėliai. Labai akyvas tuo vardu .meiliškų 
nuotikių apipasakojimas. Taipgi telpa toje 
knygoje vertimai 'žingeidžių apysakų verstų 
iš Guy de Maupassanto, Francuzų rašytojo.

< šešėlius parašė ir vaizdelius vertė A. Tulelis.
Cleveland, 1920, pusi. 16j^ ............................. 50c
Gražiais audeklo apdarais ........................... $1.00

400. Širdis. Parašė italų kalboje Edmondo de Amiči, 
vertė į lietuvių kalbą Matas Grigonis. Didelis 
veikalas ir gausiai paveikluotas. Tai yrą pamo
kinančios apysakos formoje -parašytas veikalas, 
kurs tinką lygiai vaikams, kaip ir suaugusiems.

‘ Šis veikalas yra išversta^ visų civilizuotų pasau
lio tautų kalbose ir turėtų rastis kiekvieno lietu-

yj vio namuose. “Tėvynės Mylėtojų Draugijos”
21-ae leidinys, Chicago, Ill. 1916 m., pusi. 362 $1.00 
Gražinių audimo apdarais ..................$1.60

401. Susiskaldeliai. Apysaka. Parašė J. Gerutis. She
nandoah', Pa., pusi. 62 .....'. ...........................  20c

403; Senkaus Jurgis. (Apysaka eilėmis) .'.......... 15c 
425? Tūkstantis Naktų ir Viena. Arabiškos istorijos

Vertė lietuviškai D. T. Bočkauskas. Ketvirtas 
išdavimas su daugybe paveikstų ir drūtais pa-

. veiksluotais apdarais. Mahanoy City, Pa.
1 1915; pust 704 .......... ......................   $2.00
428. Tvanas; Istoriška apysaka JHenrikd Sienkevi

čiaus. T. U. Versta iš lenkiško.' Shenandoah,
'' Pa., 1900, pusi. 194 ........    75c

430. Tėvynės Laukuose. Apisakų rinkinis.' Pąr. Jo
varas. Pittsburgh, Pa., 1909, pusi. 32 ...... 15c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ąve. Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkęse
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Didžiausias Sandariečių laimė
jimas. Lietuviška salė dar nėra 

\ mačius tokios didelės publikos 
laike teatro kokia buvo suėjus 
pereitoj nedėlioj ant • Sandaros 
18 kuopos parengto perstatymo 
keturių aktų dramos-tragedijos 
‘‘Dvi Seserį”. Kiek paprastai sė
dynių salėj esti, dar valanda lai
ko pirm lošimo visos buvo užpil- 

■ dyta ir reikėjo prinešti daugiau;
o a'lėjus šeštai valandai vakaro, 
kada prasidėjo lošimas, yis žmo
nės veržėsi į salę kad net poli- 
cistai pradėjo neleisti. Buvo už- 

, stoję publikos visi perėjimai iri 
pasieniai. Taigi finansiškai šis 
Sandariečių vakaras išėjo. kuo- 
puikiausia. Pelno liko apie $150 
ar daugiau — ko tik prieš karės 

' dienas tebuvo galima tikėti, ir 
kas pasitaikydavo, nors labai re
tai. Tik tada vietos Lietuvių 
rengiami vakarai tiek publikos 
sutraukdavo.

Niekas negalėtų sakyt kad ir 
iš teatrališkos pusės vakaras ne
pasisekė: publikoj buvo juoko ir 
verksmo ir pasigerėjimo. Akto
riai labai gražiai savo roles atlo
šė! — kaip paprastai esti kada 
tautininkai perstatymus rengia.

Lošime dalyvavo: Nastės ro
lėj — J. M. Baltrukoniutė; Lili- 
jos — A. Jankauskiutė; Juozo 
— P. Mockaitis; Gertrūdos — 
M. Luobikienė; Natalijos — O. 
Virbickiutė; Linkos ■—- L. Ba
nionienė; Petro — Iz. Samas; 
Janosėnp — A. Zdanis; Balkaus 
— A. Kranšuskas; Jokimo — P. 
Tamašauskas; Rimbuto — V. P. 
Banionis; Nikodemo — A. La
pinskas ; Vilkaus — St. Reikus; 
Gydytojo — P. Vasiliauskas; 
Policijos viršininko — A. Zda
nis; policisto — A. Lapinskas; 
Vikraus — J. Vidugiris; Detek- 
tivų — Iz. Samas ir J. Vidugi
ris.
• Daugiausia veikimo reikalavo 
Nastei ir Lilijai, apie kurias vi
sas dalykas sukosi; Juozais iš vy
rų -buvo svąrbiausia ypata. Jis 
ir Nastė puikiai atliko tragiškas ' 
dalis, jų verksmai sugraudino 
publiką iki ašarų. Visos kitos 
moterų rodės atlošta -labai gra
žiai ir tinkamai — jomis publi
ka turėjo pasigerėjimo, kadąngi 
ir drapanos buvo ekstra puikios 
priatikinlta ir nudavimai geri.

Kitos vyrų rolės nereikalavo 
perdidelių kraštutinumų ir ne
buvo taip pažymios, bet atlikta 
atsakančiai.'

Kaslink paties veikalo reikia 
žodis tarti. Jis savimi nėra toks 
patraukiantis, nei nėra žymus, 
nei svarbus, ot taip sau veika
lėlis. Prie to, jame labai daug 

’zecėriškų tkjaidų šalip to ką jau 
iš rašytojos pusės nėra apdirb
tas (’autorė yrą, moteris, mažo 
kalibro rašytoja). Ketvirtame 
akte' perdaug stačiokiškai at
vaizdinta ištvirkimo namų -sve
čių užsilaikymas atėjus į tokią 
vietą — gaudymas merginos-ir 
nešimasi jos į kitą‘kambarį. To
kių kraštutinumų geresni auto
riai, vengia, o kur. -būtinai reika
linga žodžiais tą apsako. Bet 
reikia pažiūrėt į šio veikalo tik
slą kurį autorė, kaipo socialistė- 
komunistė, norėjo pravest:* ji 
norėjo pasmerkt kapitalizmą at
vaizdindama kas tokioj sistemoj 

^dędasi, ką aiškiai paskui-iškalba 
Kalstė. Atvaizdanimas pats sa
vimi neturi nieko blogo, tik yra 
išrodymas tų gyvenimo pusių į 
kokiais papuldavo jšiinog mer
gaitės. Bet vėl autorės! klaida: 
Ji smerkia dabartinių dieni) ka
pitalizmą, ir veikalas rašyta-šių 
dienų up.u, o perstata gyvenimą 
buvusį apie dvidešimts metų at
gal. Dabar 'Amerikoj “raudonų 
lempų” įstaigos, visiškai panai
kinta.

Pasisekimas, .publikos sutrau
kimas į šį perstatymą buvo’ačiū 
vietosi klebonui kuris uždraudė 
Teatrališkam Chorui “Dvi Sese
rį” lošti pereitą pavasarį." Kada 
Sandariečiai ėmėsi tą dramą sta
tyti, visi' katalikai rengėsi būti
nai tą “užgintą vaisių”, pama
tyti.

Teatro mokytojų buvo A. La
pinskas,' vakaro fėdėju — A. 
Žukas. Po perstatymo tęsėsi 
'linksmi šokiai. Buvęs.

Dr. Graičuno prelekcijos. Pa- 
nedėlio vakare \ Lietuvių salėj 
buvo surengta trijų,draugi  jų pa
stangomis, — Sandaros 18 kp., 
Dr. V. Kudirkos Dr-stės ir T. 
M. D. 20 'kuopos, — prelekcijos■ 
Dr. A. L. Graičunui iš Chicagos.

Dr. Graičunas turėjo maršru-

Susirinkimai. Susirinkimo ti
kslas buvo surengti masinį mi
tingą prieš Johnsono bilių. Vis
kas kas reikėjo kame susirinki
me tarti tai paskirti dieną, sa
lę,.kalbėtojai, ir atspausdinti la
pelius. Ant Mausimo kokią die- 

. - -------- ------ _____ ________  ną susirinkimą
tą Pittsburgo ir apielinkės kblo-ljos tęsėsi pusę 
nijose, paskui Akrone, o panedė-1 kui, nuo kurios 

ta, praduti nuo 
taisyta, nuo 1 
diskusijos, teoretiš'ki išrodymai. 
Vienas susikiša rankas į kelinių 
kišeninis, bumba tuščiais žodžiais' 
ir nori vis ilgiau užtęsti savo 
kalbą kad (pasirodžius [kalbėto
ju; nurodinėja kuomet/.žhionės 
pareina iš bažnyčios, kuomet pie
tus valgo, etc. Antras atsisto-/ 
ja, pasitaiso diržą ant pilvo ir 
kritikuoja pirmutinį; inurodo į( 

kos kuriuo mes eidami galėtu-1 save kad jis visuomet į susirin- 
me burti naudingais tautos na-1 kimus ateina “šarp” ir visi Ituri

lyje aiivyko Į Clevelandą.
Pradėdamas savo kalbą, Dr. 

Graičunas plačiais ruožais išdė
stė Lietuvių tautos galybės die
nas, paskui jos užsmaugimą ir 
pavergimą, bet vėliau atbudimą, 
ir dabartini neprigulmingą gy
venimą. Apsakė visus musu .ge
rumus ir blogumus, supratimus 
gyvenimo pusių ir ne, išrūdyda
mas reikalingumą apdfaudos, 
apšvietos ir tikrą kelią politi-

riai-s. Sveikatos klausimus la
bai gabiai kalbėtojas sutaikė su 
gyvenimu, ir visa jo kalba bu
vo labai žingeidi, taktinga ir pa-' 
mokinanti. Kiekvienas Dr. Grai
čuno žodis turėjo savimi svarbą, 
nebuvo jokios tuščios frazės, šu
kavimo, k’oliojimųsi.

Ištiesų mažai Amerikoje mes 
turim kalbėtojų kurie butų pa
sišventę liaudies reikalams, dar 
mažiau kurie mokėtų pasakyti 
ką nors naudingo tai liaudžiai, 
vietoj kelionių, pliovonių, kur
stymų. Publika taip tykiai ir 
atsargiai klausėsi ir gaudė kiek
vieną žodį, kad nėra abejonės jo 
kalba padarė visiems'naudingo 
įspūdžio.

Kadangi buvo šiokis vakaras 
ir oras labai šlapias ir snieguo
tas, publikos buvo nedaug, apie 
šimtas ypatų.

Dr. Graičunas viešėjo Clevė- 
lande nuo panedėlio iki pėtny- 
čios; apsistojo pas Dr. Vitkų. 
Pėtnyčioj lišvažiavo įi-Detroitą, 
kur irgi parengta prelekcijos.

■ “Juozapas ir Zelbora” ir “Pa- 
jraono Sapnas”, didžiausias visoj 
■biblijoj'meiliškas romansas, ku
rį dabar gavo progos skaitytojai 
“Dirvoj” matyti žodžiuose, ne
užilgo galės matyti jį scenoje ir 
girdėti žodžiuose. Tėvynės My- 

I lėtojų 20 kuopa rengia tą dramą 
statyt vasario 11 d., po Naujų 
Metų. Sutraukta prie lošimo vi
sos gabiausios' Clevelando sce
nos spėkos. Per desė'tką metų 
vos vienas tokia veikalas pasi
taiko pastatyti ir publika labai 
retai mato ką nors geresnio, iš
skyrus paprastu veikalėlių.

Bus lošiama Lietuvių salėj.

Juozas Vaitkevičius 
gražią kraulliuvę kurioje 
saldainių, groseriškų reikmenų, 
cigarų ir. šiaip įvairių dalykų. 
Pas jį galimą pirkti visokių rei
kalingų' pirkinių Kalėdų > dova
noms. 'Krautuvė randasi 1156 
Ė. 71 Street.'

atidarė 
užlaiko

Taryba neįsikūrė. “Lapk. 24 
d. buvo, bandymai sutverti vieti
nių draugijų karybą su tikslu 
kad draugijos nekenktų vienos 
kitoms rengiamuose vakaruose. 
Bet musų kairieji atėjo į susi
rinkimą, kaip jie netyčia išsi
tarė, “laimėt”: jų, įtiksiąs buvo 
iškovot sau teisę įsigaut į tauti
nių draugijų rengiamus .vakarus 
su savo raudona literatūra, ku
rios tarpe esti visokie pasmerki
mai Lietuvos ir kitokie Lietuvių 
iškdneveikimai. Tautinių drau
gijų atstovai ant’to nesutiko ir 
taryba negimus mirė. Taigi 
draugai kairieji ‘‘laimėjo”: ką 
atsinešė tą išsinešė, o kad tary
ba butų buvus 'sutverta jie butų 
nors tiek nauHos turėję kad ne
būtų buvę pakenkimų jų vaka
rams. ; Dabar dvejopai pralai
mėjo: ir su literatūrą neįsiver
žė, nei draugijoms pelningų pa
rengimų neužsitikrino.

Dar kitas dalykais, ateidami į 
susirinkimą, kairieji dar atsine
šė' ir patįs savo peštynes: mat 
jų susirinkimų permažai buna 
(nors ir taip daug) ir jie tary
bos susirinkime dar ėmė vienas 
kitam kupras vanoti.' '

Mikas Petrauskas,’ mylinilaū- Gfuodžįo 11 d. rengiama Clė- 
sias Clevelande dainininkas,’ at- landė rengiama didelis Ameri- 
vyksta į Clevelandą/su 'koncer- kos liberšlų-radikalų -suvažiavi- 

Koncertas bus mas Aptarimui savo politiškų 
darbų ateityje;

tu sausio '16 d. 
Lietuvių salėj.

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

Dabar Pats Laikas Siųsti.

/šaukti diskusi- 
valSndos. Pas- 
valandos: įneš- 
2 valandos; pa- 
val. Prasideda

neina artyn, nors,uodegą kraipo, 
bet niurna kerštingai.

Clevelande yrą “poetas” ku
ris keletas, metų atgal pabėgo 
iš Argentinos beprotnamio. Ei
lių turi prirašęs galybės, tik ne
siranda ant žemės laikraščio ku
ris jas galėtų talpinti. Bet “po
etas”, pasakoja žmonėms kad jį 
kalbiną rašyti visi 'laikraščiai, 
ne vien Lietuviški, bet ’ ir 'kitų 
tautų, ii- “Dirva”. Pažiūrėsime 
ar nepapuls “poetas” Į- Newbiir- 
gą, o iš tęn tai nepabėgs.

Dovydas.

i 
kos, pasiuntė majorui geležinę I 
kepurę nešiotą Francuzijai karės 
laukę.

Justinas Mičšikas, plačiai ži-Į 
nomas Clevelandiečių (tarpe vai
kinas, pereitą' savaitę sugryžo 
iš Scranton, Pa., jau su “šon
kauliu”: jis tenai vedė su p-le 
Marijona Medeliute, atsižymėju
sia kaipo dainininke, daug vei
kusia Lietuviu viešame judėji- I

Atidai SLA. 14 kuopos narių: 
SLA. 14 kuopos susirinkimas 
įvyks gruodžio 7 d. Lietuvių sa
lėj, nuo 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai yra kviečiami dalyvauti 
susirinkime, ’nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. 
Bus renkama viršininkai sekan
tiems metams, tat būtinai turi
me išrinkti darbščią kuopai val
dybą. Kaip nariams yra žino
ma, praeitas Beimąs pakėlė mo
kestį į Našlių ir Našlaičių Fon
dą; vietoj 10c į metus dabar 
reiks mokėti po 20c. Bet 14-tos 
kuopos nariai iki šiolei nemokė
jo patįs, kadangi.kuopa už na
rius mokėdavo. Dabar bus rei-

me.
Clevelando vaikinai kaip tai 

inprato vesti sau moteris iš ki
tu valstijų — ypač atrado Penn- 
sylvanijoj geriausių. Jeigu ta 
mada pilnai išsivystys, vietinės 
.merginos paliks senmergiaut.

Linkime šiai naujai porelei 
gražaus gyvenimo.

IŠGULDYMAS ŠV
RAŠTO

Atsihuna kas
Nedgldienis 

WM ABEL SALĖJ 
7017 Superior Ave.

2:45 po pietų
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

• taip daryti; kalba nebūtus daly- 
i kus ir nori kad ilgiau galėtų kal-
• bėti už pirmąjį. Trečias atsisto- Ilun JIlvn.cuavu. uauai uua i^i- 
•_ ja, kritikuoja pirmu abudu, ir' kalinga susirinkime apsvarsty- 
■ jūm prisieina ilgiausia kalbėti ti kaip toliau darysime. Kvie-

negu pirmiem, kas antras žodis čiama ir ne nariai ateiti ir ,pri- 
vis taria: “kaipo sakant”. Pir- j sirašyti prie SLA. 14 kuopos, 
mutiniai vėl ima halsus ir atsa- j Rašt. V. P. Banionis,
kinėja ant kritikų užmetimo —' 
ir tokios tuščios kalbos tęsiasi 
nuo 8 iki 12 nakties.

šitokie klausimai tęsiasi nuo 
8 iki 12, o kaip jie išriša svar
besnius klausimus tai pats skai
tytojas tegul sau sprendžia. Of, 
kur musų Lietuviai praleidžia 
laiką, štai, del ktf mes negali
me nieko naudingesnio, svarbes
nio nuveikti, neturime laiko pa-, 
sflcaityti laikraštį, 6 apie knygai 
nėra nei kalbos.. Susirinkimų 
turime galybes dr (juose amžinai 
paskęstame, su tuom pasidaro
me bukapročiai, neregiai, naha- 
liški rėksniai. Kalbu čia apie I 
vadinamus “progresivius”: jie 
daugiausia < turi susirinkiiųų ir 
tik iš jų “apsišviebė”. Bent ant 
vieno “progresivių” Susirinkimo 
nueik ir štai ką patėmysi. Jo
nas kdlba pakeltame klausime; 
Kazys neturi nei mažiausio su
pratimo apie klausimą, tik 'klau
so ką Jonas kalba ir gaudo jo 
žodžius. Po to Kazys kritikuo
ja tik Jono žodžius, visai nekliu
dydamas pakeltos temos.

Geriau butų kad šitas išvedi
mas butų melas, vienok tai- ap
verktina teisybė.

“Darbininkų Tiesai’ sustojus, 
arba geriau sakant, jos bosams 
pareidavus raudondvariui, “Lai
svė”, “Vilnis” ir visi centristų 
lyderiai labai nuolankiai kalba iri 
šaukiasi visus “paklydėlius”, I 
‘‘•pabėgėlius’'’ pas save, bet už I 
pečių laiko nagaiką, o tie per
ky trėję -vilkai tą viską mato ir ■

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus nedėlioj, gruodžio 3 d., nuo 
2 vai. po pietų, Flynn, salėj, 5309 
Superior Ave. Meldžiu visų na
rių atsilankyt, nes bus rinkimai 
valdybos sekantiems metams. 
Svarbu kad nariai kuodatigiau- 
sia užsiinteresuotų rinkimais, 
kadangi draugystės kilimas ar 
puolimas priguli nuo valdybos 
tinkamumo.

Užr. rašt. J. Ruškis,

CLEVELANDO LIETUVIAI!
Dabar Laikas Siųsti 

Pinigus Lietuvon!
Mes siunčiame Pinigus Lietu
von per didžiausias ir tvir
čiausias pinigų siuntimo įstai
gas pasaulyje. Pinigai yra iš
mokama greitai ir teisingai.
Niekur negali būti gėriau.

Kalėdų Dovanas Lietuvon sių
skit dabar Dolariais, Litais ir 

Draftais.
Neatidėiiokit, bet siųskit pi
nigus tuojau. Mes siunčiame 
su pilna garantija.
Laivakortės į Europą ir iš Eu
ropos žemiausiomis kainomis 
visomis ekspresinėmis 
miš.
Padaroma reikalingas 
ras' i škel i aujan ti em's.
Valandos: "nuo 8:30 iki
■ną. Nuo 2:30 iki 9 vakare.

Geo. Kaupas Co.
Successor to Zupanc & Kaupą 
Lietuviška Agentūra ' Pinigų

Siuntimo ir ^Laivakorčių 
Pardavimo.

6603 Št; Clair A v. Cleveland

JOHN BOLK

Aš, ŽEMIAU PASIRAŠĘS NORIU IŠ
REIKŠTI SAVO PADĖKĄ

DR; ALBERT IVNIK, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

55.06 St. Clair Avenue
Kampas St. Clair Ave. ir E. 55 St. 

kuris išgydė mano nuo ligos skilvio, inks
tu taipgi galvos skaudėjimų ir abelno 
silpnumo, taipgi noriu pasakyt jog aš da
bar jaučiuosi visai kitomis žmogus. Aš 
noriu kad šis mano pranešimas 
tų kenčiančius, kadangi aš tikiu 
vienag gali pagelbėt šis naujas 
mokslas, kaip pagelbėjo man.

JOHN BOLK, 1125

pertikrin- 
jog kiek- 
sveikatos

E. 76 st.

linijo-

popie-

12 die

3 DĖKIT SAVO PINIGUS ANT KNYGELIU 
į į THE A. B. SAVINGS & LOAN CO. 
r7.; 1----- ■—-—---------

ts

MES MOKAM 
už PADĖTUS 
TAUPYMUI

PINIGUS

NUO DIENOS 
PADĖJIMO iki 
DIENAI i

IŠĖMIMO

Majoras sužeista. Clevelan
do majoras Kohler pereitą pėt- 
nyčią vaikščiojo apie baigiamą 
statyti federąlio banko budinką. 
Nuo dešimto ąugšto kaip ten nu
krito šmotukas geležies ir per- 
mušdamas majorui skrybėlę pra- 
piušė šoną galvos virš ausies. ] 
Sakoma jei butų užgauta sta
čiai j viršugalvį majorais butų 
buvęs užmuštas. Nusijuokęs iš 
žaizdos majoras pasakė: “Keis
ta kad iš milijono miešto gyven
tojų 'tas gelžgaliu'kas turėjo nu
krist ant mano galvos.” ,

Jo draugai vėliau, ant pa juo-.

NAUJA LIETUVIŠKA 
VALGYKLA

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

1419 Ė. 21 STREET

■I LOUIS EISENBERG ? 
jlTuri Geležinių Daiktų, Pečių,? 
■! Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, j 
5 Lieja Ir Stogams dangalų 3 
S 1169 East 79th St. N. E. 5 
į Princeton 1337-K 5

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS,

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO
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J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso-

Siųsdami pinigus į Lietuvą savo giminėms at
rasite čionai geriausį ir greičiausi patarnavi
mą. Pinigai pasiunčiama draftais, money or
deriais ir dolariais. Nueina greičiausiu laiku. 
Per netoli trisdešimts metų Clevelando Lietu
viai pirko pas mūs laivakortes ir sau savo gi
minėms Į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo 
patenkinti musų patarnavimu.

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

©©@©@©©©©©©©@®@©©®@©©@®©@©

PRANEŠIMAS APIE
JŠVEŽIOJIMĄ DIENOMIS

Nuo/'Nedėlios, Lapkričio 26, dieninis išve- 
žiojimas Belle Vernon Pieno inejo j galę vi
same 'mieste, ir taip tęsis, per visą žiemą.

Tas reiškia geresnes darbo aplinkybes dar
bininkams bėgyje žiauraus oro sezqrio. Tas 
taipgi apmažins laiką kokį bonkos turi sto
vėti'šaltyje pirm jnešimo i vidų, ir apma
žins progas pieno peršalimo.

Musų pieno naudotojai pamatys jog musų' 
paprastas pasitikėtinas patarnavimas bus 
tęsiania prie dieninio išvežiojimo.

The TELLING-BELLE VERNON Co

^AuŲdus auksinius 
j? jliir deimantinius 

ĄZ/ydalykus ir mu- 
Mr zikališkus iris- 

.' trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.

' Superior Home 
Supply

6401 SUPERIOR AVE. 
CLEVELAND; O.

STIKLAI. MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

The A. B. Savings and Loan Company 
yra inkorporuota pagal Ohio Valstijos tiesų, 
ant $250.000.00, ir yra vedama gabių Cleve
lando biznierių. /Kompanijos tikslas yra pa
gelbėti šio miesto gyventojams duodant sau
gią įstaigą taupymams. Taipgi skolinant pi
nigus statymui namų.
ę Pinigai padėti į The A. B. Sayings & Loan 
Co. yra-visiškai apsaugoti, visi jos pinigai 
skolinama tik ant pirmų mortgage (užstatų) 
ant geresniųjų budinkų ir namų Clevelande, 
ir patiems taupyto jams ant knygelių.
^JOhio Valstijos Namų ir-.’Paskolos Depart- 
mentas turi nuolatinę savo kontrolę ir revi
ziją užtikrinimui saugumo. .
CJ Bėgyje pastarų 1 5 metų nei dolaris nepra
dingo taupytojamš kurie dėjo j Savings ir 
Loan kompanijas.

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

CĮ Ši įstaiga yra rankose gerai žinomų miesto 
biznių istorijoje žmonių, patyrusių ir išban
dytų, ypatingai apsipazinusių su barakinėmis, 
namų, nejudinamos nuosavybes ir paskolų 
operacijomis. Kompanijos vedėjų atsidavi
mas reikalų vedimui savo laiku ir gabumais 
garantuoja teisingumą ir ątsakantumą.

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

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

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

Prospect 2420 Central 1766

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

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

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

Pi * t siminęs; NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas manė. Aš gydau
VVN VF iKffi * visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

ISrA Vio, PLAUČIŲ, INKŠTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

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

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas' metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa- 
■ tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ, vynj ir moterų' duoda man progos jų. pagydy

mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienai^
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

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

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už .KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pašveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

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

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

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


