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dejimų ir abelno 
(sakyt jog aš da
nais žmogus. Aš 
nešimas pertikrin- 
aš tikiu jog kiek- 
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1125 E. 76 St.

Rusijos ir Kaimynių
Tautų Tarybos Maskvoj

LIETUVA, LATVIJA, ESTONIJA, SUOMIJA 
RUSIJA IR LENKIJA ŠNEKA UŽ NUSIGIN

KLAVIMĄ, TIK NEŽINIA KĄ MISLINA.

Bolševikai Sutinka Sumažint savo Armiją iki 200 
Tūkstančių, jei kitos Proporcionaliai Mažins.
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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijos sto
vi maždaug taip:

Youpgstowno distrikte, plieno 
produkcija matyt pasiekė pačią 
viršūnę, bent tuo laiku. Viena 

‘dalis geležies liejyklos uždaryta.
Puolančios geležies kainos pri

vertė gamintojus susilaikyti jų 
planuose tolimesnio veikimo.

Reikaalvimas plieno rynų vi
sokio didumo yra didelis. Vielų 
produktų taipgi dikčiai reikalau
jama, taipgi ir cino blėtų.

Automobilių industrija nuo
lat perka iš plieno liejyklų sau 
reikalingas dalis.

Clevelande automobilių ir tro
lių darbai eina gerai, išdirbėjai 
smarkiai ruęšiasi pavasariui.

Valstija įsakė gelžkelių kom
panijoms pristatyti pilnai reika
laujamų vagonų anglies 'išgabe
nimui iš kasyklų į reikalingas 
vietas. Anglies kasimas eina 
vidutiniškai.

Akrono gurno išdirbystės sa
ko jog visos žymės rodo į didelį 
veikimą į pavas’įK <—Automobi
lių skaičiaus didėjimas didina 
reikalavimą ratams gumų ir ki
tų guminių padargų. ’

Detroite Fordo automobilių iš- 
dirbystė dabar pagaminanti po 
5,200 automobilių į dieną ruo
šiasi pradėt išduot jų po 6,000 
į dieną. Kitos automobilių kom
panijos irgi panašiai didina sa
vo produkciją.

Juodųjų darbininkų migraci
ją iš pietiniu valstijų į šiauri
nių industriaiius centrus vėl pa
didėjo. Daugybė negrų,iš Geor
gia ir Alabama valstijų nuvyko 
į Youngstowno ir Pittsburgo ge
ležies liejyklas ir šimtai pribu
vo ir gavo darbus Clevelande. 
Pastarais keturiais mėnesiais, 
skelbia' viena negru organizaci
ja, 1,387 negrų užsiregistravo 
kaipo atvykusių iš kitur j ieškoti 
darbo.

Vagonai jų iš plėtinių valsti
jų dauginasi į šiaurines.

Geležies liejyklose Clevelan
de normaliai jų esti po 17 nuo
šimčių visų darbininkų.

Pittsburg, Pa. — čia atsi'bu- 
jančių puodininkystės darbinin- 
j ančių puodinnkystės darbinin
kų unijos ątętovų ir darbdavių 
prieita prie sutapimo užbaigti 
streiką. Darbininkai sugryš į 
savo vietas senomis algomis. Jie 
sustreikavo kada darbdaviai at
sisakė pakelti pu reikalaujamą 
7 nuoš. mokesti.

Indiana valstijos kietosios an
glies .'kasėjai grasina streiku dė
lei operatorių atsisakymo pave- . 
lyti pertikrinti darbininkus ar . 
jie užsimokėjo unijai $4 užde- 1 
to, mokesnio.

Darbams atvirame ore ant žie
mos baigiantis, darbininkai pra- • 
deda jieškoti užsiėmimų po što- ' 
gaiš,, dirbtuvėse. Tas atsiliepia 1 
ant algų; nes dirbtuvės gauda- ] 
mos daugiau darbininkų mažina . 
mokestis.

Peoria, Ill. — Apie 30 plėšikų 
užpuolę Liberty mielių dirbtuvę 
nakties laiku, privertė ten buvu
sius. darbininkus padėti sulio- 
duoti į jų automobilius 60 bačkų 
degtinės, ir susigabeno sau kur 
jiems reikėjo.

Gena iš Kauno Speku
liantus

Už valstybės reikalams ken
kiančią pinigais spekuliaciją 
[Kauno komendanto nutarimu iš- 
ūtiųsta iš Kauno vienam mėne
siui: Ė. Senkman, Maks KaceI, 
R. Malcevič, F. Ivens'ki, E. Gan- 
tak ir E. Taubman.

I Rusai Kalba apie Maži
nimą Armijos

Maskva. — Gruodžio 2 d. pra
sidėjusioj Rusijos ir jos kaimy
nių tautų 'konferencijoj apkal- 

> bėjimui nusiginklavimo, Sovietų 
! atstovai pasakė jog iš Rusijos 
1 pusės sutinkama Sumažint rau- 
’ donąją armiją iki 200,000 jeigu 
į butų prieita prie tam tikrų su

sitarimų.
Rusų pasiūlymas yra trigu- 

• bas: Pirmiausia, sumažinimas 
armijos iki 200,000; antra, ap- 

. rubežiavimas militario biudžeto 
i iki tam tikros sumos nuo karei-- 

vio; trečia, įsteigimas neutralio 
j ruožto (tarp Rusijos ir jos kai

mynių — kaip jau buvo pada- 
. ryta nesenai sutartimi bu Fin- 
■ landija — išvengimui kilimo pa- 
’ rubežinių konfliktų 'kurie yra 

pavojingi taikai.
Litvinov pridėjo: “Rusų val

džia, apgailėtinai, negali siūlyti 
apmažinimo savo laivyno spėkų, 
tečiaų Rusijos laivynas jau ir 
taip yra tik ketvirta dalis buvu
sio 1917 metais laivyno.”

žinoma, tie Rusų pasiūlymai 
nebus vykinama iki kitos valsty
bės apie ją esančios ' nesutiks 
proporcionaliai sumažinti savo 
karines spėkas. Jeigu kitos tą 
padarytų, Rusija jaustųsi iš sa
vo pusės tikrai pasitarnavus tai-: 
kai j Litiūnov kalbėjo Rusiškai, 
tečiau vadai esančių delegacijų 
visi atsakė Francuziškai. 
toriija, kurios atstovas ėmė 
są pirmiausia, pasakė ant 
sijps’ pasiūlymų :

“Politiškas nusiginklavimas 
'taipgi reikalinga”. Neaišku ar 
čia buvo minima koks nors susi
tarimas del taikymo susivaidi
jusių pusių, ar apvaržymas ko
munistinės propagandos kuri Es- 
toniją ir Latviją labai surūpino.

Lietuvos delegato kalba
Paskui kalbėjo Lietuvių atsto

vas primindamas jog Lietuva 
parodė praktikoje norą taikęs— 
tai buvo nurodymas į Tautų Są
jungos arbitraciją >ųž Vilniaus 
priklausomybę ir pridėjo jog ir 
toliau Lietuva, yra pasiryžus iš
vien veikti bent kokiame naudin
game sumanyme del taikos.

Paskui kalbėjo Finas, kuris iš
statė du svarbiu punktu:

Įl. Kad akivaizdoje nelygybės 
didumu Rusijos ir jos kaimynų 
proporcionalis nusiginklavimas 
labiau atsiliepia ant mažesniųjų 
tautų ne kaip 'ant Rusijos, ki
tais žodžiais sakanlt, lengviau 
yra apginti mažą šalį su 200,000 
kareivių prieš milijoną negu su 
20,000 prieš 100,000, toęlel rei
kalinga kokia nors taikymo ta
ryba išrišimui kilusių kivirčių.

2. Kad Finlandija labai susi- 
rupinus jog ir laivyno 'klausimas 
butų šioj konferencijoj išrišta.

Po to kalbėjo Latvijos atsto
vas, o galiaus Lenkijos atstovas. 
Jis išreiškė gražų komplimentą 
Lieltuvos atstovui už jo kalbą ir 
pareiškė jog Lenkija trokšta tai
kos abelnai ir su Rusija ypatin
gai. Lenkas atstovavo taipgi ir 
Rumaniją, kuri atsisakė daly
vauti konferencijoj delei Rusijos 
nepripažinimo Rumanijai teisės 
valdyt Besarabiją, kurią Ruma- 
nija po karės užėmė.

Es- 
bal- 
Ru-

Vokietijoj pragyvenimo bran
gumas nuolat eina augštyn.

Turkai ir Grekai turi Eit 
į savo Žemes

Lausanna. — Didžiausia per
maina gyventojų moderninė j is
torijoj, paliečianti virš milijoną 
Grekų ir Turkų, prasidės sulyg 
sutarties išlygų aliantų patvir
tintų artimųjų rytų konferenci
joj. Neužilgo visi Grekai gyve
ną Turkų valdomose žemėse tu
ri išsiparduot viskį Muslunia- 
nams ir apleįst Turkiją. Tuo 
pačiu laiku Turkai gyveną Gre
kų valdomoj žemėj turės apleis
ti ir vykti į savo žemę. Alian
tų bijoma kad po pasirašymo 
taikos sutarties prasidės krikš
čionių skerdimai.
_ Aliantai bijo skilimo, derybo
se tarp aliantų ir Turkų-Rusų 
bloko. Turkai deda didesnio pa
sitikėjimo Rusams.

Rusų reikalavimai įleisti juos 
į konferenciją prie svarstymo 
visų reikalų vėl atmesta. Daug 
del jų kilo ginčų tarp atstovų.

SAKO, RUSĄI-VOKIE- 
ČIAI RENGIA KARĘ
Londonas. — Vokiečiai akti- 

viai rengia keršto karę, svar
biausia prieš Francuziją, kuriuo 
įtiksiu ji užvėrė slaptą sutartį su 
Rusija, — skelbia tam tikros ži
nios gautos iš neva patikėtinų 
Vokiečių šaltinių. Į

Sakoma jog Vokiečių ginklų 
firmos įsteigė dirbtuves Rusi
joj, iš kur galės aprūpint savo 
armiją. Maskvoj esą apie 500 
Vokiečių oficierių vadovaujan
čių to plano rengime.

.Vokiečių inžinieriai esą staty
dina ir taiso Rusijos gelžkelius 
vedančius linkui Lenkijos.

Poincare tik Akis Mui
lina savo Kalba

Paryžius. — Francuzijos pre
mjero Poincares šukavimai jog 
Francuzai tuoj užims nuo Vo
kiečių Ruhrxklonį esą tik burbu
las.'- Taip Poincare darė’pirmiau 
kelis Sykius, o vis neužėmė. Ne
galėdamas kitaip pasirodyt žAo- 
nėms ir atstovams kaipo žiūrė
tojas reikalų; jis apsisupęs debe
siu perkūniškų audrų.

Belgijoj sumanyta rengti fi
nansinę konferenciją aptarimui 
Vokietijos atlyginimų ir kitų da
lykų. Kaip dabar aiškėja, toji 
konferencija neįvyks.

Vilniaus Našlaičių Skundas Amerikietėms

Popiežius Protestuoja 
prieš Grekų Elgimąsi 
Roma. — Popiežius pasiryžo 

pareikšti prdtestą Grekijos re- 
voliucijonierių valdžiai prieš žu
dymą buvusių augštųjų valdi
ninkų. Pereitą savaitę Grekai 
sušaudė.'šešis buvusius ministe- 
riu-s ir karės vadus.

Ateina žinių kad daugiau val
dininkų yra po areštu ir laukia 
teismo. Karalius Jurgis irgi yra 
kaip belaisvis savo palociuose.

Kunigaikštis Andrius, brolis 
buvusio karaliaus Konstantino,
nuteistas ištrėmimui visam gy
venimui iš Grekijos už neklau
symą įsakymų laike pastaros 
karės su Turkais.

Nekurtose viętose Grekijoj iš
kilo revoliucijos protestui prieš 
žudymą ministerių.

Riaušės Smyrnoj
Paryžius. — Grekus varant 

Smyrnos, kiluls riaušėms 50 ypa
tų užmušta.

Paryžiuje paskelbta slapti do
kumentai kuriuose išrodoma jog 
1920 metais Anglijos buvęs pre
mjeras Lloyd George sudarė su 
Grekija slaptą sutartį koriavi- 
mui prieš Tu'krus ir Anglija ža
dėjo Grekus remti. ,

Francuzai iš savo pusėls rėmė 
Turkus.

iš

Airių Kovos
Cork, Airija. — Prieš Airius 

respublikonus pirnfiu kartu pa
naudota orlaiviai/ iMušiuose pa
lei Drimoleague pribuvo orlai
vis kuris padėjo šaudyt kulko
svaidžiu ir mėtyt (bombas; ma
noma daug respublikoų užmuš
ta ir sužeista.

Dublino vandenuose plaukian
tį karišką laivą Airiai respubli
konai nakties laiku apšaudė.

Lapk. 30 d. Dublirie sušaudy
ta dar trįs respublikonai karei
viai paimti valstijos nelaisvėn.

De Valera stengiasi pabėgt iš 
Airijos ir atvažiuot Amerikon.

Sukilėlių rankose laisvos val
stijos viršininkai esą pagavę do
kumentus -kuriuose .respubliko
nams , įsakoma skubinai suardy
ti viską galimo, tai yra užkirsti 
kelius gelžkeliams, kelius išardyT 
Iti, kanalus sugadinti ir naikinti 
valdiškus budinkus, tiltus ir vis
ką kitą. Visur bandoma nuka
poti telegrafų ir telefonų vielas.

Amerikai Rupi tik Alie
jus Maž. Azijoj

Pasklido gandų lead Suv. Val
stijų atstovas Laūsannos konfe
rencijoj dalyvauja tik išstoroji- 
mui Amerikos aliejaus kompa
nijai teisių Mažojoj Azijoj ir 
kad Valstijos Departmentas vei
kia, bendrai su ta aliejaus kam
panija už jos interesus.

Suv. Valstijų atstovybės pir
mininkas nustebino delegatus 
pareikšdamas Suvienytų Valsti
jų reikalavimą atvirų durų Tur
kijoj. Tas pat memorialas 'bu
vo jau patiekta Anglijai, Fran- 
euzijai ir Italijai spalio' 30 d.

Suv; Valstijos, pareiškė Ame-, 
riko® atstovas Child, yra prie
šingos slaptoms sutartims, ypa
tingai kur paliečia pertaką ir 
ekonomines ir komerciales in- , 
tėkmės.

Čita Nuėjo prie Rusijos
Čita, Siberija. — Tolimųjų 

Rytų Respublika Siberijo'j, ku
rios sostinė buvo Čita mieste, nu
sprendė susivienyt su Maskvos 
valdžia.

Progresivių Subruzdi
mas Washingtone

Washington. — Progresiviai 
senatoriai ir kongresmonai Wa
shingtone atlaikė savo trukšmin- 
gus posėdžius kuriuose nutarė 
kovoti prieš dabartinę adminis
traciją ir stengtis pervaryti ąa- 
vo pažiūroms tinkamus įstaty
mus. Reikalaujama prašalinimo 
iš vietos generalio prokuroro, 
kurį prezidentas paskyrė neatsi
žvelgdamas į jo kompetentišku- 
mą. Prie to progresivių reika
laujama kad prezidentas 
renkama tiesioginu budu, 
per atstovus.

butų 
o ne

Kongresas Sukruto prieš 
Kū Klux Klaną

Washington. — Pasklido ži
nių kad juodašimčių organizaci
ja Ku Klux Klan jau užsiveisė 
ir pačioje Amerikos sostinėje, ir 
kongrese pakelta sumanymas tą 
dalyką nuodugniai ištyrinėti. Iš 
nekuriu kongresmanų' sužinota 
jog Klano įsteigimo naktį daug 
ir augštųjų valdžios valdininkų 
prie tos organizacijos prisidėjo.

Meksikos sostinėj įvykus mū
šiams tarp policijos ir minios, 
18 žmonių užmušta. Mieste pri
truko vandens, del ko žmonės 
įširdo anlt miesto tarybos narių.

Superior ežere perėjus didelei 
audrai nuskandinta vienas Ka
nados laivas, su kuriuo prigėrė j 
11 žmonių. Daug kitų laivų bu
vo sugauta toj audroj.

Pavergus, Lietuvos sostinę 
Vilnių Varšavos imperialistų ge
ležiniam kumščiui ir Lenkų mi
ll turizmui sumynus kruvinuoju' 
batu prigimtais Lietuvių teises 
savo sostinėj, beveik jokio aiš
kesnio balso iš Vilniaus mes ne
girdėjome. Rodosi kad ten vis
kas kuogeriausia sutvarkyta, vi
si gyvenimu aprūpinti ir paten
kinti. Vienok taip nėra. Musų 
Vilniuje, musų, tautos širdyje, 
musų kultūros šventykloje Lie
tuvis kuožiauriausia persekio
jamas ir kankinamas. Jei mes 
šiandien negirdime Vilniaus Lie
tuvių balso tai vien tik dėlto 
kad Vilniaus Lietuviams Varša- 
voš imperialistai draudžia net 
kalbėti savo prigimta kalba Vil
niuje, o už mažiausį prasitari- 
mą apie savo skausmus ir kan
kynes laukia kiekvieną kalėji
mas ir dar baisesni kankinimai, 
ir, pagaliaus, mirtis....

Kuomet yra kankinama su
brendę ir tautiniai susipratę 
Lietuviai jiems ir kentėti leng
viau, nes žino kad kenčia už pra
kilnius savo įsitikinimus, už tau
tos reikalus. Bet kuomet lygiai 
yra kankinami niekuo nekalti 
kūdikiai, kurie riet nenumano už 
ką juos kankina, tai ir kiečiausia 
žmogaus širdis į .kraują suklim- 
pus suvaitoja.... O Vilniaus 
Lietuvių našlaičių prieglaudų ir 
bendrabučių yra tokia padėtis 
kad Amerikos Lietuviams yra 
sunku' riet įsivaizdint. Lietu
vos Našlaičių šelpimo Komite
to pirmininkė, p. Bacevičienė, 
kuriai teku matyti ta skurdą ir 
nelaimes* Vilniaus- Lietuvių prie
glaudų, be ašarų ir susijudini
mo negalį to prisiminti.

"Jei Amerikos Lietuviai- pa
matytų kokiose aplinkybėse Vil
niaus Lietuvių našlaičiai gyve
na, nesirastų nei vieno Lietuvio 
kuris apsiliejęs skausmo ašaro
mis neatiduotų paskutinio cento 
tų nelaimingų kūdikių sušelpi
mui. Ineini -į bile prieglaudą, 
taip ir įsmeigia į tave Savo ake
les visi kūdikiai, ir štai pamaži, 
nedrąsiai slenka artyn, išblyškę, 
apdriskę, basi mažyčiai vaiku
čiai, glaudžiasi prie kojų ir ap
kabinę glamonėja, o jų akytėse 
spindi begalinio prašymo, mal
davimo ugnis.... Nereikia nei 
žodžių ‘kad pilnai atspėjus šitų 
mažyčių jausmus. Tokiam mo
mente rodosi imtum žmogus ir 
atiduotum viską ką tik turi —- 
paskutinius rūbus atiduotum 
bile tik jiems kuo nors pagelbė
jus. ...

“Pereita žiema buvo labai 
sunki Lietuvoje, o tos .našlaičių 
prieglaudos ir bendarbučiai tan
kiausia. nekurinta, ries malkų nė
ra už ką nupirkti, ir tiems ba
siems, apdriekusiems, pusba
džiams našlaičiams prisiėjo per 
didžiausius' šalčius pergyventi. 
Sušalę, pamėlynavę kenčia, skur
sta ir patįs nenumano už ką juos 
taip kankina žiaurioji likimo 
ranka. Ir vis daugiausia už 
Lietuvos laisvę kovoje žuvusių
jų kūdikiai....”

Taip pasakoja p. Bacevičienė 
apie Vilniaus ^našlaičių likimą. 
Prie šito dar čionai pridedame 
vienos prieglaudos atsišaukimą ; 
kad Amerikos Lietuviams butų 
aišku kokiose aplinkybėse tos ' 
prieglaudos gyvena. i 
“ Į Amerikos Lietuvių Moteris.

“Mes Lietuvos našlaičiai ži
nodami Jūsų geras širdis krei
piamės į savo Gerbiamas Tau
tietes prašydami sušelpimo. 
Nors labai nemalonu prašyti, 
bet esame priversti sunkių gy
venimo aplinkybių tą padaryti.

“Gerbiamos Tautietės! Jūsų 
geradėjysltė padės mums tą sun
kią likimo naštą nešti — suteiks 
mums progos gyviems išlikti-. 
Nekartą mus Amerikiečiai su
šelpė maistu ir drabužiais, bet 
jau viskas' baigiasi. Išreiškiame 
nuoširdų ačiū už taip daug su-

teiktos mums pašalpos ir kartu 
meldžiame mus neapleisti ir at
eityje, nes dar juodi debesjs den
gia musų Tėvynės padangę ir 
spaudėjų kieta ranka mus dar 
kankina. Todėl kol susitvarkys 
musų Tėvynė meldžiame Tami- 
stų ir toliau mus neapleisti.

“Išvardinti ko mums daugiau
sia reikalinga yra sunku, nes 
niekp neturime apart pusantrų j 
marškinių ir batų be padų.” ‘

Po šiuo atsišaukimu pasirašo 
Aušros Vartų Bendrabučio naš
laičiai. šio atsišaukimo pabai-1 
goję ir bendrabučio prižiūrėto
jos taria savo žodį. Jos tarpe 
kitko sako sekamai:

• Bendrabučio Užžiurėtojų žodis: 
“Tegul bus leistą ir mums sa

vo žodis pridėti prie našlaičių- 
kudikių maldavimo ir pasibelsti 
į jūsų nors jurių-marių atkirs
tas bet visgi Tėvynės meile liep
snojančias jautrias širdis, pra
šant padėti musų vaikučiams 
sunkią gyvenimo naštą nešti, 
nes jų padėtis yra labai sunki. 
Apart menko valgio, jiems trūk
sta drabužių, skalbinių, pančia- 
kų, batų, ir tt. Nekuriems rei
kia eiti į mokyklą mokintis la
bai 'toli, ir-kuomet lyja jie delei 
suplyšusių drabužių, skylėtų ba
tų sušlampą iki kunui ir taukiai 
serga.

“šiuo tarpu mūsų prieglaudo
je globojama 166 mergaitės ir 
29 berniukai, nuo vienų iki 15 
mėtų amžiaus. Apart vaikų yra 
prie musų tarnaitės gaunančios 
labąi mažą algą ir penkios Senu
kes prisiglaudę.

“Kadangi musų Lietuvių Cen
tro Komitetą^ nukentėjusioms 
del karės šelpti del dabartinių 
aplinkybių ndturi lėšų ir negali 
mums jokios pagalbos suteikti, 
todėl ii* kreipiamės į savo tau
tietes Amerikoje iš gilumos šir
dies šaukdamos : Padėkit mums 
ir nedaleiskit kad musų našlai
čiai ir toliau' šaltų ir badautų. 
Gelbėkit musų tautos ateities 
žiedus, kurie jau daug perken- 
tė žiaurių okupantų persekioji
mų! Bendrabučio perdėtinė 
E. Vileišienė. Auklėtoja — 
Drakutovičaitė, šeimininkė 

<K. Lekmanienė.” /

M.

Joki komentarai prie šių atsi
šaukimų nereikalingi — jie kal
ba gana aiškiai kokiose aplinky
bėse tenka gyventi Vilniaus Lie
tuvių' prieglaudų auklėtiniams. 
Ir tokiam skurdui juos šiandie
niniai Vilniaus valdonai pasmer
kė vien dėlto kad jie yra gimę iš 
Lietuvių tėvų. Todėl Amerikie
čiai, štai musų pareigos! Vil
niaus Lietuvių našlaičiai neturi 
ko valgyti ir kuom apsidengti, 
todėl ištieskime savo pagalbos 
ranką šitiems nelaimingiems 
mažyčiams ir suteikim nors mū
šą Kalėdų dovanėlę. Nuogą pri
dengti, »alkaną papenėti — tai 
yra pirmutinė ir skvarbiausia 
kožno žmogaus pareiga. Kiek
vienas atsilieptų su didžiausia 
panieka apie tokį žmogų kuris 
'galėdamas išgelbėt skęstantį 
kūdikį visų pirma jo paklaustų: 
“Kokiai tautai, tikybai ir parti
jai tavo tėvai priklauso?” To- 
kis žmogus tikrai nebūtų vertas 
žmogaus Vardo.. Ir štai Vil
niaus Lietuvių našlaičiai skęsta 
didžiausio skurdo, bado ir per-

sekiojimų bangose! Todėl ir 
mums, Atneirkiečiams, butų di
džiausiu prasižengimu .jei mes 
panašiai klaustame šitų nelai
mingų žūstančių našlaičių. Čio
nai padaryta ištraukos tik iš 
vienos, prieglaudos našlaičių at
sišaukimo, o Vilniaus Lietuvių 
visos prieglaudos yra tokioje' pat 
padėtyje — visų .tų prieglaudų 
atsišaukimai našlaičių ašaromis 
ir skausmais rašyta....

Todėl šiuomi, vardan badau
jančių ir persekiojamų Vilniaus 
Lietuvių našlaičių, atsišaukiame 
į Amerikos Lietuvių visuomenę 
maldaudami jos ištiesti savo pa
galvos ranką šitiems nelaimin
giems mažyčiams. Artinasi Ka
lėdos,* ir kaip paprastai kiekvie
nas perka Kalėdų dovanas savo 
artimiesiems, todėl papiginkim 
šįmet tas savo dovanas ir nors 
dalį jų paskirkim badaujančių 
našlaičių sūšelpimui. Pagaliųa, 
meldžiame Amerikos Lietuvių 
draugijų, klubų, kuopų ir.kito
kių įstaigų paskirti nors menką 
Kalėdų dovanėlę — nors kelis 
dolarius iš'savo iždo ir susirin
kimuose parinkti aukų_nuo savo 
narių šitam būtinam ir begalo 
svarbiam tikslui — Vilniaus 
našlaičių sušelpimui. Tegul tie 
mažyčiai žino kad Amerikos Lie
tuviai atjaučia jų skausmus 'ir 
nelaimes ir su Kalėdų šventėmis 
atsiunčia jiems nors porą tūks
tančių dolarių kad tekanti Kalė
dų saulė ir jiems džiaugsmo su
teiktų — jų suniurusiu prie
glaudų gyvenimą nušviestų. O 
jie daug neprašo ~ jis maldau
ja tik to kas pragyvenimui bū
tinai reikalinga: šiltesnio drabu
žio, sverkesnio maisto ir apšildy
mo prieglaudų. Tai viskas. Ir 
Amerikiečiai lengvai gali jiems 
tai šuteikti jei tiktai jų jautrios 
širdįs pilnai suprastų tą neapsa
komą mažyčių skurdą ir skaus
mus.

Aukas Lietuvos pašlaičių šel
pimo. Komitetui meldžiame'širs
ti ąekamal: Išpirkti čdkį arba 
money orderį vardu M. Misevi
čienė, Brooklyn, N. Y.,, ir pasiųs
ti sekretorei sekamu antrašu: 
P. Jurgeliutė, 307 W. 30th St.; 
New York City. Komitetas vi
sas aukas iki vieno cento kud- 
greičiausia pasiųs į Lietuvą ir 
už savo darbą jokio atlyginimo 
nereikalauja. Neabejojam kad 
Amerikos Lietuviai jausmingai 
altsilieps į šį musų balsą ir su
teiks gausių aukų nelaimingų 
Vilniaus našlaičių sušelpimui.

Lietuvos Našlaičių šelpimo 
Komitetas

B. Bacevičienei— Pirm.
J. Valiukienė — V.-Pirm.
P. Jurgeliutė — Sekr.
M. Misevičienė — Ižd.

Komiteto narės;
O. Daunorienė, O. Sekienė 

J. Mikolainienė,
K. širvydienė.

Washingtone mirė kongres- 
manas J. Mann iš Illinois. Jis 
buvo 66 m. amžiaus, per 25 me
tus buvo atstovu kongrese.

Illinois gubernatorius panaiki
no bausmes septyniolikos radi
kalų apkaltintų peržengime an- 
ti-sindikalizmo įstatymo; jie vi
si tuoj paleista iš kalėjimo.

Lietuvos Atstovybes Skelbimas
Sųlyg Lietuyo's Respublikos įstatymų, visi 

užsieniuose gyvenantieji
LIETUVOS IŠEIVIAI

Kad pasilikti Lietuvos piliečiais
PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI

Atstovybėje iki Gruodžio 22 d., 1922 d.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolonijos 

Paskolos Stočių, Lietuviškų įstaigų, arba
LITHUANIAN LEGATION

1925 F Street N. W. Washington D. C.
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gerai apdrėbė ir įžeidė.
Beit' Vėliau, kada buvo vyčių 

seimas, tie patįs' šmeižikai dry-

jus musų Lietuviškus komunis
tėlius. Kada patįs rengia savo 
mitingus žmonės jau visai ne
silanko pas juos, nes gana pa
matė kad jiems Lietuva nerupi

visas 
laukų 

i persikėlė į miestą. Tąip ir pas

Iš Lietuvių Gyvenimo |

f

RECEPTAS No. 5

i® ai

1 SLA. III Apskričio sumany
ta sušaukt Pittsburgo draugijas 
aptarimui registracijos" ii' $10 
makesties, ir lapk. 12 d. L. M.

I 

ilki*

stovų draugijų platesniam klau
simo aptarimui. Draugijos ku
rios spėjo laikyt mitingus ir iš
rinkt atstovus, dalyvavo sekan
čios: SLA. Aįpskritis, Sandaros
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grajino roles vieni prieš kitus. 
Anlt nelaimės, smarkuoliai vie
toj mušti bolę pradėjo vieni ki
tiems makaules mušt (na o gal 
naminės prisitraukę buvo ir ne
matė ką muša). Negana to, jau 
po bolių žaidimo, prasidėjus šo
kiams, jie ir vėl susipešė; varg
šas klebonas negalėjo rodos gaut 
su savo vaisku. Ir šis atsitįki- 
mas nėra pirmu sykiu. Kiek sy-

nei biskį, tik Rusija, todėl jie kių jie ką nors rengia vis pešty- 
D. Name įvyko susirinkimas at- stengėsi įšispraust su savo bur- nės įvyksta. Apie metai atgal, 

" liokiškais apetitais, ir dar tenai įr šv. Stanislovo Draugystė bu- 
kur visai jų nieks nepageidauja. vo parengus toje pat parapijos 
Jau tik į salę ineinant, jie dali-|saieje halių, ir ten neapsiėjo be 
n© , lapelius kuriuose Lietuvos 
valdžia kitaip nevadinama kaip

36 kuopa, L. Mokslo D-ja, A. P-Į buožių valdžia. Rengėjams' su-
L. A. 1, 2, 4, 7 ir 8 kuopos, L.isirin,ku8( priėjęs J. Semsis pra-
P. Klubas nuo -Penn Avė., ir Ne- 
prigulminga Parapija — viso de
šimts draugijų su 31 altstovu. 
Tenai liko nutarta šaukt masinį 
mitingą ant lapkričio 26 d. išne
šimui tam' reikalingų rezoliuci
jų. Rezoliucijas pagamint iš
rinkta komisija: J. Virbickas, 
P. Pikšris, P. Savickas.

Lapk. 26 d., 3 vai. po pietų, 
L. M. D. salė jau buvo pilna pu
blikos. Pirmininkas A: Vaino- 

' -rius atidarė susirinkimą ir pa
kvietė kalbės Jurgį Pdrčevkį iš 
McKees Rocks, kuri nurodė ne
tinkamumą prievartos mokėt po Į 
$10. Antras .kalbėjo J. K. Ma-I 
žiukria) kuris' kiek plačiau nuro
dė! kas Amerikos Lietuviu^ pri-l 
vertė apleist Lietuvą ir kaip Lie-1 
tuvos valdininkai mano apie 
Amerikiečius. Nurodė kad re-l 
gistraci'ja reikalinga žėdnai ša-l 
liai, bet ne su tokiu augštu mo-1 
kesniu, dešimts doiarių, kadan
gi daugelis visai neįstengia' už-Į C. BROOKLYN, N. Y. 
mokėt, todėl jisjr patarė visiems! Vasarai pasibaigus, ir 
vienbalsiai tam pasipriešint, o judgjimas iš parkų bei 
Lietuvos valdžia altmainys ma- .
tydama tokį blėdingą išleistą įs-! muSj jr g,taj anį žiemos prade- 
tatymą. 51. Virbickas petskai-'dama §iek tiek judėti Lapkri_ 
tė rezoliucijas kurios ir buvo"čio 25 d. vietos varlamušiai su- 
priimta vienbalsiai. j sjdgję su Elizabeth©^rota buvo

Negalima praleist nepaminė- parengę Bolių Balių, kuriame

peštynių. Stebėtina kada taip 
vadinami bedieviai, kurie yra su
sispietę į Liet. Neprigulmingą 
Klubą, toje pačioje salėj rengia 
balių, pas juos visada apsieina
ma kuogražiausia, bet kaip tik 
dievuoti vyčiai ar kiti tokie su
sirenka tuoj įvyksta peštynės. 
Iš tų vyčių peštukų yra tokių 
kurie lanko taip sakant “geres
nes” katalikiškas mokyklas, 
mat jiems miešto mokyklos

šo duoti jam kalbėti, bet kad bu
vo pasakyta kad nebus duota 
balso pašaliniams, Itai kada su
sirinkimas uždaryta, J. Semsis 
užsilipęs ant estrados pradėjo: 
Draugai ir draugės, palaukit, ir 
aš noriu apie Lietuvą ką pakal
bėti — Vieni išėjo, dar kiti lau
kė, bet pagirdę ką jis kalba, iš- nedoros, bedieviškos, ir tt. 
siskirstė palikdami jį vieną, es- Į kaip pasirodo, Itosė “gerose ka- 
traldoj bekalbantį. Ištįesų, kam 
tiems komunistėliams rūpintis 
Lietuvos reikalais, jeigu jiems 
•geresnė Rusija tegul ir tesirū
pina ja; juk jie Lietuvos reika
lams neaukavo nei vieno cento, 
nei vieno bono nepirko. Tie Lie
tuviai kurie aukaįp, kurie bo
nus pirko tie gali ir kritrkuot ar
ba reikalaut kokių pagerinimų, 
nes jiems Lie'tuva yra jų Tėvy
nė ar jie geidžia jai laimės. , 

J. Virbickas.

užbaigė savo dienas ir mano pri
sidėti prie Laisvės Draugijos ku
ri yra Williamsburge-Brookly- 
ne, nes dar turi apie 80 pilnų 
narių ir apie $400 pinigais. No
rėjo prisidėti prie Vytauto Dr- 
jos, bet ši del kokių tai priežas
čių neprisiėmė, na o Laisvės D- 
ja tik taip iš likučių ir susideda, 
į ją bus suėję jau penkios ar 
šešios sutrikusios draugijos. 
Patartina butų ir likusiom, Vy
tauto ir Antano, draugijom apie 
tai pagalvoti kad nesulaukus li
kimo Liudvikinės. Dar šiandien 
esant gerame stovyje, galimžf 
sueit į vieną draugiją ir Ituomi 
padaryti tvirtą vieną, nes dabar 
jau matosi kad nei viena neina' 
augštyn, bet-žemyn, o laikui bė
gant netruks turtai išsisemti.

Lietuvos Sūnūs.

DETROIT, MICH.
Nesenai į Detroitą atsikraus

tė vyčių štabas su savo kapito
nu, galbūt Clevelandiečių išgui
ti. Na ir nuo pat pradžios ap
sigyvenimo čionai pradėjo savo 
nešvarų .darbą, 'būtent šmeiži
mą. Jų supratimu kad jeigu 
kur nors kas ką veikia ne jų 
vardu, (arba jų nepasiklausę, tai 
jau yra bedieviai, scenos veika
lų darkytojai, išsižiojėliai, ir tt. 
Kuomet -buvo Detroite S. L. *A. 
Seimas ir Seimo koncerte daina
vo gerb. M.' širvaitienė, vietinė 
solistė, musų šmeižikai apjuodi-

talikiškose” mokyklose jokios 
doros neišmokina, tik daugiau 
silpnapročių išauklėja. Geriau 
butų jei musų kunigėliai nusto
tų visaip dergę kitaip manan
čius žmonės, o imtųsi doresniai 
auklėti savo pasekėjus. Dabar, 
'surengia visokius jomarkus, ke- 
turdešimtėmis ar kitaip vadina
mus, kad geriau pasipelnyti, ir
kiršina saVais pamokslais vienus, nę viską nepagailėjo riebių žode- 
prieš kitus, o ypatingai šeimy-ilių ir minėtai dainininkei, ir ją 
nas kurių vyrai nesilaiko jų il
gų skvernų. Ką jų auklėtiniai 
daro jie visai nemalto. Laikas
butų žmonėms atsukti jiems pe- so prašyti M. širvaitienę dainuo- 
čius ir eiti prie doros ir apšvie- ti jų seimo koncerte.
tos, nes nuo kunigėlių nėrą ko 
gero laukti.

Musų kolonijoje nuo senokai 
gyvavo trįs pašalpinės draugys
tės: D. L. K. Vytauto, Šv; An
tano'ir Šv. Liudviko Karalaičio. 
Bet pastaroji šiomis dienomis

Ji, būda
ma tokios1 nuomonės kad daile 
bei dailios neturi būti varžoma 
siauruose partijų rėmuose, -nors 
ir buvo įžeista, neatsisakė dai
nuoti.

/'{eisenai vyčiai statė scenoje 
“Sv. Elzbietą”. Bet lošimas iš-

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausią Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
Į^OŽNA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 

/ savą valgiu kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir naturališka kad taip ir turėtu būti. Taipgi yra pagirtinu 
daluku 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 šenai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

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

viškai šeimininkei prisieina suąirupint ką geriausia butų ga
limą panaudoti. x * L?

UPRASDAMA 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 sekančia savaite. 
Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuokit jį į knygą ir bandykit 
pasidaryt valgius pagal jų.

Kaip Ta Pagaminti

1

' SLYVŲ ZUPĖ SU GRIETINE

UNSWEETENED, 
tvAP0RATE5 

Milk

2 sv. džiovintų slyvų
1 dėžė Borden's Eva-

\yorated Pieno 

cukrus ir duonos
džiovimai (toastai)

Nuplikyk 2 svaru džiovintų slyvų karštame 
vandenyje. Paskui sudėk slyvas j šviežią van
denį ir virink. Kuomet jos pervirs iškošk jas 
per koštuvą ir dadėk 1 dėžę Borden’s Evapo
rated Pieno. Vėl padėk virt. , Kuomet išvirs 
sutaisyk su cukrum kiek, reikia ir jei' patin
ka gali dadėt biskį cinamono. Duok zupę į 
stalą su apkepinta duona (tbastu). Ta zupė 
galima duoti karšta arba šalta.

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebes
nis kaip paprastas piehas. Vartok pusę van
dens ir pusę Borden’s Evaporated vietoj pa-' 
prasto pieno. Jeigu jūsų turimi receptai nu
rodo reikalingumą Smetonos vartokit tokią da
li Borden's Evaporated.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

ėjo silpnai — visiems lošėjams 
truko nudavimų. Liudvikas, El
zbietos vyras, 'buvo partrauktas 
iš Cleveland© (special), ir gal 
butų išėję kiek geriau kad butų 
partraukę ir Elzbietą, nes Elz
bieta šventosios rolėje buvo per- 

, žiauri, ypatingai kuomet susi
rinko pavargėliai, ji rodos buvo 
gatava juos kojom išspaidyt; 
arba vėl, mirties valandoj, ji ro
dos buvo “krampsų” pagauta, 
nes tik tokie baisus tampymai 
privertė ją numirti. Birute.

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių susipratimas. Lap- 

• kričio 19 d. musų bolševikėliai 
turėjo parengę teatrą, bet anlt 

’nelaimės, turėjo lošti tuščioms 
sėdynėms, nes vos tik keletas 
ypatų atsilankė ir tie iš jų aba
zo, o .šiaip Lietuviai niekas nėjo. 
Mat, kadangi praėjusioj 4 d. lie
pos ir Amerikos pripažinimo ap- 
vaikščiojimuose tie musų bolše
vikėliai a'tsisakė dalyvauti, per 
ką musų visuomenė atsimoka 
jiems nėjimu ant jų parengimų. 
Kadangi niekas jų vakarų nelan
ko tas parodo, musų bolševikėlių 
smukimą nuo koto. Antras da
lykas, jie tą vakarą turėjo lape
lių kaslink registracijos ir dali
no ateinantiems. Jie vis mat ki
ša nosį kur jięms nepriguli — 
registracija ir su tuo surišti da
lykai priguli tikriems Lietuvos 
vaikams, o ne balševi'kams, jus 
tvarkykit savo Maskvą, o ne 
Lietuvą,

Lapkričio 21 d. čia pasimirė 
seniausias Lawrence Lietuvis, J. 
Buzevičius. Prieš mirtį visą sa
vo turtą užrašė savo žmonai, tik 
automobilį paskyrė' dviem savo 
šunam. Senis turėjo apie-15,000 
doiarių turto. Kadangi tiek pi
nigų tūrėjo, Romos dvasių gany
tojas prie jo sėdėjo net iki nu
mirė, ir laukė gal žmogelis nors 
tūkstantėlį ant bažnyčios pa
skirs, bet tikėjimas buvo dykai, 
nes velionis buvo laisvamanis ir 
kunigams pinigų (nualindavo.

Lawrencietis.

ELIZABETH, N. J.
Mirė Ignas Grindus. Lapkri

čio 20 d. čia mirė plačiai žino
mas biznierius Ignas Gričiūs. Jo 
laidotuvės (buvo lapkričio 23 ji. 
Prieš vežant į kapines bažnyčio
je prie grabo atlaikyta mišios 
ant trijų altorių, ir palaidota la
bai iškilmingai.

Velionis paėjo iš šilalio para
pijos, Tauragės apskr. Gimė 
1870 m. Augo be '.tėvo, nes tė
vas mirė jį palikdamas tiktai 4 
metų amžiaus.1 Dvidešimts me
tų amžiaus būdamas, jis atva
žiavo Amerikon, gyveno įvai
riuose miestuose, paskui atva
žiavo į Elizabethą, ir turėdamas 
$100 savo, o daugiau pasiskoli
nęs nuo pažįstamų, pradėjo biz- 
helį, bet turbut tas nelabai dar 
sekėsi, kadangi 'turėjo iš šalies 
dar uždarbiauti. Pagyvenęs ke
lis metus; užsidėjo didesnę dra
panų krautuvę, ir laikė ją kokį 
10 metų.: Paskiau, susitvėrus 
Lietuvių Duonos Kepimo korpo
racijai, prie jos prisidėjo ir ve
lionis. Korporacija laikėsi pora 
metų. Kaip žinoma, tarp Ame
rikos Lietuvių korporacijos ne
labai užsilaiko, taigi taip 'buvo ir 
čia, tada velionis pasiėmė nuo 
jos sau keptuvę ir laikėsi prie 
to biznio iki mirties. Pasekmes 
turėjo neblogas, nes jau buvo 
įsigiję savą namą kepyklai ir 
gyvenimui. '

Velionis buvo gero pavyzdžio 
žmogus, mylėjo Itautą, ir daug 
kuo prisidėjo prie Lietuvos pa
laikymo, pirko Lietuvos bpnus 
ir aukų daug davė.

Ligą jį prispaudė spalio 3 d., 
po padarynių operacijos. Par- 
gryžęs lis ligoninės, jautėsi jau 
sveikesnis, bet vis važiuodavo 
pas gydytoją du sykiu savaitėje; 
Staiga jam prisimetė smarki li
ga ir nuo to mirė. Paliko dide
liame nubudime moterį Marijo- j 
na ir septynis vaikus, vyriausia 
duktė yra 18 metų, jauniąusias 
sūnūs 2 metų. '

Jis priklausė prie katalikiškų j 
Organizacijų ir pildė visas Itiky- j 
bines apeigas. Lai būna jam len- ( 
gva-šios šaįles žemelė. ,

Paužuolietis. j

CHICAGO, ILL. — Draugys
tės Meilės Lietuvių Amerikoje 
susirinkimas atsibus gruodžio 9 
d., Chemausko salėj, 190.0 So. 
Union aVe., 7 vai. vakare. Bus 
rinkimas valdybos. Nariai su
eikit visi. Sekr.

SGERB. g*
PRAG1LO KAMPELIO^
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GERB. SPRAGILAS APIE 
BAŽNYČIŲ PRO

GRESĄ ;
Visi bažnyčią'.priešai, ku

rie tingi eit melstis ir pote- 
riaut, arba skupūoliai ir pa
vyduoliai, arba kurie per
daug proto turi ir į pilozo- 
pus išvirto, saka kad viskas 
ant svieto persimainė, vis
kas kelis sykius kailius mai
nė ir maino, o bažnyčia arba 
tikėjimas liko toks koks jis 
atsirado.

O aš; gerb. Spragilas, iš
tyrinėjau ii* sušnipinėjau ir 
suradau kad tie kurie šitaip 
zaunija jie nežino ir nenori 
žinot, arba tauzija norėdami 
užgaut garbę dvasišku tėve
lių ir nuvartyt bažnyčių bo
kštus.

Ką jiems kenkia kunigų 
atbuli kalnieriai ar augšti 
bažnyčių bokštai? Geriau 
prisižiūrėtų ir atsikrapštytų 
savo akis ir pamatytų kad 
jie tik blevyzgoja.'

Niekas ant svieto taip ne
prisitaiko prie žmonių kaip 
kunigai,. Jie iki šiolei tik 
taikėsi prie dūšelių ir kiše
nių, ale kaip atsirado bedie
vių ir pradėjo sakyt kad dū
šių nėra, kunigėliai pradėjo 
taikintis prie žmonių kūnų.

O kuo griešną kūną užga
nėdinsi ir patenkinsi jeigu 
he žemiškais dalykais.
\ O kokie tie žemiški daly
kai yra?

Nagi šokiai, teatrai, pasi
usimas, pagirtuokliavimas.

Kada mada buvo kankin
tis ir degintis pakutavoji- 
mui už -griekus, kunigėliai 
padėdavo žmonėms laužus 
sukurt, kartuves pastatyt ir 
ąht jų kaklą pakabint; gys
las tampyt, akis badyt, ran
kas ir kojas išlaužyt — vis
kas tada buvo parengta pa
gal smertelno žmogelio rei
kalavimo. x

> Kada buvo mada pasnin- 
kaut, dvasiški tėveliai liepė 
vėršipp, avis, paršus, kum
pius ir skilandžius sunešt į 
bažnyčią, o (pėtnyčioj (duo
na ir vandeniu maitintis, ar
ba ir visai atsižadėt nuo mė
sos,- pieno ir kiaušinių kad 
dvasiški tėveliai galėtų di
desnius pilvus užsiaugink

Kada buvo mada eudus ir 
stebuklus matyt, žmonės jų 
matė Įy alias: ir panelių ir 
kitokių šventųjų, ir daug vi
sokių šventų upelių, pelkių, 
balų, krantų, medžių, akme
nų ir kalnų buvo.

Ale visi šitie dalykai buvo 
žmogaus kūno Varginimui 
ir kankinimui. Tada dar ne
buvo nei , Svietiškų pabuklių 
kūno palinksminimui.

Dabar atsirado visokie te
atrai, baliai, šokiai Į kuriuos 
jau ne vieni ponai ir kuni
gai, o ir prasti žmoneliai nu
eiti gali.

O kada žmogelis eina Į te
atrą arba ant baliaus jis tuo 
tarpu negali but bažnyčioj 
ant mišparų. Ar jus manot 
kad bažnyčia snaus ir lauks 
iki žmonės teatruose prisi- 
linksminę užmirš kad reikia 
nueit į bažnyčią pasigailėt 
už savo įgriekus? Bažnyčia 
tuoj sumislina šitokį dalyką: 
Jeigu žmogus nori griešyt, 
matyt visokius teatrus, šokt 
visokius šokius, pasigert ir 
blevyzgot kitur, gembleriuot 
ir muštis karčiamoj, tegul 
jis tą daro bažnyčioj. ■

Tuoj bažnyčiose įrengia
ma salės, karčiamos, baza- 
rai, kermošiau gėryklos, puį-

ruimiai, baliams salės, teat
rams estrados, gembleriams- 
stalai, krutamiems paveiks
lams mašinos — ir viskas ki
tas kas tik randasi rinkoj ar 
miesto griešnuose teatruose. 
Ir ištikro, kam žmogus turi 
griešyt kitur kad jis gali tą 
atlikt po Dievo ir šventųjų 
akių; kam jis turi prakišt. 
visus pinigus kur pas Žydą, 
ar Airį karčiamoj kad jis tą 
gali atlikt bažnyčioj.

Seniau jaunimas) išdykau
davo kur nors gatvėse ir už
kampiuose, į bažnyčią atei
davo tik išsispaviedot ir už
ganą padaryt, atsigailėt už 
griekus. Dabar jaunimas 
suvaroma Į bažnyčią ir joje 
mokinama kazyriuot, boles 
daužyt, keiktis, koliotis, iš
dykau!, mergaites tamsiuo
se kampuose spaudyt ir bu
čiuot.

Matot kaip keičiasi bažny
čia, o kiti dar zaunija kad 
kunigėliai su savo Įstaigom, 
pasilikę nuo progreso. Jei
gu kas neįstengia su progre
su žingsniuot tas atsilieka, 
toli užkąpalyje ir dumblas jį 

'palaidoja.
Ale sakysit kad tas viskas 

atsibuna tik bažnyčių skie
puose. Tai vistiek pat ar- 
skiepuose ar pačioj ‘bažny
čioj, ba skiepo lubos yra vie
na lenta dengtos, ir iš apa
čios matyt 'kai viršuj žmo
nės vaikščioja, ir nėra skir
tumo ar šone lentų siena bu
tų užtverta ar apačioj. Zb- 
kristija skaitosi šventa nors, 
ji muro siena nuo altoriaus 
užtverta, tik su durimis. O 
bažnyčių kabaretai nuo al
toriaus užtverta tik lentų, 
lubomis.

Nebūtų gerb. Spragilo is
torija pabaigta jeigu nepa
sakyčiau kad ir toliau baž
nyčia progresuoja. Štai jau. 
ateina žinių kad kunigėliai 
nori įyėbt Stačiose bažnyčio
se — ten*ktfr žmonės suėję: 
meldžiasi — “religiškus šo
kius”. Ba mat dabar miesto 
teatrai labiau patraukia vi
sus tenai. Žmonėms — jau
niems ir seniems — patinka, 
kada teatruose pusnuogės 
mergos šoka, ir už pamaty
mą porai valandų smertelni 
žmoneliai moka po dolarį ir 
daugiau. Jeigu teatruose- 
gali žmonės piktint grieš- 
nas savo akis tai kodėl jie 
negalės tą daryt bažnyčioj? 
Jeigu į ' teatrus išmoka de- 
sėtkais doiarių Į metus, ko
dėl negali praleist savo pini
gus bažnyčioj mergų pama
tymui?' Dabar sunku iškau
lyt iš žmogaus dešimtinę ant 
Dievo vardo; daug lengviau; 
bus kada parapijonai galės 
ateit ir pamatyt gražių šo
kių ir šokikių.

Giesmės prie altorių ir 
ant vargonų jau pradeda nu
sibosi. Žmonės turi matyt, 
o ne tik girdėt.

Nesidyvykit iš gerb. Spra
gilo dabar, ba jis sako tik tą 
kas jau stojosi, o kas stosis 
patys pamatysit sykiu su 
juo. Jau kiti kunigai labai 
entuziastiškai kalba apie įve
dimą, “religiškų šokių” baž
nyčiose. Tada mišios bus J 
laikoma ant, vargonų, o var- ‘ 
goninkas su keliais tuzinais 
parinktų ir pašventintų gra
žiausių parapijonų mergelį®, 
vietoj- dainavimui diriguos 
mergelėms šokius priešaky
je bažnyčios, ir tada nebus 
bažnyčioj snaudalių nei žio
vauto jų, ir daugiau vyrų at
eis Į bažnyčią negu dabar, 
ba iš vyrų daugiau naudos 
negu iš bobų ar? vaikų. Ta
da ir gerb. Spragilas pradės 
Į bažnyčią vaikščiot

Naujas Anglijos Atsto
vas Lietuvai

Anglijos atstovas Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, p. Wilton, 5 
d. lapkričio apleido šiuos kraš
tus išvažiuodamas į Angliją, o 
paskui į Chiniją. P. Willton bu
vo atvažiavęs į Kauną atsisvei
kint su! Lietuvos vyriausybe. 
Anglijos atstovu Pabalti jos val
stybėms paskinta Vanghau.
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KAIP GALUTINAI SU REGISTRACIJA? ....
/GRUODŽIO 22yra pasku- 

tinė Lietuvos piliečiams 
gyvenantiems Amerikoje už
siregistravimui ir pareiški
mui noro likti Lietuvos pi
liečiu. Iki tai dienai pada
vę savo aplikacif&s lieka be 
jokių varžymų užrekorduoti 
Lietuvos piliečiais, užsimo
kėjus dešimts (dolarių. Po 
gruodžio 22 d. jau ineina į 
galę tasai įstatymas del ku
rio visas pusmetis Amerikos 
Lietuvių spauda šturmuoja 
ir smerkia — įstatymas ver
stino mokėjimo dešimtinės 
ar turi iš ko ar ne; įstaty
mas netekimo Lietuvos pi
lietybės jei neužsimokėsi už 
registraciją tos perdaug di
delės mokesties. Su tuo sy
kiu prasidės nuobodi-vargi- 
nanti procedūra norintiems
į Lietuvą parvažiuoti Lietu
vos piliečiams-nesiregistra- 
yusiems, negalėjimas Lietu
voj pirkti nuosavybės kaipo 

““svetimam”; teikimas minis-
tori jom s “atsiprašymų”, lik
ti Lietuvos piliečiu,'ir atga
vimas teisių arba ne, pagal 

"“jų nuožiūros” (čia galės la
biausia kliūti visiems ne-kle- 
rikalams, nes atminkit Čar
neckis ir Kemėšis dar atsto
vybėj) ; laukimas dešimties 
metų iki galėsi patapti Lie
tuvos piliečiu pemaują. Ir 
it., ir tt. s

Labai ypatingas tas regis- 
tarcijos įstatymas (Amerikoj 
gyvenantiems Lietuviams: 
Tb Anglijos Lietuviams ne
pareikšta. Priešingai,' Ang
lijos atstovybės sekretorius 
dar viešai Škotijoje pasakė: 
Mokestis nesvarbų, tik užsi- 
registruokit. Amerikoj gi 
mokestis .svarbiau. Kodėl 
uždėta Amerikos Lietuviams 
tokia didelė mokestis? Ar 
kad įsivaizdinta jog jie daug 
tų dolarių turi? Kodėl ne
pagalvotą kad kruvinu pra
kaitu Amerikos 'Lietuviai iš
gyvent vos tegali, ir skursta 
daugumoje pusbadžiai būda
mi.

Prieš išsiskirstymą,' Stei
giamajam Seime buvo pakel
ta tos musų registracijos įs
tatymo klausimas: Reikia 
tikėtis jį panaujins ir nau
jasis Seimas. Jeigu jau ne
atsižvelgiamą j Amerikos 
Lietuvius civilizuoto žmo
gaus jausmais, Lietuvos val
džia turėtų atsižiūrėti nors 
šykštaus biznieriaus akim,: 
Uždėti popuiiarišką mokes
tį įsiregistruojantiems kad 
tokiu budu žmonės išgalėtų 
ir sudėtų Valdžiai desėtkiis 
tūkstančių dolarių.

Valstiečių-ir Liaudininkų 
Atstovai Seime

"Lietuvos Ūkininkas” paduo
da apie Seimo atstovus sekan
čių žinių:

Krikščionių demokratų blokas 
gavo 38 vietas. Valstiečių Są
junga — J4 vietų, Socialistai 
liaudininkai — 5 v., Socialdemo
kratai — 11 v., Darbininkai ir 
vargingieji valstiečiai — 5 v., 
Lenkai — 2 v., ir žydai — 3 v. 
Viso 78 asitbvai.

Nuo Valstiečių Sąjungos į Sei
mą eina:

Kazys Grinius, gydytojas, bu
vęs Steigi 'Seimo narys, buvęs 
Ministeris Pirmininkas, plačiai

iglijos Ątsto- 
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."bijai, p. Wilton, 5 
pleido šiuos kraš- 
imas į Angliją, o 
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į Kauną atsisvei- 

;uvos vyriausybe. 
>vu Pabalti j os vai
ria Vanghau.
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Seimo narys, ūkininkas.
Balys žygelis, mokytojas, buv. 

St. Seiipo narys, Lietuvos Moky
tojų Prof. Sąjungos pirmininkas, 
visuomenės veikėjas.

Ignas Lapinskas, ūkininkas.
Petras Kregždė, agronomas, 

Žemės Ūkio ir V. T. Min. tar
nautojas.

Vladas Lašas, gydytojas, buv. 
St. Seimo narys, Universiteto 
privatdocentas.

-Vincas Kvieska, gimnazijos 
mokytojas, visuomenės veikėjas.

Antanas Rimkus, ūkininkas.
Jonas Kardelis, gimnazijos 

mokytojas.
Nuo Lietuvos Socialistų Liau

dininkų Demokratų partijos į 
Seimą ineina:

Ladas Natkevičius, buv. St. 
Seimo sekretorius, Geležinio Vil- 
Iko Pulko organizatorius, žino-

visuomenės veikėjais.
Mykolas Sleževičius, advoka

tas, būv. St. Seimo narys, V. S. 
ir Soc. liaudininkų frakcijų‘blo
ko lyderis, ‘buv. Ministeris Pir
mininkas, i plačiai žinomas visuo
menės veikėjas.

Jonas Makauskas, provizorius, 
buv. St. Seimo narys, visuome
nės veikėjas,

Aleksandras Tornau, Telšių 
Apskričio Valdybos narys.

Jonas Vileišis, adv., Kauno 
miesto ‘burmistras, buv. Lietu
vos atstovas Amerikoje, buv. mi
nisteris ir -plačiai žinomas visuo
menės veikėjas, publicistas.

imas

Mirė Lietuvos 
Geradaris

Karaliaučiuje spalio 31 d. mi
rė žinomas Lietuvių kalbos tyri
nėtojas Prof: Dr. Adalbertas Be; 
cenberger, Albertinos Universi
teto Sanskrito ir lyginamosios 
filologijos ordinarius, sulaukęs 
71 metų amžiaus-.

Prof. Dr. Becenberger 29 me
tų amžiaus būdamas pradėjo ei
ti Albertinos Universiteto ordi- 
nariaus pareigas ir pasišventė 
Lietuvių bei Latvių kalboms ty
rinėti. Keliaudamas daugelį kar
tų po Pabalti jos kraštus, jis pa
žino (Lietuvių tautos 'gyvenimą 
visuose sluogShiuose.

1891 metais Becenberger bu
vo paskirtas “Altertumsgesell- 
schaft Prussia” pirmininku, ku
rias pareigas jis ėjo-ištisus 25 
metus.

Jis skyrėsi savo nepaprastu 
darbštumu, tarnaudamas mokslo 
bei meno labui. Jis nei nežino
jo poilsio. Sunkus darbas kurį 
jis pastatė savo tikslu atlikti 
ruošiant 1913 metais didelę pa- 
ordą, galutinai nusilpnino jo 
sveikatą. Prieš palt karę 1914 
m. jis nenuilstamai dirbo prisi- 
ruošdamas 2-ram archeologų 
kongresui, kuris turėjo įvykti 
1915 metais. \

Prof. Becenberger buvo vienas 
garsingiausių Europos moksli
ninkų ir universiteto žiburis. 
Jam dažn'ai būdavo pavedama 
kuri nors svarbi misija, ir jis 
visuomet pasižymėdavo ypatin
gu taktu ir reikalų bei žmonių

žinojimu. Dar būdamas jaunas, 
jis buvo paskirtas Albertinos 
rektorium ir atsistatydino tik 
1921 metais, sulaukęs 70 metų 
amžiaus.

Lietuvos Universitetas buvo 
jį pakėlęs į savo Garbės Profe
sorius. (“Trimitais”.)

JUOZAPAS IR ZELBORA
ir FARAONO SAPNAS

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

GRUODŽIO MENE
SIO DANGUS

i -----—:--------

SAULĖ' atsitolino nuo musų 
nueidama į pietus apšviest 

ir apšildyt pietinį žemės galą ku
ris per vaisarą niūrojo tamsoje 
ir drebėjo nuo šalčio kada mes 
jieškojome pavėsių ir išsirėdę 
džiaugėmės šiluma. Menu] is da
bar eina tuo keliu kur vasarą 
keliavo saulė, o saulė užėmė jo 
kelią žemai pietuose. Pusę me
tų laiko saulė vieši šiauriniame 
ekvatoriaus Šone, pusę pietiniai 
me. šiaurinę ekvatoriaus pusę 
saulei pasiekus mes sulaukiame! 
vasaros, susprogsta, sužydi, su-j 
noksta visikas. Tik viena didi 
neteisybė gamtos mums padary
ta: ji šaulę padalinus mums pu
siau su pietiniu žemės galu, ka
da, beveik visa žmonija gyvena 
šiaurinėj pusėj nuo ekvatoriaus. 
Tiesa, pietų vasara esti septy
niomis dienomis trumpesnė rie- 

| gu .šiaurių, bet užtai jų vasara 
Ibuna ir karštesnė negu musų.
Proporcionališkai imant, šiauri
nė žemės dalis turėtų turėti va- 

• saros devynis mėnesius, o pietų 
Ipusė tik tris.?

Gruodžio mėnesio naktų dan
gus nuklotas puikumu pirmojo 
didumo žvaigždžių. Jau pereitą 
mėnesį minėta Oriono konste
liacija dabar yra palipus aųgš- 
čiau ant rytinio horizonto ir gė
riau anksti iš vakaro ją galima 
matyti. Ją paskui seka dvi di
delės žvaigždes, Sirius, iš Didžio
jo šunies konsteliacijos, ir Pro- 
cyon, iš Mažojo šunies. Sirius j 
yra' didžiausia musų matoma I 
žyaigždė. Jodvi yra daugiau į 
pietus nuo Oriono, šiaurėj nuo 
jo pamatome beveik tuščiame 
danguje du broliu Dvynu, Kas
torą ir Pollukąą, pastarasis yra 
toliau į rytus nuo pirmojo ir yra 
didesnis už jį.

Orionas yra /labai aiški ir vi-
žinomas Lietuvos visuomenės siems pažįstama konsteliacija
veikėjas.

Gabrielius Bagdžius, mažaže
mis valstietis, Alytaus ap., Dau
gų vai., Čižiūnų kaimo.

Jonas Staugaitis, gydytojas, 
buv. St. Seimo narys, St. Seimo 
vįce-pirmininka's. Buvęs prieš 
karę gydytoju šakių mieste, ži
nomas visuomenės veikėjas.

Zigmas Toliušis, juristas-ad- 
vokaltas. Ypatingai svarbioms 
byloms tardytojas, rašytojas.

Vytautas Račkauskas, inžinie
rius, buv. St. Seimo narys ir vė
liau St. Seimo sekretorius.

Kazys Ralys (Vargovaikis), 
valstietis rašytojas, buv. St. Sei
mo narys.

Povilas Kuzminskas, buv. St.

sudaranti ypatingą pavidalą iš 
daugelio skaisčių žvaigždžių. 
Per jo vidurį eina taip vadina
mas Oriono Diržas, iš trijų žvai
gždžių; paskui į šiaurę nueina 
kitos žvaigždės, jų tarpe yra di
delė stebėtina (žvaigždė Bėtel- 
geuze, kelis milijonus sykių di
desnė už musų saulę. Oriono 
konsteliacijoj yra dar kita pir
mo didumo žvaigždė, Rigel, ji 
randasi pietuose nuo Diržo. Va
karuose nuo Oriono, biskį į šiau
rę, matosi Taurus (skaityk pusi. 
4) su ragais atstatytais į Orio
no žvaigždę Betelgėuze. Buliaus 
kakle randasi Plejados, kurios 
nuo Tauro matosi augščiau, į va
karus. Buliaus akį užima rus-

va žvaigždė Aldebaran, esanti 
viršūnėj vieno V raidės pavidalo 
galo. Iš to lengva rasti Alde- 
baraną. Vakare gerai sutemus 
Plejados suspingsi tiesiai ‘vaka-: 
ruošė, paskui jų užeina 'ant dan
gaus Aldebaranas. '

šiaurėj nuo Aldebarano mato
si gelsva žvaigždė Kapella, Ož
kutė, iš Auriga konsteliacijos. 
Šalip tų visų pirmo didumo žvai
gždžių randasi' dar mažesnių bū
riai, antro ir trečio, didumo,’ ku
rios priduoda ypatingo gražumo 
tai daflgaus daliai.

Vakarų dangus irgi neatsilie
ka gražumu. Tenai pažvelgę 
matome didelį trikampį iš baltų 
žvaigždžių Vegos šiaurėje, -Al
tair toliau į pietu^, ir Dehėb iš 
rytų šono nuo jų. Deneb yra 
viršūnėje šiaurinio Kryžiaus, ir 
dabartinių^ laikų gražu žiūrėti 
kaip tas Kryžius leidžiasi vaka
ruose stačias, su ilgu kotu pra
kištu per Vegrf ir Altair. Po 
9 vali vakaro Kryžius matosi va
karuose stovįs ant dangaus, iki 
kotu pirmiau nuskęsta etero jū
rėse. Altair eina per dangų su 
pora mažesnių žvaigždžių iš^šo- 
nų.

Andromeda, Persėjus ir Kas- 
siopeja matosi tiesiai virš galvos 
apie 9 vai. vakaro. Pegaso ke
turkampis' tuo tarpu būna jau 
pusiau <taip vąkarų ir meridia
no.
. Pietvakariuose sutemus ma
tosi rusva žvaigždė Fomalhaut 
iš, žuvies konsteliacijos. Tik ne
reikia jos sumaišyti su Marsu, 
kuris vis dar -maitosi, bet daug 
mažesnis negu buvo pereitą va
sarą. Marsas yra aųgščiau nuo 
'Fomalhauto. Marsas atsilieka 
nuo žemės dideliu greitumu ir 
jo didumas nuolat' mažėja. Jis 

‘buvo pačiame skaistume biržely
je. .Gruodžio 25 d. Marsas ir 
Uranus susieis visai arti, tik gai
la kar Uranus yra mažti ir ne
labai įmatomą planeta, sunku 
nežinančiam jį patėmyti.

Venus jau liko rytine žvaigž
de ir bus galima ją matyti prieš 
saulėtekį rytiniame danguje ga
le šio mėnesio. Jupiteris ir Sa
turnas taipgi yra rytinės žvaig
ždės ir tokiomis pasiliks iki'at
einančio pavasario. •

Gruodžio 21 bus trumpiausia 
diena ir ilgiausia naktis musų 
kraštei, kuomet pietuose viskas 
dedasi priešingai.. Šiaurinės že
mės sritįs visai dabar saulės ne
mato, o tik mėnulis tenai savo 
šviesą naktimis suteikia, ir tai 
ne nuolatos. Apie tokias šešių 
mėnesių ilgumo naktis šiaurėje 
ir' gyvenimą jų bėgiu plačiai ap
rašoma “Artojuje” (pradedant 
su lapkričio numeriu).

TICINO, ITALU KAN
TONAS ŠVEICA- .

RIJOJ
TAIDELĖS svarbos klausimas 
L' įš geografiško atžvilgio pa
kilo delei laimėjimo Fascistų 
Italijoje kuomet Mussolini pa
skelbė1 kad jo-valdžia stengsis 
atimti nuo Šveicarijos Ticino 
Kantoną ir prijungti jį prie. “Di
džiosios Italijos”.

"“Italijos išskaidytų dalių ait- 
rankiojimo sumanymas, gimęs 
kęletas desėtkų metų atgal, da
vė vaisių kuomet Trehtino sri
tis atgryžo jai po Pasaulinės Ka
rės. Su tuo padrąsinimu neste
bėtina kad jos sapnai suvieniji
mo Italų po Italijos valdžia pla
tinasi.

“Ticino randasi tokioj vietoj 
ir taip apgyventa kąd vargu bu
tų galima išvengti sekančio at- 
jiėškotojų savo žemių užpuoli
mo. 'šis kantonas įsiskverbęs 
giliai pjūklo dantims panašiame 
šiaurinės Italijos rubežyje — 
toks išsikišimas kad jis yra ypar 

! tingai aiškus po to kaip pana
šus Austrijos išsikišimai lįgo iš
lyginta.

“Nieko dar negali laimėt sa^ 
kydamas jog Ticino yra pilnai 
Itališkas 'kilmėje, kalboje ir kul
tūroje. Klausimas yra, ar pa
tįs Ticiniečiai norės pakeisti sa
vo sunkiai laimėtą autonomišką 
teisę po Šveicarijos konfedera
ciją ant savo šalies valdžios. 
Skersai Alpų guli Italija, pasie
kiama į pietus keliaujant Simp
lon tuneliu. Visais atžvilgiais, iš 
St. Gothardo tunelio išlindęs ke
leivis jaučiasi jau esąš\Italijoj. 
Mažas Airodo miestelis visapu
siai išrodo esąs ‘Madonų žemėj’ 
ir toliau Ticino Upės pakelyje 
gražus kloniai ir daugybė van- 
denpuolių, Leventina, žmonės, . 
vaizdai, ir net augalai yra pažy
miai Itališki.

“Tečiau Airolo yra pačiame 
šiauriniame krašte sienos švei
cariško Kantono, ir važiuojant 
pro miestelį po miestelio kurie 
rodo Itališką dvasią,,keleivis at
siduria Ticino sostinėj iš trijų 
palocių, Bellinzona, kur St. Got
hard gelžkelis škęčiasi į dvi da^ 
Ii.

“Locarno pasirodo rytuose, už 
keturiolikos mylių atstu ir Lu
gano pasimato į pietus. Tiek to
lumo įvažiavus į Šveicarijos Ita
lišką Kantoną, kur Amerikonų 
keliauninkų esti mažai ir kur 
būdavo Vokiečių svečių labai 
daug, gudrus keleivis matytų 
jų abejų.
. "Locarno turi garsingą Vie
nuolyną Madonnos del Sasso, su 
puikiais vaizdais Maggia Klonio 
ir Maggiore Ežero, šis klonis 
yra vienas iš giliausių Alpuose 
ir'jo upė surenka nuo kalnų bė
gančias sroves iš daugybės .ma
žesnių klonių. Kadangi ta vie
ta yra žemiau negu 700 pėdų 
virš jūrių'linijos ji yra tuomi 
pasižymėjus visuose Alpuose, ir 
faktiškai Locarno turi progą pa
sigirti kaipo žemiausia vjeta vi
soj Šveicarijoj.

“Lugano taipgi yra savo keliu 
atsižymėjęs — jis užima pačią 
gražiausią vietą Europoj. Daug 
yra vietų lenktyniuojančių tuo 
atžvilgiu, beit kuomet imi atidon 
ežeru apsuptą Monte San Sal
vatore ir Monte Genėrodo sker
sai Lugano vandenų gražumas 
šios apielinkės yra stebėtinai di
delis. Jeigu ‘vaizdų sprendimas’ 
turėtųyreikšmę politikoje, mig
dolų ir apelsinų medžiai, pievos 
ir šilai, visi šaukia išvien‘jog iš
didus puošnumas šveicariškų 
Alpų buvo atiduota tai Itališkai 
daliai. t

“Ticiniečiai yra darbštus au
gintojai vynmedžių ir daržų. Jų 
kantonas yra mažesnis plotu už 
Rhode Island valstiją. Nežiū
rint kalnynų ir sniegų jie turi iš
dirbę du trečdaliu žemės.

"“Industrija yra taip mažai iš
vystyta kad vyrai turį dirbt lau
kuose arba išvažinėt kitur, tai
gi daugybė jų išvažiuoja ir. taip 
moterų tentai yra daugiau kelio
lika tūkstančių. Ticino^išeiviai 
užvedė šilko industriją Zuriche 
ir įsteigė Delmonico’s New Yor
ke.”

(Tąsa iš pereito num.)

Faraonas: Tik atmink, nedeginsi nei gy
vulių, nei mergaičių, o tik gryniausius 

grudus, vaidelyčių rankom išrinktus, nes 
[grūdais dievai-išgelbės mus per septynis 
bado metus. \
Potiparas: O aš tuo tarpu surengsiu ka- 

riumenę ir iškilmingai vešime Juozapą 
per miestą ir apreikšime žmonėms jį nu
skirtu vyriausiu ant Egipto žemės. 0 ka
da Juozapas bus gatavas 'iškeliauti apžiū
rėt Egipto kraštus, įšruošiu vyrus ir ver
gus su Režimais ir su kupranugariais viso
kių reikmenų, ir pirmą paleisiu skelbėjus 
kurie apreikš visur kad atvyksta tas kuriam 
visi turi lenktis ir atiduoti garisę kaipo die
vų atsiustam musų krašto išgelbėtojui I 
Faraonas [Šinkoriui]: 0 dabar štai pri- 

jlilsftyk mums visiems taures ir mes gersi
me.ir dėkuosime dievams už visas tas lak 
mes kokios mums šiandien stojos!

1 [Šinkorius pripilstė, paduoda, visi ge
ria, šūkaudami: “Lai gyvuoja Farao
nas!” “Lai gyvuoja Juozapas!” Juo
zapas paskui nueina į kitą pusę kam
bario, kur ineidama Asenata jo nema
to. Faraonas vėl sėda sostan. Kunigas 

, kursto ugnį. Potiparas prieina prie 
durų laukti ateinančių.] 
[Asenata ir Masid ateina per vidurį. 
Ji puola prieš Faraono sostą.]

Asenata [klūpodama, galva veik siekda- 
. ma žemę per ištiestų rankų tarpą] : Štai 

aš, nužeminta tame, garbingas Faraone, 
esu tavo akivaizdoje. Širdis dreba iš bai
mės,' nes nežinau kam- manęs reikalavo i? 
kas su manim turės dėtis....
Faraonas [juokaudamas]: Stokis, mer

gaite, prieik arčiau prie manęs, ir klau
syk ką aš tau turiu pasakyti. Nuo šian
dien tų nesi jau vaidelytė, nesą aš tik vie
nas galiu tave nuo to paliuosuoti kada pa
darei savo pažadą dievams iki mirčiai tar
nauti. Pasakyk man ko tu labiausia dabar 
norėtum'? \ ■
Asenata [atsistojus, susimaišius, žiuri į 

Faraoną]: Mano norai iki šiolei, nors 
įtokie dideli buvo, neišsipildė, bijau ir saky
tį ko dabar širdis norėtų.’...

, [Visi sueina artyn jos, viens į kitą pa
šnairuoja.. 'Juozapas stovi nuošaliai.']

Paraqnas : Jei tau Egipto karalius, ir die
vų palaimintasis lieptų pasirinkt ^vyrą," 

kurio iš visų'mano garsiausių ir narsiau
sių žmonių tu norėtum?’ [Intėmptai temi- 
ja ją-]
Asenata: Jei tokia butų mano viešpaties 

valiau nenorėčiau nei viena didžiūno bei 
garsaus vyro, tik prašyčiau paliuosuoti iš 
kalėjimo buvusį Potiparo vergą Juozapą, 
nes jis yra ihan brangiausias už visus ant 
žemės, irv jį mano širdis myli, ir prašyčiau 
mane jam atiduoti.'' [Juozapas širdies žnai
bomas iš meilės prie jos, dar nesirodo.] 
Bet nežinau ar dar jis tebėra ‘gyvas....
Faraonas: Kadafagi Juozapo prašai, ome 
'jokio kito garsingo Egipto vyro, lai taip 

ir stojas. Juozapas nuo šiandien lieka tavo 
vyru, o tu jo motere. [Asenata tai girdėda
ma puola Faraonui po kojų. Tuo tarpu Fa

raonas ranka pamoja Juozapą ateiti prie 
jos, pastato jį užpakalyje jos, ir pakėlęs at
suka ją prieš Juozapą] Stokis, stokis, gra
žioji mergaite, ir paregėk tą kurio tavo šir
dis geidžia ir myli. ’ Nuo šiandien judu lie- 
kata vienas kito, ir lai dievai jus laimina il
gu amžium ir gausinga gimine! [Laimina 
iškeldamas virš jų rankas, stovėdamas ant 
sosto pirmo laipto.]

[Asenata pakelia akis,.pamato Juoza
pą papuoštą, netikėtai, nualpsta, puola 
atbula. Faraonas ją pagauna savo glė
bin.]

Juozapas: Garbingas mano Dievas per 
Faraono rankas galiaus man tave atiduo

da, kaip aš vis tikėjaus! Eik prie manęs, 
mano gėle ir visa mano viltis kalėjimo tam- 
sumose. Laimingas aš šiandien tave išvy
dęs ir ant visados paimdamas už savo. Gar
bė Augščiausiam už tai kad tave man iki 
šiai dienai gyvą išlaikė. [Ištiesia rankas 
i ją> ji atsipeikėja, Faraonas palengva per
duoda ją į Juozapo glėbį. Juozapas pra
skleidžia jai nuo veido plaukus, abu susi- - 
kabina, bučiuojasi.] Išklausė Dievas mano 
nuoširdaus prašymo, atidavė man tave po 
tokio ilgo laukimo!
Asenata: Išklausė dievai mano ašarų ir 

vėl aš tave paregėjau — ir lieku laimin
giausia moteriškė visame Egipte!.... 
Faraonas [tvirtu balsu]: Ir didžiausia tu 

nuo šiandien lieki su Juozapu visoje Egip
to žemėje, šalip Faraono ir jo garbingos 
žmonos. Veskis ją, Juozapai, į tau paskir
tus palocius ir apsakyk jai viską kas čia 
šiandien dėjos. O rytoj dieną mudu kalbė
sim apie darbus kurie turi greitai atlikti bū
tie
Kunigas: Telaimina jus dievai, ir aš lai

minu judu laiminimų Kunigo ir tėvo, ir 
lai judviejų giminė lieka plati ir garbinga 
ateities amžiuose!

[Jiedu susikabinę stovi, nusilenkia ant 
laiminimų, paskui lėtai, eina link durų. 
Potiparas ir Masid stovi taip kad per 

\ jų tarpų jiedu praeina, ^kareiviai stovi 
tarpduryj, praeinant -nusilenkia. Fa
raonas, iškėlęs galvą į viršų, rankas 

’ nuleidęs, eina sėstis. Kunigas juodu 
akimi lydėdamas eina prie smilkintu- 
vo ir sukuria didelius durnus.] 
[Uždanga palengva nusileidžia.]

(Bus daugiau)11

DAINOS'IR MUZIKA
[IChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų’muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi- j 
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų /tarpe yra ir se
nesnių ,ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. flPasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa- • 
kymus 'sykiu su pinigais adre- . 
stiodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

Kandidas Dykai!I
./ . .'’’-J; '■ '8

Kai lapai ugnyje, nyksta KANDIDAS nuo musų Knygyno lentynų, R 
iki ant galo liks jis tik rankose tų iš kurių negalėsit gauti. Dabar *7 
turit progą Įsigyti KANDIDĄ—tą balsiausio bedievio Voltaire’o vei- H 

kalą prieš kurį kunigija drebėjo dar m 
tais laikais kūomet inkvizicijos lau- w 
žai kasdien rūkdavo ir bedievius de-

x gindavo/ Voltaire K ANDI DE ap- jn 
rašo labai- žingeidžius ir liūdnus da- 3 
lykus.' CJUžrašykit “Dirvą” saviš- m 
kiams Lietuvoje arba savo draugui |M 
čia Amerikoje, • prisiųskit - metinės H 
prenumeratos pinigus, ir gausit ją Įn 

DOVANAI! H
GRUODŽIO 31 DIENĄ DOVA- fi 

NOS UŽSIBAIGIA! 9

F Adresuokit: “DIRVA” —

Pasarga: Dovaną gauna tik tas w 
kąs pats yra skaitytojas ir kitam H 
‘Dirvą’ užrašo, o ne sau užsirašo.

Knyga paskirai perkant, kainuoją 
$1 popieros viršeliais; audeklo vir- Zį 
sėliais $1.75. Ją galimą pasiųsti ir 9 
kaipo Kalėdinę dovaną tiems kurie W 
jau “Dirvą’’ skąito. / W

7907 Superior Av. Cleveland, O.



DIRVA

Musu Kaimynai Dausose
POETAS D’ANNUNZIO PASIRYŽO TAPTI 

VIENUOLIU

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
TAURUS, DANGIŠKASIS BULIUS
'J'AURUS — yra tai užvardinimas dau- 
' gybės žvaigždžių grupės matomos tar
pe Oriono iš rytų ir Geto ir Aries iš vaka
rų; jo apribėn ineina Hyados ir puikioji 
Plejadų grupė.

Daugelis astronomų-tyrinėtojų kalba 
kad Tauro konsteliacija .buvus tai pirmuti
nė grupė gavusi sau vardą iš seniausių lai
kų. Senojoje Akkadijoje jau ’buvo žinoma 
vardu “šviesos Bulius”, o prieš Abraomo 
laikus, virš 4,000 metų prieš Kristų, tas Bu
lius pažymėjo pavasarinį dienos susilygini- 
mą su nakčia (apie tuos metus minimasai 
Taurus susilyginimo laiku perėjo savo me
ridiano). Dabai* jis yra antruoju zodiako 
ženklu.

Tauro grupės saulė Aldebaran, prigu
linti prie rausvųjų žvaigždžių skyriaus ir 
didžiausi toje grupėje, turėjo buliaus sim-į 
bolį ir tokioje formoje buvo garbinama; 
prirodymui šio stabmeldiškumo, randama 
pavidalai Egipto ir Asyrijos liekanose, kur 
perstatoma kartais bulius su galva! žmo
gaus, kartais žmogus su buliaus galva.

Ant sieninių akmenų iškastų griuvė
siuose prie Thebes, tyrinėtojai suranda 
Taurą perstatomą pirmuoju zodiako ženk
lu, taipgi randama kad penki šimtai metų 
prieš Kristų Buliaus ženklas buvo vartoja
ma ant papuošalų; tyrinėtojai aiškina kad' 
ir tais laikais Taurus buvo vienas pirmųjų 
Persijos ir Babilonijos astronomų ir religi
jos vartotų ženklų. ' Egiptiečiai Tauro pa
sirodymą rudens danguose laikė pradžia iš- 
naujo prasidedančio gyvenimo, — tat nuo 
to laiko jie pradėdavo naujus metus. ‘Jięi 
Taurą sujungė su savo Osiru, Bulium-die- 
vu, Niliaus dievu, ir garbino buliaus pavi
dale vardu Apis.

Manoma kad Apis-bulius buvo gyvuo
ju perstatytoju zodiako Buliaus ant žemės; 
bulius buvo žinoma Egiptiečiams dar prieš 
pastatymą didžiosios piramidos.

Persai taipgi garbindavo bulių. Jie 
zodiako ženklus turėjo sužymėję išeilės su- 
lyg alfabeto raidžių — a stovėjo Taurui, b 
— Dvynams, ir tt; ir čia taigi matome kad 
Bulius tais laikais buvo pirmuoju dangiš
ku ženklu. Taipgi ir Žydai senovėje, sulyg 
susektų liekanose pavyzdžių,, žymėjo Taurą 
pirmuoju ženklu (vadų).

Faktiškai, visuose tūkstančių metų pra
eities ženkluose randama kad Taurus pra
dėjo naują metą, ir randama jį buvus laiko
mu buliaus pavidale visose vįduržeininėbe 
šalyse, tolimose nuo Europos ir nežinančio
se nieko apie Helenų x (Grekų) mitologiją.

Ir šis žvaigždynas — Taurus — yra 
turtingas ir pilnas puikių pasakų ir legen
dų.,

Gražiausią pasaką randame Grekų mi
tologijoje. Apie tai rašo senieji Grekų poe
tai kaip Homeras, Gvidas ir Herodotas. ' 
Tai yra tas Bulius kuris pernešė Europą, 
Foinikijos karaliaus Agenoro dukterį, per 
jūres į kontinentą dabar turintį jos vardą

— Europa. Europa buvus tokia graži kad 
patraukus savin Grekų dievo Zeuso domę ir 
jis j ją įsimylėjo. Negalėdamas jos kitaip 
gauti; Zeus pasivertęs į sniegu-baltą bulių 
i? ganėsi sykiu su Agenoro banda. Euro
pa, užžavėta tojo sutvėrimb-gyvulio gražu
mu, užsigeidus ant jo pajodinėti. Na, ir 
dievas, pasinaudojęs proga, persinešęs Eu
ropą ant savo kupros per Viduržeminę jurę 
ant Kreto salos, į Gerkiją, kur ji ir tapus 
motina Mino, Radamato ir Sapredonp.

Priėjęs prie jūrių pakraščio, Zeus plau
kęs vandeniu kaip dolfinas, nešinas ant sa
vo kupros gražiąją Europą, irdamasi sau
somis kojomis per plačias bangas; kuomet 
jis priėjęs pakraštį, jūrės aprimusios, o jū
rių milžinai lenkęsi prieš jo kojas; delfi
nai iškilę į viršų ir linksminęsi ramiame pa- 
viršyje. Nereidos pakilusios iš sūrių van
denų ir, jodamos ant jūrinių gyvulių, lydė- 
jusios juos.

Viena poema kalba sekančiai apie 
ropos išjojimą: *

Eu-

vo

“Skaisčiosios Europos atisegė rūbas 
Ir nuo peties josios;žemyn nusikorė; 
Iš vienos jos rankos krokusas išpuolė, 
Kita rankas laikės buliaus aukso rago.... ”

Tokis mitiškas Europos pavogimaš bu- 
šaltiniu įkvėpimo daugybei ankstyves

nių amžių poetų ir piešėjų. Venecijos se
nuose kunigaikščių palociuose ant sienos 
yra paveikslas — “Pavogimas Europos”.

W. Story “Europos Pavogimo” paveik
slo įkvėptas rašo: j '

“Zefyras čia švaistos tyliai bešukaudam’s, 
Pirmojo gražumo pavasario jieškąs;
Pieno-baltas bulius, ragai vainikuoti —■ 
Gėlėm’s' apipinti, — (klupoja ant žemės, 
Ir ant jo užsėda našta ta puikioji:
Atsuka jis sprandą7— nor’ laižyt jos kojas. 
Linksmutė, gyvatė, rožėm’s apsikaišius 
Apie puikią galvą ir ant savo kaklo, 
Ta ryto skaisčioji — Europa im’ joti. 
Tarnaitės iš .džiaugsmo aplink bėginėja 
Ir šaukia prinešti vainikus kitus jai.
Nuo josios krutinės apdangas nupuola 
Kuomet Meilė nešas ją per laukus, pievas 
Linksmą, naujo džiaugsmo pilną, lygu rožę.”

Taip Europa, jodama ant puikaus, dar 
jos pačios rankom apvainikuoto, balto bu
liaus — dievo Zėuso — (prijoja Viduržemi
nę jurę, perjoja vandenis į kitą kontinentą, 
kuris ir gauna nuo jos sau vardą. Apsisto
ję prie to biskelį, atsivertę lapą Grekų mi
tologijoje, randame Herodotą minint apie 
Grekų dievus ir vardus: šitokis Europos 
pernešimas iš Azijos į kitą kontinentą jau 
parodo mums tai ką ir Herodotas sako: iš
skyrus keletą, visi kiti Grekų dievų vardai 
paeina iš Egipto, kaip ir šios moteriškės 
pernešimas yra atnešimų, kontinentui — 
Europai — vardo.

Toliau randame vėl kokį tai mišinį: 
pirmiausia įsitėmijąme tai kad žmonės pra
eities amžiuose turėjo labai artimą ryšį su 
dangumi, t. y. žvaigždėmis: Zeus surado, 
sau žmoną, ir jo pavidalas perkeliamą į , 
žvaigždės, — vėl kita priežastis užvąrdiji- 
mui žvaigždyno kur 'tai augštybėse, erdvė-; 
se.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš pereito num.)
D’Annunzio Palaidas Gyvenimas

Šalip savo prakilnių ir garbin
gų rekordų literatūroje D’An
nunzio yra atsižymėjęs palaidu 
gyvenimu ir suviliojimais mote
rų kas sudėmėjo jo širdies ty
rumą. Jis gėrė pustynių ugnį 
ir valgė su svetimais dievais. 
Per tą visą tęsiasi palaidumo 
įžymės. Ar gali žmogus ištiesų 
būti didus ir garbingas kuris su
viliojo garsiąją Duse?

Ne tik už jo atsižymėjimą žo
džiais Italai vadina D’Annunzio 
didvyriu. Jie taipgi jį vadina 
didžiu karžygiu. Tiktai D’An-j 
nunzio balsas ir jo ypatos žy- 
mumas daugiau negu kas kitas 
priragino Italiją atskilti nuo Sa
vo sąjungiėtės Vokietijos ir sto
ti aliantų pusėje. Stojęs papras
tu kareiviu orlaivininkystės kor
puse Italijos armijoj jis tuoj iš
sidirbo sau pažymią karjerą.

Už savo drąsą ir narsumą tas 
kareivis-poetas buvo apdovano
tais atsižymėjimo medaliais Ita
lijos ir Francuzijos valdžių. O 
kuomet karė pasibaigė D’An
nunzio suspietė aplink save ro
mantišką armiją kuri užėmė la
bai ginčijamą miestą Fiume ir 
laikė jį nežiūrint ką viso pasau
lio tautos sakė ant jo.

Jo kareiviškųmd romansas ne
panaikino jo blogų dėmių. Su
viliojimas ihoterų jo buvo laiko
ma taip sau romantiškas laiko 
praleidimas. Tečiaus ar galima 
vadint vyrą tikrai apdovanotą 
romantiškumo dvafeia kuris- su
viliojo ir pažemino pasitikėjimą 
Dusės?

Jaunu būdamas D’Annunzio 
vedė moterį Galleso kunigaikš- 
čiutę. Tas matyt buvo labai ma
žos reikšmės jam, išskyrus tai 
kad legendos jos istoriškos šei
mynos Aprūpino jį materialiu 
tuntu kuriuo jis pasibudavojo 
sau laiptus vedančius link Par- 
nasso.

Paskui jis pažino Dusę.
• Eleonora Duse, kurios garsin
gom as kąij/o aktorės buvo pra
plikęs po visą žemę, buvo auka 
šio atkaklaus poetų vilionių. Jis 
į ją įsimylėjo ir gavo jos meilę 
ir užsitikėjimą. Jai jis parašė 
šiuos veikalus: “Mirusis Mies
tas”, “Mirties Pergalė”, “Fran
cesca da Rimini”. Pasaulis ta
da sakė, “štai yra stebėtina mei
lė. Tasai poetas paakstinamas 
prie stebėtinų darbų ir ta akto
rė įgyja sau puikiausias naujas 
dovanas.”

Po to Gabrielius parašė, ir iš
leido “H Fuoco” (“Liepsna”). 
Tas veikalas yra tai deganti,' ar- , 
tima pasaka iš Dusės gyvenimo, 
persakymas įvairių patyrimų 
gulėjusių arčiausia prie jos šir
dies, dalykų kuriuos ji galėjo 
pasisakyti tik vyrui kuri ji my
lėjo kaip mylėjo sielą sudėtį į 
savo dailą. fl

Ta knyga buvo tragedija jau
smingai Dusei. D’Annunzio pa
bėgo į Paryžių ir apie Itą dalyką ' 
kalbėjo su pašaipa ir juoku.' Ar 
gali vyras padaryti kokį pasi
šventimą kuris gali šitaip pasi
elgti?

ėdus pro žėrėjančią jos linksmu
mo kaukę privedė' ją. prie apsi
sprendimo eiti į (karės frontą ir 
gelbėti vyrus sužeistus mūšiuo
se.

Rubenstein išsižadėjo garbini- 
|mų ir plojimų kurie buvo taip 
jai pirma brangus ir pašventė 
savo valandas rimtam darbui. 
“St. Sebastian’’ atliko savo dar
bą.

“Aš neparašiau šio veikalo be 
reikalo”, saike D’Annunzio savo 
draugams kada Rubenstein pa
sitraukė iš šdkių.

Ir dabar pats, kaip šv. Sebas
tijonas, D’Annunzio išsižada žė- 
rėjančio pasaulio ir pasirenka 
kelią kurį visi žino kaip dygiuo
tą kelią prie šventųjų. Vyras 
kuris suviliojo Dusę nėra vertas 
.'tokio kelio. Tečiau vyras kuris 
galėjo įsivaizdini “šv. Sebasti
joną” gali pastoti Franciškonų 
vienuoliu.

Būdamas iš savo valios valdo
vu Fiume miesto D’Annunzio įsi
mylėjo į Louisą Baccarą, žymią 
jauną Italijos pianistę kuri at
vykdavo kareiviams koncertuo
ti ir kuri tą darydavo karės die
nose mūšiuose prie Piave upės.

Vieną dieną jis pagrobė ją, 
įsinešė į, savo orlaivį ir nusiga
benęs į Šveicariją apsivedė su 
ja, (greitu laiku išgavęs persi
skyrimą nuo Galleso kunigaikš- 
čiutės (apie kurią jau šiuo laiku 
skaitytojas buvo užmiršęs, te
čiau jis buvo apleista jo jaunys
tės žmona).

Dabar jau tasai didis roman- 
sininkas ir suvedžiotojas mąsto 
apie išsižadėjimą linksmo gyve
nimo, visų gerybių, garbės ir že
miškų smagumų ir apie užsivil
kimą reto audeklo vienuolio už-

valkalą. Dabar jis, pa daugy
bės metų smagaus gyvenimo, 
D’Annunzio atrado kad švento
jo spinduliai aplink galvą yra 
skaistesni negu kokie nors žmo
nių daryti žiburiai.

Ar bus jis priimtas į vienuo
lyną, po tokio įvauraus palaido; 
ir linksmo gyvenimų kokį jis ve
dė ir kuriuo labiausia altsižymė- 
jo negu kokis kitas žmogus jo 
laikuose? Vertė X.

Draftais Pinigai Dar 
Nueis iki Kalėdų

Kurie Norit Skubiai Pasiųst Pinigų Kalėdoms 
Jūsiškiams Lietuvoje, “Dirvos” Agentūra tą 
atlikt. Draftais siunčiant Litus dar jie pa
sieks jūsiškius ant Kalėdų. Ateikit ypatiškai 
arba iš kitų miestų atsiųskit pinigus money 
orderiais. Už persiuntimą $10 dadek $1.75. 
Siųskit tuojau, jei norit apdovanot savo gimi
nes su Kalėdomis.

Siunčiame ir Amerikos Dolariais.

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

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS' VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 Ę. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

( Prospect 202;

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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1885 E. 9 Street
i Cleveland, Ohio.

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu
Skausmais Krutinėję

Naujos Bankines Valandos
Patogumui ir aprūpinimui savo kostumerių 
“The Society” būna -

• f

* Dabar Atdara

Mūsų bankinės valandos’ Utarninkąiš, 
Seredomis, Ketvergais ir Pėtnyčiomis 
pasilieka tos pačios —9 r. iki -3 po p.

Gaukit 4% Nuošimčio iš 
Incorporated 184g 

ponely 
in tįe Cit? of CltbtUnb 

rome square

Meiles Žavetinumai!
AR MOTERIS MYLI 

KARŠČIAU? , 
Žavėtinumas Žmogiško 

Palytėjimo!
AR MERGINAI TINKA JIĖKOT 
< VYRO PER GARSINIMUS?
Kode! mergina Turėtų Apsivesti

Pirm 18 ir Vyras Pirm’21? 
Apsivedimas, Persiskyrimai, Meilė, 
Eugenika, Gimimo Kontroliavimas, 

Lyčių Hygiena, etc., etc.
KAIP APSIVEST IR LAIMINGAI 

GYVENT
Tai yra tik nekurie klausimai iš 

daugybgs kurie apkalbama kas nu
meris “FOLR" MAGAZINE, Ame
rikos dideliame ir augštos klesos 
MYLIMŲJŲ LAIKRAŠTYJE. Pa
švęstas tik tokiems klausimams.
Prisiųsk lUc už PAŽIŪRĖJIMUI 
kopijų ir pilnas informacijas apie

i musų Draugingumo Klubą. 
PRENUMERATOS kaina tik 75c.

metuose, 3 metams už $2.00.
Šis specialis pasiūlymas yra del 

praplatinimo “FOLD” laikraščio ir 
tik per trumpą laiką. Kožnas me
tinis užsirašymas yra sykiu ir na
rystė DRAUGINGUMO KLUBE, 
su tūkstančiais narių .(abiejų ly
čių) visose valstijose ir miestuose;
Prisiųsk 75c. su savo pavarde ir 

adresu į
“FOLD” MAGAZINE 

1151 Broadway, New York City.

“Dėkit Savo Taupymu s į Taupymų Banką”

PALYDOVAS — 50c
Kas reikia žinoti, kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam

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

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

Tečiau vėl atsirado kilta, Ida 
Rubenstein ir naujas veikalas 
“St. Sebastian”, kurį D’Annun
zio parašė jai.

Jis Paryžiuje rado ją, šią gar
sią Rusų aktorę, kurią visas pa
silinksminimo pasaulis gąrbino. 
Kur šviesos labiausia žibėjo, kur 
šokiai ir dainos ėjo visame indu- 
kime, kur gyvenimas bėgo sku
biausia, -jis ten ją rado. Ir štai 
jo poetiška širdis apsvaigo nau
ju meilės prietikiu.

D’Annunzio sakoma tankiai 
jai skundėsi, “Tu nemyli manęs 
taip kaip aš tave myliu.”

Na, po visko, kodėl ji ir turė
tų jį mylėti? Rubenstęin buvo 
apšaukta garsiausia tų dienų šo
kikė; Pasaulis klojo savo pa
laidas širdis po jos gražių ko
jų. Kodėl turėtų gražioji Ru
benstein, kuri taip atsargiai ir 
nuolat saugojo ir užiurėjo savo 
gražų kūną, netekti savo širdies 
pasisukus poetui kuris savo jau
nystę niekais .nubloškė ?

Tečiau ji priėmė jo draugiš
kumą ir žengė sau tolyg prie di
desnio pasižymėjimo su naujais 
veikalais kuriuos tas poetas jai 
pagamindavo perstatymui. “St. 
Sebastian” buvo didžiausias iš 
jų visų. Jį ši šokikė lošdavo 
ųaktis iš nakties iki vieną dieną 
rimtoji to veikalo dalis prasi-

Skaudaraais Muskulais

1 Patrink truputį su 

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis,' malonus palengvėji
mas tųojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

1^ SANDARA Ml
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

LEIDŽIA A. E. T. SANDARA
“Sandara”' talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

“SANDĄRA”
327 E Street :: :: Boston 27, Mass.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS L I ET U V Į ”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis į 
ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips- i:Į 
nelių, ir svarbių žinių, yra naudingas kiekvienam iii 
Lietuviui. Kas jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, i ; 
gruodžio, mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny- i 
gomis, ir gražų sieninį kalendorių. Užsirašykit i ; 
dabai*, turėsit naudingą laikrašti. f

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietu- į ii 
vį”. pardavinėti knygas ir gražias laiškams popie- i i i 
ras. — Andresuokit laiškus ir pinigus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias’Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio’ Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kairia metams Amerikoje'$7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

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

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

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

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

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

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

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
811 Prospect Avenue. - Room 302 Standard Theatre Bldg.

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: - 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.
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PASMERKTASIS
Rašo A. Vaičiūnas.

dutė daugiau. Priprato braidyti pur
vuose, kaip kad girtuoklis inpranta gerti, 
pypkorius rūkyti. Susilygino Magdutė su 
dauguma panašaus tipo moterų. Jau jos 
obalsis dabar,buvo: “Naudokis gyvenimu.” 
Tas “naudojimąsi” ją susendino. Dingo vei
dų skaistumas, širdingumas; nedrysdavo 
akių j drauges bei i draugus pakelti. Ne
norėdavo kad Petras ją užkalbintų, bet pa
ti, iš šalies, godžiai, sekdavo j j akim. Juk 
Petras tai tas kas prakilnu, dora, ir jai — 
šventa. Nedrysdavo duoti sau atskaitos 
delko ji Petrą ištolo norėdavo pamatyti, 
bet jausdavo kad kuomet akįs ji mato, jinai 
lyg augščiau dvasioje pakjla, nors paskui, 
atsiminus save, labai, labai būdavę jai ne
gera. Susitikusi su .tokios rūšies draugė
mis bei draugais kaip ji pati, jinai jau jaus
davos “saviškė”. Ir grimzdo kasdien Mag
dutė gyvenimo purvynan.

Motina jai su kitais nebedrausdavo su
sieiti. Vienuoliai džiaugės kad Dievas da
vė Magdutei Dvasią šventą. Visi buvo pa
tenkinti, visi iš paviršiaus rodės žmonėmis. 
Tik praeities vaizdai sapne primindavo 
Magdutei praeitį, ir jinai, kaip seniau laike 
vakacijų, nakčia sapnuodama minėjo Pet-, 
ro vardą, bet rytojui išaušus vėl tai užmirš-1 
davo, ypač kuomet eidama į pamokas gau
davo nuo “naujo kavalieriaus” laiškėlį, ku
riame sužinodavo su kuo, kuomet turės .su
sitikti ir kur.

Paslaptų susitikimų Magdutė neveng
davo: jau jai buvo vistiek, bile vyras, bile 
koks. Tai patėmijo rimtesni jos klasės 
draugai ir draugės ir šalindavos nuo jos. 
Nei vienas gimnazistas bei gimnazistė ne
norėdavo su ja ne tik draugauti bet ir su
sitikti. Bet Magdutė nesnaudė: susimedžio
davo kokį raštininkėlį, kareivį, ar Žydą ku
ris laike spektaklių grimiruodavo, ir tuo bu
vo užganėdinta. Gimnazijoje sėdėdavo po 
du metu kiekvienoje klasėje ir vos pereida
vo su pagalba mokytojų kuriuos motina 
privačiai samdydavo kad ją mokintų.

Taip, grimzdo, grimzdo ir vyto jau
nas diegelis, nes jo šaknįs buvo supuvę.

z Petras tai žinojo. Pamatė kad čia 
ypač labai suklydo! Juk širdis gali ir ap
gauti, — galvodavo jis. Bet, jinai juk tuo
met buvo skaisti, graži, dora. Tokią buvo 
galima mylėti. Šiandien, Petrui jinai pasi
darė šlykšti. Juk kas ji — purvas, — mąs
tydavo Petras. Ištiesų, tai buvo tik pur
vas. Petras jieškojo žmogaus. Tik dabar 
jam paaiškėjo kad nors žmogus ir geriau
sios širdies, kilniausių norų, vargu beatsi- 
spirs, nes jeigu šaknįs supuvę, neaugštai 
augti augalėliui! Visas pasaulis Petrui da
bar persimainė. Ir jis pamatė Magdutės 
ypatoje vieną amžiną taisyklę: Obuoliš nuo 
Obelės netoli teriedės! — Nors Petras pir
miau ją mylėjo, bet dabar pamatė kad kly
do, nes nepažinojo gyvenimo. — Kaip ne- 
auklėsi vilką, vis jis į girią žiuri! — O Pet
ras manė kad yra tokių žmonių kaip jisai. 
Ir dabar, Magdutei puolus, jis taip mano. 
Yra kilnių žmonių, kaip yra tvirtų medžių 
kurių šaknįs sveikos, giliai žemėje inaugę, 
o viršūnė — dangų remia. Be gerų ir tvir
tos valios žmonių negalėtų laikytis pasau
lis, taip kaip miškas be tvirtų šaknų išvir
stų vėtrai užėjus.

XI
WILI0J0 Petrą jo pašaukimas toli keliau

ti. Ėjo, klupo ir vėl kėlės, žengė ir vėl 
slydo, be nuo savo žvaigždės-vedėjos akių 
nenuleido. Neturėjo kam pasiskųsti, kur 
galvos priglausti, buvo pasaulyj vienas, vie
nintelis, bet nenustojo energijos ir drąsos; 
per gyvenimo erškėčius ir usnis žengė pir
myn, nes matė savo žvaigždę.

Gryžo Lietuvon. Kelis metus nebuvo 
matęs gimtų laukų, tamsių girių, augštų, 
žalių Nemuno krantų, Lietuvos upių ir eže
rų. Gryžo dvasioje pakilęs nors kunu pa
vargęs, apsišarvavęs mokslo žiniomis kad 
dirbti Tėvynės laukuose.

Važiuojant per Lietuvą, jo krūtinė pra
dėjo degti, širdis smarkiau plakti.

— Sveikos, giružės, laukeliai! — iš va
gono lango sveikino Petras važiuodamas 
per. Lietuvos žemę. O medžių viršūnės vė
jo pučiamos lingavo į jo pusę ir lyg sveiki
no jį, sveiką-gyvą sugryžusį.

Pirmą naktį apsinakvojęs savo gimti
niame mieste, išgirdo nakčia kad kas tai jį 
saukia:

— Sunau Lietuvos! Vaike! Petrai...
Nubudo Petras ir nežinojo ką daryti.

Kuomet vėl užmigo, išgirdo:
— Kelk, vaike, ir eik į piliakalnį! Šią

nakt Joninių naktis! Tave šaukią prabočių 
dvasios! Eik!

Abejonių nebuvo. Petras aiškiai tai 
girdėjo. Atsikėlė, apsisiautė apsiaustu ir 
žengė. Lauke buvo labai tamsų, tik žvaig
ždės viršuje rodė Petrui kelią. Rodos, kas 
tai jį traukė, nors bijoję eiti, visas drebėjo. 
Ėjo tamsoje girdėdamas savo žingsnius.

i , (Bus daugiau)
w

TĖVELIO ATMINČIAI
Amžiną atilsį', mielas tėveli, 
Pabaigei savo jau dienas vargelio; 
Nereiks daugiau vargti, ilgėti, liūdėti 
Sužeistai širdžiai skausmą kentėti. 
Amžinu miegu esi užmigdytas, 
Plonų lentelių rūme paguldytas.
Juodos žemės sienos, kryžius geležinis — 
Ištikimas sargas dienos ir naktinis,

, Sergsti tav’ kapą gėlėm’s apsodintą, 
Perlo karoliais rasos padabintą.

i Paukščiai lakūnai atlanko kasdieną, 
Ir inintįs mano dienelę kiekvieną 
Skrenda ir lekia greitumu vėjelio 
Prie kapo tavo, brangusis tėveli.
Širdis kankinąs, akįs trokšt’ matyti, 
Bet mintįs vienot tegal atlankyti 
'Tą amžino atilsio, vietą ramybės 
Kurią pasiskyrei turėdam’s gyvybę.

• Bet, mięl’s tėveli greit jokio skirtumo 
Nebus tarpe musų kelio tolumo.
Nors laikas ilgas, bet amžius trumputis, 
Žmogus prieš Mirtį tik niekas, menkutis.

M. A. Karbonskienė.
w

STANZOS
Jaunystės dienos!'greitai prabėgot; 
Plaukai jaunystės! visi pražilo.t;
Jaunystės akįs! jau nebematot; " 
Skruostai jaunystės! jus surukšlėjot; 
Jiega jaunystės! tu išsisėmei;
Jaunystės mintįs! sudiev svajonei!
Jaunystės dienos! jus neatšauksiu;
Plaukai jaunystės! slinkit: neverksiu;
Jaunystės akįs! daug blogo matėt;
Skruostai jaunystės! ąšarom’s praustės; 
Jaunystės mintįs! jus vedat klaidžiai; 
Jiega jaunystės! kam verki graudžiai.
Senatvės dienos! jus tuoj prabėgsit;
Senatvės skausmai! dar kiek pabukit;
Senatvės džiaugsmai! išmintyj tikybos 

džiaugkitės;
Senatvės akįs! filosofija švįeskitės;
Senatvės mintįs! kam bijot vejos; 
Senatvės viltįs! prie Dievo šviesos.

Budrikas.

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje’-------  Užrašykit Jiems “DIRVĄ”!"DIRVA" bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje: 
užrašykit ją jiems ant visų metų arba puses. Už- 

krėskit juos laisvesne, demokratiškesne dvasia, lai jie nesijaus tar
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 daug dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis už* tris dolarius pralinksmins visą kai
mą per visus metus. Tik sykį nepagailėkit tų trijų dolariukų.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - -- -- -- -- $2.00
” Lietuvoje...........................$3.00 '
” Kanadoje --------- $2.50 /

(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

GERB. ADONIUI 
Neverk, Adoni, neliūdėk, 
Tvirtą viltį dar turėk, 
Gal šalnų didžių nebus, 
Meilės Medis nenudžius. 
Kad ir lapai žemėn birs, 
Šaknis šildyk tai nemirs. 
Prižiūrėt turi gerai, 
Neliudėt, kaip kad rašai. 
Verksmas nieko nepridės, 
Šakų medžio neišties.

Biruta.
Nuo Juokų Red.: šios gerb. 

Birutes eilės suraminimui mu
sų .poeto gerb. Adonio, ‘kuris per 
vasarą taip linksmas buvo, pasi
sodinęs pavasarį savo Meilės 
Medį, o ant rudens nuliūdo, nes 
parupo ar ir jo Medžio lapai nu
biręs taip kaip ir kitų visų me
džių, — primena mums dauge
lio žmonių gyvenimo džiaugs
mus, viltis, svajones, kurios su 
laiku pranyksta, ir ant galo lie
ka vėl nusiminimas ir laukimas 
naujų svajoųų užgemant.

Kaip gerb. Adonis savo Mei
lės Medį,-mes visi taip pasisodi- 
nam sau širdyje ir mintyse kokį 
nors tikslą, norus, pagimdom di
deles ir gražias svajones,'ir jau
čiam, su jomis beskrajodami, lyg 
štai va jau tarp savo išsvajotų 
laimės palocių sienų vaikščioja
me, gerėjamės, linksminamės1. 
Bet kaip toli tas iki tikrenybės! 
Laukę nelaukę pajuntam kaip iš
sisklaido musų dienų sapnai, ir 
štai vėl prieš akis stovi tuštu
mą; susigrąužimas, lyg apnuogė- 
ję medžiai rudeniui užėjus.

Tokiame atsitikime labai pri
tinka mums keno nors surami
nimo žodžiai kaip šios gerb. Bi- 
rutos eilės gerb. Adoniui; o jei 
mes tokius nuliudusius pražiu- 
rim ir užmirštam mes tik pade
dam jiems labiau vargti ir kan
kintis.

Visada yra gera: Alkaną pa
penėti, nuogą pridengti, nuliū
dusį palinksminti.

Aną panedėįį savo prelekcijo
se (Clevelande) Dr. Graičunas 
papasakojo šitokią pasaką:

“Aš vaiku būdamas maųdyda- 
vausi su protestonų vaikais, ku
riuos pšs upelį atvesdavo senis 
užžiurėjimui kad jie neprigertų. 
Prisižiūrėjau į protestonų vaikų 
ko jais ir pamačiau kad jų blauz
dos storos, 6 katalikų vaikų — 
plonos. Tada klausiu senio ka
me dalykas. Senis atsakė: To
dėl protestonų vaikų blauzdos 
storos kad jų kunigų pilvai plo
ni, o katalikų vaikų blauzdos- 
plonos dėlto kad jų kunigų pil
vai dideli.”—^Tas reiškia kad ka
talikai tėvai viską atiduoda ku
nigams, patį® pasninkais mari
nami, o protestonai patįs suvalgo 
ir vaikus peni kaip pridera.

V
Užsiminus apie vieną daktarą, 

mums užėjo mintis apie dakta
rus abelnai. Turim mes visokių 
daktariškų patarimų nenaudot, 
nevalgyt, neimt jokių daiktų ki
tų apčiupinėtų kad nuo jų ne
užsikrėstume ligomis; bet pini
gus ir patįs daktarai nuo ligonių 
ima ir niekam kitam dar nepa
tarė apsižiurėt ir apsisaugot to
kio nesanitariško visų čiupinė
jamo daikto.

Beklausydami Dr. Graičuno 
prelekcijos, iries sugalvojome di
delį puikų sumanymą visuome
nės labui, žmonės yra tokie su- 
tvėrimai kurie viską ir visada 
nori matyt, o ypatingai kas į sa
lę ar į bažnyčią ineina. Nežiū
rint, kaip žingeidžiai kalbėtojas 
kalba, ar kaip gražiai teatras 
perstatoma, ar kaip nobažnai 
laike pakėlimo žmogus į krutinę 
mušasi, jeigu tik durįs sugirg
ždėjo tuoj visi suka kaklus į už
pakalį .pažiūrėt kas inėjo.

Užtai visas sales, (teatrus ir 
■bažnyčia® reiktų statyt taip kad 
estrados ir altoriai butų prie du
rų ir kad žmonės sėdėtų į duris 
nose, o ne .pečiais, tada galės mąs
tyt ir visus ineinančius ir sykiu 
atliks ‘tą ko salėn ar bažnyčion 
artėjo.

Mislydami apie save, žmonės 
visada dūmoja: Gerai kad aš 
nesu tokia blogas kaip kiti.

Bet mislydami apie- drapanas, 
tankiai su pavydu dūmoja: Jo 

I (ar jos) drapanos visada puikes
nės už mano....

Gerb. Ruduo klausia: Aš norė
čiau žinot kur galima gaut eiles 
tokiu antgalviu: “Aš myliu tave 
labai, bet tėvas mano kad tu ge
ri.” Tai yra mergelės apgaila- 
virnas vaikino su kuriuo jai tė
vas draudžia apsivesti dėlto kad 
ji mėgsta gerti. Aš visur j ieš
kojau, bet nerandu.

Atsakymas: Tokių eilių dar 
visai nėra, parašyta, nors turėtų 
būti. Tik jeigu kas iš musų poe
tų bandysit rašyt turėkit minty
je štai ką: Tėvas žento nenori 
geriančio dėlto kad tėvas dar tu
ri iš semi laikų skiepe užsiraki
nęs tikrojo “rojaus skysimėlio” 
ir bijo kad žentas nepadėtų iš
tuštint.

jį

Mes vaikščiojome po didelę 
krauituvę pilną įvairių daiktų ko
kių tik žmogui reikalinga ir ne
reikalinga, kokius tik žmonės 
vartoja. Užėjus Į įvairių maž- 
niekių, graznų, blizgučių; papuo
šalų 'skyrių, kur viskas žėrėjo, 
žibėjo, blizgėjo, kvepėjo, šnabž
dėjo ir žvangėjo, ten žmonių bu
vo piįna užsigrudę, vyrai ir mo- 
terįs vienas per kitą grūdosi, 
vartė tuos daiktu®, rinko, pirko, 
mokėjo didelius pinigus, ir su 
džiaugsmu nešėsi.

Paskui užėjome ii kitą skyrių 
kur buvo sukrauta namų reik
menis: indai, puodai, puodeliai, 
šaukštai, peiliai, bliudai, skarva- 
dos, katilai, katilukai ir viskas 
kito kas reikalinga prie kasdie
ninio gyvenimo. Bet šiame sky
riuje žmonių buvo visai mažai; 
lyg tų daiktų niekam nereikia ir 
lyg ją visi turi naujų ir perpil- 
nai.

’.Tada mislijome sau: visada 
žmonės turi didesnio patraukimo 
prie to kas tuščia, nereikalinga, 
bevertis, gyvenimo nepagerinan
tis.

štai žiūrėk, kuri moteris apsi- 
korus kaklą keliomis eilėmis ka- 
rielių ir dar naujus perka, jos 
puodeliai be ausų, toriel'kos su 
kraštais išdaužytais, bet ji ban
do su' tokiais apsieit; kuri apsi- 
mausčius rankas branzalietais ir 
pirštus žiedais, jos. puodai be 
rinkių, skarvados susilankstę ir 
išrūdiję; kuri aipsisagsčius kru
tinę žibančiomis špilkomis ir au
sis prisikarsčius auskarais, jos 
indai be palivų, peiliai beveik iki 
kupros jau išgaląsti, šakutės iš
silankstę į visas puses, kotai nu
trupėję. Kuri kaklą apsivynio

jus įvairių kačių kailiais ir dar 
naujus perka, tos lentynos tuš
čios ir stoka visko, o kada sve
čių sulaukia reik bėgt pas kai
mynę skolint indų ir visko.

Kas gyvenime reikalinga be 
to visi sltengiasi apsieit, ir varg
sta su aplūžusiais ką turi, o ant 
menkniekių niekad pinigų ne
gaili.

Kokie paiki tie smertelni žmo- 
neliai.

Darbas ne visiems vienodai’ 
išrodo. Vieni sako:

— Tai kad nusidirbau šian
dien 1

Kiti sako: Tai šiandien daug 
darbo padariau!

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

< LOUIS EISENBERG 5 
Į ■Turi Geležinių Daiktų, Pečių,į 
;! Kvaibų, Vamišių, Cinuoja, į 
•Į Lieja ir Stogams dangalų į 
:> 1169 East 79th St. N. E. S 
į Princeton 1837-K 5
wwwwwvmvwwmwmA

Jus Kūdikio Augimas 
Plikiausio Nuo Jam 
Duodamo Maisto

Jeigu jūs žindote savo kūdikį ir jeigu 
jis atsakančiai neauga ir nediktėja, 
tai aišku, kad jūsų pienas yra netinka
mas.

CUhIAR
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton!} ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

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

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS 
sėda laivan Piliavoj važiuojant i 
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.

73crrde/H^
EAGLE BRAND

(OQMMNSED MUX)

šitokiuose atsitikimuose suteikia kiekvienai 
motinai gerausią progą suteikti savo kūdikiui 
gerą maistą, idant jis augtų ir Stiprėtų.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir pa
siųskite į The Borden Co., New- 
York ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti lię-i 
tuvių kalboj visai veltui, taipgi ir 
puikią kūdikių knygą.

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

BAMBINO
Vaisbaženklls Reg. S. V. Pat. Biure

Ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojans.”

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

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

PRANEŠIMAS
GRUODŽIO 23 diena yra paskutine iki kurios dar 

galit užsirašyt IŠTRAUKIAMU AKCIJŲ šioje 
Bankinėj Įstaigoj. Po to Ištraukiamų Akcijų 
pardavinėjimas pasibaigia ir niekas jų negalės 

gauti, <J Ištraukiamos Akcijos duoda pirkėjui dų pa
togumu: 1) Jas imant nereikia užmokėti visus pinigus 
ant syk, 2) Už jas sumokėtus pinigus galimą ištitraukt 
bile kada kuomet buna reikalas. Nuošimtis už pinigus 
teėjau skaitosi nuo dienos įmokėjimo iki ištraukimo ir 
už kiekvieną dalį įmokėtų pinigų.

flj Ištraukiamos Akcijos parsiduoda po $105. Įmokė
ti reikia po $ 10 nuo akcijos, paskui užbaigti mokėti 
po $5 nuo akcijos ant mėnesio.

I
The A. B. Savings and Company visiems investoriams 

moką 10% dividendo. Ar.reikia jieškoti dar pelninges
nės pinigams vietos} kur saugumas užtikrinta?

Norėdami informacijų apie akcijas arba perkėlimą pinigų į Clevelandą iš 
kitur, rašykit arba ateikit ypatiškai.

The A. B. Savings 
and Loan Co.

3352 Superior Avenue :: „ Cleveland, Ohio

A. B. Bartoševičius, Prez.—John Tidd, Vice-Prez.—K. S. Karpavičius, Sekr.
S. Bartoševičius, Sekr. Pagelb.—V. Bartoševičius, Ižd.

Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utarninke, Ketverge ir Subatoj 
atdara vakarais nuo 6 iki 8.



Pirmutine Mintis Apie Liksimas |
Visi 10-coiiniai Abiem 

Pusėm Rekordai 
Kainuoja 
75 Centai

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

EI 168

E1170

E1246

E1247

E1248

E1249

E2223

E2224

E2225

E^226

E2227

E2228

E2230

E2238

E2340

E2341

E2342

E2343

E2356

E2357

E2358

E2359

E2360

E2395

E2396

E2397

E2392

E2393

E2394

E2526

E2327

LIETUVIŠKI

lapeliai) Mazurka. 
j— Armonika, 
kvartetas.

as. 
s.

muzika.

Orkestrą.

žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 
šaltyšius — Daina, kvartetas.

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

Giesmė į Panelę švenčiausią — Soprano.
Avė Maria —> Cello solo.

Ungarų šokis — Čigonų muzika. /
O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina 

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

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

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

Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas?
I Sveikatą — Maršas.

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

Per girią, 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, 'monologą*.
Žuavų Maršas — Benas.

Lietuvo"*Tėvyne musų. — M. Petrauskas.
Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas.

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

Darbininkų (Marsaliatė — Ml Petrausl 
Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

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

Varpelis — Valcas. i 
Mano mielas — Polka.

Bum čik-čik — 'Mazurka 
Dėdienė — Polka — Benas.

Lapunėlė — Polka-Mazurka.
Našlys — Benas.

Kokiėtka 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 dieną — M. Petrauskas.

Už šilingėlį — M. Petrauskas, daina.
Šių nakeialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

Prieš audrą — Valcas, Orkestrą.
Bangos — Valcas, Orkestrą.

Linksmybė — Polka.
'Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą!.

Ant bangų — Valcas. Orkestrą.
Kregždutė — Valcas. Orkestrą.

Liuosnoris medėjas
Vėliavos nešėjas 

Šalies gražybė — 1
Žuvininkų valcąs

Gražioji Polka —
Pavasario rytas — Polka, Armonikų duetas.

Kąįnų augštųmose — Valcas; Armonikų duetas.
Kariškas maršas — Armonikų duetas. 

Vilniaus Maršas — Armonika solo.
Audra — Mazurka. Armonika solo.

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

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

Onutė — Polka. Orkestrą.
Išreiškimas Meilės — Varcas.

Ant Dunojaus bangų — Valcas.
Jūrių melsvumas — Mazurka. 

Tyki mėnulio naktis — Valcas.
Mėlynos akelės — Valcas.

Visur linksma — Valcas.
Šok į ratą — 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 aKlno karklai siūbavo — Choras, 

Pasisėjau žalią rūtą — Choras 
Oi Motule — Choras.
. Motuš, Motuše — Choras.
Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. Čižauskai.

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

Saulelė Tekėjo — J. Čižauskas; ,
Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.

Gebužinė daina — M. Čižauskienė^ soprano.
Oželis -7- Choras.

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

Beauštant! aušrelė — Choras.
Skambančios stygos

Tu mano motinėle 
Gimtinė šalis — J.

Sunku gyventi —
Kur bėga Šešupė —

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

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

Eina garsas nuo rubežiaus — choras. 
D'ėaukas — Polka — Orkestrą.

Saldžios luputės — Polką. Orkestrą;
E3315 ,Slumbriškių 'polka. Armonika solo.

,rr‘n Jurgiuko kazokas — Armonika. 
E3316 Polka nuo Rudos — Armonika solo.

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

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

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

Dainius — M- Petrauskas.

E2530

E2431

E2580

E2581

E2582

E2651

E2662

E2653

E2654

E2666

£2704

E2705

E2706

E2707

E2709

E2710

E3188

E3189

E3190

E3191

E3192

E3242

E3243

E3244

E3246

E3289

E3290

E3291

E3313

E3314

E3317

E3349

E3350

E3372

E3623

E3624

E3625

E3626

E3796

E3797

E3798

E3799

E3840

E3841

E3842

E3905

E3906

E4098

E4099

E4180

E4181

E4237

E4238

E4272

E4273

E4362

E4363

E4415

E4474

E4475

E4535

E4536

E4646

E4647

E4716

E4717

Maršas. Orkestrą.
— Maršas. Orkestrą. 
Valcas. .Armonikų duetas. 
'— Armonikų duetas. / 
Armonikų duetas.
— Polka.

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo.
Armonika solo.

— čižauskai, duetas.
— Čižauskai, duetas, 
čižauskas, baritonas.

J. Čižauskas.
Choras.

E4795

E4914

E4915

E4916

E7025

E7092

E725ė

E7257

E2104

E2105

E2468

E2469

E2510

E2511

E2757

E2758

E2808

E2809

E2810

E2811

E2812

E2861

E2862

E2863

E3047

E3145

E3182

E3183

E3286

E3287

E3288

E3303

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

IŠ LIETUVOS
Seimo Atidarymas

Lapkričio 13 d. įvyko pirmas 
Lietuvos Seimo posėdis, kurį 
atidarė Einąs Respublikos Pre
zidento Pareigas p. Stulginskas. 
Jis savo prakalboj apibudino St. 
Seimo darbus ir tas aplinkybes 
kuriose teko dirbti; nurodė kad 
visose srityse šalies tvarkymo ir 
jos sienų nustatymo atlikta tik

Rusiškas Bulgaras — Orkestrai
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

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

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

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

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

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

Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
šią nėdėlėlę — 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.
Šią naktelę per naktelę — Petrauskas.

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

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

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

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

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

Referatas apie nosis — monologas.
Jaunystės atminimai — juokingas monbl. 1 

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas monologas.

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

Jonas šmikis keliauja namo.
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis —
Jaunimo polka.

Strazdelis — M.
Spragilų daina — M. Petrauskas.

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

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

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

Piemenėlis — M. Petrauskas:
Pavasaryj — M. Petrauskas.

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

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

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

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir 
Dainininkas pas___ Plieniunas ir
Mergele tu mano miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės
Derybos

Virbalio polka
Sesutės valcas

Liūdnas gyvenimas
Kotelyje

Linksma diena mums i
Pulkim ant kelių

Darželyj alyvų .
Jėzau Kristaus maloniausias

Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos

Plaukė žąselė
'Noriu miego
Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą
Gul šiandien

I Sveikas Jėzau mažiausias
Du /ubagu
Ubagėlis

Monologas.
Monologas.

MazurkA. Benas.
Benas.

Petrauskas.

(monologas) 
Plieniunas ir

Instrumentų

nušvito

E3337

E3338

E3340

E3342

E3343

E3348

E3376

E3377

E3378

Lušnakojis 
Lušnakojis

Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

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

Geležiūnas, ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠK1
•La Paloma (Karvelis) — Armohika.

Tripoli — Maršas. <
Love (Meilė) — Valcas. Armoniką.

Moon (Mėnulis) — Valcas. Armonika.
Žaliam gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą 

Baliaus karalienė — Valcas.
Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 

širdjs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.
Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.

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

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

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

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

Moteris — Polka. Orkestrą.
Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.

Meška — Mazurka — ■’ Columbia Oskestra.
Žavėjimas —

Mylimoji — 
Tarp gėlių —

Estudiantina
Sybillės svajonės 
s Sybilės valcas 
Peteliškės valcąs' — Rusų balalaikų orkestrą.

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

Bjorneborgų maršas.
Lhudby Valcas — Armonikų duetas.

Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas 
Norvegų vestuvių maršas — Cęllo.

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

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

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

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

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

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

Atsisveikinimas — Mazurka.
Kamarinskaja — Rusi) šokis.

Rah-cikh-ciah — Rusų šokis.

Valcas.
Valcas.
Valcas.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

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

Orkestrą.
Orkestrą.

Armonika.
Armonika.

dalis darbo, ’kurį tęsti turės jau 
Seimas. Paskiau, einant Kon
stitucija, Seimo atstovai vieni 
prisiekė, kiti davė pasižadėjimą 
'būti ištikimais Lietuvos Respu
blikai ir sąžiningai eiti Tautos 
atstovų pareigas. Prisiegos ap
eigą atliko vyskupas. Visi at
stovai ant tam tikrų lapų pasi
rašė. Po to Seimo Pirmininko 
vietą užėmė vyriausias amžiumi 
narys Kun. J. Staugaitis (k. d;), 
o Sekretoriaus — jauniausias, 
Vincas Galinis (soc. dem.). Po 
Pirmininko prakalbos buvo per
skaityta 'sveikinimai kai kurių 
svetimų valstybių vyriausybių 
ir Lietuvių kai kurių įsltaigų ir 
organizacijų. Kadangi frakci
jos nesančios prisirengusios Sėi- ' 
mo nuolatinio prezidiumo rinki
mams, posėdis'tuo ir baigės, su-? 
giedojus Tautos Himną. Kitas 
posėdis nutarta laikyti lapkričio 
17 d.; dienotvarkėj — Seimo 
Prezidiumo rinkimai.

Seimo atidarymo posėdyj da
lyvavo visi svetimų valstybių 
atstovai, pilname sąstalte Minis- 
terių Kabinetas ir daug publi
kos kuri buvo leidžiama tam tik
rais pakvietimais. Seimo narių . 
tarpe matėsi ir tautinių mažu
mų, žydų ir Lenkų, atstovai. 
Seimo narių sąstatas nustatyta 
einant rinkimų įstatymu kaip jį 
išaiškino Vyriausioji Rinkimu 
Komisija.

Renkant Seimą, paduota išvi
so 812,195 balsai; balsavo apie 
80 nuošimčių turinčių teisės bal
suoti. (St. Seimą renkant bu
vo paduoita 682,538 balsai.)

▼ ▼ -V

Liubavo Užpuolimas
Lapkričio 9 d. 5 vai. ryte apie 

40 Lenkų kareivių, vieno kari
ninko vedami, užpuoli -Liubavą, 
kurs randasi musų pusėj, per po
rą varstų šioj pusėj neutralės 
juostos. Kareiviai daugumoj bu
vo apsirengę civiliais rubais, 
bet buvo ir kariškuose. Jie tu
rėjo du kulkosvaidžiu, o šiaip 
buvo apsiginklavę, šautuvais ir 
■rankinėmis granatomis. Apipėl- \ 
šė miestelį, žiauriai nužudė pen
kis Lietuvius, ir pasitraukė.

Nelaimingais nekaltas aukas, 
Šaulių Sąjungos iniciativa, buvo 
norėta pervežti į Kaimą ir čia 
iškilmingai palaidoti. Beit pasi- - 
priešintus giminėms, jie tapo pa
laidota vietose. Studentas Ži
linskas palaidota Liubave. Mo
kytojas Černius atvežta ir palai
dotą tėviškėj Mariampolėj. Mi
licininkai Venkaitis ir žvąiraį- 
tis ir valsčiaus raštvedis Miku- 
lėvičius su iškilme, didelei žmo
nių miniai dalyvaujant, palaido
ta Kalvarijoj lapkričio 11 d. žu
vusieji buvo nufotografuota jų 
nužudymo vietoj ir laidojant.

šis Lenkų užpuolimas yra 
mums lyg persergėjimas kad už
siėmę vidaus reikalais neužmir
štume didelio pavojaus dar tebe- 
gręsiančio Lietdvai iš Lenkų pu
sės. Pažymėtina tad 'kad tas 
persergėjimas padaryta 'kaip tik 
prieš atidarant Lietuvos Seimą.

E4132 čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą.
” Šiaurvakarinė mazurka — Benas.

E4213 Peteliškės valcas — Čigonių orkestrą.
” Rožyte, mano Rožyte — Polka-Mazurka.

E4232 Bubnų paroda — Maršas, benas.
į ” Melninko duktė iš juodos girios. Benas. 
E4233 Kalvis — Polka. Benas.

” Linksmas Juozas — Polka. Jazarimba benas.
E425S Linksmas kalnų vaikas — Polka. Benas.

" Čiuožėjų valcas — Benas.
E4254 Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkestrą.

” Likimas — Polka. Striunų orkestrą.
E4265 Kareivių Maršas — Varpas solo su orkestrą.

” Marne bangos — Valcas. Čigonų orkestrą.
E4286 Star Spangled Banner — Benas.

’’ Amerika (Fantazija) Benas.
E4287 Aš teisingas kaip ir tu — Mazurka. Benas.

’• Apsukim — Maršas-two-step — Benas.
E4291 Faunų Valcas — Rusų balalaikų orkestrą.

’’ Varšavos polka — Mandolinų orkestrą.
E4325 Europos rožės — Tarptautinis Benas.

Irina — Landler — Tarptautinis Benas.
E4326 Kalnų karalienė — Europinis Jazz Benas.

” Mylinti porelė — Europiškas Jazz Benąs.
E4327 Vynuogių rinkimas Itąlijoj — Biboro orkestrą.

” Du broliai — Biboro orkestrą.
E4359 Linksmi keleiviai — Tarptautinis Kaimo benas.

J’ čiuozinėjant — Valcas — Tarpt, kaimo b.
E4360 Italijos vynas — Biboro orkestrą. \

” Muzikalis vagis — Biboro benas.
E4361 Po bučkio — Mandolinų orkestrą.

’ Meksikos gyvenimas — Mandolinų orkestrą.
E4395 Kada Franas Sugrįš — Benas.

’’ Venecijos Mazurka, — Tarpt. Benas.
E4396 Kaimo muzika — Biboro orkestrą.

” Iš mano albumo — Orkestrą.
E4397 Pavasario valcas — Rusų1 balalaikų orkestrą.

” Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų ''orkestro.
E4416 Mylimoji — Polka. Orkestrą.

” Vestuvių valcas. Columbia orkestrą.
E4420 Rosina polka — Tarptautinis benas.

" Maršas No. 7 — Tarptautinis benas.
E4421 Piemens balius — Columbia orkestrą.

” Augštyn-žemyn — Galopas. Orkestrą.
E4422 Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal- ork.

" Orientate procesija — Rusų balalaikų orkes.
E44^1 Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.

” Vėliavos paroda — Maršas — Benas.
E4442 Kuku miške — Valcas. Benas.

” Senas pažįstamas — Valcas. BenaEČ 
E4443 Vidurnakčio šokis — Benas.

” Tvarto šokis — Tarp.t benas.
E4467 Vyrai iš 69 pulko — Benas.

” Kareiviai į frontą — Benas.
E4468 čiužinėtojų Valcas — Benas.

’’ Klemeta —'Kaimiečių valcas. Benas.
E4469 Mano mylima žvaigžde —' Gitarų duetas.

” Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas.
E4503 Kalną karalien — Thavių benas.

” Ant Pirštų galų — Thavių benas.
E4504 Jaunas ir Senasl Mazurka. Smuikų' duetas.
• ” -Vėl namie '— Smuiką duetas.
E4505 Mazurka — Armonika solo,

” - Smagus laikai — Armonika solo. / 
E4534 Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas.

” Riviera Maršas — Triubų kvartetas.
E4555 Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą.

’’ Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika.
E4639 Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą

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

Militariškas šokis — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

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

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

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo. 

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

Finų polka — Benąs.
Finiškas škotas — Benas.

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

Per tiltą — Vaičius. Benas.
E3379 *Menuett — Smuiką solo.

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

Podispanas — Orkestrą.
I Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

Hedviga — Polka. Benas.
i Andante — Smuiką1 solo.

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

Adagio — Cello solo.
1 Sūpynių valcas — Orkestrą.

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

Moterų širdis' — Valcas; Orkestrą. 
Polka-Mazurka — Armonika solo.

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

Serbų šokis — Dalis II; armonika solo.
Turkiška mergaitė — Slavokų šokis. Orkest. 

Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas.

Algerijos maršas — Benas.
Šiaurių čardašas — Orkestrą.
/Čigonų dainos — Smuiką solo.

Pergalinga Amerika — Benas.
Ispaniškas Bolero — Benas.

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

Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.
Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest. 

Buk pasirengęs — Polka, Armonika.
Krakoviakas — Lenkų šokis. Armonika. 

Švedų Armijos muzika — Orkestrą.
Parodos maršas —Orkestrą.

Stoormano Valcas — Armonikų duetas.
• Kiemo šokis — Armonikų duetas. 1 
Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.

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

Kukurūzo ankštis — Orkestrą.
Skriski, Mėlinas paukšteli — Orkestrą. 

Čigone, kur tu? — Orkestrą
Mazurka — Armonikų duetas.

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

Stockholmo 1 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.
Jošėfina prie jūrių — 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. lustrum, kv.
Tušti prižadai — Polka, armonika.

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

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

Kopęnhageno paroda — Benas. -
Elegancija — Kadrilius, mandolinas; gitaras.

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

Rugiąpjutė — Valcas. Benas. 
Gražiausia mergina — Polka. Instrum. 
' Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais. 
Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.

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

Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.
i Vasaros naktis — Mazurka.

Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.
i Kukų — Valcas. Armonikų duetas.

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

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

Vėjai ką miežius krato — Armonika.
Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas: 

Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.
Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka. Orkes. 

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu solo.

Amerikos patrolius — Armonika.
Visad linksmi — Polka. Benas.

Saldus bučkis — Polka. Koncertina1 solo.
Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.

Sidabrinis mėnulis^ — Mazurką. Orkestrą. 
Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — Valcas. Benas.

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

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

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

\ ' Allegheny upės valcas — Benas.
Rakieta — Galopas —-y Benas.

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

Josefinos polka — Benus.

E3417

E3473

E3474

E3475

E3476

E3489

E3520

E3521

E3538

E3540

E3545

E3566

E3567

E3577

E3618

E3631

E3642

E3643

E3644

E3675

E3676

E3687'

E3698

E3708

E3709

E3712

E3713

E3726

E3729

Ę3735

E3754

E3755

E3760

E3767

E3779

E3819

E3828

E3351

E3853

E3859

E3860

E3875

E3886

E3895

E3896

73904

E3942

E3945

E3946

E3986

E3987

E4037

E4039

E4059

E4095

E4096

E4097

E4640 
»»

Ė4641 
» -

E4647

E4675

E4676 
9f

E4694 
>>

E4722
M

E4723 
ft

E4724

E4750

Polka
Hawaiiška
Hawaiiška

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonu Benas
Gitarų Orkestrą
Gitarų Orkestrą

Ta pati, antra dalis 
Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė — 

Vasaros Naktis 
Alpų Fiolka
Mergele tu mano mielą — Valcas Armonikų Duet 
Kur* tu eini —- Polka1

Gyvenimo Linksmybė—Polka
Ryto Gražybės

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

Jaunoji
■Taika ir Liuosybė — Valcas
Pergalės šokis 
Kiekvieno Šokis

Linksmi Kalifornijos Vaikinai

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiška G. Ork.
Hawaiiška ,Gitarų 

Muzika
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą
Orkestrą 
OrkestrąBalalaikų

Balalaikų Ork.
Instrumentų Kvartetas
Instrumentų Kvartetas

Orkestrą
” Ateina ir išeina —

E4751 Auksinė Jaunystė
” Užgeso šviesos

E4752 Hedwigos Valcas , 
” Kalėdų Vakaras

E4790 Rosemary — Polka
” . Hop sa-sa — Šokis

E4791 Linksmi Žingsniai 
” Klaunas

E4792 Mergelė už stalo
y” Mergelė iš Athlonu

E4796 Nedėlios Rytą — Polka
” Del; musų jaunimo —■ Polka

E4828 Malonus Gegužis — Valcas
” Kaimo Paroda — Mazurka

E4829 Alpinu šokis /
” Nedėlios Rytą Alpuose

E4830 Salamanka
” šaškyn

E4867 Turino Galopas
” Cirkaus Maršas

E4868 Mylimosios Namuose \
" Mano pirmutinis vaikelis —

E4908 Saulėta — Mazurka
" Ant Tavo Sveikatos — Polka

E4909 Mylimasis — šokiui muzika
” Dvi Rudos Akelės — Valcas

E7019 Perkuninkas — Maršas
’’ Vartų Miestas — Maršas

Polka švilpynėmis
Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiska Gitarų Orkestrą 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika- 
Armonika
Orkestrą 

Benas
■ Čigonų-Orkestrą 

Čigonų Orkestrą 
Orkestros Muziką 

Orkestrą 
Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Polka Orkestrą 
Polka . Orkestrą 

Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą

1 ’ Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork.

Beno Muzika 
Beno Muzika

E7026 Lietuviška Polka
” Per virvutę — Polka.

Armonika Solo
Armonika Solo

E7084 Naktinė Kepurė — Airiškas Džigas Smuiką
’’ Airiškas Šokis Smuiką

E7093 Visi lipo, visi lipo — šokis 
” Trekupas — šokis

E7135 Mintis apip Meilę — Valcas 
” Mano Brunetka Maršas

E7182 Po Pergalės Vėliava
” Seni Draugai Maršas

Orkestrą 
"Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

■ Beno Muzika 
Beno Muzika

E7220 Tarptautiškas Maršas 1 Beno Muzika
” Tarptautiškas Maršas 2 Beno Muzika

E7271 Avė Maria Triuba solo ir Orkestrą
” Agnus Dei (avinėli Dievo) Triuba ir Orkestrą

Jis linksmas, nes turiBAMBINO
Valsb&ienklis Reg. S. V. Pat. Biuro

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

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

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.
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o Atidarymas
io 13 d. įvyko pirmas 
Seimo posėdis, kurį 

inąis Respublikos Pre- 
ireigas p. Stulginskas. 
rakaiboj apibudino St. 
•bus ir tas aplinkybes 
ko dirbti; nurodė kad 
yse šalies tvarkymo ir 
nustatymo atlikta tik 
9, kurį tęsti turės jau 
Paskiau, einant Kon- 
Seimo atstovai vieni 
iti davė pasižadėjimą 
nais Lietuvos Respu- 
ąžiningai eiti Tautos 
reigas. Prisiegos ap- 

vyskupas. Visi ai
tam tikrų lapų pasi- 

to Seimo Pirmininko 
ė yyriausias amžiumi 
J. Staugaitis (k. d;), 

iaus — jauniausias, 
inis ('soc. dem.). Po 
prakalbos buvo per- 

veikinimai kai kurių 
alstybiū vyriausybių 
kai kurių įsltaigų ir 

ų. Kadangi frakci- 
os prisirengusios Šei
nio prezidiumo rinki- 
dis’tuo ir baigės, sug
autos Himną. Kitas 
arta laikyti lapkričio 
notvarkėj — Seimo 
rinkimai.

idarymo posėdyj da- 
~ svetimų valstybių 

įname sąstate Minis- 
lėtas ir daug publi- 
ro leidžiama tam tik
umais. Seimo narių 
si ir tautinių mažu- 
ir Lenkų, atstovai. 
į sąstatas nustatyta 
mų įstatymu kaip jį 
'yriauaioji Rinkimu

r

Seimą, paduota išvi- 
balsai; balsavo apie 
į turinčių teisės bal- 
Seimą renkant bu- 
682,538 balsai.)

3 Užpuolimas
9 d. 5 vai. ryte apie 
apeivių, vieno 'karj- 
li, užpuoli Liubavą, 
musų pusėj, per po- 
ioj pusėj neutralės 
Sviai daugumoj bu- 
ę civiliais rūbais, 
kariškuose. Jie tu- 
kosvaidžiu, o šiaip 
i’klavę, šautuvais ir 
ranatomis. Apipėl- 
iaūriai nužudė pen- 
,, ir pasitraukė.
us nekaltas1 aukas, 
gos iniciativa, buvo 
ati į Kauną ir čia 
‘ailaidoti. Beit pasi- 
linėtais, jie tapo pa
se. Studentas ži- 
iota Liubave. Mo- 
us atvežta ir palai- 
, Mariampolėj. Mi- 
nkaitis ir žvairai- 
us raštvedis Miku- 
kilme, didelei žmo- 
Jy vau j ant, palaido- 
lapkričio 11 d. žu- 
nufotografųota jų 
toj ir laidojant.

užpuolimas ..yra 
sergėjimas kad už- 
reikalais neužmir- 
pavojaus dar tebe- 
ti/vai iš Lenkų pu
tina tai ‘kad tas 
padaryta kaip tik 
t Lietuvos Seimą.

į

■I*

as, nes turi

IBINO
teg. S. V. Pat. Biuro

;sta jį 1
prašo daugiau 1 

t geriausia gy- 
žkietejimo, die- 
vidurių suirimų, 
/ir visiškai. Jis 
i kūdikių drau

ge arba už 40c. 
iesiai iš labara-

HTER & CO. 
5o. 4th St. 
/n, N. Y.

Klaipėdos Reikale
Ambasadorių skirtoji komisi

ja išklausė Klaiipėdols ‘krašto or
ganizacijų atstovų kurie buvo 
nuvykę į Paryžių tuo reikalu. 
Į Paryžių buvo nuvykusios dvi 
didelės Klaipėdos krašto delega
cijos, kurių viena Lietuviškoji 
išrodinėjo reikalą Klaipėdą tam 
tikromis sąlygomis prijungti 
prie Lietuvos, o kita Vokiškoji 
siūlė kitokių kombinacijų dary
ti su tuo kraštu. Gaunama ži
nių kad su Vokiečiais buvo nu
vykęs ir Lenkų garbintojas Au
kštuolaitis. Taip pat prieš Lie
tuvą esą nusistatę ir Žydai; žy
dų nuomonę reiškęs žydų atsto
vas Kocin. Jis pareiškęs kad 
Lietuvos vyriausybė apgavusį 
tautines mažumas: daug žadėju
si, o dabar nieko neduodanti. 
Nepatinką žydams kad Lietu
vos valdininkai esą kyšininkai. 
Indomu pažymėt kad tas Kocin 
yra žydelis iš Plungės; vertėti 
ir turbut tebesiverčia Lietuvos 
miškais ir arklių pirklyba. Pa
sišalinęs iš Lietuvos į Klaipėdą, 
jis dabar bumoja prieš Lietuvą. 
“Prūsų Lietuvių Balso” prane
šimu,' Lietuvių organizacijų at
stovai pranešę Į Klaipėdą tele
grafu kad Lidtuvių reikalai ge
rai stovį. Suprantama kad šia
me klausime ir Lenkai nesnau
džia. Jų konsulas Klaipėdoj ir
gi nuvyko į Paryžių. Taigi Ko
misijai bus siūloma griežtai vie
nas kitam priešingų sumanymų 
Klaipėdos krašto- klausimui' iš
rišti. Komisijai tokiu budu sta
toma gana sunkus uždavinis, tai
kinti sunkiai sutaikomus reika
lavimus.

▼ ▼

Klaipėdos Praeitis
“Prūsų Lietuvių Balsas” pa

duoda tokių žinių apie Klaipėdos 
‘krašto praeitį. Pereitą mėnesį 
sukako 670 metų nuo to laiko 
kai Vokiečiai įsibriovė Klaipė- 
don. Dar nesenai kasinėjant 
griuvėsius senosios pilies, kuri 
stovėjo prieš tūkstantį metų, 
rasta aržuolinių -liekanų. Be 
abejonės1, tuo laiku stipriausių- 
apsigynimu buvo aplinkiniai van
denis; beit nepaisant ir to, Vo
kiečiai įsibriovė.

į Kada jie inpųolė, čia gyveno 
dvi Lietuvių giminės — Lietu
viai ir Kuršiai. Dar abi yra iš
likusios. Kopininkai dar ir šian
dien moka Kuršių kalbą; ją var
toja prie darbo, o Lietuvių kal
bą vartoja šventėmis, iškilmė
se bei susirinkimuose.

Vokiečiai* žinoma, neturėjo 
teisės čion įpulti. Nes Viena, 
Lietuviai jų nekvietė, o tik gy
nėsi. Tuo budu >jįe įsibriovė 
prieš gyventojų norą. O antra, 
tuo metu Lietuvių kunigaikščiai 
jau buvo pasižadėję priimti 
krikštą; ir tai butų buvę atlikta 
jei Vokiečiai nebūtų rengęsi ir 
toliau' pulti Lietuvos. Bet jie 
užuot džiaugęsi musų rengimu- 
si prie kinkšto, pirma paėmę 
Prusus įsibriovė Klaipėdon ir 
čia įsikūrę pilį,' rengėsi traukti 
dar toliau į žemaičius. Ir tik, 
dėką žemaičių pastovumui toliau 
Lietuvon jiems nepasisekė įsi- 
briaulti. Po Žalgiri^ mūšio, kurį 
Lietuviai laimėjo, buvo sudary
ta tarp Vokiečių ir Lietuvių su
tartis ir Vokiečių žengimas su-, 
laikyta. Versalės sutartis tą se
nąją sutartį panaikino, praslin
kus lygiai 500 metų po jos pa
sirašymo ir lygiai 670 metų po 
Vokiečių įpuolimo' Klaipėdon.

Versalės suitaiityj yra dalykų 
kuriuos suprasti yra sunkoka, 
bet tą punktą kuriame sakoma 
kad Klaipėda atiduodama Lietu
vai tai ir mažas vaikas gali Nu
prasti. Be to, dar Versalės su- 
tartyj pasakyta kad Santarvė 
perėmus Klaipėdos kraštą iš Vo
kiečių laikys /tol kol sustiprės 
Lietuva. O tas Jaikas jau atė
jo, ir todėl-1 mes vėl greit busime 
Lietuvos valdžioj, kaip senovėje.

▼ ▼ ▼

Pasikeitimas Areštuotais
Sovietų Rusų valdžia pasiūlė 

Lietuvos valdžiai pasikeisti areš
tuotais. Už vieną kotnunistą 
siūlo išleisti tris Lietuvos pilie
čius; pristatyta sąrašas 17 'ko
munistų areštuotų Lietuvoj, “ku
riuos Sovietų 'Rusai norėtų i'š- 
liuosuoti iš musų kalėjimų.

Lapkričio 12 d. atvyko Į Kau
ną Sovietų Rusijos įgaliotas at
stovas Lietuvai, Paikes; iki šiol 
jis buvo Sov. Rusijos atstovas 
Chifei j oje.

(“Trimitas”.)

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 ...................;.................. $1.25

2. Algimantas, arba Lietuviai XIII šimtmetyje 
Istoriška apysaka. Parašė Dr. V. Pietaris. 
Penki tomai. Shenandoah, Pa., 1904 m., pu
slapių 488 ............................. $2.50

3. Allumh ir kitos pasakos.' Parašė Guy de Mau
passant. Vertė J. Laukis. Chicągoje III., pu

slapių 136 .....................-........... 50c
14. Anima Vilis. Marės Radzevičiūtės apysaka. Jo

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

6. Apuoko Sapnai, čionai yra1 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. 
Vietomįs reikia verkti, vietomis juokties. Pa
rašyta labai aiškioje kalboje, kad ir mažai mo
kantis lengvai skaito! Brooklyn, N. Y., 1908,
puslapių 44 ........... 1..............:... 15c

7. Andersono Pasakos, verstos iš francuzų kalbos, 
išleista lėšomis Baltromaičio. St. Petersburg,

' 1904 m. 74 pusi. .......................... 40c 
9. Andersono Pasakos, su paveikslėliais, išguldė <

Nėris. Knygutė I, Tilžėje, 1895, p. 82 .... 25c
10. Amalunga arba Tyro Duktė. Apysaka apie balt-

veidžius ir indijonus 'Amerikos, besimušančius 
del savo tėvynės. Chicago, 1907, pusi. ,92.... 25c

11. Antras Krikštas, šių laikų apysaka. Parašė Br.
Vargšas. Chicago, Ill., 1907, pusi. 83. ..-...... 25c
Audimo apdarais. .......................... 50c

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- I 
kiėvič. Išguldė Lapšaus vhikas. Chicago, Ill.,
1907, pusi. 32 ......-.v.... 15c

14. Auksinio Obolio Historija. (Graikų, Mythologi- 
jos žiupsnelis. .Su paveikslėliais). Liet, kalbon 
išguldė Alyva. Chicago, UI., 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 .........   ....... 75c

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.

, y Sulietuvino Jonas Montvila. Chicago, Ill., 1912, 
pusi. 472 ...........y.,’. ....................... $1.25

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

29. Bajoro Vuošvis, J. Kmito apysaka iš lietuvių gy-
i venimo, pusi. 64, ...,.... -.....\.......... 15c

30. Brolis ir Sesuo. Apysaka. Parašė Vaikas. Chi- ' 
cago, III., 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
Skruzdė. Chicago, 1915, pusi. 88 ....... 45c

35. Badas — Labai žingeidus vaizdelis parašytas 
garsaus literato Knut Hamsuno, vertė šven- < 
Čiobiškis. ‘ Brooklyn, N. Y., 1918, p. 260 .... 75c 
Ta pati apdaryta .............,.'....... $l.db

39. Ciesorius Domicijonas ir kasėjai* katakumbose. 
Istoriškas apsakymas iš krikščionių persekio
jimo? Sutaisė pagal lenkų kalbų P. B. Chicago, 
Ill., 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, pusi. 41 ......... .. 10c

46. Dievo žmogus. * Apysaka iš darbininkų gyve- 1 
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

50. Dievaitis. Parašė MT Radzevičiūtė. Lietuvių kal
bon išvertė Kazys Puida. Šijj laikų apysaka. Pa
girta Varšuvoje ant konkurso 1d. 'gegužio, 1888 
m. Labai gražus užimantis apipasakojimas. 
Šiauliuose, 1908, pusi. 307 ............*....?. 85c

51. Dievo žvaigždė. Historiška iš Kristaus laikų a- 
pysaka, pagal Wallace’o “Ben-Hur". Iš Lenkų 
kalbos vertė Karolis Vairas. Vilniuje, 1007 m,, 
pusi. 210........................ .40

52. Dainavos Šalies Senų Žmonių Padavimai. Ke
letas užimančių pasakiškų aprašymų. Surinko 
Vincas Krėvė. Vilnius, 1913, p. 158 ........ 75c

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

54. Duona! Basi Vaikai. Degtukai. Senelis. Po
naitis. Parašė K. Jasiukaitis. Vilnius, 1905,

■ pusi. 27 ...... \............ k. . 10c
65. Emigracija. Iš darbininkų gyvenimo paveik

slėlis. Parašė J. Šliburis. Brooklyn, N. Y.,
1908, pusi. 47 ........20c

67s 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

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. Chicągoje. III., 1902,'pu
slapių 99 ..........     30c

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

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

jimai. Parašė V. K. Račkauskas. Scranton,
Pa., 1911, puslš 42’...........'....................... 30c

68. 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. Vertė Bėgis. Chicago, Ill., 1918, pus
lapių 51 a......................................-------- 20c

911. Geležinkelis. Pagal svetimus rašynius parašė
K. Stiklelis. Chicago, UI., 1908, pusi. 21 ...... 10c

92. Gulivaro kelionė į nežinomas šalis. Guldė P. Že
mutis Chicago, Ill., 1907, p. 89 ........ 1..... 50c 
Audimo apdarais ..............   75c

93. Gyvenimo gabalėliai. Turinys: 1) Prakalbos vie
toje. 2) Saulutė teka. 3) Pavasario stebuklai., 
4) Vasaros rytas. 5) 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. jVorcester, 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......................15 

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 25 gražios ir labai 
pamokinančios apysakėlės. Kaune, 1906 m., 
pusi. 38 ..’......................15c 

110. Huckleberry Firmas. Parašė Kmitas. Yra tai
didelė ir labai graži pasaka 43 skyriuose. Chi
cago, UI. 1914, pusi. 284 ...........■........... 75c 

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

Pa., 1900 ............................ •........ 10c 
121. Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasa

kos sulinktos d-ro J. Basanavičiaus. Šioj knygoj
• telpa keli šimtai gražių pasakų, apie įjoju (dan

gų , čyščiiį, peklą; apie giltinę, marą, cholerą; 
apie dvasias (dūšias), velnius, jų vaidinimąsi ir 
t.t. Pasakos užrašytos' tokiojentarmėje, kokioje 
buvo girdėtos. Panevėžyj—pagal tarmę panevė
žiečių; Šiauliuose—-pagal pagal tarmę šiaulie
čių; Suvalkų guber., ir t.t. Chicago, Ill. 1903 
pušį. 470 ................................... 1.75 
Audimo apdaruose .......... . . ............ 2.75

1'22. Iš bažnyčios istorijos. Kiekvienam verta per
skaityti, — labai užimanti ir akyva knygutė. 

~ Parašo A. D. Plymouth, *Pa., 1906, p. 16 .. .. 10c“ 
123. Istorija apie gražią Katripką ir jos visokius

atsitikimus. Antra ^aida. 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. Parašė M. černe- 
da, lietuviškai vertė V. Stagaras? Plymouth,

_Pa„ 1894, pusi. 256 ......... ............... 40c
126. Iš daktaro pasakojimų. Rudens diena, Sulau

kė. Parašė Šatrijos Ragana. Shenandoah, Pa., 
1907, busi. 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,
Hl., 1912, pusi. 21....................................... V... 10c

131. In šviesą per ašaras. Apysaka Šatrijos Raga
nos, iš gyvenimo Juozuko, lankančio mokyklą.
Vilnius, 1908 m., pusi. 50......................15

132. Istorija apie Genovaitę, jos vargus ir t. t. Iš 
_ lenkiško išguldė L. Ivinskis, Bitėnai, 1907 m.,

puslapių 112 .... y............Z...... 35c
133. Istorija Apie Amžiną Žydą — 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 .............. 25c

135. Iš širdies. Pamokinanti skaitymai iš psicho
logijos. Parašė James Allen. Vertė St. Bie- 
žis, Chicago, \pusl. 53 ................. — ... 20c 

142. Juodas perlas. Apysaka Victories Sardou.
Lietuviškai išguldė V. Stagaras. Shenandoah,
Pa., 1906, pusi. 51 ........... 20c

146. Jaunieji Skriauja. Medžioklės piešinys — apy
saką. Lenkiškai parašė J. Weyssenhoff. Lie
tuviškai vertė Kazys Puida. Brooklyn, N. Y. - 
1912, pūsi. 309 ........................:$1.25

157. Kėkštų Simas. Ūkiška apysaka, ši yra netik
graži pasaka, bet ir geras pamokinimas apie 
ukininkystę. Parašė Mėnaitis. Antra laida. 

' Plymouth, Pa., 1901, pusi. 40 ............ -... 10c
159. Karės laukuose. Parašė Vsevolod Garšin. Ver->

tė A. L—lis. Pasaka iš laikų karės maskolių 
su turkais. Chicago, Ill., 1906, pusi. 81 .... 85c

160. Kapitonas Velnias. Prietikiai Cirano DeBerge-
rac. • Vertė iš Francuziško kun. Dr. M. Juody
čius: Užimanti apysaka. ' Mahanoy City, Pa'. 
1908. pusi. 404 .................;.......... $1.15

168. Krasauninkas. Laižybos — Dievo žmonės.. Para
šė Ksaveras Vanagėlis. Philadelphia, Pa.,
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, III., 1907, pusi. 18.. 10c

171. Kuprelis. Puiki apysaka iš gyvenimo, kaip
Kuprelis bevargomninkaudamas 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 “Fabiola”, 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 Jutoje. Du 
ypatingiausi vaizdeliai ką kada esat skaitę. 
Parašė garsus pasaulinis rašytojas Honore
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. P. 43 .... 25c 

200. Laikrodininko atminimai. Pagal' Erkman'-Šatri-^
janą sutaisė S.M. Paveikslas iš Nąpaliono I pas
kutiniųjų kariavimų. Chicago, 19*07, p. 44.... 20c

202. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Dr. J.
Basanavičius. Dalis I. čia telpa 141 labai gra- >. 
žiu, juokingų, išmintingų ir žingeidžių pasakų. 
Chicago, Ill., 1903, p. 280 .................. 1.50 
Drūtai apdaryta ...................'... 2.25

203. Lietuviškos pasakos {vaisios. Surinko Dr. J.
Basanavičius. Dalis IĮ. Čia telpa 205 labai gra
žių ir juokingų pasakų, bovijančių kiekvieną 
skaitytoją ir klausytoją. Chicago, Ill., 1903, 
puslapių 335 ............................. 1.50

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

Basanavičius. Dalis III. čia telpa 202 dar gra
žesnės ir juokingesnės pasakos. Chicago, Ill., 
1904, pusi. 333 .............'............... 1.50

- Drūtai apdaryta ..... ..... I.............. 2.25
205. Lietuviškos pasakos įvairios. Surinko Dr. J.

Basanavičius. Dalis IV. šioje dalyje, taip 
kaip ir pirmesnėse dalyse, telpa keli šimtai už

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 .......... 1.50 
Drūtai apdaryta ..............................................2.25

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

207. 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 indomus 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

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

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

226. Magdelės Marija. Mintis paimta iš Povylo Hey- 
se garsaus dramatiško veikalo “Marija Magde- 
lietė”. Parašė Karolis -Vairas. Chicago, Ill., 
1910. Pusi. 75 ............................ 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. 
Šita knygutė piešia didelę ir graudingą Rusijos 
kaimo dramą, revoliucijos laikais. Kaimiečiai 
nesulaukdami iš valdžios gerumo, padega aplin
kines girias, kad tuomi valdžią nugąsdinus, nors s 
tas jiems patiems ant daugelio milijonų blėdies 
atgabeno. Vertimas dailus, Idiasiškas. Supran
tama ir silpnai skaitantiems. Brooklyn, N. Y.,
1909, pusi. 32 .......................... 15c

231. Mythai, pasakos ir legendos žemaičių. Surinko 
Dr. Ed. Veckenstedt. Vertė Dr. J. šliupas. Da
lis I. Tai yra žingeidžios ir svarbios senovi
škos pasakos apie visokius stebuklus ir pravojus, 
apie darbus gerų ir piktų dievų, apie Laumes, 
Laimes, Raganius, Vilkalokus ir tt., j kuriuos 
tikėjo senovės lietuviai, o ir šiendien tūli da ti
ki. Plymouth, Pa., 1897, pusi. 190 ';....... 75c

232. Mokslinčius Tvardauskas. Apysaka 'iš žmonių 
padavimų, kaip Tvardausko tėvą užpuolę 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; Pa., 
1905, pusi. 174’ ............................' 75c

236. {Mūsiškiais užsienyje. Juokingas aprašymas ke
lionės į Paryžių ir atgal Mikalojaus ir Glapiros 
Ivanovų. Išguldė Magnus Parvalkietis. Chicago, 
IU„ 19109, pusi. 216 .......................................... 75c

237. Mylėk savo artimą. Pagal F. Haffman paraše
P. B. Chicago, Ill., 1907, pusi. 131 ......... 50c 
Audimo apdarais ....................... 75c

238. Matulė paviliojo. Stebuklingoji tošelė ir kitos 
labai gražios apysakos iš žmonių gyvenimo. Pa
rašė Lazdynų Pelėda. Vilniuje, 1908 m., psl. 262. .50

241. Mikės Pavaldinių Poteriai .su giesmėmis ir 
paveikslais. Philadelphia, 1907, p. 14 ...... 05c

242. Minyška Mariana Alcėforado — Portugališkos 
minyškos meiliški laiškai, iš 1668 m. atsitiki
mų. Vertė Aromatas. Chicago, 1920, p. 1,48 1.00

245. Našlaičiai arba paveikias iš praeities. Vertė Ar
tojas. Chicago, Hl., 1904, pusi; 256............... 50c

251. Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Step-
niak, versta iš rusų 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 pušį............'15c
254. Ne mieste laimė. Parašė Pierre l’Ermitte. Iš

vertė Pranaičių Julė. Sh., 1908, 206 pusi. .... $1.00 
257. Naudingo žmogaus Gyvenimas, šiose knygelėje

yra aprašyta, kaip mokslas pakelia vargdienius
i iš skurdo gyvenimo. M. Untulis. Brooklyn, N.v 

Y„ 1916. pusi. 14 .......................................... 20č
260. Negyvėles Meilė — Žingeidus Teofiliaus Gau-

tiero aprašymas. Vertė J. Laukis. Chicago, 
1914, pusi. 45 ..... i......... .........   15c

261. Ne savo Vėžėj. Violončelninkas Behnke. Kau- 
kvakaris. Žingeidus skaitymėliąį. Chicago, 
1914, pusi. 47 .........,..t.........!....... 15c

287. Olitipa. Apysaka iš laikų savitarpinės karės 
šiaurinės Amerikos Indijonų. Chicago, UI., 
1905, 95, p. Z..'..  į. 40c

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

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, UI. 1899ą 
pusi. 182 .. C.......|................................   75c

302. Pasaka apie kantrią Aleną, dukterį turkų cieso
riaus Antonijaus, kuri per 22 metus vaikščioda
ma po svietą, daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. '

. Antra leida. Iš lenkiško vertė A. Olszevskis, 
Chicago, Ill., 1902, pusi. 66 ..........'......; 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
venimo' maskolių kaimiečių. Žingeidi norintiems 
susipažinti su buviu ir sąlygomis maskolių kai
miečių gyvenimo; jį verčia skaitytoją drauge 
jausti su vargo prislėgtais žmonėmis. Chicago, , 
m., 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
tuvoje. Pagal A. Swiętochowski. Papasakoji- 
mas, kaip vienas lietuvis, atėjęs iš Didžiosios ; 
Lietuvos, atsidavė vokiečiams, net pravardę ir 
ir tikėjimą permainė, o 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, Ra., 1899, pusi. 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, 1905, pusi. 100 .........:... 35c

316. Po Meškino Letena. Apysaka iš ūkininkų gyve
nimo. Parašė V. Stagaras. Shenandoah, Pa., 
1906, pusi. 39 .............................. 10c

317. Pirmoje gegužės sapnas. Teisybės apysaka. 
Kaip vienas darbininkas sapno veidentuvėje 
persikėlė į Belgiją ir apžvelgė visas ten dailiai 
įrėdytas darbininkų organizacijas, jų įstaigas, 
susirinkimus. Brooklyn, N. Y., 1908, pusi. 39.. 15c

318. Pamokslai gražių žmonių. Parašė kun. 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 .......................... 50c

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 .. 85c

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 .... .y..................... $1.25

328; Plėšikų Lindynė arba nunešta duktė Išguldė S.
P.T. Chicago, HI, 1907, pusi. 38............... 15c

329. Pūščios Dvasia. Puikus apsakymas iš ameriko
niškų miškų. Pagal D-rą Bird parašė A. L. An- 
čyc. Išguldė P. B. Chicago, Ill., 1906, pusla
pių 327 ..............   75c

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 į visokius prietarus, burtus ir t.t. Antra 
laida. So. Boston, Mas., 1916, ................ 15c

331. Popas ir Velnias ir trjs 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, pusi. 47. .................... 10c

332. Pasaka apie Jonuką Kvailiuką ir gudrųjį kara
lių. Brooklyn, N.-Y. Kaina .;................ 25c

333. Pelkės (The Jungle). Upton Sinclair’o Lietuvis*
viškai vertė Kazys Puika. Vilnius, 1908, p.468 1.50 

335. Pasakos. Pagal Krilovą parašė‘Vincas Kapsas.
Telpa keletas gražių pasakų eilėmis. Tilžė
je, 1899, p. 15 ..................f......... 10c ,

364. Raistas—The Jungle. Parašė Upton Sinclair.
Lietuvių kalbon verstd iš angliškos. Apysaka pa
imta iš lietuvių gyvenimo mieste Chicago dir
bančių skerdyklose. Naudinga perskaityti kiek- ( . 
vienam; II laida, Chicago, 191'2, p. 355.......$1.50 
Ta pati andimo apdaruose ..............z...$2.25

365. Revoliucijos Žmonės. Parašė A. Niemojevski, 
vertė K. Puida. Telpa čia sekanti apsakymai: 1 
Šuntakiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia, 4. Lai
svės šventė, 5. 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

367. Rymas. Romanas. Parašė Emile Zola. Versta iš 
francuzų kalbos. Tai yra labai svarbus ir gar
sus veikalas, parašytas vieno geriausių fran-

* euzų rašytojų Emile Zola. Ta knyga yra versta 
j visas kalbas, todėl kad yra gražiai aprašyta 
apie Rymą. Lietuviškas vertimas yra lengvas 
ir gražus. Chicago, 1909, pusi. 432 .........$1.75
Drūtais audimo apdarais ........;.........$2.50 

369. Rinkimai raito. Apysaka iš ūkininkų gyvenimo.
Parašė V. Stagaras. Shenandoah, Pa. 190'6; 
pusi. 24. ..........'........y................. 10c

371. Rytojun Bežiūrint. Visuomeniniai-pedagoginiai 
straipsniai — senovės ir dabarties 'idealai.
Parašė Aįtvaras. Brooklyn^!. Y., 1913, pusi. 174 50c

372. Raudonas juokas. Parašė L. Andriejev. Tai yra
gražus aprašymas karės baisenybių. Kaina .... 35c

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

374. Ruduo. Parašė Žegota. Vilnius, 1906, pušį. 101... .30
375. Robinzono gyvenimas ir jo nelaimės. Vertė J.

Ralys ir J. šlapelis. Vainius, 19.67, p. 327 ..$1.00
376. Rinkinėlis vaikams. (Pasakėlės, apy šaky mėliai, 

dainelės, mįslės etc.) Antra laida. Su paveikslė
liais. Vilnius, 1907, p. 55 .................. 25c

389. Sapnai, čia telpa'vienuolika trumpų fantastiškų 
pasakaičių. Parašė Olive Schreiner, .vertė iš 
anglų kalbos J. Laukis. Chicago, III. 1910, pusi

7 TO- ..........................35c
390. Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto.

* Apysaka iš laikų kankinimo Kristaus. Parašė 
Eugenijus Suę. Vertė J. Laukis. Chicago;' Ill.
1906, pusi. 169 ......’.J..................... 75c x j

391. Simukas ir Magutė. Graži pasakėlė, antra laida.
Chicago, Ill., 1913, p. 28 ...’..........15c

392. Sausio devinta, šitoje knygelėje yrą plačiai ąp- 
šyta apie Petrapilės darbininkų sukilimą arba 
“Raudonąjį Nedėldienj” kaip: išbadėję minios ė- 
jd maldauti nuo caro darbo ar duonos, o jis iš
siuntė kariuomenę ir tūkstančius išžudė. Gana 
lengvas ir graudus pasakojimas. Parašė Mak
sim Gorki. Vertė F. M. Brooklyn, N. Y. 1908, 
pusi. 40 ......;....... .................... 15c

393. Šešėliai. Labai akyvas tuo vardu meiliškų 
nuotikių apipasakojimas. Taipgi telpa toje 
knygoje vertimai žingeidžių apysakų verstų 
iš Guy de Maupassanto, Francuzų rašytojo, 
šeššlius paraše ir vaizdelius vertė A. Tulelis.

į Cleveland, 1920, pusi. '160 ................ 50c 
'Gražiais audeklo apdarais .................. $1.00

400. Širdis. Parašė italų kalboje Edmondo de Amiči,
vertė j lietuvių kalbą Matas Grigonis. Didelis x 
veikalas ir gausiai paveikluotas. Tai .yra pamo
kinančios apysakos formoje parašytas veikalas, 
kurs tinka lygiai vaikams, kaip ir suaugusiems? 
Šis veikalas'yra išverstas visų civilizuotų pasau
lio tautų kalbose ir turėtų rastis kiekvieno lietu
vio namuose. “Tėvynės Mylėtojų Draugijos” 

. 21-as leidinys, Chicago, III. 1915 m., pusi. 362 $1.00
Gražiais audimo apdarais .......................  ..$1.50

401. Susįskaideliai. 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.
1915, pusi. 704 ..........'......... $2.00

^28. Tvanas. Istoriška apysaka Henriko Sienkevi
čiaus. T. II. Versta iš lenkiško. Shenandoah, 
Pa., W00, pusi. 194 .. . ................................... “^5c

430. Tėvynės Laukuose. Apisakų rinkinis. Par. Jo
varas. Pittsburgh, Pa., 1909, pusi. 32 ................15c

“DIRVOS” KNYGYNAS * 
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

E. 68th St., pas A. Padegimą, 
1105 E. 77 st., ii’ pas S. Orentą, 
Lietuvių salėj. Visi atsilankę 
busit užganėdinti ir (susipažin- 
sit su Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubu.

Rast. A. Padegimas.
Tarybos klausime. “Dirvos” | 

No. 48 “Dirvos” koresponden
tas rašo apie neįsikurimą Drau
gijų Tarybos. Trumpam savo 
raštelyj visame apkaltina vien 
tik 'kairiuosius. Sako: “Musų 
kairieji atėjo i susirinkimą, kaip 
jie 'netyčia išsitarė!, 'laimėti’: jų 
tikslas buvo iškovoti sau teisę 
įsigaut Į tautinių draugijų ren- 
giamus vakarus su savo raudo
na literatūra, ’kurios tarpe esti 
visokie pasmerkimai Lietuvos ir 
kitokie Lietuvių iškoneveikimai. 
Tautinių draugijų atstovai antį 
to nesutiko ir taryba negimus' 
mirė.”

Korespondentas visą kaltę me
ta ant kairiųjų už neįsikurimą 
tarybos. Ištiesų, jei mes esam 
tokie vienpusiški, jeigu nemo
kam suprasti ir pagerbti sveti
mų įsitikinimų ir prie jų prisi
taikinti tai kam dar buvo daro
ma bandymai ? Nejaugi jus, po
nuliai, manot kad kairieji išsi
žadės savo idėjų eidami su ju
mis į šutantį? Jus stebitės kad 
kairieji atėjo “laimėti”, bet ko' 
jus atėjot, ar pralaimėt”? Jei
gu taip, tai reikėjo nusileist ir 
'būtumėt “pralaimėję”. Bet jus 
irgi perdaug griežtai stovėjote 
už savo “laimėjimus”: uždaryti 
duris radikališkai literatūrai. 
Tame klausime susitiko kirvis 
su akmeniu, kaip vienoj taip ir 
kitoj pusėj nebuvo matyti nei 
mažiausio nusileidimo, nei gi 
atidėjimo posėdžio ant toliau ge
resniam apgalvojimui ir priėji
mui 'prie sutarties šiokiu ar to
kiu budu.

Negalima sutikti su kairiųjų 
reikalavimu kad Tarybos konsti
tucijoj butų užrašyta juodu ant 
balto jog 'jų agentai nieko nesi
klausę galėtų eiti į visų paren
gimus su literatūra ir ten dirb
tų kaip jie nori. Tai* netinkamas 
konstitucijai paragrafas, ypatin
gai tokios tarybos kurion buvo 
manomą visokių pažiūrų draugi
jas sutraukti. Viena, tokis pa
ragrafas sulaikytų katalikiškas 
draugijas nuo prisidėjimo, an
tra, gali iškilti muštynės paren
gimuose taip tamsių ir net ne
prigulinčių ir nieko nežinančių 
žmonių apie tarybą ir jos įsta
tus. Bet kadangi kairieji griež
tai už tai stovėjo, juos kaltinti 
ir sakyti kad jie norėjo laimė
ti, negalima. Jus turėtumėt ži
noti tą faktą kad radikalių drau
gijų yra pamatiniai principai, li
teratūra, apš vieta platinti, pro
pagandą pas juos pirmoj vietoj,

Iš parapijos gyvenimo. Sulau-
Jie netikus naujo klebono, pasistačius

I jie savo parengimuose, piknikuo-1 
se be to negali apsieiti.
■nepaiso ar piknikas duos pelno!naują bažnyčią, Clevelando pa
ar ne, bile tik gauna daug lite-1 ra pi jo j pasidarė viskas taip ra- 
raturos išplatinti ir dovanai iš- mu kad geriau ir nereikia. Se- 
dalinti ir skaito didelį darbą at- niau būdavo ein'a bruzdėjimas 
likę. Todėl nereikia juos smer- prieš kleboną,; vjeni už, kiti — 
kti kad griežtai stovėjo už savo prieš, vieni už klebono parapiji- 
principus, o jums nereikėjo del Į nį komitetą, kiti — prieš. Da

bar .jau kelinti mėtai parapija 
tūri vieną ir tą patį komitetą, ir 
visi užganėdinti, ir jeigu amži
ntai parapijonai neturės progos

to ardyti susirinkimo, pakilus iš
eiti laukan, bet tą klausimą ban
dyti atidėti ant tolesnių posė
džių kad srovės tarp save galė
tų išdiskusuoti ir tas klausimas 
butų galėjęs ineiti ne į tarybos j 

kelia tik vaidus, politikas, o to 
bažnyčios (tvarkoj nereikalinga.

Ačiū Dievui, parapija turi vi
sus patogumus, nes mat turi ge
rą valdybą, pirmininką ir iždi
ninką: bažnyčiai nupirkta mu- 
ving pikčių aparatai naujausios 
mados, intaisyta 'vaikams žais
lai, ir dabar tik laukiama kolei 
seni parapi jonai išmirs, nes ta
da niekas nereikalaus šaukt pa
rapijos susirinkimų ir valdybos 
rinkimų. Svarbiausia dabar rei
kia sutrauki visas draugijas į 
bažnyčios skiepą su baliais ir 
perstatymais, nes bažnyčia turi 
daug skolų neišmokėtų, o para- 
pijonai nepristato į iždą pinigų 
kiek reikia. Daugelis pasižadė
jusių ant bažnyčios aukaut ar 
skolint nežinia ko užpykę atsi
meta savo prižadėjimo.

Nežinia 'ką pavapi jonai sakys 
atėjus laikui parapijos komiteto 
rinkimui, mat senas paprotis 
kitus vis gundo mislylt ar kada 
nors Cleveland© Lietuvių para- 
pijonai susilauks tos garbės sau 
patįs komitetą rinkti kaip pir
miau būdavo. Tenoras..

Neužmirškit saviškių Lietu
voje — pasiuskit jiems keletą 
dolarių dovanų per “Dirvos” 
agentūrą.

Gimines iš Lietuvos atitrau
kia ir padaro reikalingus popie
rius “Dirvos” agentūra greitai 
ir atsakančiai.

Doviernasčių irgi reikalinga 
jūsiškiams Lietuvoje pervedant 
jiems savo turtą. “Dirvos“ a- 
gentura dovdemastis padaro su- pa.i tt-pij viltu UIOLU’I’UO pik/Kvra P T • i • x i

naujo komiteto rinkt, ir tai bus 1 Lietuvos įstatymų reikala- 
užganėdinti. Nauji rinkimai su- v‘1*no-

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 
Lkius 'auksinius 
[irdeimantinius 
'dalykus ir mu- 
zikališkuš ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

[0 KiaiM 2*

ninimiHimininn
" Gydytojas ir Chirurgas
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
* 982 E. 79 St., Cleveland, O.
" — Telefonai —
' Rosedalę 5758, Princetori 431

' Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

’ Nedėldieniais nuo 3 iki .4 v.al

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
)d10 ryte iki 12 

2 iki 5 po piet 
Nedėliomis 

nuo 10 iki 12 
Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki 8 
E. 79 ir St. Člair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

konstituciją, kuriam ta vieta ne
tinkama, bet į tarybos atskirą 
tarimą, protokolus. Ant to bu
tų galėję sutikti visi jeigu nori 
padaryti sutartį tarpe Lietuviš
kų draugijų.

Radikales draugijos su savo 
konstitucijų dirbimu pridirbo 
patįs sau 'gana daug blėdies. Pa
imkim kad ir A.L.D.L.D. tik per 
kelis prabėgusius metus — kiek 
kartų taisė konstituciją, kiek be
reikalingų suvažiavimų del jos 
turėjo, kiek pinigų išaikvojo, ir 
dar nepadirbo atsakančios, ši
tuos ir kitus dalykus kairieji sa
vo 'tarpe butų apsvarstę ir susi
taikymas britų. įvykęs.

Koresp. sako: “Tarp jų raštų 
yra pasmerkimų Lietuvos ir ki
tokį iškoneveikimai Lietuvių”. 
Tai iškraipymas ir žmonių pik
tinimas, kodėl nepasakyta tei
singai: “Lietuvos valdžios”? Aš 
nesu matęs raištelio kuriame bu
tų smerkiama Lietuvių tauta; 
antra, juk žmogus negali apsi
šviesti su vienos srovės ar par
tijos raštais. Vienos pusės raš
tai padaro žmogų buku, fanati
ku; butų gėdą jeigu Lietuvių 
itautoj (nesirastų radikalių žmo
nių, draugijų ir raštų, taip >pat 
jeigu ir patriotizmo nebultų. 
Leiskite man štai 'ką pasakyti: 
Jeigu jus esat tikrais Lietuvių 
tautos mylėtojais, o ne valdžios 
tarnais, turite suprasti' kad ne 
vien Lietuvos beit ir abelnai vi
sų tautų valdžios', valdovai pra
eityje ii; dabar yra tautų skau
duliai, kuriems reikalinga chi- 
rurgiško peilio kad tauta galėtų 
augti ir tobulintis iki augščiau- 
sio civilizacijos laipsnio. Gerai 
žinote kad tautų valdovai savo ( 
garbę staT.o augščiau tautos, iš- 
aikvoja tautos turtus dėl savo 
gerbuyio, stengias palaikyt žmo- , 
nes tamsybėj del (slavo išaugšti- ! 
nimo ir palaikymo, apskelbia 
kares nepaisydami ar tautai iš ' 
to butų amžina pražūtis, etc., 
etc. ;

AlHęiskit, gal jau pertoli nuo 
klausimo nubėgau. Baigdamas 
štai ką noriu pasakyti:

Taryba buvo tveriama ne kad 
kairieji laimėtų, d dešinieji pra
laimėtų, arba' atbulai, bet tuom 
tikslu kad Lietuvių draugijų 
Clevelande sudėtais centais ne
sinaudotų svetainių ir daržų sa
vininkai kuomet du ar trįs pik- 
nokai vieną diena įvyksta, nes 
tuomet visi pralaimi: ir kairieji 
ir deinieji, o išląimi tik salių ar 
daržų muomuotojai. Svarbiau
sio čia gal buvo .tas kad Taryba 
pergreit buvo šaukiama, nebuvo 
laiko kaip vieniems taip ir ki
tiems visapusiškai apsvarstyti, 
labiausia gi radikalėms draugi
joms! jų savitarpiniai ginčai ne
davė jiems laiko apie sutartį iš
spręsti.

Kodėl nebanilyt tą Mausimą 
vėl judinti iš abiejų pusių? Ne
pavyko sykį, gal pavyks antru 
kartu.' Nereikią budavoti Chi- 
niškų sienų tarp Lietuviškų 
draugijų.

Vietoje viešos padėkos. Per
eitame “Dirvos” num. Buvęs 
Sandariečių parengtame vakare 
ir perstatyme “Dvi Seseri” rašo 
jog 'reikia ištarti ačiū klebonui 
už išgarsinimą to teatro tarpe 
žmonių. Tas tiesa kad klebonui 
priklauso garbė už jo pasidar
bavimą. Bet mes visi turime 
džiaugtis ir linksmintis ir dėkoti 
Dievui kad klebono darbą žmo
nės įvertina ir pradeda vartoti 
savą protavimą. Ne tiek mes 
turėtume džiaugtis pinigais už- 
dirbtais tame vakare kiek žmo
nių susipratimu, nes jau ir Cle- 
velandieoiai 'kartą ant visados 
suprato kad tušti pamokslai ir 
grąsinimai neatveš žmonių prie 
apšvietos ir (gerbūvio po draug 
ir susipratimo. Taigi žmonės 
pagaliaus pradėjo savo ■ protą 
vartota. Skaitytojas.

Pranešimas. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo mėnesinis 
susirinkimas atsibus gruodžio 8 
d., 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
salėj, 6835 Superior avė. /šiame 
susirinkime bus renkama valdy- 
ba sekantiems1 metams. 1 Nariai 
visi prašoma susirinkti, taipgi 
gali ateit naujų prisirašyti, nes 
tai yra vienintelė 'Lietuvių drau
gija kuri turi didelę svarbą po
litiko® gyvenime.

Klubas rengia šeimynišką ya| 
karą gruodžio 30 d. Tikieltų kai
na tik $1 poras. Už tuos pinigus 
bus gardžių valgių ir puikus šo
kiai, Tikietus reikia užsisakyt 
iškalno, nes vėliau gali nelikti, 
tada graudinsites. Tikiėtų ga
lima gaut pas A. Zubricką, 1348

Dovydas.

Sandaros 18 kuopos metinis 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 10 
d. 'gruodžio, Goodrįph name, nuo 
2 vai. po pietų. Bus renkama 
nauja valdyba, todėl nariai atei
kit kuoskąitlingiausia.

Valdyba.

WAR SAVINGS STAMPS
War Savings Stamps, 1918 m. serijos, sueina Sau
sio 1, 1923. Kuponų ir registruotų Victory Notų 
serijos A, B, C, D, Ė ir F išmokėjimą valdžia skel
bia nuo Gruodžio 15,1922. Visi nuošimčiai už šias 
valdiškas obligacijas pasibaigs su paminėtomis die
nomis.
Kurie turit War Savings Štampų, arba Victory 
Notų pažymėtais viršuje Taikais išsibaigiančių, tuoj 
perkeiskit juos i pinigus' ir lai jūsų pinigai toliau 
dirba, neš už juos valdžia nuošimčio nemokės.
Atneškit savo War Savings Stamps (1918 serijos) 
ir padėkit čia Tant knygelės.. Mes priimsim juos jų 
pilna verte $5 ir gausit 5 nuošimtį už juos čia nuo ■ 
dienos padėjimo.

THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO.
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

BANKINĖS VALANDOS — KASDIEN NUO 9 IKI' 3. 
UTARNINKO, KETVERGO IR SUBATOS VAKARAIS 

ATDARA NUO 6 IKI 8.

NAUJA LIETUVIŠKA 
VALGYKLA 

1419 East 21 Street 
atidaryta palei' seną Lietuvišką 
bažnyčią. Duodama visokie val
giai, net ir Lietuviško kopusti. 
Atsilankykit. (49)

1419 E. 21 STREET

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.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

PASTABA
Daugelis Lietuvių mano kad 

aš atidariau antrą savo ofisą 
(branch office) kur tai že
miau ant Superior avė. Šiuo- 
mi pranešu kad jokio kito ofi
so neturiu kaip tik tą vieną 
kuris randasi 7828 St. Clair 
Ave., kampas E. 79th St., vir
šuje aptiekoĮs. šioj vietoj vi
są laiką akių gydymui ir pri
taikymui akinių pašvenčiu, |to-. 
del tais reikalais kreipkitės 
prie mane tik čionai.

Dr. J. šemoliunas.

PIENAS PABRANGINTA VIE
NU CENTU NUO BONKOS 
Pristatomas į 0 namus pienas 

pabranginta vienu centu, taigi 
dabar 'kairia .bus 14 centų kvor
ta ir 8 centai pusė 'kvortos, kaip 
praneša Belle Vernon Co.

Tuo> pa|t laiku1 įj. H. Coolidge, 
vice prezidentas Telling-Belle 
Vernon Co., praneša jog su Ohio 
Ūkininkų Co-operativę Pieno, ga
mintojų kompanija 'sutarta ir 
bus mdkama jįeiną po $3.20 už 
100 svarų pieno vietoj $2.85 ką 
iki šiolei jie gaudavo. Ta mo
kestis jiems mokama nuo spa
lio 1 .dienos.

Pieno kaina pirkėjams buvo 
pakelta tris sykius nuo pereito 
pavasario, nuo 11 centų už kvor
tą. Tuo pačiu laiku ūkininkų 
'kaina pakilo nuo $2.25 už šim
tą svarų.

REIKALAVIMAI
PAJIEšKAU PARTNERIO 

į gerai užvestą drapanų siuvi? 
mo, taisymo, valymo ir prosiji- 
mo įstaigą. Yra geroj vieto ir 
neša gerą pelną. Reikia daugiau 
darbininkų. Kreipkitės

6907 Superior Ave.

JIEšKAU ŠEIMYNOS 
kuri galėtų paimti užlaikymui 6 
metų amžiaus vaiką. Mokestis 
už užlaikymą pagal susitarimo. 
Kurie galėtų paimti, priduokit 
savo antrašą “Dirvos” admin.

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Lietuviai kurie siunčiate pinigus 
j Lietuvą arba norite savo gimines 
iš Lietuvos j Ameriką atsitraukti, 
ir gyvenanti toliau /nuo miesto ar
ba neturite atsakančio agento savo 
mieste.

Mes jums pranešam kad visus to
kius reikalus mes atliekam per pač- 
tą teisingai ir saugiai. Musų Agen
tūra yra uždėjusi kaucijas (bonds) 
ir siunčiami per musų agentūrą pi
nigai nepražudys nei vieno cento.

kada nori pasiųst pinigų arba 
Laivakortę i Lietuvą atrašyk pas 
mus laišką klausdamas informacijų 
ir mes tuojau suteiksime ,visas in
formacijas, arba suteik mums aiš
kų adresą kam nori kad mes pa
siųstume pinigus, ir kiek, o mes tą 
pat dieną kaip gausime jūsų money 
order} ant musų agentūros vardo 
išsiųsime tamistos pinigus j Lietu-' 
vą. Pinigus siunčiame į Lietuvą 
Dolariais ir Litais draftais po die
niniu pinigų kursu peri pačtą ir te- 
legramais.

Kurie manot atvažiuot j Clevelan- 
dą pirkt kokius biznius arba na
mus ir kitokiais klausimais kaslink 
darbų Cleyelande visada rašykit lai
šką j musų Agentūrą, o mes 
ksime teisingas ir greitas 
nacijas.

Musų Agentūroje vakarais 
iki 9 esti vienas iš gabiausių

EKSTRA EKSTRA EKSTRA! 
Utarninke, Gruodžio 12 d. 

nuo 7:30 vakare 
Keliautojas F. BURCH 
Kalbės Svarbių Dalykų 

WM. ABEL SALĖJ 
7017 Superior Ave.

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO

. Temoje
ŠĖTONO KARALYSTĖ 

PUOLA
Nedėlioj' Gruodžio 10 d.
Pradžia 2:45 po pietų

7017 Superior Ave.
Inžanga dykai. Kolektų nėra.

3

4
5
6
7
8
9

10

Kviečiam visus atsilankyti. Inžanga dykai—Kolektų nebus.

sntei- 
infor-

nuo 6 
_ . advo

katu kuris priima visas provas ir 
teisingai veda.
Valandos: nuo 8:30 iki 12 dieną. 

Nuo 2:30 iki 9 vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

GEO. KAUPAS CO.
Successor to Zupanc & Kaupa
Lietuviška Agentūra Pinigą 

Siuntinio ir Laivakorčių 
Pardavimo.

6603 St. Clair Av. Cleveland

Sported

WE ARE DISTRIBUTERS OF 
GARRET & GO’S Inc.

VIRGINIA DARE ’ VERMOUTH 
To introduce this wonderful non

alcoholic drink 
SPECIAL PRICE $11 PER 12 QRTS 

Write for our latest Catalogue 
mailed Free — Ask for special 
offers. “ASK ABOUT OUR — 
VINOBAR — IT IS GREAT?

MONTREAL BOTTLERS CORP. 
129 E. 59th St. Ne York City.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems "Dirvą”

PRANEŠIMAS
' Pieno išteklius Cleveland© srityje 

yra .nupuolęs žemiau normalio. Ne
patogios jo gaminimui aplinkybes, la
bai kįlanti kastai pašaro, ir prastas už- 
derejimas šieno privedę prie tokio pa
dėjimo. ,

Pieno išteklius yra taip pat žemiau 
normalio visose dalyse šalies. Kiti 
miestai tą keblumą sutinka mokėda
mi užininkams brangiau už jų prista
tomą pieną.

Kad Cleveland© srityje pieno pro
dukcija padidėtų iki reikalingo dau
gumo patenkinimui reikalavimų, rei
kalinga pakelt kainas ūkininkui-— o 
tas apima tuojau pakėlimą naudotojui 
kainos.

Beveik visi padidinimai kainų įvesti 
už Belle Vernon Pieną jo naudotojams 
nuo Sausio 1 dienos — sykiu imant ir 
dabartinį pakėlimą — nueina ant ap
mokamų kainų ūkininkams.

Nuo Gruodžio 1 dienos, kaina Belle 
Vernon Pieno kvortose pakeliama nuo 
13c ant 14c; puskvortėse, nuo 7c ąnt 
8 c,

SelU4UĮ''&eUe Vernon

12
13
14
15

16
17
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23 
24'

Mes dabar gyvename svieto pabaigoje.
Laikai Pagonę jau išsipildė. —Ev. šv. Luko, 21:24.
Karalystes šio svieto jau persimainė su didžiu trenksmu. — 
Dan. 2:44.
Didysis vargu laikas jau atėjo. — Mat. 24. /-
Su tuo laiku užsibaigia Evangelijos Gadynė.
Prasideda didysis; pasaulio' Gryžtmėtis.
6000 metų nuo pasaulio sutvėrimo jau pasibaigė.
Septintas tūkstantis yra Sudna Diena. t
Antikristas bus apreikštas visam svietui.
Ateina geidavimas visi) tautų.
Prisikėlimas iš numirusių yra galimas.
Užtenka vietos prisikėlusiems milijonams.
Karalystė Dievo jau visiškai prisiartino.
Tikroji Bažnyčia trumpu laiku pasirodys.
Numirėliai yra numirusiais, ir jų dūšios negyvos. — Saliamono 
Mokinimai, 9:5.
Pekloje dabar nėra velnių. — Mat. 25:41.
Mirtis, velniai, ir pekla bus išinaikinti. — Apr. 20:14.
Ateina laikas kuriame žmonės nebemirs.
Paslaptingasis Babilionas jau griūna.
Kūkaliai dabar yra deginami. — Mat. 13.
Yra viltis išėjimo iš peklos. — 1 Zom. 2:6.
Jėzus išėjo iš peklos. — Darb. Ap. 2:27—32.
Naktis verksmo baigiasi linksmame rytmetyje. Apr. 21:4. 
Kristaus Karalystė bus palaiminimu visiems.

Artistiški Paveikslai
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS SAVO 
DRAUGUI AR DRAUGEI — PAVEIKSLAS.
Mano fotofragijų studija yra įrengtą pagal aug- 

štos klesos reikalavimų, nes pats esu praktikavęs 
didžiausiose Cleveland© studijose. Traukiu pavei
kslus pavienių ypatų, grupių, šeimynų, vestuvių, 
vaikų ir šiaip kokie tik reikalinga. Kainos dabar 
yra dikčiai nupigintos, todėl pasinaudokit proga.

Didinu paveikslus nuo mažų gatitų iš Lietuvos ir 
pritapau artistiškus rėmus. Taipgi traukiu pa
veikslus ant pasportų išvažiuojantiems ir ant re
gistracijos aplikacijų reikalingus.'

ANTANAS BARTKUS
1197 Ęąst 79th’ Street Cleveland, Ohio

JOHN BOLK

Aš, ŽEMIAU PASIRAŠĘS NORIU IŠ
REIKŠTI SAVO PADĖKĄ

DR. ALBERT IVNIK, D. C.
CHIROPRAKTORIUS

5506 St. Clair Avenuė
Kampas St. Clair Ave. ir E. 55 St. 

kuris. išgydė mano nuo ligos skilvio, inks
tų, taipgi galvos’ skaudėjimų ir abelno 
silpnumo, taipgi noriu pasakyt jog aš da
bar jaučiuosi visai kitomis žmogus, 
noriu kad šis mano pranešimas 
tų kenčiančius, kadangi aš tikiu 
vieriag gali pagelbėt šis naujas 
mokslas, kaip pagelbėjo man.

JOHN BOLK, 1125

Aš 
pertikrin- 
jog kiek- 
sveikatos

E. 76 st.

©©©©@@©@©©@©@©©@@©©©©@©@©©

Pinigų Siuntimas ir 
Laivakortės
Siųsdami pinigus į Lietuvą savo giminėms at
rasite čionai geriausį ir greičiausi patarnavi
mą; Pinigai pasiunčiama draftais, money or
deriais ir doleriais. Nueina greičiausiu laiku. 
Per netoli trisdešimts metų Cleveland© Lietu
viai pirko pas mus laivakortes ir sau savo gi
minėms Į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo

i patenkinti musų patarnavimu.
A. B. BARTOŠEVIČIUS

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO.
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, 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 

I skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
. po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rių užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
šį neturėjo užtektinai apsipažinūno ir pa- 
šjt) tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

HimlD I 0 IT l|Į ~ ĮLoįMano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
flisSr 17 n H- Spindulių Roeritgeno ir pilnas Bakte-
Į jjy J įLždn | i įu|| riologiškas egzaminavimas kraujo ati-4 “: ScT f vlfff dengs man tikrą jūsų ligos priežastį

u ■ Į- fįy Ims ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums
vffiif an&ryž senoji jūsų sveikata ir 
Ufigl tvirtybė. , Jeigu turite nusilpnėjusius 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

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.


