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Norima Sąjungos
su Vokietija Sykiu
PRIĖMIMAS VOKIETIJOS I SĄJUNGĄ REIŠ

KIA GAVIMĄ JOS UŽTIKRINIMO NE- 
KELT KARES EUROPOJE

Lausannoj Amerika ir Anglija Reikalauja Užtikri
nimo Liuoso Perėjimo į Juodąsias Jūres.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijų vei
kimas maždaug tokis :

East Liverpoolio distriktas vėl 
subruzdo veikti užbaigus puodi
ninkystės darbų strieką. De
šimts savaičių išstreikuota dėlto 
kad kompanijos nesutiko pakel
ti mokesties 7 nuošimčiais.

Kitose valstijose irgi sugryžo 
prie darbo streikuojantieji puo- 
dų-indų dirbėjai. Gruodžio 18 
d. Atlantic City įvyks darbdavių 
ir puodininkystės' darbininkų u- 
nijos atstovų galutinos derybos.

Vagonų į anglies kasyklas ne- 
prištatoma užtektinai, veik tik 
53 nuošimčiai normaiio skaičiaus 

* tegaunama anglies išgabenimui.
Nesusipratimų dar ėsti delei 

nepavykusių Chicagoj angliaka
sių unijas atstovų ir operatorių 
tarybų algų nustatyme. Abi 
pusės griežtai laikosi savo, kuo
met balandžio.1 d. 1923 m. jau 
reikės turėti rfrba naujas algas 
ar senomis dirbti, bet neprieina
ma prie išvados kaip tikrai nu- 
sfetatyti.

Kasyklų operatoriai pako jie 
negali toliau laikytis dabartinių 
sutarčių, kurių panorėsimo keis
ti pereitą balandžio mėnesį ki
lo streikas.

Youngstowno ir Clevelando 
geležies ir plieno išdirbystės nu
mato gerą veikimą ‘bent pirmam 
ketvirtdalyj sekančių metų. Vi
sų produktų kainos maždaug nu
sistovėję. Mažėjimas anglies kai
nų, apmažėjimas plieno ir gele
žies išdirbimo lėšų, duoda pro
gos pirkėjams naudotis pigesne 
geležimi ir plienu.

Akrone automobiliams gumų 
' išdirbimas eina padidintu saiku. 
Visi laukia didelių reikalavimų 
pavasario laiku.

Ohio valstijos ūkininkai šiuo 
metu neturi tiek daug avinukų 
ir avių pardavimui kiek pernai, 
delei ko šįmet jie yra brangesni. 
Už 100 svarų tų gyvulių šįmet 
gauna $10.65, arba 
giau negu pernai.

Indiana valstijoj 
kasyklų darbininkai 
del kompanijų atsisakymo ati
duoti nuo darbininkų specialius 
mokesnius uždėtus streiko pa
sekmėj.

Scranton, Pa. — Netoli šio 
miesto parako dirbtuvės eksplo
zijoj užmušta penki darbininkai.

Havana, Kuboj, cukraus dirb
tuvėj sprogus garo katilui už
mušta ar sužeista 100 darbinin
kų.

Fall River, Mass., audėjai pa
davė reikalavimą pakelti alg-as 
abelnai imant ant 29 nuošimčių.

Mažinant laivu darbininkų al
gas, Suvienytų Valstijų valdžia 
savo kontroliuojamų laivų darbi
ninkams abelnai numažina po 
10 milijonų dolarių kas metai 
nuo to kaipo po karės pradėjo 
laivus leisti jurėsna. Suvirš 50 
tūkstančių darbininkų dirba ant 
valdžios laivų./

Pennsylvania gelžkelio kom
panija atidavė savo darbinin
kams nedamokėtas algas sumo
je $1,800,000 išyiso. Tie pinigai 
buvo atitraukta nuo reguliarių 
jų algų del ko buvo kilęs gelž- 
keliečių streikas.

Kanados gelžkelių darbininkai 
sutiko priimti numažintas algas 
nuo 5 iki 9 centų ant valandos.

Youngstowno distrikte sovie
tų Rusijos įgaliotinis bando su
rekrutuoti 5,000 geležies darbi
ninkų važiavimui į Rusiją. Jie 
bus išgabenta pavasarį į Rusi
ją, ir garantuojama jiems 90 
nuoš. pelno už jų darbą. Reikia 
kožnam sutikti išbūti du metu 
prie darbo.

$3.80 dau-

kaip kurių 
sustreikavo

Taikos Sutartis Tegali
ma ir Vokietiją

Priėmus
Washington. — Vokietijos, 

Suvienytų Valstijų, Did. Britani
jos ir Italijos sąjunga dar gali 
įsikūnyti pasekmėj atsilanky
mo buvusio Francuzijos prem
jero Clemenceau į Suv. Valsti
jas. Tas yra labai reikalinga 
užtikrinimui pasaulinės taikos 
ir ramumo Europoj. Metai lai
ko atgal Washingtone keturios 
valstybės padarė dešimties me
tų sutartį palaikymui ramybės 
Pacifike. Clemenceau atvirai ne
bandė pareikšti savo misijos tik
slo iki jis nepaskaitė Prezidento 
Harding’o kalbos Kongrese, ka
me prezidentas rekomendavo tą 
keturių valstybių sutartį Pacifi
ke kaipo “modelį panašiems už
tikrinimams kur tik abelni pa
saulio reikalai liečiasi.7,... r. / v k

Ta pati mintis buvo išstatytai 
metai laiko atgal, tik neforma
liai, bet iš Amerikos pusės buvo 
duota suprasti 'jog ant kiek tas 
paliečia Suv. Valstijas, iš jų ne
galima tikėtis nieko iki keturių 
valstybių Pacifiko sutartis ne
bus užtvirtinta. Francuzija jos. 
dar neužtvirtinus, nors praėjo 
dvylika mėnesių po Washingto- 
no konferencijos. Tečiau dabar 
Francuzijos parliamentas svar
sto tą sutartį ir gal ji neužilgo 
bus užtvirtinta, kas atidarys ke
lią svarstymams Europos tai
kos klausimo.

Francuzai neprielankiai žiurė
jo į sumanymą priėmimo Vokie- 

1 tijos , į tokią taikingumo sutar
tį, tečiau jeigu sekti Prezidento 
Hardingo modelį. Vokietija tu
ri būti priimta, čia yra pana
šiai kaip su Japonija: iš jos pu
sės buvo numatoma pavojus, tai 
vietoj ją išskirti ir susivienyti 
prieš ją, Japonija buvo priimta 
ir davė savo užtikrinimus Paci
fiko ramybės palaikymui.

Bado Aukos šio Rudenio
Helsinfors, Suomija. — Tarpe 

rugsėjo ir lapkričio 180,000 žmo
nių mirė iš bado Ukrainos ir 
Volgos srityje Rusijoj, sulyg ofi
cialių žinių gautų iš Petrogrado.

Japonijoj Užmušta 100
Žemes Drebėjimu7

Tokio, Japonija. — Japonijos 
salose įvyko žemės drebėjimas; 
ant Kiušua salėsi užmušta 22 žm. 
Iš kitų salų atėjo žinių irgi apie 
didelį žemės drebėjimą kuris tę
sėsi per 30 valandų be sustoji
mo. Užmuštų skaičius menama 
bus virš 100. Nekuriose vietose 
žemė nuskendo po tris pėdas; 
daugybė tiltų sunaikinta, že
mės drebėjimo priežastis paėjo 
nuo vulkano Aso veikimo.

Rusai Perka Traukinius
Washington. — Virš 59 nuo

šimčių Rusijos gelžkelių lokomo- 
tivų yra sugedę po revoliucijos 
dienų. Kas mėnuo jų pataiso
ma po 700 šimtus. 
12,000 sugedusių,
lokomotivų dabar veikia.
se dienose dapirkta iš užrubežio 
dar 529 lokomotivai.

Vagonų taisymais irgi baido
ma paskubėti, nors nėra ką jais 
vežti.

Dar yra į 
Apie 1,500 

šio-

Londono Premjerų Kon
ferencija Skilo

Londonas. — Aliantų premje-
■ rų konferencija, sušaukta pri- 

rengimui pamatinių dėsnių ku
rie turėtų būti aptarta aliantų 
finansų ir atlyginimų konferen
cijoj Brusselyje, pairo. Prem
jerai išsiskirstė gruodžio 11 d.

. nutardami susieiti sausio 2 d.
> Anglijos premjeras Bonar
• Law ir Francuzijos premjeras 
1 Poincare nesusitaikė ant bendrų
■ punktų. Francuzai reikalavo
■ griežtų garantijų pirm negu su-
■ tiks leisti Vokietijai mokesnių 
‘ atidėjimą, kas ir buvo svarbiau- 
1 šia priežastis tarybų skilimo. 
' Francuzų reikalavimuose buvo
* užėmimas Ruhr srities su atsa- 
' kančių skaitlium kariumenėš už-' 
1 tikrinimui išrinkimo mokesnių 
' ir paėmimas į Francuzų rankas 
' Reino krašto administracijos.
' Poincare atsisakė kalbėti kur 

neminima užėmimas po Francu- 
' zų kontrole Ruhr srities, o Bo

nar Law spyrėsi jog Anglijos
■ žmonės priešingi bent kokiems 
’ militarisms pavelijimams.
T Iš Francuzų ratelių atėjo ži

nių jog apie sausio 16 bus duo
ta Vokietijai moratorium ir kad 
Francuzai tuoj užims Ruhr sri
tį?

Nesusitaikančios valstybės at
sižiūri į Suv. Valstijas su vilčia 
kad jos .padėtų anoms išvengti 

' galutino skilimo del atlyginimų 
rinkimo nesusitarimo.

Kiek nujaučiama, Francuzija 
neįstengs išgauti sau norimų ga
rantijų, ir jeigu atsitikime ji im
sis veikti viena, tokis veikimas 
apsiribos tiluužvedime Reino ša
lyj savo administracijos, tečiau 
Anglija dar bandys daryti vieną 
pasiūlymą susitaikymui pirm ne
gu galutinai atsimes nuo Fran
cuzų. Tas pasiūlymas, manoma, 
bus formoj panaikinimo Fran
cuzijos skolų, jeigu ji sutiks ant 
prieinamų atlyginimų iš Vokie
tijos ir atsisakys nuo naudoji
mo spėkos. Anglija, sakoma, 
bandys prašyti Amerikos val
džios panaikinti Francuzų sko
las šiai šaliai, ar bent dalyvauti 
konferencijoj kurioje tokis žin
gsnis bus svarstoma.

Francuzija nesibaido nuomo
nės palengvinimo Vokietijos mo
kesnių jeigu Suv. Valstijos 
Anglija panaikins jos skolas.

ir

Skerdynės Lenkų Prezi
dento “Šventinime”
Varšava. — Naujai išrinkto 

Lenkijos prezidento, G. Naruto- 
vičio prisaikdinimo dienoj, kilo 
riaušės, muštynės ir skerdynėls, 
kame daugybė sužeista ir daug 
užmušta. — Nedykai Lenkai ir 
Lietuvius žudo užimtose žemėse, 
kada jie yra tokie žvėriški jog 
ir save žudosi.

Harden apie Clemenceau 
Kalbų Blėdingumą

Berlinas. — žymiausias Vo
kietijos rašytojas-publicistas ir 
redaktorius, Maximilian Harden, 
paleido į Amerikos spaudą savo 
straipsnius ragindamas Farncu- 
zijos atstovą Clemenceau paim
ti pavyzdį nuo prakilnių Ame
rikos vyrų, Linkolno, Washing- 
tono, Franklino, pareiš'kdamas 
jam 'jog dabartinis Francuzijos 
nusistatymas link Vokietijos pa
sirodo pražūtingas abiem tom 
šalim, nes jeigu ekonominė Eu
ropos valstybių vienybė neįvyks 
abi tos šaljs skaudžiai nukęs. |

DARDANELIAI TURI 
BUT ATVIRI

Lausanne, Šveicarija. — Gre- 
kų-Turkų taikymo konferencijoj 
Anglijos atstovas Curzon parei
škė priešingai Turkų reikalavi-' 

(mams, jog Dardanelių pertaka 
turi būti laisva ne tik komercia- 
liams visų tautų laivams, bet ly
giai ir kariškiems laivams, ir 
kad Dardaneliai ir Bosforas tu
ri būti demilitarizuota po tarp
tautine kontrole.

Aliantai sutinka kad jokia ša
lis negalėtų pasiųsti daugiau sa
vo kariškų laivų į Juodąsias jū
res už kurią kitą šalį.

Amerikos atstovas pareikšda
mas Suv. Valstijų valdžios nuo
monę, skaitė pranešimą griež
tai nurodydamas išlygas sulyg 
kurių Washingtono valdžia no
ri kad per tą siaurumą galėtų 
vaikščioti liuosai kaip prekybi
niai taip ir kariški laivai. Suv. 
Valstijų atstovo pareiškimas pa
remia aliantų reikalavimus prie
šingus 'Rusų ir Turkų norams, 
kurios valstybės reikalauja už
darymo Dardanelių kitoms vals
tybėms išskyrus Rusus ir Tur
kus.

Anglija su Rusija varžosi už 
Juodąsias jūres, tuo tarpu Tur
kai nori užganėdint abi tas pu
ses, ir Turkai sutiktų ant bile 
nuosprendžio užganėdinančio ir 
Rusiją ir Angliją, jeigu tekis 
butų galima atsiekti.

Amerikos atstovas pareiškė 
pasipriešinimą prieš Turkų rei
kalavimą prašalinti iš Konstan
tinopolio 200,000 Grekų gyven
tojų. Jiems’ kaipo 'gyventoj ams 
turi būti teisė tenai likti ir Tur
kai neturi jų Žudyti.

Jis nori kokio 
Amerika, kas 
negu Rusijos 
Europos val-

LENIN NORI AMERI
KOS UŽJAUTOS

Cleveland. — Atvykęs į pro- 
gresivių konferenciją Amalga- 
meitų (siuvėjų) unijos preziden
tas S. Hillman, kuris nesenai su- 
gryžo iš Rusijos, pasakoja jog 
Leninas yra labai draugingas 
Suv. Valstijoms, 
nos susitarimo Su 
butų svarbesniu 
pripažinimas per
stybes. Rusija, sako Hillman, 
išbrenda iš chaoso (suirutės), 
ji pradeda atrasti kur ji randa
si. šiandien tik tolimesnės sri
tis tekenčia badą; miestai atsi- 
stodinėja ant savo kojų. Petro
gradas vėl lieka tipišku Europos 
miestu ir Maskva su Kazanium 
netoli likę nuo jo. Po teisybei, 
tenai perdaug pinigai mėtoma. 
Perdaug kabaretų Petrograde 
įsisteigę; Nevski Prospekt vėl 
nušvitęs panašiai kaip pirmiau 
būdavo. Tečiau visur matosi 
noro kaip nors prieiti prie susi
draugavimo su Suv. Valstijomis. 
Aš esu matęs nepasitenkinimų 
sovietų valdžia, tečiau niekur 
neapsireiškė pageidavimų per
mainos.

Hillman įsteigė Rusijoj dra
panų siuvyklą surinkdamas pi
nigų iš raudonesnių jų kriaučių 
unijos narių. Rusijos valdžia 
siuvyklos įsteigimą ir neliečia
mybę garantuoja, ir Hillman ka
da nors netekęs čia unijos pre
zidento šiltos vietelės pargryžęs 
į Rusiją bus kapitalistu, 
paeina iš Rusijos.

Jis

Vi

NAUJA TVARKA PASŲ REIKALAUJANT
Ji Ineina Galėn nuo Gruodžio 1 5 d.

Pradedant nuo gruodžio 15 d. 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
išdavinės užsienių pasus prisi
laikant naujų valdžios parėdy
mų.

Sulyg šių parėdymų, pasų pra
šymuose padaroma kelios per
mainos. Pav., paso prašymus 
nereikės daugiau daryt po prie
saika pas Atstovybėje užsiregis
travusį notarą, užteks priesai
kos pas bile notarą arba asmenį 
kuris turi teisę prisaikdinti su
lyg vietos įstatymų. Liudinin
ko atskira priesaika yra panai
kinama, o taipgi panaikinama ir 
pilietybės paliudijimas nuo vie
tos organiza'cijų. Vietoje šios 
buvusios tvarkos, bus reikalau
jama kad kiekvienas paso prašy
tojas pristatytų Atstovybei ori
ginalius raštus (nuorašai nepri
imama) įrodančius Lietuvos pi
lietybę, būtent senus Rusų pa
sus, Ob-Ostų pasus, Rusų laikų 
sąrašų knygas, gimimo arba ap- 
sivedimo metrikus’.

Yra taipgi ir kitų smulkes
nių pakeitimų, ir todėl visus pa
sų prašymus siunčiamus po 15 
gruodžio reikės išpildyti ant 
naujų blankų; senos blankos be 
atatinkamų pataisymų bus ne
tinkamos. (Naujos blankos tu-

shingtone pirm gruodžio 22 d., 
1922 m., nes, sulyg dabar vei
kiančių įstatymų, joki pasai ne
bus išduodama po tos dienos.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
AMERIKOJE.

Mokesčiai už Siuntinius 
Lietuvon Renkami

Į Lietuvos Atstovybės raštą 
iš gegužio 13 d. Muitinių Depart- 
mentas praneša kad sulyg L. L. 
Muitinių įstatų par. 1, “Pačto 
siuntiniai iš užsienio esti muiti
nės peržiūrimi ir už juos ima
ma rinkliavos išleistomis tam 
reikalui taisyklėmis”. Prisilai
kant šio įstatymo muitinės pri
valo visus gaunamus iš užsienio 
siuntinius atidaryti ir peržiurė
jus išjieškoti muitą sulyg Tari
fo. Danai iš Amerikos ateina 
siuntiniai be jokių deklaracijų, 
arba, jeigu ir buvo prikergta 
kokis lakštelis tai jame tiktai 
nurodyta siuntėjo ir gavėjo ant
rašai, o daugiau nieko, kas mu
sų įstatymais visiškai neleistina 
— visi siuntiniai privalo būti ly
dima deklaracijomis, tai yra vi
si daiktai deklaracijoje privalo 
būti rašomi Lietuvių kalboje.

Airių Laisva Valstija 
Įsteigta

Dublinas. — Airių Laisvos 
Valstijos miilitarė valdžia įsa
kė visiems policistams ir ka
reiviams nušauti buvusį Ai
rių Respublikos prezidentą De 
Valerą kaip tik jį kur pama
tys. De įValera dabar slap
stosi Dubline. Jis vadovauja 
kovą už respubliką.

Dublinas. — Anglijos lordų 
butui, užtvirtinus, Airių Laisva 
Valstija pradėjo savo karjerą 
kaipo viena iš daugelio autono
minių žemių Britiškoj imperijoj.

Nežiūrint to, Airiai respubli
konai 'paskelbė “kovą iki mir
ties” už savo šalies nepriklau
somybę, ir jie pasiryžę kovoti 
prieš Laisvos Valstijos valdžią 
tolei “kolei Airijoj bus žmonių”. 
Iš to Anglijai tik -juokas, Airi
jai gi pražūtis.

Ulsterio, šiaurinės Airijos, ad
ministracija nuvyko Anglijon su 
pareiškimu 'karaliui jog Ulsteris 
nepriguli prie Laisvos Valstijos. 
Mat, Ulsterio provincija įsistei
gus pora metų atgal artimoj iš
tikimybėj Anglijai, nori ir to
liau laikytis savos tvarkos.

Leidėjui “Freeman’s Journal” 
laikarščio Dubline prisiųsta pra
nešimas kad jis ir jo redakcijos 
štaibo' nekurie nariai apleistų 
miestą po bausme mirties. Res
publikonai jau seniau tam laik
raščiui davė pasergėjimą kad 
laikytųsi laisvų Airių pažiūrų 
arba atiduotų laikraštį respubli
konams.

Už nužudymą trijų respubli
konų kovotojų, atkeršydami lai
svos valstijos pusei respubliko
nai. sudegino trijų valstijos val
dininkų namus.

Pasaulio Moteris už 
suotiną Taiką

Haga, Holandija. — Moterų 
Tarptautinė Lyga taikai ir liuo- 
sybei, gruodžio 9 d. savo konfe
rencijoj priėmė rezoliucijas rei
kalaujančias naujos taikos pa
remtos ant naujų tarptautinių 
sutarčių, ir pavedė savo narėms 
darbuotis tam tikslui ar pasi
naudojant Tautų Sąjunga, pa
viene kokia tauta ar grupe tau
tų. Moterįs išleido griežtą per
sergėjimą pasauliui kad nebūtų 
bandoma užimti Vokietijos dis
triktas Ruhr, ir nusprendė ren
gti masines demonstracijas sy
kiu su kitomis taikos trokštan
čiomis organizacijomis, prade
dant kampaniją sujudinimui vi
sų reikalavimui naujos taikos.

Francuzų delegatės pasmerkė 
dabartinį miiitarizmą ir tikrino 
jog Francuzija liko panaši senai 
Prūsijai. , Jos pasižadėjo spaus
ti savo valdžią kad atlyginimų 
klausimas butų protingiau su
tvarkyta, tuo tarpu Amerikos, 
Anglijos ir Belgijos delegatės 
pasižadėjo išreikalauti savo val
džių kad butų ištraukta kariu
menė iš Vokietijos.

Linčiavimas vis Madoj
Perry, Fla. — Keletas tūks

tančių baltų žmonių atėmę iš 
kalėjimo negrą, kuris sakoma 
prisipažino nužudęs mokytoją, 
ir sudegino jį.

Kalėdoms ateinant, apsisaugo- 
kit nuo visokių nuodų,.nes jums 
nuodų dirbėjai turi jau pridirbę 
jų ir pardavinės už gerą.

Valdžias žinioj šiuo tarpu yra 
38,826,195 galionų tikros degti
nės, kuri saugojama nuo parda
vinėjimo. Padauginkit ant ke
turių tą sumą žinosit kiek išeis 
kvortų, o kurie žinot kiek iš 
kvortos išeina gurkšnelių pa
dauginkit vėl ant tiek. Paskui 
padalinkit ant 105,000,000 ir ra
sit po kiek gurkšnių išpultų ant 
Kalėdų kiekvienam Suv. Valsti
jų gyventojui.

ri ant viršutinio kairiojo kampo 
žymę “22-11”). Statistikos ži
nių kortelės palieka tos pačias, 
be jokių permainų.

Norirftieji įsirašyti į Lietu
vos piliečius privalo gauti šių 
blankų iš vietos paskolos stočių, 
veikėjų, agentų, laikraščių re
dakcijų, arba raštu iš Lithua-

Kas del siunčiamų dovanų gi
minėms bei pašalpų, už tai mui
tas kaip ir už kitas įgabenamas 
prekes. Keleiviai važiuojantie
ji su užsienio pasais gali turėti 
be muito savo reikalams prekių 
nedaugiau 50 litų -vertės, taip 
pąt praleidžiama be muito var
toti rankiniai daiktai, nedides-

nian Legation, 1925 F St., N. W. niame skaičiuje kurie reikalin- 
Washington, D. C., ir jas išpil-'ga žmogui kelionėje, ir daiktai 
džius, kartu su ®avo paveiks- sulyg jų speciališkumo, pavyz- 
lais ir atatinkama mokestimi pa- džiui: smuikininkui smuiką, ir 
siųsti Lietuvos Atstovybei Wa- Į tt.

PINIGAI
Nepastovus gyvenimas Lietuvoje verčia jūsų 
gimines atsižvelgti į jus ir prašyti pagalbos 
pinigais. O per kur geriausia siųsti pinigus? 
Ar verta eit pas svetimtaučius ir ant rytojaus 
gailėtis kad netinkamai, netaiku, nepilnai nu
siuntė jūsų pinigus? “Dirvos” Agentūra pa
tarnauja savo skaitytojams ir abelnai Lietu
viams pinigų persiuntime. Viskas ko reikia 
tik ateikit Ofisan, arba iš kitur prisiųskit su
mą kiek norit kad jūsiškiai gautų Lietuvoje.
Persiuntimas, $1.50 už 100 Litų.

Siunčiame ir Amerikos Dolariais.

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

“DIRVOS”AGENTŪRA
7907 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

Chinai Atgavo Šantungą
Tsingtao, šantung. — Pirmu 

kartu po dvidešimts keturių me
tų Chinijos vėliava tapo iškelta 
virš valdžios budinko kurį nau
dojo Vokiečiai ir vėliau Japo
nai, kurie užėlmė šantungą Vo
kietijai pasitraukus, šantung 
tokiu budu, be didelių iškilmių, 
atgrąžinta Chinijai. Gruodžio 
14 d. visa Japonų administraci
ja ir kariumenė šantungą aplei
do.

$15,000,000 Gaisras
Astoria, Ore., suvirš trisde

šimts blokų biznio distrikto iš
degė, dauguma žymiausių biz
nio įstaigų ir bankų nušluota ug
nies. Nuostolių padaryta ant 15 
milijonų dolarių; du žmonės su
degė.

------------------------------------------------------------- ,
Lietuvos Atstovybės Skelbimas

Sulyg Lietuvos 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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vos artistams. Programą išpil-, “Palydėjau Svajonėlę” ir “Po-

vietoj nuo 7:30 yafcargy/j/

SO. BOSTON, MASS.
Lapk. 28 d. Municipal salėje 

buvo surengta koncertas Lietu-

ii. 1
karo vedėjas ir praneša publikai | Putvinskaitė,: .ponia Z.. NeViac- 
palukėti, nes p. LeŠkeviČiųs ža-) kienė ir K. Ęipdaravičius, ku

tore”; Vyrų kvartetas
I džia Trimitai” ir

Gabijos Choras —
Oi Motule Ma

iMi

8H
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PITTSBURG. PA.
Sandaros 36 kuopa gruodžio 

3 d. laikė mėnesinį susirinkimą. 
Nors tai turėjo būti metinis su
sirinkimas ir valdybo švinkimas, 
bet kad “Sandaros” No. 48 ne
atėjo į Pittsburgh prieš nedėl- 
dienj, daugelis gal ir nežinojo 
jog susirinkimas įvyksta, ne visi 
nariai atsilankė. Taigi nutar
ta valdybos rinkimus laikylti se
kančiame susirinkime, sausio 7 
dieną.

Toliau, buvo priimta Seimo 
Rengimo komisijos raportas ir 
užgirta kad Sandaros Seimas 
prasidės sausio 25 d., ketverge. 
Ketvergo vakare L. M. D. salėj 
bus surengta delegatams vaka
rienė susipažinimui vienų su ki
tais ir su svečiais Pittsburgie- 
čiais. Vakarienei įžanga nutar
ta padaryti $1.50 ypatai.

Anltroj Seimo dienoj, pėtny- 
čios vakare, rengiama koncer
tas, kurį atliks Birutės Choras.

Trečią Seimo dieną, (subatos 
vakare, bus prakalbos L. M. D. 
name, o nedėlioj, sausio 28 d., 
rengiama didelės prakalbos po 
pietų Apollo Teatro salėj, S. S. |

Tarp įnešimų Seimui, paduo-Į 
ta kad butų geriau sutvarkyta 
Moterų Skyrius Sandaroje, kadi 
moterįs galėtų prigulėt prie San-1 
daros savo paskiromis kuopo-l draugijų, kame išnešta protesto 
mis. Paskui, kad butų padary-. rezoliucijos prieš brangią regis- 
ta patvarkymas kaslink/organo: j traciją ir atėmimą pilietybės tei
kia moteris priguli ir jos vy-ĮsjU( prieš dabartinę Atstovybę, 
ras tai į jų namus ateina dvi mirties bausmę, bažnyčios pri- 
“Sandaros”, kas nėra reikalin-| jungimą prie valętybės, varžy- 
ga. Politinio Iždo reikale hu- mą sąžinėj,.,'spaudos ir susirin- 
tarta duot Seimui įnešimą kad, kimų laisvės,, žemės rėformą, ir 
Iždas butų prijungtas prie San- ug suteikimą amnestijos politiš- 
daros po vienu iždininku ir vie- kiems kankiniams? Lietuvos pre-' 
nbj raštinėj vilams reikalus ves- zidento rinkimas, ,to^..^ezoliuci- 
ti, o jeigu reikalas tai kad tik jog reikalaujama,* kad ..butų vi-

tam paskirtas žmogus Iždo (tvar
ką užžiurėtų, bet po ta pačia vir
šenybe. Dabartinių budu, per
daug'esti iškaščių.

Toliau, nutarta surengt drau
gišką vakarienę dar pirm Sanda
ros Seimo (aiškiau sakant, ves
tuves 36-tos kuopos su naujai 
susitvėrusia Sandaros moterų 
kuopa), šios vakarienės tikslas 
paliraukt daugiau jaunimo prie 
Sandaros kad drauge galėtų dar- 

| buotis.
Nutarta iškolektuot visus na

rių mokesnius į Sandarą kad ne
liktų nei vienas nąrys skolingas 
už šiuos metus. Soho dalyj iš
kolektuot pavesta J. Virbickui 
(149 Moultrie st.), S. S. dalyj 
J. Kuzinui”'(212DZ Larkins ai.). 
Taigi visi Sandariečiai turėtų pa- 
sistengt užsimokėt už šiuos me
tus kurie skolingi, o pasirūpint 
sekantį metą užsimokėt iškalno 
už visus metus, taip kad Centre 
neliktų jokių skolų nei pėdsako 
iki Seimo.

Juozas Virbickas.

NAUGATUCK IR UNION 
CITY, CONN.

Gruodžio 3 d. Linden Parke 
j atsibuvo Naugatucko ir Union 
City b Lietuvių vįešas susirinki
mas surengtas septynių Vietos

suotina®, o ne Seime.
Pasirašo Rezoliucijos Komisija: 

Jonas Pocius, 
Viktoras Gicavičius,' 
Juozas A. Shunskis, 
Feliksas Vilkas, 
Jonas A. čižauskas, 
Magdelena Bekerienė, 
Jonas Koris.

da dar 'ką naujo parodyt. Leš- 
kevičius sulošė girtuoklio mono
logą, iš kurio, juokų buvo bega
lo. Ledų Karalius.

Gabijiečių koncertas. Lapk. 
26 d., Lietuvių salėj, Gabijos D- 
ja, kuri South Bostoniečių tarpe 
veikia kaipo muzikos ir dramos 
draugija, komp. M. Petrauskui 
dalyvaujant davė koncertą.

Koncerto programas buvo il
gas ir turiningais. Susidėjo iš 
dainų, smuikos muzikos, piano, 
ir tt. Vyrų kvartetas atliko:

dė M. Leškevičius, P. Oleka ir 
J. Byra. Visas programas bu
vo iš naujų dainų, mums Ame
rikiečiams |dar negirdėtų. To
kio smuikininko kaip p. Leškevi
čius Amerikos Lietuviai dar nė
ra girdėję, o dainininkai irgi ne
sulyginamai puikus.

Viena tik bėda buvo kad salėj 
pianas buvo sugedęs, nebuvo ga
lima tinkamai akompanuot prie 
dainų, vieną programo puriktą 
iš tos priežasties net reikėjo i§- 
lenkt.

čia tai rengėjų kaltė. Tą va
karą rodos Lietuvių asilė nebu
vo užimta, joje yra atsakantis 
pianas, ir ten butų buvę pato
giau ir publikos butų daugiau 
prisirinkę. Bet mat- norėta pa
rengt žymesnėj vietoj, o iš tos 
žymesnės pasirodė visai prasta. 
Kaslink publikos mažo atsilan
kymo yra net kelios priežastįs. 
Pirma? tai šiokis vakaras, vieni į 
dirba naktimis, kiti. turi anksti: “Di Tale Amor”, iš “11 Trąyato- 
-kelftis, vakarais niekur neina, o tore”; Vyrų kvartetas -.“Gau- 
ir.usų spauda irgi prisidėjo ’prie džia Trimitai” ir “Koalįcįjinė 
publikos suklaidinimo. Tuomi Respublika”; 
pasižymėjo musų “Dar-kas”: ar “Jojo Bernelis”; 1 
per klaidą ar tyčia pasidarė to- no” ir “Labora". 
kių klaidų: patarė visiems susi-

bilai”; p-lė V. Putvinskaitė — 
“Caro nome”, fš operos “Rigo- 
letto’; K. /Kindaravičius — “Ber
nužėli, Nesvoliok”; Ant. Bačiu
lis — “čujut Pravdu” ir “žizn 
za Caria”; p-lė M. Podeliuitė — 
“Love’s Caprice”; M. Biekša — 
“U Balen”, iš op. “H Travato- 
re”; p-lė y. Putvinskaitė — “Pa
sakyk, Lietuva Mylimoji”; K. 
Kindarąvičius ir Z. Neviackienė 
— “Kregždelė”; N. Rastenis ir 
K. Timinskas — “Rudens Me
lodija”. Antra programo dalis 
susidėjo iš šių: A. Bačiulis — 
“Allerto”, iš “II Travatore”; Z. 
Neviackienė — "Be Laimužės”; 
K. Timinskas — “Pieta Signo
re” ; p-lė A. Norkunaitė — “Mi- 
nuetas”; N. Rastenis — “Chams 
Paternels”, iš “Jos. en Egypte”; 
J. Podėlis — “Humoreske”; A. 
Bačiulis1—“Bedouin Love Song”; 
p-lė A. Bratienailtė — “Sniega- 
nėlė”; p-lė V. Putvinskaitė —

kių klaidų: patarė visiems susi- Dainavo, smuikavo ir pianu 
rinkt užtarninke nuo f :30 vai., ] skambino gana gerai. Regis vi

si kurie programe dalyvavo tik- 
Visi koncertu buvo .užganėdin- rai muzikaliai atliko užduotis.

Po programo, išeina dar va- Tečiau reikia pažymėti jog p-lė 
____ I O i . r i -n o.lr a ilr a Tarinio 7 NaiAd/i-

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
ĮZO2NA Lietuviška šeimyna,, Amerikoje natūraliai trokšta 

savų valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir naturališka kad taip ir turėtų būti. ■■ Taipgi yra pagirtinu 
dalyku palaikyti gyvomis senosios.tėvynės stalines „tradicijas 
Šioje šalyje, kadangi daugelis pastovesnių valgių, skanių, ge
rų iy lengvai padaromų, galima su,sek|j užsilikusių iš tolimos 
praeities tarp' Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai.yra nuo šenai pragarsėję, šalyje kur jie prasidėjo.

D ET šioje šalyje daugumaJ&.tų valgių, reikia gaminti iš pro- 
■' dūktų kuriuos lengviausia'.gąlltna gauti, ir tankiai Lietu
viškai šeimininkei prisieina susirupi'nt ką geriausia butų ga
lima panaudoti. / •’*’ -a i.

OUPRASDAMA tą keblumįi/'The' Borden Company paėmė-sa- 
vo tarnybon geriausius Lii&uyiiiB virėjus ir, pavedė jiems 

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

'T'OJI serija valgių gaminimo-nurodymų, mes pasitikime, pa
sirodys žingeidi ir naudinga'Amerikos namams suside- 

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

KEPTA JAUTIENA SU 
GRIETINE k

UNSWEETENED

'■Vaporate5
Milk

2 puodukai Borden’s 
Evaporated Pieno

5 svarai jautienos
Lemono skystimas
2 šaukštai sviesto
Svogūnai
10 grybų
1 šaukštas miltų

Kaip Ta Pagaminti
Apdaužyk 5 svarus jautienos, geriau but vi
durinį šmotą, su mediniu kočėlu. Apsudyk 
mėsą ir aplaistyk lemono skystimu arba actu 
ir palik.* taip per 1 valandą laiko.
Sutarpink 1 šaukštą sviesto (sviestas turi 
būti suspirgintas) ir aptepk juo mėsą iki ji 
jį sugers. Dadėk vandens ir svogūną prie 
mėsos. Paimk grybus ir sudėk i atskirą skar- 
vadą, užpylus puodelį vandens, šaukštuką svie
sto, šmotuką svaguno. Virink grybus iki su
minkštės, paskui sukapok juos į smulkius ga
balėlius. Paskui gabalėlius sykiu su sosu ku
riame- jie virė aplaistyk ant jautienos.
Suplak į krūvą 2 puoduku Borden’s Evapo
rated Pieno ir šaukštą miltą. Išimk iš jau
tienos svogūnus, užpilk pieną ir kepink viską 
per trumpą laiką.

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebes
nis kaip paprastas pienas. Vartok puse van
dens ir pusę Borden’s Evaporated vietoj pa
prasto pieno. Jeigu jūsų turimi receptai nu
rodo reikalingume Smetonos vartokit tokie da
li Borden’s Evaporated.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

riems savabalsiai teko dainuoti, I IS<un>»uni>iiiiiiiiiiiimiNiinitiiiniiiiiuieNHiiiHHuniiuiHiiiiifiHiiiiiKiiNiiMnu@>  

sudainavo nepaprastai puikiai. 
P-lės Putvinskaitės balsas yra I 
augštas ir švelnus; priė jo labai Į 
gražiai susilieja piano akompa- 
nacija. Ponios Neviackienės bal
sas, kuomet ji uždainuoja, iš
šaukia tai širdingus, tai grau
džius, pilnus meilės jausmus. 
Nepaprastas jos balso skambė
jimas ir pilnas palietimas gaidų, 
ir užburtą, ir pesimidtą, ir pik
tą, ir suvargusį žmogų patai
so. K. Kindaravičius publiką 
užburia todėl kad ne tik ką pu
sėtinai gerai dainuoja, bet dar 
laibai, kokiu tai “slaptu” nudėvi
mu pritaiko judėjimą.

Neperdedant sakant, koncer
tas labai gerai pavyko, išskyrus 
tai kad perdaug buvo Itališkų 
dainų, kurios Lietuviams nesu
prantamos. Daugelis mylinčių
jų Lietuviškas daineles, ^curių 
yra labai gražių ir daug, prieš
taravo svetimoms. Geistina bu
tų kad ateityje Gabijiečiai sten
gtųsi mažiau svetimų, o dau
giau Lietuviškų dainų progra
me indėti.

Griešnas Zokoninkas.

GERB.
?*OpRACilL0 KAMPELI^^

CHICAGO, ILL.
Sandariečių darbuotė. Nors 

nesenai kaip čia susiorganizavo 
A. L. T. Sandaros Chicagos Ap
skritis, bet savo idėjiniais dar
bais jis jau spėjo gerokai pasi
rodyt: surengė eilę prakalbų, 
kuriose kuoplačiausia buvo aiš- 
kinama^žmonėms Sandaros prin
cipai, nuveikti tautos labui dar
bai, ir organizacijos svarba Lie
tuviams Ahiferikoje.

Rengime prakalbų daugiausia 
padirbėjo nauja ir energinga 
Apskričio valdyba, būtent pirmi
ninkas S. Kodis, kuris, nors ne 
senas musų partijos narys, sa
vo taktingumu sugeba organi
zacijos labui daugiau naudos at
nešti negu daugelis senesniųjų 
“vadų”; taipgi iždininkas K. Vil
kas, sekretorius V. Andrulis ir 
organizatorius S. Grisius, kaip 
ir visada, visa širdimi prie kiek
vienos progos darbuojasi Sanda
ros labui.

Iš prelegentų-kal'bėtojų dau
giausia padirbėjo Dr. A. Zimon- 
tas, S. Valančius, S. Kodis ir ki
ti, kurie savo rimtumu, kalbos 
visur paliko gerus įspūdžius. 
Iš moralio atžvilgio, šios Chica- 
gos Sandaros kuopų Apskričio 
prakalbos nusisekė gerai, be to 
kiekvienoje kuopoje naujų narių 
prisirašė. '

To neužtenka Apskričiui. Nu
tarta surengt draugišką vakarė
lį .kad visų kuopų narius ir 
Sandaros simpaltizuotojus.su- 
kviesti į vieną vietą. Tas įvyks 
gruodžio 24 d. Mildos salėj, kur 
prie užkandžių ir gražios muzi- 
kbs užsimegs dar tampresni ry
šiai tarp Sandariečių ir jų drau- 
gy-

Dar viena naujiena. Chica- 
goj susiorganizavo naujas kū
nas, kuris pasivadino Lithuanian 
American Chamber of Commer
ce., Ką jis gero atneš laikas pa
rodys.

Bet tiek to, mums Sandarie- 
čiams savo organizacijoje yra 
platesnė dirva veikimui, o orga
nizacijoje dirbdami visados at
nešime daugiau naudo® Lietu
vai ir sau. A. L. Lukas.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki B 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906 '

Prisidėk prie musų 
“Kalėdinio 
Taupymo 

Klubo”
Pasidėk 25c iki 
$5 kas savaitė 
turėsi $ 12.50 
iki $.250.00

Sekančiam Gruodyj

TETA RENGIASI PRIE 
ŠV. KALĖDŲ

— Labą vakarą, tetule, už
bėgau pas jus pro šalį eida
mas.

— Jau kibą vėl ant bedie
vių susirinkimo leki? Pas 
mane kitaip ir neužeini, tik 
kitur bėgdamas.

— Nepyk, tetule, ir tu jau
na būdama nesėdėjai prie 
senų. O prie to, aš turiu už
siėmimų. Einu į knygyną.

— Na tiek to, vaikeli, ge
rai kad užėjai, aš noriu tau 
ką pašakyt.

— Na o ką tokio ?
— Aš noriu tave kviest į 

svečius.
— Kam kviest kad aš jau 

pas tave atėjęs.
— Ne dabar, vaikeli, aš 

norėjau pakviest tave į sve
čius ant šventų Kalėdų. -

— O, ant Kalėdų. Berei
kalo mane tetulė kviesi, ži
nai man pas tave nebus sma
gu.

— Bus smagu, pamatysi, 
vaikeli. Aš parengsiu Kalė
das tokias kaip Lietuvoj ren- 
gdavom.

— Kad aš 'jau atpratęs
nuo tokių apeigų, nesijausiu 
kaip reikia.

— Žada atvažiuot iš Čika
gos ir tavo dėdė Mykolas su 
pačia* Bus linksmybių be 
galo.

— Galėsiu ateit pasima
tyt su dėde ir dėdiene, bet 
ne- būtinai ant tavo pareng
tų Kalėdų.

— Žinai, vaikeli, štai My
kolas rašo žada atsivežt tik
ros senoviškos iš stok jardų.

— Jau suprantu kokia čia 
per linksmybė ant Kalėdų 
bus. Negaliu prižadėt su te
tule švęst.

— Bėda man, vaikeli, , kad 
aš tave tik vieną artimiausį 
giminę čia turiu, ir tas pats 
į bedievius pavirtęs. Tokią 
vožną šventę gali praleist 
taip nepaminėjęs.

—s Tetule; klysti taip kal
bėdama. Tu ir pati nežinai 
tos šventės vožnurpo.

— Kaip aš vaikeli nežino
siu, ugi tai Jezusėlio užgimi
mas.

— Tai kodėl Jezusėlį už- 
gimstantį nori pasitikt su 
degtine ir kitokiais svaiga
lais ir laukiniais šukavi
mais?.

— Aš, vaikeli, negaliu su 
tavim susišnekėt, tu perdi- 
delis bedievis. Aš misliau 
kad tu ateisi pas mane, aš ir 
pati-jau prisiviriau gardžios 
razinkinės. O tu vis atsisa- 
kinėji. - pšsfrją ntfir-

— Nepritinka švenčių su
tikt su svaigalais kaip ir pa
prastų dienų.. Taigi neno
rėk kad aši-padėčiau tau ta
vo prirengtus nuodus gert.

— Tu nieko neišmanai, aš 
ne nuodų prisirengiau ale 
geros arielkėlės. Apsilaižy
si paragavęs ir daugiau no
rėki.

— Ačiū, tetule, aš geriau 
manau švęst Kalėdas negu 
tu. Nereiks po švenčių pas
kui sirgt pilvu ir galva.

— Matau, vaikeli, kad tu 
išsižadi manęs, nenori but 
mano gimine. Paklausei vi
sokių bedievių ir eretikų, iš
vedė tave jų knygos iš doros 
kelio. Kas tai matė išnevo- 
žyt tokią didelę šventę.

— Tegul aš ją išnevožiju 
nesutikdamas ateit tavo ra- 
zinkinių nuodų gert, bet aš 
jausiuosi ant kūno sveikes
nis. Aš noriu palaikyt gimi-

nystę su tetule, bet noriu 
kad tu nebūtum man papik
tinimu kada aš pas tave at- 

. einu.
— Durnai -padariau kad 

neišsižadėjau tavęs tokio be
dieve, kaip aną sykį per ke- 
turdešimtines kunigėlis sa
kė. Visų bediėvių mes die
vobaimingi žmonės turim iš- 
sižadėt, nežiūrint ar jie bus 
tėvai, ar vaikai, ar broliai, 
ar kitokį giminės.

— Tetule, geriau tu pada
rytum būdama man svetima 
ir jeigu kaipo svetimo neva
dintum pas save ant šven
čių. Man butų daug sma
giau jeigu tu man butum 
svetima, niekas negalėtų už
mesi kad vą kųkia tavo teta.

— Tai tu mislini aš nie
kam netikus kad tu šitaip 
šneki? Aš Dievo akyse tu
riu didesnę reikšmę, ba aš 
kas rytas ir vakaras pote
rius kalbu, o tu jau išsižadė
jai visų maldų.

— Tetule, maldos tave ne
išgelbės jeigu darbais grie- 
šysi.

— Ale tu pamatysi, vaike
li, kai aš numirsiu mano dū
šią aniuolai Į dangų nusi
neš, o tavo velniai j peklą 
nutarabanys už tokias be
dieviškas šnekas ant savo 
dievobaimingos tetos.

— Na, bet bereikalo mu
du laiką leidžiam tokiais ne
vertais ginčais. Aš* turiu eit, 
nenoriu pavėluot Į knygyną.

- Kad tuos knygynus kas 
išdegintų daug butų geriau,, 
mažiau tada *sviete bedievių 
butų.

— Tamsių žmonių užten- , 
ka ir dabar, ir del jų šimtai 
knygynų gali po langu but 
jie nenueis pasiimt knygelę 
ir pasiskaityt, nors ten visai 
dykai galima gaut kokią tik 
nori.

— Kad tu taip nori skai
tyt, aš tau duosiu, maldakny
gę, perskaityk, mišių maldas, 
gal sugrąžins tau; Dievas 
dvasią šventą. Man gėda 
turėt tokį bedievį giminę.

— Tetule, maldaknygę aš , 
vaiku budajnas perskaičiau 
daug sykių, ir džiaugiuosi 
kad nelikau prie jos visą am- 
Žį. Ir tu gal butum buvus 
kiek protingesnė jei nebū
tum visą savo gyvenimą tik 
maldaknygę apsikabinus.- ,

—Vaikeli, neišnevožyk to
kios šventos, knygos, ba tau 
Dievas gali protą sumaiŠyt.

—- Aš nėišnevožiju malda
knygės tik tave; manydama 
kad maldaknygėj užsiveria 
visas 'ipokslas, tetulė dau
giau nieko ir neskaitai.

— Kur neskaitau, aš tu
riu net du katalikiškus laik
raščius, va ir tau duosiu pa
siskaityt.

—, Ačiū, tetule, už tuos\ 
/katalikiškus” laikraščius; 
jei šiandien Kristus ant že
mės ateitų, visus tų “katali-, 
kiškų” laikraščių redakto
rius lieptų nuplakt kaipo jo 
mokslo paniekintojus, kaipo 
blevyzgotojus, veidmainius, 
niekšus prisidengusius po 
tikėjimo skraiste. Ar radai 
nors viename tų “katalikiš
kų” laikraščių' pamokinimo 
žodelį šalia keiksmų, kolio- 
jimų artimo, smerkimų kitų 
ir gyrimo savęs?

— 'O kaip išnaikinsi be
dievius jeigu juos nesmerk
si?

— Smerkimas nieko ne
gelbsti. Seniau būdavo pa
smerktuosius ir degina ir 
kitaip. nukankina, bet vis- 
tiek bedievių daugiau atsi
rado, taigi ir dabartinis jų 
smerkimas yra tik daugiau 
supažindinimas tamsių žmo
nelių su ta gyvenimo puse 
kur yra šviesa. Na bet ga
na tų ginčų, aš turiu eit su 
savo reikalu.

— Labanakt, vaikeli. Man 
labai butų smagu kad tu at
ėjęs ant šventų Kalėdų pa
sakytum kad buvai nuėjęs į 
bažnytėlę ant rarotų, 
bažnytėlę ant rarotų, o ne 
kad po knygynus bastaisi vi
sokių bedieviškų knygų jieš- 
kodamas. , •
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IZLAIPĖDOS klausimas li- 
* ka svarbiausiu dabar 
mums klausimu kada alian- 
tai pradeda svarstyti apie 
to krašto teisėtą kam nors 
priklausymą.

Pereitą mėnesį buvo Pa
ryžiuje Lietuvos delegacija, 
Klaipėdos Lietuvių ir Vokie-__

,-čių delegacijos ir Lenkai nu-^iai; 
dūlino tenai su savo grašiu., i 
Neužilgo —- visai už trum- Į 
po laiko — Klaipėda gali 
kam nors tekti, ir visai ne-Į 
teisėtai;

Matėm kaip “teisėtai” su- 
lyg aliantų patvarkymo te- j 17r.^?.lja 
io Gardinas, Vilnius, Silezi-1 Pol^ska 
ja ir kitos sritis aplink Lie- z^clja- 
tuvą. Taip teisėtai pate
ko j įvairių grobikų nagus 
ir kiti miestai ir teritorijos, i

Aliantų Versalio sutarti
mi Klaipėda pripažinta Lie
tuvos kraštu. Lietuviai lau-1 
kia kolei Klaipėdą Francu-! 
zai “atiduos”, a Lenkai jau 
rengiasi ją užimti. 
nevadina Klaipėdos kitaip 
kaip tik “savu miestu” ir jį 
užvaldyti rūpinas. Jie ski
ria milijonus markių taisy- 
mui-statymui laivams prie- 
■stočių tame uoste. Lietu
viai tik loskų laukia.

Visas Lietuviškas pasaulis 
turi subrusti; Lietuva turi 
— ir jau senai turėjo — už
imti Klaipėdą 'be Francuzų 
loskos. Be aliantų loskos 
Lenkai užėmė Sileziją, Vil
nių ir kitas sritis; Jie ir da
bar ten ponavoja. Kodėl ne

atsirado Lietuviškas D’An
nunzio kuris butų nuėjęs ir 
paėmęs Klaipėdą, o tada de
rėjęs! su Francuzais kam ji 

„„turi tekti?
’ Tik delnusilenkimo aiian-

tams mes netekome Vilniaus vimu tenai Generolo Pershing’o 
'(nežinia kolei); neteksime ekspedicinės kariumenės. Tuo- 

1 ir Klaipėdos dar toliau nu- met, ir iki šiai dienai, atradimas 
sileisdami tokiuose punktuo- nudėvėtų ir oro nunešiotų karie
są kur mums visai jau priža
dai duota ir teritorijos pa
vesta.

Sukruskime ir mes Ame
rikoje. Visuotini susirinki- 

- mai, protestų išnešimai del 
tokio ilgo Klaipėdos neati- 
■davimo Lietuvai; spaudimas 
rezoliucijomis aliantų am- 
•basadorių tarybos galėtų nu
lemti Klaipėdos likimą mu
sų pusėn. Begėdiškas butų 
musų užsileidimas jeigu vėl 
Lenkai per musų žemę pra
siveržę nueitų ir užimtų tą 
vienintelį musų uostą ir pa
vergtų mus.

Jeigu ne Lenkai tai kad ir 
Vokiečiai jo neužvaldytų. Jie 
reikalauja tam kraštui ne- 
prigulmybės kad tik nepri-; 
leidus jo prie Lietuvos. Jei 
70 nuošimčių Klaipėdos kra
što gyventojų yra Lietuviai 
kaip gali būti kalbama ąpie 
^atskyrimą jo nuo Lietuvos 
ant visados?'

Sunku mums kad mes per- 
mažai karingi ir kad taikų 

’ keliais jieškom to kas be ko
vos šiuose amžiuose dar ne
siseka laimėti.

' Ką Lietuva darys ką ne, 
mes viena ką galime tai tik 
energingai protestuoti rei
kalaujant Klaipėdos krašto 
atidavimo teisėtiems jo šei
mininkams, ir tuos reikala
vimus siųskime tiesiai Į Am
basadorių Tarybą Paryžiu
je', Premjero Poincare’s var- I 
du.

Tik nevėlųokim, tą dary- i 
kim DABAR.

Prof. Bender Kviečia į
B. A. Draugiją

Prof. Harold H. Bender, Prin- 
cetono Universiteto .profesorius, 
atsikreipia “Dirvos” redakcijon 
prikviesdamas daugiau Lietuvių 
prisidėti prie Pabaltijos Ameri
kos Draugijos; < Jis rašo sekan-

“Pereitą gavąsarį, Baltic Ame
rican Draugija-- biivo suorgani
zuota. ir lėgaliai inkorporuota 
per Amerikonus draugus Lietu-

! vos, Latvijos', ir-; Estonijos. ši 
I Draugija nėra jokioj prasmėj 

i ar komercialė organi- 
. Jos tiksfas' yra tik pa

sitarnauti šiomis naujoms respu
blikoms ir padidint žinojimą 
apie jas ir darugingumą joms 
Suvienytose Valstijose. Jų val- 

I džios ir pilietybės yra pilnai re
prezentuojamos Draugijos kon-

i troliavime.
“Ši Draugija aktiviai rėmė at- 

Lenkai sikreipimą Į Suv. Valstijų val- 
I džią pripažinti Baltijos respubli
kas; ji palaiko ofisus New Yor
ke, su užžiurėjimu jos Ekzeku- 
tivio Direktoriaus; ji palaiko 
nuolatinį susisiekimą su Ameri
kos spauda ir su valdininkajs-

Washingtone, Kaune, Rygoje, ir 
Revalyje; ji tarnauja kaipo in
formaciją biuras Amerikos biz
nieriams kurie galėtų užsiinte
resuoti Baltijos prekyba, kaip 
ir, pavyzdžiui, vienas dvasiškis 
iš Škotijos atsikreipė informaci
jų kurių jam reikėjo panaudoti 
prie jo viešų paskaitų Did. Bri
tanijoje; ji išleidžia “Baltic Bul
letin’^”, kpris išeina kas mėnuo 
ir suteikia žinių apie nuotikius 
Baltijos respublikose; !ji. rengia
si siųsti atstovą prie laivų prie
plaukų arba ant EHis Salos pa- 
tikimui ir užžiurėjimui atvyku
sių iš tų šalių žmonių čionai; ji 
parengia priėmimo pietus pasi
žymėjusiems keleiviams ir at
stovams iš ir į Baltiko šalis; ji 
dabar bando susitarti su Prin
ceton ir kitais universitetais ap
sikeitimui studentais su Kaunu, 
Ryga, ir Dorpatu; neužilgo ji 
svarstys klausimą apsikeitimo 
profesoriais, ir jau dabar kalba 
apie siuntimą delegato į Baltijos 
šalis. užvedimui draugingo 'susi- 
pratimo ir pagalbos; ji stengia
si rasti Amerikoje leidėjuis kny
goms ir straipsniams apie Bal
tijos respublikas; trumpai sa
kant, ji turi jiegų ir trokšta da
ryti viską galimo del gerovės tų 
naujų Baltijos respublikų.

“Visais tas veikimas kainuoja

pinigų, 'bet dar daugiau negu 
tai, čia reikalinga užsižingeida- 
vimas ir parama nuo tų tautų 
žmonių šioje šalyje. Daugelis 
pažymių ir maža laiko turinčių 
Amerikonų daugiau negu noriai 
pasiaukavo savo laiku ir pinigais 
Baltic American Draugijai (ne
kurtais atvejais jie yra davę po 
keletą šimtų dolarių), bet jie ne
gali to -daryti vieni. Jiems rei
kalinga turėti aktivės pagalbos 
iš Lietuvių, Latvių, ir Estonų 
Suvienytose Valstijose. Jeigu 
tokios pagalbos nebus greituoju 
ir duosniai, šios Draugijos vei
kimas turės apsivaržyti arba vi
sai būti apleistais.

“Mano paties susidomėjimas 
yra Lietuva. Man beveik net 
sarmata sakyti kad iki šiolei tik 
25 Lietuviai Amerikoje prisidė
jo prie Draugijos. O tik ant jų 
mes svarbiausia turime remtis, 
neis jie dikčiai. viršija skaičiumi 
kitas prie draugijos prigulinčias 
tautas šioje šalyje. Aš ištiesų 
tikiu jog bile Lietuvis, vyras ar 
moteris, šiuo tarpu niekuo geres
niu negalėtų pasitarnaut savo 
tėvynei kaip prisidėdamas prie 
Baltic American Draugijos. Tą 
padaryti tereikia pri'siunčiant 
$5.00 su savo vardu ir adresu 
pas Miss Matilda Spence, Exe
cutive Director, Baltic American 
Society, 15 Park Row, New York 
City.”

ir

HJOZAPASUR ZELBORA
PARĄONO SAPNAS

Bibliška Meilės Pasaka Dramoje-

r (Tąsa iš pereito hum.)

Istorinis Pagrindas šiam Veikalui

Parašė K. S. K.

DURANGO

FAURANGO valstija, kur pas- 
I—' tarų laiku vėl įvyko Meksi-I 
konų revoliucija, ir Tepehuan- 
tes, kur^sukilėlių vadas, Murgia, 
liko sušaudytas, sekančiai api
budinama buletine iš Washing
ton, D. G., National Geographic 
Society raštinės.

“Atida, .buvo nukreipta .ant , 
Durango” 1916 metais numatša-s

A. Žmuidzinavičius

■ tų,’ arba suklerusių vežimų, su jų 
• vieno medžio ratais, ir padirbtų 

be vinių ar virbalų,’ primena an
kstyvą komunikaciją tarp Du
rango Miesto ir New Yorko. To
se, dienose imdavo metus laiko 
pergabenimui prekių tarp tų 
dviejų punktų.

"Durango valstija turi plotą 
didumo beveik kaip Virginia, ir 
gyventojų apie tiek kaip New 
Hampshire valstijoj. Norma
liuose kasyklų veikimo' laikuose 
suvirš 4,000 kasyklų veikė Du
rango valstijoj, kurį skaitlių te- 
pervinšjjo tik Chichuahua, šiau
rėje, ir Sonora,' šiaurryčiuose 
skersai ruožtą Chichuahua irSi-i 
naloa. Dauguma Durango ka
syklų liko uždaryta 1915 metais.

; “Vardas 'mažo kaimelio, Te- 
pehuantes, primena ankstyviau
sius nuotikius užrekorduotus Du
rango istorijoj. Raudonųjų gen- 
tė davusi tajn kaimeliui vardą, 
su kita gente, Taramumarais, 
sukilo prieš Ispanus atėjūnus 
keturi metai pirm Plymoutho 
Kolonijos įsteigimo. Tais me
tais apie 25,000 Indi janų tų dvie
jų genčių maršavo ant Durango 
mieste- Jie žudė misijonierius 
ir degino bažnyčias. Nedaugiau 
kaip 600 baltųjų žmonių atlaikė 
užpuolimą ir net apmažindami 
savo užmuštų priešų skaičių sa
kė jų žuvus 15,000, ir ši baltųjų 
žmonių pergalė buvo baisi lek
cija jų užupolikams.

“Likučiai tų-dviejų genčių da
bar nusibarstę pakraščiais Sier
ra Madre kalnynų kurie eina per 
šiaurvakarinį kampą Durango.

“Tos gentės laikosi dideliai su
sivaržę doroj ir užžiuri savo jau
nuosius, sergėdami juos jų pa

lčių gerovei, kaip policistas nak- 
- ties laiku miestą kad piliečiai tu

rėtų be baimės kur gyventi. Jie 
tiki į vienpatystę ir labai užžiu-

i. Man 
tu at- 

ių pa
jojęs j

. o ne 
iisi vi- 
ų jieš-

Dailininkas Antanas Žmuidzi
navičius, Lietuvos šaulių atsta-jri savo mergaičių dorybę, 
vas Amerikon, kaip mums pra
nešama iš Chicagos, nuvykęs su 
prakalbomis į So. Omaha, Nėb., 
ten gana sunkiai apsirgo “ap- 
pendicitu” ir dabar rindasi šv. 
Juozapo ligoninėj, kur pasiduo
da operacijai. {

Gaila' kad liga sutrukdė gerb. 
Žmuidzinavičiaus misiją Ameri
koje. Tečiau reikia! tikėti jis 
neilgai trukus pasveiks.

■ 1 “Griežtai pas juos yra uždrau
sta merginoms kalbėt su vyru, 
kitu nęgu savos šeimynos, namų 
išlaukėj. Jų surengtuose tiky
biniuose šokiuose jeigu mergi
na -kalba su vyriškiu būna nu
bausta dviem dienom nelaisvės, 
kaip lygiai ir tas vyriškis.

“Neištikimybėj prasižengę vy
rai ar moterys buna baudžiami 

j viešai, ir prasižengusi pora bu-j

na uždaroma į tam tikrą, gardą, 
o ‘egzekutorius’ per dvi ar tris 
savaites kasdien kerta jiem tam 
tikrą skaičių rykščių. Kožnas 
iš Suimtųjų turi matyti antrąjį 
plakant, ir kas sykis pirm pla
kimo tam tikras ikurjeras pa
siunčiama per kaimą sušaukt gy
ventoj ris kad jie galėtų pasinau
doti proga pasimokinimui iš pla- 

1 kainų jų.
< “Mescal, pulque, ir aguardien- 

■ te yra plačiai pragarsėję Meksi- 
°konų gėrimai, bet šios gėntės tu- 

' nėjo gėrimą, tesvino, kurį jie lai
ko svarbiu. Tesvino yra savo
tiškas alus, pieno ir vandens 
spalvos, skonio kai kumyss, .pa
darytas ir žolių sėklų ir taip va
dinamų maish c or a.

“Tie Indijonai palaiko apei
gas įvestas ankstyvųjų misi j o- 
nierių, bet mažai krikščioniškas. 
Kuomet jie garbina pagoniškus 
dievus prieš krikščionišką kry
žių jie lieja ant žemės auką tes
vino. Jie maitina juomi kūdi
kius sykiu su motinos pienu nu- 
baidymui ligų. Jie naudoja jį 
kaipo tepalą skaudamų vietų, ir 
geria į vidurius, nuo kiekvienos 
ligos. Jie naudoja jį savo orgi
jose visai nemanydami ,apie pa- 
laidunavimą, kadangi tokios or
gijos yra dalimi jų maldingumo.

i “Trįs dalykai dikčiai atžymi 
Durango valstiją. Vienas yra 
tai kad laukinė kava auga ant1 
kalnų pašonių, kurios sunoksta 
mažos uogutė's 'su gardžiu sko
niu. Iš tų nekultivuotų krūme
lių tenšitiniai gyventojai ima vi
są sau reikalingą kavą.

“Netoli Durango Miesto yra 
geležies kalnas — masė metalo 
beveik 90 nuošimčių tyrumo — 
apie mylios ilgio, veik tokio au- 
gščio kaip Times Budinkas New 
Yorke, ir suvirš tūkstančio pė
dų pločio. Kasimo operacijos 
čia sutramdyta revoliucijai už
ėjus.

“Durango miestais, su kietais 
kon'kreto budinkais, dar vis ap- 
siveisęs skorpionais-šliužiais. Ši 
rūšis driežų yra blėdinga vals
tijai ir pačiam Durango Mieste 
jų mirtini įkandimai kas metai 
numarina nuo trisdešimts iki ke
turiasdešimta žmonių.
' "Vienas iš keisčiausių papro
čių Durango yra laidotuvių ce
remonijos kūdikiams. Per gatves 
eina procesija išrodanti į šven
tadienio iškilmę. Vyrai ir mote- 
rįs išvien sudaro linksmą minią, 
vieni joja raiti, kiti eina pėkšti. 
Girdisi smuikų muzika ir bub- 
nų garsai. Paklausi kas čia at
sitiko. ‘Jie laidoja angelą’, te- 
naitinis žmogus atsako. Prieš
akyje maršuotojų patėmiji -mo
terį laikančią atkišusią rišuiį 
baltuose vystykluose. Tai, pa
sako aiškintojas, yra 'kūdikis.

“Jeigu šioje srityje numiršta 
kūdikis tėvai neprivalo verkti. 
Tą darydami jie tik užilgina kū
dikio inėjimą į Dangų iki jis ne- 
surankioja visas ašaras.”

J. Butė- 
Aprašy- 
“Kastas

NEPAŽEMINKIM SA
VO KOMPOZITORIŲ

Rodos visame civilizuotam pa
saulyj ' yra priimta vartoti, ren
giant muzikališkus pertsatymus, 
koncertus ar operas, prie skelbi
mų, jų kompozitorių vardai — 
visuomet pamatysi 'kokio kompo
zitoriaus tasai veikalas rengia
ma ar naudojama. Bet pas Lie
tuvius kaip tik atbulai.

Pavyzdžiui paimkim 
no koncertą Chicago j. 
ta “Vilnyj” sekančiai:
Sabonis geriausia atsižymėjo su
dainuodamas darbininkiško tu
rinio dainą ‘Kalvis’, šita daine;, 
lė publikai taip paltiko" kad Sa
boniui plota daugiau negu vi
siems kitiems dainininkams, ži
noma kad tai buvo ačiuojama ne 
tik Saboniui už jo gerą balsą, 
bet ir dainos autoriui Janoniui, 
kuris jau ilsisi užbertas šalta 
Rusijos žemele. Taigi publika 
aplodismentais dėkuodama Sa
boniui, sykiu dėkavo ir a. a. Ja
noniui.” .

Bet klausimas: Ar tu, Lietu
vi, butum kada išgirdęs tą pra
kilnią dainelę jei ne Lietuviškas 
kompozitorius 'butų jai gaidai 
pritaikęs? Ar 'butum dėkojęs 
ir plojęs taip Saboniui ir Jano
niui kaip dabar, kada ji taip ta
ve užžavėjo?. Kodėl, korespon
dente, po p. Sabonio neprimeni 
kompozitoriaus M. Petrausko, 
kuris tą dainelę parengė tavo pa- 
sigerėjimui, Sabonio gražiam su- 
dainavimui, a. a. Janonio laurų 
vainiko uždėjimui ? Kompozi
toriui, 'kuris taiko dainai gaidas, 
širdis dega dar daugiau ir labiau 
negu klausytojo, ir kompozito
riui pirma padėta turi būti ati
duodama paminėjimu jo vardo 
aprašyme koncertinių žinių ar 
skelbimų, šiaip dabar išrodo 
kad tik,' ačiū tau, Sabonį, už gra
žu sudainavimą; ačiū tau, a. a. 
Janonį, už gražų sueiliavimą; o 
tu, kompozitoriau, visai nesvar
bus, įtors išleidai į platų pasau
lį tą žavėjančią jausmus dainą.

Antra vėl, Cleveland© gatvėse 
einant matosi krautuvių languo
se dideli garsinimai: “šventoji 
Naktis”, Užgimimas Kristaus, 
Trijų Akftų Operetė, gražiausias 
veikalas Lietuvių kalboj iŠ Kris
taus užgimimo”, ir tt.. Bet ke- 
no muzika?

Ar matysim pas svetimtau
čius tokių skelbimų operų ar ope
rečių kad nebūtų žymiausia at
kreipiama žmonių domė į tai ke- 
no yra !tam veikalui muzika. 
Tuoj 'butų užmesta panieka ren
gėjams, arba 'butų užginta per
statyti tokią bevardę operą. O 
pas mus ant kompozitorių do- 
mos nekreipiama. Jeigu pasitai
ko mums kokis nors vienmintis', 
kad ir menkiausia sukeverzota 
kompozicija ar žodžiais, jį išgar- 
binam ir išpučiam jo darbus, 
bet tų žmonių kuriems tikrai 
pridera atiduoti pagarba, bijoma 
net vardas paminėt prie jo vei
kalo. Jeigu taip bijom jų var
dų, kodėl nebijom imti jų vei
kalus ir statyti scenoj ?

Pilypas iš Dainorių.

Juda sakė savo broliams: “Kam savo brolį užmušti ir 
jo. kraują pralieti. Parduokim jį Izmaelitams’’. — Ir jie 
paklausė jo. Ir kaip Midianitai, tie kupčiai, prikeliavo, 

'ištraukė jį iš duobės ir pardavė jį Izmaelitams už 20 si
dabrinių. Tie nugabeno jj į Egiptą.

Jie ėmė Juozapo sermėgą ir ožį papjovę įmerkė tą į 
kraują. Ir nusiuntė tą margą sermėgą ir pamešdino tą 
savo tėvui sakydami: “Žiūrėk, ar tai ne tavo sunaus ser
mėga?”

Bet Midianai pardavė jį Egipto Potiparui, Faraono ka- 
marninkui ir vyriausiam užvaizdai.

Persk. 39:1-20:
•Juozapas buvo nuvestas į Egiptą, o Potiparas, Egiptiš- 

kas vyras, Para'ono kamaminkas ir vyriausias užvaizdą, 
pirko jį iš Izmaelitų kurie jį nugabeno.

Ir Ponas Dievas buvo su Juozapu, ir jis laimingas vy
ras pastojo, ir buvo savo pono Egiptėno namuose.

Ir jo ponas matė kad Dievas su juomi buvo, nes viską 
ką jis darė Ponas Dievas žegnojo per jį. Taip jo po
nas jam labai malonus buvo, ir jis pastojo jo tarnu: tas 
jį .dėjo užvaizdą savo namų, ir visa ką tik turėjo po jo 
rankų pavedė.

O Juozapas gražus ir viežlyvas ant veido buvo.
Ir po šių nusidavimų tropijos kad jo pono pati užsi

geidė Juozapo ir tarė: “Gulėk pas mane”.
Ale jis to gynėsi ir tarė jai: “Kaip aš galėčiau taip 

sunkiai nusižengt prieš Dievą.”
Ji kasdien tuos žodžius prieš Juozapą kalbėjo, o jisai 

jai nepakluso kad arti prie jos miegotų, arba aplink ją 
butų.

Bet nusidavė vieną kartą kad nei vienas šeimynos ne
buvo namie, o ji nutvėrusi jo sermėgos tarė jam: “Gulėk 
pas mane”. Ale jis sermėgą paliko jos rankose ir išbė
go. Ir ji padėjo jo sermėgą pas save iki jo ponui parei
nant namon. Ir sakė Potiparui tardama: “Ebrąiškas 
bernas kurį mums atvedei, inėjęs pas m'ane norėjo ma
ne apgėdint, ale man beklykiant ir rėkiant, paliko jis sa
vo sermėgą pas mane ir išbėgo”.

Jo ponas girdėdamas tą kalbą savo pačios labai supy
ko, ir ėmęs jj įmetė į kalinį kur karaliaus kaliniai apka
lint! gulėjo.

Pati’ idėja šio romanso kurio branduoliS yra 
Juozapas yra išdėstyta plačiai Biblijoje, kaip to
liau paduota.

Istorikų" išrodiriėjama kad ta Bibliška drama 
įvyko Ramsio II, Didžiojo, laikais, XIX Dinasti
jos Egipto Paraono.

Sekanti faktai duos -skaitytojui platesnio su-- 
pratimo apie,ypatas ir tų laikų papročius'; • Ypa- 
tos imama pagal jų reikšmės istorijoj ir pasakoj, 
o ne paeiliui kaip išpultų šiame veikale.

Ramses II, Ramses Didysis, užėmė sostą 1345 
m. prįeš Kristų, šalip kitų karių, jo viešpatavi
mo laiku buvo sukilimas Etiopijoj, kas 'liko nu
malšinta pasiuntimu kariumenės. Jo laiku Egip
tą žinojo ir bijojo visos 'kaimyniškos ir tolimes
nės karalystės. Nuo jo prasideda žydų vergija 
Egipte. Sostinę Ramses turėjo Tanis mieste, ku
rį pats pasibudavojo.

Potiparas — taip kitų pareigų Paraono dvare, 
buvo viršininkas karališkos sargybos ar kariume
nės, vadovas ekspedicijų į kitas šalis, ir tt.

Kunigas — jo vardas buvo Potifėras, Asenatos 
■tėvas, augščiausias kunigas Rė arba Ra, Saulės 
Dievo. ."■.Jis turėjo augščiausią vietą visų kunigų 
tarpe Egipte.
' Asenata — duktė Onų kunigo Potifėro, Neitos 
vaidelytė. — Vienas žydų ir Krikščionių roma
nas atvaizdina Asenata drąsiai išsižadančią savoj 
dievų ir tikėjimo del meilės prie Juozapo. Ji bu
vo Paraono pavesta Juozapui už moterį. ■ '

Neita — at Nit, minima šiame veikalą; .dieve 
yra lyginama su Grekų dieve Atena, Romėnų Mi
nerva, kuri tarp kitko buvo karės ir narsumo die
ve, patrone karžygių, ir globėja moterų.

Dievų Egipte buvo daug, taigi paskiruose atsi
tikimuose prie paskiro dievo ar dievės kreiptasi. 
Zelbora meldžiasi prie Meilės Dievės, o ne Neitos:

Juozapas — jo buvimo laikas neaiškus, ries Bib- * PARAONO SAPNAS 
lijoj nėra paminėta laike kokio Paraono tas nuo- pėrsk 40-1 22-
■tikis dėjosi. Bet apie jo buvimą ir tokio nuoti- If nusidav' po to kad E ; t0 karaliaus iinkoriu8 ir 
kio įvykimo galimumą, neginčijama. Egipto is- kep6jag nu„id6jo savo vie5pati, imcts juo* j 
torija pamini Rams} II žydų pavergėjų, ir me- kalsjimQ kur Juozapas buvo. ir jiedu abu sapnavo, sin-
narna kad. laike jo Juozapas Egipte buvo o pas- korius ir kepgjas karaliaus Egi to> vi Mkti koinas
kui sutraukė visą savo giminę ir kitus žydus 1 vq sapną. ir kožna3 sapna3 turgjo savo išaiškinimą. Juo_

... . ,.... ...... J, .. zapas tarė jiem: “Išguldyti (sapnus) Dievo darbas yra,Zelbora - Biblija nei kiti šaltiniai Potiparo ale tcčian pasakykite man... Ir nusidavj kad die_
žmonos vardo nepamini šiame veikale paskir- kada Paraonag Svent6 dieną savo užgimimo> ir ji8 čė8. 
tas vardas yra paties autoriaus pasirinkimu, kaip 
ir vardai kareivių ir vergų.

žmonių deginimas nelabai buvo praktikuojama 
Egipte kaipo ahka dievams, tečiau. istorikas Dio
dorus rašydamas apie Egipto tikybines apeigas 
užsimena jog “karaliai aukaudavo žmonės dievui 
Osįriui”. Gyvuliai buvo svarbiausi aukų dalis.

“The Historians’ History”, I, Egipto aprašyme 
iš Ramsio H viešpatavimo dienų Juozapas pami
nėta tik vieną sykį išviso.

Platesni paaiškinimai šio veikalo ypatų randa
si “The Dictionary of the Bible”,.

BIBLIJOS PADAVIMAI APIE JUOZAPĄ
JUOZAPAS IR ZELBORA

Biblija Juozapo istoriją, imant nuo jo pardavimo iki 
Faraono sapnų aiškinimo ir jo apvesdinimo su Asena- 
ta, paduoda sekančiai Pirmojoj Maižiaus Knygoj:

Persk. 35:23-26:
Bet Jokūbas turėjo dvylika sūnų. Sunai Lėtos šitie bu

vo: Reubenas, pirmgimis Jokūbo sunuš, Simeonas, Levi, 
Judas, Izašaras ir Sebulonas. Sūnus Raelės buvo: Juo
zapas ibei Benjaminas. Sūnus Bilgos, Raelės slūginės: 
Dari bei Naphtali. Sūnus Silpos, Levi slūginės: Gad bei 
Aser.

Persk. 37:3-36:
Bet Izraelas Juozapą daugiau mylėjo kaip visus vai

kus, todėl kad jis jam pasenusiam buvo užgimęs; ir pa
dovanojo jam margą sermėgą. O kaip jo broliai tai ma
tė kad jo tėvas jį daugiau myli už visus jo brolius, neap
kentė jo ir negalėjo meilingai su juo kalbėti.

Priegtam Juozapas vieną kartą sapną matė ir tą pa
pasakojo savo broliams: “Man rodės buk mes pėdus be- 
rišą ant lauko, ir mano pėdas atsitiesė ir stovėjo, o jūsų 
pėdai aplinkui kloniojosi prieš mano pėdą". Ir jis dar 
kitą sapną matė, tą taipjau papasakojo savo broliams: 
“Man rodės buk saulė ir mėnuo ir vienuolika žvaigždžių 
man, pasikloniojo.” .

Ir jo broliai neapkentė jo. Bet jo tėvas neužmiršo tų | jum* didelis pagalbininkas, 
žodžių. O kai jo broliai nuėjo ganyti savo tėvo bandą 
į Sikemą, tarė Izrael Juozapui: "Eikš aš‘tave pas juos 
pasiųsiu.” O kaip jie ištolo jį pamatė, jam dar neprisi
artinus, jie susitarė jj nužudyti:

“Sustoję iižmuškim jį ir' įmetę į kokią duobę sakykim: 
žvėris jį papjovė, tai matysim kas bus iš jo sapnų.”

Reubenas šakė jiems: "Nepraliekit kraują bet įmeskite 
jį (į duobę čia pūsčioję esančią, neigi pridėkit savo rankų 
prie ’jo.”. Jis noręjo jį iš jų rankų išplėšti kad jį pas 
savo tėvą parvestų. O kai Juozapas pas savo brolius 
atėjo, išvilko jie jo sermėgą ir ėmė jį įmetė į duobę, o ta 
duobė buvo tuščia.

Tame tarpe jie pamatė didelį pulką Izmaelitų ateinant 
iš Gileado su savo verbliugais, keliaujant į Egiptą.

nj kėlė visiems savo tarnams, jis įstatė vyriausįjį šinko- 
rių vėl į savo šinkorystę, ale vyriausi kepėjų davė pakar
ti, pagal Juozapo išaiškinimų.

Persk. 41:1-45:
Ir po dviejų metų Faraonas sapnų matė buk jis stovi 

I pas vandenį ir buk matus iš vandens iškopiant septynias 
gražias riebias karves, po to matė dar kitas septynias 
karves iš vandens iškopiančias, tos buvo bjaurios ir He-1 
sos, ir anos bjaurios ir liesos karvės suėdė tas sep
tynias gražias ir riebias karves. Tada Faraonas pabudo. 
Ir jis vėl užmigo ir išnaujo sapnavo ir matė septynias 
varpas iš vieno šiaudo augančias, pilnas bei storas, ir 
paskui matė septynias plonas ir apsvilintas varpas au
gančias. O septynios plonos varpos prarijo 
storas ir pilnas varpas.

O praaušus Faraono dūšia didei pasirūpino, 
tęs suvadino visus Egipto burtininkus ir visus 
guosius ir papasakojo jiems savo sapnus. Ale
nebuvo kurs Faraonui tuodu sapnu butų galėjęs išguldyti.

Tada vyriausias šinkorius Faraonui kalbėdamas prisi
minė kad su juo kalėjime buvo Žydas jaunikaitis kuris iš
guldė jo sapnų, kas viskas išsipildė. Tai Paraponas liepė 
atvest iš kalėjimo Juozapų, kuris išaiškino jo sapnų jog 
bus pirma septyni geri metai, per juos reik visko surin
kti, nes užeis septyni blogi ir bado metai. Ir kad reikėjo 
grudų ir maisto surinkimui gero žmogaus, Faraonas pa
skyrė Juozapų vyriausiu perdėtiniu ir tvarkytoju.

Ir vadino jj tikru karaliaus galvočium, ir davė jam pa
čių, Asenatų, dukterį Potifėro, Onų kunigo.

septynias

IT 1331DR- 
išminti n- 
nei vieno

Uatavilkai-AnglHkaa ir AagUškai-Lietuviikaa

ŽODYNAS
turtas imofui, kuris jį turi, Amerikoj <y- 
Telpa jam* risi išdilai ir vieni prasideda 
kita dalia Angliškai, kada katros kalbos io- 

Voliuojančiam į

DidiUtui** 
rodama*. 
Uataviikai, 
ddio Taiki*, tam* skyriuj* ir randi.
Uatuv* būtinai reikėtų ji turėti, kad nsuimiriu* Angliš
ko kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Ji* bus 

Be jo nei vienas parvaiia- 
T*s Lietuvon negali* apsieiti, ne* tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kuri* patįs neai- 
naudoait, pažvelkit saviškiams, ne* Lietuvoje Įmonės 
labai uiaidag* Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3148. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

310.0* 
Sll.M

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Taute ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidų* ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius. y 
su paveikslais j......................  JU1

NAUJIENA VISIEMS MOKSLĄ MYLINTIEMS
“ARTOJAS” pradedant su Lapkričio mėnesiu spausdina labai 

žingeidų veikalą — tokį indomų kaip buvo “Dausų Kolum
bas”. Šis naujas ilgas veikalas yra “Dviejų Laivų Nuotikiai — 
Kelionėse po šiaurės Žemes”. Mes žinom apie savo gyvenamas 
sritis daug, bet nieko nežinom apie šiaurės Karaliją kur žiemą 
per šešis mėnesius buna naktis be paliovos, o vasarą — per tiek 
pat laiko diena be paliovos. Tenai žiemą saulė neužteka visai, o 
vasarą viešai nenusileidžia: ji apeina ratu danguje ir vėl pasiro
do rytuose. — Užsirašykit “Artoją” dabar, reikalaukit Lapkri
čio numerio kuriame telpa to veikalo i pradžia. Užrašykit jj sa
viškiams Lietuvon — tai yra mokslas apie žemę ant kurios mes 

. vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinės sistemos tvarkos.

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

“ARTOJAS 7907 Superior Ave Cleveland, Ohio.
n
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigžde* kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

LIETUVOS OPERA timą Amerikiečių artistų. Kvie
timas buvo su parašu A. Sodei
kos kaipo L. V. Operos Direkto-

riaus, ir tūli artistai rengiasi va
žiuoti. Negera butų žmones su
virti.

(Tąsa iš pereito num.)
Pas Romėnus, iki Juliaus Cezario vieš

patavimo laikų, metai prasidėdavo su kovo 
mėnesiu, kuomet Taurus buvo matoma va
kariniame horizonte leidžiantis prieš sau
lės tekėjimą; gal nuo to paeina ir plačiai 
dabar pasaulyje apvaikščiojama pavasari
nė šventė — Velykos. “Baltasis Bulius auk
siniais savo kanopais pradeda metą”, — 
taip vienoje vietoje yra pasakyta pas Vir- 
gilj. Taip matome kad ir idėja apie bu
liaus spalvą paeina iš ankstyvų laikų. Gre- 
kams buvo aišku delko bulius buvo baltas:' 
Zeus j tokį pasivertė kad geriau užžavėjus 
Europos akeles.

Senovių Chinai Taurą vadino “Baltu 
Tigru”; vėliau tam žvaigždynui duota “Au
ksinio Jaučio” vardas. Ypatinga net kad 
ir pietinės Amerikos Indijonai Amazono 
apielinkėse šią žvaigždžių grupę vadina 
“Jautis”.

Tūli praeities amžių tyrinėtojai apie 
paėjimą Indijonų ir abelnai apie pradžią 
žmonių Amerikoje pirm to kaip baltieji ją 
atrado, vadovaudamiesi bendrais mitologi
jos ryšiais ■ čiabuvių su Europos ir Azijos 
žmonėmis, sako jog labai ankstyvuose ir 
nežinomuose laikuose turėjusi jau būti ko
ki nors transmigracija tarpe tų kontinentų 
gyventojų; kiti sako kad Indijonai paeiną 
iš Azijos; jei mes šitą daleistume, aišku bu
tų kad iš tenai su jais atėjo bendri užvar- 
dijimai kaip Tauro taip ir kitų žvaigždžių.

Aratos prie to buliaus prideda dar žo
dį “pasilenkęs”, Ciceronas — “klūpojantis 
bulius”, ir tas bus bene dėlto kad šiedu su
rado reikalingu buliui pasilenkti, nes kaip
gi mitiškoji Europa butų ant jo užsėdusį!

Kadangi jau iš seniausių liekanų apie 
tą bulių (paveiksluose ir iškapotuose brai
žiniuose akmeninių sienų) matoma jo tik 
pirmutinėj! pusė, kuomet danguje priskai- 
toma užtektinai žvaigždžių sudarymui jo 
viso pasaulio, dabar išvedama jog tas bu
vę priimta vartoti dėlto kad kita jo pusė 
buvo apsemta vandeniu kada jis plaukda
mas nešėsi Europą, kaip lygiai ir Pegasas 
perstatoma tik pusė sparnuoto arklio, nes 
jis skridęs per debesis.— užpakalinė jo da
lis buvus tarp debesų ir nematoma.

Jensen suranda Taurą buvus Asyrų-Ba- 
bilonėnų pavasario saule Marduk, garbinta 
kaipo didžiausia dįevybė ir valdovas visų 
dievų; jis sako kad šis žvaigždynas tapo su
darytas (pas žmones) net prieš 5000 metų 
pirm Kristaus'.

Druidai Bulių garbino irgi, o kuomet 
saule ineidavo į šį žvaigždyną jie turėjo di
delius pokilius' ir linksmybes, pėdsaku kurių 
yra ir mums žinomi gegužiniai apvaikščio- 
jimai.

Senovės Škotų mituose Bulius matoma 
yra tekančiu naujų metų vakare.

Rašytoja Benjamin sako apie saulės

inėjimą į Tauro taką šitaip:
“Įvairiais amžiais pasaulio tautos su 

džiaugsmu pasitikdavo sugryžimą pavasa
rio bei persimainymą gamtos, po intekme 
šilumos ir saulės kaitros. Šis pasaulinis, 
gegužine vadinamas, apvaikščiojimas pri
mena saulės inėjimą į Tauro žvaigždyną 
susilyginimo dienos su nakčia laiku, 4000 
metų prieš Kristų.”

Hebrėjų, Syrų, Arabų ir Koptų tarmė
je Bulius reiškė “ateinantis”, “ateina”, o 
šviesioji didžiausioji Tauro žvaigždė Al- 
debaran reiškė “vadas”.

Sulyg Proctor’o, gimusieji Tauro laiku 
(tarpe balandžio 19 ir gegužio 20) yra tvir
to sudėjimo, plačia kakta, juodų garbiniuo
tų plaukų, trumpu kaklu, bukų karštų jau
smų, žiaurus ir kerštingi kuomet susierzi
na. Taip yra su gimusiais Irlandijoje, Lie
tuvoje, dalyje Rusijos, Lenkijoje, Holandi- 
joje, Persijoje, Archipelage, Mantuoj, Leip- 
zige, ir kt. Tai yra moteriškas ženklas ir 
nelaimingas.

Rašytoja Singovine. savo eilėse užsime- 
šitaip:na

“....eik tenlinkui naktyj
Ir kalbėk su liepsnojančiu Aldebaranu, 
šaltoje priekinėje žieminio dangaus.”
Šios žvaigždžių grupės vadovo milžino 

saulės Aldebarano tolis iki žemei matuoja
ma 28 šviesos metais; ji eina per dausas 
greitumu 30 mylių į sekundą ir šviesos turi 
100 sykių daugiau už musų saulę. Visame 
Tauro žvaigždyne yra 141 žvaigždė, bus 
daugiausia negu bent kitame kokiame, 
skyrus Plejadas.

(Bus daugiau)

tai
ĮS

meno diegelį. Nei vienas ge
riausiųjų dainininkų ne j ieško 
pelno bet dirba idėjai, šiandien, 
geriausi 'Lietuvos artistai-daini- 
nin'kai, išskynus Bobravičių, yra 
Kaune, ne kitur.

Mačiau atidarymą operos se
zono užpernai, pernai ir šįmet. 
Matau vis pažangą, didelę pa
žangą. Mačiau tas operas Pe- 
trapilyj, Maskvoje, Berline. Ma
ža kuo skiriasi pastatymas nuo 
kitų. Tik pas mus scena labai 
maža, orkestras ir choras mažes
ni, bet solistai tai mūsiškiai ne
atsilieka nuo 'kitų.

Tiek šiuo tarpu afpie operą.
Jonas Bruzdelninkas- 

Klum pakojis.

Nuo Redakcijos: Butų gera 
gauti daugiau žinių apie tą kvie-

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. Vakarai? at

dara nuo 6—8.

Prospect 202.

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

Ofiso valandas: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
• Cleveland. Ohio.

išvažiavo Amerikon P.
RUDENS DAINA

Liudna yra gaidą dainos rudeninės, 
Nebgirdėt dainelės gegužio auksinės. 
Nuėjus šilelin, ir jis ašaroja, 
Nebėra paukštelių, jau nebeskrajoja.

Lietaus lašeliai nuo šakelių byra, 
Kur tiktai pažvelgi vien liūdnumas yra 
Klausai ar nesgirdi paukštelių dainelės, 
Vietoje paukštelių dejuoja pušelės.

Inbridus i šilą, kapinė čia tyla, 
Puikioji gamtužė likus lyg nebyla. 
Išėjus ant lauko kur javai žaliavo, 
Visur tik regėti laukai nurudavę.

Priėjus prie upės, ir ji lyg dejuoja, 
Rūsčios srovės bėga, dūsauja, banguoja.

, Pažvelgus darželiu kur gėlynai buvo 
Šiandieną gražybė jų gausinga žuvus.

Nuo vėjo sustyrę tik miršta gėlelės, 
Jau nesidabina jom kasas mergelės. 
Liūdnas rudenėlis ant žemelės yra, 
Kasdien šaltas, šaltas lietutėlis byra.

J. Gogelis.
Gerkanis, Lietuva.
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Prisidėk prie musų 
“Kalėdinio 
Taupymo 

Klubo” 
Pasidėk 25c iki 
$5 kas savaitė 
turėsi $ 1 2.50 
iki $250.00

Sekančiam Gruodyj

Sorictn 
f°.r 

thunngs 
PUBLIC SQUARE

CUNAR
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southamptoną ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

45,647 tonų 30,704 tonų 
BERENGARIA

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

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų del kainų ir reika

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

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

štos klesos reikalavimų, nes pats esu praktikavęs 
didžiausiose Clevelando 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 gautų iš Lietuvos ir 
pritaikau artistiškus rėmus. Taipgi traukiu pa
veikslus ant pasportų išvažiuojantiems ir ant re
gistracijos aplikacijų reikalingus.

ANTANAS BARTKUS
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio

Meilės Žavėtinumai!
AR MOTERIS MYLI 

KARŠČIAU?
Žavėtinumas Žmogiško 

Palytėjimo!
AR MERGINAI TINKA JIEKOT 

VYRO PER GARSINIMUS?
Kodėl 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 10c už PAŽIŪRĖJIMUI 
kopiją ir pilnas informacijas apie 

musų Draugingumo Klubą.

PRENUMERATOS kaina tik 75c. 
metuose, 3 metams už $2.00.

Šis specialia pasiūlymas yra del 
praplatinimo "FOLD” laikraščio ir 
tik per trumpą laiką. Kožnas me
tinis užsirašymaš 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.

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

BAMBINO
Vaisbatenklis Reg. S. V. Pat. Biure 

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

Jie prašo daugiau!

Liet. Valstybinės Operos di
rektorium yra Juozas Bieliūnas, 
liuoso meno dailininkas, Rusų 
Valstybinių Teatrų (Petrapilio) 
artistas.

Delei pasklidusių žinių apie 
Amerikiečių Lietuvių daininin
kų kvietimą Lietuvos Operon, 
direktorius pasakė kad jisai nie
ko nėra kvietęs, bet jeigu yra 
kas su geru jau gerai išdirbtu 
balsu, turi savo operų repertua
rą, tokiam operoje vieta rasis. 
Įstojant Operon, reikia debju- 
tuoti ir tik tuomet Operos Meno 
Komisija sprendžia ar priimti 
ar ne. Pirmiau, priiėtmdmo sąly
gos buvo lengvesnės, bet dabar 
norint operą gerai perstatyti, 
reikia priimti tik gabius, išsila
vinusius dainininkus-artistus.

Lietuvoj opera pastatyta rim
tai. Ją veda maestro Kipras 
Petrauskas, buvęs Rusų Valsty
binių Teatrų (Marijos) pirma
eilis artistas. Jisai tame teatre 
išbuvo bene dešimts metų. Yra 
šaliapino mokinis ir draugas. 
Be to, jis yra pasaulinė garsia- 
nybė, ir gyvena Lietuvoje tik 
dėlto kad Lietuvą myli ir buvo 
savanoris kareivis.

Dirigentas operos yra J. Tal- 
lat-Kelpša, liueso meno dailinin
kas, Berlino Mimikos Akademi
jos akademikas. Kiti artistai, 
tai pasižymėję svetimtaučių tar
pe, nekurie ir cenzudti žmonės.

Tiek iš direktoriaus.
Nuošaliai išgirdau štai ką apie 

operą.
Operų repertuaras — klasinis. 

Solistų yra bena 18 žmonių, iš 
kurių tenka pažymėtėi: Galau- 
nienę, Grigaitienę,. Dvarionaitę, 
Petrauską, Rutkauską, Bieliū
ną, Vaičiūną, Sodeiką; kiti — 
antraeiliai. Lietuvoje opera ge
riau pastatyta negu Lenkijoje ir 
Latvijoje.

Ko
Oleka, J. Byra ir Leškevičius? 
Tame nuo nekuriu arčiau sto
vinčių žmonių teko sužinoti štai 
ką: Išvažiavo užsidirbti pinigų. 
Jokių kitokių tikslų nebuvo.

Eina gandai kad P. Oleka iš
bėgo prisibijodamas vieno kun- 
kurento kuris pavasarį gryžo iš 
užsienio ir įstojo operon. By
ra Lietuvoj visai nėra pasižymė
jęs. Vienas iš jų tai Leškevi
čius yra savo šakoj dalyko žino
vas. Kiti du nėra niekur sve
timtaučių tarpe dalyvavę, ne
bent šeimyniniuose labdaringuo
se vakarėliuose.

Visiems Amerikiečiams įnorin
giems įstoti Lietuvos operon pa
tartina labai daug padirbėti, ki- 

’taip vargu bus jie priimti. Lie
tuvos Valstybinė Opera, kiek te
ko sužinoti, laukia šių asmenų: 
Jono Bendoriaus, kuris yra bai
gęs Varšavos Konservatoriją, 
dabar, keturi metai, studijuoja 
Leipzigo Akademijoje ir ją bai
gia. Juozo Gruodžio, kuris yra 
baigęs Maskvos Konservatoriją, 
keturi metai Leipzigo Akademi
joje ir ją baigia. Abudu yra di- 
rigerit ai-kompoziitoriai.

Iš solistų, laukia Maskvos 
Valstybinės Operos artisto J. 
Bobravičiaus, kuris dabar kon
certuoja Anglijoje; E. Jonuš- 
kaitės, kuri šįmet baigia Berli
no Konservatoriją. Girdėti mo
kinas Rygoje J. Latonaitė, ga
bi ir talentinga dainininkė. Be 
to, J. Kamaičio, kuris, kaipo pia
nistas, baigęs Varšavos Konser
vatoriją, dabar yra Leipzigo 
Akademijoje.

Turiu priminki kad P. Oleka 
ir J. Byra nesiskaito dabar Lie
tuvos Operos artistais. Jie jais 
buvo. Leškevičius yra taip smui
kininkas. Operoje jis tarnavo 
orkestre. Pažymiu kad jis yra 
gabus ir geras smuikininkas.

Mes čia, Lietuvėje, gauname 
Amerikos laikraščius, ir kartais 
stebimės.

Neprotingas dalykas P. Ole
ką lyginti K. Petrauskui. Oleka 
yra K. Petrausko tik mokinis, ir 
jei Byra ar Oleka ką suvaidino 
"tai Ituri būti dėkingi K. Petrau
skui už tai kad tas juos išmoki
no, kaip išmokino ir dabar moki
na kitus.

Visi žino kad Rusų opera bu
vo rimčiausia pasaulyj, ir dabar 
Lietuvos operon stengiamasi su
traukti Lietuvius kokie buvo, 
iš ten. Norima kad 'Lietuvos 
opera butų rimta ir žymi pasau
lio meno ‘tarpe. Dabar, nei vie
nas geresniųjų' dainininkų jon 
įstojęs nepameta, 'beit bendromis 
j iegomis auklėja tą Lietuvos

Kūdikiai mėgsta jį!
F. AD. RICHTER & CO. 

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

DYKAI Reumatizmu 
Sergantiems
Mes turime naują 
metodą reumatizmo 
gydymui, kurį pri- 
siųsim savo lėšomis 
į namus kožno skai
tytojo šio laikraščio 
kuris paprašys. Jei 
turi skausmą raume
nyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra. sustingę, 
ar jauties opiai, jei 

kožnu oro pasikeitimu,

JOHN BOLK

Aš, ŽEMIAU PASIRAŠĘS NORIU IŠ
REIKŠTI SAVO PADĖKĄ

DR. ALBERT IVNIK, D. G 
CHIROPRAKTORIUS 

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

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

JOHN BOLK, 1125.

AS 
pertikrin- 
jog kiek- 
sveikatos

E. 76 St.

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 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo 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 padaryspi sąžinin
gai. Egzaminavimas ir .patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

kenti gėlimą
štai tau proga išbandyt paprastą pi
gų metodą, kuris pagelbėjo* šimtams. 
Jeigu tavo liga ir užsisenėjus ar išsi
platinus, nežiūrint ar kentei metus ar 
dešimts metų ir išbandei viską o ne
pagelbėjo. Mes užkviečiam jus pa
rašyt mums tuoj ir prašyt šio papras
to metodo, kurį mes siunčiam DYKAI 
išbandymui.

DYKAI MUSŲ L^OMIS
Mes neprašom siųst pinigų, tik pa

siuskit savo vardą ir adresą. Tuoj 
prisiųsim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtą, atsargiai supakuotą, išban
dymui musų lėšomis, šimtai tuo bu- 
du pasigelbėjo. Nepraleiskit šios di
delės progos jeigu sergat reumatiz
mu. RAŠYKIT ŠIANDIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 
3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3 

CHICAGO, ILL.
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Kai lapai ugnyje, nyksta KANDIDAS nuo musų Knygyno lentynų, 
iki ant galo*liks jis tik rankose tų iš kurių negalėsit gauti. Dabar 
turit progą įsigyti KANDIDĄ—tą baisiausio bedievio Voltaire’o vei

kalą prieš kurį kunigija drebėjo dar 
tais laikais kuomet inkvizicijos lau
žai kasdien rūkdavo ir bedievius de
gindavo. Voltaire KANDI DE ap
rašo labai žingeidžius ir liūdnus da
lykus? CJUžrašykit “Dirvą” saviš
kiams Lietuvoje arba savo draugui 
čia Amerikoje, prisiųskit metinės 
prenumeratos pinigus, ir gausit ją 
DOVANAI!
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GRUODŽIO 31 DIENĄ DOVA
NOS UŽSIBAIGIA!

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

Knyga paskirai perkant, kainuoja 
$1 popieros viršeliais; audeklo vir
šeliais $1.75. Ją galima pasiųsti ir 
kaipo Kalėdinę dovaną tiems kurie 
jau “Dirvą” skaito.
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^-*9- <W,«a.*v^.. , ■..••V. '•/S Adresuokite
**4‘

DIRVA” - 7907 Superior Av. Cleveland, O.

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

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

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

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDULIUS,, MIKROSKOPĄ ir CHEMIKALIŠKĄ analizavimą ir visus MOKSLIŠKUS metodus 
atradimui kame yra ligos priežastis. PAS MANE NĖRA JOKIŲ SPĖJIMŲ.

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas’ gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENfiJUSlŲ LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

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

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

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

CLEVELAND, OHIO 
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE.

Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.
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PASMERKTASIS
Rašo A. Vaičiūnas.

(Tąsa iš pereito num.)
Ą NT piliakalnio. Petras priėjo ir pri- 

4 glaudė galvą prie šimtmečio aržuolo. 
Tylu, ramu. Tikra kapų tyla. Žiuri j vir
šų. Ten, augštai, augštai, milijardų mili
jardai žvaigždžių žiuri į jį. Čia, žemiau, 
kartais pasiekęs orą užsidega koks meteo
ras ir bekrisdamas sudega. Ilgai taip jis 
svajojo. Staiga nušvito kainas. Pažvelgė 
ten.' Vaidelytės užkurę šventąją ugnį sau
goja. Tarpe jų mato savo žmoną. Neži
nia kas jam pasidarė, nes jau keli metai ne
buvo jos matęs. Ties aukuru stovi senis. 
Jo metų Petras neapsiimtų suskaityti. Vi
sas ‘baltas kai sniegas. Lygiai toks reginis 
kaip pasakose^ Petras sužavėtas. Sujudo 
senio ranka, jisai užgavo stygas, o jų aidai 
nuėjo per plačią girią toli, toli. Vaidelytės 
pradėjo judėti ir giedoti, seniui pritariant:

Praamžių Praamži!
A Sutrenki Perkūnu, 

Žaibais suliepsnoki, 
Pragiedrinki dangų, 
Teužteka saulė!

Praamžių Praamži!
Prikelki Lietuvą, 
Užvirinki kraują 
Jaunimo širdyse! 
Te kelias jaunimas’!

Te laisvę pajunta, 
Teaštrina ginklą, 
Tekelias Tėvynė 
Iš savo griuvėsių!

Nužengkite dvasios 
Karžygių galingų, 
Sukurkite gaisrą 
Jus keršto, karionių!

Kas vakar vergavo
Tegul atsibunda, 
Po plačią Lietuvą 
Te minios sujunda.

Laikai Gedimino
Te šiandien atgimsta, 
Praamžių Praamži! 
Gana bus .’vergauti!
Ilgai giedojo, ilgai meldės Joninių nak

tį Lietuvos vaidelyčių dvasios. Prašė kad 
Praamžis prikeltų Tėvynę iš griuvėsių.

Petras klausė, klausė.
Aplinkui vėl tamsu. Kai kur gaidžiai 

jau tolimam sodžiuje pragydo. Sušlamėjo 
medžiai ir jie jam lyg pasakė:

— Vaike! tu klydai, daug klydai, bet 
sveika tavo prigimtis tave atvedė ant tie
sos kelio ir davė galimybės išgirsti seno
vės dainą. Tu myli Lietuvą, esti žmogus, 
tai tavo dvasia išgirdo tai ko kiti negirdė
jo. Tiesos kelias yra tas kad būdamas Lie
tuviu turi eiti Lietuvybės keliu žądinant, 
kai tas senis vaidyla, savo kanklėmis tau
tinį susipratimą. Klydai blogai manyda
mas apie savo išrinktąją, ir ją norėjai ap
mainyti ant purvo. Žinok kad nors žmogus 
ir labiausia yra ne toks kokio norėtumei, 
jo nesmerk bet žiūrėk ar jis yra doras.. Ta
vo amžinoji draugė yra moteris tarp mo-

terų, bet jos širdis tai kanklių stygos. Ji 
skambina kanklėmis apie tokią meilę ir 
laimę kokios tu jieškai, bet tu buvai sukly
dęs, to nesupratai. Eik, imk savo amžiną
ją draugę už rankos ir žengkite Tėvynės 
keliais žadindami savo kanklėmis ’bemie
gančius ir keldami juose grožės suprati
mą!....

Daug dar šlamėjo medžiai, bet Petras 
nesuprato. Pasaulis jam kitoks pasidarė, 
ir žmonių pasmerktasis kaipo nedoras žmo
gus, radęs kalne surūdijusias stygas, žengė 
pašaukimo keliu.

* ♦ *
Mes galime tarpe žmonių sutikti Pet

rą, jo žmoną Marcelę ir purviną Magdutę. 
Ne taip žmonės kartais nuteisia!

Ir visos Lietuvos ateitis remiasi tik to
kiais žmonėmis kurie yra dori, nesupuvę ir 
augštai iškėlę galvas žengia tiesos keliu.

Kas kovoje nors klumpa bet nepameta 
savo tikslo, tas laimi.

(Galas) 
W

GAMTOS KŪDIKIS
Skubėkit, kilnios sesutės,

Išbuskit, pertraukit miego grandinius, 
Raudoni ryto saulutės

Spinduliai žadin’ mane pro langelius!
Girdžiu saldžias dainas paukščių, 

Meiliausi ryklė yr’ veversėlio —
Tai skaidriausis iš rytmečių

Šio malonaus, gaiviojo birželio.
Tamsiai žiba meili saulutė

Ant horizonto kraštų mėlynų,
Ir varva vasaros raselė

Nuo rožių puikių rausvųjų urnų.
Apleidus tualetą ir veidrodį

Saulutę ant kalvos leisiu vėjams 
Išdykauti, myluotis ir žaisti

1 Su mano palaidom’s ilgom’s kasom’s.
Fontanų dulkų vainikai

Birželio ryto šviesybėje 
Išrodo lyg vilnos snieginės

Avinėlių žalioj pievoje.
Kodėl širdis turėtų apsisiaust

Ploščium miglotos rūpesnio maldos? 
Būdama puikiame dievnamyj —

Kodėl neužgiesta giesmės gamtos?!
Budrikas.

w

MEKSIKOS PIRAMIDOS
Piramides ir maldnamiai kokie rasta 

Meksikoj yra daugeliu atvejų panašus se
noviškiems Egipto piramidams. Tas gal 
įrodytų kad Indijonai atėjo iš Egipto. Ki
tas dalykas'yra tai Indi j opų panašumas į 
Mongolus. Saulės maldnamyje Yukatane 
įvairus rasti dalykai rodo panašumą į var
totus ankstyvuose laikuose' Chinų padar
gus. Indijonai negalėjo Sykiu būti ir Egip
te ir Chnijęj. Galėjo būti, nors nedaleisti- 
na, kad jie ėjo iš Egipto j Chiniją, paskui 
iš tenai per Alaską j Ameriką.

Amerikos Indijonų piliakalniai yra vi
sais atvejais panašus į Lietuvos piliakal
nius. Kaip tada ištiesų buvo ar Lietuviai 
buvo Amerikoj pirm Kolumbo, ar Indijonai 
buvo Lietuvoj ir išmoka piliakalnius staty
ti?

Kitų išrodoma kad Amerikos gyvento
jai gavo savo vienodumą daiktų ir papro
čių nuo išsigelbėjusių iš tvano žmonių at
plaukusių į Ameriką, kuomet kiti nuplaukė 
į kitas žemės dalis. Šis klausimas plačiai 
aprašoma knygoj “Kas Slepiasi už Žmonių 
Pasakų.”

Pradčkit su Naujais Metais — su pirmu 
numeriu — leisti “Dirvą” jūsiškiams 
Lietuvoje. Kurie siunčia, patįs gauna 
karstus padėkos žodžius nuo skaitytojų 
ir mes gauname nuolatai neapsakomo 
džiaugsmo pareiškimus iš tų kurie “Dir
vą” Lietuvoje skaito.

Prisiųsk $3 prenumeratos me
tams, priduok aiškų adresą Lie
tuvoj kas “Dirvą” turi gauti, ir 
savo, ir dar gausi dykai KAN- 
DIDĄ (tik ne po gruodžio 30).

Adresuok:
“DIRVA”
7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

MVWVWWWWWWVWVWVA 
i LOUIS EISENBERG į 

Turi Geležinių Daiktų, Pečių,į 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, s 
Lieja ir Stogams dangalų į1169 East 79th St. N. E. įPrinceton 1337-K J

anrnniirimniiiiini;
I Gydytojas ir Chirurgas ■ 
: DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI : 
J 982 E. 79 St., Cleveland, O. I 
. — Telefonai — ‘
J Rosedale 5758, Princeton 431

J Valandos: tik vakarais nuo 7 I 
h iki 9 vai. «
* NedSldieniais nuo 3 iki 4 v.al J 
gxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

MEILĖS DARŽE
Aš ėjau nusiminęs, 

Šaltiems vėjams siaučiant, 
Į savo Meilės Daržą, 
Kuriame pavasarį anksti 
Pasodinau savo Meilės Medį. 
Ėjau susirūpinęs ir liūdnas, 
Ir maniau kad mirė 
Meilės Medis mano. 
Žiemos vėjai ūžė, 
Sniegai lakstė it taškės, 
Ir visi medžiai aplinkui, 
Kuriuos* kelyje mačiau, 
Buvo apnuogę ir pastyrę.

Bet O! kokis džiaugsmas, 
Kaip man linksma buvo 
Kada pamačiau savo 
Meilės Medį žalią! 
Jį šalnos nors smaugė, 
Vėjai iš šaknų judino 
Ir sniegas slėpti bandė, 
Jis savo žaliais lapais 
Prieš šalčius išlaikė. 
Žaliavo jis puikiai, 
Kaip vasarą visą, 
Ir pralinksmino mane — 
Meilės Medis mano.

Širdis mano džiaugės 
Ir akįs gėrėjosi, 
Žaliu medžiu mano — 
Meilės Medžiu mano. 
Nes tas Meilės Medis

Laisvamaniai tautininkai apie 
klerikalus sako: “Valstybė su 

I klerikalais tai kaip viralas per
sūdytas ir česnakais uždarytas, 
kaip sveika galva raugu apsvai
ginta arba puodas purvu pri
krėstas.”

Magdė Mitkienė (iš Pittsbur- 
go) rašo: “Vyras yra toks su
tvėrimas kuris patėmija mažiau
sią prairimą net pačios piršti
nėje, bet visai nemato kada jos 
pladkai buna sutaisyti naujai in- 
ėjusia mada.

Kalėdų Pasveikinimams 
naudokit Lietuviškas 

garsaus Lietuvos artisto
A. Žmuidzinavičiaus 
Spalvuotas Atvirutes

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .......... * ...... 5c 
Palanga, Naglio kalnas . .... 5c 
Susigriežimas ............... 5c 
Lietuvos Ežerai ............. 5c 
Dravės .............. ...... 5c 
Regėjimas .................. 5c 
Nerys ..................... 5c 
Giedras Vakaras ...................... 5c
Tyrinėjimas .............. 5c 
Liūdnas Kraštas ....*-....... 5c 
Kauno Apielinkėse Vasarą .... 5c 
Palanga. Ja jury je .......... 5c 
Nemunas ties Kaunu ........ 5c 
Į Šviesią Praeitį ........... 5c 
Murmano Kraštas ........ 5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, O.

Vitalia L. (vietinė), perskai
čius aname num. apie Clevelan- 
do vyrų jieškojimą merginų ki
tur, rašo: “Cleveland© senber
niai gąsdina Cleveland© mergi
nas pasenimu ir likimu be vy
ro, nes, andt vietinių žinių, jie 
ima mergas iš kitur. Dalykas 
yra tame: nei vienas Cleveland© 
vaikinas nėra niekur išvažiavęs 
ir sau iš kitur pačią parsivedęs. 
Ti’k tokie į mannas važiuoja jieš- 
kot merginų kurie iš tenai pa
eina. Iš ten jie ir moteris .ve-

da, ba melši Cleveland© mergi
nos velyk žilos senatvės sulauk
ti negu už bile kokių ištekėti.”

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos-: L—3 ir 7—8 
Telefonas-: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

“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.

Yra laurų krūmas
Kurį Grožės Dievas 
Amžinu žalumu apdovanojo.

Adqnis.
Nuo Juokų Red.: Atsidusda

mi galime pasakyti kad lengviau 
ir mums ant krutinės pasidarė 
perskaičius šias gert). Adonio ei
les, nes jau pradėjo rodytis kad 
iš jo džiaugsmo kurį čia pavasa
ryje rodė liks tik verksmas, ir 
iš šio linksmo kampelio liks tik 
nuliudimo vielta, kaip pirmiau 
buvo. Nes juk gerb. Adonis, jei 
visi turit geras atmintis, yra ne 
kas kitais kaip a. a. Cirineušas 
kurio verksmais mels: seniau tu
rėdavom tiek pasitenkinimo ir 
nusiminimo.

Neprošalj bus čia suminėti ir 
apie tą medį ar krūmą kuris am
žinai žaliuoja. Ir jis gavo pra
džią didelėje meilėje kuri neišsi
pildė.

Dar tais laikais kada dievai po 
šią ašarų pakalnę vaikščiojo, 
Grožės Dievas Apolonas pama
tė ir pamylėjo gražią nymfą 
Dafnę. Jis ją pamilo dieviška 
meile (nes tada dievai dikčiai 
išdykavo), ir gaudėsi ją po gi
rias ir pievas ir pajūrį.' Datfnė 
nuo jo šalinosi ir bėgo, o kada 
nuvargo bevengdama jo, neliko 
jai nieko kito kaip tik šauktis 
kiltų dievų išgelbėt ją nuo Apo
lono užmačių. To jos prašymo 
dievai išklausė: bebėganti ji 
staigu ant vietos sustojo, jos ko
jų pirštai sulindo į žemę ir liko 
šaknįs, kojos krūmo liemuo, ran
kos— šakos, pirštai šakelės, o 
gaiva ir plaukai — iškerojusi 
viršūnė. Ir ji tapo laurų krū
mu. Iš didelės meilės prie jos, 
Apolonas irgi dasidėjo prie to 
krūmo pagražinimo: jis tą lau
rų krūmą apdovanojo amžinu 
žalumu. Jis ir po šiai dienai ža
liuoja, ir niekad žalumo nepri
trūksta: kada vieni lapai krin
ta 'kiti jau būna suaugę nauji, ir 
medį visad žaliu palaiko.

Jeigu gerb. Adonio meilės me
dis iš šaknų neišdžius, galės jis 
gėrėtis jį pasisodinęs.

4/
Perskaitę pereitame num. ži

niose iš Lietuvos apie Seimo ati
darymą, iš priimtų tokiai iškil
mei taisyklių mes gavome du di
deliu įspūdžiu.

Vienas, ištiesų yra didelis pa
gerbimas žmogaus1 dirbusio tau
tos labui ilgiausia už kitus ka
da, kaipo Seimo atstovui, leidžia 
jam būti Seimo atidarymo pir
mininku. Rodos net smagų bū
ti seniausiu už kitus.

Antras-, kad social-demokratų 
ir 'kitų revoliucijonierių vadai vi
sada buvo ir yra vaikai-pusber- 
niai, ne žmonės subrendę, nes 
to paties Seimo atidarymo sek
retorium'‘pateko jauniausias at
stovas nė kokios kitos partijos 
kaip tik social-demokratų.

Klerikalai norėdami pašiept 
kitas musų sroves turi sakyti ši
taip : .“Valstybė be socialistų ir ■ 
laisvamanių vadų (tai taip kaip 
viralas be druskos, galva be sme
genų, puodas be košės.”

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir- laikro
džius ir viso
kius auksinius 
irdeimahtinius 
dalykus-ir nių- 
zikališkUs' ins- 

trnYrientus.
6402 SUPERIOR AVE. /

Prisidek prie musų 
“Kalėdinio 
Taupymo 
Klubo”

Pasidėk 25c iki 
$5 kas savaite 
turėsi $12.50 
iki $250.00

Sekančiam Gruodyj
•taciety 

•tarings 

PUBLIC SQUARE

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

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budo užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arba prisiųs- 
kite <5o. tiesiai į labaratorijf.

F. AD. RIGHTER & CO. 
104-11'4 SOi 4th Št.

Brooklyn, N. Yu

Srai

Linkstamą
Kiekvienai Motinai

___ tik caraa gerą maistą 
turi būti sveiki ir augti’stiprus.’ 'jeigu -jūi 
negalite žindyti savo kūdjkįo, tai neduokit' 
tokio maisto, kurio jiš nū'įūli^ suvirškinti 
Jūsų pirmutinių, bandymu turi būt

EAGLE DEMAND 
(čoMiovscr ’■ ............

Tai maistas, kuris buvo pirĄiutine pūęelba- 
per tris gentkartes 'kiekvienai motinai.

Visi kūdikiai, jeigu

Iškirpkite šį •..Įiag.irsininmą , 
ir prisiąskito i The Bordjn 
Co., New, Yo^fc ,ir gausite , 
pilnus patarimus ir jr.urcdy- 
mus, kaip jį ■ vartoti'lĮitą- 
viiį - kalboj- viiai' -v JjtCi ir 
puikią kūdikių knygą,- _■

PRANEŠIMAS
RUODŽIO 23 diena yra paskutine iki kurios dar 
galit užsirašyt IŠTRAUKIAMŲ AKCIJŲ šioje 
Bankinėj Įstaigoj. Po to Ištraukiamų Akcijų 
pardavinėjimas pasibaigia ir niekas jų negales 

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

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

•JTTie A. B. Savings and Company visiems investoriams 
moka 10% dividendo. Ar reikia jieškoti dar pelninges
nes pinigams vietos, kur saugumas užtikrinta?

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

The

3352 Superior Avenuę 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, Ketvergė ir Subatoj 
atdara vakarais nuo 6 iki 8.

I f



6 DIRVA

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Pirmutine Mintis Apie Liksmias 
Kalėdas-Columbia Rekordai

Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Imant Šešis Rekordus 

ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

£1168

£1170

E1246

E1247

E1248

E1249

E2223

E2224

E2225

E2226

E2227

E2228

E2230

E2238

E2340

E2341

E2342

E2343

E2356

E2357

E2358

B2359

E2360

B2895

E2396

E2397

E2392

E2393

E2394 
>1

E2526

E2327

E2530

B2431

E2580

E 2581

K2582

E2651

E2652

E2653

E2654

E26S6

E2704

E2705

E2706

E2707

E2709

E2710

E3188

E3189

E3190

E3191

E3192

E3242

E3243

E3244

E3245

E8289

E3290

E3291

E8313

E3314

E3315

E3316

E8317

ES349

£8350

LIETUVIŠKI

lapeliai) Mazurka.
— Armonika, 
kvartetas.

E3372 Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
' ” Rusiškos žirklės — Šokis, orkestrą.

E3623 Ilgu, ilgu man ant svietd*”-— M. Petrauskas.
" ' ■ Mano skarbas — Orkestrą.

E3624 šienapjūtė — Polka-Mazurka
” Kur upelis teka — armonikų duetas. 

E3625 Sudiev, Lietuva — M. Karužiutė, soprano.
” ■ Miškas Ūžia — M. Karužiutė, soprano.

E3626 Ant Šešupės kranto — Armonikų duetas,
, ” Lelijos žiedas. Valcas.

E3796 Bernužėli nesvoliok — M. Petrauskas.
” Eisiu mamei pasakysiu — Petrauskas.

E3797 Jau kad aš jojau — M. Petrauskas.
” Šią nedėlėlę — M. Petrauskas.

E3798 Kur vėjai pučia — A. Kvederas.
Esu garbingas vyras — A. Kvederas.

E3799 Vilniaus Polka — Armonikų duetas.
” ' Tamsioji naktis — Valcas, armonikų duetas.

E3840 Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
” Šią naktelę per naktelę — Petrauskas. ■ 

E3841 Atėjo žiemelė — Petrauskas.
- Vai kad aš joau — Petrauskas.

E3842 Sveika Marija — M. Karužiutė.
” Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.

E3905 Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.
” Nesigraudink mergužėle — Maigytas choras.

Ę3906 Važiavai dieną — Maišytas choras.
’’ Bijūnėli žalias — maišytas choras. • 

E4098 Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
■” Oi kas sodai, do sodeliai — Choras.

E4099 Referatas apie nosis — monologas.
” Jaunystės atminimai — juokingas monol.

E4180 Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
” Medžiotojaiž — juokingas monologas. 

E4181 Alvito ežero bangos — Polka-Mazurka. Ork.
” Pilviškių valcas. Benas. .

E4237 Jonas šmikis keliauja namo. Monologas.
’’ Maušiaus kelionė. Monologas.

E4238 Rūtų darželis — Mazurka. Benas.
” Jaunimo polka. Benas.

E4272 Strazdelis — M. Petrauskas.
” Spragilų daina — M. Petrauskas.

E4273 Padainuosiu gražią dainą — J. Butėnas.
” Našlys — J. Butėnas.

E4362 Kur upelis teka — Butėnas, baso.
" Viltis — J. Butėnas.

E4363 Kas subatos vakarą — Lietuviška muz. Benas
” Jau saulutė leidžias — Columbia benas.

E4415 Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasaryj — M. Petrauskas.

E4474 Mielaširdystė — M. Petrauskas/
” Vai verčia; laužo — M. Petrauskas.

Ė4476 Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakejla
” Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis 

Ę4535 Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis.
paa tardytoją — Plieniunas ir Lušnakojis.

E4536

E4646
Polka. Benas

Lušnakojis 
Lušnakojis

Orkestrą.

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

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

Giesmė i 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 Sveikatų — 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, monologas.
Žuavų Maršas — Benas.

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

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

Darbininkų Marsaliatė — M. Petrausl s.
Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

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

Varpelis — Valcas.
Mano mielas — Polka.

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

tapunėlė — Polka-Mazurka.
Našlys — Benas.

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno muzika. 
Klumpakojis — Beno muzika.

Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, švetelidt ^ M. Petrauskas, tenoras.

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

Už šilingėlj — M. Petrauskas, daina.
šių nakcialy (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 — '
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka ’ —- Armonikų duetas.
Pavasario rytas — Polka. Armonikų duetas.

Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų duetają 
Kariškas maršas — Armonikų duetas.

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

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

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

Onutė — Polka. Orkestrą.
Išreiškimas Meilės — Varsas.

Ant Dunojaus bangų — Valcas.
Jūrių melsvumas — Mazurka.

Tyki mėnulio naktis — Valcas.
Mėlynos akelės — Valcas.

Visur linksma — Valcas.
Šok j 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.
Motus, Motuše — Choras.

Trjs berneliai — Duetas, J. ir M. čižauskai.
Vakarinė daina — Cižauskų duetas.

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

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

Oželis — Choras.
Mes padainuosim — Choras.

Saulelė raudona — choras.
Beauštant! aušrelė — Choras.

Skambančios stygos — Čižauskai, duetas.
Tu mano motinėle

Gimtinė šalis — J.
Sunku gyventi —

Kur bėga Šešupė —
Karvelėli mėlynasis — Choras.

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.
Loja šunes ant kiemo — Choras.

Plaukia sau laivelis — M. Cižauskienė.
Lopšinė — M. Cižauskienė.
Sukruskime broliai — Choras.

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

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

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

Mažrusiška polka — Armonika.
Batų čystytojas — Maršas. Švilpimas.

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

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

Dainius — M. Petrauskas.

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

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo. 
Armonika solo.

— Čižauskai, duetas, 
čižauskas, baritonas.

J. Čižauskas.
Choras.

IŠ LIETUVOS

Skandalas Bažnyčioje
Salokas, Ežerėnų aps. •— C i 3 

buvo atvykęs su mfeija Tėvas 
Kazimieras, kuris'daugumoj sa
vo pamokslų mėgsta politikuoti. 
Tėvas Kazimieras per savo mi
sijos pamokslus tarp kit ko pri- 
migtinai ir per kelis pamokslus 
pasakė kad kals balsavo už Nr. 1 
(darbininkų kuopų), Nr. % (Val-

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

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas i|* 
Dainininkas pas.__ Plieniunas ir

E4647 Mergele tu mano miela — Valcas. 
' Kur tu eini ■ — Polka.

E4716 Laiškas Nuo Barbutės
’■ Derybos

f Virbalio 
Sesutės

i Liūdnas 
Kotelyje

I Linksmą diena mums 
Pulkim, ant kelių

i Darželyj alyvų 
Jėzau Kristaus maloniausias

I Jaunikio išsirinkimas 
Piršlybos

i Plaukė žąselė 
Noriu miego

! Jonas mokina kariauti 
Pas Fotografą

I Gul šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias 

E7257 Du ubagu 
” Ubagėlis

(monologas)
Plieniunas ir

E4717

E4795

E4914

E4915

E4916

E7026

E7092

E7256

E2104 
99

.£2105 
99

E2468 
99

E2469 
99

E2510 
99

E2511
99

E2757
99

E2758 
99

E2808 
99

E2809 
99

E2810 
91

E2811 
99

£2812
.99 .

E2861 
99

E2862 
99

E2863 
99

E3047 
99

E3145
-• ”

E3182
99

E3183
99

E3286 
99

E3287 
99

Ę3288 
99

E3303 
99

polka 
valcas 
gyvenimas

Instrumentų

nušvito

Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
te Butėnas, Basas 

Butėnas, Basas 
Butėnas 

Juokingas Trio
Juokingas Pasakojimas 

J; Butėnas, Baso 
J; Butėnas, Baso 
Juokingas Duetas 

Geležiūnas ir Bukšnaitią
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

, TARPTAUTIŠK1
La Paloms (Karvelis) — Armonika.

Tripoli — Maršas.
Love (Meilė) — Valcas. Armonika.

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

Baliaus karalienė — Valcas.
Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 

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

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

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

Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.
Ungariška Rąpsodia — 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 — Valcas. Čigonų orkestrą 
' Mylimoji — Valcas. Čigonų orkestrą. 
Tarp gėlių — Valcas. Čigonų orkestrą.

Ęstudiantina — Valcas. Čigonų orkestrą.
Sybillės svajonės —> Valcas. Čigonų orkestrą.

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

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

Bjomeborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

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

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

Valcas — Armonikų duetas.
Annie Laurie — smuiką solo.

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

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

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

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

Atsisveikinimas — Mazurka. Orkestrą.
Kamarinskaja — Rusų šokis. Armonika.

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis. Armonika.

E3337 Maršas-Polka — Benas.
” Polka-Mazurka —1 Benas.

E3338 Militariškas šokis — Benas.
” Polka-Mazurka — Benas.

E3340 Žuvėja mergaitė — Instrumentalis trio.
’’ Tai del tavęs — Valcas, instrumentais. 

E3342 Pasiryžimas — Smuiką solo. •
’’ Ar žinai, motin, miela — Smuiką solo. 

E3343 Kanarka — Smuiką solo.
” Madrigal — Smuiką solo.

E3348 Suktinis — M. Petrauskas.
” Valia, valuže — M. Perauskąs.

E3376 Finų polka — Benas.
” Finiškas škotas Benas.

E3377 Ryto šokis — Polka, benas.
’’ Atsisveikinimas su kaimu — Mazurka-Polka.

E3378 Suktinis šokis — Polka-mazurka — Benas.
” Per tiltą — Vaičius. Benas.

E3379 Menuett — Smuiką solo.
” Notturna F. Dur — Citra solo.

E3417 Polka Mazurka — Orkestrą.
” Podispanas — Orkestrą.

E3473 Dvasia — Valcas — Orkestrą.
’’ Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.

E3474 Graži Romanijos mergaitė — Valcas.
” Hedviga — Polka. Benas.

E3475 Andante — Smuiką solo.
” Čigonišką muzika — Smuiką solo.

E3476 Vakarinė daina — Cello solo.
” Adagio — Cello solo.

E3489 Sūpynių valcas — Orkestrą.
” Diedukas — Polka. Orkestrą.

E3520 'Garbinimas moterų — Polka-Mazurka. Ork.
Moterų širdis — Valcas. Orkestrą.

E3521 Polka-Mazurka — Armonika solo.
’’ Maršas polka — Armonika > solo. I 

E3538 Serbų šokis — Dalis I; Armonika solo.
” Serbų šokis — Dalis JI; armonika solo.

E3540 Turkiška mergaitė — Slavokų šokis. Orkest.
” Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.

E3546 Mirksėjimas — Benas.
’’ Algerijos maršas — Benas.

E3566 šiaurių čardašas — Orkestrą.
” Čigonų dainos — Smuiką solo.

£3567 Pergalinga Amerika — Benas,
” Ispaniškas Bolero — Benas.

E3577 Visla upė — Mazurka. Armonika.
t ” Po klevo lapais — Mazurka — Armonika.

£3618 Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.
” Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest. 

E3631 Buk pasirengęs — Polka, Armonika.
” Krakoviakas — Lenkų šokis. Armonika.

E3642 švedų Armijos muzika — Orkestrą.
” Parodos maršas — Orkestrą.

E3643 Stoormano Valcas — Armonikų duetas.
” Kiemo,šokis — Armonikų duetas.'Jtttl

E3644 Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.
" šokis su Varmlando mergina — Armonikos.

E3675 Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.
’’ Kukuruzo ankštis — Orkestrą.

E3676 Skriski, Mėlinas paukšteli — Orkestrą.
” Čigonę, kur tu? — Orkestrą 

E3687 Mazurką —Armonikų duetas.
"< Saša — polka. Armonikų duetas.

E3G98 Linksmumas — šokis, Orkestrą.
” Stockholmo šokis — Orkestrą.

E3708 Belgiškas potpouri — 1, two-step. Orkestrą.
” Belgiškas potpouri — 2, Valčas. Orkestrą.

E3709 Belgiškas potpouri — 3, tdo step Orkestrą.
” Belgiškas potpouri — 4,'-fox trot, Orkestrą.

E3712 Banto šokis — Tambouritza orkestrą.
” Kokonjest šokis — Tamyouritza orkestrą.

E3713 Jugoslavų himnas — Tambouritza orkestrą.
” Serbų šokis — Tambouritza orkestrą.

£3726 Geros laimės — Žydų šokis — Orkestrą.
” Vestuvių šokis — Orkestrą.

£3729 Verkit už mane, Alyvos — Orkestrą.
” Ant banguoto Balatono — Orkestrą.

£3735 Josefina prie jūrių — Mazurka, orkestrą.
” Graziella — Polka. Instrumentų muzika.

E3754 Tai gyvenimas! — Maršas polka. Benas.
” Linksmas trlubočius — Polka.

E3755 Linksmi muzikantai — Polka. Benas.
” Kaimelio valcas — Benas.

E3760 Karališko daržo šokis — Instrum. kvartet.
” Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.

E3767 Tušti prižadai — Polka, armonika.
” Mylimoji — Valcas, armonika.

£3779 Ah, Elvira — Polka, orkestrą.
” Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.

E3819 šampano galopas — Benas.
’’ Kopenhągeno paroda — Benas.

£3828 Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.
” , Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.

£3351 Praga — Polka, benas.
” Rugiapjūtė — Valcas. Benas.

£3853 Gražiausia mergina — Polka.. Instrum.
” Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais.

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

E3860 Rogėmis Šveicarijoje —'Valcas, orkestrą.
” Seni šveicarų žmonės — Orkestrą.

E3875 Vasaros naktis — Mazurka.
” Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.

E3886 Kuku — Valcas. Armonikų duetas.
” Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos.

E3895 Kazy polka — Ksylofonu solo.
” Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas.

Ę3896 Degtinės juokai — Armonika.
" Vėjai' ką miežius krato — Armonika.

73904 Po rugiapjūtės — Mazurkai Jazarimba Benas.
v” Linksmi vaikai — Polką. Jazarimba benas.

E3942 Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka. Orkes.
” Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.

E3945 Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu solo.
, ” Amerikos patrolius — Armonika.

E3946 Visad linksmi — Polka. Benas.
" Saldus bučkis — Polka. Koncertina solo.

E3986 Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.
” Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.

E3987 Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.
” Girnakalis — Armonika.

E4037 Pietų mergaitė — Valcas. Benas.
” Manhattan tuo-step šokis — Benas.

E4039 Ungarų šokis No. 14, Smuiką.
” Penktas Ungarų šokis. Smuiką.

E4059 Magdalena — Polka. Benas.
” Tarptautiška polka — Instrumentų kvart.

E4095 Kareivių stovyklos Maršas — Benas.
” Allegheny upės valcas — Benas.

E4096 Rakieta — Galopas — Benas.
” Graži Pragos mergaitė — Polka. Benas.

E4097 Kareivio atlaikos — Polka. Benas.
" Josefinos polka — Benus.

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

E4213 ' Peteliškės1 Valcas — Čigonų orkestrą.
.Rožyte, mano Rožyte — Polka-Mazurka.

E423Ž " Blibiių parbda — Maršas, benas.
‘"”'1 Melninko duktė iš juodos girios. Benas. 

E4233 Kalvis -— Polka. Benas.
” Linksmas Juozas — Polka. Jazarimba benas.

Ė4253 Linksmas kalnų vaikąs — Polka. Benas.
” - čiuožėjų valcas — .Benas.

E4254 Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkestrą.
’’ Likimas — Polka. Striunų orkestrą.

E4255 Kareivių Maršas — Varpąs 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 — MaršapjJwo.-ąj^p Benas.

E4291 Faunų Valcas — Rusų balalaikų orkestrą. ’
’’ Varšavos polka — Mandolinų orkestrą. 

E4325 Europos rožės — Tarptautinis Benas.
” Irma — Landler — Tarptautinis Benas.

E4326 Kalnų karalienė — Europinis Jązž Benas.
” Mylinti porelė — Europiškas Jazz Benas. 

E4327 Vynuogių rinkimas Italijoj — Biboro orkestrą.
” Du broliai — Biboro orkestrą. ,

E4359 Linksmi keleiviai — Tarptautinis Kaimo benas.
” , čiuozinėjant — Valcas — Tarpt, kaimo b.

E4360 Italijos vynas — Biboro orkestrą. \
” Muzikalia vagis — Biboro benas. f 

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 valčas — Rusų balalaikų orkestrą.
” Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestna.

E4416 Mylimoji — Polka. Orkestrą.
” Vestuvių vąlcas. Golumbia 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.
” Orientalė procesija — Rusų balalaikų orkas.

E4441 Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.
Vėliavos paroda — Maršas — Benas.

E4442 Kuku miške — Valcas. Benas.
” Senas pažįstamas — Valcas. Benas. 

E4443 Vidurnakčio šokis — Benas.

E4467 
99

E4468
'-S,.. >9
£4469 

99
E4503 

99
E4504 

99
E4505

E4584 
99

E4555 
99

E4639 
t' \ 9>! i,

E4640 
99

E4641 
99

E4647 
99

E4675 
99

E4676 
99

E4694

E4722 
99

E4723 
99

E4724

E4750 
99

E4751

E4752 
99

E4790 
99

E4791 
99

E4792 
99

E4796

E4828

E4829 
99

E4830 
99

E4867

E4868 
99

E4908 
99

E4909 
99

E7019 
99

E7026 
99

E7084

E7093 
99

E7135 
99

F.7182 
91

E7220

E7271

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

Kareiviai į frontą — Benas!
čiužinėtojų Valcas — -Benas.

Klerneta —' Kaimiečhf”valčas. Benas
Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas. 

Edelweiss ir fiolkos *— Gitarų duetas.
Kalnų karalien — Thavių benas. 

Ant Pirštų galų — Thavių benas.
Jaunas ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.

1 Vėl namie —r Smuiką duetas.
Mazurką — Armonika solo.

Smagus laikai — Armonika solo.
Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas. 

Riviera Maršas — Triubų kvartetas.
Monte ’Carlo maršas — Triubų orkestrą.

Šyeicarijoą kalnų idylia — Triubų muzika.
Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą 

’ Ta pati, antra dalis 
Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė — 
Vasaros Naktis 
Alpų Fiolka
Mergele tu mano miela — Valcas Armonikų Duet 
Kur tu eini — Polka 

Gyvenimo Linksmybė—-Polka 
Ryto Gražybės

Tyroliškas Ežeras — Valcas 
Adelia — Valcas 

Kaimo Paroda —
Visadžaliuojanti ■ Polka 
Namų Linkui — Šokio muzika 
Amerikos Gražybė — šokio muzika

Jaunoji i Balalaikų
Taika ir Liuosyb*5 — Valcas 
Pergalės šokis 
Kiekvieno šokis

Linksmi Kalifornijos Vaikinai 
Ateiną ir išeina — Polka 
Auksine Jaunystė 
Užgeso šviesos 
Hedwigos Valcas 
Kalėdų Vakaras 

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

Mergelė už stalo 
Mergelė iš Athlonu 
Nedėlios Rytą — Polka 
Del musų jaunimo — Polka 

Malonus Gegužis — Valcas 
Kaimo Paroda — Mazurka

Alpinu šokis
Nedėlios Rytą Alpuose . 1 

Salamanka 
Šaškyn 

Turino Galopas
Cirkaus Maršas" 
Mylimosios Namuose
Mano pirmutinis vaikelis — 

Saulėta — Mazurka
Ant Tavo Sveikatos — Polka 
Mylimasis — šokiui muzika
Dvi Rudos Akelės — Valcas 

Perkųninkas ;— Maršas 
Vartų Miestas — Maršas

Lietuviška Polka 
Per virvutę — Polka

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka
Hawaiiška Gitarų Orkestrą
Hawaiiska Gitarų Orkestrą

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiška G. Ork.
Hawaiiska Gitarų

Muzika
Orkestrą 
Orkestrą" 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą 
Švilpynėmis 

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika 

* Orkestrą 
Benas 

Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Jolita 
Polka 

. Čigonų
'Čigonų

Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork.

Beno • Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo

Naktinė Kepurė — Airiškas Džigas 
Airiškas Šokis

Visi lipo, visi lipo Šokis
Trekupas — šokis
Mintįs apie Meilę — Valcas 
Mano Brunetka Maršas 
Po Pergalės Vėliava 
Seni Draugai Maršas

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

1
2

Triuba

Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

stiečiu Sąjungą), Nr. 3 (Social 
Liaifd'. Demokratus) ir Nr. 4 
(Social Demokratus) tie ne ka- 
'i-alikai ir danguj nebus! ,-Sek- 
madienyj po mišparų, t. y. pas
kutiniame jo pamoksle, Tėvui 
Kazimierui bažnyčioje bepoliti
kuojant, ir vėl tą pat 'kartojant; 
kas 'tai (iš minios bažnyčioj pa
prašo balso, bet Tėvas Kazimie
ras atsakė “Negalima!” ir bal
so nedavė. Prašytojui pakarto
jus savo žodžius, Tėvais Kazimie
ras suriko “Išeik!” žmonės per
sigando, . nes pamatė kad gali 
būti negerai. Iš kur tai pasigir
do žodis “Bomba!” Prasidėjo 
riksmas, ir visi bėgo laukan pro 
duris. Durįs užsikimšo ir pir
muosius bėgantieji parbloškė 
ypač mdteris ir vaikus, per gal
vas kurių griuvo laukan kiti, ir 
krūva vis didinosi.... Pagalios 
duris skersai perdėjo kartimis 
ir sulaikė minios bėgimą. Pra
dėjo iš krūvos žmones tąsyti. 
Radosi daugybė apdaužytomis 
ąosimis, sumuštomis galvomis, 
išsuktomis kojomis ar rankomis. 
Daugybė suplėšyta skarelių, ska
rų ir kitokių drabužių, šiek- 
tiek apsitvarkius, Tėvas Kazi
mieras keliais žodžiais baigė sa
vo atsisveikinimo pamokslą jau 
•be politikos.

Atsišaukusį bažnyčioje žmo
nės nuvedė pas Saloko nuovados 
viršininką, kūrfe lermą pakėlu
sį gerokai pamokinės, areštavo.

w

Valst. Sąjunga Rūpinasi 
Amerikiečių Reikalais
Šakių Apskrities L. V. Sąjun

gos kuopų suvažiavime lapkri
čio 1 d. apkalbėta įsakanti* daly
kai: Administracijos (šalies val
džios) srityje, teismo srityje, 
ekonominio gyvenimo srityje, fi
nansų srityje, muitų politiką, 
savivaldybių reikalu, švietimo 
reikalu, užsienio politikos reika
lu — šiame punkte paliečiama 
pertvarkymas atstovybių ir at
stovų paskyrimo (pirmoj eilės 
Amerikoje), Amerikos atstovy
bės revizija ir pertvarkymas, re
gistracijos ir pilietybės klausi
mų revidavimas.

Taigi iš Valstiečių Sąjungos 
bus daroma spaudimas į valdžią 
pakeisti Lietuvos atstovybę, S. 
Valstijose tinkamesnių persona
lu.

Nauji Litai Parvežta
Kaunas. — Parvežta iš Čeko

slovakijos pirmoji partija nuo
latinių Lietuvos banknotų. Iš
viso parvežta dviejuose vagonuo
se pustrečio milijono litų smul
kiais po 1, 2, 5, 10, 20, ir 50 cen
tų. Nuolatiniai pinigai jau pa
leista apivarton. Laikinieji bank
notai eis apivartoje po senovei, 
lygiai įsu nuolatiniais; Vėliau 
parvežta stambesnės vertės pi
nigai.

Uždaro Smukles
Kruonis, Kaišedorių apsk. — 

Kruonio valsčiaus taryba visais 
balsais nutarė uždaryti Kruonio 
valsčiaus ribose visas girtuokly- 
sltes įstaigas. Tik dar turės su
šaukti visuotiną susirinkimą ir 
atsiklausti žmonių.

Prisidėk prie musų 
“Kalėdinio 
Taupymo 

Klubo”
Pasidėk 25c iki • 
$5 kas savaitė 
turėsi $12.50 
iki $250.00

Sekančiam Gruodyj

parings
PU9Lię SOUARZ
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alas Bažnyčioje
, Ežerėnų aps. ■— Ci;t 
ykęs su mfeija Tėvas 
s, kuris'daugumoj ga
šlų mėgsta politikuoti, 
zimieras per savo mi- 
ikslus tarp kit ko pri- 
r per kelis pamokslus 
d kals balsavo už Nr. 1 
tų kuopą), Nr. 2 (Val- 
jungą), Nr. 3 (Social 
smokratus) ir Nr. 4' 
jmokratus) tie ne ka- 
danguj nebus! -Sek- 
po mišparų, t. y. pas- 

jb pamoksle, Tėvui
i bažnyčioje bepoliti- 
• vėl tą pat kartojant, 
minios bažnyčioj pa- 

>, bet Tėvas Kazimie- 
“Negalima!” ir bal- 
Prašytojui pakarto- 

džius, Tėvais Kazimie- 
“Išeik!” žmonės pėr
ės pamatė kad gali 
ii. Iš kur tai pasigir- 
‘Bomba!” Prasidėjo 
visi bėgo laukan pro 

rįs užsikimšo ir pir- 
>ėgantieji parbloškė* 
is ir vaikus, per gal- 
friuvo laukan kiti, ir 
idinosi.... Pagalios 
jai perdėjo kartimis 
ninios bėgimą. Pra- 
uvos žmones tąsyti, 
□gybė apdaužytomis 
įmuštomis galvomis, 
kojomis ar rankomis, 
plėšyta skarelių, ska
ičių drabužių, šiek- 
arkius, Tėvas Kazi
us žodžiais baigė ša
linimo pamokslą jau

Ivaškevičiaus auka
Gimnazijai

Tirkšliai, Mažeikių ap. — Čia 
įsikūrė Amerikiečio Ivaškevi
čiaus rupesniu Apšvietos Drau
gija, kuri pasistatė sau tikslu 
steigti gimnaziją. Tam tikslui 
pil. Ivaškevičius paaukojo 500 
dolarių ir dar žadėjo pargryžęs 
Amerikon parinkti aukų tarpe 
tenykščių Lietuvių.

Litai, Žydai ir Žmonės
žemoji Kalvarija. — Markei 

kasdien krintant, o prekių kai
noms, ypač krautuvių, nesvietiš
kai kįlant, žmonės nebeišmano 
kas daryti. Lito kursas kaimie
čiams kaip ir nežinomas; žmoge
lis nežinodamas tų naujų pinigų 
kurso dažnai ir apsigauna, o ne- 
kurie žydai irgi nuduoda tų pi
nigų nesuprantą.... Yra ir to
kių žydų, žkarininkų, kurie val- 
kiodamiesi po kaimus pasakoja 
kad liltai paliksią kaip ir “mas- 
koliniai”. Reiktų valsčių val
dyboms rūpintis kiekvieną die
ną sužinot lito kursą ir iškabint 
viešose vietose kad žmonės ži
notų.

(“Liet. Ūkininkas”)

isj bažnyčioje žmo- 
pas Saloko nuovados 
kuris lermą pakėlu- 
pamokinės, areštavo.

junga Rūpinasi 
iečių Reikalais
rimties L. V. Sąjun- 
suvąžiavime lapkri- 
albėta Sekanti’ cialy- 
stracijos (šalies val
yje, teismo srityje, 
gyvenimo srityje, fi- 
■je, muitų politika, 
į reikalu, švietimo 
lenio politikos reika-'

punkte paliečiama 
is atstovybių ir at- 
rimo (pirmoj eilės 
Amerikos atstovy- 

ir pertvarkymas, re- 1 "y 
r pilietybės klausi- 
nas.
Valstiečių Sąjungos 
spaudimas į valdžią 
tuvos atstovybę, S. 
vkamesniu persona-

Ilgakiemio Razbaininkai
Garliavą. — Ilgakiemio kaime 

yra keletas jaunuolių, kuriuos 
stačiai galima pavadint razbai- 
ninkais. Jiems susirinkti ir tar
tis vieta yra čia palt kaime smu
klėj, pro kurią doram žmogui nei 
praeiti nei pravažiuoti negalima. 
Štai, lapkričio 10 d. vakare mu
šeikos ant plento pasivijo miško 
sargą, jau senelį žmpgų, Aleko- 
nį, ir jį smarkiai sumušė. Ma
noma. kad iš keršto už tai kad jis 
'kliudė jiems mišką vogti.

O vietinę milicija nieko neda
ro razbaininikamš' sutramdyti ir 
visuomenei ‘ ramybę patikrinti. 
Na ir ką bedarys jei milicinin
kai patįs yra stnuklės lankytojai 
ir drauge su mušeikomis girtuo
kliauja. -Ypač pasižymėję kaipo 
mušeikos ir latrai yra Ilgakie
mio Andrius Valaitis ir Povilas 
Karklius, kurie ir minėtą Aleko- 
nį sumušė. . (“Trimitas”)

Reikalaukit “Dirvoj” Siu Naudingų Knygų
BELETRISTIKA

Pasakos — Apysakos — Romanai — No
veles — Mythai.

494.

itai Parvežta
■ Parvežta iš čeko- 
rmoji partija nuo- 
vos banknotų. Iš- 
dviėjuose vagonuo- 
niiijono litų smul- 
5, 10, 20, ir 50 cen- 
iai pinigai jau pa
in. Laikinieji bank- 
artoje po senovei, 
Matiniais. Vėliau 
ibesnės vertės pi-

V. Putvinskiui Pagerbti
Kaunas. — Spalio 26 d. įvy

kęs metinis visuotinas Kauno 
šaulių Būrio susirinkimus, - iš
klausęs Inž. čiurlio>. pranešimą 
apie tai kad Dr. Valdas Putvin
skių apleido Sąjungos vadovybę, 
vienbalsiai-išnešė šią rezoliuciją:

Kauno Šaulių. Būrio visuoti
nas susirinkimas buvusiam Są
jungos Viršininkui ir jos. Kūrė
jui Vladui Putvinskiui, del silp
nos sveikatos apleidusiam Są
jungos vadovavimą, reiškia di
džios pagarbos žodžius, renka jį 
Būrio Valdybos Garbės Pirmi
ninkų, ir turi viltį kad. sveika
tai pagerėjus gerb. VI. Putyins- 
kas toliau tęs darbą šaulių Są
jungos labui. Be to susirinki
mas nutarė iškabinti būrio salėj 
jo paveikslą.

. Susirinkimo pirmininkas 
Prof. Vailionis, 

Sekretorius Kalnėnas.

400.’širdie. Parašė italų kalboje Edmondo de Amiči, 
vertė į lietuvių kalbų Matas Grigonis. Didelis 
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 Mylėtųjų Draugijos” 
21-as leidinys, Chicago, Ill. 1915 m., pust 362 $1.00 
Gražiais audimo apdarais .....    .$1.50
Susiskaldeliai. Apysaka. Parašė J. Gerutis. She
nandoah, Pa., pusi. 62 .............................................
Senkaus Jurgis. (Apysaka eilėmis) .
Tvanas. Istoriška apysaka Henriko Sienkevi- 
čiaus. T. II. Versta iš lenkiško. Shenandoah, 
Pa., 1900, pusi. 194 ..............................

430. Tėvynės Laukuose. . Apisakų rinkinis. Par. Jo
varas. Pittsburgh, Pa., 1909, pusi. 32 ..'.......... .
Trįs Keleiviai. Krikščionis, Žydas ir Turkai. Pa- 
mokynanti apysaka. Antra laida. Vertė P. B. 
Chicago, Ill., 1907, pusi. 92........................................
Ta pati apdaryta audeklu....................................
Tamsybės Guolys . .*...... ....................................
Teisybės Pasakos. Rankius įvairių gražių ap
sakymėlių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir 
budo. Sutaisė M. šalčius. Cleveland, O., 1918, 
pusi. 67. Kaina........... ............................... ..............
Trįs Pasakos apie žydus. Surinko T. P. K. 
Shenandoah, Pa.. 1910, pusi. 24 ................. ..
Užkeikta Mergelė su barzda ir barzdaskutis. 
Antra laida. Chicago, Ill., 1907 pusi. 27. ........ 
Užkeiktas urvas. Apysaka iš, lietuvių gyvenimo. 
Pagal lenkiškų nupiešė P. B. Chicago, Ill., 1904 
pusi. 288 ........................................................... ..
Užtekanti Saulė. Mokslo, meilės ir patriotiški 
paveikslėliai. Parašė K. S. Karpavičius. Gra
žus populariškas rinkinys įvairių tautiškų pasi
skaitymu, meilės straipsnelių ir populariškų as
tronomijos ir su tuo surištų dalykų aprašymas.
Cleveland, O., 1918, su paveikslais, pusi. 94, ,...35c 
tos ir šeštos dešimties 19-to šimtmečio. Su au- 

. Valkata. Gražus paveikslėlis, paimtas iš kaimo.
mergaičių gyvenimo. Kaip mergaitė tėvo pra
keikta, išėjo į miestus, pateko į suvedžiotojų na
gus, pražudė savo gyvenimų ir pati nusižudė. 
Pamokinimas tėvams. Iš latviško "Vertė Pleris. 
Brooklyn, N. Y; 1908,\pusi. 13...........

, Vanagai ir Toksai sapnas. Dvi pasakaitės. V. 
Stagaro. Shenandoah, Pa., 1902, p. 23 .:....

: Vargdieniai. Apysaka iš tikrų atsitikimų penk
toj iršeštos dešimties 19-ja šimtmečio. Su au
toriaus paveikslu. Šioje knygoje aprašo apie 
baudžiavos laikus Lietuvoje, kaip ponai žmones 
plakė, apie Lietuvos ubagų gyvenimų ir jų puo
tas, apie žydų gudrybes ir t.t. Ši knyga didei a- 
kyva, vietomis juokinga, o vietomis liūdna. Pa
rašė Aleksandras Fromas (Gužutis). Plymouth, 
Pa., 1906, 'p. 187'------  Z" .. ri............... ............
Vaideliota. Apysaka iš lietuvių senovės gyve

nimo, su paveikslėliais. Surinko ir parašė D. 
"T. Bočkauskas. Mahanoy City, Pa. 1907, pusi. 
177! - ........................................ ....
Valdimierius. Apysaka. Pagal kun. Šmidtų išver
tė kun. A. M. Milukas. Shenandoah, Pa. 1900 
■pusi. 63 :. L ..
Vilkų lizdas. Apysaka iš kryžiuokų laikų. Para
šė Zuzana Moravska. Iš lenkų kalbos vertė A. 
Vėgėlė. Brooklyn, 1911, p. 117__ .....___ '.
Vienas Respublikos Karalių. Maksim Gorkio 
pasikalbėjimas. Žingeidu skaityti. Philadel
phia; 'Pa.',' 1908, pusi. 24 .. .. ;.

489. Vėjinis Malūnas. Pagal .'.lenkiškų sutaisė P. B. 
Chicago, Ill., 1908, pusi. 64...................... ..

Velnio Istorija ............     ....
Velnias. Parašė R. G. Ingersoll, vertė Ferdi
nand de Samogita. Joje aprašyta visa velnio is
torija/jo darbai ir'galybe. Kaina 
Vytauto sūnūs.. Istorijos Apysaka. Parašė J. 
Kruk. Iš lenkų kalbos vertė Vėgėlė. Vilniuje, 
1911, pusi. 64 '....................................... v.“...,
Vincas Stonis. • Apysaka iš žmonių gyvenimo.- 
Parašė Šatrijos Ragana, žinoma garsi lietuvių 
raštininkė..' Vilniuje, 1906, p. 143 .
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508.

Smukles 
išedorių apsk. — 
aus taryba visais 
uždaryti Kruonio 

e visas girtuokly- 
Tik dar turės su
lą susirinkimą ir 
anių. . 7

prie musų 
edinio
pymo
įbo”
: 25c iki i
savaitė

$12.50
50.00

ngs
iOUARZ

Vagie. Parašė A. J. Karalius. Apysaka iš 
gyvenimo. Chicago, 1912, p. 32 .......................
Vaizdeliai: Progos Belaukiant. Indomi Vieno 
Laikraščio Pradžia. Iš Daugelio Vienas. Rau
donas Kaklaraikštis. Gyvenimo Pasaka. Li
teratas. Parašė Jonas Kmitas. So. Boston, 
Mass., 1917, p. 64 .......................
Žmogus Nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. 
Labai graži spysakėlė kaip turtingo prekėjo 
sūnūs apsivedė su varginga mergina ir lai
mingiau gyveno už kitus apsivedusius su tur
tingomis. Chicago, 1899, pusi. 23 ...................
Žemių Dulkės. Apysaka parašyta M. Radze
vičiūtės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių 
ir pamokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Ku
dirka.
Ženybos Paikių Miko, 
ženybomis atsitiko.

> Plymouth, 1896, p. 
509. Žmogus. Apysaka 

rašė J. Akurater.
Plymouth, 1907, p. 40...........................

Giesmė. Labai žingeidi K. Puidos apy- 
Brooklyn, 1912, I dalis, p. 202 .... 
Giesmė. II dalis Pusi. 113 ..............

Plymouth, 1901, pusi. 226 ...................
Kaip jam nelemtai su

Iš Lenkiško vertė V. K.
10 (didelio formato) 
iš žmonių gyvenimo.
Vertė iš Latviko J.

512.

513.

514.

515.

516.

870.

871.

872.

873.

874.

875.

879.

895.

897.

898.

899.

900.

901.

902.

10c

30c

10c

50c

10c
Pa-
Ba-

15c

$1.00 
50c

niulis.
510. žemės 

saka.
511. žemės

Žiemos Vakaras. Parašė EI. Oržeškienė. Ver
tė K. Puida. Graži apysakėlė. Chicago, Ill., 
1912, pusi. 32 ................./.;.. .X..’........
žydas Lietuvoje. Parašė S. Kaimietis. Chicago, 
Ill., 1912, pusi. 19. ....*...........................................
Žvaigždė. Rytų pasaka. Lietuvių kalbon ver
tė J. Giela. Chicago, 1910, p. 17 ...................
Žemaitės Raštai — II Sąsiuvinis: Marti ir 
Topylis. Vilniuje, 1913, p. 58 ...........................
Žmogžudystė Trūkyje. Apsakymas Detekti- 
vės Z. Aušriutės. Atkeršijiantis Paukštis. 
Puikus pasivažinėjimas. Sulietuvino Guronių 
Vargdienis. Gražus pasiskaitymai. Shenan
doah, Pa., 1917, p. 42 ...’..............    .

POEZIJA—DAINOS
. Apgailestavimo balsai. - Dainų knygelė. Ken

sington," III. 1908, pusi. 40 ................. ..
. Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 44 geriau

sių Jovaro dainų. Jos tinka deklemacijoms ir 
dainavimui, kaip namie, taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32........................................... ..........................

. Anykščių šilelis. ■ Vyskupo Antano Baranaus- 
kio eilėmis aprašymas Anykščių šilo... Balti
more, Md., 1916 m. laida, p.'16 ...............

. Aureolė — Oratorija paskirta Lietuvių Chica-' 
gos Šv. Kazimiero vienuolijos seserims. Pa
rašė Kun.‘ M. Gustaitis. Chicago, 1914, p. 24

. Adyrios apie Girtuoklius. Davatkų Gadzin- 
kos ir Davatka. Antra laidaa?- Chicago, 
1912, p. 24 .................. .........;..A................ .

. Ašaros ir Džiaugsmas. Jul. Baniulio eilių 
rinkinys trijose dalyse. Cleveland, O., 1920, 
pusi. 107 f ............i"... .i«. i......... ..
Byrutės Garsai, parinktos dainelės vartojimui 
Lietuvos jaunuomenei. Tilžėje, 1910, p. 46 A 
Dainos Vasaros Grožybių. Ir šiaip visokios 
meiliškos, tautiškos, kariškos ir juokaunos. Čia 
telpa viso 21 dainų. Chicago, .Ill. ,.' Antra laida.
1914, pusi. 83 ..vAi.........................
Davatkų gadzinkos ir šiaip litiksmos dainos. 
Surengė Liepukas. Plymouth, Pa., 1909, pusi. 32 
Dainų dainelės, iš A. Juškevičiaus surinktų pa
rinktos dainos girdimos žmonių tarpe. Surinko 
J. J. Vilniuje, 1906, p. 98 .
Dienelei Brėkštant. Eilės Žalvarinio. Pamiilėji-' 
mui 25 metų jubilęjaus raštiško'r darbo prof.
Kuh. Dambrauskui autorius aukadja. Vilniuje,' 
1909, pusi. 53 .............L.......................................
Dainos, parašytos Kun. Antano Vienožinskio. 
Mylimiausios Lietuviams dainose- Brooklyn, 
1916 m. laida, ptfsl. 50, su paveikšiū a ....'. 
Dainų Knygelė: Pavasario Balsai; daugelis 
įvairių dainelių. Chicago, 1916, p: 32 ...
Dainos-Juokeliai; net Linksta Keliai.' Linksmų 
juokingų dainelių knygelė, su' paveikslai J/ 
Worcestdr, Mass., 1916', "p.’’56 :
Dėdė arba Ainių kančios. Didelis Veikalas ei-*

20c

10c

10c

V. K. Račkausko (K. Vai- 
Chicago,

920.

921.

922.

923.

924.

1.00

50c

65c

35c

25c

15c

15c

15c

10c

10c

GAMTOS IR KITI MOKSLAI
Akyvi apsireiškimai sviete, j kuriuos žmonės 
nuolat žiuri, bet jų gerai nesupranta. Su 7 pa
veikslėliais. Aprašo iš ko darosi žaibai, griau
smai, lietus ir sniegas. Kas yra debesiai, ant 
ko jie laikosi ir tt. Chicago, 1914, p. 79 .... 35c 

1146. Apsireiškimai atmosferoje arba meteorologija.
Pagal profesorių Vojeikov’ą sutaisė Šernas. Ap
rašo, iš ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvairios šviesos ir 
šešėliai, ir daugybė visokų kitų įvairiausių oro 
apsireiškimų. Norintiems arčiau susipažinti su 
oro ypatybėmis, 
III., 1907, pusi. 
Ta pati audimo

1165. Chemija. Su 37

1145.

1173.

1174.

iš rusiško M. Musteikis.

40c

35c

65c

Vertė
pusi. 26 ... L................... .. ...............
Augštumas ir Žmogaus Senumas, 
šilelis ir daugelis naudingų žinių, 
išleido P. Mikolainis. Tilžėje, 1903,

15c

1 lėmis apie Lietuvę. Parašė Justinas Tumė
nas. Šveicarija, Bernas, 1914, p. 136 ......

910. Eilės Mačio-Kėkšto. Rinkinys visų eilių, kokias 
Mačis gyvas būdamas yra paras s. Pitsburg, 
Pa. 1910, pusi. 98 ............................

911. Eilės Pranciškaus Vaičaičio, čia telpa suviršum
100 labai gražių dainų. Plymėuath, Pa. 1903, 
pusi. 165..............

913. Eilėmis ir Proza.
ro) eilių ir straipsnių rinkinys. 
1909, pusi. 83, ................

914. Eilės ir Straipsniai. Rankius naujausiųšeilių ir
pamokinančių straipsnių. Šioj knygoj telpa 28 
gražios eilės, daugybė straipsnių, juokų, etc. 
Puikiai iliustruota. Dalis knygos perspausdinta 
iš “Keleivio” Kalendoriaus 1913 m. So Boston, 
Mass., 1914, pusi. 95 ......... ’.............................
Girtuoklių Gadzinkos. Dainos, pasakos ir juo
kai. Turinys yra: 1) Prakalba. 2) Girtuoklių 
Gadzinkos. 3) Girtuoklių ^Dainos. 4) Girtuoklių 
Pasakos ir 5) Persergėjimas. Parengė Kas Tas. 
Chicago, 1911. pusi. 31 .................... 
Gyvybė. Kantatas ir kitos trumpos poemos. 
Parašė Jonas Viskoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, 
Ištvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai ir Jauti
mai. - Chicago, III. 1907, pusi. 41 .......,...... 
Girtuoklių Gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę 
dainos. Plymouth, Pa., 1907, p. 16 ........ 
Gegutė. Eilėmis. Parašė K. Stiklelis. Ply
mouth, Pa., 1909, p. 16 .................. 
Graži dovanėlė Lietuvos artojams. Eilės. Para-

> šė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1909, pusi. 21 ....
925. Gludi-liudi ir kitos Lyrikos Eilės. Parašė Kl; 

Jurgelionis. Kaina ...,......................... ......
927. Girtuoklių ir v Blaivininkų Kantičkos. Iš jų 

gieda ir deklamuoja viri girtuokliai ir blai
vininkai.- Antra laida. Surinko ir parašė 
Karčiamų Zakristijonas. Pittsburg, 1913, p. 32. 
Gabija. Rinktinė knyga, paaukuota Lietuvos 
dainiaus Vyskupo Antano Baranausko atmini
mui. Didėlio formato eilių ir prozos raštų 
knygai atspausdinta 1907 m., Jegailos univer
siteto spaustuvėje, Krokuvoje, pusi. 75 
Graudus Verksmai arba pasibudinimas prie 
apmislijimo Lietuvos vargų. Parašė Liepų?. 
kas. Gražios dainelės ir skaitymai. Phila
delphia, 1909, pusi. 16 ..................; 1 
Keplos kančios. Telpa čia juokingos eilės. Pa
tašė ■ Liepukas, Chicago, 1909, p. 28 .......:|L 
Kirpikai arba Avelių Piemenėliai. Dainos ir 
deklamadijds. Parašė Liepuks. Antra laida.; 
Pittsburg, 1914, p. 16 ........................ .*..."
Klaipėdiškių dainos. Surinko Jonas Pakalniškis.; 
Telpa čia viso 132 trumpos dainelės. Vilniuje, 
1908, p. 10 ...............,-.;;^c' 
Lakštutės 'giesmelės. Jaunimo mėgamųjų dainų 
rinkinėlis. • • Vilnius, 1903, p. 32 ........... >7 
Laisva valandėlė. Broliams dovanėlė. (Eilės). 
Vilnius,-1906, p. 32 ..... .......;........;' , 
Laisves '-’Kalinys. Justino Tumėno eilėmis 
piešinys:; • Brooklyn, 1916, p. 48‘ ............r.: ' 
Margumynai. Eilės M. Vaitkaus. Puikus ir tur
tingas? jaunojo musų dainiaus eilių rinkinėlis. 
Kauieį. 1911, p. 112 .............. ............................•
Naujausios ir visokios dainos. Boston, Mass., 
1907, pusi. 124 ............................................. ........
Naujausios ir Gražios Dainos. Surėdė B. Dėmų-. 
rėčkas. Naujai sutaisytos įvairaus turinio 57 
dainos. Shenandoah, Pa., 1910, pūsi. 163 .......

1016. Našlaitė. Apysaka eilėse. Parašė Ml Plymo- 
otf liath, Pa, 1905, pusi. 14 ........ ..........  .:. .71.;

1026. - Palemonas'ir Giržduta. Apysaką eilėse, iš se- 
. novėsigyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės,

įtikėjimų, ir savo fantazijos. Parašė M. D. S. 
Plymouth, Pa., 1904, p: 72 ................... •

1027. Ponas Bartkus. Sumastavo kun. A. Burba. Ant- 
ra.laidau Plymauth, Pa., 1908, pusi. 21 ... ;i

1028. Pirmieji žiedai. Eilės. Parašė Jovaras. Chica
go,: III.; 1909, pusi. 27 .................... ..

1029.. I’asąkos-Dąinos Veselijoms. Surinko kun. K. , 
(J Oleknąvičįus. Antra laida. ..Chicago, Į1L, 

...•‘i 63 .........................
(040. Revoliucijos dainos. Surankiotos iš visur g4 
.‘.„dainos naujose gadynės iš revoliucijos atbalsių.

. ~, 1908, p. 30 20c
Rudens aidai. Eilės Adomo. Jakšto. Kaune, 191'1' 

.m.,-pusi. 100 ................... . .į......... ■.,
Rūtelę Musų Dainose. Parašė Kragas. Kau-t 
nas, 1912, p. "28 ........................ 
Šių Dienų Dainelės, surinktos ir išleistos jau
nuomenės pasilinksminimui, 
dailiausios dainos.
Skambančios Stygos, 
mieji bandymai/ 
lių. 'Worcester, 

1050. Svodboš Dainos, 
šėriiau Lietuvoje 
1916, p. 32 ...

1052. Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė labai gražių 
eiliė ir dainų. Daug gražių, spalvuotų paveiiks- 
lų. Popiėra gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelštofius. S. Boston, Mass., 1913, p. 221 ..

’ Gražiais /audimo apdarais ......................... .... '
1054. Steponaičio Edmundo Raštai. Pilnas pirmutinis 

jaune poeto eilių ir .prozos rinkinys. Tvarkė Liu
das Gira. Kaune, 1912 m., XXVII. pusi. 128 .. 

1055'. Šlėktų Malonės arba Majuvka. Antra laida. 
Kensington, 1908, pusi. 20 ... •:........... 

1056. Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose. Di
delio formato eilių, dainų ir prietikių knyga, 
šešiuose skyriuose, parašė A. J. Jokūbaitis. 
Su autoriaus paveikslu ir daugybe iliustraci
jų. So. Boston, 200 pusi. ........... ....

1062. Tėvynės IspūdžiaL Labai gražus eilių rinkinė
lis. Parašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspau
sdintais gražia žalia spalva. Cleveland, Ohio, 
1918. Pusi. 80. Kaina .... . ....................

. Tikrosios dainos, dideliai naudingos. Surinktos 
iš daugelio raštų. Sutaisė I. D. Chicago, Ill., 1904 
m., pusk 32................................    .

. Tėvynės Kelias. Eilės Liudo Giros. Vilniuje,1912 
m., pusi. 64. . j....................................
Tautos Vainikas. Knyga I. Didelis rinkinys 
daugelio autorių — vyrų ir moterų — eilių: 
K. S. Karpavičiaus, A. Jasinskiutės, Vyturė
lio, Tulelio, Šeinio, Karbonskienės ir kitų'. 
Cleveland; O., 1919, pusi. 172 . ..................... r
Tautos Vainikas. Knyga II. Visokių naujau
sių eilių ir deklamacijų rinkinys, nesančių” 
kitose knygose. 'Cleveland, O., 1919, p. 144.'. 
Trimitas. Patriotiškos, Romantiškos ir juokų 
eilės ir dainos. Parašė K. S. Karpavičius. 
Cleveland; 1921, pusi. 141 ................ 
Vabalninkėnų dainos. Surinktos per Stasį Vala- 
skų. Antra padidinta laidą. Chicago, III., 1911/ 
pusi. .56 .. ............:....................■. : 
Vamzdys. Eilės, Parašė J. Besparnis. Kaunas, 
1911;'pūsi. 71 .............. | 
Volangė ir vieversėlis. Eilės Margalio. Telpa 
daug įviarių eilių: Tėvynainiškų, meiliškų, mu
zikai, sakmėms ir deklamacijoms. Kaune, 1901 
ms, pusi. 170.............................................................  ,.6Ql

25c

25c

15c

15c

10c

10c

10c

50c

35c

20c

10c

35c

25c

25c

15c

20c
903.50c

BASEMENT

i JSLIC SQUARE

Tricotine 
Twill 

Velveto

J. Strazdauskui (Pentwater, 
Mich.). — žinia apie gaisrą bu
tų svarbi ir tiktų, bet labai ne
aiškiai parašyta, negalima su- 
graibyt ar tos 36 karvės, 12 ar
klių, 450 vištų, 30 kiaulių sude-' 
gė ar išgelbėta, ir antroj vietoj 
ar sudegė ir antras ūkininkas, 
ar to pirmo sudegė tik 3 arkliai, 
.6 karvės ir javai. Apgaiid’.ina 
Jcad P. D. Andrekus apdegė ir 
kad dar daigiau susižeidė na
mon važiuodamas.

žinutės negalim patalpinti.

Prisidėk prie musų 
“Kalėdinio 
Taupymo 
Klubo”

Pasidėk 25c iki 
$5 kas savaitė 
turėsi $ 12.50 
iki $250.00

Sekančiam Gruodyj

50c

10c

40c

928.

929.

951.

953.

971.

990.

991.

994.

1000.

1014.

1015.

. Chicago, III.,
1041. ]"‘

i V0*?-
1048.

75c

10c

15c

05c.

1.5c

15c

30c,

50c

50c

50c

Ohio Didžiausia ir 
Geriausia Krautuvė

Reikalaukit
Eagle Štampų

1049.

Visokių autorių 
Chicago, 1915, p. 82 ...-. 

Ą. J. Našlaičio pir- 
Daug įvairių gražių daine- 

1915', p. 41 _ ______ ______?
Dainos kokias dainuodavo 

per vestuves. Chicago, Hi.;

MOTERIŠKI $30 IKI $35

Žieminiai Ploščiai
Šimtai įvairių stilių 'žieminių ploščių kū

rinos mes išstatėme pardavimui taip pigio
mis kainoms! Pasirinkimui yra ir tiesiai siu
tų. palaidais užpakaliais, sutrauktų per lie- 
men, apsiuvinėtų, sų tasalais ir guzikais ap
siūtų. yisi turi.kailio kalnierius. Audimo 
yra rudė, juodo, ''briedžio spalvos, melsvo ir 
sorreto ir mierose moterims ir merginoms. 
Stebėtina jvairianybė- po --rz$25.00.

Normandie Bolivia
Saltz šilko Plušio

Velour Suedine Superba

PUIKIOS MOTERIŠKOS $18 IKI $20 
SUKNIOS

Puikios naujos suknios paskiausiose mado
se, tarpe jų yra suraukšlėtais šonai, plytuo- 
tų. ištisinių ir kitokių modelių, visos tinka
miausios dabartiniaim nešiojimur su apsiu- 
lėjimais įvairių padailinigų, mezginių, ka
rolių ir gražių siūlių. Suknios del išėjimo, 
biznio, gatvės arba nešiojimo bailiuose: tam
siose ir šviesiose spalvose. Mieros 16 iki 46. 
Specialiai parsiduoda po — $15.00.

Taffetas
Crepe de Chine

Twill Siulu

Canton Crepe 
Poiret

1063.

1064.

1065.

1066.

1067.

1075.

1076.

1077.

verta perskaityti. Chicago,
238 ............................................ J.00
apdarais ................................... 1.75
paveikslėliais. Parašė Roscoe.

Vertė S. M. Išleido TMD. Plymauth, Pa., 1904, 
jiusl. 116 ........................................ .......................

1171. Dvi Kelioni j Tolimų Šiaurę. Sutaisė S. Matulai
tis. Labai žingeidus ir naudingas aprašymas iš 
kelionės į šiaurės polių. Chicago, 1909 . ..

1172. Dangus. (Su paveikslėliais). Pagal K. Flamma- 
rion parašė P. Brandukas. Chicago, UI., 1907, 
pusi. 193 .............,..................
Dangus ir žvaigždės. Papuliariška lekcija iš as
tronomijos.
Brooklyn,
Dangaus 
Anykščių 
Sutaisė ir
su daug paveikslų, pusi. 120 ............. 
Filosofijos Straipsniai. Norintiems susipa
žinti su filosofija patartina turėti šių knygų, 
parašyta lengva kalba paskiri straipsniai. 
Parašė V. J. Budrikas. Cleveland, Ohio., 

p. 232. Kaina $1.00. Ta pati apdaryta
Geologija. Parašė Archibald Geike, prof. Edin
burgo universiteto. Vertė S. M. Išleido TMD. 
Plymouth, 1901, pusi. 114 ...............
Gamtos istorija. Pagal P. Bert vertė Dr. A. 
Bacevičia. Knyga su daugeliu vabalų, žmonių, 
medžių ir akmenų paveikslėlių. Chicago, Ill., 
1903, pusi. 209 ..........       75c
Gražiai apdaryta ............... .. ........ 1.50

1188. geografiją arba žemės aprašymas. Pagal Gei- 
kie, Nalkovskj ir kitus sutaisė Šernas. Su pa
veikslėliais. Aiškiai ir suprantamai aprašo mu
sų žemę, jos pavidalų, didumų ir platumų; jos 
kalnus, jų vardus, ąugštį, vulkanus, metančius iš 
savęs ugnį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrymų; kiek marių, ežerų, upių, jų 
vardai, plotis, gylis, kokie kuriuose vandenys: 
sūrus, prėski, kartus; kokie juose gyvena ir tt. 
Žemė aprašyta dalimis; išskaitytos visos viešpa
tystės, karalystės, kunigaikštystės, respublikos; 
kur koks ilgis dienos ir nakties ir tt. Knyga di
delė 6 X i9 colių, ant geros popieros’spaudinta. 
Chicago, Ill,. 1906, p. 459 ............ '.........
Gražiais audimo apdarais ................
Gyvulių Protas. Atidengianti dideles paslap
tis iš gyvulių gyvenimo, susikalbėjimo ir su
sinėsimo knyga. Lietuvių kalbon vertę Juo? 
zas Laukis. Chicago, 1915, pusi, ,212 ........ 
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Parašė -.Dr. J. 
Kulis. Su daugeliu paveikslėlių iš embriologi- 

iusl. 21 ......... a ... 
_ laminiai Gyvuliai', ir 
Pagal Lukevičių su- 
paveikslų. Chicago,

1182.

1185.

1186.

1189.

1196.

1.75

35c

3.00
4.00

1.00

jos; Chicago, UI., 1907, pui 
Iš Kur Atsirado Mūšų Ni 
Auginami 'Augmenis? 
taisė 
1906, 
Kaip 
kitus 
aprašymas apje įvairius žemės augalus, jų su-’.

| dėjimų ir. atmainąs, gyvį ir. plėtojimąsi. Chica- 
t..gę, III., 1901, pusi. 129 ____ 5flc

I. Kada ir kokiu budu svietas sutvertas. . Parašė 
prof. Dr. M. W. Meyer. Iš vokiečių kalbos ver
tė J. Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu.- tveriasi 
dangiški, kūnai „ir kaip musų žemė . susitvėrė; 
taipgi, kokių .budu atsirado aą^jos gyvybė. Su 
paveikslais. , Chicago, 1906, p. .140 ......... . -75c
Gražiais audimo - apdarais ............ 1.50

1201. Kada ir kokiu budu gali svietas kada-nęrs pasi
baigti. Parašė prof. Dr. M. Wilh. Meyer. Iš 
.vokiečių kalbos verte J. Ilgaudas. Knygalėje 
ąprašyta svietą pabaiga. Kas nori a|sižinoti, 
kada ir kokiu budu gali svietas pasibaigti, tegul - 
perskaito šią knygelę. Chicago, Ill., 1906, 
pusi. '135 ........... .j,.... 15c
Drūtai apdaryta ...........».'................. 1.50

1202. Ko mus mokina žvaigždės. Pagal pasakojimų
Jono Naživino, parašė K. Stiklelis. Philadel
phia, Pa., 1909, pusi. 32 '.........,........... 
Kiek senovės Graikai ir ROmenai prisidėjo pastu- 
mėjimui gamtos mokslų pirmyn. Iš visokių au
torių sutaisė J.' Šliupas, M. D. Chicago, UI., 
1909, pusi. 89 .................................................. ..
Kaip žmogus ant žemės atsirado. Pagal Krauze, 
Boelsche ir kitus parašė J. Baltrušaitis. Phila-I 
delphia, Pa., pusi. 40. ....................... ....................
Kaip žmogus ant žemės gyveno. Parašė S. M. 
Chicago, Ill., 1903, pusi. 47.......’............

1206. Kaip Senovės Žmonės Persistatydavo Sau žemę.
Labai žingeidus senovės filozofų daleidimai apie 
žemės išvaizdų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: “Išvirkščias 
Mokslus arba Kaip Atsirado Kalbos.” Prie K. 
Būgos "Aistiški Studijai,” parašė Z. Aleksa. 
So. Boston, Mass., 1913, pusi. 40 .............. 10c

1207. Kaipo Žmogus mušto. Parašė James Allen.
Vertė St. Biežis. 'Puslapių 51. Apie šių knyge
lę autorius sako: “Jos tikslu yra paskatinti vy
rus ir. moteris surasti bei jausti teisybę, kad jie 
patįs yra savęs tvėrėjais. Kaina......................   15a

1208. Kas Slepiasi už žmonių Pasakų — Aprašymas 
gamtos veikmės, sutverusios žmonėse misteriš
kas legendas, pasakas ir tikybų, taipgi pasakiš
kas lietuvių tautos paėjimas. Su daugeliu pa
veikslų senovės dievų ir rašytojų, taipgi su ke
letu žemlapįų. Telpa joje ir autoriaus paveik
ias. Paraše K. S. Karpavičius. Cleveland, O., 
1918. Pusi. 8 fi-148. Jlaina 75c. Apdaryta.. $1.25

1211. Lietuva sušals. Buvusioji ledų gadynė arba žmo
nių ateitis bei praeitis. Kaina

1215. Mirtis ir kas toliau. Parašė Vydūnas. Yra tai 
moksliškai-filozofiškas raštas apie žmogaus gy
vastį, jo mirtį ir kas toliau su juom dedasi. Til
žė, 1907, pusi. 64 ........ ................

1216. Moteris ir jos paslaptys. Brooklyn, N. Y. Kai
na ........    .
Ta pati apdaryta ..........................

1217. Moteriškė ir "meilė. Sutaisė Bostonietis. Dailus
pasiskaitymas apie meilę. Tinka kiekvienam, 
ypatingai jaunimui. Kaina.........-............*

10c
10c

,25c

10c

10c

25c

40C

15d

10c

20p

20c

1.00
1.25

1.00

10c

2.00

85c

.10

.45

50c

50c

50c

20e

25c

1197.

1199.

1200.

1203.

1204.

1205.

Šernas. Su daug 
pusi. 73 .. 

gyvena augmenis?
sutaisė šernas. Su paveikslais. Yra

,.................. 35e
Paga] Lunkevičių ir

tai

DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave.

15c

35c

20c

15e

20e

35c

60c
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Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkėse
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Ir mano žodis Tarybos klausi- 
Maniau kad jau bus užbai

gtą kaip buvo paminėta “Dir
vas” No. 48-me, kad Taryba ne
gimus mirė. -Bet kur tau už
teks'! “Dirvofe” No." 49 Dovy- 
dar savo filosofiškame straips- 
nyj, nors bando bešališkai ap
rašyti, to neįstengią ir toli su 
teisybe apsilenkia primesdamas 
vienpusiškumus tautininkams ir 
nemokėjimą suprasti ir pagerb
ti kitų srovių žmonių įsitikini
mų ir spirimą juos jų išsižadėti. 
Ną ponas Dovydai, pasakyk iš 
kur tai išlaužei? Ir kas to rei
kalavo? Mes stovėjom kad tas 
nebūtų pinama į bendrą klausi
mą, lygiai abiem, arba ir trečia
jai srovei, apeinantį, o visi kiti 
idealai kožnos srovės kokius ji 
turi, lieka jos ir. ji gali veikti 
savistoviai. O kairieji nieko ne- 

.. paisant tuoj su savo kromeliu 
stengėsi užimdinėti naujas rin
kas. Tas, žinoma, savaimi but 

. ir įvykęs, bet negudrus diplo
matai pasiskubino labai aiškiai 
ir pergreitai išsišokt. Rods pats 
Dovydas pripažįsta kad negali
ma sutikt su kairiųjų reikalavi
mu, bet visgi, sako, reikėjo nu
sileisti kad jau ne įstatuose bu- 

' tų užrašyta laisvas literatūros 
pardavinėjimas, o tik protokole. 
Noriu paklausti Dovydo kame 
skirtumas kur bus tarimas už
rašyta? Mano matymu, kad ir 
ant sienos rašysi vis taip pat rei
kia jį pildyti, čia gal man at
sakys kad įstatus jau ne taip 
tankiai galima perkeist — bent 
du kartu į metus, o protdkolą ga
lima mainyt kas susirinkimas’. 
To mes ir vėngėm. Ir Dovydas 

• patsai pripažįsta kad tankūs 
mainymais kokių tarimų nėra 
pasekmingas; vien tiktai vaidus 
Sukelia.

Mes jau esam gana patyrę iš 
praeities kad visų klausimų ben
drai rišti negalimą nes musų 
idealai dideliai skirtingi ir juose 
visada susikertam kai kirvis su 
akmeniu. Musų tikslais grupuo
tis, tverti ką tokio, gelbėti vie
nas kitą kokioj nelaimėj ir po
draug surasti kūogeriausius bu
dus prisitaikyti prie dabartinių 
gyvenimo aplinkybių ir eiti gre
ta su evoliucija. O pas kairiuo- 

tsius nulsistatymas yra atbulai: 
stumt žmoniją į skurdą, viską 
griaut, ardyt, ir tame mato jie 
laimėjimą. Tame pačiame susi
rinkime p. J. Katkauskas parei
škė kad tik tuomet žmonija su
sipras ir pakils prieš savo išnau
dotojus kada ją skurdas iki že
mės prilenks. Taip, tas tiesa 
kad pakįla, ačiū jūsų neleidimui 
žmonėms gerintis gyvenimo, bet 
po tam kas, įvyksta — tas pats 
kas įsu išsilaužimu iš tvarto al
kanų gyvulių!

Na jau aš iškrypau pertoli iš 
vėžių. Norėjau parodyti skir
tumą vienų tarp antrų.

Tautininkams primetamą kad 
jie esą priešingi skleidimui ap
švietei arba mokslo. Mes visai 
nepriešingi mokslui, bet susyk 
mokame atskirt apšvietę nuo 
partinių agitativių nuodų. Mok- 

i slas nėra partiviškas, o sklei
dimas kokių lapelių, grynai par- 
tiviškų, nėra jokie mokslas, bet 
tik supažindinimas Su tos par
ti jos mieriais ir politika. To
kius lapelius skaitant žmogus 
turi būti Įnaždaug susipažinęs 
su abelnu mokslu, o kitaip iš tų 
lapelių,, taip vienpusiškai sura
šytų, prisiskaitęs žmogus nepa- 
jiegįa atskirti blogo nuo gero, 
palieka tam intikėjęs, arba ki
taip sakant, sufanatizuotas, iir 
jam rodos kad tas yra vienas iš 
augščiausių pasaulyje mokslų, 
kaip tūlas kairiųjų delegatas ir 
pareiškė Tarybos tvėrimo susi
rinkime: “Mes negalim atsižadė
ti neskleidę augščiausio pasauly
je mokslo — komunistų progra-

me.
mo”. Ką tokiam žmogeliui gai
limą sakyti ? Ar jis nėra užsi
nuodijęs, ar nereiktų jo paso
dinti dar , greta vaikų pradinėj 
mokykloj, jei ne dar kur kitur?

Tai štai, šitokį “mokslą” mes 
atskiriem nuo tikro mokslo, irt 
nei neprasižengiam priešinda
miesi jo platinimui.

Negalima praleisti nepaminė
jus tokio Dovydo užmetimo kad 
tautininkai ardė susirinkimą ir 
pakilę išėjo. Tai visai netiesa. 
Tautininkai neardė susirinkimo, 
tik pasiaiškinę 'kad tokis kairių
jų perbalsavimas nebus priimti
nas tautinių draugijų, kurias jie 
atstovauja, ii- jei iš kairiųjų to 
užsispyrimo bus laikytasi, tai 
yra laisvai visokiuose parengi
muose be jokio pasiklausimo va
karo vedėjo butų pardavinėja
ma visokia literatūra, tautinin
kai ištraukė savo sprendžiamą 
balsą, o susirinkime pasiliko ir 
išėjo sykiu su visais.

Dovydąs nori užginčyt kad 
kairieji nesmerkia Lietuvių tau
tos, o tik valdžią. Bet kiek iš 
jų pusės pasmerkimų Lietuvių 
tautai išlieta, kiek iškeikta vi
sa Lietuvystė, kiek primėtyta 
lapelių paniekinančių Lietuviš
kumą ir raginančių neremti Lie
tuvos kad tik visa tauta kur ki
tur jieškotų prieglaudos, žinoma 
pirmiausia prie Rusijos.

Dovydas dar visgi prie pabai
gos ragina kad nebūtų paliauta 
Tarybos tvėrimas. Taip, žino
ma, jei žmogus suserga, dar su 
juom nebūna pertraukiama vi
si reikalai ant visados, 'bet tik 
laikinai, o kada pasveiksta, at
eina į normali stovį, ir vėl atnau
jinama buvusieji reikalai arba 
ir nauji pradėdama. Taip pat 
ir su Taryba bus. Iki ši epide
mija nepereis nėra jokios vil
ties. Jeigu kairieji nors ant 
tiek pažiūrėtų į dalykus rimtai 
kiek Dovydas, tuomet drąsiai 
galima butų ir antrą bandymą 
daryti. A. M. P.

Lyros Choro koncertas. Gruo
džio 10 d. atsibuvo 'Lyros Cho
ro koncertas Lietuvių salėj. Pro
gramas susidėjo net iš 23 šmo
tų; o dar beveik kožnas artistas 
buvo atšauktas pakartoti, taigi 
dar apie tiek dasidėjo.

Pats programas buvo gana 
mangas’. Dainavo pats choras, 
paskui sekė įvairus' solistai bei 
solistės -kaip dainavime taip ir 
muzikoj, žodžiu sakant, progra
mas buvo įvairus, nors nekurie 
savo dalis atliko labai prastai. 
Pavyzdžiui, J. Bekenis buvo vi
sai ne savo vietoj: jam būtų tin
kamiau but pagelbininku me
džioklėje, taigi 'būdamas ne sa
vo vietoj jis- negana kad kanki
nosi pats, bet ir publikai nesant 
zuikiais irgi nekaip išsižiurėjo. 
Pats choras irgi nekaip atsižy
mėjo, viena kad jame mažai yra 
merginų, nesudarė pilno tuzino, 
paskui gi naujas vedėjas gadi
no. Mat, kaipo dar pirmu kar
tu chorą mokinąs, Bukirpo ne
lygiai gaidas, sau pasidarė tru
putį ilgesnes, ir kada choras bu
vo jau riutetojęs dainuot vedėjas 
dar rankom mosuoja.

Savo užduotis atliko pusėtinai 
F. Panzer, A. Gailiunas, D. Bau- 
kiutė ir V. čepliutė. Pastaros 
net tapo gėlėmis apdovanotos, 
jeigu ne pačios už jas mokėjo. 
Publikos1 buvo .apie šimtas su
augusių ir apie pusė tiek vaikų. 
Daugelis vaikų matyt labai lai
svai išauklėta, naudojosi pilna 
laisve salėj laike programo ir 
nekreipė domės net ant draudi
mų nekelti lermo.

Pagal tiek publikos galimą pa
daryt 'sprendimą kad dar Lyros 
Chorais neturi intekmės tarpe 
Clevelandiečių. Jeigu įstengs iš
silaikyt įgal toliau sugebės ką

^Kalėdoms nusipirk sau į 
namus COLUMBIA gra- 
fofoną — jų yra visokiomis 
kainomis. Taipgi čia yra 
vienatinė krautuvė kurioje 
galit gaut visus Lietuviš
kus Columbia rekordus — 
dainų, muzikos ir šokių bei 
monologų ir dialogų. At
eikit bile dieną ar bile va
karą.

KRAUTUVE

■i

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

našesnio parodyt. Bet jam reik
tų pašalint dailės darkytojus ir 
pasiųst juos ten kur jie savo 
speciališkumu tinka. Basso.

Musų teatrai. Praleidus du 
’ dideliu veikalu, štai ką galima 
pasakyt. "Dvi Seserį” statė 
Sandariečiai. “Iš Meilės” statė 
Darbininkų Partija. Aktoriai 
pastarojo veikalo buvo Teatro 
Sąjungos kuopa. Pirmasis vei
kalas turiniu daug prastesnis už 
antrąjį, vienok perstatytas nesu
lyginamai geriau už antrąjį, iš
ėmus tūlas padarytas klaidas ir 
porą ypatų kurie menkesnes ro
les turėjo ir neatsakančiai atli
ko. Bet vadovaujančiose rolė
se buvo pilnai atsakančios ypa- 
tos ir tuo budu lošimas išėjo ge
rai; ypatingai moterįs buvo vi
sos atsakančios ir pilnai atliko 
savo dalis, žmonių Sandariečių 
vakare buvo apie 500 ir matėsi 
pasitenkinimas, tokiu budu ga
lima tikėtis kad ir kitu kartu 
tie rengėjai turės publiką.

Antras, “Iš Meilės”, sudarky
ta taip kad labiau veikalo su
darkyti.ir nebūtų galima. Smul
kiai visų klaidas čia neišrodinė- 
siu, viena, užimtų perdaug vie
tos, antra, duoti dovanai lekci
jas tokiems kaip Teatro Sąjun
gos “artistams” negalima. Pa
imsiu tik svarbesniuosius akto
rius, kuriuos Clevelando Lietu
viai labai 'tankiai mato ant sce
nos ir negauna nuo jų mažiau
sio užganėdinimo.

Jono rolėj Baltrušaitis — be 
mažiausio judėjimo, gyvumo, 
meilumo, kalbėdamas si! Sore 
per langą atsistojo užpakaliu į 
publiką ir nežinia ką jis ten da
ro : negirdėt kalbos, nematyt So
res, tik 'jo platus 'pečiai.

Laukdamas išbėgant Sorėh, jis 
užvertęs galvą dairosi į medžių 
viršūnes, iš publikos atrodo kad 
jis paukščius gaudo, o ne myli
mosios laukia, žodžiu sakant, 
nuo pradžios iki pabaigai jis 
darkė veikalą. Bet ne tik šita
me viename veikale jis toks: vi
suose pirmesniuose 'kur tik lošė 
vis pasižymėjo kaipo mumija 
(balzamuotais lavonas), neturi 
nei mažiausių aktoriškų gabu
mų. Jam patartina visiškai pa
mesti sceną7 ir sunaudoti laiką 
kitiems dalykams, nekankinti 
bereikalingai savęs ir publikos.

Apie Mažeikienę, Danutės ro
lėj, irgi tą patį galima pasaky
ti : pas ją drąsos daugiau negu 
aktoriškų gabumų. Su savo ^to
ru skaudžiu balsu ji butų gerą 
agitatorė, kalbėtoja, bet ne ak
torė. . \ ’
sena, atrodė 'kad žiauri našlė 
myli Joną, 'bet ne viliūgė mer
gaitė.

Sorės rolėj, Seimonienė, nors 
nei mažiausio panašumo į žydę 
neturėjo ir nebuvo gana gyva, 
mikli, bet gražiu baisu ir atsa
kančiu verksmu darė gerą įspū
dį į publiką.

Duodant šliubą Marei su Jo
nu, suvargonuota gana puikiai 
ir giesmės išpildyta gerai, 
tais punktas ką darė gerą įspū
dį į publiką.

Toliau, Leibaus tarnaitė, 
kiutė, kaimietis Intapas — Ja
nuškevičius, ir Strepeika, sulo
šė gana gerai. O šiaip visi ne
tikę, kaip augščiau minėjau: ne
verta nei rašyti apie juos. Pu
blikos buvo gal pora šimtų, bet 
antru kartu negalima tikėtis 
tiek jei ką (jie rengs. Progra
mas pasibaigė tuoj po devynių, 
šokių nebuvo, publika jautėsi 
nepatenkinta ir apvilta.

Reikia pasakyti kad ta Teait- 
so Kuopa neturi žmogaulsi kuris 
galėtų lavinti ir pririnkti ypa- 
tas prie rolių. Pernai dar su 
jais veikė Kvedaravičius, bet at
sitraukus jam pasiliko tik dik
tatoriai, vadai, kurie vaido vi
sais centristines draugijas ir tą 
Teatro Kuopą. Viena moteris, 
diktatorė, išrenka veikalą pa
siima sau rolę kokią ji nori, ir 
pasiskiria prie savęs senbernį 
ne tokį kuris butų atsakantis1 ro
lei, bet kuris jai patinka, kitas 
roles išdalina kitiems, na ir ve
dasi ant scenos. Ką mes gali
me geresnio laukti iš tokių ak
torių? Dovydas.

Danutės rolėj buvo per-

Tik

Bau-

“Šventoji Naktis” scenoje. 17 
d. gruodžio, 5 v. vakare, L. V. 25 
kuopa statys scenoje trijų aktų 
operetę “Šventoji Naktis” baž
nytinėj salėj, šio muzikalio vei
kalo žodžius parašė K., o muzi
ką sukomponavo gerb. M. Pet
rauskas. čia trumpoje aiškioje 
formoje atvaizdinama Užgimi
mas Kristaus. Minėton opere- 
tėn apart angelų ir piemenų cho
ro in eina penki solistai: Erodas, 
jo Adjutantas, Senukas arba vy-l 
riausias piemuo, Angelas, ir Vel
nias. Veikalo reikšmė yra maž
daug tokia:

Pirmame akte piemenįs gany
kloje bandas ganydami prie šil
tos ugnelės dainuoja dainas, ku
riose išsireiškia trokštantis iš
siilgimas Mesijošiaus. Jiems pa
sirodo Angelas apreikšdamas už
gimimą Kristaus. Angelų cho
ras kur tai toli, toli gieda “Glo
ria”. ,

Antras aktas perstoto Erodą 
'savo rūmuose apgailestaujantį 
ir susirupinusį kad 'jo Sostas tu
rės tuoj sugriūti. Jo tarnų ir 
kareivių patarimai veltui. Pa- 

Igalbon ateina Velnias, kuris sa-1 lilkogi arežtuotas už dirbimą na-i 
vo šėtoniška galybe ir magiška . _ . ... .. ..
ranka greit jį pasiglemžia. Vėl- mlnes- Žemaitis ištupėjo ilgą 

Įnias iš džiaugsmo šoka ,o Ero-1 laiką kalėjime ir užsimokėjo su-{ 
Idas,kuris jam atsidavė su siela' 
ir kunu, paskui jį keliaklupstėm 
eina.

Trečiame akte atvaizdinama 
pats veikalo branduolis — Užgi
mimas Kristaus. Stonelėje ša
lę- Kūdikio sėdi Jo Motina, Mer
gė Marija, ir šv. Juozapas. At
eina piemenįs ir Trįs karaliai. 
Angelai gieda “Gloria”.

Tarpakčiuose ir per visą vei
kalą dainuojant chorui ir solis
tams grieš septynių instrumen
tų orkestras.

“šventoji Naktis” Clevelande 
pirmu kartu. Panašių muzika
lių -veikalų retai gauname maty
ti, nes jų prirengimas reikalau
ja daug pasišventimo ir artis
tiškų jiegų.

Muzikos Mylėtojas.

AKRON, OHIO

šiose dienose Lietuvių Ameri
kos Pramonės1 Bendrovės Sky
riaus' vedėjas, Juozas žemaitis,

- IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
£įįį Temoje

“Sutina Diena Prisiartino”
Gruodžio 17 d. Pradžia 2:45 po pietų.

Salėj 7017 Superior Ave.

ne tylėsim. Skaičiau p.Mes
Tenoro pranešimą kad musų pa
rapijoj viskas ramu ir gražu; 
bet tas kuris rašė turbut nežino 
ką parapijonai mislina. Jeigu 
šitaip toliau bus, tai musų para
pijoj liks tik cariška tvarka ir 

'turėsim klausyt generolų kurie 
yra neva parapijos pirmininkai, 
iždininkai, ir globėjai su kunigu 
kaipo caru. Jie privertė parapi- 
jonus sutikt nerinkt naujo komi
teto per kelis metus, ir mistino 
kad mes užmiršim kad reikia ka
da komitetą rinkt. Tie žmonės 
paskui dar nori užvaldyt kitas 
musų įstaigas ir but ponais ant 
musų *xs" —•Į-1
jeigu šį mano laiškelį patalpin- 
sit.

Irią bausmę. Mat, pas jį rasta 
ne tik fabrikas dirbimui ranga-1 

Į lo, bet ir trįs gorčiai medinio ai- 
| koholio. Matot kokių dalykų | 
gauna, tie kurie perka visokius 
nuodus.

Adomas Gutauskas likosi su
imtas Barbertone; policija su
gavo jį bevežant dešimts gorčių 
munšadnėte. fTuIrejjo užsimokėti 
$150 bausmės ir lėšas.

Lapk. 19 d. Šv. Juozapo.Drau
gija turėjo balių Lietuvių Šv. 
Petro pobažnytinėj salėj. Sve
čių buvo gana daug. Sako pa
darė nemažai pelno.

Lentų pjovyikla buvo apskųn- 
duš Liet. Am. Pramonės bendro
vę apskričio šerifui už skolas, ir 
ėmė pardavimui vieną jos namą, 
bet atėjus tai dienai Bendrovė 
atsiprašė. Laukit, šėrininkai,

KAMBARIAI ANT NUOMOS
Maža šeimyna norinti gyvent 

prie kitų gali gaut gerą vietą, 
aš turiu penkis kambarius, esu 
tik viena su vaiku. Kam reika
linga kreipkitės bile vakarą: 
O. čečetienė, 6707 Schaefer Av.

visų. i— Ačiū redakcijai

Parapi jonas V.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
20 kuopa smarkiai rengiasi prie 
perstatymo didelio bibliško vei
kalo, “Juozapas ir Zelbora” ir 
“Paraono Sapnas”. Aktoriai su
rinkta gabiausi visame Clevelan- 
de. Lošimas atsibus vasario 11 
d., Lietuvių salėj.

M. Petrauskas, žinomas mu
sų dainininkas ir kompozitorius, 
atvažiuoja j Clevelandą su kon
certu sausio 16 d. Bus Lietu
vių salėj.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus hedėlioj, gruodžio 19 d., 
Goodrich name, nuo 2 vai. po 
pietų. Bus rinkimas (valdybos 
sekantiems metams. Sek.

Lietuvos artistai, Byra, Ole
ka ir Leskevičius, atvaižuoja su 
koncertu j Clevelandą tuoj po 
Naujų metų.

—„LNuvyk skaus- 
mą šalin!

Raižas petys, meS- 
lungiškas trauky- 
mas muskulų, ifi- 
narytaa sąnarys— 

rMBEWjvisuomet yra drau- 
gaiš didelio Skani- 

ySwISSrab Tačiau patry- 
nua truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelled■ ir 
(kaniDaa yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkę šiandien 
pas savo aptipkorių— 
kaina tik 35 ir 70s. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. | 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn. N. Y.

Ekstra! Ekstra! Ekstra!
Gruodžio 18d., Panedėlio vakare, 7:30 vai. 

bus kalbėtojas iš New Yorko
J. R. Muzikantas
Toj pačioj salėj.

Iš New Haven, Conn., didelėtuoj neliks nei vieno namo, ta
da turėsite gerą pelną, ačiū J. blėkų dirbtuvė persikėlė j Akro- 
Vasiiiausko, Itos bendrovės pre
zidento, gabumams.

ną, joje daug darbininkų gaus 
darbus. Demokratas.

ATEIKIT I COATES’S KRAUTUVĘ 
PIRKT KALĖDOMS DOVANAS

Žaislai vaikams, Lėles, Eglaitėms Dabinimai, 
Saldainės ir visoki kiti gražus daiktai parsi
duoda tinkamomis kainomis.

Coates’s Motto: $1.00 Krautuvė
7040 Superior Ave. prie Addison Rd.

WAR SAVINGS STAMPS
Prisidek prie musų 

“Kalėdinio 
Taupymo 

Klubo” 
Pasidėk 25c iki 
$5 keis savaitė 
turėsi $ 12.50 
iki $250.00

Sekančiam Gruodyj

PUBLIC SQUARE

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.
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Neatideliok!
UŽSISAKYK KALĖDOMS VICTRALĄ 

DABAR!
Ši Victrola, No. 100 — $150.00
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© Victrolas galima pirkt pas mus ant lengvų© -
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Victrolos nuo $25 iki $350.
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išmokėjimo išlygų.
Mes turime daugybę Lietuviškų 

Rekordų.

Lipstreus’ Music Store
East 55th St. ir Lexington Avė.

Atdara vakarais. Randolph 7649
Važiuot reikia Payne Avenue arba East 55th St. Karu.
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War Savings Stamps, 1918 m. serijos, sueina Sau
sio 1, 1923. Kuponų ir registruotų Victory Notų 
serijos A, B, C, D, E 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 laikais išsibaigiančių, tuoj 
perkeiskit juos j pinigus, ir lai jūsų pinigai toliau 
dirba, nes už juos valdžia nuošimčio nemokės.
Atneškit savo War Savings Stamps (1918 serijos) 
ir padėkit čia ant 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 Avė. Cleveland, Ohio

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

ATDARA NUO 6 IKI 8.
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Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Magiški Žodžiai —

Santa Claus Jau
Čionai!

Tūkstančių tūkstan
čiai žaislų didžiausioj 

t Žaislų Žemėj kokią 
mes kada turėjome! 

ji Inžinai, vagonai, mė
li chaniški žaislai ir vi- 

įf sokie kiti vaikams. 
' įSanta turi čia dova

nų vaikams ir mer
gaitėms.
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VAIKŲ RAŠOMI STALUKAI IR KRĖSLAI, kaina nuo 
$4.00 iki $25.00.

ŽAISLAMS LOVELĖS, LOPŠIAI IR SŪPYNĖS, kaina 
nuo 50c iki $5.00.

NATURALIŠKI STALAI IR KRĖSLAI, kaina nuo 65c 
iki $2.00.

BOLIŲ RITINĖJIMO ŽAISLAS, kaina nuo $1.00 iki $2.00. 
VAIKAMS SUPAMIeJI KRXSLAI, aržuolo spalvos, kai

na' nuo $2.00 iki $5.00.
ANT GRANDINIŲ SUPAMIESI ARKLIUKAI, kairia nuo 

$2.25 iki $10.00.
MEDINIAI ARKLIUKAI ANT IŠLENKTŲ APAČIŲ 

pimuisi, $6.00 iki $13.00.
ARCHARENA ŽAISLŲ LENTOS, $5.00 iki $7.50. 
BUBNELIAI, įvairių rūšių, kainos 50c iki $7.00. 
ŽAISLAMS SKRYNIOS, kaina 75c iki $4.00. 
PIANAI, įvairių didumų ir mierų, $1.25 iki $5.00. 
SUSILANKSTOMI LĖLIŲ VEŽIMUKAI, 75c iki $4.50. 
PLIENINIAI LĖLĖMS VEŽIMĖLIAI, $3.75 iki $6.50. 
PINTINIAI LĖLĖMS VEŽIMĖLIAI, $3.50 iki $20.00., 
ĮRANKIŲ SKRYNELĖS, kaina $1.00 iki $20.00. 
ROGELĖS SUĖ STYRAIS, kaina nuo $1.00 iki $8.00. 
MERGAITĖMS ROGUTĖS, kaina $1.00 iki $3.50.

su-

Bailey’s — Septintos Grindys
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