
I LITOHIAN WEEKLY
(THE FIELD)

Me only Lithnaninn Publication m Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate:

In the United'States.......... ... ••
Canada and Mexico ••••••.............
Lithuania and other countries. ..

Advertising rates on aPPlieatiBnXIETj 
’ "DIRVA”

Į 7907 SUPERIOR AVE. CLEVELA

DIRVA" SAVAITIMIS LAIKRA$TIS< |gG
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio

III

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ......................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje ...............,...$2.50
Lietuvoje ir kitur .................................. $3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsiraėymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

’’DIRVA”
7007 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO

No. 1
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Pos| Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879 

KAINA~5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, JSAUSIS-JANUARY 5, 1923 METAI 'VIII (VOL. VIII)

■ J. IS ii/- ----
Grekija Ruošiasi Prie

Naujos Kases
ARTIMŲJŲ RYTŲ RAMYBE VĖL PAVOJUJE 

DEL LAUSANNOS TARYBŲ NESISEK1MO.

Grekija Siunčia Kariumenę Linkui Trakijos Rūbe- 
žiaus, tai yra prieš Turkiją. Turkai Rengia 

Sukilimus prieš Anglus Mosulo Srityje.

d.
d.

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

> Petroleum, O., geležies dirbtu- 
; "vėj nugriuyuis didelei mašinai 4

įs Angeles, Gal., astuoni gel
io darbininkai nubausta už 
Įlos vasarosi streiko laiku 
‘dinj^tyruose traukinio. Jų 

Benešą $9,800.
^©^tiulas kapitalistas, 

do #vvo dirbtuvę 400 
3ail1,kąN«irieJa ves ir 

s^^lnus ■abu. Tik ka- 
ar neaKSrais tokių kurie no- 
ją užgrobt, kaip abelnai ty-

GrekaL Traukia Kariu- 
menę prieš Turkus

Londonas. — Grekijos armija 
vėl traukiama linkui Trakijos — 
buvęs premjeras Venizelos tele
grafavo dabartinei Grekijos val
džiai pasiųsti daugiau kareivių 
į Trakijos parubežį.

Pasekmėj nepasisekimų Lau- 
sannos konferencijoj, manoma 
šis Grekų naujas kariškas suju
dimas bus panaujinimu Grekų- 
Turkų karės.

Lietuva Pripažinta 
Belgijoj

Washington, gruodžio 28
(L. I. B.). — Gruodžio 27
Belgija pripažino Lietuvą de 
jure.

(Belgija yra viena iš tų vals
tybių kuri sekiojo Francuzija 
ir vietomis pastojo Lietuvai ke
lią. Gaususis Hymans, kuris da
rė projektus supainiojimui Lie
tuvos su Lenkija, yra Belgas.)

LAUSANNOS DERY
BOS NESISEKA

Lausanna. — Amerikos dele
gacija patiekė savo planą įsteigi
mo Armėnų tautinio krašto ku
riame nors kampe Turkijos že
mės, kurio reikalų sutvarkymui 
busią paskolinta iš Amerikos 
valdžios ar iš žmonių 20 milijo
nų dolarių. Amerikonišku pla
nu, Armėnų kraštas turėtų bū
ti Cilicijoj, tuoj šiaurėn Alek- 
sandreta užlajos, Iteritorijoj iš 
apie 18,000 ketvirtainių mylių.

LausannoB konferencija . jau 
tęsiasi šešios savaitės ir prie 
nieko neprieita. Francuzija vi
su laiku rėmė Turkus tik dėlto 
kad Anglija neįsigautų sau Mo
sulo ir kitų aliejaus laukų. Gi 
Amerikos kapitalistai tykoja ki
tų aliejaus laukų Armėnijoj ir 
net įsiūlo paskolą kad tik paskui 
galėtu tenai naudotis.

rėš _.
'kojama iš kapitalistų atimti.

Ta dirbtuvė siuvajsuknias ir 
uniformas.

3,000 Clevelando moteriškų 
drapanų unijos siuvėjų susitai
kė su kompanijomis senais kon
traktais ir darbą varys be strei- 
kayimo, nors buvo to tikėta?
“ Unijistai angliakasiai nori kad 
valdžia paimtu į savo rankas vi
sas anglies kasyklas apmokant 
jų’šavininkams $4,500,000,000 ir 
vesti viską pačiai, del gerovės 
jįfaudmenės ir Tą.
Rdna yra mažesnė negti Visoje 

llyje žmonės išleido Kalėdų do- 
Inas pirldnėdami.
IBudavojimo amatų darbinin- 
iujais metais tikisi dar dides- 

uSlo veiklumo visoje šalyje:
Abelrtai, numatoma jog visi 

®s j&k ‘gali dirbti galės gauti 
minėtais užsiėmimą.
J^slo darbininkų unijos at- 

susirinkime Clevelande su 
y/^^nijomis sutarė ant padidi- 

D,mtarbininkanĮs algų 13 nuoš.

B
etą derybos tarp 
os' atstovų ir ka- 
1 nustatymui al- 
s, nes sena su- 
:ovo 31 d. Pir- 
onferencijos vis 
prie uienu neprivedė.

Turkai Nori Užimt Mo
sul nuo Anglijos

Atėnai. — Turkai siunčia ka- 
riumenę linkui Mosulo, turtingo 
Maž. Azijos aliejaus distrikto, 
už kuri dabar Lausannoj eina 
ginčai su Anglija, y ’ • _ . 'į

Iš Angoros pranešama jogei 
Mosul aliejaus distrikte, Irako 
karalystėj, kuri yra dalimi Per-' 
sijos, prasidėjo sukilimai, 
glijos orlaivininkystės stotįs 
ginama.

Anglijos kariški laivai vėl 
siųsta į DardaSneliue.

1,600 Anglijos pavaldinių
jodami Turkų rengiasi apleist 
Konstantinopolį.

An- 
de-

pa

bi-

Dvi Viešnios iš Lietuvos
New Yorke laukiama atvyks

tant svečių iš Lietuvos — ši sy
kį moterų — gerb. Sleževičie^ 
nės ir p. Venčienės, kurioms sau
sio 7 d. surengta priėmimo va
karienė. Jodvi atvyksta Lietur 
vos Našlaičių šalpimo Komiteto 
reikalais.

Tautų Sąjunga Šaiks 
Specialj Posėdi

Geneva. — Specialią posėdis 
Tautą Sąjungos bus ^sušaukta 
sausic pabaigoj, kaip tik bus 

i pasirašyta Tuįkųos sutartis.
Tikdals ekstra posėdžio priim

ti Turliją ir Airių Laisvą Val
stiją į Sąjungą.

Posėdyje tik tie du dalykai tę
stoj -svarstoma ir* tik -po' vieną 
narį nuo kiekvienos tautos-na- 
rės tereikės siųsti. >

Nori Pakeist Ateivybės 
Įstatymą

Suv. Valstijų imigracijos ko- 
misijonierius kalba apie reikalą 
pakeisti dabartinį ateivių įleidi
mo įstatymą ir padaryt ateivy- 

Reika- 
to- 
at-

bę liuosesnė ir didesne.
linga daugelyje darbo šakų 
kių darbininkų kuriose tikę 
vykusieji nauji imigrantai.

Grekai Papildė Didelius 
Žiaurumus M. Azijoj
Washington. — Amerikos R. 

Kryžiaus komisija praneša apie 
žiaurumus kokius papildė Gre
kų armija traukdamasi nuo Tur
kų. Deginta, ardyta kaimai, 
miestai, žudyta ir plėšta gyven
tojai, iškoneveikta moterįs. Po 
pranešimu apie tai pasirašo vi
sa eilė Amerikos Raudonojo kry
žiaus atstovų ir Tarptaut. Uni
jos Vaikų Gelbėjimo pasiunti
nių.

Amerikos Laivai Veža 
Airiams Ginklus

Londonas.- — Anglijos kariš
ka? laivas pagavo netoli Airijos 
pakraščio Amerikonišką laivą

Airiją. Anglijos valdžia suži
nojus apie gabenimą Airiams iš 
Amerikos ginklų, pasiuntė ka
rišką laivą patikti kontrabandi
ninką.

RUSAI IMSIS ARKLO, 
NE GINKLO

Maskva. — Dabartinė Rusijos 
mintis yra geriau imtis už žag
rės vietoj už kardų, skelbia Le
ninas ir Trockis. Rusija turi už
sėti laukus kad turėtų eksporta
vimui javų ir kad galėtų už tai 
pirkti reikalingų mašinerijų.

Senai bolševikams tą reikėjo 
padaryti: vietoj sėt propagandą 
proletariato revoliucijos turėjo 
sėt žemėn grudbs, nebūtų tiek 
milijonų mirę ar badavę ir ne- 
taip butų Rusija šiandien sto
vėjus.

Industrijos užvedimui labai 
Rusijai reikalinga kapitalas, tik 
nėra iš kur jo gauti. Iš dabar
tinių pelnų nieko negalima pada
ryt.

Nors vieni nori kalba apie ka-> 
pi talus, kiti komunistai-sapnuo- 
tojai stengiasi neužsileisti jiems, 
rėkia kad jie nori parduot Rusi
jos rojų svetimiems kapitalis
tams.

Žuvo 40 Atlahtiko 
Audrose

Londonas. — Pereitą savaitę 
siaučiant audroms šiauriniame 
Atlantike žuvo apie 40 žmonių. 
Daugelis didžiųjų laivų pribuvo 
į uostus labai suvėluoti. Aud
ra ėjo smarkumu 100 mylių j 
valandą; bangos pasiekė po 75 
pėdas augščio. Audra buvo di
džiausia kokia pasitaikė bėgyje 
praėjusių 40 \metų.

Nušovęs Narutowicza 
per Klaidą

Varsava.' — NiewiadomSki, 
kuris nušovė Lenkijos preziden
tą, po išklausymo mirties baus-, 
mės jam paskirtos, paskelbė jogi 
jis turėjo mintyje nušauti Gen. 
Pilsudskį vietoj ■ prezidento.

BALTIC AMERICAN DR-JOS PREZIDENTAS 
UŽ KLAIPĖDOS ATIDAVIMĄ LIETUVAI

(IŠ BALTIC AMERICAN SOCIETY
15 Park Row, New York City) kad Lietuvių kalba nebuvo tenai 

viršijanti; kad, priešingai, be
veik visi gyventojai kalba Vo
kiškai atsakančiai; kad Memelis 
ypatingai yra Vokiškas miestas, 
ir kad Vokietijos valdžia turi 
todelei priešintis užieidimui sa
vo teritorijos, Aliantai ir su jo
mis susibendrinusios valstybės 
savo notoje birželio 16 d., 1919, 
išsireiškė sekančiai:

“Aliantai ir kitos valstybės 
atmeta sumanymą kad atėmi
mas Memelio distrikto priešin
gas tautiškumo principui. Tas 
kalbamas distriktas visada buvo 

Aš kalbu reikale i Lietuviškas; diduma gyventojų . . , T LiItviA iv* Lnlrxn • iv*

Baltic American Draugija su
sirūpino Klaipėdos karšto liki
mu ir pasinaudodama savo in- 
tekmingumu, per savo preziden
tą, R. J. Caldwell, pasiuntė Suv. 
Valstijų Valstybės Sekretoriui 
Hughes sekantį laišką:

Varde Baltic American Drau-, 
gijos kurios Prezidentu aš turiu 
garbę būti, leiskite man atkreip
ti tamistos atidą į dalyką dabar 
esantį prieš Ambasadorių Tary-1 
bą, labai apeinantį nariams šios 
Dr-jos ir tiems kurių reikalus I 
ji atstovauja.. į_ _____ . .
Memelio teritorijos ir jos uosto, Lietuviai^ kilme ir kalba; ii 
kurios 'paskyrimais yra kaip jus 
žinote, dabar prieš Tarybą ga
lutinam nusprendimui.

I faktas jog Memel miestas pats 
Į yra daugumoj Vokiečių nėra pa- 
■ teisinimu laikymui to distrikto 

Kad susidomėjimas šios Drau- P°. Vokiečių valdžia,. ypatingai 
gijos tame reikale butų tinkamai akivaizdoje to fakto jog Memę- 
suprasta, leiskite man išaiškinti,^0 uofb^s yya vienatinė Lietu-, 
jog tai yra grynai Amerikoniška ivos išei'ffa i jūres. Tapo nu

spręsta kad Memelis ir aplinki- 
Įnis distriktas turi, būti atiduota 
Aliantams delei tos priežasties 
kad dar Lietuvos teritorijos su
tvarkymas nėra užbaigta?’

Po pasitraukimo Vokiečių val
džios vasario 15 d., 1920, tos 
srities administracija buvo pa
vesta, vaide Aliantų, Francuzų 
Generolui prigelbstint Francuzi
jos kareiviams. Pradžioje 1921 
metų militarė administracija 
pakeista civile administracija su 
Francuzu komisijonįerium kuri 
administracija ir dabar tebesto
vi.

Yra aišku, mes tikime, jog 
d Draugija seka su atida vi-i^S Aliantų padaryto pąreiški-' 
nuotikius Baltiko Ręspubli-1™0 administarcija Memelio

Aurora, Hl., vienas darbinin
kas sunkiai dirbdamas prie lo
petos,, gavo žinią kad jam palik
ta $30,000 turto. Jis tuoj metė 
lopetą ir nuėjęs į viešbutį pasi
samdė geriausią kambarį kuria
me nori “pasilsėti”.
I Darbo padėtis visoje šalyje iš
rodo gera ir tokia bus per visą 
žiemą, skelbia valdžios biuras iš 
Washingtono. Beveik visos val

stijos praneša apie padėtį daug 
»geresnę šįmet negu buvo perėi-j 
W$is metais šiuo laiku.

1923 metams, Ame- 
^|^rą ko baimintis gelžke- 

Hpiku. Gal apsireikš ma- 
. J^IJsipraJtamai ant paskirų ii- 
■^3ų7 ir negalima sakyt kad bus 
^visiška ramybė tarp gelžkelie- 

čių, tečiau iš unijos- pu-sias kalba
ma jog neįvyks tokių didelių su
mišimų kaip buvo pereitą vasa
rą. Dabartinės1 sutartįs su kom
panijomis yra maždaug patenki
nančios dailininkams.

Audėjai nori; didesnių algų. 
Lawrence, Mess. — Audėjų ta- 
ryta nubalsavo pradėt judėjimą 
mgarimui senesnių autlinyčiose 
algą turėtu 1920 mietais, kada 
Wo jnumušta po 21 Įsuvirš nuo- 
tmčiu. Taigi galimi laukt nau- 
1Q audėjų streiko.

,1 Fordo automobilių dirbtuvės 
risos dirba pilnu sąiku,' bet ir 
hi pardavėjai negauna užtekti- 
Mi automobilių kiek iš jų 71- 
hlaujama. (Užsakymų tui >e- 
lem$ mėnesiams iėkalno. -S, 

' Į Eina žinios jog Ford nupirko 
M žemės Chicafcoj statymui 
5^,000,000 vertės Į automobilių 
ttivės. L. /, 
Jįrd turi keletą anglies ka- 

RM], bet šiose dįenose paskel-
j- 57, ,- isKs Kentucky valstijoj.

Nauja Ekonominė Kon
ferencija Susirinko

Paryžius. — Sausio 2 d. čia 
prasidėjo aliantų valstybių eko
nominė konferencija. Dalyvau
ja Anglijos, Francuzijos, Belgi
jos ir Italijos premjerai ar at
stovai. Francuzai sako kad jei 
ši konferencija nepavyks, dau
giau jie neis tartis, o imsis tie
siog. Vokietiją draskyti.

Francuzija rengiasi užimt Vo
kietijos girias užsigarantavimui 
kad atsitikime jei Vokietija ne
pristatytų rąstų' kaipo dalį atly
ginimo ji galės pati naudotis.

M. Litvinov, sovietų užrube- 
žinių reikalų ministeris, pareiškė 
protestą dalyvaujančioms vals
tybėms už neįsileidimą Rusijos 
į šias tarybas. •

Brusselio, Genoos, Londono 
konferencijoj,nįeko. nedavė. Ir 
ši vargu prie ko gero prives. • ,

Prancūzai Nenori Kalbėt 
apie Taiką

Hamburg. — čia kalbėdamas 
Vokietijos kancleris, Cuno, pa
sakė jog Francuzija atmetė su
manytą Vokieti jos-Francuzi jos 
taikos sutartį tarpininkaujant 
kokiai neutraliai valstybei. Bu
vo siūlyta užverti taikos sutartį, 
nekelti ginklą viena prieš kitą 
per kokį šimtmetį pirm negu 
karės klausimas nebus leista ap- 
sibalsuoti tų abiejų kraštų gy
ventojams. Poincare ant to ne
sutiko, o tuo pasinaudodama Vo
kietija dabar turi progos išro
dyt pasauliui ko Francuzija no
ri, ir kad Francuzų kaltinimai 
Vokietijos buk ji rengiasi 
karės yra tik šmeižimas.

prie

Prezidentas Harding ragina
mas nuslopint Ku Klux Klano 
slaptų organizaciją. Pats prezi
dentas priguli prie kitos pusiau 
slaptos organizacijos, Masonų. 
Naikinit vieną blogą, o palikt ki-I Dėt Šiose uitiivse pronoi- _ . .

iog jis perka Idar kitas ka- W mažai gero padaryta
šiai šaliai.

Neprileidžia Ameriką 
Europos Maišatienę

Washington. —: Senatorius 
Borah pakėlė sumanymą kad da
bartinė administracija imtų da- 
lyvurpą tarptautinėj konferen
cijoj svarstymui Europos eko
nominių dalykų ir tolimesnį ap- 
mažinimą ginklų. Kiti respubli
konai atstovai ir senatoriai ima
si visų įmonių kovojimui prieš 
tai kad kongresas • nepervarytų 
kokio nors biliaus paraginančio 
valdžią prisidėti prie anų suiru
čių išrezgimo.

I

Septyni pažymus Amerikonai 
apkaltintą teismgystės depart- 
mento už susitarimą apgaut val
džią kartis laiku pasiplėšiant 
sau pinigų. Tie žmonės buvo 
prie šalies gynimo komiteto lai
ke karės ir dirbo “už dolarj į 
metus”,, tai yra dykai, bet ne 
visai dykai, nes valdžia nepri
ima jokio darbo dovanai, o mo
ka tokiems kuriems nereikia pi
nigų, 'tik nori patarnaut šaliai, 
ddąrį į metus. Daugybė tokių 
“tįolarinių patriotų” pateko i 
vietas kur milijonai pinigų mai
šėsi, ir lupo sau kiek galėjo.

Brookyln, N. <Y. .— Long Is
land gyventojai matė tūkstan
čius laukinių žąsų skrendančių į 
šiaurę. Tas rodo jog žiema bus 
šilta.

225 įvairios Amerikos ūkinin
kų organizacijos savo suvažia
vime Washingtone padarė vieną 
uniją abelnam savitarpiniam pa- 
sigelbėjimui ir informacijų pais- 
keitimuL Konferencijoj atsto
vautos organizacijos turi 890,000 
ūkininkų narių ir daro apyvartos 
$1,000,000,000 metuose.

Nori Taikos Airijoj
Dublinas. — Laisvos Valstijos 

prezidentas Cosgrave skelbia jog 
98 nuošimčiai Airijos gyventojų 
remia naują valdžią, taigi lieka 
tik panaudoti aštresnius budus 
suvaržymui veikimo nesutaiko
mų respublikonų vadų.

Cosgrave deda pastangas už- 
vert taiką su respublikonais ko
votojais.

Nori Nusiginklavimo
Maskva. — Rusų valdžia at- 

atsišaukia į pasaulio valstybes 
priimti Rusijos nusiginklavimo 
programą. Ji išrodinėja Rusi
jos norą nusiginklavimo ir pa
geidauja kad visos tautos eitų 
prie aplinkybių kuriose butų ga
lima ginklus apmažint.

Reikalinga Nauja Nusi
ginklavimo Konfe

rencija
Londonas. — Nors eina kal

bos apie šaukimą kitos nusigink
lavimo konferėncijos, nekurie 
kariški ir laivyno ekspertai šne
ka 'jog tokia konferencija pasi
baigs be jokių pasekmių. Ne- 
kurios valstybės pasiryžusios di- 
dint ir didina savo laivyną, ir 
jos niekad nesutiks ant mažini- 

štai Japonija, žinovai sako, 
laivus kad 
sųbmarinų 
negu visos 
vieną.

PITTSBURG. PA.
Rengiamasi prie Sandaros Sei

mo. A. L. T. S. 36-tos kuopos 
Seimo Rengimo Komisija apta
rė šiuos

Seimo vakarienė, sausio 25 d. 
(įžanga ypatai $1.50).

26 d. — koncertas. -Dainuos 
Birusės Choras po vadovyste J. 

■L. Senulio, ir bus sulošta “Brol
žudys”, 5 aktų tragedija; tame1 
koncerte bus kviesta dainuot at
važiavę iš kitur solistai ir vieti
niai.
27 ,il. — prakalbos. Taipgi 28 
d. bus parkalbos South Side.

Taigi čia suminėta programas 
vakarais; dienomis 25, 26 ir 27 
atsibus Seimo sesijos. Taip pat 
nutarta pavest J. L. Senuliui 
nuimt Seimo paveikslą kurią ge
riausią dieną. '

Primename Sandaros kuo
poms ir Sandariečiams, nesigai
lėkit Seimui pasveikinimų ir au
kų, kad šis Seimas-butų vienas 
iš pasekmingiausių, kad butų ga
lima musų organizaciją taip su
tvarkyt jog butų nauda čia Ame
rikos Lietimams ir butų gali
ma pagelbėt musų broliams Tė
vynėje Lietuvoje.

Seimo Komiteto adresas: 142 
On* St. Visokiais reikalais iki 
Seimo reikia kreiptis prie Ren
gimo Komisijos nario: J. Virbic
kas, 149 Moultrie St.

Seimo reikalus.

organizacija sudaryta draugų
Lietuvos, Latvijos, ir Ebtonijos
užvedimui draugingesnių santi- 

jkių su tomis naujomis respubli- 
' komis ir ginti jų interesus kada

tik Amerikos draugingumas ga
lės tame tinkamai patarnauti.
Ji suvienija' savo naryste Ame
rikonus keleto gentkarčių šioje 
šalyje ii’ naujesnius piliečius;

I dauguma kurių gimę Baltiko ša
lyse — Lietuvius, Latvius, ir 
Ėstomis' kurių skaičius Suvie
nytose Valstijose yrą virš mili
jono.

Nors jokioj prasmėj nėra po- Į 
■Htiška organizacija, Baltic Ame
rican Draugija seka su atida vi-' 
sus 1_ _ _ __, __ . i . '

1 koše ir prie prpgdąlaiko savo už- distrixle buvė steigta laikinai 
I duojimi atkreipti atidą į padėtis 'r Įblėi kada tikrai nusista- 
I pakįlančias tose šalyse kuomet 1 ^.vs _ Lietuvos teritorijų status^ 
tarptautinio teisingumo ar tai-1 ^u.° laiku dar nebuvo pil
kos principai matosi pavojuje.

Tokiš dalykas mes tikime yra 
su Klaipėda. Koks nors kitokia. 
Ambasadorių Tarybos paskyri
mas tos' teritorijos negu' Lietu
vos Respublikai butų musų ma-

I nymu sulaužymas gero' pasiti
kėjimo ir peržengimas teisingy- 
stės principų. .Faktai šiame at- c’Ja tenai neteisėta, ir musų nup* 
sitikime kaip mes juos supran- mone> taktai visais, atžvilgiais 
tam ir kuriuos mes pateikiame reikalauja kuogneičia.usia . ati-

' ne kokiu nors išrodymo tikslu duoti Memelio teritoriją Lietu- 
_______1_____ r ‘xt ____ vna RpQT»n!hliilrfii_

pažinta, nors valdžia buvo suor
ganizuota. Tokio padėjimo da
bar jau nėra. Lietuvos Respu
blikos nepriklausomybė sulaukė 
pilno pripažinimo žymiausių pa
saulio valstybių ir ji yra nare 
Tautų Sąjungose Tų priežasčių 
delei, taigi, Aliantų administra-

bet parodymui aiškiai musų pa
žiurti yra sekanti: '

Memelio teritorija buvo .at
skirta nuo Vokietijos sulyg Ver
salio Sutarties išlygų, Skirsnio 
X (Memel), Straipsnio 99, pa- 
reiškiančio, “Vokietija atsižada 
teisių ir titulo nuo teritorijų gu
linčių tarp Baltiko, šiaurrytinio 
rnbežiaus Rytinės Prūsijos, kaip

vbs .Respublikai.
Baltic^merican Draugija pa- 

tiekdarmr šiuos faktus jūsų per-, 
svarstymui, ponas Sekretoriau, 
pilnai, žino jog Suvienytos Val
stijos nepatvirtindamos Versa
lio Sutarties nepriguli prie ver
timo jos pildymo. Ji tvirtai ti
ki, tečiau, kad išreiškimas sim
patijos Lietuvos žmonių reika-

išrūdyta Straipsnyje 28 II Da-j lavimams prisidės dikčiai' prie 
paintekmėjimo Ambasadorių Ta
rybos nuosprendžio užbaigimui 
to klausimo ne tik paganėdinan- 
čiai tiems kurie tiesioginai su- 
sinteresuoti tuomi, bet taipgi 
patenkinimui visų kitų valdžių 
kurios turi širdyje įsteigimą pa
stovios taikos toje Europos daly
je;

lies . (Vokietijos RUbežiai) da
bartinėje Sutartyje ir buvusių 
rubežių :tąrp Vokietijos ir Rusi
jos.

“Vokietija sutinka priimti su
tvarkymą padarytą svambiausių 
didžiųjų valstybių kasiink tų te
ritorijų, ypatingai ant kiek tas 
paliečia gyventojų tautiškumą.”

Atsakymui į prieštaravimus 
Vokietijos valdžios pakeltus jos 
pasiūlymuose iš gegužio 29 'd., 
1919, išrodančius jog gyventojai jog Vokietijos valdžios išlaidos 
toje srityje niekad neturėjo no- 1923 metams bus netoli trilijo- 
ro atsiskirti nuo Vokietijas, ir no, 721,000,000,000, maridų.

Vokietijos Biudžetas
Berlinas. — Apskaitliuojama

mo.
taip skubiai statosi 
dabar turi daugiau 
ir kruizerių gatavų 
valstybės sudėjus į

Francuzija irgi rengia statyt 
tris na vijus kruizerius, 24 nai
kintojus ir 12 sųbmarinų. ,

Bet šituos apsireiškimus ma
tant labai butų naudinga šauk
ti konferenciją pasiaiškinimui 
ko katra šalis bijo ir prieš kurią 
rengiasi.

Netoli Francuzijos pakraščių 
susimušus dviem laivam, vienas 
apvirto ir iš jo dingo 9 žmonės.

Kanadoj vilkai suėdė tris žmo
nes.

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

užrašykit ją jieitas ant visų metų arba puses. Už- 
kreskit juos laisvesne, demokratiškesne dvasia; lai jie nesijaus tar
nais, Q laisvais piliečiais savo krašto. Jie negauna tenai tinkamos li
teratūros; juos tenai slopina; vargina visokie valdininkėliai ir lupa 
nuo jų po kelis kailius. “Dirva” supažindins juos su demokratišku
mu, su tikru mokslu, o ir šiaip suteiks daug dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis už tris dolarius pralinksmins visą kai
mą per visus metus. Tik sykį nepagąilekit tų trijų dolariukų.

“Dirvos” kainą metams Amerikoje ------- _ _
” ” ' ” Lietuvoje - - - - - - - - V Moo
/’ !’ ” Kanadoje. 5 - - -. - - - - - /$2.50 X,

(Puseimetų — puse kainos. Neužmirškit saviškių gyvenąnčįję Lietuvoje) '
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IŠ CHICAGOS 
PADANGĖS

nuo pražūties.

Klerikalu Bailumas. Nesenai 
atvyko iš Lietuvos Chicagon bu
vęs Steig. Seimo narys, Social - 
Demokratas, Bielinis. Nors iki 
šiolei jis savo veikimo viešai ne
parodė, bet yra spėjama: kad 
Bielinis atvažiavo sustiprintu iš
krikusių socialistų. Ar jam pa
siseks atsiekti tikslo, ar pasiseks 
sūbolševikėjusius elementus at
vesti ant rimtesnio kelio, sunku 
pasakyti. Bet kaip ten nebūtų 
su tvirtinimu socialistų partijos. 
Klerikalams jo atvykimas sukė
lė kinkų drebėjimą: tas nelem
tas drugys, kuris kiekvienam iš 
Lietuvos pažangesniam žmogui 
atvažiavus klerikalus kankina, 
ir dabar užsėdo Chicagos kleir- 
kalams ant sprando.

Metai tam atgal kada atvyko 
Natkevičiusi su žygeliu, klerika
lai pasikvietė auksaburnį Gar
mų, Bagdoną, ir Bumšą, kurie 
visu klerikališku smarkumu py
lė pilimus, kasė apkasus, ir net

kai, gelbėkit savo' kailį, man tas 
visai negalvoti ė; bet kame tiks
las kandžiot Šaindarječius? Kož- 
name ‘‘Draugo” numeryj prira
šyta nęsąmpiibbr vaikiškumų. 
Mes, Baųdąrieciąi, ; patriotišku
mu- ir, pilietiška t nuovoka prie 
kiėkvifenps progos atremiam ju- 
:šų -jėzuitiškuspasikėsinimus, jū
sų • tamsiosios' nliiiios žabangai 
mums ir,vis^i?inažangiajai visuo- 
menelpėra jokia kliūtis, todėl ir 
jokie Bįęliniai ir kiti kurie ne
nori dirbti musų dirvoje nėra 
mums pšvojingi; kiek mums bu
vo pavojaus iš Garmaus, tiek 
mes tesitikim ir iš: Bielinio, žino
ma tik'.pastarasis^logiškesnis.

Sandaros, Apskričio vakarėlis. 
Gruodžio. 24 di Mildos salėj Chi
cagos' Sahdaros kuopų apskritis 
parengė draugišką' vakarėlį; sve
čių atsilankė .'virš šimto ypatų. 
Buvo šokiai,' prakalbos, ir žais
mės; be to Kalėdų Diedukas su 
gan turtingu'.maišu ant pečių 
atsilankė vakarėlyje, pasveikino

rerkuno išpažintojas.
Klaipėdos klausime. Gruodžio 

17 d; Chicagos Lietuviai viso
mis spėkomis, visos srovės, pa
rengė masinį susirinkimą Mc 
Kinley Parko auditorijoj (prie 
surengimo daugiausia darbavo
si tautininkai). . Kadangi audi
torijoj yra 600 sėdynių, o dar 
keliolika žmonių radosi stačių, 
tas roflo kad susirinkime daly
vavo virš šešių šimtų skirtinų 
Chicagos vyrų. Tvarka ir už
silaikymas buvo pavyzdingas — 
tokį įspūdingą susirinkimą Chi- 
cagiečiai šėpai matė.

Po pietų, 2:30 vai., pasikėlė 
estrados uždanga ant kurios pa
sirodė Lietuviška ir Amerikoniš
ka, vėliavos ir eilė rengimo ko
miteto. P-lė M. Rakauskaitė, 
orkestrui lydint, pagiedojo Ame
rikonišką ir Lietuvišką himnus.

St. Valančius atidarė susirin
kimą, perstatydamas .programo 
vedėju Adv. Bradchulį. Jis pa
aiškino susirinkimo tikslą ir jo 
svarbą, paminėdamas kad Klai
pėdos krašto likimas dabar yra 
svarstomas Ambasadorių suva
žiavime, Paryžiuje, kur bus ga-

1 kumštį panaudoto. Tas viskas 
buvo del didesnės garbės Dievo.

Svečiams iš Lietuvos pabai
gus savo darbą, klerikalų lyde
riai it suskis nuo aridio nugaros 
nusmuko! Garmų nežbažna Chi- 

' cagos Taryba išgujo per tą pa- 
Čią tvorą per kurią buvo įlipęs. 
Bagdonas matydamas kad ne 
kas su ‘Sandariečiais peštis, nu
tilo, o Kun. Bumša pasisamdęs 
sau lygius Biblijos Tyrinėtojus 
pradėjo organizuoti Keplos kuo
pas. ,

Dabar atvykus Bieliniui, ir 
vėl visi puola į darbą. Kun. 
Bumša pametęs dūšias ir peklą, 
šaukia Federacijos seimą Chi
cagon kad tuomi išsigelbėjus

susirinkusius, ir išreiškęs savo 
senas mintis, dalijo visiems do
vanas.

Vakarėlis nusisekė visaip žvil
gsniais, gęraį,

Lietuvos artistų koncertas. 26 
gruodžio buvo Lietuvos operos 
artistų koncertais. Kadangi pu
blikos į. koncertą atsilankė virš 
dviejų tūkstančių tai ir koncer
to blogumo ibei gerumo niekas 
negali pasakyti.; Kaip pačių tų 
artistų atvykimas į Ameriką 
ne visiems geru.ir ne visiems 
blogu išrodo taip ir jų koncer
tas Chicago] vieniems buvo ge
ras, kitiems ne. Kaip kas į ką 
žiuri ir kaip išmano. Bet didu-

lutinai nuspręsta kokiai valsty
bei tas kraštas turės prilikti. 
Po to perstatė “Naujienų” re- 
daktoirų Grigaitį, kuris savo 
kalboje plačiai ir gan nuosekliai 
apsakė1 Klaipėdos krašto istori
ją, ir Francuzijos. Vokietijos, | toną 
Lenkijos, ir Lietuvos norus ir 
tikslus pasisavinimo to krašto.

Sekantis kalbėjo Lietuvoj gi
męs ir gana gerai Lietuviškai 
kalbantis žydas, Komaiko (na
rys naujosios įstaigos, Chamber 
of Commerce). Jis kalbėjo An
gliškai; jo kalba galima buvo 
prilyginti prie Amerikono kalbė
tojo 4 liepos dienoje. Kadangi 
diena prieš tai Lenkai nužudė 
savo prezidentą tai p. Komaiko 
pastebėjo kad Lietuviai Lietu-

Lietuvos prezidentas nebus ti
kęs pildyt savo pareigas, jis bus 
pakeistas kitu asmeniu, bet ne 
nukautas.

Trečias kalbėjo buv. Illinois 
valstijos Gubernatorius Leite
nantas, O’Hara; sakė jis gan ge
rai pažįstąs Lietuvių būdą, pa
sitiki kad Lietuva ateityje bus 
pavyzdinga valstija, su kuria 
skaitysis didžiosios valstybės.

Paskutiniu kalbėtoju buvo Dr. 
Kun. česaitis, “Draugo” redak
torius. Jis savo' kalboj pagyrė 
ir pasigerėjo p; Grigaičio nuo
seklumu ir žinojimu istorijos, 
pasakydamas kad apart Grigai
čio išdėstytos' Klaipėdos krašto 
istorijos dar yra vienas lapas, 
apie kurį Grigaitis pamiršo, tai 
yra atplėšimas mažosios Lietu
vos nuo didžiosios; tas lapas 
yra krauju apšlakstytas- 700 
metų atgal Kryžiuočių ordenas 
prisidengęs nekalta ir garbinga 
uždanga Kryžiumi, būtent įve
dimui krikščionybės vakarinėje 
Europoje, plėšė tautas silpnes
nes už save, ir tuo pačiu laiku 
atplėšė dalį Lietuvos prijungda-, 
mi ją Vokietijai.

Aukų padengimui rengimo iš-' 
kaščių ir pasiuntimui Klaipėdos 
gynimo komitetui surinkta apie 
$160.

Be to, išnešta rezoliucija, ku
ri tą patį vakarą paduota komi
sijai kuri nuvežė ją į Was^ing- 

inteikimui Amerikos val
džiai, Ppez. Hardingui ir Valsty
bės Sekretoriui, su prašymu kad 
Amerikos valdžia padaryti! ata
tinkamą žingsnį atidavimui Klai
pėdos krašto Lietuvai, kuris yra 
tikrai Lietuvos tautiškai ir is
toriškai. Rezoliucijas nuvežė. į 
Washingtona J. J. Elias (Elijo- 
šius), Adv. S. Kodis ir p. Ko- 
jnaiko. A. L. Lukas.

Geriausi
Cigarietai!

Neužmirškit -savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

| ^Spragilo KAMPELiStsę M
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Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
ĮZOŽNA 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 ir lengvai padaromų, galima susekti užsilikusių iš tolimos 
praeities tarp Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai yra nuo senai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

p ET šioje šalyje dauguma iš tų valgių reikia gaminti iš pro
duktų kuriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia, butų ga
lima panaudoti.

QUPRASDAMA tą keblumą, The Borden Company paėmė sa- 
*•-' vo tarnybon geriausius Lietuvius virėjus ir pavedė jiems 
išdirbti geriausius budus pagaminimui pačių žymiausių Lie
tuviškų valgių surašų iš Amerikos maisto produktų.

qpOJI 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. •:

RECEPTAS1 No. 9

GRIETINĖS PUDINGAS
(del 4 žmonių)

■ 1 dėžė Borden’s
. Ęvapųrated'.'Pieno

4 kiaušiniai
, 1 šaukštas miltų 
rj2, šaukštai.cukraus 
. H „šaukštuko vanilos

unsweetened 
^aporate® 

milk

Kaip Ta Pagaminti
Suplak dėžę Borden’s Evaporated Pieno sykiu 
su 4 tryniais kiaušinių ir 1 šaukštu miltų iki 
liks grietinė. Dadėk 2 šaukštu malto cukraus. 
Paskui suplak 4 kiaušinių baltymus j grieti
nę; Maišyk tą viską palengva, dadedant vani- 
los. Ištepk sviestu pudingo skarvadą, apibar
styk miltais ir sudėk viršuj padarytą. košelę. 
Kepink dubaltavam puode 3 ketvirtdalius va-" 
landos. Paduodant valgyk apibarstyk milti
niu cukrum. Vaisių sosas arba aviečių skysti
mas priduos gardų skonį.

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

PITTSBURG, PA.
Visko po biskį. Gurodžio 16 

d. kairieji turėjo prakalbas L. 
M. D. Name, kur kalbėjo koks 
tai Mizaras iš “Laisvės” štabo; 
bet iš jo prakalbų išėjo debatai. 
Mat, kairieji kožnas yra vadai, 
ir žėdnas vis savo kromelį giria. 
Susiėjus kairiems ir patiems kai
riausiems, kaip pradėjo kritikuo- 
tis, net kumštimis kits kitam 

, grąsino. Lietuviai ėmė šalintis 
nuo Rušų agentų, tai dabar jie 
šėlsta, tarp save pjaunasi. Vie
nas paparstas darbininkėlis, ku
ris buvo taip įtikėjęs į savo va
dų neklaidingumą, ir tas ėmė vi
sus vadus vadint tulikais ir ap
gavikais. Matot prie ko priėjo: 
ne tik kad žmonės daugiau šali
nas nuo kairiųjų, neina ant .jų 
prakalbų, 'bet kurie buvo suklai
dinti ir tie jau pradeda susi
pras! ir šalinasi nuo Rusų agen
tų.

South Side parapija jau už
baigė vaidus su Kun. Sutkaičiu 
ir Kun; Kazėnu. žmopėSs nuta
rė kurt neprigulmingą parapijai 
ir gaut neprigulmingą kunigą, b 
su Kazėnu daugiau nesivargint. 
Išrinkta naujas komitetas ir 
tuoj pradės rūpintis savoj baž
nyčia. Tai ką tu su Pittsbur- 
gięeiaisl: jie turi savo neprigul- 
mingas kapines, keliąs sales’ da
bar dar imtais-”""' avo bažny
čią. Nei gert ar Rusijos
agentams.

SandarieČiai:» iriė Sei
mo kuris bus L. l«j nuo 
sausio .25 iki 27 v L. M. 
D-ja dupda uždyi sesi
joms taip ir vakai dar
net žadėjo išpuošt.

Vietos SandarieČiai rūpinas 
kad butų geriausia vakarienė 25 
d., na o Birutįlečiai rengiasi kad 
per Seimą butų geriausias kon
certais, kuris bus sausio 26 d., 
kad Pittsburgiečiams butų ga
lima pasirodyt su viskuo.

žinant Pittsburgiečių veiklu
mą, Sandaros Seimas bus suren
gta gerai. Pittsburgietis.

LAWRENCE, MASS.
šiame miestelyje žmonės per 

Kalėdas matė tikrą užgimusi Jė
zų, gyvą ir pusnuogį. Mat, mie
sto buvo parengta Kalėdų eglai
tė, o šalę eglaitės Betlejaus sto- 
nelė. Nedėlioj, vakare prieš 
Kalėdas, nuo miesto salės pra
sidėjo procesija: toj procesijoj 
ėjo pulkas aniuolų, paskui vedė 
'du teliuku ir vieną avį ir vieną 
asilą; atėjus prie stonelės, aniuo- 
lai sulipo ant viršaus jos, o "tuos 
gyvuliukus sustatė į istonelę ir 
pasidino Sirijonką su kūdikiu 
stonelėj, vietoj šv. PanoS. Pas
kui mokyklų vaikai ir publika 
pradėjo giedot Kalėdų giesmes; 
atėjo Trįs Karaliai pagarbint tą 
Sirijonką. Giedant šventas gie
smes visi stovėjo su kepurėm, 
tik Amerikos' Himną užtraukus 
vyrai nusiėmė galvų uždangalus. 
Publikos buvo keli tūkstančiai. 
Po to, katalikiškos bažnyčios tu
rėjo vidurnaktines mišias. O 
nuo ko jos tą išmoko? Nagi 
nuo Lietuvių Tautiškos Katali
kiškos Bažnyčios; mat, pabijo
jo kad jų parapįjonįs 'irgi neuž
manytų tautiškų bažnyčių, o ta
da turėtų Romos biznis smukti.

Lawrencietis.

GERB. SPRAGILAS APSI
LANKO PAS TETĄ

— Labą, vakarą, tetule, at
ėjau apžiūrėt kaip tau eina
si. Girdėjau nelaimė buvo 
per Kalėdas ištikus.

— Dėkavok augščiausiam 
vaikeli, kad dar mane gyvą 
radai, ba 'be biskio jau ne
numiriau: Tik užvakar iš 
špitolės parėjau. Ir dabar 
dar viena akia neprimatau 
kaip reikia.

— Matau, tetulė visai iš
balus, kaip iš garbo prisikė
lus. Gaila man ir pikta Į ta
ve žiūrint. Papasakok dau
giau.

— Vaikeli, ugi per šven
tas Kalėdas mes turėjom vis
ko prisikepę ir prisivirę, ne
žinau tikrai nuo ko. Apsir- 
gom visi: ir tavo dėdė, ir 
jo pati, ir mano senis, ir 
Martynukas — visi kiek tik 
buvom stu'boj prie stalo.

— Pasakojo man Marty
nas apie tai: ir jis kai šeš
kas buvo pakliuvęs į tuos 
sląstus.

— Mano senis sako kad 
gal nuo plotkelių taip atsi
tiko, ale aš netikiu, ba šįmet 
pats kamendorius ją atnešė, 
tai galima patikėt kunigė
liui. Mano brolis sakė kad 
nuo mano kleckelių, ir da
bar aš pati nežinau nuo ko.

— Bijai turbūt pamišlyt 
apie savo nuodus kuriuos sa
kei turėjai prisiraugus, ir 
sakei žadėjo atsivežt tavo 
brolis iš Čikagos.

— Vaikeli, mano arielkėlė 
buvo čysta ir gera, ba pir
miau aš tokias prisivirdavau 
ir niekad neapsirgom.

— Tai gal tavo svečiai at
sigabeno kokios, kuri jus ir 
apnuodino.

— Netikiu kad jie tą butų 
atvežę, ba jie atsivežė bon- 
ką dar tikros senoviškos^ ir 
mes visokios po biskį gėrėm. 
Gal kartais nuo kisieliaus, 
ba avižos buvo biskį supelė
ję kaip parsinešiau iš krau
tuvės,

— ''Nekaltink nei kisielių, 
nei kleckus, nei plotkeles, o 
tik savo tamsumą ir godu
mą ant nuodų. Dabar viso
kių po geriausiais vardais 
pardavinėja, ir duoda žmo
nėms nudažytą medžio alko
holi buvusios geros degtinės 
bonkose. Nuo to ir apsinuo- 
dipot.

— Tai prakeikti sukčiai! 
žmogus nei per šventes, ne
gali turėt linksmumo.

— Keik savo ‘kvailumą, o 
ne sukčius kurie naudojasi 
žmonių tamsumu. Kolei yra 
norinčių kad juos apgaudi
nėtų tolei yra ir apgaudinė
tojų. Jie neapnuodina tokių 
kurie jų nejieško ir neaik- 
voja savo pinigų pirkimui li
gų ar mirties.

—- Vaikeli, biskutį išsigert

na botagu sukapotą ik krau
ju

— Vaikeli, aš nesu kiaulė,, 
ale krikštyta katalikė, ir tu 
manęs prie 'kiaulių nelygink.

— Aš to nedarau, bet piti 
save negali nuo to gyvulio* 
atskįrt. ; \

— Aš tau parodysiu čia 
mane kiauliuot! Tuoj šluo
tą paėmus išmušiu per du
ris. Ale tik nesijaučiu gana: 
drūtą.

— Turėtum džiaugtis kad 
atėjau aplankyt ir pamokina .. 
Aš galėjau visai tave atmest, v 
iš savo, giminių tarpo. Man 
tu tik gėdą darai.

— Prabočyk, vaikeli, žinai 
kaip .aš baisiai kentėjau. Ir 
kunigėlį buvo atvedę, ir da
vė paskutinį patepimą; jau 
misliau kad nedalaikysiu -4- 
vidurius kai peiliais kas rė
žo, galvoj zvanija, akyse su
temo. Daktaras kažin ko 
tokio uždavė, vidurius skau
dei lyg paliovė, viduriai ap- 
situštino. Paskui pradėjau 
snaust, ir mačiau mane ap
stoję aniuolai tik dainuoja, 
ir jau misliau kad į dangtį j 
nusineš. Paskui gale kojų I 
pasirodė panelė ŠvenCrMf“^ 1 
su mano patronka Br. ji 
Širdis tik apsalo, ir pa^l 
rė lengva ir smagu. Pašfl 
i trečią dieną išbud 
žiurėjau akis atrj 
mačiau aplink 
pasirengusias 
baltas. sienffš;
jau danguj su an 
'paskui pamačiau kad esu 
špitolėj. Daktaras sakė kad 
tik dar vieną stiklelį dau
giau tai jau bučiau visai ne
mačius kur esu, ar danguj 
ar kur kitur.

— Turbut tetulei pats Li- 
ciperis rodėsi, ir pragariš
kos liepsnos šokinėjo, ome 
aniuolai ir patronkos. Var- / 
giai tave kas j dangų priim
tų už tokius ‘blogus darbui

— Tas nėra bloga, vaikeli- 
ant tokių vošnų švenčių 
kučiuką išsigert tai ne gri 
kas. Ir aš dar paskui iš 
spaviędojau ir paskutinį pi 
tepimą gavau, tai visi velriį, 
nuo manęs nulakstė ir anir 
lai susirinko. ,

— Tiek to su tais aįt 
laiš, tetule. Verčiau pp®^ 
nuo dabar gyvent pi
giau. Skaityk geresniw®" 
kraščius, ir geras kn^ 
nebusi tokia tapsi ir {0°* 
rėsi nuodų ir ne^veikios..

— Aš tau ne’tikiu/^M1’ 
kad nuo bedieviškų kny| 
man nebūtų reikėję sirgtu 
ir tavo dėdė čia sykiu buvęs 
o toks bedievis ir tai apsir, 
go, ir Martynukas rėkda
mas pilvą susigriebęs išbėgo 
namon. Nežinau kas su iuo 
atsitiko.

— Jus visi tamsus ir ne- 
apsipažinę su tuo kas 
gerą ir bloga. Ir tavo bro
lis bolševizmu užsikrėtęs, ir 
Martynas pakvaišęs revoliu
cijomis, o 'tu, iš kitos pusės 
tik apie aniuolus ir dangų 
svajoji, čia ant žemės sau 
sau pragarą kurdama.

— Lauk, beriedi, iš mą^oj 
stubos! Tu čia ma 
peklą nekalbėk b Tu į 
nai pateksi su savo'! 
mokslais!

— Na, tiek to j tetule, ne- 
sinervuok perdaug kad vėl 
viduriai neimtų gelt. Aš ei
siu sau namon, o tu viena 
sau paprotauk gerai, ar ver
tą nuodytis ir paskui sirgt ?

Liet. Atstotymo B-vės 
Suvažiavimas

Sausio 9 d., šaukiame Lietu
vos Atstatymo Bendrovės šči-i- 
ninkų suvažiavimas. Susirinki
mo vieta paskirta Y. M. C. A. 
salėje, 215 W. 23rd St., New 
Yorke.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

per šventes yra gerai, o mes 
risi pamatę senovišką butelį 
labai nusidžiaugėm, ba da
bar labai sunku tikros gaut.

— Ne tik jus vienus- ap
gavo: desėtkai mirė prisi
lakę nuodų, daugelis apako, 
šimtai susirgo. O tas vis- 
tie'k neatgrąsino tave nei ki
tus. Pasveikus vėl bėgai į 
skiepą jieškot savo darytos.

— Kaip tu, vaikeli, gali 
tą atspėt? Matau tu gerą 
galvą turi.

— Nereikia nei geros gal
vos, ir vaikas atspėja, kad 
kiaulė j. bulves papratus,, vėl 
ten lys; nors daug sykių bū

Nuvyk skaus
mą šalini

Kaišas petys, meB- 
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytus sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Slav- 
tuo. Tsčisu patry
nus truputį 1

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos /vietos skausmss^bus 
greitai pašalintas. Pairi-ExpeH«ris.ir 
•kasimai yra mirtini pliekai. Nusipir- 
kito jo bonką šiandien ~~1 
pas savo aptirtkorių— 
kaina tik 35 ir7yc. Per
sitikrinkite, kali butą 
ant pakelio musu lakara 
vaisbaženldis. Neimkit 
pamėgzdžiojimą.1 
F. AD. RICHTER CO.
- 104-114 South 4*> St.

___ Brooldyn, NtF< I n.
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RENGK1MES PRIE DIDELES IŠKILMES
DAIGDAMI penktą metą 

Lietuvos nepriklausomo 
.gyvenimo, apsistoję galime 
pamąstyti kokius didelius 
darbus musų nauja valsty
bė nuveikė.. Kokie pakan
trus, išnašus Lietuvos žmo
nės buvo.
x Valstybė sutvarkyta, val
džios sistema užvesta tvar- 
ki; finansų klausimas liko 
ne tokiu svarbiu kaip kitose 
.šalyse kurias jis smaugte 
-smaugė. Apsigynimas irgi 
buvo pasekmingai sutvarky
ta, nes nežiūrint visokių už
puldinėjimu Lietuva šian
dien yra savistovė ir pasi
ryžus tokia likti.

Užsieniuose Lietuvos rei- 
.kalai energingai užžiurima, 
ir ačiū tam, musų priešai 
negali atsiekti to ko jie la
bai trokšta.

Vidaus tvarka iki šiolei 
buvo pagirtina. Nes nors 
partijos kovoja tarp ąavęs, 
yaržosi, kaip partijos visada 
ir visur daro, bet žmonės 
ir partijų vadai moka pakę
sti vieni kitus, ir nebuvo dar 
aštrių kivirčių, ar kraujo 
praliejimo kaip kitose šaly
se atsitiko naujoms valsty
bėms įsikūrus.

Steigiamąjį Seimą ir da
bartinį Seimą didumoje val
do klerikalai; tečiau iš pra
laimėjusios mažumos nesi
mato užsidegimo ir keršta
vimų. Visi sutinka su tuo 
kad laikas viską pataiso. Te- 
.gul dabar ponauja-sau kle
rikalai; rytoj ponaus kiti, 
ir kožnas pagal savo geriau
sio supratimo elgiasi.

Darbo žmonės, iš jų pačių 
.gyvenimo pusės, ne iš vals
tybės, buvo irgi pakantrus, 
ir nežiūrint visokių kreivų 
propagandų, suvedžiojimų 
ir pažadų jie laikosi tvirta 
valia; nepasiduodami jokių 
propagandistų norams. Po 
šonu Lietuvai yra Rusija, 
kuri visokiais keliais leidžia 
į Lietuyą raudonąją propa
gandą, tečiau žmonės neat
kreipia į tai domės.

Vasario 16 d. pradėsime 
šeštą metą Lietuvos nepri
klausomybės.

Ruoškimės prie iškilmin
go paminėjimo sukaktuvių.

Penki metai neprigulmy- 
bės randa Lietuvą be Vil
niaus; dar neaišku kas nu
aidės su Klaipėda. Tečiau 
dabar dar yra laikas reika
lauti ambasadorių tarybos 
Paryžiuje atiduoti mums 
priklausomą Klaipėdos kra
štą, o laikui bėgant Vilnius 
irgi turės mums atgryžti.

Mokslininkų Atsakymas
Cambridge, Mass., per Kalė

das mokslininkų suvažiavime iš 
Kanados ir Suvienytų Valstijų, 
buvo apkalbėta klausimas neku
riu siaurapročių užpuldinėjimo 
evoliucijos teorijos kuri skelbia 
jog visa šių dienų gyvija ir vis
kas ant žemės išsivystė iš že
mų laipsnių į augštesnius ir ki
tokius, tipus.

Priimta tų mokslininkų rezo
liucija išrodo klaidas evoilucijos 
teorijos užpuldindtojų ir tos teo
rijos naudą. Jie pareiškė taipgi 
kad bile koks įstatymiškas ban
dymas apribot mokinimą kokios 
nors mokslo doktrinos taip tvir
tai įsteigtos ir plačiai priimtos 
kaip evoliucijos doktrina butų 
didžiausia klaida kuri pažeistų 
ir sutrukdytų žiniją ir žmonijos 
pirmyn žangą.

Pranašavimai 1923 
Metams

Prof. Gustave Meyer, Hobo
ken, Ni J., pranašauja sekančiu 
dalykų naujiems metams:

Mirtis, žmogžudystės*'ir bai
sybės valdys grieš n ų žmonelių 
apsiėjimus, nes planetos tariasi 
patiekt mums negeistinų daly
kų. Ta dangiška politika yra 
ištiesų didelis žaislas su žmo
nėmis, sako Prof. Meyer. Jei
gu pažiūrėsime nakties į dangų 
ir matysime ramiai spingsinčias 
žvaigždes nemanykime jog vis
kas su pasauliu gerai, nes per 
busiančius dvylika mėnesių gy
venimas nebus rožėmis išklotas.

Anot Prof. Meyero: “Tą mi
nutę kaip žmogus gema, tam 
tikros planetos sudeda savo gal
vas į krūvą ir nusprendžia jo li
kimą. Nuo tada visi nuotikiai, 
bėdos, vargai ar pasisekimai 
kožno paskiro žmogaus yra nu-

statyta, ir ateina tas ko niekas 
negali permainyt ir padaryt sa
vaip. Nekurie gali turėt pilną 
pasitikėjimą savoms galėms ar 
valiai vedimui jų per visus keb
lumus; kiti gali paskaityt save 
narsiais už savo atsiekimus, te
čiau jie kreditą atiduos ne tam 
kam jis priguli.”

NAUJI LEIDINIAI
“Lietuvos Ūkis” — didelis mė

nesinis visuomenės ūkio ir fi
nansų laikraštis su daugybe 
įvairaus turinio straipsnių, su
traukų, peržvalgų ir tt. Išei
na Kaune.

Prūsų Lietuvos Kalendros 1923 
metams. Išleido “Rytas”, Til
žėj ir Klaipėdoj leidžiamais 
laikraštits. 228 puslapiai ka
lendoriaus, skaitymų ir ap
garsinimų. Kaina nepažymė
ta.

• I

Iš Kurdų-Armėnijos Krašto Atsiminimai

| SAUSIO MENESIO.
DANGUS

Kristaus Mokslas Ne
pildomą

Kristaus užgimimas yra dide
lę,, š.vęntė Krikščionijai. Ant jo. 
pamatų paremta dabartinis pa
saulis ir krikščionjs žemę tvar
ko. Bet kaip toli krikščionybė 
pažingėjo linkui tobulybės ? 
Tūkstantis devyni šimtai dvide
šimts du metai atgal jauna žy
dė pagimdė kūdikį, kuris paskui 
pastojo krikščionių vadu. Bet 
ar Kristaus mokslo pasekėjai ei
na tikru savo vadovo keliu?

Paimkim krikščionis valdo
vus: jie rengia žudynes kitų to-
kių pat krikščionių žmonių; jie 
rengia kares žudyti kitus.

Paimkim krikščionių dvasiš
kąją: ji neva atstovauja ir pla
tina Kristaus mokslą, bet ji sy
kiu laimina žmogžudžius, atlei
džia už pinigus nusidėjimus, ir 
laimina ir dangun išlydi išnau
dotojus kada jo giminės bran
giai užmoka už laidotuves.

Paimkim abelnai žmones — 
jie vienas kitą išnaudoja, plėšia, 
vargina, vergia, nors Kristus 
pasakė: “Mylėk artimą savo 
kaip pats save”.

Kokie gražus nebūtų obalsiai, 
ir kiek jų naujų dar neatsiras
tų, visi liks tik tuščiais žodžiais, 
nes žmogus nėra užtektinai kul-

SAUSIO mėnesio vakarų dan
gus išdabintas stebėtinu bu

riu pirmojo didumo žvaigždžių 
subituokusių aplink Oriono kon
steliaciją. šaltos tyros naktįs 
lyg arčiau pritraukia prie že
mės tuos erdvių vaizdus ir pakė
lę akis į augštą galime jais gė
rėtis- -Nes nėra pasaulyje jo
kio kito gražesnio vaizdo, jokių 
gražesnių reginių kaip vienati
nis žvaigždėmis, tais paslaptin
gais žiburėliais, iškaišytas dan
gaus skliautas. Daug* vakarų 
pražiūri ir primislini besistebė
damas tuo puikumu. Ištiesų juk 
tie maži mirgsinti žiburėliai yra 
milžiniškos saulės, milijonai mi
lijonų mylių atstu nuo musų 
degančios baisia ugnimi ir siun
čiančios savo spindulius iki mu
sų niekad nepaliaudamos.

Baltos skaisčios Plejados, ku
rios jau nuo lapkričio mėnesio 

lanksčiau ir anksčiau iš vakaro 
ant dangaus pasirodo, dabar ma
tosi tarp rytų ir meridiano po 
sutemos, o apie 9 vai. vakaro jos 
pereina meridianą ir leidžiasi į 

Į vakarus. Paskui jas netoliese 
eina Bulius, su rusva savo aky
je didele žvaigžde Aldebaranu, 
gale V-pavidalo iš mažų žvaig
ždelių. Nuo Tauro į pietryčius 
matosi lipąs ant dangaus milži
nas Orionas, su daugeliu skais
čių žvaigždžių, ir su dviem pir
mojo didumo, Betelgeuze šiau
riniame Diržo šone, su Rigel iš 
pietų. Tiesiai per Diržą, nuo Ri
gel iki Betelgeuze, sekant į šiau
rę pasimato Dangiškieji Dvynai, 
Kastor ir Polluks, iš Gemini kon
steliacijos. Jodvi yra apvienė- 

|jusios žvaigždės ir galima ma
tyti tekant paskui AJdebaraną ir 
Kapelių, kuri matosi stačiai vir
šugalvyje apie 9 vai. vakaro.

žvaigždė Sirijus, skaisčiausia 
iš skaisčiausių musų matomų 
kaimyniškų saulių, teka paskui 
Orioną, ir matosi pietryčiuose 
ąekąnt žemyn stačiai Oriono dir
žu. Tėmykit kaip Sirijus liėpš- 
noja kada jis pasirodo rytuose 
virš medžių viršūnių ir stogų; 
su kokia energija jis dega ir 
maino savo spalvas. Per visą 
žiemą jis bus matomas ir todėl 
visi turėsim progos gerai juomi 
prisižiūrėti. Sykį juos užsižin- 
geidavęs, kiekvieną metą gruo
džio mėnesyje nekantriai lauksi 
jo pasirodant.

šiaurėj nuo Sirijaus, yra an-
troji šuo žvaigždė, Procyon, iš 
Canis Minor konsteliacijos. Ji 
irgi yra skaisti ir pirmojo didu- 

1 mo, bet mažesnė už Sirijų.
Kitos didesnio žingeidumo ir 

svarbos konsteliacijos, buvusios 
pereituose mėnesiuose, dar vis 
kolei kas matosi, bet jau greit 
j os pranyksta už vakarinio ho
rizonto. Sutemus, dar šiaurva
kariuose matosi mėlyna^balta ir 
skaisti žvaigždė Vega. Nuo jos 

į į pietus matosi Altair, irgi mė- 
iynai-baita, o į rytus, tarpe jų, 
yra Deneb, iš Gulbės konstelia- 

| ei jos, kurią mes papratome va
dinti kaipo šiaurinis Kryžius. 
Atkreipkit šiuo tarpu savo do- 
mę į tą Kryžių ir pamatykit jį

turingas jaust kito skriaudą ir| vakaruose: nddykai ankstyvieji 
mylėti artimą kaip save patį. .. krikščionjs astronomai norėjo jį

užvardint Kristaus emblema, ka
dangi tarpe astuonių ir devy
nių vakaro tasai kryžiui pana
šus žvaigždžių vaizdas, Gulbe iš 
mitologijos vadinamas, stovi va- 
varuose stačias ir palę-~ a, ko
tu žemyn lysdamas, pranyksta 
nakties 'gilumoje.

Pegaso keturkampis yra per
ėjęs į vakarų skliautą, o paskui 
jo eina ilga išlenkta eilė žvaigž
džių iš Andromedos konstelia
cijos; jas seka Persėjus, Andro
medos išgelbėtojas, o minėta Ka-. 
pella yra dar j rytus nuo jų, už 
kurios paskui matosi vienas pas
kui kito'Kastor ir Polluks.

Didėji Meška sutemus dabar 
esti apačioj šiaurinės žvaigždės, 
ir palengva sukasi iš apačios į 
viršų rytų šonu. Dvi paskuti- 
’ Meškos nelygaus keturkam- 

'-’ždės neliaujamai rodo 
■"’assiopeja, Andro- 

’-a, randasi į 
šiauru edos, tarpe
tos konstir šiaurinės 
žvaigždės.

Toli šiaurrytiniam krašte, vė
lai į naktį, pasirodo gelsva žvair 
gždė Regulas, iš Levo konstelia
cijos. Ta grupė sudaro didelį 
pjautuvo pavidalą. Apie tai tu
rėsime pragos. kitą, mėnesį pa
sikalbėti plačiau.

Po sutemos, Marsas dar vis 
tebesimato vakaruose, rusva ne
didelė ’ žvaigždė, bet lengva at
skirti nuo kitų, šiais metais jis 
pralaimėjo su žeme lenktynes; 
sekančiais metais, žemei apibė
gus ' savo kelią aplink saulę vėl 
jį pamatys priešakyje savęs ei
nantį lenktynių, bet su tikru 
pralaimėjimu. 1924 metais, že
mei Marsą pasivijus, viso pasau
lio astronomai rengiasi daryt 
žut-butinus tyrinėjimus suseki
mui ai' yra kokia gyvybė ant to 
musų kaimyno.-

Uranus seka į vakarus paskui 
Marsą, bet be teleskopų jį sun
ku surasti. Neptūnas randasi 
dabar Kancero konsteliacijoj, o 
ši konsteliacija yra tai ta kur 
vasaros laiku vieši saulė.

Venus šiuo tarpu yra rytinė 
žvaigždė, ir keliantieji anksti ry
te gali'ją matyti pilname skais
tume neaugėtai rytuose. Virš 
jos randasi Jupiteris, antra skai
sčiausia, bet didžiausia, pląneta 
musų saulinė j sistemoj.

Žemė sausio 2 d. pasiekė pe- 
rihelioną, arčiausį savo kelio 
punktą prie saulės. Nuo tos 
dienos pradeda savo gryžimą at
gal į šiaurę, musų naktįs trum
pėja, o dienos darosi ilgesnės, 
žemės kelias / aplink saulę yra 
nevisai rundinas bet biskį pail
gas, ir saulė randasi to lanko 
ne pačiame viduryje bet dalimai 
į tą kraštą kur žiemą esti nuėjus 
musų žemė. Taigi žiemos laiku 
saulė esti arčiau žemės negu va
sarą, nors tuo tarpu pas mus es
ti pats šalčiausias laikas. Bet 
tą paslaptį jau žinome: šiauri
nis žemės galas toj kelio vietoj 
yra kaip tik nusviręs šalin nuo 
saulės, todėl saulė negalėdama 
stačiai lieti savo spindulių ant 
šiaurinės žiemės dalies neįsten
gia jos taip apšildyt kaip pieti
nės dalies, nes tenai dabar yra 
vidurvasaris. Erdvės yra amži
nai šaltos, ir jos skubinai atšal
do visas žemės dalis kurių sau
lė perdaug kuriuo tarpu nepri
siekia.

A. Žemaitis Pasveiko
A. Žmuidzinavičius-Žemaitis, 

Lietuvos Šaulių Atstovas Ame
rikoje, po operacijos pasitaisė ir 
šiose dienose jau randasi Chica- 
goj. Dar kiek pailsėjęs imsis 
darbo.

Kodėl Maskvos Konfe
rencija Iširo

Washington, gr. 27 d. (L. I. 
B.). — Maskvos Konferencijo
je, kur buvo susirinkę Rusijos, 
Suomijos, Estonijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Lenkijos atstovai, 
buvo visų sutikta pasirašyti su
tartį kur visos valstybės butų 
pasižadėjusios nepulti kita ki
tos. Rusai reikalavo kad toje 
pačioje sutartyje butų visų pa
sižadėta sumažinti savo kariu- 
menes iki tam tikro laipsnio. 
Lenkai principe sutiko mažinti 
savo kariumenę, bet nesutiko 
kad tas butų įnešta į bendrą su
tartį ; jie reikalavo kad šis klau
simas butų atidėta vėliau eks
pertų komisijai apsvarstyti. Ru
sai griežtai pasiliko prie savo 
nuomonės.

Svarstant arbitražo klausimą, 
Lenkų delegatai pareikalavo kad 
teritorialiai ginčai nebūtų arbi
tražo keliu rišama. Liet, delega
tai reikalavo kad arbitražo keliu 
butų rišama visi klausimai, tai
gi ir teritorialiai, 'bet pagaliau 
sutiko pasirašyti arbitražo pro
jektą rezervuodami esamų su
tarčių teises. Kariumenės su
mažinimo klausime Lietuvos de
legacija laikėsi bešaliai.

SMULKENOS
Woodrow Wilson, buvęs prezi

dentas, atgavęs sveikatą, nežiū
rint savo senatvės, rengiasi vėl 
išeit į politiką savo partijos (de
mokratų) labui. Nekurie net 
susirūpinę bene jis vėl statys 
savo kandidatūrą ant preziden
to 1924 metais.

Suv. Valst. Karės Sekretorius 
Weeks naujų metų linkėjimams 
pasakė kad reikia daugiau dirbti, 
mažiau šnekėti. Jis pataria ma
žiau visokių agitacijų, o eiti į 
darbą, tada bus gerovė.

▼

Amerikos ambasadorius Ang
lijai,-’Harvey, sugryžęs į Suv. 
Valstijas trumpam laikui pasi
matyt su valdžia, sako jog An
glija pasiryžus mokėt karės sko
las Amerikai.

▼ V

Suv. Valstijose pereitais me
tais nuiinčiuota (minių nužudy
ta ar sudeginta be teismo) 60 
ypatų. Dauguma jų buvo neg
rai. 1921 metais nulinčiuota 64 
ypatos.

V w V

Prezidentas Harding paliuosa- 
vo iš kalėjimo aštuonis I. W. W. 
narius, bet į 60 dienų jie turi 
apleist šią šalį. j

Louisiana valstijoj prasidėjo 
persekiojimas Ku Klux Klano 
organizacijos po to kai susekta 
jog ji nužudė du žmones perei
tame rugpjūtyje. Du suimta ir 
apkaltinta žmogžudystėje, 45 
ypatos įmaišyta tame krimina- 
liškame darbe, tarp jų pažymus 
Mer Rouge piliečiai. •

• w V

Pietinėj Rusijoj, skelbia ži
nios, susekta žydų armija iš pu
sės milijono vyrų. Ta armija 
suorganizuota kovot prieš ren
giamas žydų skerdynes.

v man miegant, inpuolė per atidarytą 
langą tikrai pragariškas trukšmas kokių 
nebuvau dar gyvas girdėjau. Spiegimas 
lyg tūkstančiai velnių staugtų, patį numirė
lį galėtų iš grabo prikelti. Nusigandęs nu
šokau iš lovos ir pripuolęs prie lango pa
mačiau nematytą reginį.... Gatvėje trau
kėsi ilga eilė pakinkytų į'vežimukus jaučių, 
visi vežimai, mat, išvieno ratai su ašimi... 
Dievas žino ar buvo jie kuomet tepti. Pa
prastas tai buvo būdas susisiekimo Užkau
kaze Krašte, Oltų miesto srityje, prie pat 
Turkų sienos, daugumoje Kurdais, pusiau 
laukine tauta, apgyventame.

Nėr, turbut, pasaulyje vietos kame Lie
tuvio nebūta.... Rodosi kokiu budu galė
jo Lietuvis patekti į grynai pusiaulaukinius 
Kurdus, bet faktas yra faktu, ir aš tikro 
kraujo Lietuvis buvau buvęs, ačiū likimui, 
tame krašte.

Pirmą kartą pribuvau į Gitus 1917 m. 
vasario mėnesio pradžioje, bet jau vyšnios 
tuomet gražiai žydėjo. Mat už grandinių 
Kaukazo Kalnų šilto oro butą. Gitai guli 
prie pat Turkų sienos, kaip anksčiau minė
jau, 160 kilometrų atstu nuo žinomos Ru
sų Kaukazo tvirtovės Karšo, ties “Ararat” 
Kalno. Šitame rašinyje manau tik Gitus 
aprašyti, su gyventojais bei vietos istorijos 
paminklais.

1917 metais Gitai buvo tai nedidelis 
miestelis, gerokai nuo mūšių 1914 metuose 
nukentėjęs, nes toje vietoje beveik Rusų- 
Turkų 1914—1918 metų karė buvo prasidė
jus. Man būnant miestelyje, Turkai jau 
buvo nusidanginę toli — už 400 kilometrų 
nuo Gitų, bet mūšių žymės buvo dar 1917 
metais pasilikusios eibėmis, nes kalnuose 
ties miestelio daug kaulų nukautų Turkų 
kareivių gulėta. Delko jų niekas nepašar
vojo nėra žinios, mat, Rusai sanitariniais 
reikalais mažai tesirūpina. Viduje mieste
lio, pietų pusės link, radau dar Stovinčius 
griuvėsius nežinomos gadynės su galingu,! 
dar sveikai užsilikusiu bokštu. Niekas ne-Į 
galėjo iš vietos gyventojų paliudyti kokios! 
gadynės tai griuvėsiai. Gal čia kadaise ir į 
Lietuvių gyventa ? Neapsirikęs pasakiau Šį 
sakinį, nes, mat, nuo Oltų nelabai toli Tra-1 
pezundo miestas, ir reikia žinoti jog šis 
miestas su savo sritimi kadaise priklausė 
Trakijai ar Lydijai.

Oltų miestelis daugumoje apgyventas 
buvo Armėnais, kurie su Kurdais pirklia
vo. Miestelyje buvo keli namai Europinės 
išvaizdos, o dauguma kai dėžės, rytų namų 
išvaizda.

Velykoms apsilankiau vietos Armėnų 
bažnyčioje. Joje apeigos atliekama po se
novei, gal nuo tos gadynės ima pradžią kuo
met pirmi krikščionjs slėpėsi Katakombuo-’ 
se. Europiečiui pripratusiam prie trukš- 
mingų Europos bažnyčių iškilmių ir apei
gų, Armęnų apeigos darė man malonius įs
pūdžius, nes akyse stovėdavo primitivis 
pirmųjų krikščionių prastumas bei šventa 
tyla iškilmės apeigose. Dvasininkas darė 
irgi įspūdį, rods matei senovės patriarchą 
su žila barzda iki krutinės bei bažnytiniuo
se ypatingos išvaizdos rūbuose. Armėnai 
daugumoje nūn priklauso prie Rymo-Kata- 
likų tikybos, bet su senovės apeigomis tau
tiškoje kalboje. Be to, miestelyje buvo Ru
sų bažnyčia, kur 1914 metais Turkai priva
rė Rusų kareivių, skaičiuje, roiįs, 400 žmo
nių, kurie bažnyčioje išbuvo uždaryti 40 
dienų, ir stokos maisto delei visi išmirė.... 
Tai grynai Aziatiškas kankinimas Europie
čių. Karės aplinkybės! Ne švariau ir Ru
sai elgėsi su Turkais. .

Miestelyje yra ir Mahometonų tikybos 
pasekėjų mečetis, su senovės kapinynu, be
ne gražiausias rytų kultūros padaras! Iš 
oro buvo parstos išvaizdos rūmai, bažny
čia su augštu bokštu, aptverta muro siena; 
penktadieniais Mahometonų dvasininkas iš 
bokšto šaukė tikinčius į mečetį; šventomis 
dienomis jos buna visada pilnos tikinčiųjų, 
bet šiokiomis — tuščia, ir kiekvienas galė
jo į Turkų maldnamį ineiti. Viduryje gan 
erdva: grindįs balto ir juodo marmuro iš
klota, sienos išdailinta freskomis su para
šais iš Korano, altoriaus vietoje didelė spin
ta stovėjo ir joje Koranas (Mohametonų 
biblija) užrakintas buvo. Langai irgi ypa
tingo stiliaus, su įvairių spalvų stiklais. 
Prie mečetės, kai minėjau, kapinynas, “nu
mirusiųjų miestas”. Paminklų begalybė, 
vis iš balto ar juodo marmuro; brangaus 
darbo su Arabų kalboje parašais.

Prie pat miestelio bėga upė, vardu irgi 
Gitą, bet Kurdai, rodos, kitaip ją vadina. 
Ypatingai, ta upė mainosi kasdien. Ryte 
visuomet bėga tyras vanduo, prieš piet pil
kas, po pietų raudonas, vakare vėl pilkas, 
bet vakare tyras. Ilgai nebegalėjau suvok
ti kame priežastis. Bet galų gale mano da- 
siprotėta jog nuo kalnų Stovio esama tokių 
stebuklingų atmainų. Mat, apielinkėje bu
tą augštų kalnų ir jų viršuje amžinai snie
gas guli. Išaiškinti nesunku: rytais, saulei 
dar nepakilus, vanduo bėga tyras; saulei 
biskį pasikėlus — vanduo darydavosi pil
kas, nuo kalnų purvyno-; o vidurdienį van
duo bėga susimaišęs su ištirpusiomis mine
ralų dalimi|. Oltų sritis gan turtinga aug- 
štais kalnais, daugumoje iš žalvario bei ki
tų metalų. Jeigu kada nors žmonijai prisi
eitų tą kraštą eksploituoti, turbut, daugiau
sia čia turtų atrastų. Grynai kalnų pada
rai iš žalvario, druskos ir kt.

Oltų apielinkė apgyventa puslaukinės 
išvaizdos Kurdų tautos, Vienintelis jų už
siėmimas —- miežių sėjimas, ir auglėjimas 
“boivolų”, biskį panašių į musų jaučius ir 
karves. Daugiausia Kurdai plėšikauja. 
Nėra turbut pasaulyje biednesnės tautos 
.kai Kurdai. Amžinai jie alkani, apdriskę, 
tamsus, neturintieji nei elementarinių su
pratimų apie šios dienos kultūrą. Visi be- 
veik’Mahonretomf-tikyboš'pasekėj ai.' Neat
sižvelgiant į nenormalumus jų civilizacijos 
'linkmėj, jie yra žmonės labai sveiki kūnu ir 
daug drutesni negu mes Europiečiai esa
me. Teko man patirti štai kas: vieną kartą 
keliavau į miestelį Merdenėką, Karšo link. 
Pavijo musų būrį karavanas Kurdų keliau
jančių Į tą miestą. Buvo tai buris yyrų ir 
moterų apdriskusių tokiame laipsnyje jog 
nežinau kaip apsakyti. Jų mantą nešė asi
lai, buvo keli ir kupranugariai. Kelionė tę
sėsi nuo ryto iki vakaro (60 kilometrų). 
Mes Europiečiai buvome tris, kėturis kar
tus Sustoję atilsėsi ir pasidrūtinti maistu, 
o musų kelionės draugai nesidrutino, bet 
lygiai atliko kelionę, net kai kurie vaikai 
vos 5—6 metų bęgo su motinomis.

Laisvas Lietuvis.
Lietuva. Sp. 30, 1922.

Lieturiškai-Ancliška* ir’ Angliškai-!.ietuviikai

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam | 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bui 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonėi 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 314S. Drūtais apdarais ........... $10.1
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas........... $11.1

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

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

^a'tiihėrikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. Pavienis numeris 10c.
-• / ■ ♦- .

“ĄXTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
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(Tąsa iš pereito num.) ]>
Galiaus liko patirta kad Babiloniška ’ 

žvaigždė vardu “Sukubu” ar “Kaksidi” bu
vo Sirijus, kadangi yra sakoma jog tai bu
vo viena iš septynių pačių skaisčiausių 
žvaigždžių ir pietinė žvaigždė. Ta pati 
žvaigždė taipgi vadinama “Vadovaujanti 
Žvaigdė”, kadangi buvo subendrinta su pra
sidėjimu meto.

Sulyg Lockyer, Sirijus tekėjo kosmiš- 
kąi, arba su saule; 700 m. prieš Kristų Egip
te Naujų Mėtų dienoj. Mitologiška kalba 
sakant: “jis maišė savo šviesą su savo tė
vo Ra (saules) šviesa, toj didžioj dienoj”. 
Šis tai yra pirmas atsitikimas žvaigždės 
perstatymo ypatoje.

’ “Galimas daiktas”; sako Maunder, “kad 
dvi didėsės žvaigždės kurios seka paskui' 
Orioną — Sirijus ir Procyonas, žinomos 
senovės žmonėms abelnai ir mums šiandien 
kaipo ‘Šunes’, — Babilonėnų buvo žinomos 
kaipo ‘Saidokas Žvaigždė’, arba ‘Jiešmas 
Žvaigždė”, ginklai kuriuos naudojo Orionas 
arba Merodach.” Jensen taipgi prilygina 
Sirijų prie Saidoko žvaigždės.

Homeras Sirijų vadino Diomėdo Šydu, 
ir vadino jį “Rudens žvaigždė”. Homero 
nuomone, ta žvaigždė buvo reiškėją blogo, ■ 
kadangi buvo manoma ji užleidžia ligas. |

Arabų vardas tai žvaigždei buvo “Ai- i 
Širah-al-jamanija”, kas reiškė ^“Skaisti Je- , 

’ meno žvaigždė”. Gore mano jog žodis “Ši- 
ra” galėjo būti perkeistas laiko bėgiu Į Si
rijų. Al-Šira taipgi buvo išaiškinama reiš
kiąs “Durų Užžiurėtoją”, kadangi Sirijus 

‘.buvo laikoma žvaigžde kuri atidaro ir užda
ro duris. Arabai taipgi tą žvaigždę vadino 
“Šuo Žvaigždė”. Moderniškas Arabų var
das jai yra “Suhail”, abelnas užvardinimas 
skaisčioms žvaigždėms.

Taip vadinamos “Šuns Dienos”, kada 
žmogus apimtas tingumo del šilumos, gavo 
sau vardą nuo to kad karščiausiomis vasa
ros dienomis Sirijus, Šuo Žvaigždė, suliejęs 
savo spindulius su dienos dievu saule kaiti
na žemę. Sirijus vasaros laiku būna toj 
pat žemės pusėj kur ir saulė, tik toliau pie; 
tuose. Tečiau šitas daugiau yra metafo
riškas sakinis; kadangi gaunama nuo Siri
jaus šiluma visai neturi reikšmės.

Kaip tikrina Max Mueller, specialis In
dų astronomiškas vardas Šuniui Žvaigždei 
reiškia medžiotoją ir briedžių gaudytoją. 
Jis yra tos nuomonės kad Sirijus buvo pa
vadinta Šuniu Žvaigžde del to jog vasaros 
laiku buna daugiausia pasiutusių šunų.

Sirijus buvo vadinama tam pritaikintu 
vardu “Spingsinti žvaigždė”, arba “Spirgin- 
tojas”, ir saule su Sirijum buvo vadinama 
“keliauninkės žvaigždės”. Buvo manoma 
jog Sirijus yra žvaigždė Mazzaroth, mini
ma Knygoje Jobo.

Tarp senovinių Rytinių tautų buvo įsi
gyvenus mintis jog Sirijaus tekėjimas-su
puola su- periodu karščio ir ligų. Virgilius 
apie tai mini savo eilėse, kada Sirijus su
jungia savo spindulius su saulės šviesa. 
Hesiodas, kuris pirmutinis sumini Sirijų, 
rašė šitokioj dvasioj: “Kuomet Sirijus svi
lina galvą ir kelius ir kūnas išdžiūsta nuo 
sezoninio karščio, atsisėsk pavėsyj ir gerk.” 
Tokis patarimas buvo be abejo populiaris 
tada kaip ir dabar bėgyje “šuns dienų”.

Euripidas taipgi užsimena apie ugninį 
Sirijaus pobūdi, apipasakodamas jog ta 
žvaigždė “siunčia liepsnas traukiamas iš 
dangaus ugnies”. Appolonius Rhodius kal
ba apie Sirijų “deginantį Minos salas”.

Plačiai yra. ginčijama ar Sirijus perkei
tė savo spalvą nuo tos kokia ji buvo anks
tyvose dienose. Ptolemius vadino jį ugni
niai raudona, Seneka tikrino jog jis buvo 

-raudonesnis už Marsą. Ciceronas taipgi 
pamini ji kaipo rusvą žiburį, o Tennyson 
rašo: “Liepsnojantis Sirijus maino spalvas 
ir mirgsi raudonai ir žalsvai.

Dr. See, žymūs šių dienų astronomas, 
tikrina jog aštuoniolika šimtų metų atgal 
Sirijus buvo raudonas. Senovės Romėnai 
ūkininkai tam tikroje šventėje, kiek suse
kama, aukavo rudus ir rausvus šunis išgel
bėjimui derliaus nuo Šuns Švaigždės kar- 

. ščio vasaros laiku, ir Dr. See išrodinėja jog 
nebifvo priežasties Romėnams aukauti ru
dus šunis jeigu Sirijus nebuvo rausvas, nes 
tik tokios pat spalvos šūnis galima buvo au
kauti dangiškajam šuniui. Negali būti abe
jonės kad senovės žmonės žurėjo į rausvas 
žvaigždes kaipo į piktas dievystes. Dabar

Sirijus yra balta žvaigždė su melsvu prie-; l 
maišu, ir Allen išvedžioja jog diduma žino- i 
vų yra linkę ton pusėn kad visai jokios per
mainos Sirijaus spalvoj neįvyko.

Nekurie rašytojai sulygina Masonų 
emblemą Liepsnojančios Žvaigždės su Siri
jum, puikiausia ir garbingiausia iš visų 
žvaigždžių.

Topelius, Finų poetas, fantastiškai įsi
vaizdina jog didis Sirijaus skaistumas pa
eina nuo sudėtinių šviesų dviejų žvaigždžių 
perstatančių mylimuosius susikabinusius į 
glėbį. Nors to poeto mintis kilo tik iš įsi- 
vaizdinimo vienok, sakymas jog mes gauna
me Sirijaus šviesą iš dviejų sudėtiniu žvaig
ždžių yra teisinga, kadangi Sirijus turi ma
žą draugę matomą tik su dideliais telesko
pais, ir atradimas'tos žvaigždės pagamino 
svarbią dalį atstroonminėj istorijoj. , 
tų tyrinėjimo,jogooč,!

Garsus Vokietis astronomas Bissel, 
apie 80 metų atgal, po dešimts metų tyri- 

1 nėjimo, išsireiškė jog periodiški skirtingu- 
1 mai Sirijaus spalvų paeina nuo nematomo 
1 jo draugo keliaujančio aplink milžiną žvai

gždę. Sausio 31 d., 1862 m., Alvan G. Clark, 
, Cambridge, Mass., darydamas bandymus 
* didelio teleskopo daryto Dearborn Obzęr- 

vatorijai Chicagoj, pasuko savo žiūroną į 
Sirijų, ir staigu pamatė tą maišantįsi drau
gą esantį apie 10 sekundų atstu nuo Siri
jaus, ir tiesiog toj vietoj kaip buvo tam lai
kui nustatyta.

Periodai apkeliavimo to draugo ap
link Sirijų patirta esant apie 50 metų, ir 
netoli taip panašiai išskaitliavo ir Bessel, 
daug pirm to negu teleskopas tą žvaigždę 
buvo suradęs. Sirijaus masė yra beveik du 
sykiu didesnė už jo draugo, bet jo šviesa 
yra 40,000 sykių skaistesnė už ano.

(Bus daugiau)

Masonų 
su Siri- 
iš visų

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį

Pagal Heiparną, Falbą ir kitus sutaisė šernas. 
Aprašo, kas yra.žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 80 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Ill., 1896, p. 255 ...................................... 1.25
Ta pati apdaryta ......................... 2.00 

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo ’ amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, UI., 1901, 
pusi. 147 ............................

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerį sutaisė šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegjj. Chicago, Ill.,

• 1906, pusi. 238 ........... J............. .... :
Gražiais audimo apdarais ..............
Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodimųi, kurio yra daugelis tam 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 
Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerį sutai
sė šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go. 1905, pusi. 137 .. . .....................................
Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną sutaisė šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimą žmo
gaus. šiądien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumą ir senumą žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado; Chicago, UI. 1900, 
pusi. 370 ................ ................. i 
Ta pati apdaryea .......................

1259. Žvėrys ir Žmogus. Pagal Schmedl’į Sutaisė 
Šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žamapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313............................
Ta pati apdaryta ............... ........................

1295; Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir nęt mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pušį. 667 ........................
Apdaryta audimo viršeliais .................

1383. Rašto Istorija. Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė 
šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš
moko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li- 
tar), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 ... 1.75
Ta pati apdaryta . ■ !................ 2.50
Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal ' 
Bitnerį sutaisė Šernas. Aprašymas saikiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pakymones, • 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su pavėnĮnįėliąis. 
Chicago, 1905, p. 113 ............. \ .

Reikalaukit “birvos” Knygyne

1230.

1237.

1243.

1989.

Kiekviena tauta, maža ar di
delė, visuomet įdaro atiminimus < 
ir pagerbia savo didvyrius, ypa- ' 
tingai mokslo žmones. Bet yrą i 
tokių atsižymėjusių ypatų ku- į 
rie verti paminėjimo ir pager- i 
bimo viso pasaulyje, neatsižvel- ' 
giant kokios tautos jie butų.

Gruodžio 27 d. pasaulis apvai- i 
kščiojo ir paminėjo šimto metų 
sukaktuves nuo gimimo dienos 
Liudviko Pasteuro. Jisai buvo 
sūnūs kailiadirbio, iš žemos kil
mės šeimynos, šiandien Pasteur 
stovi pirmose eilėse kaipo mok
slo vyras ir-filantropas.

Tyrinėjimai ir įvairus bandy
mai kuriuos jisai darė, suteikė 
didelę svarbą ir naudą kiekvie
noje fizikos ir gamtos mokslo 
šakose. Per savo nenuilstančius 
bandymus ant optiškai aktivių 

■ substancijų ir jų atskyrimu j 
lygius saikus ir perkeitimu j 
vienokius chemikalus, jisai pa
tapo suradėju moderniškos ste- 
reo-chemijos.

Apie fermentaciją (rūgimą) 
ir bakterijų (nuoga akia nema
tomų gyvūnėlių) kurios atsiran
da medegoje, teoriją jo darbai 
yra labai svarbus, ypatingai stu
dijavime apie ligoms užkrėstą 
vyną ir alų, o svarbiausia apie 
suradimą mikrobų užkrėtusių 
šilką gaminančius 'kirminus ir 
būdą tų mikrobų sunaikinimo.

Pasteur taip jau išrišo klau
simą apie taip vadinamus anth- 
racis mikrobus, su kuriais užsi
krečia tankiausia vegetarioniš- 
kieji (žolę ėdantieji) gyvuliai ir 
nuo to apserga blužnine liga, 
žmonės taip jau tankiai užsikre
čia minėta liga vartodami gyvu
lių produktu? kaip tai: plaukus, 
vilnas, etc. Taip jau šis mokslo 
žmogus surado paukščių chole
rą. Daug ir kitoniškų naudin
gų dalykų jo tapo surasta arba 
patobulinta kuriuos visus pa
saulis naudoja. Imtų daug vie
tos ir laiko smulkiau viską apie 
jo nuveiktus darbus aprašyti. 
Lietuviai kurie galį-«k“.ityri-kt-' 
tose kalbose, gstisurasti įvairių 
leista knygutę aprašanti jį ir jo

Gaila kad mu
sų kalboje visai mažai yra apie 
Pasteurą raštų. Rodos tik vie
na išviso yar Susivienijimo iš
leista knygutė sumininti jo nuo- 
nuopelnus žmonijai.

Per visą savo amžių Pasteur 
buvo nenuilstantis darbuotojas. 
Ilgos valandos ir neperstojanti 
bandymai pastatė jį ant augšto 
laipsnio mokslo pasaulyje. Dar 
būdama? jaunuoliu, mieste Dole 
(Francuzijoj) jisai pasiryžo stu
dijuoti chemiją su tikra energi
ja, kad vos tik sulaukęs 25 me
tų amžiaus apturėjo daktaro 
laipsnį su pažymėjimais.

Už metų vėliau jis patapo pro
fesorium fiziškų mokslų Dijou 
mieste. Dar už metų vėliau 
jam buvo pasiūlyta profesoriaus 
vieta Strassburgo Universitete, 
šį pasiūlymą jis priėmė ir išbu
vo minėtoj įstaigoje kaipo che
mijos profesorius iki 1854 me
tų. Vėliau jis įsteigė gamtos 
mokslų fakultetą mieste Lille, 
kuriame jisai tapo prefektu.

i čia išbuvo iki 1857 metų.
Kaip pasitaikė proga, jisai 

persikėlė į Paryžių. Tuomet 
Pasteurui tapo pasiūlyta vieta 
gamtos mokslų direktoriaus prie 
Ecole Normale Superieure. Ji
sai priėmė tą vietą ir tapo tuoj 
išrinktas Instituto nariu.

1863 m., jisai patapo geolo
gijos, fizikos ir chemijos profe
sorium Mokslo ir Dailės Kolegi
joje, ir nuo 1867 iki 1875 metų 
išbuvo profesorium Sarbonno 
Universitete. Vėliau jisai darė 
įvairius bandymus ir tyrinėji
mus Institute kuris ir šiandien 
yra žinomas jo vardu kaipo Pas
teuro Institutas.

Pasteur yra geriausia pasau
liui žinomas kaipo išradėjas gy
duolių ir apsigynimo nuo hydro- 
fobijbs (pasiutimo), šis jo iš
radimas labiausia plačiąją žmo
niją suinteresavo. šiandieną 
Pasteuro Institutai randasi vi
sose pasaulio dalyse. Juose gy
doma ir daroma tolesni bandy
mai ir tyrinėjimai, kurie sutei
kia žmonijai neapkainuojamą 
naudą.

Pasteuro gimimo diena supuo
la artimai su gimimu Kristaus 
arba Kalėdomis. Todėl pasau
lis švęsdamas Kalėdas sykiu da
ro atminimus ir tam mokslo vy
rui. Ypatingai Francuzija iš
kilmingai šimtą metų nuo Pas
teuro gimimo apvaikščiojimo.

1.00
1.75

1.75
2.50

1.50
2.25

3.00
4.00

Liudvika1? Pasteur gimė gruo
džio 27 d., 1822 m., mieatelyje 
Dole, Francuzijoj, ir mirė 1895 
m. Jisai buvo vienas iš didžiau
sių žmonijos geradarių. Jisai 
sutaupė milijonų milijonus do- 
larių žmonijai, ačiū jo išradi
mams ir išgelbėjo daugybes 
žmonių gyvasčių. Jis nesukro
vė jokių sau turtų ir jų tenorė
jo, bet ‘jisai pašventė visą. Savo 
laiką žmonijai ir mokslui. Ji-, 
sai dirbo tą brangų darbą iki 
pat pabaigos savo gyvenimo.

Todėl žmonija ir jaunosios 
gentkartės jį per amžius minės. 
Pins jam’ iš atminimų vaini
kus ir puoš jo kapą nevystan
čia garbe.

• Dr. J. šemoliunas.
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STRAIPSNIS I

SAN FRANCISCO, CAL.
106 kuopa gruodžio 9 
surengusi maskinj ba- 

sulyginarit su ki- 
atsilankiusių buvo 
vienok visi turėjo 
Priežastis neatsi-

SLA. 
d. buvo 
lių. žmonių 
tais baliais 
gana mažai, 
gerų laikų,
lankymo buvo lietus. Dabar čia 
yra lietaus sezonas, lietus lyja 
beveik kasdien.

Baliuje kuopa davė tris dova
nas už gražiausius apvalkalus. 
Pirmą dovaną gavo p. P. Ado
maitienė, išsitaisius aprėdalą iš 
Lietuvos vėliavos spalvų su žirg- 
vaikiu ir kepure; antrą laimėjo 
S. Kraujutaitis buvęs apsirėdęs 
t). L. K. Gedimino uniforma; tre
čią laimėjo p. Ziksienė. Visi 
atsilankiusieji turėjo gerus lai
kus. Kuopa turės, kelis dolarius 
nuostolių. Kuopos Narys.

Motinystės Atsakomybė
Tūkstančiai kūdikių kasmet miršta 

nuo apleidimo. Jie šiandien galėtų 
būti gyvi — sveiki ir linksmi — jeigu 
jais butų buvę tinkamai rūpintasi. 
Kas kaltas? Suprantama kad ne kū
dikis. Taigi atsakomybė priklauso 
tiems kurių pareiga yra žiūrėti kad 
viskas kas galima butų buvę padary
ta — pirma lygiai kaip ir paskui po 
gimimo — kad apsaugojus kūdikio 
sveikatą ir gyvybę.

Paprastai motina yra kaltinama už 
netinkamą kūdikio priežiūrą. Kai ka
da ji užsipelno šitos kritikos, bet dau
gelį sykių ir ne. Tėvas daugelyj at
vejų yra lygiai kaltas, o kai kada jis 
tik vienas ir tėra kaltas už kūdikio 
apleidimą, arba ir mirtį. Bet nepai
sykime kas kaltas — vistiek kūdikis 
turi nukentėti. Ar tą gali skaityti 
teisingu apsiėjimu su kūdikiu? Ži
noma kad ne.

Todėl dėl žmonijos labo bukite žmo
niški ir duokit savo kūdikiui teisin
gą progą gyventi, būti sveiku irllink- 
smu, kad galėtų vėliau ne tik pats 
savimi pasirūpinti, bet aprūpinti gal 
but ir tėvą ir motiną- Atminkit kad 
jūsų kūdikis nieko negalėjo sakyt nei 
už nei prieš atėjimą į šį pasaulį — 
jus jį čionai įvedėte — taigi duokite 
jam 'dabar progos.

vų sveikatos ir teisingo gyvenimo, ap
saugojimo nėščios motinos nuo persi-, 
dirbimo, nedavalgymo, ir rūpėsiu, nuo- 
motinos gero prižiūrėjimo laike nėš
tumo ir gimdymo, pasilsėjimo, palai
kymo penėjimo iš krūtų, ir- supratly- 
vos motiniškos priežiūros namuose.

Daugiau pusės tų kūdikių kurie, 
miršta pirmame mete savo amžiaus, 
miršta iš priežasčių sąlygų kurios es
ti pas motinas. 1916 metų surašyme 
daugiau kaip 70 nuošimčių Suvienytų 
Valstijų gyventojų, buvo daugiau ųe- 
gu 75,000 mirčių kūdikių jaunesnių 
vieno mėnesio (jie sudarė 45.9 nuoš^ 
visų kūdikių mirčių). Diduma šitų, 
kūdikių buvo tokie kurie gimė silp
ni delei ligų ar sužeidimų. Nekurie 
iš jų mirė dėlto kad motinos nežino
jo kaip apsaugoti savo krūtų pienų 
arba nesuprato svarbos penėjimo krū
timis. Šitie kūdikiai buvo bereika
linga auka nežinės ir blogų gyveni
mo sąlygų.

Motinos apsaugojimas nebegalimas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prie- 
gimdymo turi būti sustabdyta, nes 
kiekvienas naujagimis yra ne- tik bu- 
sintis pilietis, bet tos pačios sąlygos 
kurios numarina pusę mirštančių kū
dikių kasmet, gadina sveikatai ir gy
vybei tų kurie išlieka gyvi. Ir reikia 
kreipti doihę ne į tuos kurie jau mi
rė, bet j tuos kurie gyvena.

NAUJI - 1923

Rašo Ona Pil

OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO!

Pinigus su užsakymu siuskit: 
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, O. 
PALYDOVAS — 50c

Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam 

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

KELIONĖ APLINK PASAULĮ 
PER 80 DIENŲ — $1.00

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

Aprūpinimas Motinos
Gyvybė, sveikata ir sveikas kūdikio 

išsivystymas priklauso didumoj nuo 
sveikatos ir apsaugojimo motinos. 
Motina gali pažeisti kūdikį, kurį ji ne
šioja, lygiai pirm devynių mėnesių 
prieš gimdymų kaip ir devyni mėne
siai po. Kūdikio išgyvenimo proga 
priklauso nuo šeimynos uždarbių, tė-

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuo
se tarp keturių ir šešiolikos. Jiems 
ypač reikalinga valgių kurie maistin
gi. Jie reikalauja maisto kuris pada
rytų juos stipriais ir vikriais, kad at- 
stembus prieš ligas. Tėvams tokių 
kūdikių yra labai rekomenduojama. 
Border’s Eagle Brand Pienas. Bū
damas puikiausiu pienu sumaišytu su 
geriausiu cukrumi moksliškai, jis pa
gelbsti nedapenetiems kūdikiams grei
tai atsigauti ir augti svaryn, kas rei
kalinga sveikatai ir stiprybei. Vi
siems tėvams yra tikras sutaupymas 
prižiūrėti kad jų vaikai butų tinka
mai subudavoti, kad galėtų nebijoti 
ligų, nes yra daug pigiau išlaikyti 
vaiką sveiku negu jį paskui gydyti- 
Šitokiems vaikams yra rekomenduo
jama duoti du šaukštu Eagle Pieno 
atmiešto trimis ketvirtdaliais puode
lio šalto vandens. Gali jiems- tą duo
ti arba rytais arba po pietų tarp val
gių gerti. Senesni vaikai labiau my
li jį su ginger (imbiero) alum, vai
sių skystimais, arba suplaktu kiauši
niu del skonio, i

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tę atidžiai ir pasidėk juos ateičiai.

AR JŪSŲ KŪDIKIS
MIEGA GERAI

I LOUIS EISENBERG į
I Turi Geležinių Daiktų, Pečių,?
I Kvaibų, Varnlšių, Cinuoja, į!
Į Lieja Ir Stogams dangalų ij

1169 East 79th St. N. E. !;
I Princeton 1387-K !■

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų kūdikis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra nepasiilsėjęs 
ir nuolatos verkia, tai gafi-

duodate

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

Supply
6101 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAF IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.s 
8707 BUCKEYE RD.

rmas daiktas, kad valgis, kurį jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis. 
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND
( CONDENSED MILK >

Toom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą su
brendimą.

Iškirpkite ir pasiųskite šitą apgarsi
nimą į Borden Company, New York i 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro- Al 
dymus, kaip jį vartoti lietuvių kai- mf 
boj visai veltui, taipgi ir puikią ku- tfff 
dildą knygą. fff

žindyti,

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

BAMBINO
VahbaženklU 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. pasiunėiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

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

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

aJ? X-Ray Egzaminavimas $1.00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu- 1 >į siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau

I BfiiGJIf' ' visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL-T^IBHcSbIi ir\ vio, plaučių, inkstų, kepenų, nervų, širdies, gerkles, 
IMwr-pw NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

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

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENEJUS1Ų 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. Viskaažlaikoma 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 Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

TIE žmonės kurie mąsb 
miasi pirmyn, kurie 
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Saunimas
tęs kiekvienai jūsų gyvenime ‘ateinančiai 
dienai.

Valio 1923 metai !
Mt. Vernon, N. Y. Gr., 24, 1922.

NARKOTIKAI

NAUJI - 1923 --METAI

Klausimas: — Kas tie narkotikai kad 
už jų pardavinėjimų smarkiai baudžia?

J. Urbonas.

Rašo Ona Pilėnienė
'"TIE žmonės kurie mąsto, kurie nuolat stu

miasi pirmyn, kuriems laimė ir pasi- \ 
sekimas tarnavo, su širdgėla atsisveikino : 
su besibaigiančiais 1922 metais. 1922 me
tai prabėgo it . vėjas — ypač tiems kurie 
jau susilaukė viduramžio arba ir senatvės. 
Vos tik valandėlę atgal mes planavome ką 
ateinančiais metais veiksime, o dabar, šian
dien, pasižiurėjus,, metai jau pasibaigė, o 
musų pradėti darbai toli gražu neužbaigti.

Mes sakome, arba ir kartais padejuo
jame, kad laikas taip greitai praslenka. 
Ne, tas netiesa — laikas niekuomet nepra- 
slenka; laikas per amžius buvo ir bus tas 
pats, tik MES ant gyvenimo estrados pra- 
slenkame ir dingstame it sniegas saulutei 
prašvitus.,

Laikas neturi nei pradžios nei pabai
gos, ir tas pats'laikas muš lydi kuris lydėjo 
musų bočius, prabočius tūkstančiai tūks
tančių metų tam atgal. Mes sakome ir jau
čiame kad šimtmetis yra ilgas laiko protar
pis, vienok Laikui milijonas metų yra it 
sekunda, nes Laikas niekuomet nepasens. 
Gi mums yra paskirta tam tikras skaičius 
dienų, po tam gi tamsa ir galas musų rū
pesčiams, pasistengimams.

Atėjo valanda kurioje atsisveikinome 
su’ besibaigiančiais 1922 metais ir kurioje 
pasitikome sų ir pasveikinome 1923 metus, 
ir, nepaisant visų praeities nepasisekimų, 
turime išnaujo drąsiai ir su pasiryžimu 
stengtis savo siekinius atsiekti. Tiktai tas 
yrą prapuolęs kuris nustoja vilties, nusto
ja gyvenimu rūpintis, kurs nesistengia savo 
uždavinį atlikti. Rūpestingumas tepriduo- 
da žmogui vilties.

Naujiems metams atėjus, pasižadėki
me jog “turiu augščiau iškilti negu praėju
siais metais”; ’ o mums pasiseks — reikia 
vien pasiryžimo. Žmogaus siela yra tai 
pergalės spėka. Klausykime savo ambici
jos, klausykime savo sąžinės, ir parodyki
me Laikui, kurs Hiena po dienai mus lydi, 
kad mes besistengiame savo uždavinį atlik
ti.

“Kiekviena širdis geriausia žino savo 
kartumus”. Žmogui kurs save pažįsta ir 
žino kp jam reikia mes negalime tiesioginai 
nurodinėti bei patarimus davinėti 'link to 
ką jisai privalėtų veikti.

Dante sako: “Dirbk kaip gamta dirba, 
šu ugnimi.” — Taip tai mes privalome, dirb
ti jei trokštame iš savo, darbo vaisiaus 
silaukti.

Gamta dirba ugnimi, nes vulkanų 
nies kaitra sutvėrė arba ištobulino šį 
šaulį. Vasaros kaitra duoda mums užderė-

. jimus. Taip; gamta dirba ugnimi, tat ir 
mes privalome dirbti — su energija ir no
ru, nenuilstančiai. Arba, kitais žodžiais, 
musų siela ir kūnas turi būti toji spėka su 
kurios pagalba butų 'galima atsiekti mūšų 
ambiciją ir pasisekimą.

Tas kas lengvai įgyjama yra niekis. 
Norint ką nors pavyti reikia greičiau bėgti 
negu tas kurs pirma bėga.

Jei butų galima taip lengvai pasiseki
mą atsiekti, mes visi butume laimingi. Jei 
mums visiems butų taip lengva save tin
kamai kėravyti tai pasaulyje nereikėtų nei 
kalėjimų, nei pataisos arba prieglaudos na
mų, o žilo plauko seneliams nebūtų reika- 

' lo klausyti jaunesniųjų neretai labai žiau
rių įsakymų.

Žmogus turi savyje surasti pergalę gy
venimo karėje. Pirmiausia jisai turi įveik
ti savo širdį ir nepasiduoti pašalinėms in-' 
tėkmėms.

Padarius kokią nors rezoliueiją-pasi- 
ryžimą Naujų Metų Sienoje reikia jos tvir
tai prisilaikyti, ją šventai pildyti, neš tik 
per pasišventimą ir darbštumą tegalima bus 
pasisekimą atsiekti/ Gyvenimas nuo' mu
sų reikalauja ugninio darbo; darbo su vil
timi. Nauji metai, 1923, bus geri metai vi
siems tiems kurie savo rezoliucijas su pa
siryžimu pildys. ,

Jaunas ar senas, ateinantis metas su jo 
progomis yra tavo. Geras noras, darbštu
mas,. sujungti su jūsų idėjomis duos jums 
progą laimėti jūsų siekinius, o kiekvienas 
laimėjimas priduos tiek daug daugiau ver-

su-

Ug- 
pa-

JUOKIS 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

NAUJAS METAS
Nauji metai! Nauji metai! 
Visi šhukiam ;su džiaugsmu, 
Kai sulaukiam meto kito, 
Skirdamiesi su senų.
Bet ir naujas tas praeiną 
Ir pavirsta kaip anas, 
Ir mus viltis neišpildo, 
Tik sutrumpina dienas.

]\IARKOTIKAI yra vaišiai kurie sukelia 
“ žmoguje apsvaigimą, letargiją, nustoji- 
mą jausmų ir sąmonės, jeigu jų panaudoja 
perdaug nustatyto saiko. Svarbiausias iš Kiek jau metų taip sutikom, 
narkotikų yrą opium. Opium savaimi turi Kožną sveikinom klyksmu, 

, stimuliuojantį, gaivinantį efektą, bet per- Dūdas putėm, varpus 
daug paimtas yra nuodingas. Atž™me trukšmu,

Beveik visi aštrieji narkotikai, kaip _ ,
v ... * 4 1 r\l-i lr-z-K winwia Lr/\

opium, kokainas, heroinas, marihuana ir k., j 
turi galę užmigdyt jų naudotoją, užtai jie ] 
vadinama “hipnotikais”, o kiti, kurie apma- ] 
žiną skausmą, morfinas, vadinama ąnody- < 
nais (arba anti-pyrinais). J

Blogumas narkotikuose yra tame kad ] 
sykį jų perdaug paėmęs, žmogus, negali be 
to apsieiti: neramus ir susikrimtęs, jieško ! 
daugiau, ir juo daugiau' naudoja daugiau , 
nori. Per tą susinaikina, sunyksta, lieka 
baidykle. —- ir vis naudoja. Chroniškas 
narkotikas atiduoda už mažiausią dalelę tų ' 
nuodų viską ką turi, ir tankiai turčiai su- 1 
biednėja, praranda Savo turtus, išdėdami J 
pinigus ant narkotikų. Apsvaigęs ir už
migęs po narkotikų intekme, žmogus jau
čia kokį tai smagumą, mato-sapnuoja pui- . 

| kius vaizdus, arba įvairias baisybes nemie
godami. Paskiau išmuša juos šaltas pra
kaitas, ir pasidaro neramu ir keista.

Opium gaminamas iš skystimo gauna
mo iš žalių aguonų galVų. Galvutes, po pa- 
augimo, prieš nokimą, prapjaunamą, kada 
iš jų išbėga baltas skystimas, jam leidžia
ma ten pat sudžiūti, paskui nugramdoma, 
sudedama 'daug į krūvą, nusunkiama dar 
esantis vanduo, suminkoma į šmotus, ir 
opium gatavas. Opium yrą kartus ir turi 
sunkų narkotišką kvapą.

Jo nauda kaipo vaisto yra jame esan
čiuose alkoloiduose — morfine; narkotine, 
thebaine, narceine, iodine, etc.

Opium pasirodė toks pavojingas žmb- 
. nių sveikatai kad valdžioms prisiėjo jį už- 
i drausti laisvai turėti ar parduoti, išskyrus 
■ po griežta užžiura ir suregistravimū vais- 
- tinyčiose, ir išduoti ant daktarų receptų. 

Chinijoj, Indijoj ir abelnai rytuose dar jis 
liuosai naudojamą. Tarptautines sutartis 
narkotikų klausime darant, Chinija sutiko 
uždraust auginimą aguonų ir darymą opiu
mo. Indija palengva mažina. Kurie žmo
nės, kareiviai ar mokiniai Indijoj pratę 
opiumą naudoti, jiems duodama po priežiū
ra nuolat dožas mažinant, ir manoma visai 
atpratint ir tą nuodą išnaikint. Išsykio at
ėmus iš žmogaus tą nuodą, jis per didžiau
sias pastangas — per ugnį ar. vandenį eitų 
— tik gauti. Kaliniai; kurie patenka į ka
lėjimus,, naudoję narkotikus, arba ligoniai, 
jo gauna po biskelį, nuolat dožą mažinantį 
Kiti taip išgydoma nuo to baisaus papro
čio, kiti rie.

Morfinas, išimtas iš opiumo, yra milte
lių pavidale, ir yra pats veikmingiausias 
vaistas iš visų kiek yra žinoma. Jis užmig- 
dįna naudotoją, imant į burną arba įlei- 
džiaiit po oda. Prie jo pripratęs, žmogus 
per dieną sunaudoja iki 15 granų, nors 1 
granas yra pavojingas.

Kaip rūkytojui, atėjus laikui, lieka ne
ramu ir jis jieško pypkės, cigaro, papiroso; 
arba girtuokliui troškimas- degtinės, taip, 
narkotikui — daug didesniu saiku — užei
na būtinas laikas jieškoti tų nuodų.

Kokainas yra tam tikro medžio, koka, 
sultis. Pietinių kraštų žmonės ta medžio 
lapus kramto ir čiulpia. Kada jau prie to 
pripranta, galutinai save sugadina. Kaipo 
vaistąs, kokainas naudojama skausmo su
mažinimui kaip dantų taip ir kitų vietų, bei 
prie akių operacijos. Bet prie vaistų nau
dojimo jis irgi pavojingas, nes sukelia žmo
guje noro jo daugiau, po to užeina nemigė, 
silpnumas, ir įnirtis.

Visame civilizuotame pasaulyje narko- 
> tiku pardavinėjimas griežtai uždrausta, te- 
■ čiau Amerikoje ir kitur vis dar yra slaptų 

pardavinėtojų, šmugelninkų atgabenančių 
tuos nuodus iš kitur. Bet sugauti pardavi
nėtojai būna smarkiai baudžiami. '

O neliko mums ko kito 
Kaip tik laukti vis naujų, 
Ir vilėtis ką sutiksim 
Per dienas skaitlingas jų. 
Širdis sudreba, išgirdus 
Gaudžiant dūdas ir varpus, 
Nes virš visko, tiek mažiau 

liek’
Šiam pasaulyj kęst vargus. 

Kleopatra.
Sausio 1, 12 c01 vai. nak.

? tikrą, laiką gyventi, ir nelaukia 
nei pradžios nei ipabaigos metų, 

i nežiūri mėnesiu ir dienų, valan
dų nei aninutų kada mums rei- 

| kia čia ateiti ir kada išeiti. Ka
lendorių. versk į priešakį ar į už
pakalį, gyvenimo nepailginsi ir 
nepatrumpinsi. Likimo nustaty
ta kada ką męs veiksim am ne- 
veiksim, ir viskas taip stojasi 
nežiūrint kaip mes norime. Iš 
papratimo ir iš senų įspūdžių 
mes bandom sutveri; sau naujus, 
ir senų metų gale jau įsivaizdi
nant jaučią naujųjų įspūdžius. 
Iš senų nuotikių mes įsisvajojam 
sulauksią ko naujo, tokio pat am 
panašaus, ibet kad viskas remia
ma ant praeitų nuotikių už tai 
musų ir gražiausios svajonės 
niekad neišsipildo. O viskas kas 
stojasi, aitsibuna savu keliu ir 
savu parėdymu taip kaip 
įvykti.

turi

kū
jais

jos manė: Kodėl jie taip daro? 
Ką jie mąsto, ką jie siekia? Ar 
jie negaili tų kurie dar tik va
kar jų tarpe buvo, o dabar jau 
negyvi, nužudyti ir palaidoti? 
Kodėl jie tą daro dabar, darė va
kar ir darys rytoj ?

Kada mes susėdam ant laktų 
ant nakties ir užmerkiam savo 
akis, ko dar žmonės po naktine 
tamsa laksto, švaistosi šian ir 
ten, j ieško grobio, galvoja kaip 
rytoj kitus apiplėšus, arba ūžia 
ir dūksta girtybėj iki vėlyvos 
nakties, pasidarę visokias švie
sas prašalinimui tamsos. Kodėl 
jiems neužtenka dienos saulės 
ir kodėl neapsitrusia dienos lai

ku.
IštieSų, manė sau vištos, žmo

nių džiaugsmai ir sielvarta yra 
mums svetimi ir nežinomi!

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

Nuo Juokų Red.: Turėjome 
iki šiolei vasarinių poezijų žie
mos laiku, ir žieminių poezijų 
saulės ’kaitrai spirginant, bet 
'dar nebuvo čia naktinių poezi
jų, ir štai jas p-lė Kleopatra pa
tiekia. Jos eilės yra apie nau
jus metus, arba teisingiau sa
kant apie senus metus, su atsi
žiūrėjimu į naujus.

Per daug metų iki šiolei, mes 
vis gavome naujų metų eiles ra
šytas senais metais, ir taikin
ėtas į paskutinį metų numerį. 
Bet tai yra prastas poetų papro- 
tis rašyt naujų mėtų įspūdžius 
seniems metams nepasibaigus ir 
neparagavus jų saldybės ar kar
tybės. Kasi gi gali aprašyt ro
jaus giažumą jame nebuvęs ar- 
be vedusio gyvenimą pirm apsi- 
vedimo! Tiesa, yra taip daran
čių, bet tai tik suvedžiojimas 
paties Savęs, nekalbant apie ki
tus.

Paskutiniame laikraščio nu
meryje reikia stengtis apdainuot 
nykstantį metų, o nė naująjį, ir' 
tik po sulaukimo naujojo tegali
ma jaučiant jo saldžius ar kar-i 
čius įspūdžius dainuoti apie tai.

šios p-lės Kleopatros eilės, ma
tom, rašytos po pirmų naktinių 
varpų, naujus metus sutikus. Ir 
kas ‘stojasi? Visai priešingai 
negu kad butų rašius eiles pirm 
naujų mėtų atėjimo: vietoj su 
džiaugsmu sutikti juos,- ji gavo 
liūdno įspūdžio, kaip ištiesę ir 
esti.

Ir daugiau yra nuotikių 
rie mus sujudina kada Su 
susiduriame išarti, nors jie nuo
lat esti. Mums sakoma kad 
Dievas yra visur, o tik bažny
čioj mes prieš jį klaupiam; tik 
pro šalį bažnyčios eidami nusi
imam kepurę, nors ir už kelių 
gatvių toj pačioj linijoj bažny
čia išpuola. Ir nusiimam kepu
rę tik pro ’galą bažnyčios eida
mi, o. ne pro šoną. Kas tas jei 
ne paprotis iš seniau apie kurį 
mes dabar nieko nemislydami 
darome?

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 8 
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiekos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Pradėdami, naujus metus, mes 
šiuorhi paskelbiame kontestą 
Prasčiausių Pasaulyje Poezijų. 
Dovanos už tai dar nepaskiria- 
me, bet eiles pradėsime talpin
ti ir bandykime spręsti kuris iš 
poetų ar poečių tame atsižymės.

Mahanojaus “Saulė” visgi nė
ra užtemus, nors kiti taip ma
rio. štai jos šviesos spindulėlis 
smertelniems žmoneliams:

“Mahometonai siuncze savo 
misijonierius ant atvertimo krik- 
szczioniu. Krikszczionis ej.na 
terp mahometonu idant juos at
versi ant savo tikėjimo ir jeigu 
visokį iszganinkai misijonieriai 
pradės atvertinet žmonis ant 

I svieto, o ypaltingai užvertinet 
! jiems galvas tikėjimu, tai visisz- 
jkai sumaiszys protą. Amt galo 
susipras jog geriauses tikėjimas 
del žmogaus yra tas, kuris isz- 
ganys žmonis ant szio svieto ir 
padaro isz juju gerus žmonis, o 
ne ta, ka tik po smert žada at
lyginimą kur ten/danguje.” ,

Bet kodėl Naujų Metų diena 
muš sujudina? Kodėl sukįla 
mumyse kitokie jausmai negu 
paprastai, ir kodėl męs jaučia
mės lyg naują gyvenimą prade
dą, nors tuoj tą viską Užmirš
tam?

Juk kiekviena diena yra nau
jas musų amžius, naujas lapas 
musų gyvenimo ‘knygos, ir turė
tume kožnos dienos sulaukę su 
tokiu pat sujudimu mislyti ką 
gero nuveiksime iki šios dienosi 
galo, kas gero ar 'blogo mums 
nutiks, ir kiek dar sykių gulsi
me ir atsikelsime.

Naujas Metas — ta pati die
ną — mums nieko nereiškia iš 
gyvenimo pusės. Gamta nepa
žįsta'kalendorių ir ji nepripažįs
ta musų įstatymų. Mu'sų įsta
tymai yra lankstomi ir sulaužo
mi, Gamtos įstatymai yra tikri 
ir 'butini.’ Kalendoriniai (nauji 
metai reiškia tik tą kad žinotu
me nuo kada prasideda nuošim
čiai už padėtus į banką pinigus, 
už pirktas akcijas, už skolas, už 
vekselius, rendos už namus, ir 
taksai. Ką tas turi su Gamta ir 
kodėl mes savo gyvenimą mai
šome įsu kalendoriais?

, Gamta paskyrus mums tam

Mes skaitėme “Artojo” Sau
sio num., “Moksleivių Keliuose”,- 
straipsnį užvardintą “Vištos”.

Mes norime čia prie to žodžio 
dar pridėti “žmones”, taigi pa
darysime “Vištos ir žmonės”.

žiurėjo vištos į žmones ir ste
bėjosi kaip jie juda, kruta, lak
sto, švaistosi, šūkauja, stumdo
si, mainosi daiktais ir pinigais, 
ir'stebėjosi kam jie taip daro, 
kada jos sau žvyre lesa jr ant 
vienos tai ant kitos kojos pasi- 
stodamos mislina ir rimtai už
silaiko.

žiurėjo vištos į žmones žudan
čius vienasi kitą, įkalinančius, 
apgaunančius, paniekinančius, ir

Proapect 202.

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS tSĮĮ

Ofiio valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

982 E. 79 SL, Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rosedale 5758, Princeton 431

Toliau bus: Ar tiesa kad velniai turi 
pasius, lekiančius aitvarus? Dar čionai 
Amerikoje yra tokių Lietuvių kurie matę 
juos lekiojančius, pavidale šluotos, tiktai 
jie esą raudoni.

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 
įkius auksinius 
tir deimantinius 
’dalykus ir mu- 
zikališkus ins- 

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija

2,310 Lietuvių
Gali įvažiuot j Ameriką pradedant 
ateinantį Liepos mėnesį. Cunard 
patarnavimas yra greičiausias jūsų 
giminėms atvažiuoti į Ameriką. 
Žmonės turėdami Cunard bilietus 
gali tuoj išvažiuot, nes Cunard lai
vas plaukia iš Europos beveik kas 
diena. Išvažiuojančius iš Lietuvos 
per Cunard Liniją lydi kompanijos 
Lietuvis atstovas, kuris palengvi
na visus pasažierio vargus.
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų. 
Del tolesnių informacijų kreipkitės 
prie laivų kompanijos agento savo 
mieste, arba prie arčiausio.

Garsaus Lietuvių artisto
A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo ................
Palanga, Naglio kalnas..........

, Susigriežimas ... ........................
Lietuvos Ežerai '.........................
Dravės .................... 
Regėjimas .......,,.,......... •.
Nerys ....................
Giedras Vakaras ...-........
Tyrinėjimas .............................
Liūdnas Kraštas .....................
Kauno Apielinkėse Vasarą .. ? 
Palanga1. Jajuryje ................
Nemunas ties Kaunu ........ 
Į Šviesią Praeiti ..........
Murmano Kraštas .................

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

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

SANDARA ■
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

LEIDŽIA A. L. T. SANDARA
"Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

“SANDARA”
327 E Street • :: Boston 27, Mass.

Valandos: tik vakarais nuo 7 J 
iki 9 vai. 4

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al j
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

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

Raffle 
pleiskaną 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 budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekos©, arba prisiąs- 
Jrite 75c. tiesiai į labaratorijf.

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

Brooklyn, N. Y.

Incorporated J819

for Innings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

WAR SAVINGS STAMPS
War Savings Stamps, 1918 m. serijos, sueina Sau
sio 1, 1923. Kuponų ir registruotų Victory' Notų 
serijos A, B, C, D, E ir F išmokėjimų 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 Į pinigus, ir lai jūsų pinigai toliau 
dirba, nes už juos valdžia nuošimčio nemokės.
Atneškit savo War Savings Stamps (1918 serijos) 
ir nadėkit 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 Ave. Cleveland, Ohio

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

ATDARA NUO 6 IKI 8.

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Padarykit Ilgus Vakarus Linksmais 
Su Columbia Rekordais

(iv f&zl j

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam
■■■ ■■ ■■ ■ .1 ■ M....... ■ M ■ ■■

Reikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
LIETUVIŠKI

E1168 Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, dailia.
” Šaltyčius — Daina, kvartetas.

E1170 Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.
* Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.

E1246 Giesmė j Panelę Švenčiausią —f Soprano.
* Avė Maria — Cello solo.

B1247 Ungarų šokis — Cįponų muzika.
" O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina

E1248 Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.
99 Velnias ne boba — II — monologas.

E1249 Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.
” Bugalteris — J. Papartis — juokinga.

E2223 Draugė — Polka, muzika.
” Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.

E2224 Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.
” I Sveikatą — Maršas.

E2225 Einu per dvareli — Kvartetas, daina.
” Gaila Tėvynės — Muzika.

E2226 Per girią, girelę — Daina, kvartetas.
M Linksminkimės — Muzika.

E2227 Per šilą jojau — daina, kvartetas.
” Žydas statinėje — Polka, orkestrą.

E2228 Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.
” Parodos maršas —? Benas.

E2230 Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas — Armonika.
% Po ulicie Motsovoj — Armonika.

E2238 Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.
99 Moja luba — Maršas — Armonika.

E2340 Vilniaus rūta — daina, kvartetas.
99 Drinopolis — Maršas.

E2341 Kas subatos vakarėl) — Daina, kvartetas.
” Nuostabu — Maršas.

E2342 Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.
99 Po dvigalviu ereliu — Maršas.

E2343 Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologą*.
99 žuavų Maršas — Benas.

E2356 Lietuvo Tėvyne musą. — M. Petrauskas.
99 Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas 

E2357 Birutė — M. Petrauskas.
99 Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau as.

E2358 Darbininkų Marša lietė — M. Petrausl s.
99 Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

E2359 Nemuno vilnys — Valcas, benas.
'° Sudiev — Mazurka. Benas.

E2360 Varpelis — Valcas.
99 Mano mielas — Polka.

E2395 Bum čik-čik — Mazurka.
° Dėdienė — Polka — Benas.

E2396 Lapunėlė — Polka-Mazurka.
99 Našlys — Benas.

E2397 Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno muzika.
99 Klumpakojis — Beno muzika.

E2392 Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
” Ko liūdit, sveteliai — M. Petrauskas, tenoras.

E2393 Saulelė raudona — M. Petrauska.s
99 Jojau dieną — M. Petrauskas.

E2394 Už šilingėlj — M. Petrauskas, daina. /
” šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

E2526 Prieš audrą — Valcas, Orkestrą..............
” Bangos — Valcas, Orkestrą.

E2327 Linksmybė — Polka. Orkestrą.
99 Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą.

E2530 Ant bangų — Valcas. Orkestrą.
99 Kregždutė — Valcas. Orkestrą.

E2431 Liuosnoris medėjas — Maršas. Orkestrą.
” Vėliavos nešėjas — Maršas. Orkestrą.

E2580 šalies gražybė — Valcas. .Armonikų duetas.
99 žuvininkų valcas — Armonikų duetas.

E2581 Gražioji Polka — Armonikų duetas.
” Pavasario rytas — Polka. Armonikų duetas.

E2582 Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų duetas.
” Kariškas maršas — Armonikų duetas.

E2651 Vilniaus Maršas — Armonika solo.
Audra — Mazurka. Armonika solo.-

E2652 Raseinių Polka — Armonika solo.
99 Kazokas — Valcas, armonika solo.

E2653 Saulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.
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Mano mylimoji — Valcas, orkestrą. 
Onutė — Polka. Orkestrą.

Išreiškimas Meilės — Varcas. Orkestrą.
Ant Dunojaus bangų — Valcas. Orkestrą.

Jūrių melsvumas — Mazurka. Orkestrą.
Tyki mėnulio naktis — Valcas. Orkestrą.

Mėlynos akelės — Valcas. Orkestrą. 
Visur linksma — Valcas. Armonika solo.

šok j ratą — Mazurka. Armonika solo.
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 nitą — Choras 
Oi Motule — Choras.
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Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas lodai, do modeliai — Choias.

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

Medžiotojai 1 — Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas monologas.

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

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

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

Strazdelis — M. Petrauskas.
Spragilų daina — M. Petrauskas. v

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

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

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

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasary j — M. Petrauskas.

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

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

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

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

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

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės 
Derybos 
Virbalio
Sesutės 

.Liūdnas
Hotelyje
Linksma diena mums 
Pulkim ant kelių 

Darželyj alyvų 
Jėzau Kristaus maloniausias

Jaunikio išsirinkimas 
Piršlybos

Plaukė žaselėx
Noriu miego 

Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą 
Gul, šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias 
Du ubagu 
Ubagėlis

polka 
valcas 
gyvenimas

Polka. Benas
Lušnakojis 
Lušnakojis

(monologas) 
Plieniunas ir

Instrumentų

nušvito

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

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

Saulelė - Tekėjo — J. Cižauskas.
Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.

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

Mes padainuosim — Choras.
Saulelė raudona — choras.

Beauštant! aušrelė — Choras.
E3244 Skambančios stygos — čižauskai, duetas.

99 Tu mano motinėle — čižauskai, duetas. 
E3245 Gimtinė šalis — J. Cižauskas, baritonas.

99 Suri^ gyventi — J. Cižauskas.
E3289 Kur bėga Šešupė — Choras.

99 Karvelėli mėlynasis — Choras.
E3290 Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.

99 Loja šunės ant kiemo — Choras.
E3291 Plaukia sau laivelis — M. čižauskienė.

99 Lopšinė — M. čižauskienė.
E3313 Sukruskime broliai — Choras.

99 Eina garsas nuo rubežiaus — choras. 
E3314 Dėaukas — Polka — Orkestrą.

99 Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
E3315 Stumbriškių polka. Armonika solo.

99 Jurgiuko kazokas — Armonika. 
E3316 Polka nuo Rudos — Armonika solo.

° Mažrusiška polka — Armonika.
E3317 Batų čystytojas — Maršas, švilpimas.

99 Saldus buškis valčas, švilpimas. 
E3349 Prirodino seni žmonės — M. Petrauskas.

99 Kur tas šaltinėlis — M. Petrauskas.
E3350 Naujoji gadynė — M. Petrauskas.

99 Dainius — M. Petrauskas.
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Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

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

Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠK1
La Paloma (Karvelis) Armonika.

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

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

Baliaus karalienė — Valcas.
Meditacija — Instrumental!s kvartetas, 

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

Atidos Marsas — Two-step — šokiams muzika
Rojaus Kvietkelės — Instrumentų v į vartotas.

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

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

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

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

Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.
Žavėjimas — Valcas. Čigonų orkestrą.

Mylimoji — Valcas. Čigonų orkestrą.
Tarp gėlių — Valcas. Čigonų orkestrą.

Estudiantina — Valcas. Čigonų orkestrą.
Sy bill ės svajonės —> Valcas. Čigonų orkestrą.

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

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

Bjorneborgų 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 — 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.
E3303 Kamarinskaja — Rusų Šokis. Armonika.

99 Rah-ciah-ciah — Rusų šokis. Armonika.
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Maršas-Polka — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

Militariškas šokis — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

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

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

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo.

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

Finų polka — Benas.
Finiškas škotas — Benas.

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

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

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

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.
Graži Romani jos mergaitė — Valcas.

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

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

Adagio — Cello solo. ,
Sūpynių valcas — Orkestrą.

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

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

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

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

Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas.

Algerijos maršas — Benas.
šiaurių čardašas — Orkestrą.

Čigonų dainos — Smuiką solo.
Pergalinga Amerika — Benas

Ispaniškas Bolero — Benas.
Visla upė — Mazurka. Armonika.

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

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

Krakoviakas — Lenkų šūkis. Armonika, 
švedų Armijos muzika — Orkestrą.

Parodos maršas — Orkestrą.
Stoormano Valcas — Armonikų duetas.

Kiemo šokis — Armonikų duetas.
Bučiavimo valcas — Armonikų duetas.

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

Kukuruzo ankštis — • Orkestrą.
Skriski, Molinas paukšteli —Orkestrą.

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

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

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

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

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

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

Serbų* šokis — Tambouritza orkestrą.
Geros laimės — žydų šokis — Orkestrą.

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

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

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

Linksmas triubočius — Polka.
Linksmi muzikantai — Polka. Benas.

Kaimelio' valcas — Benas.
Karališko daržo šokis — Instruna. kvartet.

Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.
Tušti prižadai — Polka, armonika.

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

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

Kopenhageno paroda — Benas.
Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.

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

Rugiapjūtė — Valcas. Benas.
Gražiausia rnergUĮ^ur— P piką. Instrum.

Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais.
Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.

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

Seni Šveicarų žmonės — Orkestrą.
Vasaros naktis — Mazurka.

Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.
Kuku —- Valcas. Armonikų duetas.

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

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

Vėjai ką miežius krato — Armonika.
Po rugiapjūtės — Mazurka. Jažarimba Benas.

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

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

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

Saldus bučkis — Polka. Koncertina solo.
Meilės Dievuko polka — Jažarimba orkestrą.

Sidabrinis mėnulis — Mazurka. Orkestrą.
Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — Valcas. Benas.

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

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

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

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

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

Josefinos polka — Benus.

E4132 čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą.
99 šiaurvakarinė mazurka — Benas.

E4213 Peteliškės valcas — Čigonų orkestrą.
‘ 99 Rožyte, mano Rožyte — Polka-Mazurka. 

E4232 Bubnų paroda — Maršas, benas.
” Melninko duktė iš juodos girios. Benas. 

E4233 Kalvis — Polka. Benas.
* 99 Linksmas Juozas — Polka. Jažarimba benas.
E4253i Linksmas kalnų vaikas — Polka. Benas.

99 čiuožėjų valcas — Benas.
E4254 Plakanti širdis — Valcas. Striunų orkestrą.

” Likimas — Polka. Striunų orkestrą.
E4255 Kareivių Maršas — Varpas solo su orkestrą.

99 Mamo bangos — Valcas. Čigonų orkestrą. 
E4286 Star Spangled Banner — Benas.

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

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

- ” Varšavos polka — Mandolinų orkestrą. 
E4325 Europos rožės — Tarptautinis Benas.

99 Irma — Landler — Tarptautinis Benas.
E4326 Kalnų karalienė — Europinis Jazz Benas.

99 Mylinti porelė — Europiškas Jazz Benas. 
E4327 Vynuogių rinkimas Italijoj — Biboro orkestrą.

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

” čiuozinėjant — Valcas — Tarpt, kaimo b. 
E4360 Italijos vynas — Biboro orkestrą.

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

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

99 Venecijos Mazurka — Tarpt. Benas. 
E4396 Kaimo muzika — Biboro orkestrą.

99 Iš mano albumo — Orkestrą.
E4397 Pavasario valcas — Rusų balalaikų orkestrą. /

99 Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestrą.
E4416 Mylimoji — Polka. Orkestrą.

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

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

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

99 Orientalė procesija — Rusų balalaikų orkes. 
E4441 Tarp-Atlanto Maršas — Koncertinis benas.

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

99 Senas pažįstamas — Valcas. Benas.
E4443 Vidurnakčio šokis — Benas.

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

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

M Klerneta — Kaimiečių valcas. Benas.
IE4469 Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.

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

*’ į Ant Pirštų galų — Thavių benas. 
E4504 Jaunas' ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.

99 Vėl namie — Smuiką duetas.
E4505 Mazurka — Armonika solo.

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

99 Riviera Maršas — Triubų kvartetas. 
£4555 Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą.

99 i Šveicarijos kalnų idylia —-Triubų muzika.
E4639 Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą

E4640

E4641

E4647

E4675 
ii

E4676 
ii

E4694

E4722 
ii

E4723
ii

E4724 
ii

E4750
ii '■

E4751 
ii

E4752 
it

E4790 
99'

Edai 

99

E4792 
ii

E4796 
ii

E4828 
ii

E4829 
ii

E4830 
ii

E4867 
ii

E4868 
ii

E4908 
ii

E4909
ML

E7019 
99
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E7084

E7093
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E7220

Ta pati, antra dalis 
Malonumo Valcas 
Tipiška Mergelė — 
Vasaros Naktis 
Alpų Fiolka
Mergele tu mšno miela — Valcas Armonikų Duet

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

Kur tu eini — Polka 
Gyvenimo Linksmybė—Polka 
Ryto Gražybės

Tyroliškas Ežeras — Valcas

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestras Muzika 

Hawaiiška G. Ork.
Adelia — Valcas Hawaiiška Gitarų Orkestrą
Kaimo Paroda — Muzika Orkestrą
Visad žaliuojanti Polka Orkestrą

Namų Linkui — šokio muzika Orkestrą
Amerikos Gražybė — šokio muzika Orkestrą

Jaunoji Balalaikų Orkestrą
Taika ir Liuosyiįė — Valcas Balalaikų Ork.

Pergalės Šokis Instrumentų Kvartetas
Kiekvieno šokis Instrumentų Kvartetas

Linksmi Kalifornijos Vaikinai Orkestrą
Ateina ir išeina — 

Auksino Jaunystė 
Užgeso Šviesos 

Hedwigos Valcas 
Kalėdų Vakaras 

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

Polka švilpynėmis
Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu kvartetas 

Orkestrą 
Orkestras Muzika

Mergelė už stalo
Mergelė iš Athlonv

Nedėlios Rytą — Polka 
Del musų jaunimo — Polka

Malonus Gegužis — Valcas 
Kaimo Paroda — Mazurka 

Alpinu šokis
Nedėlios Rytą Alpuose 

Salam anka
šaškyn

Turino Galopas
Cirkaus Maršas

Mylimosios Namuose
Mano pirmutinis vaikelis — 

Saulėta — Mazurka
Ant Tavo Sveikatos — Polka 

Mylimasis — šokiui muzika
Dvi Rudos Akelės — Valcas 

Perkuninkas — Maršas 
Vartų Miestas — Maršas

Lietuviška Polka
Per virvutę — Polka

Naktinė Kepurė — Airiškas 
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

1
2

E7271 Avė Maria

Armonika
Armonika
Orkestrą

Benas
čigonų Orkestrą 
čigonų Orkestrą 

Orkestras Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo
Armonika Solo

Beno Muzika
Beno Muzika

Polka Orkestrą
Polka Orkestrą 

čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork.

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo

Džigas Smuiką 
Smuiką

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Triuba solo ir Orkestrą
Agnus Dei (avinėli Dievo) Triuba ir Orkestrą

LIETUVIAI ČITOJE
(“Žemaitijos” Raštinė)

Sibiras^dar iš caro laikų Lie
tuviams tebėra baisus žodis. Bū
davo prasižengei žmogus prieš 
savo artimą, prieš Rusijos val
džią, ir varo tave į tolimą Sibi
rą, į katorgą prakeiktąją kalėt 
ilgiausius metus, kast požemyj, 
urvuose, geležį, šviną. / ?

Ir dabar, revoliucijos metu, 
visas Sibiro rytų kraštas no- 
mis-nenoromis pakHuvusiems čia 
Lietuviams pasilieka kuo ne tik
ras . kalėj imas, lyg priverstina 
apsigyvenimui vieta. Ir varu 
atvarytiems, ir iš gero noro at
vykusioms, ir karės metu ištrem
tiems, pabėgėliams — vis|emB 
Lietuviams vietinė valdžia yra 
uždraudus gryžt Tėvynėn: bent 
toji valdžia neišleidžia iš šios 
šalies išvažiuoti j vakarus, į 
Maskoliją, taigi ir j Lietuvą.

Dalykas štai kame. Nūn ca
ro Rusija, kaip visiems žinoma, 
yra suskilus, bene j tuziną vals
tijų, valstijėlių. Kaip Europos 
vakaruose, prie Baltijos jūrių, 
prisikėlė iš numirusių laisva 
Lietuva, taip ir Sibiro rytuose, 
susitarus Japonijai su Maskva 
įkurta“dvi naujos valstybės. Jų 
viena — tai mažutė Vladivosto
ko valstybėlė prie pat Didžiojo 
Vandenyno, ir antra — taip va
dinama Tolimųjų Rytų Respu
blika su savo sostine Čita; pas
taroji tęsiasi kaip plati juosta 
išilgai Amūro upės nuo ežero 
Baikalo iki Chabarovsko miestui 
ir neva iki miestui Nikola'jevs- 
kui, prie Amūro žioties ; tat di- 
deliausi sritis — milijonas ke
turkampių varstų. —

Jau treti metai kaip buržua
zinis Vladivostokas pjaunasi su 
pusiaukomunistine Čita, ir, aiš
ku, su komunistine Maskva: 
mažytis Vladivostokas tartum 
pasiryžęs atgaivint Visa-Rusijo® 
imperiją. Tuo tarpu pasaulis 
nepripažįsta tų naujųjų Sibiro 
valstybių. Ir Lietuva neranda 
galimybės pripažint jas. Iki 
šiam laikui Lietuvos vyriausybė 
nėra užmezgusi diplomatinių ry
šių bent su viena tolimųjų rytų 
ar Čitos valdžia. Tiesa, musų 
Lietuvos užsienių reikalų m mis
teris dar 1920 metais buvo pa
skyręs Juozą Vaitiekaitį, gyve
nantį Vladivostoke, Lietuvos Re
spublikos Įgaliotiniu Sibirui, o 
šis pastarasis — mane, Čepą, 
savo agentu Čitoj. Tolim. Ry
tų užsienių reikalų ministeris 
buvo bepripažįstąls mudu abu
du; bet nesusilaukęs pats ata
tinkamo rašto iš Kauno, likvi
davo savo pripažinimą. Po to 
p. Vaitiekaitis, o dabar jo vie
tininkas Kazys Jocis, pasiliko 
įgaliotiniu tik Vladivostok!joj, o 
aš likau paskirtas Lietuvos Įga
liotiniu T. R. Respublikos kraš
tui. Vienok Čitos valdžia, ne
gaudama tam tikro rašto iš mu
sų vyriausybės, nesutinka pri
pažint manęs. Todėl T. R. Res
publikos krašte tuo tarpu nėra 
kam oficialiai gint vietinių Lie
tuvių reikalai.

Del tos tai priežasties T. R. 
R. valdžia neišleidžia iš savo ša
lies, o Maskvos vyriausybė ne
įleidžia į savo teritoriją Lietu
vių keliaujančių į Panemunį.

Sibiro rytų Lietuviams yra 
dar kelias j Lietuvą aplink že
mės skritulį. Važiuok, gęležin- 
kel i o vagon e vTe na, d ii' tu KStan- * 
čiu varstų į rytus, įlipk Vladi
vostoke į garlaivį, plauk jure- - 
mis, vandenynais aplink Kiniją, 
Indiją, aplink Arabiją, Turkiją, 
Grekiją, sakysim, Į Italijos mie
stą Triestą, sėsk vėl į vagoną, 
riskis per Austriją, Vokietiją, 
dar sykį lipk į garlaivį Danzi- 
ge, plauk į Klaipėdą ir iš ten 
gelžkeliu, vieškeliu pasieksi sa
vo tėviškę.

Bet kiek vargo siūlo šitas ke
lias žmogui, ypač kalbančiam 
vien Lietuviškai ir šiek tiek Ru
siškai. Tečiau ši kelionė išne
šama vien piniguočio kišenei.

Sibiro rytų krašte tebesitąso 
tarpusavy j raudonieji su baltai
siais, tebesižudo gyventojai, te- 
benyksta sodžiai, miestai. Be 
to, T. R. R. šalyj nacionalizuota 
•beveik visa ‘didžioji pramonė, 
prekyba, visa žemė. Ekonominis 
gyvenimas visai iširęs. Šįmet 
ir čia šian-ten apsireiškė badas, 
bedarbė. Darbininkai, valdinin
kai negauna pilnų algų. Tokion 
se aplinkybėse vos duonai tega
lima užsidirbt. Apie šimtus au
kso rublių tokiai kelionei nega
li but kalbos. Motiejus Čepas.

ULlETUyį

Lenkų Puldinėja 
Lenkai vis u?.pildip3a • 

Tūs parubežių 

buvo rašyta ape užpuoli 

nužudymą Liūty* keleto 

tų žmonių. Da’ar vėl, gr

3 d., buvo i K 

miestelį ir ten užmušė « 

žmones. LflAi! matyt S 

si sukdti Lietuvius į r 

paskui proga naudotis ir

Plnbnu ir Žudy 
Dauniškis, Ežerėlių 

Daugpškį okupuoja Le 

yn Vi® M vars^1l i JB 

demarkacijos linijos, 

dejuoja Lenkų vadžiosi 

tol Apielinkėje priris 

bė banditų-žmogžiKfiiŲ, 

Beveik kas savaitė pa 

užpuolimai. Uurinaviči' 

riškių apvogė, Rudžius] 

kų sodžiuje užpuolė, dul 

mušė, daug rūbų isyog 

ną iš Kamuntavo labai 

Baiu&Dauską iš Lesnišl 

užpuolę, bet jis tuom 

sigynė. Plėšikai nesi 

už Lietuvius, kas už L 

na. Jie plėšia, vagia, 

nėja kas pakliuvo, o L 

diia žmonių nuo šių ba 

apgina.

* ▼ ▼

Bomba Užmušė
Panemunėlis, Rokiš’ 

šetekšnų dvaro savin 

langą kažkas įmetė t 

. ri plyšdama dvaro sa 

i užmušė. Piktadariai 
L tirta, bet spėjama jo 

Plistų darbai. Vditm 
I geraširdis, neturtai 

davo,

▼ ▼ .į

Anglijos Garbes 
Lietuvos Gen

Kaunas. — Anglij 

• Jurgis padovanojo L 
t mijos generolui Ženk 

. Mykolo ir Jurgio ord 

| Gavėjas pareiškė kai 

Į mėjimą reikia laikyti 

1 su jaunai kariumene 

1 ▼ ▼ r

Lietuvos-Latvij 
tildai

Politiniai santikia 

jų valstybių gerok 

Toli gražu jie ne 

draugingi, o kartais 

. susilaiko vėsaus of 

bose. Latvijos-Liet 

' nės bičiulystės durjs 

vo plačiai beatsiveri 
Į metais vasarą, dab 

I Gi preitą pavasarį 1 

darytoji sutartis s 

lutinai tas duris ūži

i kto vaidmenį.

Tokia padėtis su 

gą dirvą įvairioms 

net konfliktams lai 

lemika pradedant, 

pasikeitimu baigiau 

tialiu santikių sua 
1! gsniu praėjusieji 

vien minusus.

SESUO IR BJ 

Jeigu nori gerai 

dedasi Mažojoj L 

subruzdino visą pa 

| “Kibirkštį”, vienat

I tuvoje Lietuviškoj
einantį iliustruotą’ 

papūtas indomiau 

laikraščiu. Gauna: 

tų iš 'leidėjo M; 

Klaipėdoje (Mem 

3-4. Maž. Lieti
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VIAI ČITOJE 
litijos” Raštinė) 
ar iš caro laikų Lie. 
era baisus žodis. Bu- > 
■engei žmogus prieš 
įį prieš Rusijos vai- į 
) tave į tolimą Sibi- į 
rą prakeiktąją kalėt ■ 
lėtus, kast požemyj, į 
ežį, šviną., > 
revoliucijos metu, 
rytų kraštas no- ’ 

is pakHuvusiems čia . 
•asilieka kuo ne tik- i 
s, lyg priverstina 
ii vieta. Ir varu 
ir iš gero noro at- į 
karės metu ištrem- i 
iliams — visiems į 
ietinė valdžia yra į 
iržt Tėvynėn: bent | 
įeišleidžia iš šios j 
loti į vakarus, į ] 
gi ir j Lietuvą.
i kame. Nūn ca- 
s visiems žinoma, 
*ene j tuziną vals- 
į. Kaip Europos 
e Baltijos jūrių, 
mmirusių laisva 
r Sibiro rytuose, 
nijai su Maskva 
os valstybės. Jų 
ižutė Vladivosto- 
rie pat Didžiojo 
intra — taip v&- 
jų Rytų Respu- 
>stine Čita; pas- 
:aip plati juosta 
upės nuo ežero 
oarovsko miestui 
stui Nikolajevs- 1 
> žioties; tat di- J
— milijonas ke- f ii; 
tų.
tai kaip buržua- j J 
kas pjaunasi su^jį 
ine Čita, ir, aiš- 
dstine Maskva 
ostokas tartum 
int Visa-Rusijos 
tarpu pasaulis 
naujųjų Sibiro 

Lietuva neranda 
■ažint jas. Iki 
uvos vyriausybė 
diplomatinių ry- 
a tolimųjų rytų 
r. Tiesa, musų 
ų reikalų minis- 
metais buvo pa- 
aitiekaitį, gyvė-"" 
>ke, Lietuvos Re
giniu Sibirui, o
— mane, Čepą, 
toj. Tolim. Ry- 
ikalų ministeris 
3tąS mudu abu- 
aukęs pats ata- 
iš Kauno, likvi- 
ažinimą. Po to
o dabar jo vie-

, Jocis, pasiliko 
4adi vos toki joj, o 
as Lietuvos Įga- 
lespublikos kraš- 
itos valdžia, ne- 
ikro rašto iš mu- 
, nesutinka pri- 
Todel T. R. Ėes- 
: tuo tarpu nėra 
fint vietinių Lie-

priežasties T. R. 
aidžia iš savo ša- 
s vyriausybė ne- 
teritoriją Lietu-. 

į į Panemunį.
Lietuviams yra 

ietuvą aplink že- 
Važiuok gęležin- 
i'ėną, du tuicstan-! 
irtus, įlipk Vladi- 
aivį, plauk jurė- 
ris aplink Kiniją, 
Arabiją, Turkiją, 
m, į Italijos mie- 
sk vėl į vagoną, 
atriją, Vokietiją, 
į garlaivį Danzi- 
laipėdą ir iš ten 
teliu pasieksi sa

go siūlo šitas ke
ypad kalbančiam j
ii ir šiek tiek Ru- 
i ši kelionė išne- 
niguočio 'kišenei, 
krašte tebesitąso 
idonieji su baltai- 
lo gyventojai, te- 
iai, miestai. Be 
lyj nacionalizuota 
lidžioji pramonė, 
ėmė. Ekonominis 
ai iširęs, šįmet 
apsireiškė badas, 

liniukai, valdinin- 
ilnų algų. Tokio-i
vos duonai tega- 
Apie šimtus au- J 

iai kelionei nega- ■;l
Motiejus Čepas, ft

IŠ LIETUVOS 
i -------— ; tLenkų Puldinėjimai

Lenkai vis užpjldin^a Lietu
vos parubežių ųetaL Nesenai
buvo rašyta ape užpuolimą ir 
nužudymą Liubave keleto nekal
tų žmonių. Da>ar vėl, gruodžio 
3 d., buvo išveržę į Kučiūnų 
miestelį ir ten užmušė septynis 
žmones. > I.en'lai matyt stengia
si sukelti Liituvius į mūšį, o 
paskui proga naudotis ir užimti 
Lietuvą.

▼ • ▼ ▼
Plėšimai ir Žudymai
Daugėliškis, Ežerynų apsk.— 

Daugciškj okupuoja Lenkai. Jis 
yra i jie 10 varstų į rytus nuo 
demarkacijos linijos, žmonės 
dejuoja Lenkų valdžios spaudžia
mi. Apielinkėje priviso daugy
bė banditų-žmogžudžių, plėšikų. 
Beveik kas savaitė pasikartoja 
užpuolimai. Laurinavičių iš Kai
riškių apvogė, Rudzinską Navi
kų sodžiuje užpuolė, dukterį už
mušė, daug rūbų išyogė; Kasė- 
ną iš Kamuntavo labai apiplėšė; 
Ramanauską iš Lesniškės buvo 
užpuolę, bet jis tuom tarpu at
sigynė. Plėšikai neskiria kas 
už Lietuvius, kas už Lenkus ei
na. Jie plėšia, vagia, užmuši
nėja kas pakliuvo, o Lenkų val
džia žmonių nuo šių banditų ne-

*
GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 

ISTORIJA — BIOGRAFIJA
1321. Iš Lietuvos Istorijos. Lietuvių tautos Istorijos 

apžvalga. Parašė R. Karuža. New York, N. Y., 
1917, pusi. 68 .   25c

1323. Iš Kelionės po Lietuvę ir Aziją. Parašė Prancūzų 
Juzė. Philadelphia, Pa. 1914. Autorė aplankė 
Prancūziją, Belgiją, Vokietiją, Lietuvą ir Rusi
jos svarbesnes vietas kaipo: Taškentą, Samar- 
kandą, Bucharą, Chyvą, Mervą, Užkaspiją, Kra- 

novodską, Kaspiją, Baku, Tiflisą-, Vladikaukazą, 
Rostovą, Maskvą, Tverą, Petrogradą ir tt. Su
rinko svarbesnių vietų ir žmonių fetografijas ir 
patalpino jas šioje knygoje, aprašydama viską 
labai žingeidžiai, ką svarbesnio tose vietose pa- 

. tyrė. Yra tai labai naudinga knyga perskaityti 
tiems, kurie nori dasižinoti apie tų šalių būdą, 
papročius ir sąlygas, ypač tiems, kurie kada nors 
mano j svietą keliauti ir vieną, ar kitą tų vietų 
aplankyti, ar ten laimes jieškoti. Knyga didelio
formato. 370 p........................ . .............,. 2.00
Tvirtais apdarais ................   2.50

1324. Istorijos įžymiausių Europos Tautų, dalyvavusių 
didžiojoj karėj. Su - daugybe paveikslų. Parašė 
Madelaine Avietėnaitė. Warcester, Mass., 1917, 
Didelio formato pusi. 194. Drūtai ir gražiai au
deklu apdaryta ........   2.50

1326. Juozas Arch. Sodietis deputatas Anglijoje.
Parašė A. D. Plymouth, 1905, p. 18 .......... 10c

1328. Kultūra ir Spauda. Parašė Dr. Emil Loeb. 
Lietuvių kalbon išvertė Vaidevutis. Čia aprašo 
kokią svarbą turi spauda kultūroje, laikraščių ir 
knygų veikm. žmonių gyvenime ir tt. Labai nau
dinga perskaityti kiekvienam. Chicago, Ill. 
1912, pusi. 153 ............................ 60c

1329. Kunigas Vladislovas Dembskis — Jo Gyveni
mas, raštai ir darbai. Plati biografija žino

mo Amerikoje Lietuvio kunigo laisvos min
ties auklėtojo ir kovotojo už Lietuvių šviesą. 
Su daugeliu jo paveikslų iš visų laikų. Ge
ra atmintis to nemirtinojo musų veikėjo. Iš
leista 1916 m., New Yorke, pusi. 165 .......... 75c

1330. Kopernikas ir Galilėjus. Aprašymas dviejų
garsių astronomų. Parašė A. M. Chicago, 
1916, pusi. 32 ....................‘............................ 10c

1331. Kultūros Istorija. Trijose knygose, su dau
geliu paveikslų. TMD. leidinys. Istorija iš 
senų amžių žmonijos vystymosi kultūroje.

■ Surengė J. A. Chmieliauskas. Kiekvienas 
apšvietę mylintis Lietuvis turi šias knygas 
turėti. Knyga I, 196 pusi..... .................. $1.00
Drūtais apdarais .................................  $1.50

1332. Kankintojai ir kankintiniai už mokslą. Parašė 
kun. V. Dembskis. Plymouth, Pa., 1905, pusi.
183 ................................... $1.00

1333. Kunigas A. Vienožinskis ir jo dainos. Parašė
Kl. Jurgelionis. Scranton, Pa., 1911, pusi. 26 .. 15o

1334. Kokius Dievus Žmones Garbino Senovėje?
Trumpas ir aiškus dievų aprašymas, prade
dant nuo Saulės garbintojų iki pat krikščio
nių gadynių. Su paveikslu Prūsų kunig. Vai
devučio vėliava ir senovės Lietuvių Žinyčia. 
Parašė Iksas. 12 skyrių, 271 pusi.................... 1.00
Audimo apdarais ...............................  1.25

1335. Kur Musų Bočiai Gyveno? arba tirinėjimas kur
buvo pirmutinė žmonių lopšinė. Knyga labai 
naudinga, pamokinanti ir puikiai atspausdinta. 
Parašė Z. Aleksa, kuris daug darbo pašventė ti- 
rinėjimams lietuvių praeities. So. Boston, Mass.,
1912, pusi. 76...................................................  25c

1336. Keletas žodžių apie Lietuvius ir Naudingi 
pamokinimai del Lietuvos žmonių. Naudingų 
rašinėlių knygelė, Vilniuje, 1893, p. 64 .... 15c

apgina.
v w ▼

Bomba Užmušė Poną
Panemunėlis, Rokiškio ap. — 

šetėkšnų dvaro savininkui pro 
langą kaž kas įmetė bombą, ku
ri plyšdama dvaro savininką ir 
užmušė. Piktadariai dar neiš
tirta, bet spėjama jog tai socia
listų darbai. Velionis buvo ne- 
geraširdis, neturtėlių neužjaus
davo. 

▼ ▼ ▼

Anglijos Garbės Ženklas 
Lietuvos Generolui

Kaunas. — Anglijos karalius 
Jurgis padovanojo Lietuvos ar
mijos generolui Zenkavičiui šv. 
Mykolo ir Jurgio ordeno ženklą. 
Gavėjas pareiškė kad tą pažy
mėjimą reikia laikyti garbe mu
šu jaunai kariumenei.

▼ ▼ T

Lietuvos-Latvijos San- 
tikiai

Politiniai santikiai tarp abie
jų valstybių gerokai įsitempė. 
Toli 'gražu jie ne broliški ir 
draugingi, o 'kartais net vos-vos 
susilaiko vėsaus oficialumo ri
bose. -Latvijos-Lietuvos politi
nės bičiulystės durįs, kurios bu
vo plačiai beatsiveriančios 1921 
metais vasarą, dabar užsidarė. 
Gi preitą pavasarį Varšavoj su
darytoji sutartis suvaidino ga
lutinai tas duris užrakinusio ra
kto vaidmenį, j ’

Tokia padėtis (sudarė vaisin
gą dirvą įvairioms nesutartims, 
net konfliktams laikraštine po
lemika pradedant, aštrių notų 
pasikeitimu baigiant. Taigi ofi
cialių santikių suartinimo žvil
gsniu praėjusieji metai davė 
vien minusus.

SESUO IR BROLAU! ,
Jeigu nori gerai sužinoti kas 

dedasi Mažojoj Lietuvoj, kuri 
subruzdino visą pasaulį, skaityk 
“Kibirkštį”, vienatinį Maž. Lie
tuvoje Lietuviškomis raidėmis 
einantį iliustruotą laikraštį. Pri
pažintas indomiausiu Lietuvos 
laikraščiu. Gaunama už 50 cen
tų iš 'leidėjo Martyno Glaže, 
Klaipėdoje (Memef), Seilerstr. 
3—4. Maž. Lietuva.

Randolph 2377
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PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO ‘
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PARDAVIMAS 
PRASIDĖJO

IŠBANDYMO PIRKINIS IR IŠPARDA
VIMAS VISO VAGONO

Puritan Malt
Bailey’s tik ką nupirko didžiausį vienu sykiu darytą 
pirkinį sielyklų skystimo kokis tik į Clevelandą atga
benta — visas vagonas vienu užsakymu; desėtkai tūk
stančių 'dėžių šios pasaulyje garsaus sielyklos skysti
mo darymui naminio gėrimo. Ir mes parduodame tai 
už kainą kokia j u® nustebins — kaina negirdėta iki 
šiolei už tokį garsų produktą.

Kiekvienas pasaulyje žino šį Puritan Malt Extract. 
Tai yra geriausia sielykla kada buvo daryta. Kiekvie
nas pasaulyje žino Puritan šviežias spaustas apines — 
didelius trijų uncijų pakelius puikiausių šviežių suslėg
tų apinių žiedų. Kiekvienas pasaulyje žino Puritan 
Apiniu Skonio Šielyklos Cukraus Syrupą. Tai yra Pu
ritan Malt Extract su importuotam Bohemijos Api- 
nėm sumaišytam sykiu, ir neręikalauja virimo.

Dešimties dienų išpardavimas jau tęsiasi ir mes duo
dame arba sielyklų skystimo su apinėmis1 dykai arba 
apinių skonio sielyklų cukraus syrupo — bidelš 2%, 
svaro dėžę.

1337. Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Istorijos braižinėlis apie Suvienytų Valstijų 
prasidėjimą ir jų kovą už neprigulmybę nuo 
Anglijos. Išgulkė P. B. Chicago, 1907, p. 35 15c

1338. Lenkai Lietuvoje. Dr. J. Basanavičius. Iš rusų ,
kalbos verte V. Gintautas. Nurodymai, kaip len
kų kalba sunaikino ir sudemoralizavo Lietuvą ir 
kaip jį kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai. Chi
cago,'1903, p. 41 ....................................... ... 20c

1339. Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje nuo senovės 
iki. jie pateko po valdžia Persų. Parašė Lietu
vos Mylėtojas (Dr. J; šliupas). Knyga turi 283 
puslapius ir didelis mapas; parodančias vietas, ’ 
kur senovėje gyveno lietuvių pratėviai, Ap

rašo lietuvių padėjimą dar 800 metų prieš Kri- •
staus gimimą. Chicago, 1899 ............. . . 1.25 
Ta pati sudaryta ........... . .......................-... 2.00

1342. Lietuvos Istorija. Simano Daukanto. Nuo D.
L. K. Gedimino iki Liublino unijos. Antra Lie
tuvos Istorijos pusė, pradžia europėjiškosios kul
tūros, krikščionybės, užbaigimas milžiniškų kovų 
su kryžeiviais, susiderinimas su lenkais ir rusų 
tautomis. Gražiausia žydėjimas Lietuvos ir pra
džia jos politiškojo nupuolimo, šis-tas iš nau
jausio lietuvių vinurinįo gyvenimo. Knyga II. 
Plymouth, Pa., 1897, p. 531 .... ................. 2.00

1343. Lietuvių tauta senovėje ir šiandien. Gilus isto
riški tyrinėjimai žilosios lietuvių praeities, jų 
praistoriškos" žilmės; peržvalga jų kelionių per 
Aziją ir prietikius su kitomis tautomis barba
rų. Plačiai surinkti faktai iš senovės lietuvių 
kultūros, tikėjimo ir" politikos. Gausus tankius 
medžiagos mokslinčiams ir istorijos populiari- 
zatoriams. Parašė Jonas Šliupas, M. D. To
mas I. Plymouth, Pa., 1904, p. 464 ............. 2.00

1344. Lietuvių tauta. Nuo vidurinių amžių Lietuvos 
iki vėlesnių jos susigiminiavimų su Lenkija ir 
kitomis slavų tautomis. Plačiai nupieštos prie
žastis Lietuvos politiškumo nupuolimo. Skriau
dos nuo Lenkijos ir Rymo. Parašė J. šliupas,
M. D. Tomas II. Plymouth, 1907, p. 564 .... 2.25 
Ta pati su drūtais apdarais ....... ...... 3.00

1345. Lietuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus Dainose.
Jei nori žinoti, kaip senovėj lietuviai gyveno, 
tai perskaityk šitą knygą. Iš jos dažinosi, kad 
musų pratėviai žmonas sau vogdapo, paskui pir
kdavo ir t.t. Dasižinosi, kad vyrai turėjo daug 
pačių, o žmonos po kelius vyrus. Labai užiman
ti ir pamokinanti knyga. Su paveikslais. Parašė 
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 118. 
Popieros viršeliais ............... .............. 50c
Drūtuose audeklo apdaruose ......................... 75c

1853. Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas 
garsingos senovės Lydų tautos, kuri, kaip ma
toma, yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. 
Sirvydas, Cleveland, O., 1918. Pusi. 35. 10c

1354. Lietuvos Respublikos Istorija nuo 1905 metų
Revoliucijos iki šių Dienų, ’Su dideliu spalvuo
tu žemlapiu. šioj knygoj telpa visokie fak
tai ir dokumentai apie Lietuvių kovą už pa- 
siliuosavimą, kova su Lenkais, Vokiečiais, bol
ševikais, Steig.JSeimas ir viskas kito. So. Bo
ston, Mass. ' ?...................... ;............. $1.00

1355. Lietuvystės PraeitiŠ, Dabartis ir Ateitis. 
Istoriškai sociologiškas piešinys, parašė Dr. 
J. šliupas. Paliečia bažnyčios ir kunigų in- 
tekmę ir jų apsiėjimus. Baltimore, Md., 1897,
83 puslapiai ...... . .......... ............. 50c

1356. Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje.— Istoriški
faktai nuo 1387 m. Lietuvių susidraugavimo 
su Lenkais ir po to Lenkų kunigų ir visokių 
kitokių didžiūnų užsismelgimaš ant/ Lietuvos. 
Lenkiškai parašė Kun. Kaz. Prapolianis, ver
tė Patriotas. New York, 1918, pusi. 264 .. $1.00 
Ta pati apdaryta .......*................. $1.5.0

1357. Knyga apie Lietuvos Kariumenę. Puikiausias 
iš dailiųjų musų spausdintų, didelio formato 
knyga, su daugybe paveikslų. Lietuvos Kariu- 
menės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jauni- , 
kaičių kovotojų, kurių nevieną iš veidų pažin
site jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. Kny
ga susideda iš 176 puslapių, didelio formato, 
apima kariumenėš istorišką užgimimą ir vei
kimą iki 1919 m. Minkštos odos viršais. .. $3.00

1358. Musų Dainiai. Kazio Puidos Kritiški" Bruožai 
žymiausių musų dainių, pradedant nuo Anta
no Strazdo iš 18-to šimtmečio, D. Poška, 
Vysk. Baranauskas, Kun. Vienažindis, P. Vai
čaitis, Dr. Sauerveinas.> Chicago, 1913, p. 142 75c

69c DĖŽUTĖ 
Skrynios Kaina 

$7.50 
Pirkit Juos 
Skryniomis

ši/yra toli žemiausia kaina už kurią sis garsus pa
saulyje sielyklų skystimas Clevelande buvo parduota’.

Mes taipgi padarysime speciales nužemintas kainas 
perkantiems skryniomis. Galit pirkt skrynią Puritan 
Malt Extracto—-12 didelių dėžių sielyklos su 12 didelių 
pakelių apinių sykai, arba dėžę Puritan Hop Flavored 
Malt Sugar Syrup (12 didelių dėžių).

SKRYNIA KAINUOJA $7.50
Pirkit skryniomis jei galit, ar dėžėmis jei .negalit.
Pardavimas atsibuna ant 6to augšto ir ant žemės 

Grindų stalų.
Kaina bus ta iki šis vagonas bus išparduota, taigi 

neatidėliok it. Apsirupinkit šiam sezonui dabar. Te
kis pasiūlymas gali niekad nepasitaikyt.

Išpardavimas Dabar—“Pirkit Skryniomis

POEZIJA-DAINOS
870. Apgailestavimo balsai; Dainų knygelė. Ken

sington, Ill. 1908, pusi. 40 ..........15c
871. Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 44 geriau- . 

šių Jovaro dainų. Jos tinka deklemacijoms ir 
dainavimui, kaip namie, taip ir susirinkimuose.
Pu^l. 32 .................................... 15c

872. Anykščių šilelis. Vyskupo Antano Baranaus-
kio eilėmis aprašymas Anykščių šilo. Balti
more, Md,, 1916 m. laida, p. 16 ..................... 10c

873. Aureolė — Oratorija paskirta Lietuvių Chica- 
gos Šv. Kazimiero vienuolijos seserims. Pa
rašė Kun. M. Gustaitis. Chicago, 1914, p. 24 10c

874. Adynos apie Girtuoklius. Davatkų Gądzin-
kos ir Davatka. Antra laida. Chicago, 
1912, p. 24' .. ........................................ .. 10 c

875. Ašaros ir Džiaugsmas. Jul. Baniulio eilių 
^rinkinys trijose dalyse. Cleveland, O., 1920, .

pusi.- 107 ................................ . . 50c
879. Byrutės Garsai, '.parinktos dainelės vartojimui 

Lietuvos jaunuomenei1. Tilžėje, 1910, p. 46 .. 35c
895. Dainos Vasaros Grožybių. Ir šiaip visokios 

meiliškos, tautiškos; kariškos ir juokaunoš. čia. 
telpa viso 21 dainą. 'Chicago, UI. Antra laida.
1914, pusi. 33 ........ . .................. .......................... 20c

897. Davatkų gadzinkos ir šiaip linksmos dainos, m 
Surengė Liepukas. Plymouth, Pa., 1909, pusi. 32 16c

898. Dainų dainelės, iš A-. Juškevičiaus surinktų pa
rinktos dainos girdimos žmonių tarpe. Surinko
J. J. Vilniuje, 1906, p. 98 ............... 35c 

899; Dienelei Brėkštant. Eilės Žalvarinio. Paminėji
mui 25 metų jubilėjaus raštiško darbo prof, ■ t . 
Kun. Dambrauskui autorius aukauja. Vilniuje;
1909, pusi. 53 ............................... k -25ę

900. Dainos parašytos Kun. Antano Vienožinskio." 
Mylimiausios Lietuviams dainos. Brooklyn,.
1916 m. laida, pusi. 50, su paveikslu ........ 25c 

901; Dainų Knygele: Pavasario Balsai, daugelis j
. įvairių dainelių. Chicago, 1916, p. 32 ......... 15c

902. Dainos-Juokeliai, net Linksta Keliai. Linksmų 
. juokingų dainelių knygelė, su paveikslais".

Worcester, Mass., 1916, p. 56 . ‘................ -,20c
903. Dėdė arba Ainių Kančios. Didelis veikalas ei

lėmis apie Lietuvą. Parašė Justinas Tumė
nas'. Šveicarija, Bernas, 1914, p. 136 ...... 1.00

910. Eilės Mačio-Kėkšto. Rinkinys visų eilių, kokias 
Mačis gyvas būdamas yra paraš e. Pitsburg, 
Pa. 1910, pusi. 98 . . . ..................................... 50c

911. Eilės Pranciškaus Vaičaičio, čia telpa suviršum 
. .100 labai gražių dainų. Plymouath, Pa. 1903;

pusi. 165 .  ...................... '................... 65c
913-,feilėmis ir Proza. V. K. Račkausko. (K. Vai- 
' '" į ro) .eilių ir straipsnių rinkinys. Chicago,

1909, pusi. 83, . ...................... 35c
914. Eilės" ir Straipsniai.' Rankius naujausiųšeilių ir 

pamokinančių straipsnių. Šioj knygoj telpa 23 \
gražios eilės, daugybė straipsnių, juokų, etc.

. Puikiai iliustruota. Dalis knygos perspausdinta 
iš ^Keleivio,” Kalendoriauą. 1913 m. So Boston, 
Mass,, 1914,, pusi. 95 ....................... 25c

920. Girtuoklių Gadzinkos. Dainos, pasakos ir juo- 
kajr. ^Turinys yra: 1) Prakalba. 2) Girtuoklių 
Gadzinkos. 3) Girtuoklių Dainos. 4) Girtuoklių 
Pasakos ir 5) Persergėjimas. Parengė Kas Tas. 
Chicago, 1911. pusi. 31 .................... 15c 

921^.Gyvybė. Kantatas ir kitos trumpos poemos.
Parašė Jonas Viskoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, 

^■Ištvirkėlis, Vylius; 3 sonetai, Proverbai ir Jauti
mai, rChicago, UI. 1907, pusi. 41 .............. 15c

922. Girtuoklių Gadzinkos .'ir kitos apie girtuoklystę
sdainos. Plymouth, Pa., 1907, p. 16 ........ 15c
923. Gegutė. Eilėmis. Parašė K. Stiklelis. Ply

mouth, Pa., 1909, p; 16 ............. 4 .. ..........     10c
924. Graži', dovanėlė Lietuvos artojams. Eilės. Para

šė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1909, pu*.. 21 ... . 10c
925. Gludi-liudi ir kitos Lyrikos Eilės. Parašo Kl.

Jurgelionis. Kaina ............................................ 50c
927. Girtuoklių ir Blaivininkų Kantiškos. Iš jų

gieda ir deklamuoja visi girtuokliai ir blai
vininkai. Antra laida. Surinko ir parašė 
Karčiamų Zakristijonas. Pittsburg, 1913, p. 32. 10c

928. Gabija. Rinktinė knyga, paaukuota Lietuvos
'dainiaus Vyskupo Antano Baranausko atmini
mui. Didelio formato eilių ir prozos raštų 
knyga, atspausdinta 1907 m., Jegailos univer
siteto spaustuvėje, Krokuvoje, pusi. 75 . ... 75c

929. Graudus Verksmai arba pasibudinimas prie
apmišlijimo Lietuvos vargų. Parašė Liepu
kas. Gražios dainelės' ir skaitymai. Phila
delphia, 1909, pusi. 16 .. .............................. 10c

951. Keplos kančios. Telpa čia juokingos eilės! Pa
rašė Liepukas. Chicago, 1909; p. 28 ............. 15c

953. Kirpikai arba Avelių Piemenėliai. Dainos ir 
deklamacijos. Parašė Liepuks. Antra laida.
Pittsburg, 1914, p. 16 .................................... 05c

971. Klaipėdiškių dainos. Surinko Jonas Pakalniškis.
Telpa čia viso 132 trumpos dainelės. Vilniuje, 
1908/p. 10 ...................'....... ...-i 45c

990. Lakštutės giesmelės. Jaunimo mėgamųjų dainų ,
rinkinėlis. Vilnius, 1903, p. 32 ................. '.. l"c

991. Laisva valandėlė. Broliams dovanėlė. (Eilės).
Vilnius, 1906, p. 32 ...................... 15c 

994. Laisves Kalinys. Justino Tumėno eilėmis
piešinys. Brooklyn, 1916, p. 48 ............ 30c 

1000. Margumynai. Eilės M. Vaitkaus. Puikus ir tur
tingas jaunojo musų dainiaus eilių rinkinėlis. 
Kaune, 1911, p. 112 .............................. 50c

1014. Naujausios ir visokios dainos. Boston, Masė.,
1907, pust 124 .................................  50c

1015; Naujausios ir Gražios Dainos. Surėdė B. Deme-
reckas. Naujai sutaisytos įvairaus turinio 57 
dainos. Shenandoah, Pa., 1910, pūsi. 153 ...... 50c 

1016. Našlaitė. Apysaka eilėse. Parašė M. Plymo
uath, Pa, 1905, pusi. 14____;................ 10c

1026. Palemonas ir Giržduta. Apysaka eilėse, iš se
novės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės 
įtikėjimų ir savo fantazijos. Parašė M. D. S. 
Plymouth, Pa., 1904, p. 72 ........ 25c

1027. Ponas Bartkus. Sumastavo kun. A. Burba. Ant
ra laida. Plymauth, Pa., 1'908, pusi. 21 ........ 10c

1028. Pirmieji žiedai. Eilės. Parašė Jovaras. Chica
go, Illi 1909, pusi. 27.............................. 10e

1029. Pasakos-Dainos Veselijoms. Surinko kun; K.
Oleknovičius. Antra laida. Chicago, Ill., 
1904, pusi. 63 ...............................  25c

1040. Revoliucijos dainos. Surankiotos iš visur 24 
dainos naujose gadynės iš revoliucijos atbalsių. 
Chicago, Ill., 1908, p. 30 ............... .. 20c

1041. Rudens aidai. Eilės Adomo Jakšto. Kaune, 1911
m., pusi. 100 ..............•................ 40c

1042. "Rūtelė Musų Dainose. Parašė Kragas; Kau
nas, 1912, p. 28 ....... ;........................ 15c

[1048. šių Dienų Dainelės, surinktos ir išleistos jau
nuomenės pasilinksminimui. Visokių autorių 
dailiausios dainos. Chicago; 1915, p. 32 .... 10c

1049. Skambančios Stygos; A. J. Našlaičio pir
mieji bandymai. Daug įvaikių gražių daine
lių. -Worcester, 1915, p. 41 .............. 20c

1050. Svodbos Dainos. Dainos kokias dainuodavo
seniau Lietuvoje per vestuves. Chicago, UI!, 
1916; p. 32 20c

1052. Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė labai gražių
eibė ir dainų. Daug gražių, spalvuotų paveiiks- 
lų? Popiera gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelštorius. S. Boston, Mass.; 1913, p. 221 .. 1.00 
Gražiais audimo apdarais .j....................      1.25

1054. Steponaičio Edmundo Raštai; Pilnas pirmutinis
jauno poeto eilių ir prozos rinkinys. Tvarkė Liu
das Gira. Kaune, 1912 m., XXVII. pusi. 128 .. 1.00

1055. šlėktų Malonės arba Majuvka. Antrą laida.
Kensington, -1908, pusi; 20 .. ............ 10c

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-

: S jų.' r So. Boston, 200 pusi................. 2.00
1062. Tėvynės {spūdžiai. Labai gražus eilių rinkinė

lis. Parašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspau
sdintais gražia žalia spalva. Cleveland, Ohio, 
1918. Pusi. 80. Kaina . .......................... 85c

1063. Tikrosios dainos, dideliai naudingos. Surinktos
iš daugelio raštų. Sutaisė I. D. Chicago, Ill.", 1904 
m., pusi. 32. '.. ..............................10

1064. Tėvynes Kelias. Eilės Liudo Giros. Vilniuje,1912
m., pusi. 64. .......................".......45

1065. Tautos Vainikas. Knyga L Didelis/rinkinys
daugelio autorių — vyrų ir moterų — eilių: 
K. .iŠ. Karpavičiaus, A. Jasinskiutės, Vyturė
lio; Tulclio, Šeinio, Karbonskienės ir 'kitų. 
Cleveland, O., 1919, pusi. 172 .............. 50c

1066. Tautos Vainikas. Knyga IT. Visokių naujau
sių eilių ir deklamacijų rinkinys, nesančių 
kitose knygose. Cleveland, O., 1919, p. 144.. 50c

1067. Trimitas; Patriotiškos, Romantiškos ir juokų 
eilės ir dainos. Parašė K. S. Karpavičius.
Cleveland, 1921, pusi. 141 ............................. 50c"

1075. Vabalninkėnų dainos. Surinktos per Stasį Vala-
ską. Antra padidinta laida. Chicago, Ill., 1911, 
push 56 ..................... . . ........... .■............ ,20c

1076. Vamzdys. Eilės. Parašė J. Besparnis. Kaunas, 
1911, pusi. 71 ............................. 25c

1077. Volangė ir vieversėlis. Eilės Margalio. Telpa
daug įvarių eilių: Tėvynainiškų, meiliškų", mu
zikai, sakmėms ir deklamacijoms. Kaune; 1901 
m., pusi. 170.............  .50

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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geliųoti. Kurie siuntė dolariais 
tų giminės ir pirma ir dabar tu
ri savo pinigų vertę.Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Moterims turint nepriklauso
mai nuo vyro pilietiškas teises, 
įvesta moterų pilietybės klesos 
pamokinimui prie išsiėmimo pi-

Pradedant naujus metus, Cle- 
yelando Lietuviai turi daug nau
jų darbų dailės srityje, nežiūrint 
jau j politikais ir siaurus parti- 
viSkumus.

Išėmufe mažus nuotakius, paei
liui 'bus tokių dalykų:

Pirmiausia, kompozitoriaus M. 
Petrausko koncerto kuris ren
giama sausio 16 d., 8 vai. vaka
re, Lietuvių salėje. Tai bus at
sisveikinimo koncertas, kadangi 
gerb. Petrauskas tikrai pasiry
žęs daugiau Į Ameriką negryžti 
gyventi, jei gal kada laikinai at
vyktų mus aplankyti.

Sausio 27 d., s ubą tos vakare, 
nuo 8, rengiama koncertas Lie
tuvos operos artistams, Byrai, 
Leskeričiui ir Olekai.

šalip koncertų, rengiama vie
nas iš didžiausių spektaklis ko
ki kada Clevelando Lietuviai ma
tė — vasario 11 d., paskutinį ne- 
■dėldienį prieš užgavėnias, T. M. 
D. 20 kuopa rengia perstatymą 
Egiptėniškos dramos, dviejų ak
tų, septynių atidengimų, “Juo
zapas ir Zelbora” ir “Paraono 
Sapnas”. Nors vardai du, per
statymas yra vienas 'ištisinis; 
tik pirmas aktas (šeši atidengi
mai) apima garsų biblišką mei
lės romansą Juozapo patekimo į 
Egiptą pas Paraono perdėtinį 
Potiparą, kur jis lieka užvaizdą 
Potiparo dvaro, paskui gi Poti- 
paro žmona Juozapą pradeda vi
lioti, o antgalo apskundžia Poti- 
parui iš keršto kam Juozapas jos 
neklausė. Juozapas patenka į 
kalini. Visų šešių atidengimų 
bėgiu Juozapas*siaptai inylisi'su 
kita.

Antras aktas apima Paraono 
sapnus, po dviejų mėtų po Juo
zapo įkalinirco. Sapnų nei vie
nas Egipto'kunigas išaiškint ne
gali, Faraonas labai susirūpinęs. 
Tuo tarį)u Paraono tarnas pra
neša žinąs vergą Juozapą kali
nyje kuris moka sapnus aiškint. 
J’J buna pavadinamas, jis išaiš
kina, ir lieka paskirtas vyriau
siu at visos Egipto žemės.

Prie lošimo svarbiausias roles 
turi šios ypatos: Ona Virbickiu- 
tė, Antosė Aržuolaičiutė, Marce
lė Karužiutė; K. S. Karpavičius, 
A. Lapinskas, St. Reikus, V. P. 
Banionis, J. Vidugiris, M. čigas, 
P. Vasiliauskas, J. Bartkus, J. 
Daminaitis, K. Grinius, vergai 
ir vergės, ir kareiviai.

Lietuviškoj salėj to perstaty
mo laiku bus naujos scenerijos, 
naujos šviesos, naujas viskas, su 
Egiptiškais piešiniais kurie spe
cialiai gaminama, ir visas vaiz
das pastatys prieš žiūrėtojo akis 
seną Egiptą iš kelių tūkstančių 
metų atgal, pora tūkstančių me
tų prieš Kristaus gimimą.

Nuotikiai.. Svetainių savinin- 
Įkai kur Lietuviai daro parengi
mus, žada pirkti didesnius pe
čius deginimui programų. Ka
dangi Olevelande priaugo nevien 

I įvairių Lietuviškų draugijų, par- 
Į tijų, bet visokių ratų, ratelių, 
chorų, chorelių, ir visi nori pa
sipinigauti su parengimais, o 
kodangi publikos negauna, su
manė išnaudoti biznierius: pri
renka apgarsinimų į programus 
tiek kad šimtas dolarių atliktų 
pelno. Programų atspausdina 
gana daug, o kuomet publikos 
būna tik pora tuzinų tai visas 
glėbis programų su apgarsini
mais prisieina kišti į pečių. Su- 
taupymui laiko deginant prie 
mažo pečiaus, svetainių savinin
kai priversti pirkti didelius pe
čius.

Mažeika per Brooklyno lapelį 
giria visus aktorius Teatrališkos 
Kuopos, ratelio, o savo pačią la
biausia, sako: “Atliko tikrai ar
tistiškai.” Gaila kad ne visi tu
ri Mažeikos akis.

Prie centristų kuopos štai ko
ki nariai priklauso: Inšiurins 
kompanijos agentai ir paklodžių 
pardavinėtojai, laikrodininkai ir 
mekleriai, Fišerio kompanijos 
bosai ir burokų šinkoriai, įvairių 
fondų tvėrikai ir dolarių gaudy
tojai, kooperacijų Šerų rinkikai 
ir kitokį buržujų agentai. Yra 
pora ir suklaidintų proletarų ku
rie apart “Vilnies” ir “Laisvės” 
kitokį laikraštį bijo į rankas pa
imti, o gal jiems uždrausta.

Praeitą savaitę suskilę pro- 
gresistės turėjo “vienybės” su
sirinkimą, bet tik viena pusė te
dalyvavo. Iš antros pusės bu
vo tik Katkauskas galvą įkišęs. 
Dabar lauksim vyrų taikos kon
ferencijos (ar Katkauskas yra 
boba? — Red.), o po to seka aln- 
tras bandymas sutverti draugi
jų tarybą; kas buS po to tai pa
matysim vėliau. Dovydas.

Ir vėl vytis atsižymėjo. Lap
kričio 7 d. vedė P. R. su p-le M. 
M. Kaip paprasta tokiam atsi
tikime duoti jaunavedžiams do
vanas, ir tai porelei jų draugai 
pabroliai susitarė nupirkt grafo- 
foną. Tas ir buvo padaryta. 
Bet pažiūrėkim kokį šposą at
liko vienas vytis kuris buvo ap
siėmęs tą daiktą nupirkti kadan
gi sakėsi mieste dirba ir galės be 
sugaišinto atlikt. (Vyčių gal 
yra ir teisingų, bet šitas, ir nors 
yra seniausiu draugu jaunave
džių ir esąs kandidatu į šv. Jur
gio parapijos komitetą, kaip jau 
kunigas apgarsino jog yrartin- 
kamas, yra sukčius.)

Tas vyrukas nupirko grafo- 
foną ir muzika atgabenta į na
tų us kur buvo vestuvės. Susi
tarusieji pirkti pabroliai suėjo 
atsilygint kiek katram priklau
so. Pirkikas drąsiai pasakė kad 
mokėjo $75. Nieko nesakė, jo 
du draugai davė jam po $25 (ir 
jo turėjo būti $25), ir buvo ge
rai, Bet pirkimo raštelio nepa
rodė, ir tas nebuvo reikaaluja- 
ma, nes jis buvo'geriausias drau
gas kitų dviejų.

Bet vienas iš pirkėjų tikėjosi 
geresnės dovanos už tuos pini
gus negu matė atgabenta, ir nu
ėjęs- į krautuvę kur grafofonas 
pirkta patiria jog mokėta tik 
$55, o ne $75.

Dabar matot kokių yra žmo
nių kad del savo geriausio drau
go gali taip padaryt jam prade
dant moterystes gyvenimą. Aiš
ku kad tas vyrukas yra labai tin
kamas už komitetą musų baž
nyčioje, ir nepamirškit visi už 
jį balsuot.

Geriau butų buvę jei nebūtų 
patirta tokia suktybė. Bet kitą 
sykį tokis žmogelis turi but at
sargesnis ir pirkt nuo antrų ran
kų, kur nebus galima suseki jo
kių mokėjimo raštų. Vytis.

šv. Kazimiero Dr-stė Naujų Mė
tų-Dienoj turejb didelį perstaty
mą ir balių, žmonių 'buvo dik- 
čiai. Lošimas nusisekė viduti
niškai. Lošė Teatrališko Choro 
artistai. Teatrališkas Choras 
sudainavo keletą dainų, išėjo ge
rai.

lietybės popierų.

Amerikos Liet. Piliečių Klubo 
susirinkimas atsibus sausio 12 
d.. Visi nariai turi įsidomėti 
kad šiais metais susirinkimai 
bus laikoma visas kas antrą pė- 
tnyčią kiekvieno mėnesio, Lie
tuvių salėje. Ad. Padegimas.

Dr. V. Kudirkos Dr-stės me
tinis susirinkimas atsibus sau
sio 7 d., Flynn salėj, 5309-11 
Superior avė. Prasidės nuo 2 
vai. po pietų. Meldžiame atsi
lankyt kuoskaitlingiausia, nes 
kaipo metiniam susirinkime už
ims vietas nauja valdyba, daug 
bus visokių patarimų ir šiaip 
reikalų. Todėl meldžiu atidėt 
tas kelias valandas 'laiko ir at
silankyt ant šio susirinkimo.

Užrašų sekr. J. Ruš'kis, 
3101 Church Ave.

Tel. Lincoln 4646 R.

Pereitais visais metais Cleve
lando gatvėse automobiliai už
mušė 112 žmonių. Keliolika už
mušta tramvajais ir kitaip, vi
so užmuštų skaičius siekia virš 
135 ypatų. Iš suvažinėtų dau
giausia vaikai.

1921 metais taip užmušta 152 
ypatos, iš tų 129 automobiliais.

Apie kovo pardžią įsakoma vėl 
bus papiginta tramvajais važi
nėjimas,'vietoj 5c, bus 11 tikie- 
tų už 50c.

Miesto majoras paliuosavo iš 
darbo dar 94 miesto darbinin
kus. Jis mažina miesto užlai
kymo lėšas ir su pasididžiavi
mu skelbia jog “Clevelandas iš
gyvena iš savo ineigų.”

Visoj Amerikoj- Lietuviai, sy
kiu ir Clevelandečiai, dar sykį 
užpyko ant Lietuvos valdžios už 
tai kad labai mažai 'litų jų gimi
nės gavo Lietuvoj keičiant auk
sinus“, kuomet tas paskelbta.

Nuo taikstančio auksinų be
veik vienas1 litas temokėta, ša
lip to kad iš čia siunčiant pini
gus auksinais jie buvo žemo 'kur
so ir dar kolei nuėjo nupuolė, 
tenai • dar visokie šmugelninkaL 
stengėsi mažiau mokėti už auk
sinus negu išpuola, ir susidarė 
tokia benaudė pinigų apmaina.

Kurie keitė savo auksinus į 
litus kitokiose negu valdžios įs
taigoje, dar labiau buvo nušmu-

Pradžia šių metų Ohio valsti
joj pasižymėjo tikru kraujo pra
liejimu. Pirmoj dienoje įvairiai 
netikėta mirčia, nužudyti ar pa
tįs nusižudę atsisveikino su šiuo 

[pasauliu virš 10 žmonių.
Cantone, O., vienas turbut pa

mišęs vyras, 'būdamas .vaišėse 
pas savo pažįstamą, staiga išsi
traukęs revolverį peršovė mote
rį, nušovė 3 metų mergaitę, su
žeidė 13 metų vaiką ir patį šei
mininką apdaužė revolverio ran
kena. išbėgęs lauk, pamatęs iš 
stubos išbėgusią viduje peršau
tą moterį, perpjovė jai gerklę, 
po to pats save pasipjovė.

Newarke, O., 35 m. amžiaus 
vyras nušovė 45 m. amžiaus mo
terį, paskui pats pasipjovė.

Akrone, O., du nušauta, vie
nas miršta nuo peršovimo.

Toledo, O., vienas supjausty
ta mirtinai.

Springfield, O., 7 metų amž.' 
vaikas nušovė savo 9 m. amž. 
seserį, netyčia, bežaizdamas su 
revolveriu.

Olevelande policijos rekordai 
rodo jog visi turėjo smagius lai
kus: 19 areštuota už šaudymą, 
viena mergina peršauta; 20 su
imta už girtuoklystę.

Pirmutinė žiauriausia mirtis 
naujų metų sulaukus buvo se
nos, 74 m. amžiaus moteries, 
kurią patamsėj sausio 1 d. ryte 
einančią skersai gatvę ant St. 
Clair ir E. 109th st. parmušė 
automobilis ir vilko gatve per 
septynis blokus, palengva nu
marindamas. Automobiliu va
žiavęs vaikinas užėjo į policiją 
ir pats pasakojosi matęs lyg [už
važiavo ant moteries, bet paskui 
nepatėmijo kur ji dingo, ir va
žiavo toliau. Važiuod'amas lyg 
ką jautė negero, bet nedasipro- 
tėj’o. paskui sustojo, apžiurėjo 
patamse automobilį, viskas ge
rai, ir vėl pradėjo važiuoti. Ta
da nelaimingoji moteris jau at- 
siliuosavo nuo automobilio apa
čios. Jos drapanos .buvo rišos 
nuplėšytos. Šmotai drapanų at
rasta visu keliu kur jis prava
žiavo.

Kitoj vietoj vėl -automobilis
tas užmušė vyrą.

Jūsų War Savings Štampai, 
$5 vertės, nuo sausio-1 d. nene
ša jums--jokio nuošimčio, taigi 
kurie jų turit stengkites iškeis
ti juos į pinigus ir atsiimti pas
kutinį prideramą nuošimtį.

Nusineškit tuos štampus į pač- 
tą arba banką ir ten -jie bus iš
keista. The A. B. Savings and 
Loan Co., 3352 Superior Avenue, 
patarnauja tokių štampų ir Vic
tory Bondsų iškeitime.

Naujų Metų diena buvo rami 
ir visai pavasarinė, be sniego ir 
be jokio •šalčio. Išvakaro gero
kai ėmė lyti, nors lynojo per vi
są dieną.

Tik pora dienų prieš tai, per
eitam ketverge, miestą perėjo 
didėlė sniego audra; daug/blė- 
dįes padaryta, išlaužyta telefo
nų ir telegrafų stulpų, nutrauky
ta vielų visoj valstijoj. Mieste 
sutrukdyta transportacija.

■ ------------------ i

PRADEK NAUJUS METUS PELNINGAI
Pradedant bile diena ar mėnesiu, perkelkit savo pinigus 
is tokių bankų kur moka mažą nuošimtį, į šią Bankinę; įs
taigą ir gausit čia 5% už savo sunkiai uždirbtus pųiigus. 
Kam skriausti save kada šioje įstaigoje saugumas valdžios 
užtikrinta toks pat kaip visur, o pelnas už pinigus yra 25% 
didesnis? Viskas ko reikia perkėlimui — atsineškit sa
vo bankinę knygelę kokią turit, čia pasirašysit, ir jūsų pi
nigai su pradžia Sausio neš jau 5-tą nuošimtį.

Taipgi iškolektuojame ir partraukiame pinigus esamus 
ant knygelių kitų miestų bankuose. Šis patarnavimas vi
sai dovanai kiekvienam kas čia kreipsis.

and Loan Co.
3352 Superior Avenue Cleveland, Ohio
Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utarninke, Ketverge ir Subatoj 

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

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

Teisėjas Walther skelbia jog 
visi nuodingos degtinės parda
vinėtojai turi būti pastatyta kri- 
minališkame teisme ir teisiama 
kaipo žmogžudžiai. Iki šiolei su
imti tokie prasižengėliai buvo 
praleista su mažomis bausmė
mis ar trumpu laiku atsėdėjimo.

Pereitais metais mieste ir kai
mynystėje nuo tokių degtinės- 
nuodų mirė 76 žmonės. Ne vi
si jie patįs pasidarė, dauguma 
pirko gatavą nuo kitų.

JEI TURI PARDUOTI 
AR NORI PIRKTI

JEIGU NORI
IŠRANDUOTI

Namą Lotą
Automobilių 
Rakandus

GARSINKIS
“DIRVOJE”

EKSTRA
DAVIERNASTįS 
ĮGALIA VIMAI 
AFIDAVITAI

pervedimui savo da
lių brolia^ns ar ki
tiems giminėms Lie
tuvoje padaroma su 
dideliu atsargumu— 
‘Dirvos’ Agentūroj.
— 
Siunčia Pinigus į Lie

tuvą.

Parduoda Laivakor
tes į ir iš Lietuvos.

Parūpina visus Popie
rius Išvažiavimui į

I Lietuvą S. V. ir Lie
tuvos Piliečiams, ir 
jų sugryžimui atgal 
į Ameriką.

j “DIRVOS” 
AGENTŪRĄ'

7907 SUPERIOR
S Atdara vakarais ir Nedėlio- 

mis iki pietų.
5—m——a

PARDAVIMAI
$3500.00 pirks gerai pabūdavote 5 

kambarių namą ir lotą, 984 East 
74th St.

$4000.00 pirks 5 kambarių namą se
kant; už to, 980 E. 74th St. Rei
kia $1500 įnešti.

$7000.00 nupirks abu tuos namus, 
66 pėdų frontą. Reikia $3000 įneš
ti išsykio.

$8500. Modemiškas 10 kambarių 2 
šeimynų namas, 2 maudynes; 2 fur- 
nasai; dviejų augštų porčius, dide
lis lotas. Netoli Addison Rd. ir 
Wade Park Ave,

IŠGULDYMAS ŠV.
RAŠTO

I ®
Atsibuia kas
Nędėįienis

WM ABE, SALĖJ
7017 Supeior Avė.

2:45 popietį
Inžanga dykai. įolektų nėra.

Parsiduoda Grafofonas
Columbia, kabineto modelio, 
naujas, gelsvo arauolo, kaina 
$70. Klauskit “Dirvoj”.

WE ARE DISTRIBUTERS OF 
GARRET & CO’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 J-ork City.

Meiles Žavėtriumai! 
AR MOTERIS MYLI 

KARŠČIAU?
Žavėtinumas Žmogiško

Palytėjimo! Ą
AR MERGINAI TINKA JIEK0T 

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

adresu į
“FOLD” MAGAZINE

1151 Broadway, New York City.

| Svarbu Lietuviams Žinoti jogei Olevelande 
Yra Vienas iš Geriausių Lietuvių 

Fotografų Amerikoje.

TRAUKIU PAVEIKSLUS VESTUVIŲ GRUPIŲ, ŠEIMYNŲ, 
PAVIENIŲ YPATŲ, IR PADARAU .DEL PASPORTŲ.

Pasportains paveikslus nutraukiu dieną ir vakare;
Einu Traukt Paveikslus Namuose kaip Šermenų taip ir Vestuvių 

ir visokių iškilmių.
Už fotografavimą namuose nieko ekstrą neimu, tik už paveikslus. 

Padarau paveikslus naturališkose spalvose kas to nori.
Kas nori turėt paveikslus rėmuose, pas mane gali pasirinkt pui
kiausių rėmų pagal savo, išgales ir skonio. Kainos už rėmus yra' 

prieinamos. /Padaroma: maži ir, dideli, keturkampi ir apvali.
Studija (atdara dienomis ir vakarais ir šventadieniais.

ANTANAS BARTKUS
1197 Ea$t 79th Street Cleveland, Ohio

©©©©©©©@@©@©©©©©©©©©©©©©©©

Miesto mokyklų taryba pra
dėjo mažinimą mokytojų algų 
ant tiek kad sutaupius virš mi- 
lijonų dolarių metuose._______

KYLA
Tas žmogus kuris išrado šį patentą 

buvo du sykiu operuotas nuo kylos, 
taipgi bandė dėvėt visokius diržus ko
ki tik iki šiam laikui - išrasti, vienok 
niekas negelbėjo'. Pėr daugelį metų 
ligos nukankintas, atrado naują sis
temą kylos arba patrūkimo gydymui. 
Aš nesiūlau išbandymui gyduolių, nes 
žmonės kurie turi šią naują sistemą 
nepaiso apie išbandymus bet su džiau
gsmu užmoka, ir kitiems rekomenduo
ja. čia nėra reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai, arba laišku indedant už 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu 
adresu:

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

McKENNA, 1383 East 55th. 
Atdara vakarais.

POOLRUIMIS parsiduoda — 4 
sitalai, yra stiklinė šėpa, ba

ras, rakandai ir kiti reikmenis. 
Lietuvių kaimynystėj. 2017 St. 
Clair avė. (2)

VYRIŠKŲ DRAPANŲ krautu
ve parsiduoda pigiai, nes sa

vininkas dėl ligos priežasties ei
na j ligoninę. Kreipkitės 6909 
St. Clair Ave. (1)

RAKANDAI parsiduoda pigiai, 
del 5 kambarių, geram stovy

je, du metai naudoti. Išvažiuo
jame į kitą miestą. Galima gaut 
prieinama kaina. Parduoda 'Lie
tuviai. Kreipkitės 1510 E. 172 
St., Nottingham karas. (1)

Depozitai 
padėti ant arba prieš

Sausio 4 dieną, pas mus

/ncorporo/ed /849

Society for "fayings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Neš 4% Nuošimtį.
Nuo Sausio 1

“Dėk Savo Taupymus ^^F 
į Taupymų Banką” ^^^F

Pinigų Siuntimas ir 
Laivakortes
Siųsdami pinigus į Lietuvą savo giminėms at
rasite čionai geriausį ir greičiausį patarnavi
mą. Pinigai pasiunčiama draftais, money or
deriais ir dolariais. Nueina greičiausiu laiku. į 
Per netoli trisdešimts metų Clevelando Lietu
viai pirko pas mus laivakortes ir sau savo gi
minėms į Lietuvą ir iš Lietuvos, ir visada buvo , 
patenkinti musų patarnavimu.

A. B. BARTOŠEVIČIUS
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO.

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinčs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apaipaiinimo 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 
tvirtybę. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

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

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

Nedoldieniais nuo 10 iki 1.


