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Stoką darbininkų, lidesnės 
algos pranašaujama šns me
tams. Gruodžio mėnespertik- 
rinimas 100 Olevelanddidesnių 
jstaigų parodė augairreikala- 
vimą darbininkų ir kiltą algų.

Labai daug darbingų bus 
reikalinga automobiliųlarbuo- 
se.

Abelnai visoje šalyj'ėidustrį- 
ja ir biznis eina gėrį sulyg 
S. V. komercijos deytmento 
paskelbimo.

Anglies darbininkųstreikas 
gal neįvyks šį pavasarsaip bu
vo spėjama, nes Chicaj pradė
tas naujos derybos ta unijos 
atstovų ir kasyklų eratorių 
leido šidk-tiek susitartĮDabar-

- tinis kontraktas baigsi kovo 
31 d.

Iš valdžios puses žilina į tą 
streiką, jeigu kaltų, kao į vi
suomenišką katastrofą

Pittsburgo srities kasyklų 
operatoriai pareiškia jį jie ne
sutinka ant mamerių Skalavi
mo įveisti šešių valant darbo 
dieną it penkias dienaįayaitė- 
K " ■’ j' ----- ?

Tarptautinė Moterišl Drapa
nų Siuvėjų unija ir Tatautinė 
Kailinių Siuvėjų unijaaikė sa
vo ’konferenciją Montrl, Kana
doj, kame1 tarp kitų laušimu 
buvo pakelta klausimsdirbimo 
nuo štu’kų, delei kur, tikima 
turės kilti nesusipranai su 
kompanijomis ir gal stikai.

Šioj konferencijoj įkalbėta 
reikalingumas suvienipo visų 
adatos darbininkų į vią dide
lę uniją.

New .Yorkę Jaukiantį streiko 
moteriškų drapanų siumo sky
riuje. Dedama visos stangos 
gaiutipai surašyti į urą visus 
toj šakoj darbininkus' 15,000 
darbininkų bus iššaukta treikan 
■privertimui kompaniji laikyti 
darbe tik unijistuB.
, Chicago. — Southei Illinois 
Co. apskundė angliakaų uniją 
reikalaudama $1,000,01 atlygi
nimo už nuostolius įdarytus 
laike pereitos vasarosHerrino 
■maklerių skerdynių itne už
mušta 21 skebas dirbęsos kom-

’ Francuzija Gatava Už
imt Ruhr Sritį

Paryžius. — Aliantų premje
rų konferencija del Vokietijoj 
atlyginimų nustatymo ir garan
tavimo skilo, Anglijos ir Fran- 
cuzijos premjeram nesusitaikant 
tūluose klausimuose. , Francuzi
ja dabar pasiryžus veikti viena, 
ir veikti Vokietijos slopinimui.

Francuzijos militarė valdžia 
ėmėsi įmonių kokios imama at
sitikus tarptautiniam pavojui. 
Visiems kareiviams įsakyta pa
silikti barakuose.

Francuzija gali bile kada pul
ti į Vokietiją ir užimti Ruhr sri
tį. Kolei kas netikima kad jie 
tą darys staigu, bet bus duoda
ma 'Vokiečiams laiko pristatyti 
savo garantijas.

Anglijos premjeras atsisakė 
imti griežtų priemonių priversti 
Vokietiją duoti savo garantijas, 
ir tdkiu budu Francuzija lieka 
viena su savo reikalavimais.

Iki po sausio 15 d. nebus da
roma mįlitaris žyfeis prieš Vo
kiečius. Sausio 15. dieną. Vokie
ti] ai turi sumokėti 500,000,000 
aukso markių, o jeigu nesumo
kės tada Francuzai mano dary
ti po savam.,

Francuzijos 'orlaiviai skrenda 
per rubežių į okupuotas Vokie
tijos sritis. Gruodžio 8 d. pasių
sta šeši vagonai Fraųcuzų ka
reivių linkui Dusseldorfo.

Dusseldorfo apielinkėj jau su-; 
rinkta netoli 60,000 Francuzų 
kareivių.

Francuzija siūlo Italijai tam 
tikras koncesijas jeigu ji pagel
bės jvyfcint Poincare’s planą slė
gimo Vokietijos. Tarp kitko, 
Italijai busią duodama užtekti- 
riai anglies palaikymui Italijos 
industrijų. Prieinama kaina už 
pervežimą anglies. Dikčiai ne
apdirbtos geležies iš Ruhr. Vi
štikių dažų iš Vokietijos. Pa
lengvinimą muito Italijos pre
kėms į Ruhr ir Reiną.

mo ir laukia atsakymo ant pa
duotų klausimų visoms suintere
suotoms valstybėms. Sekreto
rius Hughes patarė leist gabiems 
finansininkams klausimą išrišti 
jeigu diplomatai neįstengia. To
kioj komisijoj dalyvautų ir Suv. 
Valstijų atstovais Francuzijos 
užsigeidimą spėka išreikalauti 
■mokesnių iš Vokietijos Hughes 
pavadino “nepatraukiančiu” pa- 
simasinimu.

Lausannos Konferencija 
Eina į Suirutę

Lausanna. — Artimųjų Rytų 
konferencijoj, taikyme Turkų 
■su Grekais ir Dardanelių likimo 
svarstyme, kilo du klausimai — 
kares arba! taikos. Turkų atsto
vas atmetęs aliantų reikalavi
mus pasakė iš savo pusės: “Ger
biamieji, raktas prie taikos yra 
jūsų rankose.’^

Tą pasakę, Turkų delegatai 
apleido salę, protestuodami prieš 
aliantų užsispyrimą išgauti Ar
mėnams kampą žemės Turkijoj 
įsteigimui jų tautiško krašto. 
. Įmirkai beveik nustojo vilties 
iš Lausannos konferencijos'' ir* 
ruošiasi militariškai, ar kitaip, 
veikti’.

Tik su Suv. Valstijomis Tur
kai nori dar kalbėtis, nors pir
miau buvo pareiškę Amerikos 
nusistatymą del Dardanelių kai
po parėmimą Anglijos norų.
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panijos kasykloj.
Marion, UI., kur eii tardy

mas penkių angliakasilsąryšy- 
je su buvusiomis,Herno sker
dynėmis, liudininkai trie bu
vo arti kovos scenos jasakoja 
kaip apsieidinėjo ginkoti ka
syklos sargai. Vienai ūkinin
kas pasakoja kasyklosapielin
kėj uogavo, tuoj jį ujuolė du 
kasyklos- sargai ir 'su iirtuvais 
pirstatytais prie galvo^švarė jį 
tolyn nuo kasyklos žilės.

Kitas ūkininkas pastoja va
žiavęs viešu keliu neti kasyk
los; jo automobiliui srędo ra
tas, sustojo pJasita-isyt Sargai 
pribėgo ir pradėjo vart jį ša
lin ; jis parodė savo žeįlą kaipo1 
savo Kaimelio policist; sargai 
atsakė: “Kad tu ir Įts prezi
dentas butum mums svarbu”.

Kitam važiuojant prkasyklą, 
sargai sulaikė šaukdąi: “Su
stok, jei ne aš suispro^nSiu ta
vo galvą?’ Kitas Baras rėkė: 
“Užmušk juos!”

Valdžios įsakymu ždrausta 
apšaukti streiką-ir užlryti pu
sę iš visų šioj šalyj estčių stik
lo išdirbysčiu. Stikldarbinin- 
kų unijos viršininkai 131 stik
lo kompanijas savinųai buvo 
susitarę laikyt uždaryte dirbtu
ves pusę laiko kad ikiu budu 
■pakėlus kainą už protktus.

Clevelando hoteliuo? inžinie
riams pakeltą algos p 9c. į va
landą virš tų ką tuno pernai. 
Dabar, jie gauna po 9(. į valan-

' I '

Europa Gatava Karen
Londonas. — Dabartiniu laiku 

yra netoli 4,500,000 vyrų po gin- 
glu Europoje. Artimuose Ry
tuose apie 250,000 vyrų apsigin
klavę gatavi karėn.

Didelis aliantų laivynas (dau
giausia Anglijos) randasi" Tui’- 
kigos . vandenuose, gatavąs mū
šiams.

Beveik 2 nuošimtis Europos 
gyventojų laikoma valstybių ka
rės tikslams.

Nore pasaulis nori taikos, ir 
aliantų valstybės vadai kalba 
apie ramybę, viskas gatava ka
rei.

Rusija turi 1,300,000 vyrų ga
tavų karei; Francuzija — 737,- 
000. Jų dviejų yra didžiausios 
armijos pasaulyje.

Visos' karės priežastis sukasi 
■siplink šiuos skaudulius:

Antiniuose Rytuose, kur Tur
kai tvirtina savo armiją.

Reinlandas, kur Francuzai pa
siryžę užimti padidinimui savo 
slopinimo Vokietijos.

Belgija paskyrė dvi divizijas 
pagelbėt Prancūzams okupaci
joj.

Vokietija Nusiminus; 
Žmonės Mano Gintis
Berlinas. — Paryžiaus konfe

rencijai antroj dienoj skilus, vi
sa Vokietija susirūpino kas at
sitiks. Matomas Franciizų pasi
ryžimas labiau paimt po savo le
teną Vokietiją padidinant, oku
paciją sukėlė visuose neramumo. 
Tikima jog gali prasidėt nami
nė karė Vokietijoj. Spauda pa
taria žmonėms prisiruošti pavo
jui. Amatninkų unijos pareiš
kė valdžiai jog jos priešinsis 
Francuzų okupacijai Ruhre.

Westfalijoj atsibuvo masiniai 
darbininkų .susirinkimai užpro- 
testavimui prieš Francuzų grą- 
sinamą okupaciją.

Išvengimui Francuzų įsiver
žimo į Ruhr buvo pasiūlyta lai
kyti konferenciją tarp Francu
zijos premjero Poincare ir Vo
kietijos kapitalisto Stinnes, ku
ris atstovauja kitus Vokiečiu pi
niguočius. Poincare atmetė tą 
pasiūlymą sakydamas jog jaw 
pervėlai. Jis pasakė jog Vokie
tijai buvo duota progos daryti 
viską, bet Iji tuo nepasinaudojo, 
dabar pasikalbėjimu su Stinnes 
nebusią naudos. Po užėmimo 
Ruhro srities Poincare sako su
tiksiąs kalbėti su Stinnes ir ki
tais Vokietijos magnatais.

Muncie, Ind. — Pakvaišęs 
vyras nušovė savo pačią, tris kū
dikius ir pats sau galą padarė.

Grekai jau Veikia
Londonas. — Pranešama iš 

Konstantinopolio-jog Grekų di
vizija užėmė Karaghač, Skersiai 
vandenio Iriuo Adriancpolio, ne
žiūrint Francuzų protestų, kurie 
tą miestelį laiko varde aliantų.

Karaghač yra neutralėj zonoj 
dalinančioj vakarinę Trakiją nuo 
rytinės Trakijos. Grekai ruo
šiasi tuojau veikti kaip tik nu
truks Lausannos konferencija.

Turkai šaukia visus vyrus į 
eiles naujai atvaduotose savo te
ritorijose.

SUŠAUDĖ 5l AIRIUS 
KOVOTOJUS

Dublinas. — Penki kareiviai, 
suimti *tiž pabėgimą iš Valstijos 
armijos, nužudyta ( Laisvos Val- 
tijos militarės valdžios. Sako- 

Įma jie buąę suimta .kovojant Ai
rių respublikonų pusėj.

De Valera, buvęsį Airių respu
blikos prezidentas^! skelbia jog 
“Airija yra musų, tik pasiim
kim ją šąli”. Jis paskelbė nau
ją kampaniją priešįValstijos val
džią. V į.

* ♦ 7, *
New York. — Airių respubli

konų atstovai Amerikoje pasiry
žę perkelt kampaniją į Washing- 
toną prieš konsulatus Amerikoj 
atsiųstus Valstijos valdžios.

Respublikonų atstovais vyksta 
į Washingtoną reikalauti kad 
atsiųstas Valstijos ministeris į 1 
šią šalį atiduotų savo raštinės 
knygas ir popierius respublikos 
atstovams.

New Yorko ofisą Airių Valsti-1 
jos konsulo sergsti policija, bi
joma ko nelauktino.

Leninas vėl Sergą
Londonas. — Sulyg pranešimų 

iš Rygos, sovietų Rusijos prem
jeras Lenin randasi kritiškoje
padėtyj, jis kenčia nuo trečia 
paraližio užgavimo. Jis apsir^ 
go dėlto kad ėmėsi darbo pries 
jo daktarų pavelijimą.

Fascistai Areštuoja Itali
jos Komunistus

Londonas. — Ėermo mieste 
suimta komunistų vadas ir keli 
raudonieji intarti rengime suo
kalbio prieš Italijos premjerą 
Mussolihi. Kitubsį.- miestuose ir
gi padaryta areštų:

12 Užmušta Eksplozijoj
Sofija, Bulgarija. — Dvylika 

ypatų užmušta ir 40 sužeista 
eksplodavus seniems kariškiems 
šoviniams sendaikčių sandlėlyj.

Brangus Kaizerio Pavei
kslas

Buvęs Vokietijas kaizeris par
davė Londono agentūrai savo 
vestuvių fotografiją už $10,000. 
Tai tuibut yra ^rangiausią foto
grafija kiek kada už fotografi
jas pasaulyje mokėta’; Pasiūlęs 
parduoti laikraštininkams savo 
paveikslą, kaizeris leido ant lici- 
tacijos, kas daugiausia duosi.

Tame paveiksle jis perstatoma 
dabartinėj senio išvaizdoj, pilnoj 
uniformoj, su kardu, šalę jo sto
vi naujoji jo žmona. Paveiksiąs 
imta laike vestuvių. Toki® nuo- 
tikis ir davė progos kaizeriui pa
sipinigauti, o paveikslų agentū
ra pirkdąma jį iš savo pusės už
dirbo, nes viso beveik pasaulio 
laikraščiai pirko kopijas ir mo
kėjo kiek reikalautą.

KOVA JUODŲJŲ SU 
BALTAISIAIS

■ Otter Creek, Fla. — Kilus ko
vai tarp negrų ir baltųjų gy
ventojų, sausio 5 d. užmušta du 
baltieji, dvi negrės moteris jr 
vienas negras. Sužeistų buvo 
keletas desėtkų. .Kova buvo Ro
sewood miestelyje. Intužus mi
nia parytyje visą miestelį išde
gino.

Apielinkėse ratsa dar vienas 
negras nužudytas ir gaisre žu
vo viena juoda moteris.

Visas nesusipratimas kilo nuo 
intarimo pegro užpuolime ant 
baltos merginos.

K. K. K. Tardymai
Met Rouge, La. — Po atsibu

vusių Ku Klux Klano organiza
cijos žmogžudysčių, dabar prasi
dėjus jok narių tardymui, pilie
čiai beveik visi vaikščioja apsi-l 
ginklavę bijodami" tos slaptos! 
organizacijos narių persekiojimu i 
už liudymą ar papasakojimą 1Ą į 
jie žino apie tuos žmogžudžius | 
ir jų sėbrus.

Valstijos kariumenė stovi ga
tava vykti kur pradėtų apsirei-l 
kšti sumišimai.

Tvano Nelaimėse Žuvo
Daugelis Žmonių

■ Kelso, Wash. — Iš kalnų ne
slinkus sniegams į upę ir van
deniui nugriovus tiltą manoma 
žuvo apie' 35 žmonės tuo taipū 
per tiltą ėję ar važiavę.'

Tvanai palietė Oregon ir Wa
shington valstijas. Nuostolių 
padaryta,už apie milijoną dol.

Amerika Gali Įsimaišyt 
Europos Naujoj Ugnyj

Washington. —- Senatas nu
balsavo atšauki visu® Amerikos 
kareivius dar esančius Reinlan- 
de. Esant tenai "keliems šim
tams | Amerikonų, lengva butą 
rasti priežastį paskelbt Vokie
tijai ar Anglijai karę ir siųst 
ten savo armiją.

Kita lengva priežastis Ameri
ką intraukt į karę yra tai laiky- • 
■mas Amerikos kariškų laivų 
Dardaneliuose.

Chevy Chase, Md. — Mirė pa- j 
ti telefono išradėjo Bell, kuris 
apie pusmetis atgal mirė Nova 
Škotijoj. Ji sunyko ir mirė iš 
susigraužimo po savo, vyro mir
ties. •

“Rusijos Išvaduotojas” 
’ Nuteista Sušaudymui 11

Maskva. — Kunigaikštis Uk- 
tomsky nuteistas sušaudymui 
užtai kad veikė kai-po vadas “ar
mijos išgelbėjimui Rusijos” ku
ri veikė trumpą laiką Rostove- 
ant-Dono.

Ministeris Coleman apie 
Baltic American Dr-ją 
Washington (L. I. B.). — F. 

W. Coleman, Amerikos Ministe
ris Pabalti jos valstybėms, pasi
kalbėjime su Lietuvos Telegra
mų Agentūros Eltos korespon
dentu Kaune del Baltic Ameri
can Draugijos išsireiškė:

‘Klausi tamišta mano nuomo
nės dėl Baltic American Drau
gi j 09? Taip, tai gražus suma- 
.njTnasJęurti ir laikyti toki drau
gijai Tai rimta ištaiga. Man 
rodos kad panaši organizacija 
turėtų susikurti ir čia Europoje. 
Ji butų svarbus įrankis suben
drinti ir suartinti Pabaltijos 
valstybių interesus. Pagalvoki
te apie tai. Tai rimtas dalykas.”

REGISTRACIJA AMERIKIEČIAMS KLAIDIN
GAI PERSTATOMA; NAUJA MOKESTIS 

BUS TIK KĖTŪRI DOLARIAI

V. K. Račkauskas
(Pasikalbėjimas su Lietuvos Mi- 

nistęrių Pirmininku gerb. E. 
Galvanausku.)
Lietuvos piliečių registracijos 

įstatymas paskelbtas Ameriko
je, kaip matoma iš Amerikos 
Lietuvių spaudos, sukėlė didelio 
nepasitenkinimo. Sisterriatingi 
Amerikiečių Lietuvių protestai 
prieš tą įstatymą parodė kad 
reikalinga yra to įstatymo re
vizija, norint pritaikinti jį Ame
rikos Lietuviams.

Man vykstant Lidtuvon, svar
bu buvo patirti vietoje, atatin
kamose įstaigose, kaip tasai pi
liečių registracijos įstatymas 
yra interpretuojama Lietuvoje. 
Tub tikslu mačiausi su Lietuvos 
Premjeru E. Galvanausku. Iš 
pasikalbėjimų su juo sužinojau 
sekančių dalykų.

“Piliečių registravimo įstaty
mas yra paremtas gyvenimo rei
kalavimais. šis įstatymas pa
skelbta buvo po to kaip patįs 
Lietuviai išeivijoje (ypatingai 
Rusijoje) registraciją jau buvo 
įvedę ir Lietuvos atstovybėse ir 
įgaliotinių biuruose registravo
si. Tokia jų regištracija būti
nai buvo reikalinga, nes nėra ki
tokio budo paifeikšti savą pri
klausomybę vienam ar kitam 
kraštdi; toliaus, ypatingai mu
sų žmonės, patekę karės metu į 
Rusiją, nebūtų galėję gryžti Lie
tuvon jei nebūtų sųsiregistravę, 
nes jie faktinal butų priversti 
likti RuBijos piliečiais ir butų 
•buvę užlaikyti su visu savo tur
tų Rusijoje. To gi Lietuviai ne
norėjo./ '

“Iš 'kitos pusės, išeiviai iš Lie
tuvos turėjo susiregistruoti mu
sų atstovybėse del to kad jų rei
kalų gynimas užsieniuose; ne- 
praveduB tokios registracijos, 
butų negalimas.

“Todėl Lietuvos piliečiai jau 
nuo senai registravosi Rusijoj, 
Vokietijoj, Apglijoj. z

“Piliečių registracijos Įstaty
mą ruošiant, atsižvelgta lygiai 
ir į kitą faktą, butelnt: kai ku
riose šalyse atsirasdavo tų ša
lių vyriausybių deportuotų Lie
tuvon žmonių kurie tiktai sakė
si priklausą Lietuvai, bet kurie 
faktinai nieko bendro su Lietu
va nėra turėję ir jos gal nebuvo 
nei matę, šitokiam negeisti
nam apsireiškimui reikėjo • irgi 
užbėgti už akių, ries, nepadarius 
to, Lietuva galėtų susilaukti to
kių ‘piliečių’ kurių kitos šalįs 
nenorį ir kuriuos už nusikalti- 
įpuiė deportudja.”

“Kaip gi yra su mokestimi už 
registraciją?” paklausiau. “A- 
merikoje paskelbta kad reikia 
mokėti $10 už įsiregistravimą ir 
po to kas metai už vizą $5. Ar 
tuo reikalu buvo koks vyriausy
bės parėdymas, ar ne?”

Į tai gerb, Galvanauskas at- 
sąįgą^

“Specialių nurodymų kiek rei
kia imti už registraciją vyriau
sybė neskelbė.- Praktikoje buvo 
kad atstovybė ėmė ^už Lietuvos 
pasus į tas i šalis tiek kiek ima 
tos šalįs kuriose atstovybės yra. 
Pavyzdžiui, Amerika ima nuo sa

vo piliečių už užsienio pasą $10, 
tai ir Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje tokią pht sumą buvo pa
skyrusi LietuVoB piliečiui. įve-, 
dus savo pinigus (litus) už pa
sus metams nustatyta visur vie
nodas mokesnis — 40 litų, arba 
4 dolariai. Toks pat mokesnis 
imama už paso įgaliojimo pra
tęsiama metams. Taigi mokesnis 
už pasą Lietuvos piliečiams gy
venantiems Amerikoj dabar bus 
pustrečio karto mažesnis negu 
Amerikos piliečiams.

“Visgi paskyrimas mokesnio 
už registraciją”, pastebėjau, “su
kėlė Amerikiečiuose trukšmo ir 
labai pakenkė Lietuvos reika
lams tarp Amerikos Lietuvių, 
kurie visuomet su dideliu atsi
davimu Lietuvą rėmė. Ameri
koje gyvendami, mes neturime, 
jokių pasportų ir. galimas daik
tas, del tos priežasties registra
cijos įstatymą pasitikome su ne-. 
pasitenkinimu. Skelbiant tą įs
tatymą, Atstovybė Amerikoje 
-nustatė ir terminą, — įsakė įsi
registruoti, t. y. išsiimti pasus 
nevėliau kaip gruodžio 22 dieną. 
Paskui, paskelbta kad neišsiėmu- 
sieji iki to laiko, pasų nebes-i- 
skaitysią Lietuvos'piliečiai; gry- 
žusieji Lietuvon, norėdami likti 
Lietuvos piliečiais, turės laukti 
10 metų. Amėirkos Lietuviai, 
.tiek daug pasidarbavę Lietuvos 
atgimimo metu, tiesiog nesu
pranta ar tikrai galima taikin
ti įjuos tokią žiaurią bausmę— 
juo labiau kad daugelis Lietuvių,. 
gal būti, nebus įsiregistravę iki 
tam laikui vien del to kad ne
bus savo ’laiku supažindinti su 
įstatymu, Koki yra Tamistos 
nuomonė tame klausime?.”

“Man visiškai suprantamas 
yra Amerikos Lietuvių neigia
mas nusistatymas prieš" tą įs
tatymą”, atsakė gerb. Galvanau
skas. “žinoma kad, išėjus šiam 
įstatymui, labai butų buvę gerai 
jei Amerikos Lietuviškoji spau
da butų nušvietus Amerikos Lie
tuvių visuomenei tikrą įstatymo 
pratemę ir jo tikslą ir tuom bu
tų pašalinus kilusį Lietuviui ne
pasitenkinimą ir susirūpinimą.

“Del tos -žiaurios bausmės’, 
kaip Tamista sakai, — nėra taip 
kaip Amerikiečiai jaučia. Pir
mučiausia, Lietuvoje niekas ir 
niekados nei nemanė atimti iš 
Amerikiečių Lietuvių teisę būti 
Lietuvos piliečiais jei tiktai jie 
patįs nori jais būti, Lietuva la
bai augštąi įvertina Amerikos 
Lietuvių pasidarbavimą savo tė
vynei Lietuvai, ir bus padaryta 
viskas kad Amerikos Lietuviai 
turėtų visus galimus įstatymo 
vykdyme palengvinimus-.

“Pirmiausia, terminas regis
tracijai del Amerikos Lietuvių 
gali būti ir 'bus prailginta. Kal
bant apie tuos kurie Amerikoje 
nejsiregistruos ir norės gryžti 
Lįetuv,on, nereikią užmiršti kad 
jie visados 'galės likti Lietuvos 
piliečiais jei tik tokį norą pa
reikš, nelaukdami tų 10 metų, 
kaip numatyta yra Lietuvos 
Konstitucijoje, šitoks, taip sa
kant, ‘išbandymo laikas’ yra tai
koma prie svetimšalių, bet ne

Neužmirškit Saviškių Lietuvoje-------- Užrašykit Jiems “DIRVĄ”!
“DIRVA” bus tinkamiausia jūsų dovana jūsiškiams Lietuvoje:

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

“Dirvos” kaina metams Amerikoje........................  $2.00
Lietuvoje    ......................... $3.00.

” ” • ” . Kanadoje - - - - - - ’ - - - | $2.50
(Pusei metų — pusė kainos. ’ Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)

prie Amerikos Lietuvių, kurių 
kiekvienas juk yra išgyvenęs 
Lietuvoje ne po dešimts bet po 
keliolika metų. Taigi iš tos pu
sės nėra, rodos, jokio pavojaus, 
ir čia Amerikos Lietuvių Susirū
pinimas paremtas, regis, dau
giausia netikusiu (įstatymo aiški
nimu.

“Visgi, atsižvelgiant į reika
lą, registracijos įstatymą, man 
matos, teks peržiūrėti ir naujoj 
įstatymo redakcijoj išskirti A- 
merikos Lietuvius; 'kurie yra pa
lyginamai išimtinoj padėtyj.” 
Kaunąs, 
Gruodžio 10. 1922.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”
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'j Iš Lietuvių Gyvenimui
VALPARAISO, IND.

Kalėdų vakarienės įspūdžiai. 
Kadangi Kalėdų šventės yra 
(kaip žmonės sako) linksmybės 
laikas, visame sviete Kalėdų lai
ku žmonės linksminasi, kelia 
banketus, įieško nepapraštų su
sijudinimų. Tas pats buvo ir 
su Valparaiso Universiteto stu
dentais. čionaitiniai pažangus 
Lietuviai moksleiviai Kalėdų die
noje turėjo parengę gražią va
karienę paminėjimui . Kalėdų.

Vakarienė atsibuvo Lietuvių 
Moksleivių Knygyno bute, kur 
dalyvavo gražus būrelis jauni
mo. Kadangi aš buvau susirgęs 
prieš Kalėdaš, man neteko su
sieiti su draugais moksleiviais, 
ir nežinojau kur jie Kalėdas pra
leis. Bet štai gaunu telefonu 
pakvietimą dalyvaut vakarienėj, 
ir tai būtinai privalau dalyvauti. 
Nenorėjau, dėlei nesijautimo po 
ligos, priimti pakvietimą, 'bet 
kur tau! Sako: “Tokią vakarie
nę ne visada turėsi.” Gerai, su
tikau.

Paskirtame laike jau visi bu
vo susirinkę. Nusistebėjau nu
ėjęs ir išvydęs gražiai gėlėmis 
papuoštą stalą ir visokiais val
giais apkrautą. Man sėdynė pa
sitaikė pačioj kertėj, iš kur ga
lėjau matyti visus toj vakarie
nėj dalyvaujančius.

Vakarienės rengėjas-gaspado- 
rius, stud, šeštokas, paprašo vi
sus pradėti valgyti, ir perstata 
toastmeisteriu stud. Ivošką. ša
lip valgio, kalbų ir linksmaus 
ūpo pilnas kambaris. Paskui 
toastmeisteris sako : Reikia mu
zikos ir dainų. Na ir prasideda 
tikras programas. Kadangi tar
pe svečių buVo moksleivių žvaig-
ždutė-dainininkė, p-lė O. Kra-1

kauskaitė, ji čia pirmiausia da
lyvauja programe.-' Pasako ke
letą gražių eilių, ir savo gražiai 
skanfeančiu balseliu ir jausmin
gu judėjimu labai sužavėjo klau
sančius. Taipgi jinai sudainavo 
keletą dainelių, kas dalyvių ūpą 
begalo pralinksmino. Vėliau se
kė kalbos, ir vėl dainos. Daina
vo stud. I. Perminąs, po to sekė 
kalbos, eilės,. Bet štai ir smui
ką atsirado,.ir jos stugos suvir
pėjo, skardus graudingi balsai 
perėjo per klausančių ausis. Ty
la užviešpatavo, .visi tyli ir mąs
to. Smuikininkas vėl smičių 
patraukė per.smuikos stygas, ir 
visų veidai atsimainė', rodos sau
lutė iš po tamsaus' debesio pa
sirodžius nušvietė'-jų veidus.

Po valgių ir gėrimų, mokslei
vis ir musų jaunasis literatas 
(Kas tokis? :.— Red.) duoda 
trumpą bet gražią 'paskaitą, te
moje .‘-‘.Nenusimink, Idealiste”. 
Paskaita, labai klausytojams pa
tiko, ištikrųjų buvo graži, jaus
minga.

Man šis' vakarėlis nors tiek 
| gero padarė-kad dvigubai mano 
sveikatą'sustiprino. Tikrai, to
kie vakarėlis .tai dvasinė gyduo- 

llė teikianti moralę ir fizišką sti
prumą žmogui. Taip tai Valpa
raiso progresiviai moksleiviai 

'praleido Kalėdas, ir visi links
imai išsiskirstė 'apie 11 vai. nak
ties.

šias Kalėdas nepamiršiu, ilgai 
jos mąno atmintyje bus. Val- 

' paraiso progresiviams mokslei
viams priklauso didelis 'kreditas 

j už tokį puikų vakarėlį. Bučiau 
' labai patenkintas kad kitas Ka
lėdas sulaukčiau ir su Valparai- 
siečiais moksleiviais galėčiau sy
kiu praleisti.

Reporteris.

DETROIT, MICH.
Lietuvos artistų koncertas. 

Detroitas bruzda — arba teisin
giau sakant, Detroito tautinin
kai bruzda, štai sausio 6 d. vie
tinė Sandaros kuopa rengė va
karą.

Sausio 13 d. rengiama koncer
tas Lietuvos operos artistams, 
Olekai, Byrai ir Leškevičiui.'

, Sausio 17 d. čia atvyksta su 
atsisveikinimo (koncertu kompo
zitorius Mikas Petrauskas.'

Sausio 21 d. atsibus prąkalbos 
kurias rengia T.M.D. 68 kuopa 
paminėjimui 25 metų Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos sukaktuvių 
ir Vilniaus 600 metų sukaktu
vių. Kalbėti pakviesta T.M.D. 
Centro Pirmininkas, “Dirvos” 
redaktorius K. S, Karpavičius iš 
Cleveland©, taipgi kalbės šie vie
tiniai: Adv. Jos. P. Uvick, Dr. 
F. Matulaitis, Dr. J. Jonikaitis. 
Prie to bus dainos. 1 Prakalbos 
.bus po pietų, nuo 2 vai., Lietu
vių salėje.

Vietinis.

DAYTON, OHIO
Gera vieta įsišventinimui į 

kunigus. Koksai tai Lietuvis 
klierikas -atsibeldęs iš Chicagos 
Seminarijos, sako kad jam dar 
reikia mokintis vienus metus iki 
pastojimui tikru kunigu. Bet 
matyt jisai yra nutarę^ užbaigt 
tuos vienus mokslo metus ne Se
minarijoj, o po stubeles ir Len
kiškas karči'amas besilankyda- 
nlas. Tas nebūtų labai ypatin
ga, mat tokioj gadynėj gyve
nam; bet tas puskunigis eina 
net ir prakalbas sakyt, agituo
damas už klerikališkas organi
zacijas, ir savo kalbą pakartoja 
daugiausia šmeižimui kitų orga
nizacijų (ne klerikališkų), kitų 
žmonių, visai be faktų, tik taip 
■sau iš galvos pūsdamas. '

Ar nebūtų geriau pačiam pri
siminti Kristaus žodžius. Pir-

miaus išimk, iš savo akies rąstą, 
o tada pas artimą j ieškok kris
lo. ' Tokių Detektivas.

PITTSBURG, PA.
Sandariečių vakarienė. San

daros 36 kuopa ir Moterų kuo
pa (Sandariečių) turėjo vaka
rienę gruodžio 31 d. L. M. D. 
Name. Prie surengimo pasidar
bavo: Al. Viktoravičienė, E. 
Paurazienė, M. Lukošiunienė, A. 
Varašienė ir Riškienė.

Kolei moterįs gamino vaka
rienę, svečiai kurių buvo suvirš 
šimtas ypatų, linksminosi didė- 
jėj salėj žaisdami visokius Lie
tuviškus žaisluis, kuriuose dau
giausia vadovavo J. L. Senulis. 
Ant 9:30 vakare prasidėjo va
karienė. Vakaro vedėjas J. Vir
bickas paaiškinęs kas šį vaka
rą surengė, pakvietė kalbėt kuo
pas pirmininką E. Paurazą, po 
jo P. Savicką, paskui Moterų 
kuopos pirmininkę, E. Paurazie- 
nę, taipgi kalbėjo A. Akelaitė, 
J. L. Senulis, P. Gilius, J. Ven
cius.. Kiek plačiau kalbėjo p-lė 
Akelaitė pabrėždama moterų 
kuopos tikslą ir reikalingumą 
prigulėt moterims prie moterų 
Sandariečių kuopos. Kiti visi 
palinkėjo laimės ir gero pasise
kimo Sandariečiams.

Pabaigus ’valgyt, buvo muzi
kalia programas, ką išpildė M- 
Liepaitė iš Carnegie, ji skambi
no pianu; V. Varašiukė gana 

[ gražiai pašopo; P. Gilius sudai
navo solo; J. Morkūnas irgi dai
navo. Visiems akompanavo M. 
Liepaitė. Milda Virbickiutė pa
skambino pianu, ir ji su M. Lie
paite dar paskambino keturiomis 
rankomis. Su tuo muzikos pro
gramas užsibaigė. Paskui dar 
buvo žaislų, “Katinas” ir kito
kių, ir taip visi linksniai užbai
gė senus metus ir išsiskirstė tu
rėdami atmintyje taip linksmą 
Sandariečių vakarienę.

Sandarietis.

LUCKY 
STRIKE. 
X cigarette/

Geriausi
Cigarietai!

A.L.T. Sandaros Seimo 
Programas

Sandaros Seimas Pittsburge 
prasidės ketvergo ryte, sausio 
25 d. Vakarę tą dieną nuo 9 v. 
bus vakarienė susipažinimui su 
Pittžburgiečiais ir su svečiais.

Pėtnyčios ryte Seimo sesijos, 
vakare koncertas su perstatymu 
“Brolžudys”, ką atliks “Biru
tės” Choras.

Subatoj vėl sesijos, o vakare 
prakalbos. Kalbės geriausi San- 
dariačiai kalbėtojai.

Nedėlioj taipgi prakalbos — 
po pietų South Side dalyj.

Rengėjai geidžia kad visi de
legatai kurie galės dalyvauti va
karienėje praneštų iškalrio ren
gėjams kad butų galima žinoti 
kiek žmonių dalyvaus (vakarie
nei tikietaS $1.50).,

Kurie iš delegatų sutiktų pa
dainuoti, taipgi lai praneša ren
gėjams kad butų galima iškalno 
žinot ir pagarsint programe.

Visais vakarienės ir koncerto 
reikalais kreipkitės prie Seimo 
rengimo Komisijos nario, Juozas 
Virbickas, 149 Moultrie St.

Seimas bus Lietuvių Mokslo- 
Dr-jos salėj, 142 Orr St. Visi 
Seimui pasveikinimai/ aukos ir 
telegramai turi būti užadresuo- 
ta: Lithuanian National Con
vention, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Seimo Rengėjai.

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir

ir bandykit

Kaip Geriausia Juos Padaryt su 
Amerikonišku Maistu

I^OžNA 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
ru 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 iS tų^valgių reikia gaminti iš pro
duktų kuriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu

viškai šeimininkei prisieina ^susitupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

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

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

qpOJI serija valgių gaminimp nurodymų, mes pasitikime, pa
sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams stiside- 

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

RECEPTAS No. 10

daržovių ZŲPė

UNSWEETENED 
‘VAPORATt1’

Milk

1 puodukas Borden’s 
Evaporated Pieno 

l/i puoduko sukapotų 
ąyogunų

1 šaukštas sviesto
2 puodukai supjaustytų 

kopūstų
!4 puoduko sukapotų 

morkų
1 šaukštas kapotų pipi-

1 leak (mesa prie kau
lo)

1 saukšt. kapotų celerų
1 bulvų 1 tomatė
1 l/i šaukštuko druskos 
Yą šaukštu m o pipirų,

paprikos, čiobrelių
2 šaukštas miltų

Kaip Ta Pagaminti
Apkepink pusę puoduko sukapotų svogūną 

.pusėj šaukšto šviesto, dadėk vieną ir pusę 
kvortos verdančio vandenio, du puoduku su
pjaustytų kopūstų, pusę pupdiiko sukapotų 
morkų, 1 leaką, 1 šaukštą kapotų pipirų, 1 
šaukštą sukapotų salierų. Virk smarkiai per 
dešimts minutų, paskui, palengva per valan
dą laiko. Dadėk vieną vidutine didumo bul
vę į šmotukus sukapotą ir tomatę, vieną ar 
pusę šaukštuko druskos ir ketvirtdalį šaukštu
ko pipirų, žiupsnelį paprikos ir čiobrelių. Vi
rink dar valandą daugiau. Laikyk ne visai 
puodą uždengtą visu laiku. Dešimts minutų 
pirm davimo patirštink dar pora šaukštų mil
tų išmaišant viename puoduke' Borden’s Eva
porated Pieno.

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.

THE BORDEN COMPANY 
1DEN BUILDING, NEW YORK

SHENANDOAH, PA.
Musų miestelyje nors žmonės 

linksmai šventė Kalėdas, oras 
buvo gražus ir šiltas, bet netru
ko ir liūdnų atsitikimų. Piginą 
dieną Kalėdų y ienas vyras nu
šovė nakčia mergą ir pats sau 
atėimė (gyvastį. Buvo šitaip. 
Kokis tai Fred Foltz, 21 m. am
žiaus vaikinas, turėjo megriną 
Lietuvaitę, Marę Valenčiutę, 18 
m. amžiaus; jiedu draugavo ko
kį laiką. Kada merginos tėvai 
dažinojo kad jaunikis yra neka
talikiško tikėjimo, atsakė kad 
dukters neleis su juomi žsnytis, 
ir liepė jai daugiau su juo ne- 
draugaut. Pirmą dieną Kalėdų, 
Marė atėjo į šokių salę pasišok
ti ir rado tenai savo buvusį jau
nikį. Kelis sykius su juo šokus, 
ėjo namon. Vaikinas tuo tarpu 
pakalbino ją pas save, sakdamas 
turįs nupirkęs jai gražią dova
ną, norįs paduoti. Ji nieko pik
to nemanydama, ėjo sykiu su 
juo. Parsivedęs iki savo namų, 
jis liepė jai palaukt lauke, o jis 
eisiąs atnešti Kalėdų dovaną. 
Nuėjęs į vidų, jis pasiėmė re
volverį, atsisveikino savo tėvus 
ir išėjo per duris. Jau buvo 
11:30 valanda nakties. Atėjęs 
pas savo meilužę, apkabinęs ją 
pridėjo revolverį jai prie gaivos 
ir paleido šūvį užmušdamas ją 
ant . vietos. Paskui paleido sau 
šūvį į galvą, bet antsyk nemirė. 
Buvo nugabentas j ligohbutį ir 
ten, mirė. Už tokį pasielgimą, 
tėvas savo atmaus nepriėmė į 
savo namus nei šermenims. M. 
ValenčiUtė palaidota gruodžio 30 
dieną.

Toki nuotikiai turėtų pamo
kint kitas merginas Lietuvaites 
verčiau rinktis savo tautos vai
kinui, ne svetimus kurių jūsų 
tėvai neužkenčia, per ką atsi
randa visokių tragedijų ir ne
smagumų tėvams.

J. Basanavičius.

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. Per 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.

GERB. SPRAGILAS KLE
RIKALŲ SEIME ČI- 

'KAGOJ
Vardan “Raugo”, “Dar

ko”, “Barškalo” ir “Vyžio”. 
Amen. O dabar aš pasaky
siu jums tą mieli mano bro
liai ką pasakysiu.

Ant visų vožnių atpuskų 
ir diplomatiškų piknikų da
lyvauja gerb. Spragilas, jis 
neatsilieka ir nuo seimų.

Daugiausia seimų atsibū
davo vasąrą, ale kad j sei
mą suvažiuoja daug karšta
galvių tai praktiščiau seimą 
laikyt kada termometre gy
vasis sidabras nuslūgęs iki 
netoji zero.

Paskaitau ‘Rauge’ kad Či
kagoj atsibus klerikalų sei
mas, susirenku savo diplo
matiškus kredencijalus j di
plomatišką krepšelį ir va
žiuoju. Ba mat reikia pra
nešt savo skaitytojams kas 
seime nutaria ir kas bus da
ryta.

Nuvažiuoju j Čikagą, nu
einu į salę, ir kaipo nepažįs
tamas delegatas atsisėdu. 
Šaukia visus paduot manda
tus, nešu ir aš. savo. Ale 
mane nepriėmė, ba nebuvo 
ant mano mandato užspau
sta klebono delnas.

Tada vietoj garbingo dele
gato likau' tiktai paprastas 
svečias. Sėdžiu ir klausau.

Seimą atidarant, dvasiš
kas tėvelis, atsistoja, peržeg
noja visus, pats plumpt ant 
kelių, ir yaro rąžančių nuo 
vieno galo iki kitą; ir aš — 
plumpt ant kelių, irgi, neno
rėdamas kad kitų akįs ant 
mane pultu ir paskui galė
čiau likt iš salės išmestas ir 
negirdėt kas bus nutarta.

Po kalbų, pasveikinimų iš 
visų klerikališkų redakcijų, 
jų tarpe ir nuo nupešto “Va
nago”, prasidėjo svarstymai. 
Tvarkos laikytasi taip kaip 
“Rauge” buvo paskelbta:

a) Katalikų veikimo ap
žvalga praeityje.

Pirmiausia buvo apipasa
kota kad nežiūrint visų su
puvusių kiaušinių kiek sa
lėje ant kalbėtojų išmėtyta 
per praėjusius desėtkus me
tų, kiek šliuptamiais išva
dinta, kiek lermų sukelta vy
čius suorganizavus, kiek iš
keikta laikraščiuose ir kiek 
ant to energijos ir laiko iš
eikvota, vistiek bedieviams 
kelias neužstota ir nesulai
kyta apšvietos platinimas ir 
mokslo viršaus ėmimas.

Paskui kiti raportavo kad 
iš visų surinktų aukų neva 
Lietuvos našlaičiams, uni
versitetui ir kitokiems ga
lams kunigai Lietuvoj sau 
gerų laikų turi, turi iš ko 
agituot už savo partiją, ir 
pranešta kiek dar naujų ke
linių visokiems špicams pri
pirkta.

Kun. Garmus bevielių te
legramų pranešė kad jis dar 
Virbalyje kartuvių nepasta
tė ir neranda žmonių kurie 
jam tą darbą atliktų, o pats 
nemoka kirvio valdyt. Pi
nigus del kartuvių surinktus 
baigia išleist ir nežino kas 
bus toliau, ba šįmet bedieviai 
daugiau balsų į seimą gavo, 
o jį su prakalbomis nuo bač
kų varto, dar kartais gali 
po bačka pakišt ir užvožt. 
Reikalinga naujo vajaus.

Pąskui vėl pederacijos se
kretoriatas raportavo kad 
iš visų kunigų nesiranda nei 
vieno kuris sutiktų važiuot 
į Kongo ir į Braziliją bez-

džioni tarpe kultūros vajų 
pradėir didelis skandalas, 
ba japinigai tam vajui su— 
rinktiaigiasi.

Paai buvo raportai kiek 
kur kiigų su parapijom a is 
susiniė, kiek klebonai gas- 
padin nuskriaudė, ir kur 
koks.eištikimas kunigėlis,, 
vyskuii apskųstas, liko iš
varyt už nepriklausymą į 
Romios orgiją arba Kunir* 
gų KiKluks Klaną.

Vis’aportai priimta kak
tų buptelėjimu į grindas.

Poį) sugiedota karunka 
ir ato laikas ir pasibaigė 
pirmaesija.

Sesi,antra. Poteriai ir 
skaitytas pasveikinimų. Te- 
legrans iš Lietuvos atsto
vybės

S vartymas (b): Katalikų 
ateitii uždaviniai.

Aparėt, kad naujos baž- 
nyčio; nebūtų kiauros, ba 
paraponai tada kaltina ku- 

' nigusiž suvogimą pinigų, 
bažnjlos pastatymą tik ant 
vištodeojos, o išaikvojimą 
desėtl ar šimtų tūkstančių.

Praėt ekstra rėksnių va
jų ir Sst po išpažinties bau
sme včių armiją ir davat
kas į edievių prakalbas vi- 

| sur leną kelt, ba tas pasi- 
i rodė ąsekminga laike bol- 
Į ševikiužsi'kvailiojimo.

Prišyt visus kunigus į 
orgiją) kurie priešinsis ap
skųst yskupams kaipo bol
ševiku ir bažnyčios griovė
jus.

Pasi’rt pensijas atstaty
toms įspadinėms.

Sukt milijoną dolarių ba
žnyčią klioštorių statymui 
Lietup, ale tuos pinigus 
vėl smudot savo politikai.

Nuirta užgirt atstovą ir 
išneštam padėką už atsi- 
lankyą ant vyčių piknikų 
ir petracijos rąžančių kal- 
bėjim vakarų.

Paart $75 išleidimui dar 
vieno .umerio “Vanago’’.^.

Vis) bedievius surasyt 
ant juio listo ir paskui pa- 
kalbinjuos prisidėt prie or- , 
gijos (prižadėt geras algas 
iš foro kad tik jie nepla
tintų sv.o šėtoniško mokslo.

Suėj laikas ir pasibaigė 
Į antra isija. Po to sekė ap- 
lankyns Šv. Kazimiero iš 
Lenkis mergyno. Ir aš 
nuėjai 0 tu dievuliau ma- 

I no kolų gražių Kazimierie- 
įčių! ods žmogus imk ir 
lik vkuolyne! Ale vienam: 
baisu irp tokios daugybės, 
o kitidelegatai ir kunigai 

, jau tu savas namie palikę, 
[ jiė sunanim čia neliks, 
i. . Svaitybas (c): Da'bartti- 
| nės vkimo priemonės.
I t Viei taip, kiti kitaip apie 
idabarnes veikimo priemo
nes šnkėjų, rėkavo ir šuka
vo, alikad anot tų pilvozo- 
pų dairties visai nėra, o 
tik pieitis ir nuolat atei
nanti teitis, tai dabartinės 
priermės atsakė ateities, ir 
pertaviskas maišėsi. Vie
ni tartą kiti tą, ale kolei ką 
imsi dryt jau ir bus ateitis. 
Kiekvhą žodį kurį ištarė 
jau bvo praeityje, o kurį 
ištars - ateityje, ir tos da- 
bartieijie niekaip nesugau
dė. VI sugiedota karunka, 
visi paagaslovinta, ir atėjo 
vakari ir pasibaigė seimas..

Kitąsykį pasakysiu kaip 
aš vainosiu į Pittsburgo 
Sandaiečių seimą šonkaulio) 
jieškot,

PAH-EXPELLERIS
JUS PAGELBĖS!

Kuomešaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalb, Skausmas greitai apga- 
l • JĮ * Įima ir nesmagumai

—pranyksta. Su 
FJmSy pirmu žnyptelčjimu
EnKjĮrj reumatiško skaus-

mo, nervus kratau- 
čios neuralgijos,kan- 

■ I^nan^i° ir riečian- 
čio.į kruvp strėnų 

^1 dieglio, tuojaus nu-
Ed si pirki t o šito galin

go ir patikėtino šei- 
myninilinimento ir juomi ištrin
kite siūdamas vietas. Tikrasis 
Pain Ejelleris turi musų INKARO 
vaisbahklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdijimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptieko arba iš

F. D. RICHTER 6 CO.t 
1Q4-114outh 4th SL, Brooklyn, N. Y.
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kiasi. Te 
dėlės priežast; 
kurt naują ba 
Jrancuzijos 

pasmaugt Vol 
kus: Francuz 
nigu ar moki 
tijos, bet noi 
galybę Europi 
stybių. Vok 
mas reiškia 
zų. Žinoma,,; 
limą. Ojeig 
sipriešina, ti 
karę. Vokia 
ryžę priešini 
unijos Reinį; 
nesutiks užsi 
euzę militarii 
ti simkt jų j 
euzijos stipri

Anglija, s; 
dys užstoti 
silpninimas 1 
Ida ir mažėj 
lės aplink Da 
glija nori 
Francuzija s 
ją iki Turkai 
siėmė sau.

Rusija irg 
Vokietijai i 
Lenkus. No 
glija už Dar 
taria, susitai 
eitu.

Kokia pus 
pelningiaus 
ir Vokietij; 
Prancūzus 
euzų pusė Iii 
rikai prisidi 
neapsimoka, 
bar skaitosi 
tokia ji ir 1 
laimėta Anj 
Vokietijos-R 
tai trumpu 

- kos kapitelis 
tų pelno iš t

Po tokio 
Dardandius 
nes Amenki 
liai nenori i 
jos aliejaus

Karės pri 
da supranta 
ja.išvien, A 
čiamstikii

Amerika 
menės burei 
kaip nekurii 
mato, prieki 
tijosir kadi 
giau annijoi

Amerikos 
švaistosi po 
nors visai ji 
turi. Vieno 
nimas arui 
šaukt prieš 
Angliją, nes 
ziui kilus An 
daryt Dardi 
viską kas ju

Lietuvai 
laikytis neul 
sija su Vok 
nesulaužys Į 
liškumo. Rai 
Lietuva labi 
juk ji yra ne 
sto šalis.

Bet kaip! 
tysime.

Atstovas
' A]

“Amerikos 
kad sausio 9 c 
Lietuvos Atst 
■paėmė už mo 
Šaltenytę, km 
ne mieste. 1 
Šiolei dirbo Lii 
je Washington 
vn susipažino.

Sliubą davė i 
Šv. Kazimiero 
nas.

Tai yra antn 
Idos rūšies. ' 
oficialiais rėžte 
M. Yčas susipa: 
na šliupiute, pi 
paėmė už mote: 
į Lietuvą. Dat 
stovas, čia bud 
bes reikalais, i 
sau moterį.

Linkime nauji 
laimės ju šeimyn
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trpe kultūros vajų 
didelis skandalas, 

ligai tam vajui sti- 
giasi.
buvo raportai kiek 
Pi su parapijonais 
kiek klebonai gas- 
luskriaudė, ir kur 
įtikimas kunigėlis,, 
apskųstas, liko iš- 
ž nepriklausymą j 
orgiją arba Kuul< 
ūks Klaną.
jortai priimta kak- 
elėjimu j grindas, 
sugiedota karunka 
aikns ir pasibaigė 
ija. i h
Mitra. Poteriai ir 
i pasveikinimų. Te
is Lietuvos atstu

mas (b): Kataliku 
įdavimai. , 
t. kad naujos baž- 
■butų kiauros, ba 
ai tada kaltina ku- 
suvogimą pinigų, 
pastatymą tik ant 
jos, o išaikvojimą 
r šimtų tūkstančių, 
ekstra rėksnių va- 
po išpažinties bau- 
į armiją ir davat- 
evių prakalbas vi- 
kelt, ba tas pasi- 

kminga laike bol- 
sikvailiojimo.
t visus kunigus j 
urie priešinsis ap- 
supams kaipo bol- 
bažhyčios griovė-
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iiiijoną dolarių ba- 
iioštorių statymui 
ale tuos pinigus 
lot savo politikai 
užgirt atstovą ir 
padėką už atsi- 

nt vyčių piknikų 
ijOs rąžančių kal- 
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J75 išleidimui dar 
erio “Vanago”.1-Ji 
■edievius surašyt 
isto ir paskui pa- 
s prisidėt prie or- 
žadėt' geras algas 
;ad tik jie nepla- 
šetoniško mokslo, 
ikas ir pasibaigė 
a. Po to sekė ap- 
Šv. Kazimiero iš 
mergyno. Ir aš 
1 tu dievuliau ma- 
ražių Kazimierie- 

; žmogus imk ir 
yne! Alė vienam 
tokios daugybės, 

jgatai ir kunigai 
,vas .namie palikę, 
įim čia neliks, 
>as (c): Dabartį/ 
io priemonės, 
ip, kiti kitaip apie 
veikimo priemo- 

4, rėkavo ir šuka- 
1 anot tų pilvozo- 
iės visai nėra, o 
s ir nuolat altei- 
is, tai dabartinės 
atsakė ateities, ir 
:as maišėsi. Vie
pti tą, ale kolei ką 
jau ir bus ateitis, 
žodį kurį ištarė 

praeityje, o kurį 
iteityje, ir tos da- 
niekaip nesugau- 
įgiedota karunka, 
islovinta, ir atėjo- 
pasibaigė seimas. 
:į pasakysiu kaip 
siu į Pittsburgo 
ų seimą šonkaulio

Nuo Redakcijos
IŽKAIP BUTŲ AMERIKAI PELNINGIAUSIA 
pUROPOS padangė niau-i 

kiasi. Tenai yra dvi di
delės priežastįs galinčios su
kurt naują baisią ugnį.

Francuzijos užsigeidimas 
pasmaugt Vokietiją yra aiš
kus: Francuzai ne j ieško pi
nigų ar mokesčių iš Vokie
tijos, bet nori pakelt savo 
galybę Europoj virš kitų'val
stybių. Vokietijos slopini
mas reiškia kilimą Francu- 
zų. Žinoma,, jeigu reiškia ki
limą. O jeigu Vokiečiai pa
sipriešina, tas jau rejškia 
karę. Vokiečiai pilnai pasi
ryžę priešintis: darbininkų 
unijos Reinlande ir Ruhre 
nesutiks užsidėti sau Fran- 
cuzų militario jungo ir leis
ti sunkt jų prakaitą Fran
cuzijos stiprinimui.

Anglija, savu keliu, ban
dys užstoti Vokietiją, nes 
silpninimas Francuzų reiš
kia ir mažėjimą Turkų ga- -
lės aplink Dardanelius. An-į ir išgydo jas?

Biskis apie M. Coue
Amerikon atvyko tūlas Pran

cūzas, Emile Coue, su savo nau
ju mokslu — įkalbėjimo ar in- 
tikrinimo sau ko nors, daugiau
sia sveikatos. Kaip jis pats sa
ko, tas jo mokslas nėra naujais, 
tik musų užmirštas, ir todėl jo 
atnaujintas ir turim per naują 
jo mokintis.

Jisai sako: Mes žinome kad 
visas žmogaus organizmas val
domas nervų sistemos, kurių 
centras yra' smegenįs — minčių , 
Sostinė. Kitais žodžiais, sme
genįs, arba mintis, kontroliuoja 
kiekvieną celę, kiekvieną' orga
ną, kožną kūno funkciją. Taip 
esant, ar ne aišku kad mintimi 
mes visai esam valdovais viso 
savo fiziško organizmo ir kad,I 
kaip senovės žmonės parodė am
žiai atgal, mintis — ar intiki-1 
nimas — gali ‘ir sukelia ir ligas

gliją nori Dardanelių, o 
Francuzija stiprino Turki
ją iki Turkai juos beveik at
siėmė sau.

Rusija irgi eitų į pagalbą 
Vokietijai ir sykiu prieš 
Lenkus. Nors Rusija ir An
glija už Dardanelius nesusi
taria, susitaikymo greit pri
eitų.

Kokia pusė butų Amerikai 
pelningiausia? Su Anglija 
ir Vokietija ir Rusija prieš 
Francuzus ir Turkus, Pran
cūzų pusė lieka silpna. Ame
rikai prisidėt prie Anglijos 
neapsimoka, nes Anglija da
bar skaitosi jūrių karalienė, 
tokia ji ir liktų: karė butų 
laimėta Anglijos-Amerikos- 
Vokietijos-Rusijos pusėj, ir 
tai trumpu laiku. Ameri
kos kapitalistams mažai bu
tų pelno iš trumpos karės.

Pyta'goras mokino sausumany- 
mo principus savo pasekėjams. 
Jis parašė: “Dieve tėve, išgel
bėk juos iš jų kančių ir parodyk 
jiems kokia viršgamtiška galy
bė yra juose tik ant pareikalavi
mo.”

Dar aiškesnė ir' pilnesnė yra 
doktrina Aristotelio, kuri moki-

TSINGTAO
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iXPELLERIS
PAGELBĖS!

dama si Pain-Expel leno 
Icautmas greitai apga- 
• Įima ir nesmagumai

— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
r eu mat iš ko skaus
mo, nervus kratau* 
čios ne arai gi jos, kan- 
kinančio ir riečian* 

A į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu* 

-Sjaipirkite šito galiu* 
go ir patikėtino šei- 

mento ir juomi ištrin- 
mas vietas. Tikrasis 
•ris turi musų INKARO

Visi kiti yra pa- 
ais. Kaina 35c. ir 70o. 
ba iš
RICHTER e CO..
I 4th St., Brooklyn, N. Y.

no jog “tvirtas įsivaizdinimas 
priverčia kūną klausyti jo, nes 
tai "yra natūralia judėjimo prin
cipas. Įsivaizdinimas valdo vi
sas jausmų veikmes, o jie, savu 
keliu, kontroliuoja širdies plaki
mą, o per ją, daro judėjimą visų 
funkcijų; taip tai,” visas organiz
mas gali būti jgreitai perkeistas. 
Tečiaus, nežiūrint kaip, tvirtai 
įsivaizdintus, tuomi negalima 
perkeist formos rankos ar kojos 
ar kitų kūno sąnarių.”

Aš tais Aristotelio principais 
vadovaujuosi. Jie turi du svar
biausius, ar vienatimis princi
pus mano paties mokymų sau- 
tsumanymo:

1—Viršijančioji rolė įsivaiz- 
dinimų; 2—Pasekmės kokių ga
lima laukti iš praktikavimo sau- 
intikinimo turi 'būti apribota šia
pus fiziško galimumo rubežių. 

t Nuo įgimimo iki mirties mes 
j esam vergai intikinimų. Musų 
{likimai apsprendžiama intikini- 
mais. Tas yra galingiausias ti-. 
ronas iš visų kurio, jeigu neap- 
sižiurėsime, mes visi liksime ak
li įrankiai.

Didžiausias Dinosauras
Iš Argentinos pranešama jog 

Patagonijoj atrasta šlaunų kau
lai didelio vPatagoniško dinosau- 
ro, kiekvienas kaulas yra dvie
jų metrų ilgio (netoli devynių 
pėdų), ir sakoma jog tai yra di
džiausias iš iškastų žemėj seno
vės laikų, milijonų mėtų atgal, 
buvęs sutvėrimas. Tie du kau
lai, sykiu su kitais likučiais to 
milžiniško mamalo, rasta lapkri
čio 20 d. Sulyg 'kaulų didumo, 
apskaitliuojama kad kuomet tas 
dinosauras slampinėjo mesozo'iš- 
Ikose giriose jis buvo mažiausia 
140 pėdų ilgio.

Dinosaurai, milžiniški prany
kusių amžių sutvėrimai, vaikš
čioję po žemę keliolika milijonų 
metų atgal, buvo tokie dideli kad 
stovėdami ant žemės galva galė
tų pasiekt musų dviejų augštų 
namų kaminus. Jie palengva iš
nyko, jų viėtas užėmė mažesni, 
kurie galėjo prisitaikyt prie gy
venimo aplinkybių.

RED. ATSAKYMAI
Malkasdeak V. R. Delianis. — 

Laišką Biblijos Studentams pa
talpinsime prie pirmos progos.

M. Vaidylai. — Straipsnį “Vil
niečių Jaunimo Draugija” su
naudosime kaip tik rasis vietos. 
Ačiū. Meldžiame daugiau para-' 
šmėti.

ALEKSANDRO FROMO-GUŽUČIO 
100-METINES SUKAKTUVES

Emile Coue nėra gydytojas, 
nors jį kiti tokiu vadina. Jis 
negydo tik pataria kaip užsilai
kyti sveiku. Jo svarbiausia dok
trina yra sauįsitikinimas jog 
“Kiekvieną dieną visokiais bu
dais aš einu geryn ir geryn.”

“ZT’.RUODŽIO 10 d. pasitrauki- 
NJ mas Japonijos iš jos nuo- 

mojimo pasibaigimas Tsingtao 
ir Kiaočow srityje, ir tuoj prasi
dėję Chiniečių banditų veikimai 
pažymi pranykstantį sapną Ja
ponijos plėtimosi į tą Gėlių Ka
ralystę, taip kaip užleidimas tos 
pačios teritorijos Japonijai be- 

Po“ tokio * laimėjimo* “iiž veik aštuoni metai atsal pa*y™- 
■ “ ■ jo tragišką galą Vokietijos im

perialistinių sapnų toje šalyje”, 
patėmija b'uletinaš' iš Washing-

Dardanelais vėl butų ginčai, 
nes Amerikos" aliejaus kara
liai nenori užleist Maž. Azi-
jos aliejaus laukų Anglijai. ton,_ National Geographic 

Karės prieš Angliją, o ta- Society raštinės:, T. ___ _• “Sis onn ......................‘šis 200 ketvirtainių mylių 
sklypas garsaus seno šantungo”, 
tęsia toliau bvrtetinas, “per tiiik- 
stančius metų mažai turėjo kuo 
atsižymėti nuo panašiai miegan
čių 'sklypų Chinijos pajūrio že
mių. . Staigu (ji išbudo dvide
šimts- keturi metai atgal ir pa
saulio akįs nublat į ją žiurėjo. 
Ji buvo šviesoje visų tuo laiku: 
kaulas už kurį imperijos pešė
si, ir klausimas tuštiems diplo
matiniams ginčams ir ultimatu
mams, kolei dar nebuvo j on pra
dėta šaudyt iš laivų ir baisiais 
šoviniais.

“Tsingtao, uostas viso Kiao- 
čow ploto, buvo tikrai pasakiš
kas kaimyniškoms sritims. Ati
trauktas nuo savo gyvenimo kai
po žuvininkų kaimelis jis liko 
paverstas į ‘Beplėtmį Miestelį’, 
tararivimui pirmiausia vartais 
Vokiečių Kultūrai ir komercijai; 
vėliau kaipo spraga Japoniečių 
intekmei ii’ prekėms.

“Kuomet Vokietija nusprendė 
lenktyniuoti su kitomis Europos 
šalimis kurios užimdinėjo skly
pus Chinijos teritorijos, ir Išso
dino savo kariumenę Tsingtao 
-miestelyje 1898 jis -neturėjo 
beveik nieko daugiau kaip mažą 
siaurą gatvę per miestelį nusta
tytą žemais Chiniečių budim 
kais su popieriniais langais ir 
šiaudų stogais. Vienas iš gru
pės budinkų buvusių bent kiek 
vertesnis buvo tai ‘Yamen’ Chi
nijos gubernatoriaus Tsingtaoj. 
Tuos Vokiečiai užėmė savo val
džios perdėtiniui.

"Sykį tenai, atėję Vokiečiai 
dirbo smarkiai perdirbimui to 
kaimelio į sudėtiną ‘Mažąjį Ber- 

*■*«• liną’ ir ‘Vokišką Hongkong’ apie
Tai yra antros Vestuvės šito- kurį jie sapnavo. Chiniečių r.a- 

kios rūšies. Lankydamasi su. mai paimta į .Vokiečių žinią ir 
oficialiais reikalais, karės, laiku išvalyta; pastatyta laikini ba- 
M. Yčus susipažino su p-le Aldo- rakai, pąskui įrengta nuolatiniai, 
na Šliupiute, paskui atvykęs ją I Plačios gatvės išvedžiota ir nu- 
paėmė už moterį ir parsigabeno I sodinta medžiais; didesni biznio 
į Lietuvą. Dabar Lietuvos At- budinkai ir gyvenimai augo. Su- 
atovafs’, čia būdamas su valsty- vesta nuobėgų sistema ir imta- 
bės reikalais, rado Amerikoje si kitų sanitariškų įmonių, ir iš 
sau moterį. 1 , kalnų suvesta gėrimui vanduo.

Linkime naujai porelei geros j Išbudavota tvirtos granito sie- 
laimės jų šeimyniškame gyveni- nos vandeniui pakraštyje laužy
me. ti ir didelės priestotės; uostas

da suprantama su Francuzi
ja išvien, Amerikos pinigu o- j 
čiams tik ir reikia.

Amerika laiko savo kariu- 
menės būrelį Vokietijoj tik, 
kaip nekurie senatoriai per
mato, priekabei prie Vokie
tijos ir kad butų progos dau
giau armijos siųst Europon.

Amerikos kariški laivai 
šyaistosi po Dardanelius — 
nors visai jie ten nieko ne
turi. Vieno laivo nuskandi- 
nimas ar užėmimas gali iš
šauki priežastį karės prieš 
Angliją, nes mažiausiam kri
zių! kilus Anglija bandys už- 
daryt Dardanelius ir paimt 
viską kas juose randasi.

Lietuvai geriausia tiktų 
laikytis neutrališkai, ir Ru
sija su Vokietija be abejo 
nesulaužys Lietuvos neutra- 
liškumo. Ramumoj laikantis, 
Lietuva labai pralobtų, nes 
juk ji yra neišbaigiamo mai
sto šalis.

Bet kaip bus ateityje ma
tysime.

Atstovas v.’- Čarneckis 
’ Apsivedė

“Amerikos Lietuvis” praneša 
kad sausio 9 d. Worcester, Mass., 
Lietuvos Atstovas V. Čarneckis 
paėmė už moterį p-lę Eleonorą 
Šaltenytę, kurios namai yra^ta- 
me mieste. P-lė .Šaltenytė iki 
šiolei dirbo Lietuvos Atstovybė
je Washingtone, kur su Atsto
vu susipažino.

Šliubą davė Kum. J. Jakaitis, 
šv. Kazimiero parapijos klebo
nas.

išgilinta kad galėtų tilpti didie
ji laivai. Milžiniška plakanti 
laivams taisyti priestotė išreng
ta ir tuomi. buvo užbaigta vis
kas kas iš seniau buvusio mažo j 
apsnūdusio Tsingtao padarė pil
nai komercialę ir laivyno stotį ir 
imperijos punktą.

“Prasidėjus pasaulinei karei ■ 
Tsingtao perstatė stebėtiną pa- . 
sėkmę ‘Vokiečių atsakantumo’. ■ 
šešiasdešimts milijonų dolarių 
buvo praleista miesto perdirbi- ■ 
mui. Puikus gelžkeli's nutiesta 
į vidų šantungo, kasyklos atida- ' 
ryta ir prekių vežiojimas nuo- : 
lat didėjo. Apie tą miestą pa- ' 
tįs Vokiečiai kurių buvo virš 
4,000 krautuvninkų, profesiona- ' 
lų ir kitokių civilių, šalip mili- 
tarių, kalbėjo su dideliu teisin
gumu kaipo apie “rojų ant že- ' 
mes’. Net aplinkiniai kalnai, : 
pirmiau buvę nuogi, buvo apso
dinta giriomis. Geros Vokiškos 
mokyklos tenai buvo įsteigta. . 
Puikios maudynės pajūryje su
tvarkyta pristačius hotelių, ir 1 
ta vieta smarkiai pradėjo augti 
į smagų rezortą Europiečiams . 
gyvenantiems Chinijoj.

“šito labiausia Vokiško mies
to pobūdis perkeista 1914 me
tais beveik taip radikaliai ir taip 
greitai kaip krutančių jų paveik- 1 
slų vaizdas nuo Londono pakei- ■ 
čiama ant Nęw Yoiko. Vokieti- : 
jos vėliava nuimta lapkrityje ir 
diduma Vokiečių pasiųsta į Ja
poniją kaipo Belaisviai. Civiliai 
Japoniečiai lygiai ir kareiviai 
veržėsi tenai; ir onrs ‘Mažojo 
Berlino’ architektūra pasiliko 
beveik nepalytėta, visa tos vie
tos atmosfera paliko Japoniška. 
Iš savo pusės Japoniečiai paro
dė dar daugiau energijos negu, 
buvo darę Vokiečiai, norėdami 
savaip miestą perdirbt. Tenai, 
tarp išdidžių Vokiškų budinkų, 
žydėjo intekmė ir kultūra Nip^J 
pono. Ištiesų Japonai ..yįskamė k 
buvo pilniau nusistatę negu' jų 
pirmtakunai. Iki vidurio 1920 
metų suvirs 28,000 Japoniečių 
buvo jau persikėlę į tą miestą. 
Mokyklos tapo įsteigta mokini
mui Chiniškai naujiems atėjū
nams, taipgi ir reguliarė mokyT 
mo sistema užvesta augštesnių 
ii* žemesnių Japonijos mokyklų. 
Per tą uostą komercija augo su 
pastebėtinu greitumu, dauguma 
laivų, žinoma, turėjo Japonijos 
-vėliavas.

“Tsingtao yra tolimas nuo 
Amerikos', tečiau per komerciją 
jis turi susinėsimą su šia šali
mi. Kuomet vasaros laiku ma
tai ką dėvint šantungo šilku, 
greičiausia jog tas audimas -at
plaukė 'per Tsingtao; ir tonai tų 
beveik neįmatomų plaukams 
tinklelių kurie laiko neapkarpy
tas Amerikos moterų kudlas vie
toje taipgi pradeda savo jūrinę 
kelionę iš to Vokiško-Japoniško 
uosto kuris iš vardo dabar pa
lieka Chinišku.”

SO. BOSTON, MASS.
“Vaikas ar Mergaitė?” Gruo

džio 31 d. Gabija buvo parengus 
Lietuviu salėj koncertą ir Miko 
Petrausko operetę “Vaikas ar 
Mergaitė?” Publikos suėjo tiek 
kad net salėj netilpo; daugybė 
viduje turėjo stovėt net stati. 
Tas parodo kokią užuojautą Ga
bija turi visuomenėje, o ši dai
lės draugija daugiausia yra pa
laikoma Sandariečių.

Visas vakaro programas susi
dėjo iš dainų ir muzikos. Dai
navo žymus dainininkai: Kazys 
Kindaras — '“Ko Liūdit, Svete
liai” (M. Petrausko); Milda Mo- 
nikaitė, “Ne del Tavęs, Bernu
žėli” (St. Šimkaus); ji susilau
kė trukšmingų plojimų; V. Tre
čiokas, jaunas vaikas, grojo gra
žiai smuiku: Z. Neviackienė su
dainavo “Jūrių Bangos” (M. Pe- 
traukoj’; M. Podeliutė skambino 
pianu ; M. Monikaitė sudainavo 
iš operos “Birutės” (M. Petrau
sko) ; po jos griežė smuiku “Me
ditaciją” rodos svetimtautis, ku
rio nei vardo nepatyriau. Vyrų 
kvarteras sudainavo dvi dainas, 
“Gaudžią Trimitas" ir “Perkūni
ja” (M. Petrausko).

Paskui prasidėjo operetė — 
muzikaiis farsas, žodžiai Staga
ro, muzika Petrausko. Veikė
jai: Ponas Pipimickis — J. E. 
NavadauskaS; jis atliko tikrai 
artistiškas. Ponas Zacirka — 
M. Biekša, jis irgi atsakančiai 
išpildė savo užduotį. Poni Za- 
oirkienė — Milda Monikaitė; 
apie jos talentingumą nei neap
rašinėsiu, nes ji gabi kaip daini
ninkė taip dr lošėja. Ponas Ko- 
bilčinskis — K. Sidabras. Jam 
patartina butų tik teatrus lošt, 
nes jis tikrai artistas. Ponas 
Zdechlickis — N. Rastenis, irgi 
žymus dainininkas ir politikas, 
bet sykiu ir atsakantis lošėjas. 
Jurgis, Pipimickio tarnas, —V. 
širetkis, lošė gerai.. Gabris, 
Zdech'lickio tarnas, V. P. Jan
kauskas ; Rožė, Zacirkų tarrraitė- 
auklė — Z. Navickienė; Zacirkų 
.tarnai — Sofija Kazla'uskiutė. ir 
J. Bulskis; Dvynukai — Ą. Po- 
clęliukas ir G. Norkuųiutė. Tu
riu pasakyti kad šieflu' vhlklP' 
čiai labai puikiai išlavinti ir ga
bus-; net malonu buvo žiūrėt į 
jų lošimą. Už tai reikia tarti 
ačiū musų gerbiamam Petraus
kui, nes per jo uolų pasidarba
vimą mes tegalime pasidžiaugti 
tokiomis pramogomis.

Dar tikimės turėti vieną pro
gą — ir gal jau paskutinę — už
girsti patį visų gerbiamą ir my
limą M. Petrauską dainuojant, 
nes jis žada turėt koncertą So. 
Bostone vasario 11 d. Ateinan
čią vasarą žada išvažiuot Lietu
von. Labai gaila butų mums 
persiskirt su tokia brangia ypa- 
ta kaip gerb. M. Petrauskas. 
Neteksim žvaigždės musų tarpe 
kuri per ilgus laikus švietė mu
sų Amerikiečių dalios padangėj. 
Vienok reikia linkėti jam kuo- 
geriausios kloties Tėvynėj Lie
tuvoj, lai jis ‘ir toliau darbuo
jasi Lietuvos žmonių tarpe'kaip 
dirbti tarp musų.

Ledų Karalius.

| APKRIČIO 30, 1822 m., gimė Lietuvių 
raštininkas Aleksandras Fromas-Gužu

tis, kuris savo raštuose vartojo slapivardį— 
Al. Gužutis, kurio raštų dauguma talpino- 
si “Vienybėje Lietuvninkų”, kurie paskiau 
tap© ir į knygas atspausdinta.

Kur Aleksandras £imė, augo ir moki
nosi kol kas stokuoja žinių. Aleksandras 
paėjo iš bajorų šeimynos, bet dvasioje buvo 
tikras Lietuvis ir matąs savo brolių viso
kius vargus, ką ir aprašė savo raštuose, 
“Vargdieniai”, — kur pasirašė kaipo Myko
las G., ir dramoje “Ponas ir Mužikai”. ,

Garbios atminties Raštininką teko man 
pažinti Liepos mėnesyje, 1891 metuose. Be- 
sportaujant tuometu su “Varpu” teko man 
lankytis daugelyje vietų, kur susipažinus su 
vienais gavau rekomendacijas pas kitus.

Taip lankantis pas velionį Davainą Me
čislovą Silvestraitį, Davainnve. v-1 
nujus, arti Raseinių, Silvestraitis patarė 
aplankyti ir Gužutį, gyvenantį savo “dva
re“ Gonkiškyje, Girkalnio parapijoje, ir pa
pasakojo kaip surasti Gužučio “dvarą”.

Nuėjus pas Gužutį radau jo du vaiku 
parvykusių vakacijoms praleisti, prie kurių 
apie Lietuvos reikalus nekalbėjome. Gužu
tis priėmęs keturis numerius “Varpo” labai 
pasidžiaugė ir pasakė: “Girdėjau apie ‘Var
pą’ jau senai, bet niekaip negalėjau gauti”, 
ir pakavojo liuosai valandai skaidyti Ma
ne pasiliko visai savaitei viešėti, sako “tu
rėdami daugiau laiko galėsime plačiau pa
sikalbėti, nes trumpu laiku negalima to pa
daryti.” Savo vaikams Gužutis mane per
statė kaipo Petrą Tarnauską iš Gelgaudiš
kio, iš Užnemunės —pažįstamą.

Gužutis daug klausinėjo apie Joną 
Šliupą ir labai apgailestavo jog Šliupas tu
rėjo apleisti “Auszros” redakciją ir keliau
ti Amerikon delei Vokiečių valdžios perse
kiojimų.

Atėjus patogiai valandai, Gužutis at
sinešė nuo augšto net keturis rankraščius 
pradėtus-neužbaigtus, kur buvo:

1. Vargdieniai, apysaka iš baudžiavos 
laikų 5-tos ir 6-toš dešimties 19-to šimtme
čio.

2. Ponas ir Mužikai, drama iš baudžia-' 
vos laikų.

3 Palocius jEžero Dugne (Šauko, Rasei-, 
nių apskrityje), drama.

4. Išgriovimas Kauno Pilies 13’2 me- 
tuose, drama iš Lietuvos .dejų.

Man užvis patiko “Vargdieniai” ir “Po
nas ir Mužikai”, nes juose buvo atvaizduo
ta vargus Lietuvių gyvenimas po Lenkijos 
ponais, ir raginau Gužutį greičiausia baigti 
tuos du veikalu, pasižadėdama^ tuojau at
spausdinti.

Vasario mėnesyje 1892 m. gavau nuo 
Gužučio laišką Tilžėje kad tuojau apsilan
kyčiau. Mat jau buvo pabaigęs rašyti tuos 
veikalus. Tame tarpe Laimei lemiant buvo 
atvykęs pas mane didis knygų gabentojas 
Antanas Gruožis iš Gaupės parapijos, per 
Pašvenčio muitinę, kuris apsiėmė ihane pa
vėžinti iki pas Gužutį ir atgal į Prusus.

Nukeliavus, Gužutis atnešė visus ketu
ris veikalus ir netiesioginai, bet supranta
mai, pasakė jog visas darbas ėmė daug lai
ko ir kad dovanai negalįs tų veikalų atiduo
ti. Misliju sau, jeigu neturėsiu gana pini
gų tai imsiu/tiktai ‘’Vargdieniai” ir “Ponas 
ir Mužikai”. Gužutis apsakęs bėdinumą 
tautiškos literatūros, kurios autoriai dova
nojo raštus ir pinigus išleidimui tų smulkių 
raštų, nieko nereikalavo už savo darbą ir 
visą pelną pavesdavo “drukoriams” Tilžė
je (Mikšui ir paskiau Weyeriui “Amžiną 
Knygyną”), jis negalįs taip'daryti, nes pi

nigų neturįs, o kurie ir jam pačiam yra la
ibai reikalingi senatvėje (70metų), ir sako: 
“Po dešimts rublių tie raštai vis yra ver
tais”.

Nusistebėjau — ir užmokėjęs viso 40 
rublių gryžau Tilžėn.

Po trijų mėnesių “Ponas ir Mužikai” 
jau buvo atspausdinta ir per tą patį Anta
ną Bruožį Gužučiui nusiunčiau 50 knygelių. 
“Vargdienius” pasilikau tolesniam išleidi
mui. ’ “Palocius Ežero Dugne” ir “Išgriovi
mas Kauno Pilies” išsiunčiau “Vienybei 
Lietuvninkų” į Plymouth, Pa. (Amerikoje), 
kuri abu veikalu perleidusi per laikraštį 
paskiau atspausdino knygelėse, taip kad 
bene sausio mėnesyje, 1893 m., jau “Biru
tės” Draugija, Tilžėje, sulošė Šaulių svetai
nėje “Išgriovimas Kauno Pilies” su gera 
pasekme. -

Aplinkybėms neleidžiant “Vargdienių” 
išspausdinti negalėjau ir nusiunčiau rank
raštį taipgi “Vienybei Lietuvninkų”, kuri 
pirma perleidusi per laikraštį, paskiau iš
leido knygoje.

Delei “Vargdienių” autoriaus slapivąr- 
džib Gužutis padėjo vardą “Mykolas G.” ir 
mane prisaikino ant “devynių perkūnų” 
kad. niekam nepasakysiu jog Mykolas G. 
tai Aleksandras Fromas-Gužutis. Jis sa- 
Įkėsi kad jeigu, bajorai-dvarpomai dažino- 
tų jog jis yra “Vargdienius” ir “Ponas ir 

I Muzikai” parašęs, tuojau jį užmuštų.
Kiti veikalai Gužučio yra sekanti:1
Egle Žalčių Karalienė, drama,

' Gudri Našlėj drama,
Myris Keistučio, drama,
Jūratė Marių Karalienė, drama,
Egle Naujapilės Kunigaikštaitė, dramą
Gedimino Sapnas, drama,
Vytautas Krėvoje, drapa,
-Aldona (iš Konrado Valenrodo), dram., 
Vaideliutė arba Žemaičių Krikštas, dr., 
Verguvė Keistučio, drama, ir
Dvi Svodbi, pasaka (šiuos du rankraš

čiuose Jurgis Miksas, Tilžėje prapuldė), -
Baisios valandos iš Lenmkečio 1863, dr.
Šiaip daug jo beletristikos raštų-nove- 

lių ir kitų yra tilpusių “Auszroje”, “Ausz
ros” Kalendoriuje 1884 metų — “Žydai da
lina karališką girią”, “Vienybėje Lietuvnin
kų”,“Rygos Garse” ir kituose.

Nors Aleksandras Fromas-Gužutis mi
rę rugpjūčio mėn. 1900 metuose, jis yra gy
vas musų tarpe ir gyvens, ilgai, ilgai....

P. Mikolainis.

ą385 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25
11146 Apsireiškimai Atmosferoje ............... p. 238 1.00

Ta pati apdaryta *.................. 1.75
49 Darbas — gražus romanas ........ p. 219 75
35 Badas — Dailus vaizdelis .................. p. 260 -1.00

11145 Akyvi Apsiriškimai Sviete ........ p. 79 35
|3201 Apie Dievą, Velnią, Dangą ir Pragarą, p. 72 25
Į1269 Amerika, Rinkinis įvairią faktą pusi: 288 75
" 14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50
Patarmes Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 

svarbi knyga merginoms ir moterims) nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga-

1444 Baltoji Vergija ............. ...................... p. 118 50

1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60
ret H. Sanger, vertė J. Stropus................... 1.00

Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje —; istorijos ruošai 
; nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa

žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, \ 
Pa. .............. ........ ................ ........................  10e

Kun. Dęmbskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai — gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

Reikalaukit “Dirvoje” •

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

1 žingeidų veikalą — tokį indomų kaip buvo “Dausų Kolum
bas”. Šis naujas ilgas veikalas yrą “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 neužteką 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: męs 
•vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinės sistemos tvarkos;

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

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome * ’’ ” ’ Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Sekanti faktai apie Sirijų gal bus žin

geidus visiems.
Mes jau žinome kad žvaigždės skaistu

mas nėra įrodymu jos tolumo nuo musų, te- 
čiau Sirijus, kuris yra 9V2 sykių skaistesnis 
negu yra nustatyta pirmojo didumo žvaig
ždės skaistumas, yra tik aštuoni ir pusė 
šviesos metų atstu nuo žemės, ir tik ketu
rios žvaigždės, iš mažesniųjų, tėra iki šio
lei žinoma kurios randasi arčiau negu Siri
jus. " •

Jeigu musų saulė užimtų Sirijaus vietą 
dausose ji išrodytų tik trečio didumo žvaig
ždė.

Tarp žinovų yra įvairaus nusistatymo 
kaslink didumo ir skaistumo Sirijaus suly
ginus su musų saule. Jo diametras paduo
dama 14 ar 18 sykių didesnis negu saulės. 
Kaslink skaistumo, Newcomb tikrina jog 
Sirijus yra 30 sykių skaistesnis negu Sau
lė, kas gal bus arčiausia prie tikrumo, nors 
kiti žinovai įrodinėja kad Sirijus yra bent 
40, 63, 200, ir net 300 sykių skaistesnis už 
musų dieninę žvaigždę.

Spektroskopas parodo jog Sirijus yra 
visiškai apgaubtas tiršta atmosfera hydro- 
gSno gazų. Jis yra skaisčiausias iš taip va
dinamų Siriškų žvaigždžių, spektroskopiš- 
ko tipo 1. žvaigždė, į kurią rūšį apimta su- 
virš pusė žvaigždžių iki šiolei išstudijuotų.

Sirijus keliauja erdvėmis kaip ir kitos 
žvaigždės, ir jis yra perkeitęs savo vietą 
daugiau negu kitos pirmojo didumo saulės. 
Tuo atžvilgiu garsus Arabų astronomas Al- 
Sufi paduoda Arabišką Sirijui vardą. “Al- 
Albur”. Sulyg to garsaus astronomo, Siri
jus buvo taip pavadinta delei to kad jis per
ėjo skersai Paukščių Kelią pietinėj dangaus 
srityj. Pažymėtinas faktas kad perėjimui 
Sirijui per Paukščių kelią nuo rytinio iki 
vakarinio to kelio šono reikalinga 60,000 
metų. Gal but ta Arabiška pasaka parem
ta ant tradicijos jog Sirijus buvo matoma 
kitoj pusėj Paukščių kelio žmonių' gyvenu
sių Akmens Gadynėje.

Abelnai visų sutikta ant to jog Sirijus 
tolinasi nuo musų su greitumu skirtingai 

' įvairių nustatytu nuo 18 iki 40 mylių per 
sekundą. Jis ateina ant meridiano vasario 
11 d., 9 vai. vakare.

Arabų vardai ir reikšmės svarbesnėms 
Didžiojo Šunies konsteliacijos žvaigždės yra 
tokie: Muržim —Paskelbėjas; Wezen — 
Svoris; Adara — Mergelės; Furid — Skai
sti Vienutė; Aludra — Moteris.

Lietuviikai-Angliškae .ir Angllškai-Lietuviškaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kilris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalia Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam i 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmirius Angliš- 
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tanai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi
naudosi t, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimui.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 610.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ......... $11.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

GEMINI ARBA DVYNAI .
CENOVĖS Chaldėjai, ir lytinės tautos 

abelnai, nieko nežinojo apie zodiako žen
klą kurį mes vadiname Gemini, arba Dvy
nai, nors šios žvaigždės visada buvo laiko
ma kaipo dvynai net tolimiausioje praei
tyje.

Vietoj dviejų brolių, tečiau, senovės 
žmonės įsivaizdino tas žvaigždes kaipo Du 
Ožiukai. Šiame užvardinime reikšmė buvo, 
visai skirtinga ir neturinti bendro su ban
domis su kuriomis jie diena iš dienos buvo 
subendrinti.

Šiame dangaus krašte mes matome tris 
senoviškas ir svarbias konsteliacijas užvar
dintas pagal 'naminių gyvulių kurie užėmė 
svarbią vietą tų žmonių piemeniškame gy
venime iš ankstyvųjų laikų, tai yra Avinas, 
Bulius, ir Ožiukai. Pluche išvedžioja jog 
“veisime gyvulių taip primitivio žmogaus 
'buvusių naudojamų, pirmiausia pavasario 
sezone atsiranda avinukai, paskui veršiu
kai, o vėliau ožiukai, taip jog buvo natura- 
liška kad senovės žmonės kurie žymėjo kon
steliacijas sudėjo tokioj tvarkoj tas tris 
konsteliacijas per kurias saulė praeina pa
vasario sezone?’

Brown mano jog šios konsteliacijos bu
vo paskirta užlikimui pasakų kuriomis se
novės žmonės dramatizavo savo supratimą 
saulės ir mėnulio bendrumo. Jis prirodinė
ja jog Gemini yra dangiškas atvaizdis di- 
džių' Dvynų Brolių danguje, saulės ir mė
nulio, kurie išvien dirba prie budavojimo 
kokio tai 'paslaptingo miesto. Nors jie vie
nas kitam priešingi, jiedu dirba sykui, ir 
tėra matomi sykiu tik dienos laiku.

Žingeidžioje Maundęro knygoje, The 
Astronomy of the Bible, randama minint 
jog ant Babilonijos monumentų ir rubežių 
akmenų, pačių seniausių esamų rekordų, 
randasi atvaizdinta labai daugelyje vietų 
tam tikra sudėtis simbolių arba žymių, ir 
visada jiem paskirta pažymesnė vieta. Tas 
yra vadinama “žvaigždžių Triada”, pusmė
nulis gulintis augštieninkas ir pora žvaig
ždžių netoliese jo.

Tokio simbolio reikšmė da'bar jau yra 
aiški. Keturi tūkstančiai metų pirm Krik
ščioniškos eros, dvi žvaigždės Kastor ir 
Polluks (Castor ir Pollux), Alpha ir Beta 
Geminorum, buvo kaipo rodyklės pirmojo 
jaunojo mėnulio metams prasidėjus, kaip 
panašiai buvo Kapella 2,000 metų vėliau. 
Ši “žvaigždžių Triada” taigi yra tik papra
stas paveikslas ką žmonės matydavo metai 
po meto saulėleidžio danguje, prasidedant 
pirmam mėnesiui 6,000 metų atgal. Tai yra 
ankstyviausias rekordas astronomiško nuo- 
tikio kokis tik mus pasiekė.

Plunket sako jog ankstyvieji astrono
mai kurie išskirstė zodiako vietas, patėmiję 
susilyginimo dienas su nakčia tarpe 6,000 
metų prieš Kristų praeinant dyi skaisčias 
žvaigždes Kastorą ir Polluksą, pasirinko 
jas perstatymui vietų galvų dviejų pavida
lų, kas jų nusprendimu atstovavo lygią die
ną ir lygią naktį to sezono kuriame jie tu
rėjo svarbią vietą.

(Bus daugiau)

; . i
DEL KAUNO OPEROS 

ARTISTŲ
, “Dirvos” .50 numeryje koks 

tai Klumpakojis labai neteisin
gai ir negražiai aprašė dabar 
esančius Amerikoje artistus iš 
Kauno — P.'Oleką, J. Byrą, ir 
smuikininką Leškevičių. Jeigu 
teisybę Klumpakojis butų rašęs 
tai gal ir savo pavardės nebūtų 
gėdijęsi pasirašyti, bet norėda
mas matyt paslėpti savo pavydą 
ir blogą valią, panaudojo pseu
donimą, •

Nenoriu čia eiti į diskusijas 
su Klumpakoju, bet man žinan
čiam dalykų stovį negalima to
kio rašto užtylėti nepaaiškinus 
visuomenei.

Dar šiems trims artistams ne
išvažiavus iš -Kauno,- jau buvo 
mari pranešta kad Kauno operos 
namo taisymui prasidėjus ir ne
žinant kada remontas užsibaigs, 
du artistai operos — Oleka ir 
Byra — pasiėmę p. Leškevičių 
važiuoja Amerikon koncertuoti. 
Apie jų važiavimą Amerikon 
man rašė tuo laiku buvęs operos 
direktorius Sodeika ir Meno Kū
rėjų Draugijos pirmininkas J. 
Naujalis, šis faktas parodo kad 
jie yra Kauno operos nariais ir 
turi pilną teisę jais vadintis.

Klumpakojis savame rašte pa
kartoja per kelis sykius kad jie 
nėra pirmaeiliai dainininkai. 
Jeigu kas skaito Lietu-vos laik
raščius, lai atsiverčia pereito se
zono ’Kauno Operos veikimą ir 
ten pamatys Oleką ir Byrą pir
mutinėse rolėse “Fausto”, “Ri- 
goletto”, “Demono”, “Traviata” 
ir kitose kurias tik Kauno ope
ra suspėjo pastatyti. Jeigu jie 
nebūtų buvę pirmaeiliai tai jie 
nebūtų užėmę pirmųjų rolių.

Tolesniai Klumpakojis nepata
ria tarp kitko dainininkams iš 
Amerikos Kaunan važiuoti, nes 
girdi esą egzaminai. O iš kur 
Sodeika ir Kudirka, ar ne iš 
Amerikos? Pagalios jisai pri
duria kad niekas nėra -kvietęs iš 
Amerikos dainininkų. Aš turiu 
laišką Operos Direktoriaus, ku
riame nurodo kuriuos daininkus 
kviečia.

Užbaigoje,savame betiksliame 
straipsnyje Klumpakojis pridu
ria kad Kauno Operos artistai 
nevažinėja* “pasipinigauti”, bet 
dirba del idėjos ir sėdi Kaune*. 
Aš norėčiau paklausti Klumpa- 
kojo ar jisai žino kjir tie visi ar
tistai buvo kuomet Lietuvoje 
duonos mažiau buvo negu Ru
sijoje? Ar'jie dirbo tuomet del 
idėjos Kaune?

Nesmagu į tokius nerimtus 
Klumpakojo užmetimus atsaki
nėti, 'bet kad “Dirvos” redakri- 
ja talpindama tokį straipsnį ga
lėjo duoti savo skaitytojams 
abejonę apie esančius Amerikoje 
tris Lietuvos artistus, ir kad to
kie straipsniai gali nustatyti 
nuomonę tarpe nekuriu žmonių 
jog jeigu keno nors koncertas 
yra rengiama tai jau būtinai su 
tikslu tiktai pasipinigauti, skai
čiau sau už priedermę šį atsaky
mą rašyti, ir pabriežiu kad ta
me klumpakojo straipsnyje tei
sybės yra kuomažiausia, o melo, 
su tikslu šmeižti, kuodaugiau- 
si-a.

Xavier Strumskis.

viso 23 asmenįs.
Vakarienės laiku gerb. Yčas 

buvo “toastmeisteriu”. Jo bū
das ir prilyginimai laibai įvairi- Į 
no kalbas. Kalbėjo beveik visi 
svečiai. Ministerio Pirmininko 
Galvanausko kalba buvo labiau
sia nukreipta į Amerikos Lietu
vių klausimus, k. t. registraci
jos klausimas ir ruošiamasis 
projektas leist gryžusiems Ame
rikos Lietuviams pirkti žemę 
Lietuvoje. Finansų Ministeris 
Lietuvos padėtį.

Bendrai imant, visas vakaras

Baltic States Banko At
stovas Kaune

Baltic States Banko New Yor
ke atstovas Kaune, p., V. K. Rač
kauskas, išbuvęs Lietuvoje po
rą mėnesių, gruodžio 17 d. išva
žiavo iš Lietuvos ir gryžo į 
'Ameriką. Jo atvykimo Lietu
von tiksliu buvo sudaryti ryšių 
su Lietuvos Banku, Finansų Mi
nisterija, su Latvijos Bankais ir 
Vilniaus Bankais.

Baltic States Bankas yra bene 
vienintelė Amerikoje grynai Lie
tuvių įstaiga; iš 317 akcininkų 
312 yrą Lietuvių,. Jo kapitalas 
yra $270,000; depozitai jau sie
kia beveik pusantro milijono do- 
larių. Valdybą sudaro irgi Lie
tuviai, žinomi Amerikos pasitu
rį žmonės, Adv-. Jonas S Lopat- 
to, M. W. Bush (Bučinskas), Dr. 
J. Misevičius, Jonas Skritulskais, 
A. B. Strimaitis, B. ščegauskas, 
W. Šidlauskas, ir kiti. Per tą 
Banką perėjo Lietuvon jau ga
na stambios sumos pinigų — 
maždaug į pustrečio milijono do
lerių per pusantrų metų. Kaip 
atstovas V. K. Račkauskas sakė, 
suvirš 30,000 Lietuvių yra siun
tę pinigus į Lietuvą per Baltic 
States Banką 1921 ir-1922 me
tais. šiaip B. S. Bankas turi 
didelio pasitikėjimo visuomenė
je, ką liudija faktai kad New 
Yorko Valstija ir tos Valstijos 
Bankų Ministerija laiko savo de
pozitus B. S. Banke:

V. K. Račkauskais, iškeliauda
mas Amerikon, iškėlė Metropo
lio Viešbutyj pietus, gruodžio 12 
d., kuriuose dalyvavo musų vy
riausybės ir finansų sferų atsto
vai : Premjeras Galvanauskas Su 
žmona. Finansų Ministeris V. 
Petrulis su žmona, Lietuvos 
Banko Vedėjas Prof. Jurgutis ir I
to Banko, direktoriai: A. Pru- PIRM ATEISIANT KŪDIKIUI. L . r Pirm negu kūdikis ateis yra buti-
sas ir J. Kaupas 'SU žmona; M. Ina kiekvienai motinai sekančią daly- 
Sldževičiūs, Prek. ir Pramonės I ' . . ... .
_ , ... -•» -v- T- l- Pasitarimas su gerai islavin-Banko Pirmininkas M. Yeas, Lie- |tu gydytoju; pilnas kūno išegzamina- 
tuvos Kredito Banko direktoriai vimas, imant ir. pilvo išmieravimą ir 

dažną analizavimą šlapumo.
I 2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. Nureguliavimas perdidelio augi
mo svaryn, dažnai pasisveriant ir su-

Kūdikių aprūpinimas Ir pe

rvirta* šeimynai Ir Uotai

yni dalykai^ kurį mes

LarpULs atvirai Ir Ulini 

pergvildtolL

* STRAIPSNIS II.

kŪDIKIų
GEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

aiškino dabartinę ekonominę* 
buvo labai malonus. Jautėsi; 
jog tarp Lietuves ir Amerikos: 
susidaro tvirti ir rimti finansi
niai ryšiai, ir jie be abejonės bus 
našus ir naudingi Lietuvai atei
tyje. Vakaro šeimininkas V.. 
K. Račkauskas, baigdamas savo 
atsisveikinimo kalbą, pareiškė 
jog Baltic States Bankas yra 
Lietuvos Kredito Banko, Preky
bos, ir Pramonės Banko, Lietu
vos Banko, ir Lietuvos Finansų: 
Ministerijos Korespondentu A- 
męrikoje. Rep.

mažinant krakmolb- ir- cukraus dalį 
valgiuose.

4. Užtektinai skystimų, kaip pieno* 
ir vandens.

5. Nureguliavimas vidurių užkie
tėjimo, jei galima vienu maistu, be 
gyduolių. .

6. Kasdien reikia maudytis, kad 
prakaitavimas gerai eitą.

7. Priežiūra dantų:
8. 'Užtektinai pailsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mank

štintis be nuovargio.
10. ' Reikia nešioti tinkamas dra

panas ir tinkamai pasilsėti.
11. Kaądien. pavaikščioti ore ir 

rai išvėdinti miegruimius.
ge-

MOTINŲ MIRTINUMAS
Retai kas iš musų tikrai įsivaizdi

ną kaip kūdikių gimdymas yra pavo
jingas gyvybei. 1916 metais mes ne
tekome Amerikoje mažiausia 16,000 
motinų nuo priežasčių surištų su kū
dikių gimdymu, p beveik viso to gali
ma buvo išvengti; Gimdymo karštinė 
yra dažniausia mirties priežastis, o 
ji paprasčiausia paeina iš užkrėtimo 
nuo pribuvėjų ar patarnautojų ranką 
motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tina neteka gyvybės; vienas kūdikis 
iš kiekvienų dvidešimts gimusių ne
išgyvena nei šešių savaičių. « O mir
tis karės lauke buvo vienas vyras iš 
penkasdešimts aktiviai dalyvavusių.

A. Vosylius, Dr. B. K. Vencius 
su žmona, J. Smilgevičius; Prof. 
M. Račkauskas,'Vakarų Depart
ment© direktorius B- K. Balutis 
su žmona, J. Strimaitis, K. Nor
kus su žmona, J. Vencius, Kau
no burmistras J. Vileišis, ir kt.,

J; LOUIS EISENBERG į 
STuri Geležinių Daiktų, Pečių,; j 
į Kvaibų, Varnišių, Cinaoja, į i 
į Lieja ir Stogams dangalų >Į 
S 1169 East 79th St, N. E. !> 
į Princeton 1337-K į

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ’ ir laikro
džius ir viso- 

įkius auksinius 
lirdeimantinius 
’dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

^{12?
W; 10 2*J

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO.

Išlavinta priežiūra reikalinga 
ram gimdymui ir reikalinga „ypatin
go mokinimo ir tas yra atskira chi
rurgijos dalis. Geriausias chirurgas 
nėra pergeras jei žmogus kenčia nuo 
nulaužtos kojos ar apendicito.' Gabus 
veterinaras yra pakviečiamas susir
gus brangiai galviją veislei. Taigi, 
ar gyvybė ir businti sveikata motinos 
ir- kūdikio neužsipelno geriausios gy
dytojo ir slaugytojos priežiūros, ku
rią galįma gauti?

ge-

Tom's motinoms kurios turi kūdikių, 
bet negali jų krūtimis penėti, yra la
bai rekomenduojama vartoti Borden’s. 
Eagle Pieną del bonkutės. Tai yra. 
puikiausias pienas -ir gryniausias cu
krus moksliškai sumaišytas ir pri
rengtas. Borden’s Eagle Pienas yra. 
maistas kuris budavoja stiprias ko-. 
jas ir sveikus kunus. Jis pastūmėja, 
kūdikį augti svaryn kas yra reikalin
ga dėl sveikatos ir normališkumo. Jis: 
yra rekomenduojamas gydytoją per 
65 metus del jo augštos kokybės. 
Motiąos atras kad ir normališki kūdi
kiai nuolatos augs ir stiprės su Eagle 
Pienu. Jei nežinai kaip vartoti Eagle 
Pieną, iškirpk kuponą paskelbimo ku
ris telpa šiame laikraštyje ir pasiųsk, 
jį į The Borden Company, o ji' jums; 
prisius visai dykai, pamokinimą jūsų. ‘ 
kalboje kaip penėti savo kūdikį ir ki
tokios svarbios literatūros apie prie
žiūrą vaiką ir savęs.

KITAS DIDŽIAUSIAS PASAULYJE PASIŽYMĖJIMAS—MILŽINIŠKA 
IŠK ABA

išdirbėjai toiletinią dalykų pasaulyje. 
Jie išdirba tokius produktus kaip: 
Colgate’s Ribbon Dental Cream, Col
gate’s Talc Powder, Cashmere Bou- 
ouet Soap,, Rapid Shaving Cream: 
Florient Face Powders ir Perfumų, 
ir daugybę kitų. FAB yra naujas 
Colgate produktas skalbimui ploną 
audiniui.

S. V. Vidaus Reikalu Sekreto
rius Fall rezignavo. Jo vieta 
•buvo pasiūlyta Komercijos Sek- 
retoirui Hoover’ui, 'bet jis nuo 
jos atsisako.

Randolph 2377

Dr. Francis 1. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE; 
Kamp'. E. 55th St. Cleveland. 
Ofiso vai.: 9—12; 1—5; uždaryta 

seredoj po pietų. Vakarais at
dara nuo 6—8.

CUNARD
ELITUVON PER 10 DIENŲ
Vienatinis vandeniu kelias Lietu

von per Southamptoną ant 
Milžiną laiyą

AQUITANIA MAURETANIA 
, BERENGARIA

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

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

KELEIVIAI Iš LIETUVOS
sėda laivan Piliavoj važiuojant j 
Southamptoną ir ten persėda ant 
Milžiną laivų. Plaukia kas savaitė: 

Greičiausi laivai pasaulyje.
Cunard Money Orderiai išmokama 
Lietuvoj greit, saugiai, atsakomai. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštą. 
Tolesnių informaciją kreipkitės j 
šios kompani
jos agentą sa
vo mieste arba 
prie arčiausio.

Colgate & Company pirmiausia nu
stebino pasaulį tuo žvilgsniu patal
pindama didžiausį pasaulyje laikrodį 
virš vieno savo dirbtuvės budinkų. 
Pereitais metais jie pabudavojo di
džiausį termometrą palei Broadwalk, 
Atlantic City garsinimui savo naudin
gą produktą, ir dabar padirbdino šitą 
milžinišką iškabą. Kas sekantis?

Turbut didžiausia iškaba tos rūšies 
dabar dedama ant stogo vieno aštuo- 
nią augštą Colgate & Company bu- 
dinko Jersey City, skersai Hudsono 
iš New Yorko, sakymui “FAB” dide
liu budu.

Plieniniai reniai šiai iškabai sveria 
virš 100 toną, yra 163.pėdų ilgio., ir 
kįla 76 pėdas virš stogo to /astuonių 
augštą budinko, kuris yra 112 pėdų

augščio. Ta iškaba yra daugiau pu
sės paties budinko augščio. Raidės 
sudarančios žodį FAB yra 56 pėdų ir 
6 colių augščio, patįs raidžių šmotai 
yra 12 pėdų pločio, o skersiniai 10 pė
dų ir 6 colių pločio.

žodis FAB lengvai galima skaityt 
nuoga akia už aštuonių mylių tolu
mo, ir tas parašas matyt nuo 30 my
lių atstu. Kas gali išskaitliuos kiek 
akių žiuri į ją kas naktis?

Daug' bandymo darbo padėta prie 
pritaikymo šviesos tai didelei iškabai. 
Vėlai dirbantieji miesto budįnkuoše 
ir šiaip žmonės ant įvairių keltuvą 
po sutemos stebėdavosi kam taip kei
stai išrodanti apšviesti šmotai buvo 
nutiesta ore.

Colgate & Company yra didžiausi

Garsaus Lietuvių artisto 
A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutes

Pasirinkit vardais iš šių: 
Prie darbo .......... ...... 5c 
Palanga, Naglio kalnas...... 5c
Siisigriežįmas . .c ............ 5c 
Lietuvos Ežerai ............. 5c 
Dravės ...................... .'..... 5c
Regėjimas .................. 5c 
Nerys .....'................ 5c 
Giedras Vakaras-....J........... 5c
Tyrinėjimas ............... 5c 
Liūdnas Kraštas .................. 5c
Kauno Apielinkėse Vasarą .... 5c
Palanga. Jajuryje ................ 5c
Nemunas ties Kaunu ............ 5c
Į Šviesią Praeitį ................... 5c
Murmano Kraštas ................ 5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymų. 
Galima siųst pašto markėmis.

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

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
-STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

Perskaityk Šiuo straipsnius kas sa
vaite ir pasidėk ateičiai.

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

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje’’ 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandara” kainuoja: Ameri- 

» koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 Metams, su daugybe 

visokią žinių ir informacijų — Persiduos tik po 25c.

“SANDARA”

JŪSŲ
KŪDIKIS PRIVALO 

GAUTI PIENO
Ką jūs pilate į savo kūdikio žindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kurio pagalba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
{CONDENSED MILK}

Yra motiną vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su pagelba maisto palengvinti savo kūdikiui per
gyventi visą sunkųjį laiką.

Prisiąskite šitą apgarsini
mą į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pa
tarimas ir nurodymus, kaip 
jį vartoti lietuvių kalboj, 
ir puikią kūdikių knygą.

327 E Street Boston 27, Mass.

-J! * X-Ray Egzaminavimas $1.00
ObESi jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butą, arba jei likai be vilties ir nu-

|j?į i J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau
Kfelįl BWftwit * / visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp ją KRAUJO, ODOS, SKIL-

VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
fv i- NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metą pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrą ir moterų duoda maą 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 pasvėiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yra patarnavimui.

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

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

Standard Theatre Bldg.

NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.
Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.
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s idealą. “Sandaroje" 
uokų, ir svarbiausių ži- 
irbiauja įžymiausi Ame- 
lara” kainuoja- Amen- 
aetuvoje metams $3.00, 
ijimui siunčiame dykai.
13 Metams, su daugybe 
aiduos tik po 25c.
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/^AVĘS iš Kenedžio žinią skubiai vykti J 
S1 pas jį, aš išpildžiau jo prašymą, ir už
dusęs ihejau kambarin. Pamačiau kad jo 
Čemodanas gulėjo atviras ant lovos, o jis , 
kai ką krovė į jį nuo koniodės ir iš.

“Skubink, Vali”, jis riktelėjo. “Griebk ■ 
čemodaną ir susikimšk daiktus į penkias . 
minutas, nes mes turime pagauti šeštos va
landos traukinį į Danbridge.” •

Daugiau nei nebenorėjau girdėti. Ųž- 
teko~vieno suminėjimo to mažiuko ir indo- 
maus Connecticut valstijos miestuko, kuris 
tuo laiku buvo visiems ant lupų. Jame įvy
ko žvėriškas nunuodijimas, kurio auka bu
vo gražioji Vera Lėtutė, garsi aktorė.

Kol aš pakėjausį savo kambaryj, Ke
nedis man aiškino dalykus toliau. “Matai, 
mane 'kviečia senatorius Vilardas, kurio 
šeimyną, arba panelė Alma; kas reiškia tą 
patį, tiki, buk jaunasis daktaras Diksonas 
yra auka Suokalbio. Senatorius siūlo man 
viską kad tik aš apsiimčiau patyrinėti tą 
įvykį. Ar jau? Na; tai skubėkime, nes 
mes turime paspėti ant to traukinio kad ir 
kažin kas čia butų.”

Per mieštą ėjome kai padūkę, ir tik 
atsisėdus rūkomajame kambaryj Pulmano, 
kuriame kaž kodėl mes vieni tik ir tebuvo
me, Kenedis lupas pravėrė.

“Apsisvarstykime, Vali”, jis tarė. “Mes 
esame gana gerai apsiskaitę apie tą nuotikį 
iš laikraščių. Bet suverkime tas žinias Į 
šiokią tokią tvarką kad žinotume iš kurio 
galo pradėjus.”

“Ar buvai kada nors Danbridže?” aš 
paklausiau. • - ,

“Niekados”, jis atsiliepė. “Kaip jis at
rodo?”

“Labai indomiai. Tai kombinuotė iš 
senos kolonialės Naujosios Anglijos ir mo
deminės: krūva namų, turtų ir vargingu-: 
mo. Kas indomiausia tai kdlonijėlė New 
Jorkiečių — kaip ją pavadinus — literatų- 
artistų-muzikų koiųbinuotė, aš manau.”

“Taip”, jis pridūrė, “aš irgi tą patį vai
zdavausi. Ir Vera Litūtė priklausė tai ko
lonijai. Gabi tai buvo artistė. Na, Suver
kime dabar žinomus faktus. Štai, šitą ga
bią' artistę, kuriai ateitis šypsojosi, jos drau
gė, ponia Bonkurienė, randa konvulsijose— 
beveik be dvasios — o ant jos staliuko sto
vėjo butelis miltelių nuo galvos skaudėji
mo ir stiklas amonijos. Bonkurienė pa
siunčia tarnaitę pas artimiausį gydytoją, 
kuris pasirodo* esąs daktaras Vaiturtis; o 
kol jis atvyko, ji bandoj artistę atgaivinti 
savomis spėkomis, bet be pasekmių: Ji pa
uosto amonijos stiklą, paragauna miltelių, 
kas buvo labai kvailą, kadangi daktarui at
vykus jau buvo du ligoniai vietoje vieno.”

“Ne, tik vienas”, aš pataisiau, “kadan
gi, paskiausiu gydytojo pareiškimu, jam 
atvykus, p-lė Lytutė jau buvo negyva.”

“Gerai — vienas. Atvyksta gydytojas. 
Bonkurienė serga, tarnaitė nieko nežino, o 
Verą negyva. Jis irgi pauosto amoniją, 
tik-tik pąragauna miltelių, dr vėl turime du 
ligonių, iš kurių vienas yra jis pats. Turė
sime jį pamatyti, nes turbut jo’ patyrimai 
buvo gana baisus. Kaip jis tą padarė, aš 
nežinau, bet jis išgelbėjo ne tik save bet ir 
Bonkurienę nuo mirties. Laikraščiai sako 
kad butą cyanido nuodų, bet įbes turime 
pirma patįs pažiūrėti. Man atrodo kad 
laikraščiai, lyg susikalbėję, paskutiniu lai
ku, nežinodami apie tikrą mirties priežastį, 
visados mėta bėdą cyanidui.”

Kadangi1 aš pats esu laikraščio repor
teris tai Kenedžio pasakymas ąelabai ma
rio skoniui patiko. Kad nusukus kalbą į ki-

tą pusę, aš paklausiau: “Bet kaip su tuo 
laiškučiu nuo daktaro Diksono?”

• “O't, čia tai kryžius viso nuotikio, — 
tas laiškutis nuo daktaro Diksono. Pažiū
rėkime. Daktaras Diksonas, jei aš prisi
menu gerai/ paeina iš senos aristokratinės 
šeimynos, bet neturtingos. Man regis, jis 
susipažino su Vera kuomet ji gavo persi
skyrimą nuo savo vyro, artisto Turstona < 
Jis tada tarnavo ligonbutyj. Po to jis ta- ' 
po perkeltas Į Dan'bridge, kur pasipažino 1 
su Alma Vilardžiute ir su ja susituokė. ■ 
Vera nutarė pavasarį ir vasarą praleisti pas * 

, savo draugę Bonkurienę ten pat, ir nuo ta- ;
1 da pradėjo įvykiai piltis.”

“Ir jei butum pagyvenęs vasarėlę te- ’ 
' nai, kaip man teko, tat suprastum kodėl. 1 
’ Ten yra grupė ilgaliežuvių, kurių užsiėmi- i 

mas yra rūpintis kitų reikalais. Nusiste
bėtume! dažinojęs kiek vienas tos grupės ' 
narys gali plepalų per dieną pagaminti. ' 
Bet nuo laiškučio niekaip negalima išsisuk
ti. Jis stovi, paties daktaro Diksono ranką 
rašytas: ‘Šitas išgydys tave nuo galvos 
skaudėjimų. Dr. Dikson.’ Tai gana aiškus 
priparodymas.”

“Teisybė”, atsiliepė Kenedis^ “bet tas 
laiškutis keistas, ar ne? Jis buvo rastas 
amonijos stikle visas sugniaužytas.”

Pasiekę Danbridžį, mes pirmiausia ap
silankėme pas distrikto prokurorą, kuris 
turėjo ofisą netoli stoties. Jis musų laukė, 
nes Kenedis jam 'telegramų pranešė apie 
musų atvykimą.

“Ar negalėčiau aš pamatyti tą laiškutį 
kurį rado amonijos stikle?” Kenedis pa
klausė.

Jaunas ir energingas prokuroras iš
traukė iš popierų skrynutės sugniaužytą 
laiškutį, kuris buvo dar kiek paprosytas. 
Ant jo, aiškiomis, juodomis raidėmis, sto
vėjo tie patįs žodžiai kaip buvo laikraščiuo- 

, se pranešta:
“Šitas išgydys tave nuo galvos skau

dėjimo. Dr. Dikson.”
! “O ką apie rankos raštą žinoma?” pa

klausė Kenedis. , \ <
“Prokuroras ištraukė visą krūvą laiš

kų, ir padavė lyg nenoromis:
“Bijau”, jis tarė, “kad tarpe šitų ir to 

laiškučio rankos raštų' geriausi ekspertai 
neras skirtumo.”

Jis greitai paslėpė laiškus neduodamas 
Kenedžiui nei suriesti intalpos. Kenedis 
tuom tarpu atidžiai tyrinėjo laiškutį.

“Ar aš galėčiau vėl kada nors patyri
nėti jį, žinoma sulyg tamistos nuožiūros ir 
pavelijimu?” — jis paklausė.

“Žinoma, del senatoriaus ir? tamistos 
aš viską darysiu kas teisėta,, bet vistiek aš 
ginsiu įstatymus nežiūrėdamas kas juos su
laužė”, atsakė prokuroras.

(Bus daugiau)

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

SU NAUJAIS METAIS 
“DIRVAI”,

Sveika, “Dirva” mylimoji, 
Tautoj musų išrinktoji!
Tariant nuoširdų žodelį i 
Linkiu tau ilgų metelių
Tarne Lietuvių darbuotis, 
Savo turiniu didžiuotis, 
Kuris yr’ gana turtingas, 
Įvairumu visiems tinkąs.
Tavo gražios yr’ sakinėlės, 
Įvairios tavo dainelės;
Tavo moksliški straipsneliai 
Žavi Lietuvio širdelę.
Ir Tėvynėj Lietuvoje 
Daugumos tu gerbiamoji; 
Visų esi laukiama, 
Visų viešnia mylijna.
Taipgi ir “Dirvos” artojui, 
Josios sėklų barstyto  jui, 
Linkiu metų kuoilgiausių 
Ir vaisių jo darbo gausių.

Audra.

APIE AITVARUS

Net ir kūdikiai pastebi!

tokią kokią ji pati turi, 
kaip man tinka jį vadinti.

O

ti. Aš vartoju gar-

eisingos opinijos, teisin- 
IA. Jeigu jūsų liga ne
visai trumpu laiku.

eriška yra patarnavimui.

^S”
ard Theatre Bldg.
ENIAIS 10 IKI k 
Trečių Grindų.
■ i i

Nuo Juoku Red.: Su nekan
trybe perskaitėme šias gerb. Au
dros pagyrimų eiles, net abejo
dami ar ištikro “Dirva” yra to 
verta. Reiks pradėt mums ati
džiau ją skaityt, persitikrinsi
me. Labai nejauku patiems apie 
save girdėt pagyrimus — žino
ma jei kas turi nors kiek supra
timo. Taip ir mes. Butų daug 
smagiau tokį pagyrimą priimti 
per kitą laikraštį; bet to nėra 
ko tikėtis, nes kiti laikraščiai 
tik patįs save giria, o visus ki
tus peikia — kaip paprastai bo
bos ir mergos daro.

Gerb. Audrai norime padėkuo- 
ti už jos gražius žodelius, kurie 
matyt yra nuo širdies, ir turime 
viltį ir pasitikėjimą kad gerb. 
“Dirva”, ir toliau tokia bus kaip 
iki šiolei (jei neįstengs pasige
rint).

Dabar mes žinom ką reiškia 
žodis “Kiuizmas” — tai “Coue- 
izmas”, arba Coue’s mokslas ar 
teorija.

Bet ką reiškia tas “Savinkal
bė?”

Už tą žodį- mes prieš “Vieny
bę” nieko neturim, .nes jis yra 
taisykliškas. Tik labai retai, ar 
visai ne, pas mus pavartotas.

Coūe tiki kad žmogus gali sau 
įkalbėt sveikatą, ar ką nors pa
našaus. Tik reikia nuolat tai 
kartoti ir kartoti.

Dabar mes paimsime paties 
Coue įsikalbėjimo sistemą ir pa
žiūrėsime kaip ji veikia ir kad 
ištikro ji duoda pasekmes.

Paimkim tą žodį vyriškoj kil
mėj, tada “Savinkalbė” bus — 
“Savinkalbis”. Ir, paklausyda
mi gerb. Coue’s patarimo kar
tokime tą žodį bent dešimts sy
kių. O pamatysim kad devyni 
paskutiniai išsitarimai bus:

“Avinkaibis”.
Jeigu dabar paimsim tokią 

drąsą pakeisti šiame žodyje rai
des k,ant g, ir b ant v, kurios 
abi poros yra labai skambėjimu 
artimos, ir pakartosime tą žodį 
per dešimts sykių, gausime:

“Avingalvis”.
Ir štai dabar mes prieiname 

prie baisios išvados:
Kiekvienas kuris nuolat kar

tos pagal gerb. Coue tam tikrus 
sakinius apie savo “diena iš die
nos ėjimą 
nesistengs

■ bus tikras

ne j Vietinis Moterų “Daugiau-Ty- 
lėk-Mažiau-Kalbėk” Klubas jau 
liko beveik visai be narių. Me
tiniam susirinkime pakelta su
manymas parinkt naują klubui 
vardą, kad daugiau narių rašy
tųs!. Tam išrinkta komisija.

Už pirmininkės vietą buvo ki
lę didelių ginčų ir varžytinių. 
Prisiėjo, vardan ramybės, eiti 
ant kompromisų: abi pusės nu
sileido išrinkdamos pirmininke 
visai nežinomą naujai atvykusią

iš Lietuvos, Gendrutą Plepie- 
nę.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Ar Jusu Kūdikis
Turės šiuos smagumus?

geryn ir geryn”, o 
save darbu, gerint, 
AVTNGALVIS.

raportai apie 
Gerb. Petras 

pereitą Vasarą 
degtine girtas 
suvažinėjo vai-

J. Urbonui: Aitvarų apie kokius ta- 
mistai kas kalbėjo matęs visai nėra. Jeigu 
kas matė tai gal tik medinio alkoholio pri
sigėręs, ar tam panašiai. Tečiau, apie vi
sokius tokius apsireiškimus, aitvariškas au
dras, kaip ir visus pasakiškus dalykus su- 
sibendrinusius su gamtos apsireiškimais ir 
natūraliais atsitikimais kurių žmonės nesu
pranta, o paveda,kokiai augščiausiai ar že
miausiai esybei, yra plačiai aprašyta kriy- 
įgoje “Kas Slepiasi už Žmonių /Pasakų” — 
“Dirvos” laida.

. Iš didžiausių naujų metų kei
stenybių gerb. Antanas Stankū
nas (vietinis) parodė mums per
eitame num. “Dirvos”, ant pusi. 
1, antgalvį kuris skamba sekan
čiai :

“Grekija Ruošiasi prie Mau- 
jos Kasės”.

Yra burtų tarp musų: Kas ką 
padarė pirmą metų dieną, tą pa
tį daryt ir per visus metus.

Taigi jeigu “Dirva” parašė 
du naujus negirdėtus žodžius: 
“Mauja” ir “Kasė”, ji per visus 
metus turėtų taip daryti.

Bet reikia griežtai laikytis ki- 
tokios-priešingos filosofijos:

Niekas tas pats taip pat ne- 
nusiduoda kaip jau yrd buvę.

Pavyzdžių daug tam duosi- 
ręs manai ir antru sykiu taip 
padarysiąs; bet nepasiseka. Sy
kį paslydęs eidamas atėjęs į tą 
vie'tį vėl manai parpulti, bet ne. 
Sykį buvęs par mergelę ir radęs 
ją vieną, kitą sykį irgi taip ma
nai rasti, bet dabar atrandi ir 
još mamą namie.'

Ir taip daug yra: iš pirmes
nių nusidavimų mes manom to
kių pat įvykių vėl, 'bet stojasi 
taip kaip turi stotis.

Clevelando Blaivininkų Klu
bas turėjo save metinį susirin
kimą sausio 7 d., tuoj po mišių, 
Buvo. išklausyta 
atliktus darbus. 
Bačkunas, kuris 
važiuodamas su 
savo automobiliu
ką, bet išliko nuo didelės baus
mės nes pats vaikas po automo
biliu pabėgo, o už važiavimą 
pasigėrus atsėdėjo septynis mė- 
ko išrinkta vice pirmininke, ba 
nesiūs, tik ką sugryžęs, liko su
sirinkimo išrinktas pirmininku 
šiems metams.

Paskui buvo skaitoma recep
tai kaip greičiausia ir pigiausia 
pasidaryt namie kad daugiau 
pelno butų, ba dabar ir didžiau
si girtuokliai nenori už savo ga
lą brangiai mokėt.

Per visus įmetus prie klubo 
prisirašė apie trįs tuzinai mote
rų. šiame susirinkime viena li- 
moterim's visur tiesos yra.

šnapskus.

Nemokančių rašyt 
Skrajojantis • Klubas 
kiai pradėjo skrajot — daugelį 
narių pakeliais išdrabstė. Liko 
tik viena valdyba.’

Literatų 
persmar-

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS
Septyni “Senojo Pasaulio Stebuklai

Septyni Senojo' Pasaulio' stebuklai — svarbus mok- 
liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinycia; -5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
įa: 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi......................................... ............. $1.00

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas Senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose, 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 
Drūtais audimo apdarais ............................ .

Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kairius panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją _ ,
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juosi
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pafito ženkleliais tiesiai į labarttorijn.

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

Su
1.00

.. 1.60

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos” 
Duodamą geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in- 
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

Kitą naujų metų keistenybę 
mes patėmijome “Vienybėj” No. 
1. Tai yra straipsnis šitokiu 
antgalviu:

"Savinkalbė ar 'Kiuizmas’.”
Kas suprantat ką tas reiškia 

pakelkit rankas. Matot, visi ty
lit. Tai leiskit mums kalbėti.

Po antgalviu padėta šitokie 
žodžiai:

“Diena po dienai tolyn,
“O aš einu vis geryn.

—Kiujės įžodis.”
Kas tas do per žvėris Kiujė?
Nagi sudarkyta pavardė vieč 

no Francuzo mokslininko-hipno- 
tiko ir “dvasiško gydytojo” —' 
Coue. Pas mus paprotis kitų 
pavardes darkyt yra baisiai mė
giamas. Ir mes savo pavardes 
mėgstam darkyt; Jei keno bu
vo Grinkevičius, neva Angliškai 
rašom “Greenkabage”, o jeigu 
vėl. “Vienybės” papročiu išvers
tume tą Lietuvio pavardę į Lie
tuvišką, išeitų “žalias Kopūs
tais”. Ir tt.

Taigi, teisingumo delei, turime 
sau, to paties Coue įžodžiu įsi
kalbėti kad: Pasaulyje yrą tik 
viena tokia ypata kokia yra, ir 
kad ji turi tik vieną pavardę ir

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus”

Žmogus yra mamalas. Mamalai 
yra sutvėrimai kurių pirmutinis mai
stas yra pienas ir kurių visas fiziš
kas kūnas paremtas ant šito stebėti
no skystimo.

Pienas yra vienatinis gamtos pro
duktas padarytas grynai maisto tiks
lams. Viskas kitas ką mes valgom 
ar geriam turi vieną ar daugiau prie
žasčių savo egzistavimui. Vienatinė 
priežastis pieno yra palaikyti gyvas
tį. Taigi bile atsitikime kalbant apie 
maistą, pienas turi turėt pirmą vie
tą.

Be pieno žmogus negalėtų išgyven
ti. Išdžiovink žindomas giles moti
nos krūtyse ir tešmenis karvės, ož
kos ir asilo, ir vienos gentkartės bė
giu žmonijos šeimyna pasibaigtų. At
imk nuo žmonių bile kokį kitą vieną 
maistą, ir kolei normalio pieno ištek
liaus rasis, žmonijos šeimyna tarps.

Pienas yra vienas tnaistas kuris 
duoda galimybės naujagimiui kudi-l 
kiui gyventi; vienatinis maistas kurį 
gali vienodai naudoti dauguma žmo
nių bile kokiose ir visokiose aplinky
bėse. Tai yra tikras gyvenimo pa
būklas.

Tyras pienas yra didžiausia žmoni
jos palaima. Netyras pienas yra di- 
džiausia pražūtis. Taigi pienas turi 
būti apsaugotas laike' jo melžimo ir 
užlaikomas atsargiausiu budu, jeigu 
norima kad jis tarnautų kaipo palai
ma vietoj žudytojo ir prapulties.

Pasekmingai atsiekti tai yra vie
nas iš didžiausių užduočių'pasaulyje. 
Taip šis stebėtinas maistas suben
drintas su viskuo turinčiu aktualę gy
vybę kad tuoj nuo jo išmelžimo jis 
patraukia iš atmosferos nematomas 
gaujas laukiančias rasti tinkamų šė- 
rimuisi vietų. Jeigu nebūna panau
dojama visi atsargos budai žinomi 
modeminiam mokslui, šis šaltinis gy
vybės ir sveikatos gali, bėgyje kelių 
valandų, būti paverstas į perdavėją 
ligų, kentėjimų ir mirties. Patiekti 
pieną kuris galėtų būti garantuotas 
visiškai tyras yra beveik negalima— 
bet ne visai.

Borden’s Evaporated pienas yra ty
ras karvių pienas su palikta jame 
grietine. Visi atsargos budai panau
dota davimui jums pieno su garan
tuotu tyrumu ir gerumu. Jūsų krau- 
tuvninkas turi jo pas save. Užsi'sa- 
kykit keletą dėžių pas jį šiandien.

Gamtos patvarkyta kad kūdikis gyventų, bet jo 
laikymas! gyvu nėra vienatinis dalykas ką reikia 
svarstyti. Kad tinkamai tarpti ir išaugti į svei
ką ir vikrų subrendimo amžių kūdikis turi gauti 
tinkamą maistą, atsakančias drapanas ir tinka
mą priežiūrą, o į tą ineina ir užlaikymas jo sma
giu bei švariu ir aprūpintu su perteklių gryno 
sveiko oro.
Kūdikiai maitinami Borden’s Eagle Pienu papras
tai geriau tarpsta ir rodo geresnį kūno suaugi
mą negu kuomet jiems duodama kitas kuris pa
vaduojantis maistas vietoje gamtos parūpinto.
Eagle Pienas išaugino daugiau kūdikių į stiprius 
ir sveikus vyrus bei moteris negu visi kiti dirb
tini maištai sykiu sudėti. Jį rekomenduoja gy
dytojai visur delei jo kokybės ir vienodumo.
Duokit savo kūdikiui atsakančią ■ progą gyventi, . 
būti sveiku ir laimingu kad jis galėtų džiaugtis 
smagumais sveiko, linksmo kūdikio, ir galėtų ap-'1 
rūpinti vėliau save, o gal būti ir tėvą bei motiną.
Jei jūsų kūdikis neauga. į svorį, verkšnoja ir ne- 
rimastauja, gal but kad tas maistas kurį jam duo
dat jam netinka. Pradėkit'nuo šios dienos var
toti Eagle Brand Pieną.' Išpildykit kuponą šio 
paskelbimo ir prisiųskit, o gausit dykai pamokini- 

' mų jūsų kalboje kaip jį vartoti.

KUPONAS

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

Pažymėk kryželiu ko nori:

Penėjimo Kūdikių
Instrukcijų Knygos
Pavardė

Adresas
Lithuanian

Eborden 
YORK. u. ••



DIRVA
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Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
i 75 Centai

Padarykit Ilgus Vakarus Linksmais 
Su Columbia Rekordais

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes ApmokamReikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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žvirblelis — V. Vaškevičiui, Tenoras, daina.
šaltyiius — Daina, kvartetas.

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

Giesmė j Panelę Švenčiausia — Soprano.
Ava Maria — Cello solo.

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

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

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

Drauge — Polka, muzika.
Pamylėjau vakar — A. Kvedaras — Baritonai.

Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.
I Sveikatą — Marsas.

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

Per girią, girelę — Daina, kvartetas.
Linksminkimės -— Muzika.

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

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

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

Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.
Moja luba — Marias — Armonika.

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

Kas subatos vakarė!} — Daina, kvartetas.
Nuostabu — Maršas.

Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologai, i 4 

Po dvigalviu ereliu —• Maršas.
Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologą b.

Žuavų Marias — Benas.
Lietuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.

Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas 
Birutė — M. Petrauskas.

Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau as.
Darbininkų Marša lietė — M. Petrausl 8.

Sukeikime kovą — M. Petrauskas.
Nemuno vilnys — Valcas, benas.

Sudiev — Mazurka. ' Benas.
Varpelis — Valcas. į.

Mano mielas — Polka.
Bum čik-čik — Mazurka.

Dėdienė — Polka — Benas.
Lapunėlė — Polka-Mazurka.

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

Klumpakojis — Beno muzika.
Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.

Ko liūdit, sveteliai. — M. Petrauskas, tenoras.
Saulelė raudona — M. Petrauska.s

Jojau dieną — M. Petrauskas.
Už šilingėlj — M. Petrauskas, daina.

šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.
Prieš audrą — Valcas, Orkestrą.

Bangos —- Valcas, Orkestrą.
Linksmybė — Polka. Orkestrą.

Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą.
Ant bangų — Valcas. Orkestrą.

Kregždutė —- Valcas. Orkestrą.
Liuosnoris medėjas — Maršas. Orkestrą.

Vėliavos nešėjas — Maršas. Orkestrą.
šalies gražybė — Valcas. .Armonikų duetas.

žuvininkų valcas — Armonikų duetas.
Gražioji Polka įįr Armonikų duetas.

Pavasario rytas —• Polka. Armonikų duetas.
Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų duetas.

Kariškas maršas — Armonikų duetas.
Vilniaus Maršas — Armonika solo.

Audra — Mazurka. Armonika solo.
Raseinių Polka — Armonika solo.

Kazokas — Valcas, armonika solo.
Saulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.

Mano mylimoji — 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 rūtą — Choras 
Oi Motule — Choras.

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

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

Saulelė Tekėjo'^ J. čižauskas.
Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.
. Gebužinė daina — M. čižauskienė, soprano.
Oželis — Choras.

Mes padainuosim — Choras, 
Saulelė raudona — choras.

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

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

N Sunku gyventi — J. čižauskas.
E3289 Kur bėga Šešupė — Choras.

f* Karvelėli mėlynasis — Choras. 
E3290 Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.

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

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

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

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

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

99 MažrusiŠka polka — Armonika.
E3317 Batų -čystytojas —J Maršas, švilpimas.

99 Saldus buškis — valdas, švilpimas.
E3349 Priradino seni žmonės — M. Petrauskas.

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

’• Dainius — M. Petrauskas.
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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 sodeliai — Choi as. %

Referatą* 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.

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} — M. Petrauskas.

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

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

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

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

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

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutės 
Derybos 

Virbalio polka
Sesutės valcas 
Liūdnas gyvenimas 
Kotelyje

Linksma diena mums nušvito 
Pulkim ant keiių /
Darželyj alyvų 
Jėzau Kristaus maloniausias

(monologas) Plieniunas 
Plieniunas ir Lušnakojis 

Orkestrą 
Instrumentų Kvartetas 

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas
Jaunikio išsirinkimas
Piršlybos 

Plaukė žąselė 
Noriu miego 

Jonas mokina kariauti

Juokingas Trio
Juokingas Pasakojimas 

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

Pas Fotografą Geležiūnas ir Bukšnaitis
Gul šiandien J. Butėnas, Baso
Sveikas Jėzau mažiausias Butėnas, Baso

Du ubagu Plieniunas ir Lušnakojis
Ubagėlis Plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠK1
La Paloms (Karvelis) — Armonika. 

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

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

Baliaus karalienė — Valcas.
Meditacija — Instrumentalis kvartetas, 

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

Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika 
Rojaus K vie t kėlės — Instrumentų kvartetas.

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

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

Pusto mergaitės giesme — 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.
Sybil lės svajonės — Valcas. Čigonų orkestrą. 

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

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

Bjomeborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

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

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

Valcas — Armonikų duetas.
Annie Laurie — smuiką solo.

99 Užmiršsta —7 Smuiką solo.
E3183 Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.

99 Gražios Rožės — Polka. Muzika.
E3286 Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.

” Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais. 
E3287 Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.

99 Močiutė — Mazur. Columbia orkestrą. 
E3288 Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka. Orkestrą.

99 Atsisveikinimas — Mazurka. Orkestrą.
E3303 Kamarinskaja — Rusų šokis. Armonika.

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

Militariskas 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.

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

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

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

Adagio — Cello solo.
Sūpynių valcas — Orkestrą.

Diedukas — Polka. 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, y

Parodos maršas — Orkestrą.>
Stoormano Valcas — Armonikų duetas.

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

Šokis su Va r m lando mergina — Armonikos.
Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.

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

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

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

Stockholm© šokis — Orkestrą.
Belgiškas po t pour i — 1, two-step. Orkestrą.

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

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

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

Serbų Šokis -S 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,— Instrum. kvartet.

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

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

Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.
šampano galopas — Benas.
.Kopenhageno paroda — Benas.

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

Praga — Polka, benas.
Rugiapjūtė — Valcas. Benas

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

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

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

Vasaros naktis — Mazurka.
Harlekinų šokis Mazurka... Benas. •, r.

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

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

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

Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas.
Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.

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

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

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

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

Pabalnok žirgelį — šokis, armonika.
Girnakalis — Armonika.

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

Ungarų šokis No. 14, Smuiką.
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.
Josef inos polka — Bei uis. t

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.
99 Melninko duktė iŠ juodos girios. Benas. 

E4233 Kalvis — Polka. Benas.
99 Linksmas Juozas — Polka. Jazarimba benas.

E4253 Linksmas kalnų vaikas — Polka. Benas.
w 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.
" Apsukim — Maršas-two-step — Benas.

E4291 Faunų Valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
99 Varšavos polka —- Mandolinų orkestrą. 

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

E4326 Kalnų karalienė — Europinis Jazz Benas.
'* Mylinti porelė — Europis kas 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 Muzikalia vagis — Biboro benas.

E4361 Po bučkio — Mandolinų orkestrą.
9' Meksikos gyvenimas — Mandolinų orkestrą.

E4395 Kada Franas Sugrįš — Benas.
99 Venecijos Mazurka — Tarpt. Benas.

E4396 Kaimo muzika — Biboro orkestrą.
w Iš mano albumo — Orkestrą.

E4397 Pavasario valcas —1 Rusų balalaikų orkestrą.
99 Meilė ir pinigai — Rusų balalaikų orkestrą.

E4416 Mylimoji — Polka. Orkestrą.
99 Vestuvių valcas. Columbia orkestrą.

E4420 Rosina polka — Tarptautinis benas.
99 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.
” Vėliavos paroda — Maršas — Benas.

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

E4443 Vidurnakčio šokis — Benas.
” Tvarto šokis — Tarp.t benas.

E4467 Vyžai' iš 69 pulko — Benas.
” Kareiviai į frontą — Benas.

E4468 čiužinėtojų Valcas — Benas.
” Kleme ta — Kaimiečių- Valcas. Benas.

E4469 Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.
99 Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas, 

E4503 Kalnų karalien — Thavių benas.
99 Ant Pirštų galų — Thavių benas.

E4504 Jaunas ir Senas. ' Mazurka. Smuikų duetas. .
” Vėl namie — Smuiką duetas.

E4505 Mazurka — Armonika solo.
” Smagus laikai — Armonika solo.

E4534 Tarptautinis Maršas — Triubų kvartetas.
" Riviera Maršas — Triubų kvartetas. 

£4555 Monte Carlo maršas — Triubų orkestrą.
M Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika. t 

E4639 Linksmos Valandos Auks. Vakaruose. — Orkestrą
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Ta pati, antra dalis Orkestrą
Malonumo Valcas Columbia Orkestrą
Tipiška Mergelė — Polka Meksikonų Benas 
Vasaros Naktis Hawaiiška Gitarų Orkestrą
Alpų Fiolka HawaiiŠka Gitarų Orkestrą

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

Gyvenimo Linksmybė—Polka 
Ryto Gražybės

Tyroliškas Ežeras — Valcas 
Adelia — Valcas 
Kaimo Paroda —

Klarnetų Orkestrai 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestras Muzika 

Hawaiiška G. Ork.
Hawaiiška Gitarų 

Muzika

Žingsniai

už stalo 
iš Athlonu 
Rytą — Polka

Orkestrą
Orkestrą

Visadžaliuojanti Polka 
Namų lankui — Šokio muzika 
Amerikos Gražybė — šokio muzika

Jaunoji Balalaikų
Taika ir Liuosybė —- Valcas

Pergalės šokis 
Kiekvieno šokis

Linksmi Kalifornijos Vaikinai 
Ateina ir .išeina — 
Auksinė Jaunystė 
Užgeso šviesos 

Hedwigos Valcas 
Kalėdų Vakaras

Rosemary — Polka 
Hop sa-sa — šokis 
Linksmi 
Klaunas

Mergelė 
Mergelė

Nedėlios
Del musų jaunimo — Polka

Malonus Gegužis —7 Valcas
Kaimo Paroda Mazurka 

Alpinu šokia
Nedėlios Rytą Alpuose

Salamanka 
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 — Marsas 

Lietuviška Polka — 
Per virvutę — Polka

Naktinė Kepurė — Airiškas 1 
Airiškas šokis 

Visi lipo, visi lipo šokis 
Trekupas — Šokis 

Mintįs apie Meilę — Valcas 
Mano Brunetka Maršas

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork.
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestras Muzika 

Armonika 
Armonika < 
Orkestrą 1 

Benas 
sepičigonų Orkestrą 

Čigonų Orkestrą 
Orkestras Muzika 

Orkestrą 
Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Polka
Polka 

čigonų
i Čigonų

Balalaikų Ork.
5 Balalaikų Ork.

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Džigas Smuiką 
Smuiką

Orkestrą
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo

E7182 Po Pergalės Vėliava Beno Muzika
99 Seni Draugai Maršas Beno Muzika

E7220 Tarptautiškas Maršas 1 Beno Muzika
99 Tarptautiškas Maršas 2 Beno Muzika

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

IŠ LIETUVOS

Vėl Baisios Žudynės
< Gfuodžio 3 d. anksti ryte už-z 
puolė Lenkų partizanų buris Ku
čiūnų miestelį, kurs randasi ne- 
utralėj juostoj, musų pusėj de- 
ma rfoac i j os liiri j 03. Partizanai 
atvyko iš Varviškės lizdo, skai
čiuje 52 žmonių, apsiginklavę 
šautuvais ir rankinėmis/grana- 
domis, su vienu kulkosvaidžiu. 
Prisiartinę mišku prie Kučiūnų 
bažnytkaimio, būrelį iš 10—15 
žmogių įleido į miestelį; šie per 
miestelį smarkiai bėgdami šau
dė į kiekvieną stubą. Kadangi 
iš niekur jiems nebuvo šautuvais 
atsiliepta, jie gryždami ėjo jau* 
į stabas ir pradėjo plėšimus ir 
žudynes. Tuo tarpu kiti jų sėb
rai, apsupę Kučiunus, laikė sar
gybas.

Ineinant į vidų, jei tik duris 
atidarė vyras, tuoj nieko ne
klausdami jį šovė. Tokiu budu 
tapo nužudyta kiekvienas sky-‘ 
rium ties savo namų durimis: 
Vincas Armanavičius, ūkininkas, 
42 metų amžiaus; Vincas Siru
tis, uk., 27 m.; Augustas Launi- 
konis, uk., 50 m.; Martynas Pe
travičius, 18 m.; Tarasas Samu- 
chovas, iš Kažanių kaimo, ir Pe
tras Kazlauskas, dailydė, 40 m., 
atvykęs su darbais į Kučiunus 
iš Lazdijų. Juzė Karalienė, ūki
ninkė, užmušta sprogrstant gra- 
nadai, kurias Lenkai mėtė į tuos 
namus kuriuos buvo uržėmuM 
musų milicija. Be to, tapo sun
kiai sužeisti: Vladas Pečiukonis, 
Tamošius Pečiukonis ir Vincas 
Jokubauskas.,

Taigi žuvo septyni žmonės, 
šios žudynės ypač pažymėtinos 
tuo kad žudymas negalėjo būti 
daroma iš bent kokio keršto, nes 
nužudytieji buvo visai ramus pi
liečiai, ūkininkai, niekam blogo 
nepadarę. Vienintelis galėjo bū
ti jiems mestas apkaltinimas tai 
kad jie buvo Lietuviai.

Taip žudydami visai nekaltus 
žmones ir plėsdami jų turtą — 
drabužius, pinigus, ir maistą — 
žmogžudžiai laibai skubinosi, nes 
gretimų kaimų ‘gyventojai iš
girdę Kučiūnuose šaudymą kas 
iš kur ten sugriebęs surūdijusį 
šautuvą, kas stačiai kokį baslį, 
ėmė traukti Kučiūnų linkui Jr 
Šaudyti į žmogžudžių sargybas. 
Plėšikai, pasivarę astuonias- pa
stotes ir sukrovę į jas daug tur
to, visi mišku išbėgo iš Kučiūnų.

Baisų vaizdą turėjo nelaimin
gas Kučiūnų miestelis kada jį 
apleido negirdėtų žmogžudžių 
gauja. Nesavu baisu klykė mo
tinos ir našlaičiai, pagieža dan
timis grieždami aimanavo nužu
dytų tėvai ir broliai....

Gruodžio 4 dieną sugryžo pa
stotininkai ir papasakojo kai ku
rių smulkmenų apie tą žmogžu
džių gaują. Lenkai plėšikai vyk
dami į Kučiunus turėjo po 100 
šovinių, o gryždami teturėjo po 
5—6 šovinius. Pastotininkaftis, 
pristatydami revolverius prie 
krūtinių, liepė giedosi Lenkų 
himną. Nuvykę apie 5 varstus 
nuo Kučiūnų, pastotininkams 
draudė dairyti^ į šalis, grąsinda- 
mi sušaudymu. Taip laikė iki 
Kaidrių kaijno, ir tik čia pasto
tininkai pastebėjo kad žmogžu
džių gauja jau buvo sumažėjusi 
iki 20 žmonių. Nuo Varviškės 
pastotininkus paleido* atimdami 
iš jų devynis geresnius arklius 
ir keturis vežimus. Atleisdami 
pastotininkams pasakė: “Daibar 
laukit jau musų važiuotų; iki 
šiol vaikščiojom pėsti, nes arklių 
neturėjom/’^ c. -.y/,.

šių plėšikų ir žmogžudžių tar
pe buvo keletas iš aplinkinių 
kaimų Lenkų peštukų ir iš mu
sų pusės pabėgusių Lenkelių.

Vadovavo plėšikus, matoma, 
karininkas, nes pastotininkai 
girdėjo kaip porą kartų partiza
nai kreipėsi į savo vadą žodžiais 
“pan poručnik”, už ką juos šis 
sudraudė liepdamas vadinti ko
mendantu.

Piliečiai Laisvos Lietuvos! Jus 
pripratos ramiai perskaityti lai
kraščiuose trumpus pranešimus 
apie žmogžudžių Lenkų tai vie
nur tai kitur padarytas žudynes. 
Nors šis nepaprastai žiaurus ra
mių artojų išžudymas tegul iš
judina jūsų sielas. Tegul šios 
žudynės jums primena tuos jūsų 
brolius kurie turi baisią nelaimę 
gyventi arti Lenkų plėšikų ku
rie nei dieną nei naktį neturi ra
mios valandėlės, nuolat drebė
dami už savo gyvybę ir sunkaus 
darbo vaisius. Tegul šios žudy-

'’. primena kad norą jų
hminp, bet negal 

^nniĮsiružs&vogyv: 

\psivo lutomis palengvi 
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LIETUVOS
Baisios Žudynės 

ižio 3 d. anksti ryte už- j 
Mikų partizanų buris Ku- ; 
įiestelį, kurs randasi ne- i 
juostoj, musų pusėj de
jos linijos. Partizanai 
iš Varvūškšs lizdo, atei- i 
l žmonių, apsiginklavę ‘ 
is ir rankinėmis/ grana- į 
su vienu kulkosvaidžiu, 
nę mišku prie Kučiūnų 
iimio, būrelį iš 10—15 i) 
įleido į mieste!]; šie per į 
smarkiai bėgdami šau- t 
kvieną stubą. Kadangi ' 
* jiems nebuvo šautuvais į 
i, jie gryždami ėjo jau* 
ir pradėjo plėšimus ir
Tuo tarpu kiti jų sėb- į 

pę Kučiunus, laikė sar

ti į vidų, jei tik duris 
vyras, tuoj nieko ne- I 
i jį šovė. Tokiu būdu 
ūdyta kiekvienas sky-" ' 
> savo namų durimis: 
rmanavičius, ūkininkas, 
amžiaus; Vincas Siru- I 
7 m.; Augustas Laimi- 
., 50 m.; Martynas Pe- 
18 m.; Tarasas Samu- \ 
Kažanių kaimo, ir Pe į 

suskas, dailydė, 40 m., r 
;u darbais į Kučiunus 
. Juzė Karalienė, uki- 
nušta sprogrstant giž
ias Lenkai mėtė į tuos 
iriuos buvo užėmusi 
:lja. Be to, tapo sun- 
-ti: Vladas Pečiukoms, 
Pečiukonis ir Vincas
as.

nės jums primena kad nors jus 
šiandien laimingi, bet negalit 
bus visai ramus ir už savo gyvy
bę ir turtą.

Nors savo aukomis palengvin- 
kit pafrontėje ir užfrontėje bai-
šiai vargstančių brolių skurdų 
gyvenimą; nors nužudytųjų ne
laimingoms žmonoms ir našlai
čiams neduokit badauti ir šalti. 
Atminkit kad jie žūva daugu
moj tik už tai kad yra Lietuviai!

(Pavergtasis. “Trimitas")

Nauji Gelžkeliai
Kaunas. — Nuo gruodžio 2 d. 

pradėjo vaikščioti traukiniai nuo 
Kalvarijos per šeštokus iki Aly- 

■taus. Traukiniais vežiojama ne 
'tik kroviniai bet ir keleiviai.
Susisiekimo Ministerija mano 
dar pratiesti naują siaurųjų ged- 
žkelių liniją Žeimelio-Pasvalio 
ruošte. ■

Į Kauną atvežta dalis gautų 
sulyg taikos sutartimi iš Rusi
jos vagonų kurie.-, buvo taisoma 
Rygoje. Jų yra 'keletas keleivių 
ir prekinių, gi vienas vagonas 
yra šaldykla (mėsai ir žuvims 
gabenti). Susisiekimo Ministe
rijos sudaryta tam tikra komi
sija kuri tuos vagonus išbandys, 
o paskui leis vaikščioti Lietuvos 
gelžkeliais.

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų
GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 

ISTORIJA - BIOGRAFIJA

uvo septyni žmonės, 
lės ypač pažymėtinos 
įdymas, negalėjo būti 
bent kokio keršto, nes 
i buvo visai ramus pi- 
nmkai, niekam blogo 
Vienintelis galėjo bu
stas apkaltinimas tai 
v Lietuviai. ■ 
tiami visai nekaltus 
lošdami jų turtą — 
u'nigus, ir maistą — I
labai skubinosi, nes 'Jį

imu gyventojai iš- 
nuose šaudymą kas Į 
ingriebęs surūdijusį 
s stačiai kokį baslį,
i Kučiūnų linkui ir 1 
nogžudžių sargybas, 
sivarę astuonias pa
krovę į jas daug tur
tu išbėgo iš Kučiūnų, 
iždą turėjo nelaimin
gų miestelis kada, jį 
sgirdėtų žmogžudžių 
savu balsu klykė mo- 
šlaičiai, pagieža dan- 
lami aimanavo nužu-
ir broliai....
4 dieną sugryžo pa
ir papasakojo kai ku- 
enų apie tą žmogžu- 
Lenkai plėšikai vyk
imus turėjo po 100 
jryždami teturėjo po 
us. Pastotininkaibs,
ii revolverius prie
iepė giedosi Lenkų 
įvykę apie 5 varątus [
nų, pastotininkams u
ytįs į šalis, grąsinda- į
■mu. Taip laikė iki 
jno, ir tik čia pašto-' 
.tebėjo kad žmogžu- 
jau buvo sumažėjusi | 
nų. Nuo Varviškės
is paleido'atimdami 
lis geresnius arklius 
•ežimus. Atleisdami 
ims pasakė: “Dabar 
musų važiuotų; iki 
i j cm pėsti, nes arklių į

..... -vvp'.
ių ir žmogžudžių tar- 
:eletas iš aplinkinių 
kų peštukų ir iš mu- 
abėgusių Lenkelių.
i plėšikus, matoma, 

nes pastotininkai
p porą kartų partiza- ’ 
i į savo vadą žodžiai) <A 
mik”, už ką juos šis f 
tepdamas vadinti ko-

Laksvos Lietuvos! Jus 
ainiai perskaityti lai- a 
trumpus pranešimus 1 
udžių Lenkų tai vie- 
ir padarytas žudynes, 
paprastai žiaurus ra- 

išžudymas tegul iš- 
ų sielas. Tegul šios 
ns primena tuos jūsų 
ie turi baisią nelaimę 
ti Lenkų plėšikų ku- 
ą nei naktį neturi ra
idelės, nuolat drėbė* į 
vq gyvybę ir sunkaus k 
us. Tegul šios žudy- W

Čičerin Buvo Kaune
Lapkričio 29 d. pro Kauną 

pravažiavo Rusų delegacija vyk
stanti į Lausanną su užsienių ko
misaru čičerinu. Kauno stotyje 
Užsienių Reikalų Ministeris E. 
Galvanauskas turėjo su 
nu pasikalbėjimą kuris 
per valandą.

čičeri- 
tęsėsi

1319. Iš Mano Atsiminimų. Dr. Vincas Pietaris. Su au
toriaus paveikslu. Spaudon prirengė Dr. J. Ba
sanavičius. Telpa čia pirmiausiai trumpa bio
grafija Dr. V. Pietario I. Apie savą. n. šei
myniški atsitikimai. III. Žiurial-Gudeliai. IV.

, Žiurių-Gudelių apygardės. V. Apie Sudaviją- 
Suvalkiją. VI. Pašešupių balsai ir VII. Lapės 
gyvenimas ir mirtis; pagal senų žmonių paša-, 

kas. - Chicago, 1905, pusi. 301 .... ........ 1.25 
Ta pati audimo apdaruose . ;......2.00

1320. Iš Seinų vyskupystės istorijos. Parašė J.' Basa
navičius ir K. Grinius. Vilniuje, 1909, pusi. 41

1323. iš Kelionės po Lietuvą ir Aziją. Parašė Prancūzų
Juzė. Philadelphia. Pa. 1914. Autorė aplankė 
Francuziją, 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 feto’grąfijas 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 į svietą keliauti ir vieną, ar kitą tų vietų 
aplankyti, ar ten laimės jieškoti. Knyga didelio 
formato'. 370 p..................................... .........
Tvirtais apdarais ................................ :.......

.1324; Istorijos Įžymiausių Europos Tautų, dalyvavusių 
didžiojoj karėj. .Su daugybe paveikslų. Parašė 
Madelaine Avietėnaite. Warcester, Mass.; 1917, 
Didelio formato pusi. 194. Drūtai ir gražiai au-

I dėklu apdaryta .................<...............
1326. Juozas Arch..

Parašė A. D.
Kultūra ir Spauda. _
Lietuvių kalbon išvertė Vaidevutis, čia aprašo 
kokią svarbą turi spauda kultūroje, laikraščių ir

1328.

45c

2.00
2.50

............... 2.50
Sodietis deputatas Anglijoje.
Plymouth, 1905, p. 18 ......

Parašė Dr. Emil Loeb.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

nekan-1 
Seimas 
žemės.

? Gydytojas ir Chirurgas 
į DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 
; 982 E. 79 St.. Cleveland, O.
« — Telefonai —
" Ro.sedale 5758, Princeton 431

Kuršėnai
Kuršėniškiai ibeSemiai 

traudami laukė kada St: 
išleis įstatymą duodantį
žemės reformos įstatymas pra
vesta, 'bet nevykdoma, 
iki šiol žemės vykdymo komisi
ja nepradėta diarbo, bet nežinia 
ar tokia komisija yra. Gailą 
darosi kuomet matai dvarų že
mes dirvonuojant, jokios naudos 
jos'zžmohėms ir valstybei neduo-. 
da. Pay; Kuršėnų valsčiuj Lan- 
sevičiaus dvaro pusė lauko liko 
miežių nenuimta, taip pat Šil4 Į 
vyčių Girdvainio pusė vasarinių 
javų dar ir šiandien tebestovi 
laukė?
nia. 
kam
man 
pilti, ir tas kris ant valstiečiu i 
nugaros.

Kuršėnai 'bežemiai laukia- da
bartinio Seimo balso, gal bus tei
singesnis Ir sveikiau žiūrės į' 
žmonių reikalus,' tuoj išdalins 
žemes kurias savininkai’ neap
rėpia išdirbti;’

Ne tik

Kada juos valys, , neži- 
Lyg koks kerštas kažin 

daroma. “Kad nei tau nei 
netektų”. O pyliavos reiks

Nusižudė del Markių Pi- 
’ gumo

Mikolajavas, Mariainpolės ap. 
— Neturtinga žmonelė turėjo 
susitaupiusi pundelį markių" —, • 
100,000 auks. Keičiantis valiu
tai musų senelė padavė posū
niui pakeisti jos turtą į litus. 
Bet kada paėmė litus, ir pasiro
dė jai kad iš gero pundo auksinų 
beliko tik pluoštelis litų, metė 
juos į žemę ir bėgo skandintis. 
Bet tuo tarpu sulaikė. Ryte ra
do senelę šulinyje prigėrusią.

Kita netolima kaiminga iškel
tus pinigus iš nusiminimo nete
ko proto ir kalbos.

Keičia Kauno Gatvių 
Vardus

- Kaunas. — Kauno miesto ta
ryba išrinko tam tikrą komisi
ją kuriai pavesta išdirbti nelie
tuviškų Kauno gatvių pavadini
mų pakeitimo projektą.

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

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS'

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, .< OHIO

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

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al į
InmiiiinirirnTTXTTT.

Prospect 202.

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

Ofiso valandos:- NuoJ‘8 ryto 
iki 7 valandai 'vakaro

~ 1385 E: $ , Steūąt
Ckveland. Ohio. , •

Tai yra 
Krautuvė 

Del ŽnVonių

O
o

knygų veikm. žmonių gyvenime ir tt. Labai nau
dinga perskaityti kiekvienam. Chicago, Bl. ” 
1912, pusi. 153 ....................i............... (

1329. Kunigas Vladislovas Dembskis — Jo Gyveni
mas, raštai ir darbai. Plati biografiją žino
mo Amerikoje Lietuvio kunigo laisvos min
ties auklėtojo ir kovotojo už Lietuvių šviesą. 
Su daugeliu jo 
ra atmintis to 
leista 1916 m., 
Kopernikas ir 
garsių astronomų. 
1916r pusi. .32 
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. .....
Drūtais apdarais .............................-../A...
Kankintojai ir kankintiniai už mokslą. Parašė 
kun. V. Dembskis; Plymouth; Pa., 1905, pusi.
183 ......... . ............................. . $1.00
Kunigas A. Vienožinskis ir jo dainos. Parašė 
Kl. Jurgelionis. Scranton,' Pa., 1911, pušį. 26 .. 15c 
Kokius Dievus Žmonės 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........... 
Audimo apdarais ......j............. .
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, Masą., 
1912, pusi. 76........'....................... 
Keletas žodžių apie Lietuvius ir Naudingi 
pamokinimai del Lietuvos žmonių. -Naudingų 
rašinėlių knygelė, Vilniuje, 1893, p. 6.4 ....

1330.

1331.

1332.

1333.

1334.

1335.

1336.

60c

paveikslų iš visų laikų. Ge- 
nemirtinojo musų veikėjo. Iš- 

New Yorke, pusi. 165 .........
Galilėjus. Aprašymas dviejų 

Parašė A. M. Chicago,

75c

$1.00 
$1.50

1.00
1.25

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba- profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
.neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-

Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 

rajrŠSl,1 Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
’’jferrl' Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
™r...........  - > - -«riologiškas egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų Sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

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

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

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

Nedėldięniąia. nuo 10 iki 1.

Duodam Merchants Red Stamps 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Duodama 
Merchants 
Trading 
Štampai

BARGAIN SKLEPE
Kaip Ilgai Išteks 2,000 Žiurkštų šia Kaina?

95c, $1.25 iki $1.69 
NAUJŲ ŽIURKŠTŲ DKESIŲ 

IŠPARDAVIMAS
Pasiūti ir tikro Scout Perkelio

Geros rūšies perkelio, ginghamo ir cambrics 
visokių pavyzdžių, gražiais kvietkads, bryžiais, 
taškais bei naujais marginiais. Visokių norimų spalvų ir 
kombinacijų. Daugybė su dideliais kišeniais. Visų mierų 
moterims ir merginoms. Jų vertybė jus nustebins! Parsi
duoda po 77c.

daugybėje 
•langais ir

Stengkites Ateit Anksti!
Bailey’sSklepe

' Mergaitėms $5.95 iki $7.95
PLOŠČIAI

$3-94
'["J, [į Vilnoniai
LL, JI t Rupaus

T J | Naujos mados Ap-
į / Į siaustai.

__ ui___ J nieriai landžiai suse
gami. Apsiūta viršutiniais kiše
niais; apvedžiojimais ir guzikais. 
Visose spalvose. Mieros 7 iki 14.

Velours, 
audimo ir

Dideli kal-

BAILEY’S—SKLEPE.

Vaikams $7.95
MACKINAWS

arba Siutai

$4-85
Mackinaws iš storo, 

. tamsaus dryžo audi- 
■JKĮllįPL mo su užverčiamais 

Kjj'JjįįjfeįS kalniečiais ir kišeniais 
ties krutinę; dubalta- 
k™tinė' Mieroa 7 iW

Siutai iš rudo arba pilko kaš- 
mero, Norfolk madų. Pilnos ke
linės ir su pamušalais. Po $4.85.

BAILEY’S—SKLEPE.

Vertės $5.95
DRESES

i "' 11 T* I® plono serge, ge- 
’ I'f į ro darbo ir naujausių

I rtl madų gatvėj ir biz-
II ll n’u' dėvėti. Apsiuvi- 

/ i f II ' "ėt8 įvairiais pamar-
ginimais, mezginių ir 

ii <T —J šiaip kalnieriais.
Tik 250 telikę. Visose mierose 
moterims ir merginoms. Parsi
duoda po $2.99.

BAILEY’S—SKLEPE.

Sausio Išpardavimas Reguliarių $3.75 iki $4.75 
NAUJŲ PAVASARINIU SKRYBĖLIŲ 
Gražios skrybėlės su šviežumu primenančiu

B Skrybėles 'tinkamos tuoj
MATERIJOS

Šerių Audimo
Faille Šilko
Visca ir šilko 

Kombinacijos
Gėlėm ir Plunksnom

■Aptaisytos

____ užeinant pavasarį, 
dėvėti su audeklo ar kailio ploščiais.
MADOS, ir tt 
Augštos 
Chin Chin 
Turbans 
Pokes 
Visose pageidaujamose 

spalvose.
BAILEY’S—SKLEPE

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

1338. Lenkai Lietuvoje. Dr. j. Basanavičius. Iš rusų
kalbos vertė V. Gintautas. Nurodymai, kaip len
kų kalba sunaikino ir sudemoralizavo Lietuvą ir 
kaip jį kenkia lietuvystei'sulyg šiai dienai. Chi
cago, 1903, p. 41 . .•............... 1.............

1339. Lietuvių Prątėviai Mažoje Azijoje nuo Senovės
iki* jie ‘pateko po valdžia Persų. Parašė Lietu
vos Mylėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 283 
puslapius ir didelis mapaš, parodančias vietas, 
kur senovėje’ gyveno lietuvių pratėviai; Ap

rašo lietuvių padėjimą dar 800 metų prieš Kri
staus'gimimą. Chicago, 1899 .......... ,. .. 
Ta pati audąryta ............ .........................
Lietuvos Istorija. Simano Daukanto. Nuo D.
L. K. Gedimino iki Liublino unijos; Antra Lie
tuvos Istorijos pusė, pradžia eurdpėjiškosios kul
tūros, krikščionybės, užbaigimas milžiniškų kovų 
su kryžeiviais, susiderinimas su lenkais ir rusų 
tautomis. Gražiausis žydėjimas Lietuvos ir pra- ■ ' 
džia jos politiškojo nupuolimo. Šis-tas iš nau
jausio lietuvių vinurinio gyvenimo. Knyga II. 
Plymouth, Pa., 1897, p. 531 ... c................ 2.00
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 raukius 
medžiagos mokslinčiams ir istorijos populiari- ‘ > 
zatoriams. Parašė Jonas Šliupas, M. D. To
mas Ii' Plymouth; Pa., 1904, p. 464 ........ 2.00 
Lietuvių tauta. Nuo vidurinių amžių Lietuvos 
iki vėlesnių jos susigiminiavimų su Lenkija ir 
kitomis alavų 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 ___
Ta pati su drūtais apdarais ..........'....
Lietuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus Damose. 
Jei nori žinoti, kaip senovėj lietuviai gyveno, 
tai perskaityk šitą knygą. Iš joū dažinosi, kad 
musų pratėviai žmonas sau vofcdapo, 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. 
Popiėros viršeliais ........................ 
Drūtuose audeklo -apdaruose ........................
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. 85....... 
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- 
siliūosavimą, kova Su Lenkais, Vokiečiais, bol
ševikais, Steig. Seimas ir viskas kito. So. Bo
ston, Mass..................... i 
Lietuvystės Praeitis; Dabartis ir Ateitis. 
Istoriškai sociologiškas piešinys, parašė Dr. 
J. šliupas. Paliečia bažnyčios ir kunigų in- 
tekmę ir jų apsiėjimus. Baltimore, Md., 1897, 
83 puslapiai .................... 
Lenkų Apaštalavimas. Lietuvoje. 'Istoriški 
faktai nuo 1387 m. Lietuvių susidraugavimo 
su Lenkais, ir po to Lenkų kunigų ir visokių 
kitokių didžiūnų užsįsmelgimas ant Lietuvos. 
Lenkiškai parašė Kun. Kaz. Prapolianis, ver
tė Patriotes; New York, 1918, pusi. 264 ... 
Ta pati apdaryta ..........................................
Knyga apie Lietuvos Kariumenę. Puikiausias 
iš dailiųjų musų spausdinių, didelio formato 
knygą, su daugybe paveikslų Lietuvos Kariui 
.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 kariumenės istorišką užgimimą ir vei- 
Icinią’' iki 1919 m; Minkštos odos viršais. ..

1358. Mūšų'Dainiai. Kazio’Puidos Kritiški Bruožai 
" žymiausių musų dainių, pradedant nuo Anta

nu’ Strazdo iš 18-to šimtmečio, D. Poška,’ 
■Vysk; Baranauskas, Kun. Vienažindis, P. Vai- 

' čaitiš, Dr. Sauerveinas. Chicago, 1913, p. 142

1342.

1343.

1344.

1345.

1353.

1354.

1355L

1356.

1357.

POEZIJA—DAINOS

15c

20ė

1.25
2.00

2.25
3.00

50c
75c

$1.00

50c

$1.00
$1.50

$3.00

75c

911.

913.

914.

920.

921.

922.

Proza. V. K. Račkausko (K. Vai- 
ir straipsnių rinkinys. Chicago,

25c

15c

Eilės Pranciškaus Vaičaičio, čia telpa suviršum 
100 labai gražių dainų. Plymouath, Pa. 1903, 
pusi. 165 
Eilėmis ir 
ro) eilių
1909, pusi. 83, .........................
Eilės ir Straipsniai. Raukius naujausiųšeilių ir 
pamokinančių straipsnių, šioj knygoj telpa 23 
gražios eilės, daugybė straipsnių, juokų, etc. 
Pujkiai iliustruota. Dalis knygos perspausdinta 
iš ‘‘Keleivio’’ Kalendoriaus 1913 m. So Boston, 
Mass-, 1914, pusi. 95 ....... i........ .....
Girtuoklių Gadzinkos. Dainos, pasakos ir juo
kai;' Turinys yra: 1) Prakalba. 2) Girtuoklių 
Gadzinkos. 3) Girtuoklių Dainos. 4) Girtuoklių 
Pasakos ir 5) Persergėjimas. Parengė Kas Tas. 
Chicago, 1911. pusi. 31 .........  ■
Gyvybė. Kantatas ir kitos trumpos poemos. 
Parašė Jonas Viskoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, 
Ištvirkėlis, Vylius, 3 Sonetai, Proverbai ir Jauti
mai. : Chicago, HI; 1907, pusi. 41'................. .
Girtuoklių Gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę

' dainos. Plymouth, Pa., 1907; p. 16 ..............
. Gegutė. Eilėmis.' Parašė K. Stiklelis. Ply

mouth, Pa., 1909, p. 16 : . .............. ; ....
. Graži dovanėlė Lietuvos artojams. Eilės. Para

šė K. Stiklelis. Chicago, HI., 1909, pus*; 21 ....
, Gludi-liudi ir kitos Lyrikos Eilės. Paraše Kl. 

Jurgelionis. Kaina '....... .................................
. Girtuoklių ir Blaivininkų Kantičkos. IŠ jų 

gieda "ir deklamUOja visi girtuokliai ir blai- ‘ 
vininkai. Antra laida. Surinko ir parašė 
Karčiamų Zakristijonas, Pittsburg, 1913, p. 32.

; Gabija. Rinktinė knyga, paaukuota Lietuvos 
dainiaus Vyskupo Antano Baranausko atmini
mui. Didėlio formato eilių ir prozos raštų 
knyga1, atspausdinta 1907 m., Jėgailos univer
siteto spaustuvėje, Krokuvoje; pusi. 75 .... 1 

. Graudus Verksmai arba pasibudinimas prie 
apmislijimo Lietuvos vargų. Parašė Liepu
kas. Gražios, dainelės ir skaitymai! Phila
delphia, 1909, pusi/ 16 ..;....................

. Keptos kančios. Telpa čia juokingos eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, 1909, p. 28 ........

. Kirpikai arba Avelių Piemenėliai. Dairios ir 
deklamacijos. Parašė Liepukš. Antra laida. 
Pittsburg, 1914, p. ‘ 16 ....................   <

. Klaipėdiškių dainos. Surinko Jonas Pakalniškis. 
Telpa čia viso 132 trumpos dainelės. Vilniuje, 
1908; p. 10 ..............     ■

. Lakštutės giesmelės. Jaunimo mėgamųjų dainų 
rinkinėlis. Vilnius, 1903, p. 32 ............

. Laisva valandėlė. Broliams dovanėlė. (Eilės). 
Vilnius, 1906, p. 32 ......................' ■

. Laisves Kalinys. Justino Tumėno eilėmis 
piešinys. Brooklyn, 1916, p. 48 ...'. ...........
Margumynai. Eilės M. Vaitkaus. Puikus ir tur
tingas jaunojo musų dainiaus eilių rinkinėlis. 
Kaune, 1911, p. 112 ....................................
Naujausios ir visokios dainos. Boston, Mass., 
1907, pusi. 124 .'..........'...................  
Naujausios ir Gražios Dainos. Surėdė B. Deme- 
reckas. Naujai sutaisytos įvairaus turinio 57 
dainos. Shenandoah, Pa., 1910, pusi. 153 ...... 

1016. Našlaitė. Apysaka eilėse. Parašė M. Plymo
uath, Pa, 1905, pūsi. 14 . ?..........................
Palemonas ir Giržduta. Apysaka eilėse, iš se
novės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės 
įtikėjimų ir savo fantazijos: ' Parašė M. D. S. 
Plymouth, Pa.,t 1904, p. 72 ............. '..
Ponas Bartkūs. Sumastavo kun. A. Burba. Ant
ra laida. Plymauth, Pa., 1908, pūsi. 21 ........ 
Pirmieji žiedai. Eilės. Parašė Jovaras. Chica
go, 111. 1909, pusi. 27 . .. .1....................................
Pasakos-Dainos Veselijoms. Surinko kun. K.

' Olekriovičiūs. Antra laida. Chicago, Ill., 
1904, pusi. 63 ....................   • ............
Revoliucijos dainos. Surankiotos iš visur 24 
dainos naujose gadynės iš revoliucijos atbalsių.

•' Chicago, Ill., 1908, p. 30 .................
. Rudens aidai. Eilės Adomo Jakšto. Kaunę, 1911 

m., pusi. 100 ........... ............. . '
. Rūtelė Mūsų Dainose. Parašė Kragas. Kau

nas, 1912, p. 28 •’. ......'......'................ \
1048. šių Dienų Dainelės', surinktos ir išleistos jau

nuomenės pasilinksminimui. Visokių autorių 
dailiausios dairios. Chicago, 1915, p. 32 ....

1049. Skambančios Stygos. A. J. Našlaičio pir-
Daug įvairių gražių daine- 

1915,: p. '41 . ...... .......
Dainos kokias dainuodavo 

per vestuves. Chicago, Ill.,

923.

924.

925.

927.

9Ž8.

929.

951.

953.

971.

990.

991.

994.

1000.

1014.

1015.

1026.

1027.

1028.

1029.

1040.

1041.

1042.

15c

10c

10c

15c

30c

50c

10c

25c

10«

20c

40c

mifeji bandymai, 
'Hų. Worcester, 

1050: Svodbos Dainos;
'seniau Lietuvoje

• 1916, p. 32 Jį?'
'Sielos Balsai; Puiki knygą, daugybė labai gražių 
eibė ir dainų. Daug .-gražių, spalvuotų paveiiks- 
lų. Popiera gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. S. Boston, Mass., 1913, p. 221 .. 1.00 
Gražiais audimo apdarais ........._ ..... 1:25
Steponaičio Edmundo Raštai. Pilnas pirmutinis 
jauno poeto eilių ir prozos rinkinys. Tvarkė Liu
das Girą. Kaune, 1912 m., XXVII. pusk 128 .. 1.00 

, šlėktų'Malonės arba Majuvka. Antra laida.
Kerišingtbn, 1908, pušį. 20 ............................. 10c

, Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose. Di
delio formato eilių, dainų ir prietikių knyga, 
šešiuose skyriuose, parašė A. J. Jokūbaitis. 
Su autoriaus paveikslu ir daugybe iliustraci
ją. Sb. Boston, 200 pusi. .. .................... 2.00
Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinė
lis. Parašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspau
sdintais gražia žalia spalva. Cleveland, Ohio, 
1918. Pusi. 80. Kaina ................ I 
Tikrosios dainos, dideliai- naudingos. Surinktos 
iš daugelio raštų. Sutaisė L . D. Chicago; Ill., 1904 
.m., pusi. 32. i.1........;..................................
Tėvynės Kelias? Eilės Liudo Giros. Vilniuje,1912 
m., pusi. 64. .............

1065. Tautos Vainikas; Knygą I. Didelis rinkinys 
d'ąūgelio autorių — Vyrų ir moterų — eilių: 
K. S. Karpavičiaus, A. Jasinskiutės, Vyturė
lio, Tulolio, Šeinio.. Karbonskienės ir kitų. 
Cleveland, O-, 1919, pusi. 172 . ■...........,

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

1067. Trimitas. Patriotiškos, Romantiškos ir juokų
eilės ir dainos. Parašė K. S. Karpavičius; 
Cleveland, 1921, pusi. 141 ..........'.......... "
Vabalninkėnų dainos. Surinktos per Stasį Vala- 
ską. Antra padidinta laida. Chicago, Ill., 1911, 
pušį. 56 ......;............... . .................
Vamzdys. Eilės. Parašė J. Besparnis. Kaunas, 
1911, pusi. "71 ..................................... .............
Volangė ir vieversėlis. Eilės Margelio. Telpa 
daug įvarių eilių: Tėvynainiškų, meiliškų, mu
zikai, sakmėms ir deklamacijoms. Kaune, 1901 
m., pusi. 170. ..............

1052.

870. Apgailestavimo balsai. Dainų knygelė. Ken
sington, Ill. 1908, pusi. 40 ............. ...... 1

871. Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 44 geriau
sių Jovaro dainų. Jos tinka deklemacijoms ir

v dainavimui, kaip namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32 ...... ...........................................................  :

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

873. Aureolė — Oratorija paskirta Lietuvių Chica-
gos šv. Kazimiero vienuolijos seserims. Pa
rašė Kun. M. Gustaitis. Chicago, 1914, p. 24 
Adynos apie Girtuoklius. Davatkų Gadzin- 
kos ir Davatka. Antra laida. Chicago, 
1912, p. 24 ......................   ......
Ašaros ir Džiaugsmas. Jul. Baniulio eilių 
rinkinys trijose dalyse. Cleveland, O., 1920, 
pusi. 107, ..............................................'.
Byrutės Garsai, parinktos dainelės vartojimui 
Lietuvos jaunuomenei. Tilžėje, 1910, p. 46 .. 
Dainos Vasaros Grožybių. Ir šiaip visokios 
meiliškos, tautiškos, kariškos ir juokaunos. Čia 
telpa viso 21 dainą. Chicago, Ill. Antra laida. 
1914, pusi. 33 .................  '.......... ..
Davatkų gadzinkos ir šiaip linksmos dainos. 
Surengė Liepukas. Plymouth, Pa., 1909, pusi. 32 
Dainų dainelės, iš A. Juškevičiaus surinktų pa
rinktos dainos girdimos žmonių tarpe. Surinko 
J. J. Vilniuje, 1906, p. 98 ............................
Dienelei Brėkštant. Eilės Žalvarinio. Paminėji
mui 25 metų jubilėjaus raštiško darbo prof. 
Kun. Dambrauskui autorius aukauja. Vilniuje, 
1909, pusi. 53 ..................................................

. Dainos parašytos Kun. Antano Vienožinskio. 
Mylimiausios Lietuviams dainos. Brooklyn; 
1916 m. laida, pusi. 50, su paveikslu ..........

. Dainų Knygelė: Pavasario Balsai, daugelis 
įvairių dainelių. Chicago, 1916, p. 32 .....

902. Dainos-Juokeliai, net Linksta Keliai. Linksmų
juokingų dainelių knygelė, su paveikslais. 
Worcester, Mass., 1916, p. 56 ........................

903. Dėdė arba Ainių Kančios. Didelis veikalas ei
lėmis apie Lietuvą. Parašė Justinas Tumė
nas. Šveicarija, Bernas, 1914, p. 136 ..........

910. Eilės Mačio-Kėkšto. Rinkiny? visų eilių, kokias 
Mačis gyvas būdamas yra paraše. Pitsburg, 
Pa. 1910, pusi. 98 .;................................  50c

1054.

1055.

1056.

874.

875.

879.

895.

897.

898.

899.

900.

9oi:

•20c

20c

10c

35c

20c

10c

35c

25c

1062.

1063.

1064.

1075.

25c

20c

1.00

85c

50c

1076.

1077.

‘DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland. O



8 DIRVA

Kas Girdėt Cleveiande-Apielinkese
■Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

1
Praėjusiam subatvakaryj už

einu pas savo seną pažįstamą, 
ir bekalbant apie įvairius patsa- 
rų dienų įvykius jis užklausė:

— Ar girdėjai, nepoilgo at
vyksta Kauno operos artistai 
koncertuoti pas mus.

— Labai malonu girdėti, se- 
nau jų taukiame, — sakau. — O 
rytoj ar rengimą koks Lietuvių 
vakaras? — užklausiau.

— Taip, girdėjau L. K. D. S. 
rengia pobažnytinėj salėj: busią 
sulošta koks ten veikalas, dai
nuosią chorai, griežiąs naujas 
orkestras, ir tt.

— O! tai būtinai reikia nu
eiti. Aš, labai mėgstu tautišką 
dailę ir niekad neapleidžiu mu
sų parengimų, — tariau.

— Jeigu taip, ar negalėtum 
tamista išdalint Miko Petrausko 
koncerto apgarsinimų ? — už
klausė jis.

— Kodėl ne! Patarnauti taip 
daug .pasidarbavusiam musų tau
tiškoje dailėje žmogui tūri bū
ti kiekvieno priedermė, — at
sakiau, ir paęmęs pluoštą pla
katų išėjau;

.Nedėlioj vakare atvykau baž- 
nytinėn salėn. Matosi skirtin
gų pažiūrų žmonių. — Dailė ga
linga, nors valandai sutraukia 
krūvon ir suartina visus, — ma
nau.

Netrukus prasideda progra
mas1. Pirmiausia užgriežia nau
jasis orkestras kuriame smui
kuoja pats lyderis Kun. Vilku- 
taitis. Toliau seka monologas, 
vėliau trijų veiksmų komedija 
“Popiet šaukštai”. Po to kitas 
monologas, o paskui dainuoja 
'suvienytas (vyčių ir bažnytinis) 
choras diriguojant Kun. Vilku
taičiui. Ąht pabaigos apvaini
kuoja — taip Sakant — visą va
karą gražiausiomis dainomis ir 
gerai išlavintais balsais Teat
rališkas Choras.

Jeigu palyginti šį vakarą Įsu 
1906 m. surengtuoju to paties 
Kun. Vilkutaičio, tuom laiku se
minarijos klieriku, statytą vei
kalą “Amerika Pirtyje” (savo 
naudai), kuriame žemiaus pasi
rašiusiam teko šufleriaut ir pro
gramas vest, matosi didelė pa
žanga iš dailės atžvilgio.

Baigiantis programui, ir rš- 
anksto pas to vakaro salės gas- 
padorių gavus leidimą dalint 
plakatus, ėmiausi darbo. Bet 
deja, vos spėjus išdalinti dešėt- 
ką-kitą, pripuola Kun. Vilkutai- 
tis ir griebia už viso pundo pla
katų : — Ką čia dalini ? — klau
sia.

— Petrausko koncerto pagar
sinimus, — aiškinu inteikdamas 
plakatą,

— Kas rengia? 4— klausia jis 
tėmydamas lapelį.

— Patsai Petrauskas, prigelb- 
stint keletui vietos žmonių, — 
atsakiau.

— Kaip tavo pavardė? — 
klausia.

Rėk omenduoj uosi.
— Nepažįstu. Tu prie musų

MIKAS
PETRAUSKAS

Lietuvių muzikos 
kurėjas-kompozitorius 

autorius daugybes 
liaudies dainų ir 

daugelio o'pfcratiškų 
veikalų.

— Jis atvyksta į
Cleveland^ su 
atsisveikinimo 

koncertų. 
Dainuos 

Lietuvių Salėj 
Utarninko vakare 

Gruodžio 16 d.

Miko Petrausko koncertas at
sibus utarninko vakare 'Lietuvių 
salėje, nuo 8 vai. šiam koncer
tui sutraukta gabiausios spėkos 
ir koncertas bus puikesnis iš ki
lų čia buvusių iki šiolei.

Kaipo solistai programe daly
vaus: Mikas Petrauskas, J. M. 

| Baltrukoniutė, J. Krasnickas, A. 
i Jankauskais, Aid. Jankauskiutė
(piano). Duetus dainuos Pet
rauskas ir Baltrukoniutė, Gailiu- 
nas ir Ponzer; kvartetas — Gai- 
liunas, Jankauskas, Reikus ir 
Ponzer.

M. Petraulsko dainų dalyje yra į nė prasidės apie 8 vai.
šie žynius veikalai: Iš Waigne- j Kurie norėsit dalyvauti užgi
rio — “Meisterainger’ai” — - Vol-' 
tero prizinė daina; “Lohegrin” 
— Lohegrino pasakojimas; iš 
“Pranašo” — Triumalis Him
nas — Meyerbeer’o. Iš Miko 
Petrausko veikalų bus dalykai 
iš “Pirmosios Gegužės”, “Vai
kas ar Mergaitė?” “Vargoninko 
Vestuvės” ir “žalčių Karalienė”. 
Bus liaudies dainų, kaip tai: 
“Kriaučius”, “Devynios. Pačios” 
ii- tt.

MIKO PETRAUSKO 
IŠLEISTUVIŲ VAKARIENĖ
Panedėlio vakare, sausio 151 

d., nuo 7 vai. vakare, rengiama 
gerb. kompozitoriui M. Petrau
skui paskutinė vakarienė Oleve-1 
landė, atsisveikinimui su juo, I 
nes gerb. Petrauskas jau išva
žiuos į Lietuvą apsigyventi ant I 
visados.

Vakarienė atsibus Winton lie
telyje, ant Prospect avė. tarp E. ratams gumuls keliama kainos. 
9th ir 10th gatvių. Tikietas 
ypatai $2. Rinktis galima pra-|lies bus galima daugiau iš ka- 
dėt nuo 6 vai. vakare, o vąkarie-

sakykit vietas iškalno “Dirvoje” 
(7907 Superior avė., hrbą tele
fonu Randolph 6153.)

Rengimo Komisija.

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Wm. Abel Salėj, 7017 Superior Ave.

Įžanga dykai — Kolektų nėra.
Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų

gu numažinimą.
Abelnai 'kitose įstaigose dar

bai eina gerai ir už automobilių

Gerėjant transportacijai, ang-

syklų išsiųsti ir tikima jog ang
lis miestuose galės1 atpigti.

Laukiama dideliu įsiubru zdimo 
puodininkystės darbuose, strei
kui pasibaigus. E. Liverpooldo 
puodininkystės darbai pasiekė 
normalio savo laipsnio.

PARDAVIMAI
POOLRUIMIS parsiduoda, — 4 

stalai, yra stiklinė šėpa; ba
ras, rakandai zir kiti reikmenis; 
Lietuvių kaimynystėj. 2017 St. 
Olair avė. (2)

PARSIDUODA kriaučiškas sta
las, drūtas, aržuolinis, didelės 

'mieros, gerame stovyje. Kainą 
susitarsime ant vietos. Kam 
reikia kreipkitės 4060 Superior 
awe. Paisruoda Lietuvi.s (3)

nepriguli. Jus Sandariečiai pas 
mus neateinat, tat....

— Kaipgi ne? Matot ir šį 
vakarą muisų čionai esama, — 
sakau.

— Jų.-, garsinkite^ savo baž
nyčioje, čia mums nereikia, — 
karščiuojasi Kun. V.

— Taip. Petrausko veikalai 
tai jums ■ reikalingi, naudojatės 
jais, bet..: .

— Tas gerai. Bet kad’ jis j 
mus nesikreipia tai mes.... 
Neduokit jam dalinti! —■ kreip
damasi į man nepažįstamą žmo
gų. kuhigas pakartojo.

— Aš jam sakiau, bet jis 
neklaulso, — teisinosi žmogelis.

Taip tai Kun. V. stojo ant ke
lio stengdamasi pakenkti pasi
žymėjusiam tautos dailėj darbi
ninkui kokiu yra gerb. M. Pet
rauskas.

Dabar, žinoma, tai ne anie 
1906 metų laikai kuomet klieri
kui Vilkutaičiui buvo reikalinga 
medeginė parama. Tuomet jis 
mus'pažino ir surado. Dabar— 
galima mus ir nepažinti.

J. P. Garmus.

Progresisčių valjaras. Pra
eitam nedėldienyj projgresistės 
turėjo surengę vakarą-lošimą 
“Netikę Ganytojai”. Lošimas 
išėjo gana nuobodžiai, nors vei
kalas ir nėra visai blogas. Taip
gi ir lošėjai savo roles galima 
sakyti mokėjo. Bet pačiame vei
kime gyvumo maža.

žiūrint ant mažo skaitliaus at
silankiusios publikos puola gal
von mintis ar tik progresisčių 
“tauta” nebankrutija.

Aš Buvau.

šis-tas. “Vilnies” No. 102 
tėlpa editorialas antgalviu “Vil
nis turi būti dienraščiu.” Straip
snelyje tarp kitko sako: “Tegul 
‘Vilnies’ skaitytojai užsimoka 
po penkis dolarius prenumeratą, 
tai bus $20,000. Dar daugiau, 
tegul ‘Vilnies’ skaitytojai užsi
moka po dešimts dolarių prenu
meratą tai bus $40,000, ir dar 
neviskas. Tegul kiekvienas už
simokėjęs po dešimts dolarių ir 
gauna po vieną naują skaityto
ją. O tai visai lengva.

“Jeigu ‘Vilnies’ skaitytojai 
priešintųsi tokiam užmanymui 
tai padalytų sau neapsakomą 
skriaudą. Jeigu prie tokio už
manymo nepristotų tai tiek rei
kštų kad toksai žmogus duotų 
sau akis išlupti, ir po tam bė- 
davotų kad liktų aklas.”

Kaip “Vilnies” skaitytojai 
jaučiasi perskaitę tokį straips
nį? Tai pasveikinimas su nau
jais metais. Reiškia, jeigu no
ri akis turėti tai atiduok dešim
tinę iš tikro ir pilno, ir dar nau- 

■ ją vergą jiems sujieškok. Gal 
but nedaug rasis tokių dievobai
mingų kurie duos dešimtines, 

- juk jie ir taip akli.'
Ponia Aleksandra Penzerienė 

neprijaučia nei vienai pusei ar 
frakcijai; nors centristai bandė 
pagauti ją į Savo tinklą bet ne
pasisekė. Kaip sugryžo iš Lie
tuvos ji stovi neutrališkai.

Kaip girdėti, kairysis spar
nas atgyja, organizuojasi išnau- 
jo, gauna naujų narių, ir sausio 
14 d. rengia teatrą ir šokius Lie
tuvių salėj. Centristo ten ne
bus nei vieno, kadangi jiems 
uždrausta ten eiti.

Dovydas.

PRADEK NAUJUS METUS PELNINGAI
Pradedant bile diena ar menesiu, perkelkit savo pinigus 
iš. tokių bankų kur moka mažą nuošimtį, į šią Bankinę Įs
taiga ir gausit čia 5% už savo Sunkiai uždirbtus pinigus. 
Kairi 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.

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

The

3352 Superior Ąvenuė 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.

Bibliška meilės drama “Juo
zapas 'ir Zelbora” (su antru ak
tu “Faraono bapnas”) 'su di
džiausia energija ruošiama per
statymui vasario 11 d. (Lietu
vių salėj). Gabiausios parinkti- 
nos dramatiškos spėkos sutrau
kta prie lošimo, viekas priruošta 
paordymui' Clevelando Lietu
viams tokio veikalo kokio dar 
nėra matę nei didumu nei puiku
mu praeityje nei nematys atei
tyje, bent greitu laiku.

Stato T. M. D. 20 kuopa, ku
ri iš senai jau žymisi gražiais 
perstatymais, kurios artistai vi
sada dramoje pralenkė kitus vi
sus Clevelande Lietuvių lošėjus.

Ohio valstijos industrijų pa
dėtis rodosi maždaug sekančiai': 
Clevelando ir Youngstowno ge
ležies ir plieno išdirbyeitės veikia 
didesniam laipsnyj negu kada 
daugiausia buvo pasiekę 1922 
mętais. Dauguma išdirbysčių 
jau turi ©ardavę savo produktais 
iškalno .per pirmus tris mėne- 

i siųs. Svarbiausias klausimas 
dabar yra darbininkų [gavimo 
užtektinai.

Bellaire, O., Carnegie plieno 
išdirbystė, Stovėjus virš metų 
laiko, pradeda veikti. Ji užlai
ko virš 1,200 darbininkų.

Akrone Goodrich gurno išdir- 
bystėj sustreikavo apie 500 dar- . 
bininkų .protestuodami .prieš al-

Parsiduoda Grafofonas
Columbia, kabineto modelio, 
naujas, gelsvo aržuolo, kaina 
$70. Klauškit “Dirvoj”.

čįj „ Impuvttd
-f's /7 T"" <^ance

Meilės Žavetinumai!
AR MOTERIS MYLI 

KARŠČIAU?
Žavetinumas Žmogiško 

'Palytėjimo!
AR MERGINAI TINKA JIEKOT 

VYRO PER GARSINIMUS?
Kode! mergina Turėtų Apsivesti 

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

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

' GYVENT
Tai yra; tik nekurie klausimai iš 

daugybgs kurie apkalbama kas nu
meris “FOLR” MAGAZINE, Ame
rikos dideliame ir augštos klėsog 
MYLIMŲJŲ LAIKRAŠTYJE. Pal 
švęstas tik tokiepis klausimams.

Ekstra susirinkimas. Birutės 
Duonkepyklos bendrovė turės 
specialį visų šėrinin'kų susirin
kimą panedėlyje, sausio 15 d., 
8 vai. vakare,. Lietuvių salėje, 
6835 Superior avė. Yra 'laibai 
svarbus susirinkimas, turi kiek
vienas šėrininkas atsilankyti.

Birutės B-vės Direktoriai.

Bažnytinis koncertas. Nedė
lioj bažnyčios salėj ‘buvo sureng
ta koncertas parapijos naudai? 
Dalyvavo prie programo sudary-, 
mo Vyčių Choras, Bažnytinis 
Choras ir Teatrališkas Choras. | 
'Pirmutiniai du chorai susivieni
ję į krūvą nesudarė tokio skai
čiaus kaip vienas Teatrališkas; 
Nors buvo norėta ir Teatrališką 
•suvienyt su kitais, Teaitrališkie- 
čiai nesutiko ir reikalavo leisti 
jiems dainuot paskirai.

Nors kunigas buvo pavaręs 
vyčių ir bažnytinio chorų moky
tojus ir pats'.tuos chorus moki
no, bet ir iš jo prastas mokyto
jas: antgalo Teatrališko Choro 
mokytojui pate pasisakė: “Jū
sų programas' veltas trijų d'ola- 

■ rių, o mano — nei pūslės dolario 
nevertas.”

Kiti choristai pradėjo Teatra- 
lįškiečiams išmetinėt ir prikai
šiot, neturėdami ką kitą, kad jų 
dainos esą Lenkiškos ar Lenkiš
kų kompozitorių; Bet jie čia 
turi klaidą. Viena, muzika he
ra 'jokia tautiška kur nedainuo
jama apie tos ar kitos tautos rei
kalus, o kita, tarp septynių dai
nų Teatrališko Choro dainuotų 
tik viena dąina buvo iš 'Lenkiško 
(Moniuškos), o antra nors Len
ko kompozitoriaus bet bažnytinė 
dainą ir La'tiniška, kuriai nega
lima Lenkiškumo užmesti.

Choristas.

PA.JIEšKOM Vinco žaliuko, ku
ns gyveno 1911 m. Clevelan

de, ant Kenilworth avė. Jis pats 
lai atsišaukia, arba kas apie jį 
žinantis malonės pranešti.

Agnieška Križanauskaitė- 
Janušauskienė

1106 E. 76th St. Cleveland, O.

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 Aptiekęs

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

ItaEia

Prisiųsk 10c už PAŽIŪRĖJIMUI 
kopijų ir pilnas informacijas apie 

musų Draugingumo Klubų.

WE ARĖ 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 BOTTLERO CORP. 
129 E. 59th St. • ■ Ne York City.

AMŽINĄ f ATILSI 
MARIJONA SEDEKERSKIENĖ 

'persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 
131 d. 1922 m. Paskutinėj valandoj 
I savo gyvenimo ji prašė manęs pra
nešti visiems giimnėms ir pažįsta
miems ir pasakyti jiems sudiev. Tai
gi šiu'omi tariu visiems jos giminėms 
ir pažįstamiems jos atsisveikinimo 
žodžius.

Taipgi nuo savęs aš dėkuoju vi
siems 'giminėms ir pažįstamiems ku
rie dalyvavot mano žmonos laidotu
vėse, o labiausia dėkuoju švogeriui 
Andriui Keidošiui ūž jo gražią dova
ną velionei amžinam namui. 

ANTANAS SEDEKERSKIS 
1412 E. 61 Street Cleveland, Ohio.

EKSTRA
DAVIERNASTĮS
ĮGALIA V1MAI 
AF1DAVITAI 

pervedimui savo da
lių broliaįtns 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 
Lietuvą S. V. ir Lie-1 
tuvos Piliečiams, ir I 
jų sugryžimui atgal I 
į Ameriką.

“DIRVOS”
AGENTŪRA

7907 SUPERIOR 
Atdara vakarais ir Nedėlio- ■ 

mis iki pietų.
anranaąinamatHBraaaEraB

KNYGŲ KATALOGAS
Naujas 11 Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. ‘fAušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra atsipirkęs seka
mus Knygynus:

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su 
verte knygų...... . .......................... $150.000

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygyną su verte knygų...... ........ .  5.000

Visos geriausios knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra 
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui musų knygų — nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL.

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

Šis specialia pasiūlymas yra del 
praplatinimo* “FOLD” laikraščio ir 
tik per trumpa laikų. JCožnas me" 
tinis užsira'šymas yra sykiu ir na
ryste DRAUGINGUMO KLUBE, 
su tūkstančiais narių (abiejų ly
čių) visose valstijose ir miestuose.
Prisiųsk 75c. su savo pavarde ir 

adresu j
“FOLD” MAGAZINE

1151 Broadway, New York City.

Svarbų Lietuviams Žinoti jogei Clevelande 
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 ekstra 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 išgalės ir skonio. Kainos už rėmus yra 

prieinamos. Padaroma: maži ir dideli, keturkampi ir apvali.
Studija atdarą dienomis ir vakarais ir šventadieniais.

ANTANAS BARTKUS 
1197 East 79th Street Cleveland, Ohio

Prospect 2420 Central 1766

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.

Klauskit pas Savo Kaimynus 
Pardavėjus.

Šmotas Skanaus Aiskrymo 
Padengtas su Trapia Pluta 

Gero Šokolado'

Chocolate Pie 
Dabar 5 Centai


