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Ohio valstijos industrijos:
Youngstowno distrikrte daugi> 

ma plieno ir geležies išdirbysčių 
pasiekė 85 nuoš. normalio savo 
veikimo. Pastarais laikais vi
suose tos industrijos skyriuose 
apsireiškė pagerėjimo.

Zinko blėtų išdirbystės eina 
pilnai 100 nuoš. saiku.

Automobiliams apdirbtų blė
tų gamintojai turi užsakymų iš 
kalno trims mėnesiams.

Anglies reikalavimai nėra di
deli šią visą žiemą, ir kasimas 
nėra skubus.

Akrono automobilių gumų iš
dirbystės eina su apie 85 nuoš. 
normalio skaičiaus. Keleto.) vie
tų apsireiškė streikai delei al
gų numažinimo .

Puodininkystės darbai E. Li- 
verpoolio distrikte gerinasi ir 

Įtikima naujų didelių reikalavi
mų prieš galą žiemos.

\"n;' ii fe-Dirbančiųjų skaičius nuolatos 
didinasi nežiūrint šalto oro už
ėjusio šiaurinėj dalyj šalies, sa- 

. ko pranešimai iš valdžios darbo' 
biuro. Nekurtose srityse apsi
reiškia stoka paprastų darbinin
kų.

Vermont valstijoj stoka lavin
tų darbininkų prie medžio apdir
bimo.

Rhode Island ir Massachusetts 
valstijoj granito skaldytojų ne
susipratimai su darbdaviais už
baigta, sykiu ir streikas.

New Jersey Valstijoj stoka 
amatnin'kų prie budavojimo.

New Yorke šaukiama suvažia
vimas Ohio ir Pennsylvanijos 
angliakasyklų opeartorių ir tų 
valstijų darbininkų atstovų ap
kalbėjimui nadjų algų ir kitų 
klausimų. ' Kontraktas baigiasi 
kovo 31 d.

Toledo, O., nuo vasario' 1 d. 
atsidarys N. Y. Central gelžke- 
lio dirbtuvė užlaikanti iki 600 
darbininkų ir bus pakelta algos 
iki 25 nuoš,

Birmingham, Ala. — Netoli 
■čia kilus eksplozijai kasykloj, 
užmušta penki darbininkai.

Tęsia streiką. Chicagoj susi
rinkime vadų dvylikos gelžkelių 
unijų šakų nusprendė tęsti strei
ką ant dviejų gelžkelių einančių 
į .pietines valstijas. Tas strei
kas prisidėjo 1921 m. už numa
žinimą algų be valdžios tarybos 
pavelijimo.

Pragyvenimo kainos šią žiemą 
abelnai pakilo nuo 1 iki 3 nuoš., 
sulyg surinktų statistikų iš aš
tuoniolikos didesnių miestų.

Anglijos Darbininkai 
prieš Okupaciją

Londonas. — Anglijos darbo 
partija ir parliamentinė darbo 
partija bendrai išleido galingą 
.protestą .prieš Fracnuzų okupa
ciją Ruhro ir reikalauja kad An- 

' glijos valdžia visai pertrauktų 
ryšius su tuo reikalu. Valdžia 
turi susilaikyt nuo parėmimo 
ar veikimo bendrai su Francu-, 
zų kariumene, panašiai kaip lei
dime pereit per Anglų laikomą 
teritoriją ar leisti Prancūzams 
naudotis ja militarisms tiks
lams'. Atsimesti nuo visų da
bartinių maišatienių Francuzų 
daromų; atsisakyt naudotis pro
ga bile budu paeinančiu nuo da
bartinio Francuzų žygio, kaip 
tai gavimo mokesnių, anglies ar 
šiaip dalykų; stengtis ištraukti 
iš Vokietijos savo okupacijos ar
miją. — To reikalauja Anglijos 
darbininkai iš savo valdžios.

Lietuviai Sukilėliai Už- 
Valdė Klaipėdą

Berlinas, sausio 15 d. — 
Francuzijos kareiviai iškė
lė baltą vėliavą kada Lietu
viai sukilėliai šturmuodami 
užėmė Klaipėdą šiandien po 
pietų. Nuostolių buvo vie
nas vaikas užmuštas, ir vie
tinis ’bankierius gavo per 
galvą kuomet per langą tė- 
mijo “karę”.

Klaipėda buvo karštame 
upe šįryt, išbuvus visą naktį 
nemigus, klausydama nuola
tinių šautuvų ir kulkosvai
džių pyškėjimo. 10:30 ryte 
Lietuviai nereguliariai ka
reiviai artinosi prie miesto 
iš pietinės pusės ir pasiekė 
Dango upę be pasipriešini
mo.

Antras Lidtuvių atakas 
sekė tuoj po to iš šiaurės. 
Francuzijos kareiviai buvę 
Tautų Sąjungos pastatyti 
pasitraukė atsargiai. Ant 
12:30 dieną trisdešimts Lie
tuvių kareivių perėjo Dan
go upę į vidurį Klaipėdos.

Jie nuleido istorišką iške
liamą tiltą perėjimui visienfls 
kareiviams, ir užėmė Fran
cuzų prefektūrą ant kurios 
Francuzai jau buvo iškėlę 
baltą vėliavą.

Visa Klaipėda buvo Lietu
vių rankose, išskyrus infan- 
terijos barakų, į kur Fran
cuzai buvo besitraukiu.

Žinios apie Klaipėdos li
kimą prasiplėtė kaip smarki 
ugnis per giliai užsiintere
savusius Rytprūsius ir sukė
lė naravo.♦ * *

Berlinas, Sausio 16 d. — Lie
tuviai paskelbė Klaipėdoj apgu
limo stovį ir areštavo majorą. 
Trjs Lietuviai ir du Francuzai 
kareiviai užmušta vakar kuo
met Lietuviai užėmė miestą nuo 
Francuzų. Manoma kad Lietu
viai bus išstumti Francuzų ir 
Anglų kariškais laivais.

Prūsų, Lietuvių ir bolševikų 
agentai skelbia savo kovą.* * . *

Washington, D. C. Sausio 15. 
(L. I-. B.). — Lietuvos Atstovy
bė yra gavusi nuo Eltos seka
mo turinio kablegramą:

“Sukilėlių vadas sutikęs prie 
Klaipėdos miesto pasipriešinimą 
vakar pasiuntė Aliantų Komisa
rui parlamentarą su raštu tokio 
turinio: Visas kraštas be krau
jo praliejimo perėjo Vyriausio 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto valdžion. Administra
cija ir policija eina savo parei
gas. Savanorių kariumenė ne- 
kairiatija su aliantais bet sukilo 
prieš nepakenčiamą krašto di
rektoriją. Todėl prašo atitrau
kti Francuzų kariumenę ir su
laikyti ją nuo karės veiksmų. 
Visiems krašto gyventojams ir 
valdininkams užtikrinama pilna 
neliečiamybė. Priešingu atve
ju, visa atsakomybė už kraujo 
praliejimą krinta ne ant sukilė
lių. Klaipėdos miesto darbinin
kai nerimauja, reikalauja kad 
butų pripažinta naujoji' vyriau
sybė.”
. Kol kas Lietuvos vyriausybė 
ivrtiato priežasties mainymui sa
vo nusistatymo 'kad ji negali 
kištis j Klaipėdos krašto gyven
tojų tvarką.' Ministeris Pirmi
ninkas pareiškė spaudoj jog Lie
tuva betgi negalės būti indife
rente jei bus griebtasi ginklo 
prieš Lietuvių daugumos norą 
sudaryti Klaipėdos Krašte or
ganus atatinkamus gyventojų 
daugumos interesams ir tauti
niams siekiams.

Francuzai Užėmė Dide
les Dalis Vokietijos 
Londonas, sausio 16 d. — 

Italija pasisiūlė būti tarpinin
ke tarp Francuzijos ir Vokie
tijos sutaikymui atlyginimų 
klausimo. Tame klausime in- 
eitų ir Ruhro ekonominių .šal
tinių kontrolė, ir tt.

Italijos valdžia pasiryžus 
sulaikyti Francuziją nuo už
simojimo ant Vokietijos.

Paryžius. — Bėrimo valdžiai 
prieštaraujant Francuzijos užsi
spyrimui iškolėktuoti mokesnius 
Ruhro srityje, Fracuzijos val
džia pagreitino savo prievartos 
mašineriją. Gen. De Goutee su 
70,000 'kareivių pradeda užimi
nėti visą Ruhr kraštą ir aplin
kinius plotus, ir atsisakius Ruh
ro 'kasyklų operatoriams prista
tyti reikalingą anglį kaipo pro
testą prieš Francuzų įsiveržimą, 
Francuzijos premjeras paskelbė 
jog anglis bus rekvizuota tuo 
pačiu planu kokį vartojo Vokie
čiai karės laiku okupuojant 
šiaurinės Francuzijos dalį. Vi
si apsireiškimai rodo jog Poin
care yra pasiryžęs eiti iki pas- 
kutjpps,_ir eina net gandai kad 
FrancuzSPgali patraukt ant Ber- 
lino. '

Anglies kasyklų savininkams 
grasinama areštu.

Visuęse Ruhro industrijaliuo- 
se centruose gelžkeliai ir auto-, 
mobiliai įsakyta užjpiti po Fran
cuzų žinia.

Pirmose okupacijos dienose, 
iškelta užimtoj vietoj Francuzų 
vėliava liko Vokiečių nuplėšta.

Kaip kur įvyksta susirėmimų 
su užeinančiais Prancūzais, vie
tomis vienas kitas abiejų pusių 
lieka užmuštas.

Kasyklų dokumentai ir apa
ratai vietomis išvežta gilyn į 
Vokietiją. Stinnes, turtingiau
sias Vokietijos žmogus, ragino 
fabrikantus gabenti mašinas iš 
Ruhro miestų fabrikų.'

Vokietija Atsisako Mo
kėt Atlyginimus

Londonas. — Vokietija pa
siryžo išvyti visus Francuzus 
civilius iš savo žemės ir įves
ti karės stovį prieš Francu
zus. Užimtoj srityj Vokiečių 
užsispyrimai kietėja., Francu
zai grasina karės, teismu vi
siems kurie jų neklausys.

Jeigu atsisakytų Vokiečiai 
darbininkai dirbti, busią im
portuojama Francuzai anglia
kasiai.

Berlinas. — Vokietija pasiun
tė Amerikos valdžiai portestą 
prieš Francųzų įsiveržimą Ruh
ro teritorijom Tuo tarpu taipgi 
Vokietija pareiškė jog ji nemo
kės jokių atlyginimo mokesnių 
Francuzijai ar Belgijai iki tų 
šalių kareiviai rasis Rnhro te
ritorijoj ir iki klausimas nebus 
užbaigtas. Vokietija neprotes
tuoja prieš Versalio taikos su
tartį, o tą darant ji ir stovėtų 
blogoj padėtyj, bet ji protestuo
ja prieš Francuzus kaipo tos1 su
tarties laužytojus.

Vokietijos Kancleris Cuno ga
vo didelės didumos reichstago 
atstovų užgyrimą jo dabartinia
me nusistatyme prieš .Francu
ziją. Cuno išrodinėja jog Fran
cuzų veržimąsi į Reinlandą nėra 
su tikslu išgauti mokesnius bet 
užgrobti daugiau Vokietijos te
ritorijos.

Beriine apie 30,000 žmonių 
dalyvavo demonstracijos protes
tuodami ' prieš Francuzų verži
mąsi Vokiečių žemėn.

Meksikos užlajoj pereitą su- 
batą prigėrė keturi žmonės or
laiviui nukritus į vandenį.

Amerika Atšaukė
SAVO KARIUMENĘ

Washington, s- Prasidėjus 
Francuzų okupacijai Ruhro, Su
vienytų Valstijų "Valdžia atšau
kė siavo kariumeųę esančią prie 
Reino, skaičiuje Į,200 vyrų, at
gal į Ameriką. Ta kariumenė 
buvo palikta nuo pat karės die
nų. Tokis atšaukimas yra sa
vo rūšies nosis Prancūzams del 
jų okupacijos. Amerika parodo 
jog nepritaria Francuzų nusi
statymui, kaip nepritaria Ang
lija ir kitos šailįs.

Nuo dabar, bent iš vardo, Su
vienytų Valstijų sąntikiai su Eu
ropa militariai .pertraukiama.

Amerikos Legionas, sudarytas 
iš buvusių karėj Vyrų, pasiuntė 
prezidentui rezoliuciją išrodan
čią jog neteisingai pasielgiama 
kariumenę nuo Reino atšaukiant, 
ir kad ją reikia ten palikti. Le
gionas matyt tą darė po kokia 
nors stipria amunicijos dirbėjų 
intekme.

Lausannos Konerencija 
Nieko Neišriša

Lausanna. — Anglijos delega
cijos pirmininkas artimųjų rytų 
konferencijoj, Lordas Curzon, 
buvo pasikvietęs Francuzijos ir 
Turkijos delegacijų vadus apta
rimui a'belnų artimųjų rytų kon
ferencijos punktų, nes, sulyg jo, 
konferencija dar tęsis bent tris 
savaites. Kilus naujiems keblu
mams manoma nebus galima su
sitart kitaip kaip tik privačiai 
vadams susiėjus. Turkija atsi
sako prisiimti išlaidas padarytas 
aliantų laike jų okupacijos Tur
kijos teritorijos; ji reikalauja 
laisvės sava nuožiūra nusistaty
ti savo tarifą ano" penkių metų, 
o to laiko bėgiu ji tarsis paski
rai komercijos reikaluose su kož- 
na valstybe, o atimtos provinci
jos turi lygiai nešti senos impe
rijos skolas.

Persija protestuoja prieš ne- 
užkvietimą jos į konferenciją, 
nors ji yra artimai surišta su 
tos srities reikalais. Rusija re- 
mia.Persų pareiškimą, sakydama 
jog Persija turi daug daugiau 
priežasties konferencijoj but ne
gu tolimą Japonija.

Ateina tikrų žinių jog Turkai 
rengiasi kariaut jeigu konferen
cija suirtų.

Visi Armėnai vyrai turės tar
nauti Turkų armijoj ir nebus 
jiems išėmimų nors aliantai pir
miau to iš Turkų reikalavo. . .

Aliantai bijo rizikuoti sutrau- 
kymą konferencijos su Turkais, 
nes jie tada gali daugiau reika
lauti negu dabar ir pradėti ka
rę až savo reikalavimus. :

NAUJI RUSU PLANAI 
PASAULIUI

Maskva. — šįmet bus bando
ma sutvarkyt sovietų valdžios 
sistemą. Bus sutverta “Suvie
nyta Socialistinė) Tarybų Respu
blika” suėmus į federaciją se
nosios imperijos dalis dar esan
čias po sovietų kontrole, kąip 
Ukrainą, Georgiją ir kitas, ir 
šils žingsnis bulsią pirmtakunas 
visasvietinės socialistų sovietų 
respublikos kas busią įkūnyta 
kada S. Valstijos, Anglija, Fran- 
euzija ir visos kjtos kapitalisti
nes valstybės Ibusią revoliucijo- 
nizuota.

Ko kas nori ar ne, bolševikai 
Rusijoj neklausia. Tame mano
mame respublikos tvėrimo kon
grese nuo 5,000 mięstų darbi
ninkų bus vienas atstovas, o nuo 
125,000 kaimiečių ir ūkininkų 
gyventojų tegalės dalyvauti vie
nas atstovas. Tokiu budu balsa
vimo galybė 15 nuošimčių mies
to darbininkų bus didesnė negu 
85 nuošimčių žemdirbių kurie 
palaiko nuo išmirimo tuos savo 
tironus-proletarus.

Daugelis Šalių Griebiasi

BROOKLYNIEČIAI IR NEW YORKIEČIAI SU
DĖJO LIETUVOS NAŠLAIČIAMS $525

Vokietija Atšaukė Am
basadorius

Berlinas. — Vokietija atšau
kė savo ambasadorius iš Pary
žiaus ir Brussel io. > Francuzų 
okupacijos didinimas buvo prie- 
žasčia šito, tečiaus sakoma tai 
nėra galutinas pertraukimas ry
šių tarp Vokietijos ir tų dviejų 
valstybių.

Naujas Atsižymėjimas 
Ore į

Paryžius. — Francuzas leite
nantas Thoret padarė naują pa
saulinį rekordą išbuvimo augš- 
tumose per septynias valandas 
orlaivyje be jokio motoro. Jei
gu jis butų buvęs tinkamai ap
sivilkęs but galėjęs išbūti dar il
giau, nes po saulėleidžio pasi
darė labai šalta. Jis bandymus 
darė Aigerijoj, Afrikoj. '

Sudegino Airijos Prezi
dento Nainius

Dublinas. — Ginkluoti vyrai 
užpuolę sudegino Airių Valstijos 
prezidento Cosgrave namą.

Valdžios liko sušaudyta trįs 
Airiai respublikonai už karia
vimą prieš Valstiją.

Vienas narys Valstijos sena
to liko respublikonų pagrobtas, 

{bet pabėgo iš jų nagų;

Karės Ginklų
Paryžius. — Anglų laikraštis 

atidengė faktą kad dar po visą 
Europą eina slapta prekyba ka
riškais ginklais ir amunicija ir 
kad Francuzų valdžia pristatė 
Turkams nacionalistams reika
lingą medegą nugalėjimui Grę- 
kų, ir net išstūmimui Anglų, 
Konstantinopolio ąpielinkėj.

Daugely] ‘vietų - yla įsteigta 
kariškų ginklų agentūros. Vo
kiečių Krupo firma dirbanti ka
rišką medegą; ji pristatanti kur 
tik reikia ir kam. Ta firma tu
rinti 26 amunicijos dirbtuves 
Rusijoj, ir karės įrankiai tuoj 
liks svarbiausias Rusijos eks
portas. ' -

Italija ėmėsi surašinėti visus 
1902 metais gimusius vyrus; ji 
ruošiasi bijodama Turkų atakų, j

Jugoslaviją taipgi smarkiai Į 
organizuojasi karėti tikėdama Į 
atsinaujinant Turkų-Grekų kon
fliktui.

Tarp Rumanijos ir Vengrijos 
nereguliarių kareivių • prasidėjo- 
susirėmimai. Rumanai užėmė 
tris Vengrų kaimus.

Bulgarijos kariumėnės dalis 
traukiama prie Rumanijos šie
nus.

Pilsudskis išvyko Į rytinį ‘pa- 
rubsžį 'Lenkijos. Trockis nu
vyko į Smolensko Stovyklą- va
karinės Rusijos armijos.

Nors Francuzai su Vokiečiais 
kerštaujami beit- 'Lietuviams sa
vanoriams pradėjus užpuolimą 
jie išvien ėmė kovėti prieš Lie
tuvius-. Visi liko nuveikti. ’

Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto įgaliotinės gerb. D. Šle
ževičienė ir gerb. V. Vencienė 

I pradėjo darbą, nuo New Yoriko 
ir Brooklyno. Vakarienėje ku
ri buvo ‘sausio 7 d. Astor Vieš- 

I būtyje New Yorke, Dr. A. Bace- 
viče sumanė parinkti būrelį dar
buotojų kurie tuojau prisidėtų 
su auka, L. M. G. K-to darbo 
Amerikoje pradžiai. Čia pat su
sirašė buris žmonių prisižadėj ti

Mirė Buvęs Grekijos 
Karalius

Palermo, Sicilija. — čia mirę 
ištremtas iš Grekijos karalius 
Konstantinas, kūris buvo po ka-, 
rei sugryžęs ant sosto po savo 
.sunui, kuris karaliaudamas mi
rė nuo beždžionės įkandimo.

Dabar karaliauja jo kitas su
nūs, nesenai užėmęs sostą, po to 
kaip nepasisekė Grekų karė su 
Turkais ir sukilėliai Konstanti
ną antru kartu išvarė iš Atėnų. 
Jis buvo kaizerio švogerją.

siu aukoti kas $50, kas $100 ir 
daugiau. ' ’ .

‘Sausio. 9 d. .vietos Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto narių 
(žinomo vardu 'Lietuvos Našlai
čių šelpimo Komitetas) susirin
kime pas daktarienę Jievą Va- 
lukienę Brooklyne augščiau pa
darytas pasižadėjimas pradėta 
ir pildyti, čia pat užsimokėjo 
sekančiai: 'l - ‘ ’
Poni Bacevičienė ir

Dr. A. Baceviče $100.00
Poni Valukienė ir

Dr. J. Valukas 100.00
Viktorija Balukiutė

(2 metų amžišus) 25.00 
Poni M; Misevičienė ir

Dr. J. Miseviče 50.00
Viso $275.00
Tarp pasižadėjuSių paremti L. 

M. G. K-to darbą stambesnėmis 
aukomis yra sekanti tautiečiai: 
V. Jankauskas, P. Vilmontas, J. 
Garšva, M. W. Bush, V- K- Rač
kauskas, J. Ambraziejus, ir visa 
eilė Brooklyniečių.

Prie tų $275, kurie buvo su
mokėta' 'sausio 9 d,, prisidėjo 
dar, $41.25 sudėti laike vakarie
nės pas pp. Buski, -Brooklyne 
(Woodhavene). Vakarienėj sve
čias iš Bostono, g. kompozito
rius Mikas Petrauskas, įnešė 
kad kiekvienas kas pratars be
sikalbant Anglišką žodį turi mo
kėti baudos 25c už kiekvieną žo
dį. Visi svečiai laibai gyvai’ pa
rėmė1 tą sumanymą, ir prie di
delio gyvumo ir juokų sumetė 
$41.25. Tokiu budu Į vieną va
karą Susidarė nąšlaičiams $316. 
25c.

Brooklyniečių ir New Yorkiečių 
Parama

Sausio 9 d. pas g. ponią J. 
Valukienę buvo susirinkimas, 
kuriame dalyvavo: ponios D. Šle
ževičienė, V. Vencienė, Bacevi
čienė, Misevičienėj Mikolainienė, 
širvydienė, p-iė P. Purgeliutė, ir 
ponai J. O. Sirvydas, Dr. J. Va
lukas ir V. K. Račkauskas. Ta
me susirinkime buvo apsvarsty
ta planai veikimui kad L. M. G. 
Komiteto darbas Amerikoje vy-

ktų pasekmingai.
Po apsvarstymui priimta se

kanti nutarimai:
1. Surengti Brooklyne viešas 

prakalbas kaip tik bus galima 
gauti salė.

2. Surengt taip vadinamą ‘na^ 
minę vakarienę’. Tuo reikalu 
pasirūpins pp. Vai ūkienė ir šir- 
vydienė.

3. Surengti koncertą kai tik 
bus galima. Kreiptis į p. V.
Jankauską, kuris 'jau yrą paža
dėjęs plačią šiuo reikalu paramą,

4. Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto ir Vilniaus našlaičių: 
naudai rengti Amerikoje Našlai
čių Dieną, Gegužio 7 d., kaip 
kad ta diena Lietuvoje yra pa
skirta išimtinai 'Lietuvių Moterų 
Globos Komitetui.

5. Vietoje Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto Skyrius pasi
žada plėsti savo veikimą ; kiek
viena narė apsiima prirašyti šį 
mėnesį po tris naujus narius ar 
narės.

6. Narių mokesnis paskirsto
ma šitaip: paprastas narys mo
ka metams $1; narys labdaris 
vienlaik moka $25; garbės na
rys — $50; •amžinas narys — 
$100.

7. Nutarta laikyti susirinki
mus kas mėnuo, kas kartas pas 
kitą Komiteto narę.

Iš pranešimo kurį padarė L. 
M. G. Komiteto atstovė paaiškė
jo kad jos steigs tokiu® Komite
to Skyrius visuose Amerikos 
rtiiestudse. Paskui tie skyriai 
rinks savo centrą Amerikoje. 
Tai bus lyg ir autonominė L. M. 
G. Komiteto šaka Amerikoje,

L. M. G. Komiteto sąskaita 
yra Baltic States Banke •— ten 
prašoma siusti visas aukas Ski
riamas Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto užlaikomiems našlai
čiams.

Dar $147 Našlaičiams
Šausįo 10 d., siuvėjų kontrak- 

tierių susirinkime, Brooklyne, 
Lietuvos našlaičiam® sudėta dar 
aukų, ‘būtent.:

Andrius Kairiūkštis $30.00
O; Moteka 25.00
Pranas žydelis 25.00
J: Augunas 25.00
Jonas Šimaitis 10.00
Pranas Šimaitis 10.00
Po $5: VI. Petrulis, B. Bub

nelis, P. šalaviejus, X. J. Mor
kus $2. Viso $147. Rep.

Lenkijoj pora kaliošų kainuo
ja, vaikams 60,000 markių; su
augusiems, 75,000 markių.

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

užrašykit ją jiems ant visų metų arba puses. Už- 
kreskit 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 pp kelis kailius. “Dirva” supažindins juos sų demokratišku
mu, su tikru mokslu, o ir šiaip suteiks daug dvasiško maisto. — Jū
sų užrašytas jiems laikraštis už tris dolarius pralinksmins visą kai
mų per visus metus. Tik sykį nepagailekit tu trijų dolariukų.

“Dirvos” kaina metams Amerikoje - --,--1--. $2.00
” ” ” Lietuvoje $3.00

Kanadoje ------- V _ $2.50
(Pusei metų — pusė kainos. Neužmirškit saviškių gyvenančių Lietuvoje)



tais, kad klerikalai ir liau
dininkai su valstiečiais yra užta
rėjai dvarininkų ir kitų buožių, 
ir kad kas tiktai yra gero pada
ryta Lietuvoje tai ačiū sočiai de
mokratams.

Gerbiamieji svečiai iš Lietu
vos: neapgaudinėkit savęs, ne
manykit kad mes Amerikiečiai 
nežinom kas ką Lietuvoje nuvei
kė ir kas į<o yra vertas; mes ži
nom kad klaidų padarė visi, tai 
yra visos srovės tenai esančios, 

- - - - _ . ■ K*- —** ir už tinkamai atliktus darbus
klebonas Kun. M. Kruša? (Mai-: tiesą įurį kištis į parapijos rei- mes visus be .skirtumo pager
bs) ir keįplos organizatorius. ?» Tuoj suūžė visa salė: biam, o priešingai, papeikiam.
Kun. B. Bumša. Susirinkimas jau]ę įg galės kleboną.Todėl mums yra gaila kad jus

atvykę į šią salį vien tik gma- 
tąs savo darbais ir tuom garbės 
jieškot. Mes žinom kad kleri
kalai padarė daug klaidų norė
dami pavergti po savo letena 
Lietuvos liaudį, bet neatleistinų 
klaidų turi ir g. Bielinio drau
gai, todėl tas durnų pūtimas į 
Amerikiečių akis 
mas. "•

Per pastaruosius 
Amerikoje priviso 
nekųrie juos vadina chamunis- 
tais, kiti bolše viskėm, ir taip 
tuos nabagėlius akėja kas kaip 
sumano. Paklausus' kurio: ar 
esi komunistas? Atsako: ne aš.. 
Mat tie pravardžiavimai nusi-. na gražiausių kokia tik Pitts- 
bodo, ir jie pasislėpė po buvusia burge surengta. Vietiniai ku- 
socialistų organizacija po vardu r'e norės dalyvauti lai pasisten- 
Amerikos Lietuvių Darbininkų- gi® Zau)ti tikietus iškalno pas 
Literatūros Draugija. Tuibut rengėjus, o iš toliau atvykstą dė
toj organizacijoj- buvo gerokai legatai ir svečiai malonės pra- 
pinigų.... Taigi Chicago j Per-[nešt apie savo dalyvavimą va- 
kuno raštinės narių metiniame 
susirinkime tame klaušime ge
rai pakalbėta ir atmesta varto
jimas vardų chamunistai ar bol- 
ševiski, bet duota naujas gan 
gražus vardas kuris turi būti 
viešai vartojamas, “Tavorščiai”.

.Perkūno Išpažintojas.

| Iš Lietuvių Gyvenimo |
... ... ..... . . . . . . . . . ............ .......

nis, šoko gelbėti dalyką. Dar 
neužbaigus pasakyti kelis žu
džius į, pagal Bumšo nuomonę, 
klystančias aveles, vienas iš dar- 

. bščiausių parapijonų, Tapias Ja
unulis, prakilniu balsu paklausė: 
l"Ar senai kunigas Bumša pri-

IŠ CHICAGOS 
PADANGES

šv. Jurgio parapijos priešme- 
tinis susirinkimas. Gruodžio 31 
d. Šv. Jurgio parapijos paraipi- 
jonįs laikė priešmetinį susirin
kimą, į kurį atėjo tos parapijos' gUjj prįe §į^os parapijos, ir kokią

° '---- ------ K;
Kun. B. Bumša. Susirinkimas <• 
pradėta pirmininkaujant klebo
nui Krušni; darbas ėjo švelniai 
iki neprieita prie reikalo semi
narijai mokesties kurios šiai pa
rapijai uždėta $7,100, kurie pa
gal klebono pranešimą turi bū
ti užmokėta iki Velykų. Tarpe 
parapijonų kilo neramybė už to
kią jiems uždėtą sunkenybę. Iš- 
skaitliavimu pasirodo kad kiek
vienas parapijonas turi mokėti 
tris dolarius ekstra; tada para- 
pijonai, o jiems pritarė ir para
pijos komiteto , globėjai, parei
kalavo sumažinimo velykinės 
mokesties: vietoj mokėjus $10, 
mokėti $8.- Prieš tokį mokesties 
pakeitimo balsavimą klebonas 
sušuko: “Gana diskusijų ir viso
kių nesąmonių! Balsuokit 1” Glo
bėjas Budinas mėgino paaiškint 
kas tai reiškia balsuoti už seną 
mokestį ir kas už naują, tada 
klebonas visu smarkumu stūmė 
Budiną už priešinimąsi jo ąugš- 
tybės norams. Prasidėjo suju-i 
dimas; į tą peštynę įsimaišė pa
rapi jonai užtardami Budiną. Su
kiršintos abi pusės nesigailėjo 
nešvrių žodžių vieni kitiems. 
Kadangi parapijonų buvo apie 
400, jiems lengvai pasisekė nu
veikti kleboną.

Kun. Bumša matydamas kad 
čia jau tikra Dievo koronė, kad 
jo konfratras siunčiamas į pek
lą per įsikarščiavusius parapijo-

Krušą ir Bumšą!” Mato jie kad I 
jau čia “nie po Warszawsku”, iš
siskubino abu lauk, lydimi keik
smų ir švilpimų.

Ponams išėjus, parapijonai už
baigė susirinkimą 'nubalsuodami 
mokėti velykinės po 8 dolarius.

K. Bielinio prakalbos. Sausio 
7 d. Meldažio salėj kalbėjo ne
senai atvykęs iš Lietuvos social
demokratas K. Bielinis. Bielinis 
nėra oratorius, bet kalba neblo
gai, tiktai visa bėda su tais at
vykusiais iš Lietuvos žmonėmis 
kad jie čia jaučiasi pribuvę ar 
tai į kitą pasaulį, ar į laukinių 
žmonių apgyventą šalį. Jiems 
rodos kad mes Amerikoje gyven
dami visai nieko nežinom kas 
ten Lietuvoje dėjosi per pasta
rus laikus, kas kovojo už laisvę 
ir kas vertas pagarbos.

(Metai tam atgal atvažiavo iš 
Lietuvos Kun. B. Bumša; tas 
pasakojo kad kunigai vadovavo 
kariumenę, kad tiktai pavasari
ninkai kariavo, o kiti visi vogė 
klebonų kiaulaites. Tai jau vi
sa garbė už gavimą ir iškovoji
mą Lietuvai laisvės niekam ki
tam nepriguli kaip kunigams ir 
jų pakalikams.

Dabar Bielinis sako kad liau
dininkai ir valstiečių sąjunga vi
suose darbuosfe rėmė arba dirbo 
išvien su krikščionimis demokra-

nepakenčią-

metus čia 
komunistų;

PITTSBURG, PA.
A. L. T. Sandaros 36 kuopos 

Nusirinkime sausio 7 d. po kitų 
reikalų buvo rinkimas kuopos 
valdybos 1923 metams. Išrink
ta šie: Pirmininku — Ed. Pau
razas; pagelb.— St. Simanavi
čius; sekr. — Pr. Savickas; fi
nansų. sekr. — J. Virbickas ; iž
dininku — J. Grigaliūnas; glo
bėjais — Ka^t. Rožiukas, F.- Ra- 
džiukinas; maršalka — L. Se- 
nionis; organizatoriai: J. Vir
bickas, J. Kuzinas, E. Paurazas, 
A. Riška, F. Radžiukinas. Tai
gi 36 kuopos valdyba susideda 
iš gana veiklių Sandariečių, ir 
galima tikėtis daug bus nuveik
ta ir neliks nei vieno prakilnes
nio Lietuvio kad neprigulėtų 
prie Sandaros.

Buvo apkalbėta Seimo rengi
mas ir Seimo vakarienė. Pra
nešta apie viską tame reikalin
go, ir kad Sandariečiai muzi
kantai pažadėjo sutaisyt orkes
trą grojimui laike vakarienės dy
kai.

L. M. D. duoda savo salę dy
kai ne tik vakarienei bet ir Sei
mo sesijoms, na o moterų San
dariečių kuopa prižadėjo išpuošt 

įšalę, taigi ši vakarienė bus vie-

CIGARETTE

LOCKY
STRKE

Geriausi
Cigarietai!

simokėt už'visus metus kad mu
sų Sandaros Centre nuo Pitts- 
busgo Seimo neliktų nei cento 
skolos, žinoma kurie išgali ir 
mato reikalą įgali prisiųst pa
sveikinimus ir tam tikrą auką 
Seimui, bet kurie negali aukuot 
lai nors savo mokestį iškalno už
simoka už visus metus. Pitts- 
burgiečiai, prie darbo!

. Sandarietis.

£ GERB. Q
>Opragilo kampelio^
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Naudokitės “Dirvos” Agentū
ros patarnavimu pinigų siun
time, laivakorčių reikale, ir 
darant kokius nors dokumen
tus ar doviemastis.

karienėj pas: J. -Virbickas, 149 
Moultrie St. (Tikietai $1.50.)

Nuo vietinės kuopos Sanda
ros Seiman išrinkta delegatais: 
E. Paurazas, J. Virbickas, P. Sa
vickas, M. Urlakis ir J. Kuzinas. 
Taip pat nutarta pasveikint Sei
mą nuo 36-tos kuopos, inteikiant 
$100 auką. Taigi Pittsburgo 
Sandariečiai ruošias visu smar
kumu prie Seimo ir Seimo iškil
mių. Ir visų vietos narių prie
dermė butų sausio mėnesyje už-

SU

ir bandykit

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt 

Amerikonišku Maistu
TZOŽNA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 

savų valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir naturališka kad taip ir turėtų būti. Taipgi yra pagirtinu 
dalyku palaikyti gyvomis senosios tėvynės stalines tradicijas 
šioje šalyje, kadangi daugelis pastovesnių valgių, skanių, ge
rų ir lengvai padaromų, galima susekti užsilikusių iš tolimos 
praeities tarp Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai yra nuo senai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

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

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

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

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

POJ1 serija valgių gaminimo nurodymų, mes pasitikime, pa- 
1 sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams suside- 
dantiems iš Lietuviškos kilmės žmonių, ir bus patalpinta kas 
Pėtnyčia šiame laikraštyje, pradedant su sekančia savaite. 
Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuokit jį į knygą 
pasidaryt valgius pagal jų.

RECEPTAS No. 11

KAVAI PYRAGAITIS

Borden's •
Pieno
sviesto./

Kaip Ta Pagaminti
■ Sudėk sviestą, cukrų ir druską į pieną; ka

da bus apšilęs iki drungnumo sudėk ištarpy- 
tas mieles, gerai suplaktą kiaušini, miltų tiek 
kad įjjtų kieta tešla, uždengk ir leisk kilti. 
Sudek ją į sviestu išteptą blekinę pusės colio 
augščio. Uždengk ir vėl leisk kilti. Pirm 
kepsiant sutarpink du šaukštu sviesto ir už
tepk juo ant viršaus kavos pyragaičio, api
barstyk cukrum ir cinamonu. Jeigu padeda
ma kilt per naktį naudok pusę pažymėtų mie
lių.

UNSWEETENED

Milk

1'4 Puoduko 
Evaporated

1 /3 puoduko
>/, puoduko cukraus 
/t šaukštuko druskos
1 kiaušinį
3/4 šmotuko mielių
2 3/4 puoduko miltų 
1 šaukštą cinamonų

Bordęn'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 vąrtokit tokią da
lį- Borden’s Evaporated.

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

Nu

Organizuokimes Tinka
mai Viešnias Priimti
Sausio 4 d. laivu “Majestic” 

atvyko iš Lietuvos į New Yorką 
dvi žymios viešnios — D-rė’ D. 
Šleževičienė, žmona buvusio Lie
tuvos premjero, ir Viktorija Ven- 
cienė. Jos atvyko čia Lietuvos 
našlaičių reikalais. Tikima kad 
jodvi važinės po Suvienytas Val
stijas su prakalbomis ir rinks 
aukas Lietuvos našlaičiams li
kusiems be tėvų po karės.

Visose kolonijose turėtų or
ganizuotis Lietuvos Našlaičių 
Šelpimo Komiteto skyriai po mo
terų vadovyste. Vyrai vadovau
ja politiškas, visuomeniškas ei
gas, lai moterįs rūpinasi našlai
čių sušelpimo reikalu. Aukaus 
visi, tik moterims reikia vado
vavimo tame reikale.

Visose kolonijose privalėtų bū
ti komitetai ir prisirengiama su
tikti tas gerbiamas viešnias ka
da jos su prakalbomis važiuos.

GERB. SPRAGILAS REN
GIASI Į PITTSBURGO 

SEIMĄ
Amerikoj seimai tai kaip 

Lietuvoj atpuskai: Susivie
nijimo seimas yra kaip ko
kis ražancavos atpuskas, o 
Sandaros seimas — tai kaip 
nekalto prasidėjimo atpus
kas. Kaip pradeda artintis 
koks seimas, visose koloni
jose veikėjai ir veikėjos su
krunta rengtis, politikas va
rinėt ir agituot kad tik pate
kus į seimą delegatu — nori 
važiuot į seimą kožnas dar 
labiau negu davatkos į Šid- 
lavą arba Zapyškį.

Lietuvoj bernai ir mergos 
važiuoja į atpuskus pama-

jo jieškoti ir rūpintis išvar
gti ir po seimus važinėti iki, 
surandam.

Sėdžiu aš sau vieną dieną 
ir misliu: kur čia reiktų su
rast savo šonkaulis: nejau
gi da'bar reiks visą amžį su 
tuščia vieta šone vaikštinėt. 
Paskui permisliau visus pa
laidus šonkaulius savo sosti
nėj Klevlande ir perdunlo- 
jau apie jas ir atradau:

Ne tik pats šonkaulis tu
ri būti, bet dar turi but ir- 
su protu ir gražus. Misliu 
apie vieną — ta rodos graži, 
ale kad proto neturi. Mis
liu apie kitą — ta perdaug 
proto turi, ale negraži; ir 
dar pamisliu apie kitas — 
ir vis: tai kuriai reiktų -pro
to neturi, o kuriai nereikia 
— net perdaug jo turi. Ir 
kaip dabar išsirinkt sau šon
kauli čia pat ant vietos?

Paskui man atėjo į galvą • 
gera mislis. Išgirdau kad 
Pittsburge bus seimas. Aha 1 
piisliu sau, turiu patekt už 
delegatą kad ir Sandaros, 
kuopa suirtų. Jau buvau ir- 
užmiršęs kad aš priguliu į 
Sandarą, ba jau kokie metai 
į susirinkimus nenueidavau. 
Ale dabar niekam nesakęs 
nuėjau, tuoj užsimokėjau vi
sas' mokestis ir pasisakiau 

j Slaptiems Spragilų Sąjungos.
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PADARYK1M TA 

VLAIPĖDOS ir Liet 
*'■ vardas jau suvirs 
vaite laiko kaip figi 
ja ant pirmutinių pus 
Amerikos ir viso pas 
laikraščių. Lietuviais 
Klaipėdą. 0 tik menu 
kt atgal, 50-me num 
"Dirva” šioje pat skilty 
šė kad taip reikia pai 
— reikia Lietuviško 
nunzio kuris paimtų K 
dą, o tik tada derėti 
aliantais kam ji turi pr 

. syt. Aiškus dalykas, 
musų straipsnio prisi 
Lietuviai Mažojoj Iii 
subruzdo, nors jau tą ■ 
rj yra gavę, bet jiems 
taikė momentas kaip 
da kada visame pasaul 
siskirsčiusių Lietuvių 

. smarkiau pradėjo pla 
■“Klaipėda turi būti i

Kas sukilimą vadi 
kolei kas nežinia, tik 
nome jog Francuzai 
giriasi visam* pašau 
mušę Vokiečius, dab 
lė Klaipėdoj baltą 
pasiduodami Lietu? 
nors Vokiečiai ir Fi 
šoko Klaipėdą gint 
pastangos pavėlinta

Kokia bus to sum 
baiga?

Mes pilnai įsiti 
Klaipėda liks Lieti 
lėlių rankose, pasb 
valdžią, o ji savu 
tars prisidėti prie 
Lietuvos. Versali 
Klaipėdos kraštas 
pašiurta Lietuvai 
tavos valdžia su 
Valdžia senai sus 
Argi Anglija ir F 
to nemato. Irarlo 

; vo Mažosios Lietui 
viams laukti kehb 
Jonių ir kur jie lik 
ti? Gyventojai turi 
sispręsti. Jie ir s 
Aė. '

Visas dar tuo t 
siantis pavojus K1 
Lenkai: jeigu Le: 
salų puola prieš! 
ištraukia Lietuvą 
da butų vėl ket 
mas. Bet užtai 
Lietuviai turi bu 
je—pinigais, iri 

’ vo šalyje esančiai 
organizacijas. J 
rint Šaulius kad į 
sa Didžioji Lietu 
organizuotą am 
padėti savo' brolis 
dičkiams gintis i 
neužspringstančii

Amerikos Liet 
artinasi penkių n 
tuvės Lietuvos N 
mybės! Imkime 
daryti Lietuvą ar 
liečiama svetimų

Padarykime s 
auką Lietuvos C 
ritėtai, Lietuvo 
Jie savo laiką 
aukoja, mės auki 
lim, ir palaikyki]

Rusija irgi g 
grašiu prie Kai 
gal but statydai 
raš išlygas žad 
padėt Klaipėdą 
Lenkų ar kitų, 
visko reik pači 
saugojusiam ta 
kaimynu pasiti 

Klaipėda mus 
dėkim visas pa 
ji liktų apsaugo 
|>1 kurie ją iki 
ir kurie dar tyk 
kąn savo brolia 
Lietuvoj jų šven

Jk tam tikrų 
Lretuvanegali sii 
numenės į tą sri 
reikštų karą su 
Bet Mažosios Lit 
tuvių apsisprend 
Pėdą turėti sau k 

,ti mums prie šh 
musų širdjs plaks 

’Pergalės ir atsiėn 
pėdos Lietuviams 

Gana jau Maža 
vosmusų broliai v 

per .septyi 
®etų! Lai ji 
musų nebūna atsk

tyt vyrų, vyrai mergų; visi Spragilaičiams kad aš noriu 
pucuojasi batus kuriuos pas- važiuot į seimą, ba nuo ma- 
kui ant pečių iki miestelio nęs ten daug priklausys ir-. 
nesasi, o tik netoli būdami be manęs seimo nebus.- Ta- 
apsiauna; apsideda gražiau-, da Slapti Spragilaičiai ėmė 
siais garnitoriais, raudonai ir išbalsavo mane, ir aš li- 
siuvinėtais marškiniais, o kau delegatas į tokį garbin- 
mergos naujais andarokais gą seimą kaip Sandariečių,. 
ir šilkinėm skarelėm. Nu- kur rišama tautos'likimas, 
ėję į bažnyčią arba po šven- visuomenės gerovė, ir gyve- 
torių sukinėdamiesi žiuri ar nimo klausimai, o aš nuva- 
kas tėmija į jų margus ap- žiuosiu sau šonkaulio jieš- 
rėdalus, ir žiuri katros gra- kot!
žesnės akįs į jį ar ją žiuri. | Ale kaip tada su orga- 

< Tas pats čia su musų ti- nizacijų reikalais, kas juos, 
ligentais ir veikėjais abiejų išriša, kas darbus dirba jei— 
lyčių. Pajulto kur busiant gu visi tiligentai ir tiligen- 
seimą, tuoj ima ruoštis, ir tės į seimus suvažiudja tik 
nbrš-ant tos draugijos kuri kaip bernai ar mergos į at
siųs delegatus susirinkimo puskus pasirodyt ir pasima- 
per metus neateina, ale kai tyt? Juk organizacijos jau 
buna laikas rinkimo delega- eilės metų kaip gyvuoja ir
tų tuoj pribuna ir nori but visi jų reikalai eina kaip pa- 
išrinktais.' tepti Grigo rataii

Ir delegatai ir delegatės Ir tą klausimą gerb. Spra- 
į seimus važiuoja tik šon- gilas gerai ištyrinėjo ir iš-, 
kaulių jieškot, tik pasirodyt | razgė. Mat į seimus atva
šų savo gražiomis drapano-Į žiuoja ir paprastų delegatų 
mis, kurių nusiveža po ke- ir delegačių kurie visą seimą, 
lias eiles ir maino tankiai— išsėdi su viena ir ta pačia 
pirmoj sesijoj nešioja vieną j eile drapanų, kurie išvažiuo- 
eilę, antroj — kitą, trečioj—1 ja su tuo pačiu kalnierium. 
trečią, ir tt. - kurį atvažiuodami dėvėjo, ir

O jeigu dar sužino kad kurie patenka į delegatus ne 
bus kokia delegatė kurią iš todėl kad jie patįs nori, bet 
paveikslo ar vardo laikraš-[’ 
čiuose įsimylėjo — tada kad ; 
ir visą koloniją augštyn ko- 1 
jom apvertus, veržiasi gaut 1 

’ už delegatą. Ne kitaip yra ’ 
! ir su tomis kurios irgi ma- 
’ tė kur keno paveikslą ar su

žinojo vardą — o kaip kitaip 
susitiksi jeigu ne seime!

Tai tokiais reikalais va
žiuoja į seimus visi musų ti
ligentai ir tiligentės, mažai 
kuo atsižymėję, o daug norį’ 
garbės ir pūtimo.

Kur reikia su atsidavimu 
svarstyt organizacijos reika
lai ten nusiųstam delegatui 
ar delegatei labiausia rupi 
savo reikalai, ir ar daug pa
trauks į save kitų delegatų 
ir delegačių atidą; kur rei
kia nuspręst tolimesnis or
ganizacijos ir visos partijos 
veikimas, nuvažiavę delega
tai' ar delegatės nusprendžia 
(jeigu pasiseka) tolimesnį 
savo veikimą; ir po seimo, 
vietoj pradėti dirbti ir raši- 
nėtis organizacijos reikalais 
prasideda korespondencijos 
ir telegramai matrimonijos 
reikalais.m , j . . . , • ras žmogus Kuns įsraao si patentąlaigi, 'kad seimai Virto į | buvo du sykiu operuotas nuo kylos, 
tokius atpuskus kur vyrai I ta>PR> bandė dėvėt visokius diržus ko- 

vnaMrvvi n ^>k iki šiam laikui išrasti, vienok

ir išbalsavo mane, ir aš li-

ir šilkinėm skarelėm. Nu-

DETROIT, MICH. j
Musų kolonijoje šiuo laiku ] 

žmonės tarsi tik ir užsiėmę ru- < 
pintis koncertais, teatrais. rpra- j 
kalbomis, ir tt., nes kiekvieną ; 
subatos ar nedėlios vakarą yra 
po keletą pramogų visose dalyse 
miesto. Gruodžio 31 d. Lietuvių 
Svetainės Bendrovė surengė va
karą paminėjimui sukaktuvių 
nuo atidarymo svetainės. Pro
gramas buvo gana didelis ir įvai
rus. Kalbas sakė Kun. Berei- 
šis, Kun. Jonaitis, tir Adv. Uvic- 
kis. Po prakalbų, Lietuvos Du
kterų Draugystės artistai vai
dino “Mirga”, visi lošėjai savo 
užduotis atliko tikrai gyvai, ža- 
vėjančiai. Nors veikalas buvo 
vo statoma antru kartu, žmonių 
buvo pilna salė ir visi buvo pil
nai patenkinti. Uždangai nusi
leidus, kiekvieno širdis pradeda 
smarkiai plakti, užsidegą Tėvy
nės meile ii;.... kerštu tautos 
išgamoms. Po perstatymo sekė 
dainos, kurias išpildė šv. Antano 
parapijos choras. Gražius muzi
kos šmotelius ant piano atliko 
'Kun. čižauskas.

Po programui buvo šokiai — 
■jaunimo buvo susirinkę tiek 
daug kad netilpo į viršutinę sa- ! 
lę, taigi antri muzikantai griežė 
apatinėj salėj, kuri irgi buvo ' 
pilna šokėjų.

Prieš pat Kalėdas nusižudė ! 
Lietuvis, Smaliukas, sirgdamas

' plaučių uždegimu. Jis turėjo di
delį karštį, ir klejojimo apimtas 
suradęs revolverį lovoje po mat
rosu, persišovė sau į galvą. Ve
lionio moteris tuojau davė žinią 
apie tai savo tėvamsi į Du Bois, 
Pa., iš kur atvažiavo jos moti
na, kuri pabuvus vos pusę va
landos prie savo žento grabo, ir 
pati tuoj krito negyva. Ją lai
doti išvežta atgal į Du 'Bois.

Velionio moteris perkentė di- 
'džiausį širdies skausmą maty-, 
dama savo stuboje vyro ir mo
tinos tokias staigias mirtis. Mo
teris liko varge su trejetu kūdi
kių, dar būdama nėščia. Taip 
šįmet, kaip ir visais kitais lai
kais, ne visi vienaip praleido 
šventes: vieniems buvo linksma, 
kitiems liūdna.... - Živilė.
“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.

Ikad juos išrenka nariai už. 
jų darbštumą. Ot tai šitie 
delegatai ir apdirba seimo 
reikalus, jie apsvarsto ir api- 

, ^alsuoja sumanymus, paga- 
. mina įnešimus, ir su atsida- 
. vimu pravargsta seime išsė- 
» dėdami visą laiką ant to pa

ties krėslo ir labai mažai im
dami balso pasirodyt savo 
iškalbumui, ba yra pasaky
ta: Kas niažiu kalba tas 
daug dirba.

Taigi papasakojęs jums 
kokiais svarbiais reikalais 
aš į seimą važiuoju, sugry- 
žęs pranešiu apie svarbiau
sius savo seime atliktus dar
bus, ba aš, gerb. Spragilas, 
esu vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos ir žinau 
visus šonkaulių ir šonkaulių 
jieškotojų reikalus ir troš
kimus ant šios ašarom nu
laistytos pakalnės kur nei 
vieni nei kiti nerimstam iki 
nesųrandam savo šankaulių, 

; o kada surandam, vėl prasi- 
. deda nauji rūpesniai ir bė- 
. dos.

M

Tas žmogus kuris išrado šį patentą

______ - „ Ki tiK iki šiam laiKUi išrašu, vienoK Važiuoja jieškot . mergų, O niekas negelbėjo. Per daugelį metų 
mergos vyrų, tai ir aš, gerb. ligos nukankintas, atrado naują sis- 
Spragilas, nusprendžiau 1M

niekas negelbėjo. Per daugelį metų

delegatu ir važiuot į Pitts
burgo Sandariečių seimą 
šonkaulio jieškot. Ba mat 
nuo gerb. Adomo laikų ka
da Dievulis išlaužė pirmam 
musų tėvui šonkaulį, ir po Į j. f.richard 
šiai dienai mes vyrai turim j 131 walnut st. Holyoke, Mass.'

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:
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Nuo Redakcijos
PADARYKIM TAI “UŽBAIGTU FAKTU”!

IZLAIPĖDOS ir Lietuvių 
1 vardas jau suvirš sa
vaitė laiko kaip figūruo
ja ant pirmutinių puslapių 
Amerikos ir viso pasaulio 
laikraščių. Lietuviai-užėmė 
Klaipėdą. O tik mėnuo lai
kė atgal, 50-me numeryje, 
“Dirva” šioje pat skiltyje ra
šė kad taip reikia padaryti 
— reikia Lietuviško D’An
nunzio kuris paimtų Klaipė
dą, o tik tada derėtųsi su 
aliantais kam ji turi priklau- 

. -syt. Aiškus dalykas, ne to 
musų straipsnio prisiskaitę 
Lietuviai Mažojoj Lietuvoj' 
•subruzdo, nors jau tą nume
rį yra gavę, bet jiems pasi
taikė momentas kaip tik ta
da kada visame pasaulyje iš
siskirsčiusių Lietuvių širdįs

• smarkiau pradėjo plakti — 
"“Klaipėda turi būti musų!”

Kas sukilimą vadovauja, 
kolei kas nežinia, tik tiek ži
nome jog Francuzai, kurie 
giriasi visam* pasauliui su
mušę Vokiečius, dabar iškė
lė Klaipėdoj baltą vėliavą 
pasiduodami Lietuviams; ir 
nors Vokiečiai ir Francuzai 
šoko Klaipėdą ginti, abiejų 
pastangos pavėlinta.

Kokia bus tb sumišimo pa
baiga?

Mes pilnai įsitikinę kad 
Klaipėda liks Lietuvių suki
lėlių rankose, pasirinkus sau 
valdžią, o ji savu laiku nu
tars prisidėti prie Didžiosios 
Lietuvos. Versalio išlygose 
Klaipėdos kraštas ir uostas 
paskirta Lietuvai kada Lie- 1 
tuvos valdžia susitvarkys. ' 
Valdžia senai susitvarkius. 
Argi Anglija ir Francuzija 
to nemato. Ir ar logiška bu
vo Mažosios Lietuvos Lietu
kams laukti keno nors ma-1 
lonių ir kur jie liks paskir
ti? Gyventojai turi tiesą ap
sispręsti. Jie ir apsispren
dė.

Visas dar tuo tarpu grę
siantis pavojus Klaipėdai tai 
Lenkai: jeigu Lenkai iš pa
salų puola prieš Lietuvius ir 
ištraukia Lietuvą į karę, ta
da butų vėl keblus klausi
mas. Bet užtai Amerikos 
Lietuviai tūri būti sargybo
je — pinigais, ir drutinti sa- 

‘ vo šalyje esančias'apgynimo 
organizacijas. Reikia stip
rini Šaulius kad per juos vi
sa Didžioji Lietuva virtus į 
organizuotą armiją galėtų 
padėti savo broliams Klaipė
diškiams gintis nuo niekad 
neužspringstančių Lenkų.

Amerikos Lietuviai! Štai 
artinasi penkių metų sukak
tuvės Lietuvos Nepriklauso
mybės! Imkimės darbo pa-|tąnčio metų pirm Kristaus; da- 
’ ’■ ' **---------- bartinis gi miestas buvo įsteig

tas pirm 300 metų prieš Kristų. 
Jo gana keistas vardas persta
ta tris paskutines silabas iš var
do Thessalonike, Aleflcsandro Di
džiojo pusseserės. Tas 
patapo ‘Mažoji Roma’ 
pačios augščiausios tols 
jos pakilimo gadynės: 
miestas, sostinė aplinkinių sri
čių, ir namai daugybės Romėnų 
kolonistų. Ciceronas gyveno te
nai tūlą laiką ištremtas ; Nero- 
nas ir Trojanas išpuošė tą mie
stą; ir jis buvo laikina sostine 
imperatorių Galeriaus, Liciniaus, 
ir Theodosians.

“Po Bizantėnų valdžia, Salo
nikai buvo antras miestas impe
rijoje; jis ir pasiliko nuo ta lai
ko lenktyniuojantis su Pentakos 
Miestu ar šis pastarasis buvo 
vadinamas Byzantium, Stam- 
boul, hr Konstantinopolis. Sa
lonikai galima 'butų vadinti 'pra
tęsiamasis universitetas Arti
mųjų Rytų’ kadangi iš tenai iš
vyko šv. Cyrilius kuris nugabe
no Slaviškam pasauliui šiaurėje 
Cyrilišką alfabetą kuriame ir jų 

tuvių apsisprendimas KJai- literatūra liko išdirtrta.
pėdą turėti sau lai buna ar- “Nestebėtina kad taip seno- 
ti jnums prie širdžių ir lailviškas miestas;, turi turėti žin-

Styrite nl^iL-n ini geidžių praeities liekanų. Kas
stebėtina yra tai kad jos taip 
mažai pasauliui žinomos.

“Seniausia ir geriausia priei
nama Salonikų (senobinė liekana 
yra tai* gatvė Vardar kuri per
kerta tą miestą į dvi dali prie 

I apačios ten esančio kalno. Ta

V. K. Račkauskas 
Sugryžo

Sausio 4 d., sykiu su žymio
mis viešniomis iš Lietuvos, par- 
gryžo j New Yorką gerb. V. K. 
Račkauskas, viešėjęs Lietuvoje 
keletą mėnesių. Jis ten lankė-

si biznio reikalais.
Kaipo TMD. Li'teratinės Ko

misijos pirmininkas, gerb. Rač
kauskas teiravosi ir del TMD. 
knygų spausdinimo ar pasikei
timo su Lietuvos žymiausiais 
leidiniais ant TMD. jau esamų 
veikalų. Tikima jog neužilgo 
TMD. nariai gaus vieną kitą di
desnių veikalų.

PROF. H. H. BENDER, Baltic American Draugijos narys, 
Princeton Universiteto profesorius, autorius “The Lithua
nian Ethymological Index”, tyrinėtojas Lietuvių istorijos ir 
kalbos. Jis surinko peticiją S. V. valdžiai del Lietuvos pri
pažinimo, dabar nori įsteigt apsimainymą studentais’.

SOLONIKAI

, SALONIKAI,' 'saugioj išlaukėj 
nuo Rytinės ir Vakarinės 

Trakijos, bet užtektinai arti prie 
tų neramių sričių del kurių eina 
Turkų ir Grekų varžytinės, su
laukė didelės naštos ant savęs, 
pranešimai sako, suplaukus te
nai desėtkąms tūkstančių Gre
kų pabėgėlių.

“Salonikai nesiranda prie di
delio pasaulinio kryžkelio, ir jų 
vardas, taigi, nėra taip visiems 
žinomas kaip Konstantinopolio”, 
sako buletinas kaslink to mies
to, prisiųstas iš Washington, D. 
U., National Geographic Society 
raštinės. “Praeities ir- dalbar-, 
ties svarbumu, tečiau, jis yra 
antras savo didėliam broliui 

[miestui esančiam ant anos per- 
takos.

“Salonikai, taipgi, siekia toli 
atgal į praeitį. Miestai kilo ir 
puolė toj vietoj kur dabar jis 
stovi daugiau negu pusė tukš-

daryti Lietuvą amžina nepa
liečiama svetimų grobikų.

Padarykime savo metinę 
auką Lietuvos Gynimo'Ko
mitetui, Lietuvos šauliams. 
Jiė savo laiką ir gyvastis 
aukoja, mės auikokim ką ga
lim, ir palaikykim juos!

Rusija irgi gali su savo 
grašiu prie Klaipėdos — ji 
gal but statydama tam tik
ras išlygas žadės Lietuvai 
padėt Klaipėdą apgint nuo 
Lenkų ar kitų. Bet pirma 
visko reik pačiam but apsi
saugojusiam tada lengva ir 
kaimynu pasitikėti.

Klaipėda musų! Lietuviai, 
dėkim visas pastangas kad! 
ji liktų apsaugota nuo prie
šų kurie ją iki šiolei valdė 
ir kurie dar tykojo. Padė
sim savo broliams Mažojoj! 
Lietuvoj jų šventoj kovoj!

Be tam tikrų priežasčių 
Lietuva negali siųst savo ka- 
riumenės į tą sritį, nes tąsi 
reikštų karę su aliantais. Į 
Bet Mažosios Lietuvos Lie-! 
tuvių upsisprenuimas ajui-i 

pėdą turėti sau lai buna ar- 
+ tyiityvic nrm •

' musų širdįs plaka su jais — 
pergalės ir atsiėmimo Klai
pėdos Lietuviams!

Gana jau Mažosios Lietu
vos musų broliai vergavo ki
tiems per . septynis šimtus 
metų! Lai ji daugiau nuo 
musų nebūna atskiriama!

miestas 
bėgyje 
imperi- 
laisvas

gatvė yra dalis seno Romėnų 
vieškelio vedančio nuo Adriati
ko linikiri Bosporo, ir dar anks
čiau jis buvo Karališku Keliu 
Makedonijos karaliams.

“Ta gatVe’nėra ypatingai pa
traukianti ir graži. Mažai kals 
tėra joje primenančio išdidumų 
Janissarų praeities dienų, Ro
mėnų legionus, Aleksandro kar- 
žygiškumą, ir Ksericso Nemir
tinuosius, visų kurie vaikščiojo 
tuo keliu. Ir jeigu norėtum sap
nuoti apie anuos praeities mar- 
šuotojus viskas ką ten beras! 
dabar tai klanksėjant senos ma
dos Amerikonišką elektrišką ka
rą, valdomą modtetmiško Greko 
arba Ispaniško žydo, pravažiuo
jant pro apačią Romėnų Arkos 

[kuri laiko apgaubus vienoj vie
toj Vardan gatvę.

“Gražiausios liekanos tame 
mieste yra tai dvidešimts dvi 
bažnyčios kurios kaip ten išliko 
sveikos per audringus Viduram
žius. Tenai jos tebestovi, pa
verstos atgal į bažnyčias po pen
kių šimtų metų vartojibio Tur
kų moskų vietoj. Jos atvaizdi
na pasaką iByzant$nų architek
tūros daug gražiau tūlais atve
jais negu tą atvaizdina Kon
stantinopolio bažnyčios. Vie
nas ypatingai žingeidus faktas 
sąryšyje su tomis bažnyčiomis 
yra tai tas kad jos savaimi su
daro muzejų dingusios Byzan- 
tėnų mozaiškos dailos. Niekur 
kitur nėra tokių puikių mozai
kos pavyzdžių tojo periodo, iš
skyrus Konstantinopolį ir, Ra
venna. Puikiausia iš mozaikų 
Salonikuose, ir viena iš gražiau- 
sii] pasaulyje, yra tai bonė šv. 
Jurgio bažnyčios.

“Kitados buvęs valdomas ir 
budavojamas Romos, vėliau Ve
necijos, ir turįs tarpe savo gy
ventojų Grekų, Serbų, Albanų, 
Bulgarų, ir Turkų, Salonikai at
mosfera galima sakyt yra sudė
ti iš visų tų susimaišiusių 
tautų, Tečiau jis siekia dar to- 
iliau plotu, ir turi svarbų kon
taktą su Ispanija. Vienas iš* di
džiausių rasinių elementų susi
deda iš Ispaniškai kalbančių žy
dų ktlrie protėviai buvo išvaryti 
iš Ispanijos Kolumbo karališkų
jų rėmėjų.

“Nereikia manyti apie Saloni
kus kaipo naują Grekų įgytą 
nuosavybę esančią toli nuo Gre- 
kijos širdies. Galima pilnai sa
kyti jos miestas randasi pačioj 
Grekiijos širdyj; kadangi tuoj 
netoli už vandenio, net matomai 
nuo jo kalnų, stybso Kalnas 
Olympus, inspiracija gyvenimo 
ir literatūros senovinės Greki- 
jos.” ..

Klaipėdos Krašto 
Užėmimas

Clevelando (dienraštis Plain 
Dealer sausio 15 d. talpina šito
kį straipsnį apie Lietuvių ban
dymą užimti Klaipėdos kraštą:

“Lietuviai, savo pasikėsinime 
prisijungt Memelį nepaisant di
džiųjų valstybių, seka tiktai pa
vyzdį parodytą tvirtesnių valsty
bių. Nuo pat taikos nustatymo 
1919 metais tautos pertvarkinė- 
jo rubežius kaip joms patinka 
ir panaikino sutarčių nurodymus 
kuomet tik (pasijuto esą užtek
tinai tvirtos veikti. Tas buvo 
saugiu, ir jokių baužsmių nebuvo 
uždedama. Net Vokietija nepai
sė Europos savo nuolatiniais už
puolimais Baltiko valstybių. Ru
munija laikė savo okupacijos ar
miją Vengrijoj ilgai .po to kaip 
valstybės įsakė jai išsikraustyti 
Italija ignoravo Adriatiko sutai
ką ir nereguliariai pulkai veikė 
su smarkumu. Turkija sudras
kė Sevres sutartį, ir įsisteigė 
tvirtą Aziatišką imperiją, ir net 
atgryžo*atgal į Trakiją. Tai yra 
tik keli pavyzdžiai arogantiškų 
nepaisymų kurie apsireiškė bė
gyje pastarų trijų metų.

“Daugelyj atvejų ipaliko rei
kalingu tik nurodyti į tai kaipo 
į ‘užbaigtą faktą’. Atgaivinta 
Turkija yra ‘užbaigtas faktas’, 
ir aliantai, nenorėdami kariaut, 
buvo priversti praryti tą faktą. 
Lietuva tiki padaryti prijungi
mą Memelio ‘užbaigtu faktu’.

“Viena bėda yra tai kad Lietu
va nėra stipri. Memelio distrik- 
tą laiko Francuzų buris iš 200 
vyrų veikiąs varde Tautų Sąjun
gos. Visai lengva butų Lietu
viams išvykt tą ‘armiją’, nežiū
rint kad ji apsikasė ir rengiasi 
atsjremti. Tečiau jeigu Lietu
viai ir apsišauktų valdovais to 
miesto ir distrikto, jie tuoj bu
tų aliantų laivynų išvyti. Fran- 
euzijos ir Anglijos kariški lai
vai jau pasirodė Memelio vande- 
nuose, ir jų esumas yra perser
gėjimu. Lietuvai kad ji yra per- 
maža tokiam žygiui kuris butų 
pasekmingas jeigu ji butų kiek 
didesnė.

“Suprantaiha, 'Lietuviai turė
tų ndsiveržti į Memelį, bet ne
žiūrint šitokios išvados negali- ! 
ma nesimpatizuoti jiems. Me
melio ųįtsriktas yra internacio
nalizuotas su prižadu prebiesito . 
nusprendimui jo likimo. Jis gu
li tarp Lietuvos ir jūrių. Su Me; 
mėliu Lietuva galėtų tarpti; be 
Memelio Lietuva jaučiasi kad ji 
yra pavojuje užsmaugimo. Ke- ' 
liais atvejais ji reikalavo išpil
dymo plebiscito pažado, pasiti
kėdama didelei Lietuvių daugu- t 

mai,‘ b6t jos reikalavimai nebu
vo išklausyta. Vokietija, viena
tinė kita tauta su tuo bendro tu- • 
rinti, nereikalavo užbaigimo in- 
ternacionalizacijos stdvio.

“Lietuvos susilaikymas butų 
pagirtinas jeigu didėsės valety- • 
bes butų tvirtesnės valios. Te- ] 
čiau (kuomet Italijos neregulia- ] 
rė armija užėmė žemes paskir
tas Jugoslayjjai aliantai nesiun- , 
tė kariškų laivų. Kuomet Tur
kija įsišeliojo nei vienas nesi
ima jos i-iopinti. Net kuomet 
Lenkų nereguliariai užėmė Vil
nių, Lietuvių savinamąsi mies
tą, aliantai nepasiuntė baudžia
mosios ekspedicijos. Lietuviai 
Memelyje bando daryti tą /ką 
Lenkai padarė Vilniuje, ir ką 
kitos tautos padarė kitur. Jos 
priežastįs yra atsakančios ir jos 
pamatai yra tvirti. Tečiau ji 
yra užtektinai maža visų stum- 
dymui.

■“Nesimato kad sumišimai Me
melyje prives prie internaciona- 
lių keblumų. Jie yra perdaug 
nereikšmingi. Bet jiė turi būti 
priežasčia greito užbaigimo Me
melio klausimo. Lietuva verta 
turėt tą distriktą, ir nėra nei 
senso nei teisingystės drausti 
leisti gyventojams pareikšti sa
vo pasirinkimą apsisprendimu ir 
tai yra viskas ko Lietuva reika
lauja.” .‘5 J

Kelrodis Delegatams 
Sandaros Seiman

Pittsburge
Atstovams atvažiavus iš kitų 

miestų ant Pennsylvania stoties 
geriausia apsistoti Fort Pitt Ho
tel, kuria randasi palei stotį. Gi 
atvažiavimui į Seimo salę, nuo 
minėtos stoties reikia imti karus 
No. 75, 76 arba 79, kurie atveš 
prie Moultrie St. arba 2200 5th 
AVe. L. M. D. aslė randasi ant 
Moultrie St., kampas Orr St.

Seimo Rengėjai.

MIRŠTANTIS METAS
Sudiev tau, mirštantis mete, sudiev!

Tavo viešpatavimas greit pasibaigs: 
Tavo pavasario valandų šviežumas, 
Tavo vasarinių grintelių puikumas; 
Vystančių paskutinių gėlių gražumas, 

Tuoj nuo žemės amžinai pranyks.
Gal ir randas skaidrių akių kurios verkia 
/ Budėdamos tave, mirštantis Mete, 
Kurių, savo bėgyje, Mete mirštantis, 
Neaptemdei nubudimo ašaromis. 
Bet brangiausiomis laiminai dovanomis, 

Džiaugsmingai prašo dar kiek pabūti.
Kuomet kiti lekiančiame vėjuje

Girdi vien tonus sielgraužos;
Viltis mirusiųjų metų jie atšaukia;
Per omenies ašaras j formas žvelgia, — 
Emblema kurios likimas apsireiškia 

Rudens krintančiuos’ lapuos’.
Taip! Savo skridime daugelį ryšių 

Sutraukei žemiškos meilės:
Ar bebus jie atnaujinti?" o, niekados! 
Jeib ant tolimo kranto amžinos juros, 
Kur užsibaigia mirtis, ir sielgraužos, — 

Mirtinumo žodžiai tylės.
Tave puošiančiomis gėlėmis numirei, 

Ir visi gražiausi daiktai nuvyto;
Tvariniai meilingumo ir šviesos 
Greit pranyko nuo akies mirtinos; 
Audros baisios, pirm tamsios sutemos, 

Aptemdė skaidrų prižadą ryto.
Bet neverk, Žeme, mirštančių gėlių; 

Kalnus ir klonius budėk apleistus:
Vėl puoš pavasario kvapas gaivus 
Saldumais žydinčiais galius laukus; 
Puikiausi melodija po gojus 

Meilės ir dainos išnaujo atbus.
Ir, Žmogau, nedusauk sąryšių 

Kuriuos šis liūdnas metas nutraukė;
Žiedelis meilės, čionai nuvytęs, 
Dabar gyvena sferoj tyrybės: 
Kodėl del brangaus liet ašarėles, 

Kurs šią žemę į Dangų perkeitė?
Budnikas.

, ip&GAS PASAULI
Pilnas įvairumo: blogumo, gerumo, 
Tas margas pasaulis šiandieną.
Kur įvairus jausmas ir džiaugsmas ir 

skausmas
Maišosi indomiai išvieno.
Nuo skubaus- darbo ir skurdo ir vargo 
Nėr pailsio sielai, nei kunui.
Nors širdį spaudž’ skausmas nepaisyk,

buk linksmas,
Linksmume ir sielvarta žūna.
Tas žmogus laimingas, nors vargšas — 

turtingas
Kas sielvartai nepasiduoda;
Tas moka gyventi, džiaugsmą visur semti, 
Vienaip ima baltą ar juodą.
Negelbės liūdnumas, širdies nuobodumas, 
Liudnumu draugams įkirėsi.
Buk linksmas, žengk drąsiai, ko jieškai tą 

rasi —
Linksmumu pasaulį laimėsi.

Eleonora.

ŽMONĖS VARGSTA
Žmonės sunkiai dirba, Vargsta, 
Visą amžį varge skursta, 
Nėra, atilsio, ramybės, z 
Slegia juos našta sunkybės.

Stoka maisto jiems del kūno, 
Bet ir dvasia tamsoj žūna;, 
Kur tik eisi, vien karionės, 
Žmonių vargšų vien dejonės!

Pilis stato, miestus tveria, 
Dykaduonių gaujas šeria, 
Ir kultūrą jie gamina, 
Viską gražina, dabina,

O sau kūną vos pridengia, 
Nes visi juos skriaudžia, engia;
Kad jie mokslo nepažįsta
Užtai varge skursta, vysta.

J. Gogelis.
Gerkanis.

• BEDALIS
Bėga metai — jie negryžta;
Vis aš vargšas kankinuos,
Patsai save marinuos,
Akįs laimės (neišvysta, 

Tik vargus.
Kasdieną verkiu ir raudu 
Kad bedalis aš esu — 
Niekur laimės nerandu, 
Nors ir tankiai ją svajoju.

Bet veltui.
Visur vargas ir nelaimė, 
Viešpatauja liūdesys, 
Veria širdį- skaudulys: 
Visur skurdas ir bedalė

Del manęs....
Ant.-Ferd. Max.

Lazdijai, Rugs. 20, 22.

Lietuvi, jaunuoli, pabuski greičiau, 
Užtenka miegoti letargo miegu, 
Nušluostyk mieguistas užmerktas akis, 
Miegu numarintas per ilgas naktis!

Ant.-Ferd. Max.
Akmeniai.

W

Žmogaus protas yra tai tikroji jo gy
venimo vieta.

JAUNOJI TURI VERKT ASTUONIAS 
DIENAS

Iš keistų papročių apsivedimo laiku ga
na ypatingas yra šitas esantis pas Bahuma 
gentės juodukus, Ugandoj, Centralinėj Af-, 
rikoj. Bahumai skaitoma patįs laukiniau- 
si ir neciviližuočiausi žmogiški sutvėrimai 
pasaulyje'. Jiė gyvena pačioje Afrikos šir
dyje? -fe

Keliauninkai kurie tose laukinėse sri
tyse buvo užsukę sugryžę pasakoja stebėti
nus dalykus apie jų keistus papročius.

Vienas iš žingeidžiausių tų nepaprastų 
papročių yra tai kaip jaunoji turi užsilai- 
kyt po apsivedimo. ' • ' z .

Pirmiausia, reikia pasakyt, jaunoji iš 
namų taip sakant jos vyro išnešama ar iš
tempiama. Jos šeimyna užriša jai ant ko
jos virvę ir laiko ją tvirtai. Jaunikiui rei
kia paėmus savo jaunąją traukti ją iš lai
kytojų rankų. Jeigu jis nėra užtektinai 
stiprus, jos šeimyna pradeda pasiduot pa
rodymui buk jaunikis trauktynes laimėjo.

Tada laimėjęs jaunikis parsigabena sa
vo pačią pas savo motiną. Visos merginos 
su kuria jaunoji draugavo mergaudama, 
seka paskui ją jos apraminimui, nes vyras 
ją tuoj palieka namie vieną kaip tik apgy
vendina kur sau pasirinko.

Tečiau tas merginų susirinkimas nebū
na linksmų pasikalbėjimų ir pletkų; tai es
ti rimtas susituokimas. Jos daugiau apsi
eina lyg ant laidotuvių, o ne ant vestuvių.

Jaunoji. pradeda savo širdingiausius 
verksmus. Ji verkia per ąštuonias dienas 
be perstojimo. Paskui ji pareina į motinos 
namus. Bet apsilankymas esti trumpas, 
nes vyras tuoj pribuna ir atsiima ją atgal.

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

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

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

‘‘ARTOJAS 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.



4- DIRVA

Musu Kaimynai Dausose
VILNIAUS JAUNIMO DRAUGIJA

Ir Jos Uždaviniai

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

(Tąsa iš pereito num.)
Tūkstančiai metų po to kaip šios dvi 

žvaigždės jau paliovė žymėję susilyginimo 
laiką, jie vis tebebuvo Grekų subendrinama 
su dvynais karžygiais Kastoru ir Polluksu, 
kurie buvo broliai ir, sulyg legendos, buvo 
“apdovanoti nemirtinumu gyvenime taip 
padalintu tarpe jų abiejų jog kada vienas 
miršta kitas atgyja”. Šitas, sulyg Dr. Bar- 
rett’o išrodinėjimo, yra apibudinimui die
nos ir nakties kurios buvo vienodo ilgumo 
tuo meto laiku kada tos žvaigždės buvo pa
imta jų simbolizavimui, kadangi tos žvaig
ždės yra beveik vienodo didumo.

Latinų užvardis “Gemini”, kuriuo mes 
tą konsteliaciją žinome, prasideda tik iš kla
siškųjų laikų. Burritt paduoda sekančią 
mitologišką istoriją apie tą konsteliaciją: 
“Kastor ir Polluks buvo dvynai broliai, Ju
piterio sunai iš Ledos, žmonos Tyndaro, 
Spartos karaliaus. Jie buvo mokinami Pal- 
lenoj, ir paskui išplaukė su Jasonu garsioje

Šv. Povilas plaukė iš Maltos į Syrakuzą ant 
Aleksandrijos laivo kurio žymė buvo Kas
tor ir Polluks, ir tarp Romėnų buvo labai 
papiasta piešti tųjų dvynų ženklus ant lai
vų pirmgalių.

Kastor ir Polluks įsimylėjo į susižieda
vusias su kitais vyrais dukteris Leucippo, 
Tyndaro brolio, ir pasiryžo prašalint nuo 
tų merginų savo lenktyniuotojus. Kilo mu
šis, kuriame Kastor užmušė Lyncejų, ir jį 
patį Idas užmušė. Polluks po to užmušė 
Idą, bet pats būdamas nemirtinas, ir labai 
prisirišęs prie savo brolio, jis nenorėjo lik
ti be jo gyvas. Jis taigi kreipėsi prie Jupi
terio prašydamas atgaivinti Kastorą. Ju
piteris išklausė jo prašymo, ir padarė Kas
torą nemirtinu. Bet taip buvo nustatyta 
kad kuomet vienas jų bus ant žemės, kitas 
turės būti užlaikytas mirtinųjų karalystėj, 
ir tokiu budu jie pasimainydami gyveno ir 
mirė kasdien.

Ta idėja, surišta su pasikeitinėjimu die
kelionėje jieškojime auksinių vilnų Kolchi- nos šviesos ant tamsos, ir pritaikinta prie
joj, kuriame žygyje jiedu užsilaikė nesuly
ginamai rimtai ir tvarkiai. Polluks pasižy
mėjo savo gabumais ir laimėjimais su gin
klais ir ypatišku gabumu, ir buvo garsus 
pugilistas. Kastor buvo pasekmingesnis 
kaipo raitelis ir su tuo subendrintuose rei
kaluose! Tie Dvynai yra atvaizdinama Gre- 
kijos dievnamiuose, ant balto arklio, su dur
tuvais, joją vienas greta kito.”

Tarp senovės žmonių, ypač tarp Ro
mėnų, buvo prietarų jog jų kovose Kastor 
ir Polluks tankiai apsireikšdavo priešakyje 
jų armijų ir vesdavo jų kareivius į pergalės 
kovą.

Kastor ir Polluks buvo paprastas išsi
reiškimas prisiegavimui pas Romėnus, ir 
dabartinis prisiegaujantis išsireiškimas pas 
Anglus, “by Jiminy”, (“bai Džimini”) yra 
liekana senos Romėnų prisaikos. Kaipo Ro
mos apginėjai, tie Dvynai buvo atvaizdina
ma ant Romėnų pinigų. Mielaširdingojo 
Samaritono “skatikas” turėjo jų pavidalus, 
ant kurių jie buvo atvaizdinama kaip du rai
teliai. Jie taipgi randasi ant muštinių pi
nigų tokiame ankstyvame laike kaip nuo 
431 iki 370 m. prieš Kristų.

Po sugryžimo iš Kolchijos tiedu broliai 
vedė pasekmingą karę prieš piratus kurių 
buvo privisę Hellesponte, iš kurių aplinky
bių jie visada buvo laikoma “jūreivių žvaig
ždės”, ir draugai ir apsergėtojai navigato
rių. Išrodinėjama jog Neptūnas apdovano
jo juos už jų brolišką meilę 'suteikdamas 
jiem galę ant vėjų ir bangų, kad jie galėtų 
pagelbėt jūrėse nelaimei ištikusius ar laivui 
sudužus.

Argonautų ekspedicijoj, laike smarkios 
audros, sakoma jog dvi liepsnos ugnies, 
“Šv. Elmo” ar “Šv. Elenos šviesa”, buvę ma
tyt žaidžiant aplink galvas Kastoro ir Pol- 
lukso, ir urnai sumišimas pasiliovė, ir jūrės 
liko ramios. Pagarbai tųjų Dvynų, šios 
šviesos kartais buna vadinama kaipo “Le
dos šviesos”, jųdviejų motinos, ir jūreiviai 
tikėjo jog kada tik tos abi ugnįs pasirodys 
danguose, busią geras was, tečiau kuomet 
tik viena matysiantis, busią audros.

Homeras savo eilėse, Himne Kastorui 
ir Polluksui, rašė apie jų šviesų arba žvaig
ždžių intekmę ant jūrių, kam tuose laikuo
se žmonės labai tikėjo.

Užtekėjimas tųjų Dvynų, Kastoro ir 
Pollukso, buvo laikčma ženklu užeinančio 
gero vasaros oro, ir jie buvo atvaizdinama 
dvi žvaigždės virš laivo.

Apaštalų Darbuose mes skaitome kad

to tarpo kada diena ir naktis buna vienodo < 
ilgumo, tai yra iš tų laikų kuomet todvi 

I žvaigždės pažymėdavo dienos ir nakties 
susilygiiiimą savo tekėjimų ar nusileidimu.

X Jupiteris toliau apdovanojo juos už jų 
tokį 'neperskiriamą draugingumą pakeis
damas juos abu į konsteliaciją, po vardu 
“Gemini”, “Dvynai”, kurie keistai buvo įsi-' 

I vaizdinta jog niekad sykiu nepasirodą, kuo- 
Jrnet vienas tekąs,'kitas nusileidžiąs, ir taip 
. pasimainytinai, nors ištiesų jie visad ma- 
, tesi ir tebesimato sykių.
; Kastorą ir Polluksą garbino ir Romė

nai ir Grekai, kurie degindavo avis ant sa
vo altorių. Hebrėjų zodiake Dvynų konste
liacija subendrinta su Benjamino gente, ir 
sulyg Dr. Seiss tie Dvynai perstatė paslap
tingą bendrumą Kristaus su jo atpirktai
siais. Schiller pavadino tą konsteliaciją 
perstatančią vieną šventąjį.

Egiptėnai persistatė sau tuos dvynus 
kaipo du dievu, Horus, Senesnysis, ir Jau
nesnysis, ir gan keistai vadino juos Du Ba
danti Augalai.

Tie Dvynai taipgi buvo vadinama “Do
vydas ir Jonataųas”, “Adomas ir Jieva”, 
“Dvynai Rebekkos Sunai”, Jokūbas ir Esa- 
vas. Eskimosai skaito Kastorą ir Polluksą 
dviem durų akmenais prie jų ledinių na
melių. Arabai tas dvynas žvaigždes' per
sistatė dviem Povais, o ant Eufratiško su
rašo žvaigždžių jie atvaizdinamą “Didieji 
Dvynai”, ir “Dangaus ir Žemės Pora”.

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliškaa ir Angllškai-Lietuviškaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi/ Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos ro
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia' Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naūdosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais .......... $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... $11.00

5126

1147

Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188

Apie žemę ir Kitus Svietus • 
Ta pati drūtais apdarais

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos 'žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 

pusi. 171 ................ 1.............. ........
Tvirtais apdarais _______ -_______ ‘______

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

p. 255 i.i 
2.<

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

j siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
‘ visas spėciales ligas vyrų ir moterų, tarp ju KRAUJO, ODOS, SKIL

VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES, 
_ NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

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

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyru ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam. t
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau- Aš vartoju gar

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

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

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

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

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

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

Nesenai Kaune tapo suorgani- ; 
zuota Vilniečių studentų ir mo- 
kinių draugija, kurios uždavinis 1 
yra rūpintis- Vilniaus likimu ir 
jo atvadavimu: "Ruoštis pa
tiems ir burti Lietuvių jaunuo
menę Vilniaus atvadavimui. Au
klėti Vilniaus kaipo Lietuvos so
stinės idėją ir ją platinti. Pa
žinti savo kraštą, o taipogi savo 
kaimynų su kuriais ateityj teks 
susidurti.” ,-

Tai yra ištrauka tųjų uždavi
nių kuriuos pasirinko sau nau
joji Vilniečių jaunimo organiza
cija.

Kaipo vienas kuriam teko da
lintis su draugais Vilniečiais lai
mės ir liūdesio valandomis oku- 
puotoj sostinėj, aš norėčiau, 
nors trumpai, pažymėti kokią 
reikšmę gali turėti toji Draugi
ja musų tautos gyvenime. Su
prantam mes jog Vilniaus grąži
nimas yra vienas svarbiausių 
Lietuvių tautos uždavinių kurį 
ji turi atlikti šiandien ar rytoj, 
nes netekdami Vilniaus mes ne
tektume j visų praeities ir dabar
ties dvasinių turtų jame sukrau
tų. Vilnius yra musų garbė, 
musų vardas ir musų ateitis. To
dėl mes turim pasveikinti kiek
vieną pastangą atskiro žmogaus 
arba grupės, kurie pakelia vė
liavą atvaduoti savo seną, bran
gią sostinę.

Daugelis Lietuvių jaunimo , 
Vilniuje tapo priversta pasitrau- . 
kti iš jo sienų, nes taip panorė
jo Lenkų valdžia. Ne vienas jų 
buvo ilgą laiką kalėjime, ar šiaip 
buvo persekiojamas. Amerikos 
Lietuviai, be abėjo, girdėjo apie 
visus Lenkų užpuolimus ant Lie
tuvių mokyklų. Bekovodamas 
diena iš dienos Vilniaus Lietu
vių jaunimas giliai įsitikino jog 
Vilnius turi but musų. Lietu
vos kraštas privalo prigulėti 
Lietuvai. Tąją mintį jie nori 
paskleisti plačiai Lietuvos visuo
menės sluogsniuose, ypatingai 
tarpe tų kurie matydami daug 
kliūčių atvaduoti Vilnių, neteko 
dvasios ir pradeda abejoti ar 
be reikalingas mums yra Vilnius 
su savo svetimais elementais.

Draugija žiuri į ateitį; ji su
pranta jog Vilnių nesugrąžinsi 
per vieną dieną ar savaitę. Lie- 

' tuvos jaunimas turi būti auklė- 
> jamas ne tiktai kaipo geras pi- 
■ lietis, bet ir kaipo geras darbuo- 
į tojas dabartinėj okųpuotoj Lie- 
’ tuvoj.

Artimai naujos Draugijos sto
vi pp. Biržiškai, Rondomanskis, 

’ ir kiti, kurie nuo senai darbuo- 
l jasi Vilniuje ir kurie savo'reik

šmingais patarimais bei užuo
jauta daug gali padėti Vilniaus 
jaunimui atlikti savo pasirinktą 

i užduotį.
svarbi ir nelengva, i yra 
nėj

. se.
' gas 
; mis 
1 tižia ir ranka del senos Lietu- 
, vos, jos laisvės ir sostinės.

Kiekvienas Lietuvis turėtų 
i prijausti tiems kurie siekia pa

daryti Vilnių visos tautos šven
tove. Vilniuje, išmintingesni ir 
doresni piliečiai, išrinkti žmonių 
ir įkvėpti Tėvynės meilės, susi
rinks tenai ir sustiprins musų 
tautos vienybę visiems laikams.

Del ateities bendro veikimo, 
del Vilniaus atvadavimo idėjos, 
del tikros draugystės, naujos 
Draugijos nariai pamiršo visus 
smulkius pažiūrų skirtumus. Vi
sos tautos reikalas juk stovi au- 
gščiau už viską!

Begaliniai platus darbas lau
kia Vilniaus Lietuvių jaunimo, 
ištautintose dirvose. Daugelis 
ten musų brolių. Lietuvių nebe
moka savo tėvų kalbos; dauge
lis pamiršo savo Tėvynę ir pra
eitį. Vieni sviruoja ir nežino 
kur nukrypti, kiti perėjo musų 
nedraugų pusėn. Ištautintas 
kraštas yra vienas tamsiausių 
visoj Lietuvoj. Lenkai vieton 
kultūros atnešė ten gilią tamsu
mą. Ir Vilniečių Draugija pa^ 
siryžo, tarp kitko, pažinti šio 
krašto sąlygas ir Lenkų pusės 
jiegas bei jų darbo budus. Ne
kartą, be abejo, teks jai pažiū
rėti ir į istoriją: kokiais keliais 
ir kokiais momentais plaukė į 
Lietuvą Lenkų kalba, papročiai, 
ir kodėl plaukė. ' Amžiai mums 
daug pagadino, bet užtai laikas 
jau atėjo idant tą atitaisyti'.

Be abejo Vilniečių Jaunimo 
Draugijai teks prašalint arba

75c

apeit daug sunkenybių. Lietu
vos atgimimo gadynė padarė ste
buklus dabartinėj laisvoj Lietu
voj, bet mažai tepalietė jos Ry
tų dalį. Iš draugijos įstatų ga
lime pastebėti jog ji žengs pir
myn tyliai ir pamažu, bet žengs 
tvirtai, su tikrumu pasisekimo.

Iš šios pusės okeano mes gali
me palinkėti naujai Draugijai 
pasisekimo taip augštame uždar 
vinyje — atvaduoti Vilnių iš po 
svetimos kultūros.

Turėkim viltį jog iš tų atski
rų kelmų kurie* užsiliko Vilniu
je, po ilgų istorinių audrų musų 
sostinės padangėse, užaugs nau
jas, platus Lietuvių miškas iš- 
tautintam krašte. Tą žymiai 
•gali pagreitinti Vilniaus Lietu
vių moksleivijos organizacija.

M. Vaidyla.
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Kūdiki v aprtplnlmM Ir pe-

STRAIPSNIS III.

tarpiai! atrijai ir kimi 

pcrgrUdaatL

GEROVes sk/RIUS 
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

ną išpildę pasiuskit patįs. Nėra ve- ■ 
lu tą padaryti bile kada, ir gali bū
ti tas jam bus svarbu kada nors atei
tyje.

Yra svarbu užrekorduoti jūsų kudi- ■ 
kio gimimą del sekančių priežasčių:

Kad parodyti jo metus ir pilietybę. 
Kad parodyti, jo teisę lankyti mo

kyklą.
Kad parodyti jo teisę dirbta,.
Kad parodyti jo teisę prie paveldė

jimo.
Kad parodyti jo teisę vesti.
Kad parodyti' jo teisę užimti vald- 

vietę.
Kad parodyti jo teisę gauti paspor- 

tą keliauti užsienin.
Kad parodyti motinos teisę prie 

našlių pensijos.

O toji užduotis yra 
Nelygios 

albiejij pulsiu jiegos ku'lturi- 
kovoj išta utiniuose plotuo- 
Bet užtai nevienas sąžinin- 
Lenkas eina išvien su mu- 
ir prisijungia prie musų šir-

BIBLIJOS STUDEN
TAMS

Tamistos: — Tėmiju “Dirvos” 
No. 52 dvi špaltas bibliškų iš
traukų kurias jus skaitote at
sakymu į mano1 išstatytus pa
siūlymus viešų disputų pagar
sintų “Dirvos” No. 51- Meldžia
mieji, tas atsakymas visai ne
tinka nei prie mano programo 
nei prie jūsų pagarsinimo tilpu
si© “Dirvos” No. 46.

Kefldksija to atsakymo aiškiai 
parodo jūsų manymą. “Kas ki
tą vadina nedėkingu, ima visus 
jo nerangumus ant savęs.” Del- 
togi kad nesužakti pats save 
jūsų bibliška nekaltybe, nedasi- 
lytėjęs jos, viešai grąžinu jums 
tai atgal, pats gi pasilieku prie 
jūsų pagarsinimo ir mano pro
gramo tilpusių minėtuose “Dir
vos” numeriuose, su mažu paaiš
kinimu, ko galbūt jus nesupra
tot.

a) Aš kaipo Lietuvis: ant mo
tinos kelių gavau mokymą būti 
darbščiu, nes darbas yra gra
žiausias žmogaus vainikas.

b) Niekados ir niekur nepar
daviau nei kokiam viešpačiui ar 
viešpatukui savo proto už šauk
štą košės ir. nereikalavau nuo jų 
bibliško atlyginimo. Bet visa- 
dos dirbau'protiškai ir rankom 
už savo duonos kąsnį ir bavau 
taipgi ir ėsmu pats savo vieš
pačiu.'

c) Niekados nebuvau žebroku 
ir nieko nemaldavau nuo bibli
jos studentų nei nuo jų viešpa
ties neatlikęs dabro verto algos 
darbininko.

Paaiškinimas programo.
1. Aš nejieškojau darbo pas 

biblijos studentus nei pas jų vie
špatį.

2. Biblijos studentai viešai 
per laikraščius ir milijonus la
pelių paskleistų tarpe Amerikos 
ir Lietuvos Lietuvių pajieškojo 
darbininko kas galėtų sudaužyti 
jų penkis bibliškus klausimus ir 
už atlikimą to darbo siūlo pen
kis šimtus dolarių. Aš 'kaipo 
darbininkas paėmiau tą kontrak
tą ir atliksiu darbą. Bet tie 
penki šimtai dolarių turi būti /su
dėta pirmiau pradedant. darbą, 
nes aš į atlyginimus viešpaties 
netikiu. *3

3. Įžanga bus pagal mano nu
rodytą programą- Biblijos stu
dentai neprivalo ašaras lieti už 
darbininkų pinigus, nes pinigai 
priguli darbininkams ir anie pa
sielgs pagal Savo noro.

4. Už svetainę ir plakatus bus 
atlyginta iš įžangas pinigų.

5. Pagal patarimą biblijos 
studento F. J. Diglio ypatiškai 
susirašinėti laiškais, to aš griež
tai atsisakau, nes kalbama ir ra
šoma apie viešus disputus, dėlto 
■gi kožnas klausimas turi būti 
rašoma viešai per “Dirvą”.

, » Malkasdeak V. R. Delianis.

KŪDIKIUI ATSIRADUS
Motina turėtų bent savaitę ilsėtis 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki sukaks mėnuo po pa- 
lagui. Jai tokia pailsio laikotarpis 
reikalinga kad atsigauti, išvengti te
kėjimo kraujo ir pagaminti pieno sa
vo kūdikiui.

Motinos maisto energija neturėtų' 
būti suvartojama sunkiam rankų dar
bui bet turi eiti j krūtų pieną del kū
dikio. Bile darbas kuris nuvargina 
motiną perdaug gali atsiliepti į kū
dikio sveiką augimą.

Palagas nėra liga — tai tik svei
katos intempimas. Pramok kaip tą 
intcmpimą sušvelninti.

Kuomet kiekviena nėščia motina 
yra tinkamai aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintą prie
žiūra laike palago, GIMDYMAS BUS 
NEPAVOJINGAS.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS
Sekanti dalykai iš drapanų yra Rei

kalingi kūdikiui ir.turėtų būti jau.iš- 
kalno parūpinta:

1. Keturi tuzinai vystyklų.
2. Keturi flanelių pilvui saistai, 

šešios suknelės.
Dvylika baltų marškinėlių, 
šeši flanelio užvalkalai.
Keturi naktiniai marškinėliai.
Du žiponėliai.
Trjs pažiniai marškinėliai, 
šeši čiulpikai.
Lakštas špilkų.

AR JŪSŲ KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTA7 

įstatymai reikalauja kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja ar pribuvėja raportuotų į sveika
tos biurą arba miestelio klerkui, ku
ris savo keliu praneša Valstijos Svei
katos Tarybai. Jei nesat tikri kad ši
tas buvo padaryta, rašykit patįs į 
State Board of Health, jei ten nebus 
nieko užrašyta tai gausit blanką, ku-

Britiškoj Kolumbijoj, Kana
doj, kasdami šulinį karvėms gir
dyti vandeniui, atrado aukso. 
Toj apielinkėj prasidėjo didelis 
sujudimas. Koįnas savo lau
kuose ėmė 'kasti ir jieškoti ir 
reikalauti valdžios leidimų pra
dėti kasimo darbą.

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 
r deimantinius
dalykus irmu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Nors daugeliu atvejų sveikas ir ■ 
normalia kūdikis nereikalauja gydyto
jo ' priežiūros, bet tai tik laimingas . 
nuotikis ir ne visada pasitaiko. Kuo
met kūdikis nėra sveikas arba neau
ga kaip reikia, motina neturėtų svi- 
ruoti ar kreiptis prie gero gydytojo. 
Iš kitos pusės, normalis vaikas gau
damas tinkamą priežiūrą ir maistą, 
pieną krūtų arba Borden's Eagle Pie
ną jei nėra krūtų pieno, privalėtų iš- 
augti į sveiką ir vikrų vaiką per kom- 
binavimą geros motiniškos priežiū
roj ir maitingumo esančio Borden’s 
Eagle Piene, Idant Lietuvė motina, 
žinotų kaip vartoti Borden’s Eagle 
Pieną, Borden Kompanija' yra priren
gusi Lietuvių kalboje pilną maitini
mo pamokinimą kaip sutaisyti ir kaip - 
penėti kūdikį su Borden’s Eagle Pie
nu. Jei nori kopiją šitų pamokinimų, 
iškirpk kuponą iš bile vieno paskelbi
mo ir pasiųsk kompanijai, o ji mie
lu noru pasiųs tau visai dykai, sykiu, 
su puikia kūdikių knyga.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę 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-raščjai. “Sandara" kainuoja.* Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, 
pusei metu $1.50, Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 Metams, su daugybe 

visokių žinių ir informacijų — Persiduos tik po 25c.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.

Kaip Yra Stiprus, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti?

Suteikiant' jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam

EAGLE BRAND
(CONOEKSD JUZLXt

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir išauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer
gaičių per pastarąsias tris gentkartea.
Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
apgarsininmą į Borden Compa
ny, New York ir gausite pil
nus patarimus ir nurodymus, 
kaip ji vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knygą.

327 E Street

Dabar užsirašyk I 
“AMERIKOS LIETUVI”'

“AMERIKOJ LIETUVIS”, savaitinis laikraštis 
ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir svarbių žinių, yra naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
gruodžio, mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį'kalendorių^ Užsirašykit 
dabar,1 turėsit naudingą laikrašti.

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

‘‘AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

■ NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill
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(Tąsa iš pereito num.) i
j Vilardo namą vos įsirausėme, kadan- j 

gi apie jį buvo apstojus armija reporterių 
ir fotografų su kameromis. Tai buvo seno * 
stiliaus gražus ir didelis namas/ Senato
rius, arba buvęs senatorius, mus priėmė 
knygyne, kur vėliau atėjo ir jo duktė, Al
ma. Ji buvo augšta ir graži; panaši į sa- i 
vo tėvą. Nežiūrint jos susivaldymo ir tvir- : 
tos valios, veidas reiškė nemiegotas naktis 
ir sunkius rupesnius.

Senatorius kalbėjo su mumis rimtai ir 
atvirai, neslėpdamas nieko, bet naujų fak
tų nesuteikė. Besirengiant atsisveikinti, 
atėjo jaunas vyrukas, Postis. Jis pasisvei
kino su mumis labai mandagiai, bet buvo 
aišku kodėl jis atvyko, nes jo akįs sekiojo 
Almą po kambarį.

“Tai sūnūs mirusio Posčio, kuris 'pali
ko sunui didelį sidabrinių daiktų fabriką 
miestelyje ir daug pinigų. Alma ji pažįsta 
iš mažens. Labai geras vaikinas”, paaiš
kino senatorius.

Vėliau mes dažinojome kad senatorius 
dėjo visas pastangas gauti jauną Postį už 
žentą/ bet Alma turėjo kitokią nuomonę, ir 

' nieko neišėjo.
Postis palaukė iki Alma prasišalino, ir 

tik tada pareiškė delko jis atėjo. Beveik 
pašnibždomis, lyg prisibijodamas kad Alma 
neklausytų kur nors, jis tarė: “Po miestelį 
vaikščioja kalbos buk Veros pirmasis! vyras 
— artistas Turstonas — buvo čionai atsi
lankęs tik prieš jos mirtį. Dar toliau kal
bama buk jis grąsino iškelti skandalą dėlto 
kad Diksonas jam ką tai padaręs blogo. Aš 
nieko apie tai nežinau, tik pasakoju, nes 
manau turite žinoti kas Dan'bridžio pakam
piais šnekama.”

Išeidami, mes šiaip netaip. nusikratėme 
apspitusių reporterių ir užėjome pas Bon- 
kurienę. Ji jautėsi daug geriau, nors ken
tė dar nemenkai. Ji buvo paragavusi tik 
aguonos grūdelį nuodų, bet -jie vos jos j ka
pus nenuvarė. •» '

“Ar p-lė Vera turėjo kokių nors prie
šų kurie jai butų pavydėję asmeniškai ar 

' kaipo artistai?” Kenedis jos paklausė.
Ji išsisukinėdama atsakė: “Aš nesa

kyčiau kad net daktaras Diksonas butų bu
vęs jos priešas.”

“Bet tas Turstonas”, greitai įspraudė 
Kenedis, “žinai kad divorsuotas vyras ne
atsilanko su draugiškumo jausmais.”

Moteris pažiurėjo valandėlę į jį akiliai. 
“Tai Postis tamistai pasakojo, nes niekas 
kitas nežinojo to. Postis buvo senas Turs- 
tono ir Veros draugas, tai yra, pirma negu 
jie persiskyrė. Jis netikėtai čia atsilankė 
toje dienoje kurioje ir Turstonas atsilankė, 
o vėliau, tą pačią dieną, aš indaviąu jam nu
nešti laišką Turstonui, kuris čia atėjo jam 
jau prasišalinus. Esu tikra kad niekas ki
tas artisto nepažino. Jis buvo tą rytą ka
da ji mirė, ir — ir — na, tai viskas ką aš 

' jums apie jį pasakosiu. Nežinau kode! jis 
atsilankė ir kodėl prasišalino.”

Atsisveikinus su Bonkuriene, Kenedis 
man pastebėjo: “Bet mes tą vėliau patyri
nėsime. Dabar tik noriu surinkti visus fak
tus. Sekantis žygis bus pas daktarą Vai- 
turtį.”

Radome daktarą tebegulintį lovoje, ar
ba teisingiau pasakius, jo kūnas buvo li
guistas amžinai nuo nuodų. Jis beveik nie
ko naujo neturėjo, neigi jokių pataisymų. 
Bet buvo daugelis smulkmenų apliuodini- 
mo, kurias jis noriai apkalbėjo.

“Ar teisybę pasakota apie amonijos 
stiklą?” paklausė Kenedis.

'A

“Tarp”, atsake jis. “Stiklas stovėjo 
ant jos staliuko, o viduje buvo sugniaužtas 
laiškutis, lygiai taip kaip laikraščiuose bu
vo rašyta.”

“Ir tamista neturi jokio supratimo ko
dėl jis ten atsidūrė?” - '

“Aš to nesakau. Galiu spėti. Amoni
jos garas yra priešveiksnis tos rūšies nuo- 
dams kuriais nunuodinimas įvyko.”

“Bet Vera vargiai butų tą žinojusi”, į 
pastebėjo Kenedis.

j “Žinoma kad ne. Bet gali būti ji ži- į 
nojo jog amonija gera kaip tik tokiam nu- . 
silpnėjimui kuris ją apėmė išgėrus miltelių. ■ 
Daugelis žmonių žino kad amonija gera to- 1 
kiuose atvejuose, nors nežino nieko apie '■ 
cyanidą, ir —” - x

“Tai 'butą cyanido?” greitai pertraukė ■ 
Kenedis.

“Taip”, išlėto atsakė gydytojas. Buvo 
aišku kad jis kenčia fiziškai ir nerviškai 
nuo perartaus susipažinimo su tuo nuodu, 
bet jis tęsė toliau. dAš jums papasakosiu 
tikrai kaip viskas buvo. Pašauptas pas pa
nelę Verą, aš ją radau lovoje. Praskėčiau 
jos dantis ir užuodžiau saldutį kvapsnį cya- 
nogeniško gazo. Tuoj dažinojau kas jai 
yra, bet toje pačioje valandoje ji mirė. Už
girdau kad kas tai stena kitame kambryj. 
Tarnaitė paaiškino kad tai Bonkurienė ir 
kad ji mirtinai serga. Aš bėgau į jos kam
barį, ir nors jir draskėsi iš skausmo, visgi 
aš įstengiau ją sukontroliuoti, nors ji su 
manimi desperatiškai kovojo. Paėmęs ne
šiau ją j kambarį per Lėtutės kambarį. 
‘Kas yra?’1 aš sušukau. ‘Aš paragavau

i štai šito’, ji man parodė piratu į butelį ant 
i staliuko.
* “Po to aš uždėjau mažą 'kruopelę sau 

ant liežuvio ir pajutau tragiškiausią savo
• gyvenime faktą: aš paragavau vieną iš mir- 
: tingiausių nuodų pasaulyje. Kvapsnis cya- 
i nigeniško gazo, kuris pradėjo eiti iš burnos, 
į buvo begalo stiprus. Be to, metališkas sko- 
> nip ir deginimas intikino mane kad butą ir

gyvojo sidabro nekuri dalis primaišyta. To
je baisioje valandoje mano protas pradėjo 
dirbti pasiutišku greitumu. Akies mirks
niu ąš dažinojau kad pridėjus malinę rūgš
tį prie gyvojo sidabro — kuris buvo arba 
perkloridas aba edusai su'blimatas — aš 
gausiu kalomelį arba subkloridą, o tas buvo 
vienatinis vaistas kuris galėjo išmesti nuo-, 
dus iš mano ir Bonkurienės kūnų.

“Aš pagriebiau moterį vėl už juostos 
ir bėgau į valgomąjį kambarį. Ten lenty
nose pamačiau indą su vaisiais. Paėmiau 
du obuoliu ir liepiau jai vieną suvalgyti ,su 
visais viduriais, o aš suvalgiau kitą. Kaip 
žinote, tas vaisius turi savyje malinęs rūg
šties, o gyvasai sidabras jau buvo musų vi
duriuose. Ten abu tie kemikalai susimaišė 
ir pagamino vienatm; tuo laiku galimą daugybė } vargUB ______ _
priešveiksnj prieš gyvojo ąidabro nuodus. | grimsta( 0 ne nepūsta jų, kaip 
Bet su tuo dalykai nepasibaigė. Reikėjo 
surasti, ir surasti greitai, priešveiksnj prieš

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

MEILĖ
Meilė tikroji yra tai tiesa, 
Ir kaip saulės spinduliai šviesi, 
Kuri pasaulį tamsų apšviečia, 
Kožną jaunuolį prie savęs 

kviečia.
Meilė tikroji—brangi yr’ laimė; 
Kas ją pažįsta nežino baimės. ]
Meilė pasaulyj galinga jiega, (
Nuo kurios visos šmėklos pabėga. ]
Meilė yr’ žiedas puikios 1

skaistybės
Kuris pripildo širdis saldybe. 1
Meilė — idėja yra ta šventa ' 
Per kurią daugel vargų nukrinta, j 
Meilė — šaltinis tryškąs gyvybe, . 
Dygst’ naujos 'kartos iš jos ( 

skaistybių.
Meilė yr’ žiedas niekad nevystąs, 
Kurį tik tyros širdįs pažįsta.
Tikroji meilė yrą širdinė, 
Ir kaip saulutė žiba auksinė, 
Ji skaisčiai šviečia, ramina,.

šildo,
Širdines audras tik ji nutildo.
Meilė — tai jiega didi, galinga, 
Ir josios veikmė taip stebuklinga.

- Svajonė.
Nuo Juokų Red.: Gerb. Sva

jonė (bet tai yra vyriškos lyties 
svajonė) prie šių savo eilių dar 
prideda: “Nagi dar kartą ir aš 
bandau rišti meilės klausimą, ku
rio niekas neįstengė teisingai iš
rišti, t. y. Kas yra Meilė ? Mano 
išmanymu, man rodos pasakiau 
kas yra meilė, bet netikiu kad 
man gerb. juokų red. pripažins 
tiesą.”

Nuo savęs mes dar turime už
baigti gerb. Svajonės eiles. Pa
dalinę po keturias eilutes ran
dame kad gale dar poros truksė
ta, Dadėsime savo štai ką pa
tvirtinimui gerb. Svajonės paju
dintos meilės jiegos:
Garbės vainikais vienus dabina, 
Kitus paklupdo ir sunaikina!

Daugely j viėtų gerb. Svajonė 
apsirinka apibudindamas meilę: 
štai kad ir trečioj eilutėj nuo 
viršaus Sako jog “kožną jaunuo
lį prie savęs kviečia”. Jeigu ne- 
kvailiotų ir seniai, butų jo tie
sa ; bet dabar ne. Ir paskui, sa
ko "Kas ją pažįsta nežino bai
mės”. O kiek'del meilės pasau
lis baimės prikentė, kenčia ir 
kęs! Ir dar toliau, meilė ne tik 
saldybe bet daugiau kartybe šir
dį pripildo, todėl gerb. Svajonė 
labai vienpusiškai meilę pažįs
ta, ir galbūt ne tikrą; per meilę 

j ir bėdas nu-

pesčiai kankina, stengias išvyt 
tas mintis iš galvos ir pradėk 
įsivaizdint sau gėles ir tik apie 
jas misiyk, ir tuoj užmigsi.

Mes taip ir padarėme. Vieną 
naktį mums begulint visokios 
mintįs maišėsi po galvą ir nie
kaip negalėjome inprašyt miego. 
Užsimerkėme, apsivertėme ant 
kito šono, ir pradėjome įsivaiz
dint gėles, štai prieš musų akis 
stojosi puikus vaizdas: daržas 
margų gėlių pilname žydėjime, 
taip puikių kad vis labiau ir la
biau mus traukė į jas žiūrėti. 
Paskui mes užsinorėjome į tą 
daržą ineiti ir prisižiūrėti gė
lėms iš arti. Inėjome į daržą, 
pradėjome vaikščiot ir dairytis, 
paskui užėjo noras tas gėles pa
uostyt ir ėmėme lenkt nosį prie 
kiekvieno gražesnio ir pilnesnio 
žiedo. Po to norėjome apžiūrėt 
kožną krūmelį ir iš kožno nusi- 
skint sau po žiedą ir susidaryt 
didelį bukietą, ir pradėjome vai
kščiot po visą daržą, lėtai ir pa
mažu, vis labiau ir labiau užža- 
vėt gėlių gražumu, ir niekaip už
migti nepajiegėme, iki nesugry- 
žome į lovą ir pradėjome įsivai- 
zdint kad gulime ant minkštos 
pagalvės po storais užklodais, 
nes juk lauke baisi sniego aud
ra siaučia. Ir po to tik ryte pa
sijutome išvydę lange šviesą, ir 
taip gražiai pramiegojome nak
tį be tolimesnio išbudinto.

Tarp keistų antgalvių kokie 
po naujų metų musų alikraš- 
čiuose pradeda rodytas, N. N. 
(vietinis) patėmijo “Drauge’* 
šitokį:

“Visa nacija pagauta sensa
cijomis.”

čia, sako jis, irgi galima butų 
panaudot kaip pereitame num. 
privedimą apie avingalvius, se
kant Čoue savįsitikrinimo.

eilės sako. Meilė taipgi sukelia 
audras, o ne vien nutildo, kaip

Bet su pagailėjimu reikia pa- ; 
sakyti kad muzika yra klasinė, 
luominė, arba partiviška. štai ‘ 
kada vienus žavėja operos, kon- ( 
certai ir tt., gražiausia proleta- j 
riato muzika visame pasaulyje < 
yra garinė fabriko švilpynė ku
ri labiausia patinka darbinin
kams kada švilpia darbą baigti. ,

Musų laikraščiai pilni moterų ; 
skyrių ir tie skyriai pilni pamo- . 
kinimų kaip valgius gamint, bet 
dar niekur nebuvo rašyta KAIP 
VALGYT. Užkviečiame šiuomi 
geriausias žinoves (ar žinovus) 
tame klausime ir pasižadame 
duot vietos, jeigu niekur kitur 
nepriims, nors šiame skyriuje, 
ir meldžiame parašyt šiuos da
lykus musų valgytojams ir vi
siems abelnai:

1. Kad nereikia žaisti su pei
liais ar šaukštais ar bliudais ku- I 
rie padėta po nose, nes jie yra 
valgymui, o ne barškinimui.

2. Sėdint prie valgomojo stalo 
nesusidėt alkūnes ant stalo, nes 
stalas yra bliudams ir duonai.

3. Nenešt į burną nieko su 
peiliu, o tik su šaukštu arba su 
šdlcirto*

4. NEDISKUSUOT apie daik
tus kuriuos turi ant stalo po no
se padėtus valgymui, nes jie ne 
juokui padėti, ir pats ne juokus 
atsisėdi krėst iš valgio ar su vai-1 
giu, o tik valgyt. Jei nieko ne
turi geresnio kalbėt kaip tik ap
šnekėt apie valgomą daiktą, tai 
visai TYLĖK. Jei kas patinka, 
valgyk, kas nė — pastūmėk į 
šalį ir lauk daugiau.

Bet TYLĖK ir nekrėsk juokų 
su valgyt padėtais daiktais, ir 
nešnekėk kitiems šalę sėdintiems l

apie stale esantį maistą.
Kuri ar kuris šiuos klausimus 

aprašys ir pamokins musų žmo- 
nelius kaip užsilaiftyt laike val
gio prie stalo svečiuose arba pri
imant kokį svečią, padarys nauJ 
dingiausį darbą už visus.

O kurie atidžiai perskaitę tą 
kas viršuj pasakyta įsitėmys ir 
kitą sykį laikys liežuvį prikandę 
apie paduotą valgymui maistą, 
tie visai dykai pasidarys kultu- 
riškesni ir nepasižemins save 
akyse suprantančių.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekei

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamą vietą, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleri» turi 
INKARO vaisbaženklį.

VIENYBES DOVANOS

193 Grand Street

<► 
<►
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Metinio Biudžeto Sistemos

Visiems kurie iki Vasario-February 1 5 d., 
1923 m., užsiprenumeruos du-kart sa
vaitinį laikraštį “Vienybę” metams, 
gaus -.J ... I

B. L. (irgi vietinis) patėmija: 
“Sprendžiant pagal šių metų iš
rinktos Lietuviško banko val
dybos, sekančius to banko kalen
dorius depozitoriai gaus su po
no Jezuso mukos abrozu.”

Turbut nežinodami biblijos Vi
si astronomijos priešai ir kuni
gai iš seno nori tikėt kad žemė 
yra plokščia kai blynas. Bibli
joj, Knygoje Jobo, per. 1, par. 7, 
pasakyta:

“Bet Pons Dievas tarė šėto
nui: Iš kur tu ateini? Šėtonas 
atsakydamas Ponui Dievui tarė: 
Aš žemę aplinkui perėjau..

Mes manėme apie muziką — 
apie pasaulinę muziką kuri su- 
žavėja žmones ir visiems patin
ka. Ir priėjome prie išvados 
kad muzika negali būti partiviš- 
ka ir visi vienaip į ją turime at
sinešti.

D O V A N V
Kalendorių, sieninį, . .istoriniu paveikslu, 

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

Prenumerata metams
Lietuvon - - - . -

$3.50
$4.50

VIENYBĖ”
: Brooklyn, N. Y.

cyanidą. Atsiminęs apie amoniją, aš nulė- i š’ose e'1®86 skaitome.^ 
kiau i Veros kambarį, ir abu įkvėpėme jos Todel. nors ger1?' Sva-’onė 
garų. Po to susiradau buteli peroksido. Su žodžių meilg8 ^^gs išaiškl- 
tuo išvaliau Bonkurienės ir savo vidurius. njmui sudėjo, čia jo pritvirtini- 
Dar įleidau peroksido į jos kūną keliose Į mų negalime priimti tikrais, ir 
vietose, o jus turbut žinot kad vandenilio 
peroksidas susidūręs su cyanogenišku gazu 
padaro nevodingą sudėtinį oksamidą kuris 
žmogui nieko nedaro.

(Bus daugiau)

“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 Šventinyčia; 6—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 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. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00 
Drūtais audimo'apdarais ........ ................. 1.60

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
uni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

i sunaikina gražiausius
^11 uui Kumuiutwija. 

trjra pleiskanų lupynos 
A" lt kiekveno plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos, 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

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

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

Su Pagalba Musų

meilės reikšmės klausimas dar 
lieka atdaras.

Matydami kad jau virš metų 
laiko niekas to klausimo neišri- 
šo, apie pavasarį manome ap
šauki kontestą ir paskirt dova
ną tam poetui ar poetei kas tą 
klausimą geriausia eilėse išriš.

Kadangi tai yra didelis klausi
mas manome bene reiks pasi
kvies! į pagalbą keletą filosofų 
nusprendimui katras meilę ge
riausia apibudino. Patįs nesi
jaučiame pilnai kompetentiškais, 
noris kituose kontestuose vieni 
patįs skyrėme laimėtojus.

Gerb. Kudliui (Lietuvoje) 
džiaugsmu pranešame gavę
pluoštą eilių ir daugiau ką su 
jomis siųstų, ir talpinsime kada 
pasitaikys proga, bet ačiū tal
piname dabar.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija

2,310 Lietuvių
Gali {važiuot i Ameriką pradedant 
ateinanti Liepos mėnesį. Cunard 
patarnavimas yra greičiausias jūsų 
giminėms atvažiuoti į Ameriką. 
Žmonės turėdami Cunard bilietus 
gali tuoj išvažiuot, nes Cunard lai
vas plaukia iš Europos beveik kas 
diena. Išvažiuojančius iš Lietuvos 
per Cunard Liniją lydi kompanijos 
Lietuvis atstovas, kuris palengvi
na visus pasažierio vargus.
Cunard Money Orderiai išmokama 
Lietuvoj greit, saugiai, atsakomai. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų. 
Tolesnių informacijų kreipkitės i 
ste arba prie artimiausio.
šios kompanijos agentą savo mie-
Cunard Lino 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

Galit
H®

!su 
vėl

Gerb. Coue, savinkalbingumo 
ar savintikinimo mokytojas, at
važiavęs į Ameriką sukėlė mu
sų ir visų spaudoje naują temą. 
Iš spaudos dalykas perėjo ant 
žmonių lupų.

Mes kalbėjomės su gerb. Dr. 
šemoliunu apie naudingumą to 
Coue mokslo ir kaip jis naudin
gas pavartojus jį praktikoje. ,

Pav. kad ir šitokiame atsiti
kime, — sako Dr. šemaliunas, — 
galima panaudoti savinkalbėji- 
mą. Jeigu nakčia atsiguli į lo
vą, o negali ilgai užmigti, min- 
tįs visokios į galvą lenda ir rū

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

planuot iškalite protingai, 
paiiaut spėjinėjimus, " 

'prašalint rupesnį, 
gy vent pigiau ir geriau, 
padėt taupymus saugiai, 
veržtis pirmyn nuolatinai.

Naudingi patarimai, biudžetinė 
knyga ir pragyvenimo sutrau
kos duodama ant pareikalavimo 
—musų Home Economics Biure.

tncorporafcč 1849

Society for garnys
in the City of Cleveland ,

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

A. Olszewskio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su
verte knygų ..... ,1.___z................................. $150.000

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



DIRVA

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai

Padarykit Ilgus V ak aru Linksmais 
Su Columbia Rekordais

' • • ' /

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

lia

a
O,

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą 

Mes Apmokam

LIETUVIŠKI
K1168 Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina.

’! šalty sius — 'Daina, kvartetas.
EI 170 Smarkus vyras - duetas, juokinga daina.

99 Kur bakūže samanota, — daina, M. BradunienS.
EI246 Giesmė j Panelę švenčiausiu — Soprano.

M Avė Maria — Cello solo.
EI247 Ungarų šokis — Čigonų muzika.

” O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina 
EI248 Velnias ne boba — I s— juokingas dialogas.

’• Velnias ne boba — II — monologas.
EI249 Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.

” Bugalteris — J. Papartis — juokinga.
E2223 Draugė — Polka, muzika.

” Pamylėjau, vakar — A. Kvederas — Baritonas. 
E2224 Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.

99 f Sveikatą — Maršas.
E2225 Einu per dvareli — Kvartetas, daina.

” Gaila Tėvynės — Muzika.
E2226 Per girią,. girelę — Daina, kvartetas.

99 Linksminkimės — Muzika.
E2227 Per1 šilą jojau — daina, kvartetas.

” žydas statinėje — Polka, orkestrą.
E2228 Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.

99 Parodos maršas —. Benas.
E2230 Rach-ciach-ciach ir Krakoviakas — Armonika.

” Po ulicie Motsovoj — Armonika.
E2288 Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.

” Moja luba — Maršas — Armonika.
E2340 Vilniaus rūta — daina, kvartetas.

” Drinopolis — Maršas. ’
E2341 Kas subatos vakarėlj’—- Daina, kvartetas.

” Nuostabu — Maršas.
E2342 Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.

” Po dvigalviu ereliu — Maršas.
E2343 Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologą*.

w žuavų Maršas — Benas.
E2356 Vetuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.

” Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas
E2357 Birutė — M. Petrauskas.

° Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrau as.
E2358 Darbininkų Marseliete — M. Tetrausl s.

M Sukeikime kovą — M. Petrauskas.
E2359 Nemuno vilnys — Vale as, benas.

99 Sudiev — Mazurka. Benas.
E2360 Varpelis — Valcas.

** Mano mielas — Polka.
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E3188

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, zvetollMvi— M. Petrauskas, tenoras.

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

Už ši lingei j — 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 — 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 į 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.
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Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

Ilgu, ilgu man ant svieto -f 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 —r Maišytas choras.
Nesigraudink mergužėle — Manytas choras.

Va’isvn dieną — Maišytas choras, a 
Bijūnėli žalias — maišytas choras.

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

Referatai 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, Lušnakojls
Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis 

Jaunavedžiai — PlienįunaS, ir Lušnakojis. 
Pas tardytoją — Plieniunas ir Eu^likojis.

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

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

Kur tu eini — Polka.

Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas

Laiškas Nuo Barbutės (monologas) Plieniunas
Derybos Plieniunas ir Lušnakojis

Virbalio polka Orkestrą
Sesutės valcas Instrumentų Kvartetas
Liūdnas gyvenimas Juokingas Duetas
Kotelyje Juokingas Duetas

Linksma diena mums nušvito Butėnas
Butėnas, Basas
Butėnas, Basas

Butėnas
Juokingas Trio

Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti

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

IŠ LIETUVOS

Seimo Atstovas apie Da
bartinę Padėtį

P. Kuzminskas, Lietuvos Sei- 
m o atstovas, rašo savo draugui 
V. J. Genučiui Cleveland e taip:

“Ačiū Dfevui, esu sveikas ir 
vėl pešuos su krikščionių demo
kratų klerikalais Seime. Dar
bas ne kas, nes jų j’iegos nei maz 
nesumažėjo. Norai jų irgi tie

99 Pasisėjau žalią rūtą — Choras 
£3189 Oi Motule — Choras.

99 ■ Motuš, Motuše — Choras.
E3190 Trįs berneliai — Duetas, J. ir M. Olšauskai.

99 Vakarinė daina — čižauskų duetas.
E3191 Ant marių krantelio — J. čižauskas. ,

” Saulelė Tekėjo — J. čižauskas.
E3192 Giedu dainelę — M. čižauskienė, soprano.

99 Gebužinė ’daina — M. čižauskienė, soprano. 
E3242 Oželis — Choras.

” Mes padainuosim — Choras.
E3243 Saulelė raudona — choras.

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

99 Tu mano motinėle — čižauskai, duetas.
E3246 Gimtinė šalis — J. čižauskas, baritonas.

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

99 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.
£3313 Sukruskime broliai — Choras.

99 Eina garsas nuo rubežiaus — choras. 
£3314 Dėaukas — Polka — Orkestrą.

• Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
£3315 Stumbriškių polka. Armonika solo. A

99 Jurgiuko kazokas — Armonika. 
£3316 Polka nuo Rudos — Armonika solo.

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

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

99 Kur tas šaltinėlis — M. Petrauskas.
£3350 Naujoji gadynė — M. Petrauskas.

" Dainius — M. Petrauskas.
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TARPTAUTIŠKl
La JPaloma (Karvelis) — Armonika.

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

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

Baliaus karalienė — Valcas.
Meditacija — Instrumentalis kvartetas.

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

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

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

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

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

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

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

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

Estudiantina — Valcas. Čigonų orkestrą.
Sybillės svajonės — Valcas. Čigonų orkestrą.

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

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

Bjomeborgų maršas.
Lnudby Valcas — Armonikų duetas.

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

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

Valcas — Armonikų duetas.
Annie Laurie — smuiką solo.

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

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

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

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

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

Rah-ciah-ciah — Rusų šokis. Armonika.

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

E3338 Militariskas Šokis — Benas.
” Polka-Mazurka — Benas.

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

E3342 Pasiryžimas — Smuiką solo.
” Ar žinai, motin miela — Smuiką solo.

E3343 Kanarka — Smuiką solo.
99 Madrigal — Smuiką solo.

E3348 Suktinis — M. Petrauskas.
99 Valia, valuže — M. Perauskas.

E3376 Finų polka — Benas.
99 Finiškąs škotas — Benas.

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

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

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

E3417 Polka Mazurka — Orkestrą.
” Podispanas — Orkestrą.

E3473 Dvasiu — Valcas — Orkestrą.
99 Ant Puikaus Dunojaus — Valcas.

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

E3475 Andante — Smuiką solo.
° Čigoniška muzika — Smuiką solo.

E3476 Vakarinė daina — Cello solo.
° Adagio — Cello v solo.

E34S9 Sūpynių valcas — Orkestrą.
99 Diedukas — Polka. Orkestrą.

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

E3521 Polka-Mazurka — Armonika solo.
" Maršas polka — Armonika solo. 

E3538 Serbų šokis — Dalis I; Armonika solo.
99 Serbų šokis — Dalis II; armonika solo. 

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

E3545 Mirksėjimas — Benas.
” Algerijos maršas — Behas.

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

E3567 Pergalinga Amerika — Benas
99 Ispaniškas Bolero — Benas.

E3577 Visla upė —^Mazurka. Armonika.
99 Po klevo lapais — Mazurka —• Armonika. 

E3618 Sidabrinės vestuvės — Vydų šokis.
Linksmas ir Smagus — Žydų šokis, Orkest.

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

E3642 švedų Armijos muzika — Orkestrą.
99 , Parodos maršas — Ork^tra.

E3643 Stoormano Valcas — Armonikų duetas.
Kiemo šokis —• Armonikų duetas.

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

E3675 Luoiso Racz Liudėsis — Orkestrą.
99 Kukuruzo ankštis — • Orkestrą.

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

E3687 Mazurka ~ Armonikų duetas.
° Saša — polka. Armonikų duetas.

E3698 Linksmumas — šokis, Orkestrą.
99 Stockholmo šokis — Orkestrą.

E3708 Belgiškas potpouri — 1, two-step. Orkestrą.
99 Belgiškas potpouri — 2, Valcas. Orkestrą. 

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

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

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

E3726 Geros laimės — Žydų šokis — Orkestrą.
’’ Vestuvių šokis — Orkestrą.

E3729 Verkit Už mane, Alyvos — Orkestrą.
” Ant banguoto Balatono — Orkestrą.

E3735 Josefina ,prie jūrių — Mazurka, orkestrą.
99 Graziella — Polka. Instrumentų muzika.

E3754 Tai gyvenimas! —- Maršas polka. Benas.
99 Linksmas triubočius -r- Polka.

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

E3760 Karališko daržo šokis — Instpire. kvartet.
99 v Kareivio laiškas — Maršas. Instrum. kv.

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

E3779 Ah, Elvira — Polka, orkestrą.
99 Taip tai einasi — Valcas, orkestrą.

E3819 Šampano galopas — Benas.
” Kopenhageno parodą — Benas.

E3828 Elegancija — Kadrilius, mandolinas, gitaras.
99 Linksmybė, visad linksmybė. — Maršas polka.

&SS51 Praga — Polka, benas.
99 Rugiapjūtė — Valcas. Benas.

E3853 Gražiausia mergina — Polka. Instrum.
99 Meilės sapnai — Valcas. Instrumentais. 

E3859 Linksmas ūkio vaikas — Orkestrą.
99 Pokilio utaminkas alpuose — Orkestrą.

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

E3875 Vasaros naktis — Mazurka.
*’ Harlekinų šokis — Mazurka. Benas.

E3886 Kuku į— Valcas. Armonikų duetas.
99 Rugiapjūtės balius — Polka. Armonikos. 

E3895 Hazy polka —Ksylofonu solo.
. 99 Alpinu balsai — Polka-mazurka. Benas. 

E3896 Degtinės juokai — Armonika.
99 Vėjai ką miežius krato — Armonika.

73904 Po rugiapjūtės — Mazurka. Jazarimba Benas.
” Linksmi vaikai — Polka. Jazarimba benas.

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

E3945 Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu solo.
" Amerikos patrolius — Armonika.

E3946 Visad linksmi —- Polka. Benas.
99 Saldus bučkis — Polka. Koncertiną solo. 

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

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

Čekoslavokų vestuvių šokis. Orkestrą.’ 
Šiaurvakarinė mazurka — Benas.

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

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

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

Linksmas kalnų vaikas — Polka. Benas, 
čiuožėjų valcas — Benas.

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

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

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

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

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

Europos rožės — Tarptautinis Benas.
Irma — Landler 

Kalnų karalienė —
Mylinti porelė — 

Vynuogių rinkimas
Du broliai — Biboro orkestrą.

Linksmi keleiviai
Čiuozinėjant —

Italijos vynas —
Muzikėlis vagis

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

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

Kaimo muzika — Biboro orkestrą.
Iš mano

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

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

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

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

Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork.
Orientalė procesija t— Rusų balalaikų orkos.

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

Kuku miške — Valcas. Benas. t
Senas pažįstamas — Valcas. Benas. 

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

Vyrai iš 69 pulko — Benas.
Kareiviai į frontą — Benas, 

čiužinėtąją. Valcas — Benas.
v Klerneta '— Kaimiečių valcas. Benas.
Mano mylima žvaigžde — Gitarą duetas.

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

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

Vėl namie —* Smuiką duetas.
Mazurka — Armonika solo.

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

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

Šveicarijos kalnų idylia — Triubų muzika.
Linksmos Valandos t Auks. Vakaruose. — Orkestrą 
Ta pati, antra dalis

Malonumo Valcas
Tipiška Mergelė —

Vasaros Naktis
Alpų Fiolka
Mergele tu mano miela — Valcas Armonikų Duet 
Kur tu eini — Polka

Gyvenimo Linksmybė—Polka 
Ryto Gražybės

E4676 Tyroliškas'Ežeras — Valcas

E4132

E4213

E4232

E4233

E4253

E4254

E4255

E4Ž86

E4287

E4291

E4325

E4326

E4327

E4359

E4360

E4361

E4395

E4396

E4397

E4416

E4420

E4421

Ę4422

E4441

E4442

E4443

E4467

E4468

E4469

E4503

E4504

E4505

E4534

E4655

E4639

E4640

I E4641

! E4647

orkestrą.
orkestrą.

Benas.
Benas.

— Tarptautinis Benas.
Europinis Jazz Benas.

Europiškas Jazz Benas. 
Italijoj — Biboro orkestrą.

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

albumo — Orkestrą.

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų BenasPolka
Hawaiiska Gitarų Orkestrą
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

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

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

E4059 Magdalena —- Polka. Benas.
” Tarpta\itiška polka — Instrumentų kvart. 

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

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

E4097 Kareivio atlaikos — Polka. Benas.
99 Josefinos polka — Benas.

Klarnetų Orkestrą 
Klarnetų Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Hawaiiska G. Ork.
99 Adclia — Valcas ‘ Hawaiiska Gitarų 

E4694 Kaimo Paroda — Muzika
( ” Visadžaliuojanti Polka
f*E4722 Namų Linkui — Šokio muzika

Amerikos Gražybė — šokio muzika 
J Jaunoji Balalaikų

Taika ir Liuosybė — Valcas 
l Pergalės šokis

Kiekvieno šokis
I Linksmi Kalifornijos Vaikinai 

Ateina ir išeina —
L Auksine Jaunystė 

Užgeso Šviesos
! Hedwigos Valcas 

Kalėdų Vakaras
i Rosemary —- Polka 

Hop sa-sa •— šokis 
. Linksmi 

Klaunas
! Mergelė 

Mergelė 
I Nedėlios

Del musų jaunimo — Polka 
Malonus Gegužis — Valcas 
Kaimu Paroda — Mazurka 

Alpinu Šokis 
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 — Maršas 

Lietuviška Polka 
Per virvutę — Polka 
Naktinė Kepurė — Airiškas 
Airiškas šokis 

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

Tarptautiškas Maršas 
Tarptautiškas Maršas

Avė Maria 
’Agnus Dei (avinėli Dievo)

E4675

I E4723

E4724

E4750

E4751

E4752

E4790

E4791

E4792

E4796

E4828

E4829

E4830

E4867

E4868

E4908

E4909

E7019

E7026

E7084

E7093

E7135

E7182

E7220

E7271

Žingsniai

už stalo
iš Athlonu
Rytą — Polka

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą 
Polka švilpynėmis

Instrumentų Muzika 
Instrumentų Muzika 

HawaiiSka Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestros Muzika 

Armonika 
Armonika
Orkestrą 

Benas 
čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

Orkestros Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo | 
Armonika Solo i 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Polka
Polka

Čigonų
Čigonų

Balalaikų Ork.
Balalaikų Ork.

Beno Muzika
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo

Džigas

1
2

Triuba

Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo 
Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

patįs: valdyti ir momentu nau- j 
dotis, pakol galima, žinoma,- i 
daug juos pagelibi ir musų nere
tai netakto žingsniad-išsišokimai. 
Bet ir visai be klaidų elgiantis 
dar greit jų viešpatavimo galo 
nebus, nes nelengva liaudžiai at- I 
skirti maišomus “griekus” su 
šventaisiais “nuopelnais”. Bet 
iš to viso, krašte padėtis vis blo
gąja. St. Seime neturėjom nei 
vieno bolševiko, o dabar turini 
net penkis, su kuriais lapk. 24 
d. Darbo federacija /kuo nesusi
pešė pačiame Seime, o ,28 d. net 
visai pašalino juos iš Seimo de
šimčiai pasėdžių. Tas viskas 
niekis jei ekonominis gyvenimas - 
butų gerai tvarkoma. Bet da
bar žmonėms • visai beveik pra
žudei us pinigus, markėms nukri
tus, padėtis-, nesi taiso ir litus j 
įvedus. Kada kraštas, dėsėt- , 
kais milijonų dolarių vertės tur
to nustojo bevertes markes be
turint, ir keičiant ant litų, iš ar
klio bediko višta. Kainos visos 
kįla iki doiario kainos, o grudai 
leidžias atgal iš 6 iki 3 litų pū
dui. Mokesnius visus keliama 
augštyn, nes valdininkų padėtis 
nekokia, o tuo tarpu spekulian- > 
tams rojus. Visos sutartjs su 
vyriausybe, pirktų miškų ir nuo- 
muotų dvarų, už sutartą 150 
auks. atlyginama 1 litu. Ar il
gai taip žais musų klerikalai su 
spekuliantais, nežinia.

Metai yra vidutiniai, žmonėms 
maisto ipakaks, bet kad žmonių 
pinigai pražuvo tai ir maisto da
lį turės- nuo savęs nutraukę par
duot kad gavus mokesniams litų.

Aš manau kad po metų galės 
gauti žemės pirkti kiek kas no
rės, kaip esu rašęs savo nuopic^ .x 
nę viename laiške. Ta teorija 
virš į praktiką.

Del servitutų ganyklų pada
vėm visas kalinas Komisijai’pra^ 
šymą kad atiduotų -atskirai kiek
vienam. Gal but ne po ilgo ir 
gausime nuo gyvenimo po 10 
hektarų be miško. Jei duos ir 
miško tai ir už mišką turėsi
me užsimokėti sulyg valdiško 
takso.

Šio gruodžio’ 3—5d. buvo vi
sos Lietuvos Valstiečių Sąjun
gos ir Liaudininkų kuopų atsto
vų suvažiavimas. Labą! pasek- 
minkas. Socialistai liaudininkai 
demokratai susidėjo su Valstie
čių Sąjunga. Tas žingsnis bus 
kaimo biednuomenei ant naudos, 
klerikalams ant belaimės. Daly
vavo jūsų Amerikos atstovas 
Ivaškevičius. Taip pat Ameri
kiečiai : Račkauskas, . Dr.1 Ven
cius, Norkus, ir kt.

Susivienijo Dvi Partijos
Kaimais. — Gruodžio 3—5 d. 

atsibuvęs Kaune Valstiečių Są
jungos suvažiavimas turės di
delės svarbos musų visuomenės 
gyvenime. Tame suvažiavime 
įvjdco istorinis valstiečių gyve
nimo miotiki^ — Valstiečių Są
junga išaugusi iš Socialistų 
Liaudininkų Demokratų Įsulsilie- 
jo į vieną organizaciją pasiva
dindama “Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga”.

Taigi 'nuo tos dienos Valstie
čių Sąjungos -ir Socialistų Liau
dininkų Demokratų kaipo tokių 
nebėr. Jų vietą užima Lietuvos 
Valstiečių Liaudininkų Sąjunga.

Tokiu budu įvyko tai kas jau 
pernykščiam Valstiečių Sąjun
gos suvažiavime buvo sumany
ta..

Naujai persitvarkiusios Sąjun
gos programas suderinta iš dvie
jų buvusių partijų programų, 
patiekta suvažiavimui ir svars- 
sitymui, ir priimta, bet ne galu
tinai.

Po viešo apsvarstymo ir kri
tikos, bus šaukiama naujas su
važiavimas program u i priimti.

Suvažiavime dalyvavo 120 at
stovų, šalip to Centro komi
teto nariai ir į 40 svečių.

V. K. Račkauskas, iš Ameri? 
kos. Sandaros Pirmininkas, sa
kė kalbą. Pagerbimui Sandarie- 
čių dr parodymui kad tarp San
daros ir Lietuvos Valstiečių L^ 
Sąjungos yra artimi ryšiai, gerb.’

Sleževičius pasiūlė 
K. Račkauską suvi 
bęs pirmininku.

("Liet Wan
▼ ▼

“ r ■ A* į ’\ ' *

Kodėl Lietu
Produktai

Ūkininkai skum 
javai, gyvuliai ir I 
dūktai dabar laba: 
ūkininkui reikia pi 
gu. Nusiskundimž 
gas. Tas yra, i 
priežasčių: čia ir 
kalti, ię musų ūkio 
tinkamas sudoroj 
žema rūšis, ir kt. 
šia ūkio produktų 
žastis yra tame 1 
tuos produktus į 
miau buvo pardi 
kietiją, į Latviją, 
įvedė Lietuva auk 
čius (augsta valiu 
Vokietijai, Latvijž 
po šalims su žema 
prdkės paeidare 
Sakysim, jei pas i 
nuoja 10 litų ‘tai 
kalnuos jau apie 1 
o tai jau pertai 
ir kitose šalyse su 
ta užmokėtų žyo 
Bet į tas šalis Liet 
duktus sunku nuvt 
turi savo uosto, i 
j jūres. Kai veža 
ūkio produktus pi 
pervežimą tenka t 
keti, be to Latvian 
muitą sumokėti, 
produktams itfflp 3 
sieniuos sunku ji 
ciją išlaikyti. r 
Lietuva neturi sa 
tenka uldmokui i 

. daliu pigiau par 
kaituoto darbo 
tai Lenkai taip 
plėšti Lietuvai vi 
stą Klaipėdą kad 
tuvą galėtų trosl 
Klaipėdos .atgavi 
dabar musų vyri 
suomenei pirma 
klausimas.

▼ ▼

Lietuvos Paji 
laidos 1923
Jau sustatyta 

kdometo apsvars 
valstybės numate 
išlaidų sąmata (t 
metams. Biudži 
paprastas ir nep 
prastas numato 
bes įstaigoms ir 
aprūpinti. Nepaj 
įvairiose srityse p 
naujų gelžkelių p 

' sto Palangoj statį 
nių namų statym;

Paprastojo biu 
ma pajamų 153,0 
išlaidų 123,339,73^

Nepaprastų pa j 
145,160 litų ir išla 
litas. Beto,valstj 
mokėti numatyta 
000 litų. Išviso 11 
matoma pajamų 
tai. Išlaidų 183,9 

šis valstybės pa 
dų suvedimas ne 
perteklium rodo fa 
nominiu žvilgsnii 
valstybė, i 0 tikor 
bė ir nepriklauso! 
riausias užtikrinii 
nepriklausomybei, 
da Lietuvai tenka 
ptas pajiegas gj 
biudžetas suvedai 
numanyti kokia 
laukia Lietuvą užs 
laikams, kada g 
lams nereiks tie! 
daryti!

v v

Vileišiene P
• Vilniuje, įžymį 

kėja" Emilija Vili 
Aušros Vartų mi 
glaudes vedėja, Le 
25,000 Lenkų ma 
dienoms kalėjimo i 
buvo pataisyta prii 
gatvis. Neturint 
užsimokėti, p. Vii 
dinta į palėjimą.

(“Trimitą

PAJUDINKIME, 
Mg-

Graži apysaka, 1 
Vengrų kalbos v 
taipgi nedaug gai 

? siskubinkit su
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>tovas apie Da
nę Padėtį 
skas, Lietuvos Sei- 
rašo savo draugui 

ui Clevelande taip: 
ui, esu sveikas ir 
i krikščionių demo
nais Seime. Dar- 
js jų O'iegos nei maž

Norai jų irgi tie 
i ir momentu nau- 

galima. žinoma,- \ 
geibi ir musų nere- ji 
ngsniai-išsi šokimai, 
be klaidų elgiantis 
viešpatavimo galo 

lengva liaudžiai at
muš “griekus” su 
“nuopelnais”. Bet r 
ašte padėtis vis blo- 
iime neturėjom nei 
iko, o dabar turim 
ju kuriais lapk. 24 
eracija/kuo nesusi- 
s Seime, o ,28 d. net 
> juos iš Seimo dė
džių. Tas viskas 
►naminis gyvenimas ,į 
varkoma. Bet da
s'visai beveik pra
us, marikėms nukri- 
nesitaiso ir litus 

da kraštas, desėt- t 
į dolarių vertės tur- 
evertes markes be
di ant ant litų, iš ar
ista. Kainos visos 
•io kainos, o grudai 
l iš 6 iki 3 litų po
nius visus keliama 
valdininkų padėtis 

uo tarpu spekulian- -
Visos sutartis su 

lirktų miškų ir nuo- 
ų, už sutartą 150 
rama 1 litu. Ar il- 
musų klerikalai su 

, nežinia, 
vidutiniai, žmonėms 
ta, bet kad žmonių 
vo tai ir maisto da- 
avęs nutraukę par
rs mokesniems litų, 
kad po metų galės j 
rinkti kiek kas no- ■. 
rašęs savo nuopu^ r 
aiške.' Ta teorija 
p 
tų ganyklų pada
igas Komisijai pra- 
uotų atskirai kiek- 
but ne po ilgo ir 
gyvenimo po 10 

tiško. Jei duos ir 
už mišką turėsi-, 

įti sulyg valdiško

io’ 3—5d. buvo vi- f 
Valstiečių Sąjun- 

ninkų kuopų atstu
mas. Labai pasek- 
ialistai liaudininkai 
nusidėjo su Valstie-

Tas žingsnis bus 
lomenei ant naudos, 
mt belaimės. Daly- 
Amerikos atstovas

Taip pat Ameri- 
kauskas, Dr.1 Ven- 
, ir kt.

▼
o Dvi Partijos , 
- Gruodžio 3—5 d. 
aune Valstiečių Są- 
žiavimas turės di- 
s musų visuomenės 
Tame suvažiavime | 
nis valstiečių gyve- į

— Valstiečių Są- l 
gusi iš Socialistų į- 
Demokratų įsulsilie- 

trganizaciją pasiva- 
Liėtuvos Valstiečiu
Sąjunga”, 
tos dienos Valstie- 

s ir Socialistų Iriau- | 
nekratu kaipo tokių į 
dėtą užima Lietuvos į 
naudininkų Sąjunga. į 
i u įvyko tai kas jau 
i Valstiečių Sąjun- Į 
vime buvo sumany-

i ‘ 
rsitvaikiusios Sąjun- ; 
tias suderinta iš dvie- 

partijų programų, į 
važiavimui ir svare- 
iriimta, bet ne galu- E 

apsvarstymo ir kri- i 
laukiama naujas su- 
programui priimti, 

ime dalyvavo 120 at- į 
p to Centro komi- į 
ir j 40 svečių, 
ičkauskas, iš Amen- Į 
ros Pirmininkas, sa- 1 
Pagerbimui Sandarie- Į 
dymui kad tarp San- . 
ietuvos Valstiečių L J 
ra artimi ryšiai, gerb. J

Sleževičius pasiūlė išrinkti V. 1 1 1 • 1" Reikalaukit Dirvoj Siu Naudingų Knygų
Kodėl ,‘Lietuvos Ūkio £ 

Produktai Pigus
Ūkininkai skundžiasi kad jų 

javai, gyvuliai ir kiti ūkio pro-’ 
dūktai dabar labai .pigus, o kas 
ūkininkui reikia pirkti tai bran
gu. Nusiskundimas visai teisin
gas. Tas yra, žinoma, daug 
priežasčių: čia ir spekuliantai 
kalti, ir musų ūkio produktų ne
tinkamas sudorojimas, kartįais 
žema ru'šis, ir kt. Bet svarbiau
sia ūkio produktų atpigimo prie
žastis yra tame kad nėra kam 
tuos produktus parduoti. Pir
miau buvo parduodama į Vo
kietiją, į Latviją, Estiją. Kada 
įvedė Lietuva aukso vertę turin
čius (augšta valiuta) pinigus tai 
Vokietijai, Latvijai, Estijai, kai
po šalims su žema valiuta, musų 
prekės pasidarė neinperkamos. 
Sakysim, jei pas mus žąsis kai
nuoja 10 litų tai Vokietijoj ji 
kainuos jau apie 10,000 markių, 
o tai jau perbrangu. Anglijoj 
ir kitose šalyse su augšta valiu
ta užmokėtų žymiai brangiau. 
Bet i tas šalis Lietuvai savo pro
duktus sunku nuvežti, nes ji ne
turi savo uosto, neturi išėjimo 
į jūres. Kai vežama gelžkeiiais 
ūkio produktus per Liepojų, už 
pervežimą tenka brangiai užmo
kėti, be to Latviams tenka didelį 
muitą sumokėti. Dėlto kainos 
produktams taip pakyla kad už
sieniuos sunku jiems konkuren
ciją išlaikyti. Tik todėl kad 
Lietuva neturi savo jūrių uosto, 
tenka ūkininkui mažiausia treč
daliu pigiau parduoti savo pra
kaituoto darbo vaisius. Todėl 
tai Lenkai taip ir stengias iš
plėšti Lietuvai vienintelį jos uo
stą Klaipėdą kad tuo budu Lie
tuvą galėtų troškinti; todėl tai 
Klaipėdos -atgavimas turi būti 
dabar musų vyriausybei ir vi
suomenei pirmaeilis gyvybės 
klausimas.

▼ ▼ ▼

Lietuvos Pajamos ir Iš
laidos 1923 Metams
Jau sustatyta ir Ministerių 

kabineto apsvarstyta Lietuvos 
valstybės numatomų pajamų ir 
išlaidų sąmata (biudžetas) 1923 
metams. Biudžetas sustatyta 
paprastas ir nepaprastas. Pa
prastas numato išlaidas valsty- 
bės įstaigoms ir ūkio reikalams 
aprūpinti. Nepaprastas numato 
įvairiose srityse pagerinimų kaip 
naujų gelžkelių pratiėsimas, uo
sto Palangoj statymas, valstybė 
nių namų statymas, ir tt.

Paprastojo biudžeto numato
ma .pajamų 153,062,927 litai ir 
išlaidų 123,339,734 litai.

Nepaprastų pajamų busią,46.- 
145,160 litų ir išlaidų 57,923,351 
litas. Be to, valstybėms skoloms 
mokėti numatyta išleisti 2,662,- 
000 litų.. Išviso 1923 metais nu
matoma pajamų 199,208,087 li
tai. Išlaidų 183,925,086 litai.

šis valstybės pajamų ir išlai
dų suvedimas net su pajamų 
perteklium rodo kaip tvirtai eko
nominiu žvilgsniu stovi musų 
valstybė. O Ekonominė tvirty
bė ir nepriklausomybė yra ge
riausias užtikrinimas politiškai 
nepriklausomybei. Jei dabar, ka
da Lietuvaį tenka laikyti intem- 
ptas pajiegas gynimuisi, taip 
biudžetas suvedama, tai galime 
numanyti kokia šviesi ateitis 
laukia Lietuvą užstojus ramiems 
laikams, kada (gynimosi reika
lams nereiks tiek daug išlaidų 
daryti!

GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 
ISTORIJA - BIOGRAFIJA

1319. Iš Mano Atsiminimu. Dr. Vincas Pietaris. Su au
toriaus paveikslu. Spaudon prirengė Dr. J. Ba
sanavičius. Telpa čia pirmiausiai trumpa bio
grafija Dr. V. Pietario I. Apie savę. n. šei
myniški atsitikimai. III. Žiurial-Gudeliai. IV. 
Žiurių-Gudelių apygardės. V. Apie Sudaviją- 
Suvalkiją. VI. Pašešupių balsai ir VII. Lapės 
gyvenimas ir miętis; pagal senų žmonių paša- -

kas. Chicago, 1906. 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 45c

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 fetografijas ir 
patalpino jas šioje knygoje, aprašydama viską 
labai žingeidžiai, ką svarbesnio tose vietose pa
tyrė. Yra tai labai naudinga knyga perskaityti 
tiems, kurie nori dasižinoti apie tų šalių būdą, 
papročius ir sąlygas, ypač tiems, kurie kada nors 
mano j svietą keliauti ir vieną, ar kitą tų vietų 
aplankyti, ar ten laimės jieškoti. Knyga didelio 
formato. 370 p., ............................................. 2.00

_ Tvirtais apdarais ...................,......................... 2.60
1324. Istorijos įžymiausių Europos Tautų, dalyvavusių

didžiojoj' karėj. Su daugybe paveikslų. Parašė 
Madelaine Avietėnaitė. Warcester, Mass., 1917, 
Didelio formato pusi. 194. Drūtai ir gražiai au
deklu apdaryta ............................................. 2.60

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

1328. Kultūra ir Spauda. Parašė Dr. Emil Loeb.
Lietuvių kalbon išvertė Vaidevutis. čia aprašo 
kokią svarbą turi spauda kultūroje, laikraščių' ir 
knygų veikm. žmonių gyvenime ir tt. Labai nau
dinga perskaityti kiekvienam. Chicago, UI.
1912, pusi. 153 . ...7.......................................... 60c

1329. Kunigas Vladislovas Dembskis — Jo Gyveni
mas, raštai ir darbai. Plati biografija žino- • 
mo Amerikoje Lietuvio kunigo laisvos min
ties auklėtojo ir kovotojo už Lietuvių šviesą.
Su daugeliu jo paveikslų iš visų laikų. Ge
ra atmintis -to nemirtinojo musų veikėjo. Iš
leista 1916 m., New Yorke, pusi. 165 .......... 75c

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

1331. Kultūros Istorija. Trijose knygose, su dau- -
geliu paveikslų. TMD. leidinys. Istorija iš 
senų amžių žmonijos vystymosi kultūroje. 
Surengė J. A. Chmieliauskas. Kiekvienas 
apšvieta mylintis Lietuvis turi šias knygas 
turėti. Knyga I, 196 pusi.'.............................. $1.00
Drūtais apdarais ...........................  $1.60

1332. Kankintojai ir kankintiniai už mokslą. Parašė 
kun. V. Dembskis. Plymouth, Pa., 1906, pusi.
183 ..'........ . ................................................. » $1.00

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

1334. 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 Žinyčių. 
Parašė Iksas. 12 skyrių, 271 pusi............... 1.00
Audimo apdarais ............................... . 1.25

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

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

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

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

1339. Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje nuo senovės 
• iki jie pateko po valdžia Persų. Parašė Lietu

vos Mylėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 283 
puslapius ir didelis mapas, parodančias vietas, 
kur senovėje gyveno lietuvių protėviai. Ap

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

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

1343. Lietuvių tauta senovėje ir šiandien. Gilus isto
riški -tyrinėjimai žilosios lietuvių praeities, jų 
praistoriškos žilmės; peržvalga jų kelionių per;

Aziją ir prietikius su kitomis tautomis barba
rų. Plačiai surinkti faktai iš senovės lietuvių 
kultūros, tikėjimo ir politikos. Gausus rankius 
medžiagos mokslinčiams ir istorijos popųliari- 
zatoriams. Parašė Jonas šliupas, - M. D. To
mas I. Plymouth, Pa., l§04, p. 464 .............. 2.00

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

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

1853. Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas 
garsingos senovės Lydų tautos, kuri, kaip ma
toma, yra buvusi Jietuvių prabotė. Parašė J. O.
Sirvydas, Cleveland, O., 1918. Pusi. 86...........  10c

1354. Lietuvos Respublikos Istorija nuo 1905 metų
Revoliucijos iki šių Dienų, su dideliu spalvuo- > 
tu žemlapiu. šioj knygoj telpa visokie fak- 

. tai ir dokumentai apie Lietuvių kovą už pa- 
siliuosavimą, kova su Lenkais, Vokiečiais, bol
ševikais, Steig. Seimas ir viskas kito. So. Bo
ston, Mass................................. ....................... $1.00

1355. 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 ........................................................ 60c

1356. I.enkų Apaštalavimas Lietuvoje. Istoriški
faktai nuo 1387 m. Lietuvių susidraugavimo 
su Lenkais ir po to Lenkų kunigų ir visokių 
kitokių didžiūnų užsismelgimas ant Lietuvos. 
Lenkiškai parašė Kun. Kaz. Propoliams, ver
tė Patriotas. New York, 1918, pusi. 264 .. $1.00 
Ta pati apdaryta ............................................. $1.50

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

1358. Musų Dainiai. Kazio Puidos Kritiški Bruožai
žymiausių musų dainių, pradedant nuo Anta
no Strazdo iš 18-to šimtmečio, ’D. Poška, 
Vysk. Baranauskas, Kun. Vienažindis, P. Vai
čaitis, Dr. Saūerveinas. Chicago, 1913, p. 142 76c

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

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

sių Jovaro dainų. Jos tinka deklemacijoms ir 
dainavimui, kaip namie, taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32 ........ .. ..............  15c

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

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

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

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

\ pusi. 107 *..........:..................... 50c
879. Byrutės Garsai, parinktos dainelės vartojimui 

Lietuvos jaunuomenei. Tilžėje, 1910, p. 46 .. 36c
895. Dainos Vasaros Grožybių. Ir šiaip visokios 

meiliškos, tautiškos, kariškos ir juokaunos. Čia 
telpa viso 21 dainą. Chicago, BĮ. Antra laida. 
1914, pusi. 33 ..      20c

897. Davatkų gadzinkos ir šiaip linksmos dainos.
Surengė Liepukas. Plymouth, Pa., 1909, pusi. 32 10c

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

899. Dienelei Brėkštant. Eilės žalvarinio. Paminėji
mui 26 metų jubilėjaus raštiško darbo prof. 
Kun. Dambrauskui autorius aukauja. Vilniuje, 
1909, pusi. 53 .......................      26c

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

901. Dainų Knygelė: Pavasario Balsai, daugelis 
įvairių dainelių. Chicago, 1916, p. 32 . -. .. 16c

902. Dainos-Juokeliai, net Linksta Keliai. Linksmų
juokingų dainelių knygelė, su paveikslais. 
Worcester, Mass., 1916, p. 66 ......................... 20c

903. Dėdė arba Ainių Kančios. Didelis veikalas ei
lėmis apie Lietuvą. Parašė Justinas Tumė
nas. Šveicarija, Bernas, 1914, p. 136 .......... 1.00

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

Vileišienė Nubausta
. Vilniuj’e, įžymį Lietuvių vei

kėja Emilija Vileišienė, kaipo 
Aušros Vartų mergaičių prie
glaudos vedėja, Lenkų nubausta 
25,000 Lenkų markių arba 25. 
dienoms kalėjimo už tai kad,nė_-| 
buvo pataisyta prieglaudos šali
gatvis. Neturint kuo pabaudą 
užsimokėti, p. Vileišienė paso
dinta į pale j imą.

(“Trimitais”)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašyki t jiems “Dirvą"

Gydytojas ir Chirurgas ;
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI =

982 E. 79 St., Cleveland, O. *
— Telefonai — x "

Rosedale 5758, Princeton 431 «

Valandos: tik vakarais nuo 7 "
iki 9 vai. »

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al - “
XXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXJ

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 apsipažmiino ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radib-Šcope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

' @@©@@©©@©©©@©
PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MĘ — 75c

Graži apysaka, 116 pusi. Iš 
Vengti) kalbos versta. Jų 
taipgi nedaug gavome. Pa- 

- sis'kubinkit su užsakymu.

©©©©©©©©©©©©©

Dr. T. A. Hanlen 
t=t DANTISTAS tSĮ1,

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

d. v . . z i • '
911. Eilės Pranciškaus Vaičaičio, čia telpa suviršum _

100 labai gražių dainų. Plymouath, Pa. 1903, 
pusi. 165 ............................................................. 65c

913. Eilėmis ir Proza. V. K. Račkausko (K. Vai
ro) eilių ir straipsnių rinkinys. Chicago, 
1909, pusi. 83, ~........................... . ................... 35c

914. Eilės ir Straipsniai. Rankius naujausiųšeilių ir 
pamokinančių straipsnių, šioj knygoj telpa 23 
gražios eilės, daugybė straipsnių, juokų, etc.
Puikiai iliustruota. Dalis knygos perspausdinta 
iš ‘‘Keleivio” Kalendoriaus 1913 m. So Boston, 
Mass., 1914, pusi. 96 .......'................................ 26c

920. Girtuoklių Gadzinkos. Dainos, pasakos ir juo
kai. Turinys yra; 1) Prakalba. 2) Girtuoklių 
Gadzinkos. 8) Girtuoklių Dainos. 4) Girtuoklių 
Pasakos ir 5) Persergėjimas. Parengė Kas Tas.
Chicago, 1911. pusi. 31 ..................................... 15c

921. Gyvybė. Kantatas ir kitos trumpos poemos.
Parašė Jonas Viskoška. Telpa čia eilės: Gyvybė, 
Ištvirkėlis, Vylius, 3 sonatai, Proverbai ir Jauti
mai. Chicago, Ill. 1907, pusi. 41.......................... 16c

922. Girtuoklių Gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę
dainos. Plymouth, Pa., 1907, p. 16 .............. 16c

923. Gegutė. Eilėmis. Parašė K. Stiklelis. Ply
mouth, Pa., 1909, p. 16 . ...................... .... 10c

924. Graži dovanėlė Lietuvos artojams. Eilės. Para
šė K. Stiklelis. Chicago, Ill., 1909, pua*. "į. .... 10c

925. Gludi-liudi ir kitos Lyrikos Eilės. Parašo Kl.
Jurgelionis. Kaina .........,............... 60c 

.927. Girtuoklių ir Blaivininkų Kantičkos. Iš jų 
gieda ir deklamuoja viri girtuokliai ir blai
vininkai. Antra laida. Surinko ir parašė 
Karčiamų Zakristijonas. Pittsburg, 1913, p. 32. 10c

928. Gabija. Rinktinė knyga, paaukuota Lietuvos 
dainiai:s Vyskupo Antano Baranausko atmini-

\ mui. Didelio formato eilių ir prozos' raštų
knyga, ątspausdinta 1907 m., Jegailos univer
siteto spaustuvėje, Krokuvoje, pusi. 75 . — 76c

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

951. Keplos kančios. Telpa čia juokingos eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, 1909, p. 28 .............. 16c

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

971. Klaipėdiškių dainos. Surinko Jonas Pakalniškis.
Telpa čia viso 132 trumpos dainelės. Vilniuje, ' 
1908, p. 10 ................................ 46c

990. Lakštutės giesmelės. Jaunimo mėgamųjų dainų
rinkinėlis. Vilnius, 1903, p. 32 .......... . ......... 16c

991. Laisva valandėlė. Broliams dovanėlė. (Eilės).
Vilnius, 1906, p. 32 —............ 16c

994. Laisvės Kalipys. Justino Tumėno eilėmis
piešinys. Brooklyn, 1916, p. 48 ...................... 30c i

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

1014. - Naujausios ir visokios dainos. Boston, Mass.,
1907, pusi. 124 .................. . ........... .................  60c

1015. Naujausios ir Gražios Dainos. Surėdė B. Deme-
reckas. Naujai sutaisytos įvairaus turinio 67 •

, dainos. Shenandoah, Pa., 1910, pusi. 163 .......... 50c
1016. Našlaitė. Apysaka eilėse. Parašė M. Plymo

uath, Pa, 1906, pusi. 14.......... . ........................... .. 10c
1026. Palemonas ir Giržduta. Apysaka eilėse, iš se

novės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės
r įtikėjimų ir savo fantazijos. M Parašė M. D. S.

Plymouth, Pa., 1904, p. 72;............ 25c
1027. Ponas Bartkus. Sumastavo kun. A. Burba. Ant

ra laida. Plymauth, Pa., 1908, pusi. 21.............. 10c
1028. Pirmieji žiedai. Eilės. Parašė Jovaras. Chica

go, III. 1909, pusi. 27 .'............... 10*
1029. Pasakos-Dainos Veselijoms. Surinko kun. K.

Oleknovičius. Antra laida. Chicago, Ill., 
1904, pusi. 63 ....................... ........... ................. 26c

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

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

1042. Rūtelė Musų Dainose. Parašė Kragas. Kau
nas, 1912,’ p. 28 . ..'......... ........................... 16c

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

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

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

1052. Sielos Balsai. Puiki knyga, daugybė labai gražių
eiliė 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

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

1055. Šlėktų Malones arba Majuvka. Antra laida.
Kensington, 1908, pusi. 20 ........... -................ 10c

1056. Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose. Di
delio formato"’ eilių, dainų ir prietikių knyga, į 
šešiuose skyriuose, parašė A. J. Jokūbaitis.
Su autoriaus paveikslu ir daugybe iliustraci
jų. So. Boston, 200 pusi...................... ........ 2.00

1062. Tėvynės įspūdžiai. Labai gražus eilių rinkinė
lis. Parašė Svyrūnėlis. Su paveikslais, atspau
sdintais gražia žalia spalva. Cleveland, Ohio, 
1918. Pust 80. Kaina ...................................... 35c

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

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

1065., Tautos Vainikas. Knyga I. Didelis rinkinys
daugelio autorių — vyrų ir moterų — eilių:, 
K. S. Karpavičiaus, A. Jasinskiutės, Vyture- ' 
lio, Tulelio, Šeinio, Karbonskienės ir kitų. ' ' 
Cleveland, O., 1919, pusi. 172 .. ............... . ..... 50c

1066. Tautos Vainikas. Knyga II. Visokių naujau
sių eilių ir deklamacijų rinkinys, nesančių 
kitose knygose. Cleveland, O., 1919, p. 144.. '60c

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

1075. Vabalninkėnų dainos. Surinktos per Stasį Vala- , 
ską. Antra padidinta laida. Chicago, BĮ., 1911, 
pusL 66 ....'................................................. .. 20c

' 1076. Vąmzdys. Eilės. Parašė J. Besparnis. Kaunas,
:’1911, pusi. 71 ...f.............. ’.............. ............ 25c

1077. Volangė' ir vieversėlis. Eilės Margalio. Telpa
daug'įvarių eilių: Tėvynainiškų, meiliškų, mu- 
zikai,' sakmėms ir deklamacijoms. Kaune, 1901 
m., pūsi. 170. ................ v........ ................... ..............50

1289. Chinija, Dangiškos Ciesorystės gyvenimo ir pa
pročių vaizdeliai su paveikslais. Parašė S. K.

' Khlkovskaja. Vertė J. Laukis. Chicago, Ill., 
1911j pusi. 101 ...............    40c

GAMTOS IR KITI MOKSLAI
1219. Materijos Keitimosi Organizmuose. L. Vai

lionis. Apie medegos Veikimą, pasikeitimą ir 
naudojimąsi žmogaus ir gyvūnų kūnuose. Chi- . 
cago, 1914, pusi. 66 ............................... 30c

1221. Nekaltybė, žiūrint jon iš kertės pilozopijos. Ver
tė iš vokiško J. Gerutis. Shenandoah, Pa., 1907, 
pusi. 89. ...........................'.................................26c

1235. Pasikalbėjimas apie dangų ir žemę. Vertė iš
svetimų kalbų P. A. Ši knygelė suprantamoj 
kiekvienam kalboj aprašo, kokiu budu žemė su
kasi apie saulę, kodėl nies nerandame žemės kra
što, kokiu budu darosi užtemimai saulės ir 
mėnulio, ko dar dauguma musų žmonių nesu
pranta. Plymouth, Pa., 1901, pusi. 81 .......... 35c

1236. Populiariškas rankvedis Fizikos. Parašė P.
Nėris. Knygelė susideda iš 5 skyrių: I. Sva- 
rybė, II. Šiluma, III. Balsas, balso ypatybės, 
IV. Šyiesa, šviesos šaltiniai, V. Elektra. Yra 
labai naudinga knygelė kiekvienam žmogui, 
ypatingai visiems amatninkams. Vilnius, 1905, 
pusi. 100 ............................. .. 50c

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 ...... 26c

1239. Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos. Moksliš
kas populiariškas apibudinimas to kas užsi
veria knygose ir kaip mes galime kalbėsis su 
tūkstančiai metų atgal mirusiais 'žmonėm per 
knygas. V. J. Budrikaš. Cleveland, 1921, p. 55 26c

1240. Paskaitos iš Biologijos ir Bakteriologijos. Su
paveikslėliais. Parašė Dr. A. Garmus. Brook
lyn, N. Y., 191^ pusi. 172 ................   60c
Ta pati apdaryta .... ii........ .. y............... 76c

1247. Slaptinga žmogaus Didybė. Parašė Vidunas.
Kiekvienam yra verta save patį pažinti, todėl 
ir šitą knygelę, kuri aiškina žmogaus' didybės 
apsireiškimus ir kitas jo ypatybes iš moksliškos 
pusės, verta perskaityti. Tilžėje, 1907, pusla
pių 64 ..............v..........................................  46c

1248. Sodiečių dangus. Pagal K. Flamarijono, para
šė kun. J. Gerutis. Kaunas,'1909, pusi. 79 .... 30c 

1250. šeimynos istorija. Peržvelgta šeimynos formos
ir būsiplėtojimas senovėj. Kaina ...................... 10c

1252. Trumpa Geometrija (su 147 bruožais). Para
šė P. N. Tilžėje, 1900, pusi. 73 .......... . • 40c

1253. Technikos Stebuklai. Surašymas šių amžių / 
techniškų dalykų išsivystymo, kaip orlaiviųį 
požeminių kelių, laivų, gelžkelių, automobi
lių ir, kt. TMD. leidinys. Su daugeliu-pa
veikslų. Sulietuvino J. A. Chmieliauskas.
142 spusl. ................................................. 40c
Audimo apdarais' ....................... .... 76c

1256. Vanduo ant žemės, 4*o žeme ir Viršuj Žemės.
T. M. D. leidinys, iš Rubakino vertė Drugys.
Chicago, 1900, pusi. 33 .................... 115c 

1257: Visatos Sąranga. -Filozofijos veikalėlis Vydū
no, apie amžinąją Visatą ir veikiančius gamtos 
įstatymus: Tilžėje, 1907, p. 37 . .......... 30c 

1260. Žmonijos kelias. Parašė Vydūnas. Čia telpa 
paslapties mokslas, gyvenimo prasmė, mokslo 
žingsniai ir gyvenimo gilybės, evoliucijos slė
pinys, žmonijos amžiai ir tt. Labai, naudinga i 
kiekvienam pasiskaityti. Tilžėje', 1908, p. 48 30c

1263. Žemės išpažinti^. Visų prieinamoji geologija 
ir paleontologija'. Sū daugeliu paveikslėlių; 
Pagal Bitnerį parašė J. Baltrušaitis. Phila

delphia, Pa., 1909, pusi. 65.......................  20c
1265. Žemė ir žmogus. Labai ’įdomi ir pamokinanti

knyga. Iš jos sužinosi) kaip) žmogus gyveno ži
loje senovėj) kaip jis kovojo su gamta ir kaip 
civilizavose. Daugelis paveikslų įvairių rasių ir 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėkliu paraše 
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1912, pusl.63.........  25c

1266. Žmogaus Pareigos. Parašė Giųzeppe Mazzini.
Vertė: V. K. R. ‘Ateities’ spaudą ir leidinys. So. 
Boston, Mass. 1914. Pusi. 245. šita knyga yra 
parašyta garsaus italų patrioto ir reviliucionie- 
riaus tokiu laiku, kuomet Italija buvo svetimųjų 
pavergta, kaip ligšiol kad buvo Lietuva. Auto
rius labai dailiai ir įtikinančiai parodo, kokios 
yra žmogaus pareigos linkui — tėvynės ir savo 
šeimynos, tikybos ir Dievo, darbininkų ir visų 
žmonių. Perskaitęs šitą knygą -žmogus jaučiasi - 
naujai atgimusiu, nes visas pasaulis jam pra- 
švintąs. Kaina .................. ................ $1.00

1268. žemės Istorija. Su paveikslėliais. TMD. lei- ,
dinys, parašė S. M. Chicago, 1904', p. 64.... 26c

i 1269. Amerika arba rinkinys įvairių faktų, žinotinų 
Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujan
tiems Lietuviams. Surinko V. K. Račkaus
kas. New York, 1915,, pusi. 288 .......... 75c

1270. Airija. Lapai iš istorijos Airijos. Parašė A. Ja
nulaitis. Chicago, 1908, p. 53 ...................... 20c

1271. Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo
viliūgių lietuvystės? Parašė kun. V. Dembskis.
Chicago, Ill., 1901, pusi. 37..................................  16c

1272. Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais; Istoriš- į
kas piešinys senovės barbaro Attilos kuris 
siautė po Europą, Aziją ir Lietuvių gyventas 
šalis. Parašė J. O. Sirvydas, su paveikslais. 
Cleveland, O., 1919, pusi. 205 .......................... 1.00
Ta pati apdaryta' audeklų .......................... 1.50

1273. Ar Buvo Visuotinas Tvanas (Patapas)? Pa
gal J. M. McCann ir Įeitus parašė Iksas: Ši 
knygelė apima įvairius padavimus apie tvaną 
ir paliečia gamtinius tame atsitikime negali
mumus bei kitas priežastis. Kiekvienam ku
ris interesuojasi pasaulio tvėrimusi naudinga 
perskaityti. So. Boston, 1920 25c

1277. Apie Lietuvių ašmens vardus. K. Būga. Vilniu
je, 1911, pusi .52' ............................ :...... 6.0c

1278. Apie senovės lietuvių taures ir kaušus. Su pa
veikslėliais. Vilniuje, 1911, pusi. 12, ........ 20c 

1279; Apie žiemių-rytiečių lietuvių tautinęmuziką ir -
muzikos instrumentus. Parašė kun. A. Saba
liauskas'. (Su gaidomis); Vilniuje , 1911, 
pusi. 16 ........... ■.........:......26c 

1280. Apie Dievų pavydumą; Parašė Prof. Michailo
Dragomanov. Iš‘rusų kalbos vertė V. K. Brook
lyn, 1912; p. 38 . ..-r-A.................    25c

1282. Adomas Mickęvičia, 1798—1855, jo gyvenimas,
raštai ir darbai. Aprašė A. J. Daubaras. Ply
mouth, Pa., 1902, p. 40 .......................  20c

1283. Antano Baranausko laiškai j prof. Joną Ban-
-douin’ą de Courtney. (Iš “Lietuvių Tautos”)) 
-Vilniuje 1909 m:, pusi. 28.......................... '.............. 35

1284. Apie Joną Gutenbergą ir apie tai, kaip žmonės
rašyti išmoko. Parašė P. N. Su paveikslėliais. 
Tilžėje, 1900 m., pušį. 38.................  15

1'285. Antanas Klementas. Lietuvių rašytojas pradžio
je XIX-tojo amžiaus (iš “Lietuvių Tautos”). Su
taisė M. Biržiška. Vilniuje. 1910 m., pusi. 140 
didelio formato ...... J...;..................... 50c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Avė. Cleveland; O.



: Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 5

Lietuvos Operos Artistai, Kurių Laukia Visi Cleveland© Lietuviai. — Jie 
aplankys musų Koloniją Sausio 27 d., Koncertas atsibus Lietuvių Salėje.

JONAS BYRA MIKAS LEŠKEVIČIUS Į PETRAS OLEKA
tenoras-pianistas smuikininkas-virtuozo bassas

Visam Clevelande pasklido di
delės kortos languose, ir plaka
tai su labai žingeidžiais ir gra
žiais paveikslais — jie yra vieno 
rengiamo vakaro, 'bet paveikslai 
kaip patėmijau yra dvejopi. Vie
ną plakatą gauni — matai vie
nokį paveikslą; duoda tau kitą, 
iš viršaus matai rods toks pat, I 
ir neimi; bet ištiesų tai yra vi
sai su kitu paveikslu. Languo
se ant didelių kortų irgi pavei
kslai ant vienų vienoki, ant ki
tų kitokį.

Tiedu paveikslai perstata dvi 
paskiras scenas iš nau'jo veikalo 
kuri Clevelando Lietuviai neužil
go matys. Vienas paveikslas at
vaizdina pirmą sceną iš bibliš- 
kos dramos pirmojo akto, “Juo
zapas ir Zelbora”, kuomet Juo
zapas parvestas Potipa.ro vergi- 
jjon. Antras paveikslas; ant ki
to plakato, rodo visai ką kitą: 
tai yra scena paskutinės dalies 
antrojo akto, “Faraono Sapno”, 
kuomet Faraonas išklauso Juo
zapą jo sapnus išaiškinusį ir pa
skyręs jį (Juozapą) Egipto per- 
dėtiniu ant viso Egipto, atiduo
da jam už pačią Kunigo dukterį 
Asenatą.

Tasai veikalas vaizdiną nuoti- 
kį iš apie 1300 metų prieš Kris
taus gimimą, senam garsingam 
Egipte-, — tok i s nusidavimas ku-

Kompozitoriaus Miko Petrau
sko atsilankymas. Panedėlio va
kare pribuvo iš Rochesterio mu
sų gerbiamas kompozitorius Mi
kas Petrauskas ir Winton bate
lyje atsibuvo surengta jo suti
kimui ir sykiu atsisveikinimui 
vakarienė. Apie 8 vai. suėjo 
visi uclkviestieji, su pačiu svečiu 
23 (išviso., Po vakarienės buvo 
mažos prakalbėlės, pradedant ir 
vadovaujant “Dirvos’’1 redakto
riui Karpavičiui. Kiti trumpiau 
ar ilgiau.kalbėjo: A. Jankauskas, 
A. Praškevičius, A. Lapinskas, 
A. Žukas; Dr. J. šemoliunas, Dr. 
J. T. Vitkus, o gabaus, gražiau
sia ir jausmingiausia kalbėjo 
patsai svečias, gerb. Petraus
kas. Jis apipiešė savo darbuotę 
.Amerikoj ir kokiu tikslu vyksta 
Lietuvoj — ne ilsėtis tenai, bet 
■eiti į liaudį ir supažindinti ją 
:su daila — daina, muzika, ka
dangi dabartinė Lietuvos daila 
■taikoma aukštesniems sluogs- 
niams, o liaudis užmiršta.

Po kalbų, mergelės pradėjo 
skambint ir dainuot, paskui pats 
g. Petrauskas paskambino kele
tą gražių dalykėlių, ir pradėjo 
mokint naują šokį “Kriputį”, 
kurį išvarė šokti visus kiek tik 
buvo — ir šoko seni ir jaūhi, ir 
tie kurie niekad- šoks nepamanė. 
Susižingeidavę tuo šokiu, „kiti 
jau pramokę; ypač merginos, 
mano toliau jį mokintis rengiant 
‘draugiškus vakarėlius ir mokan
ti kitus;

Utarninko vakare buvo kon
certas Lietuvių salėj. Salė buvo 
pilna, ir programas gražiai išpil
dyta.

Gerb. Petrauskas, mėgiamas 
visų Člevelandiečių kurie su
pranta daila, ir šiuo sykiu visus 
labiausia patenkino. Kaip ir vi
sada, jo dainos ir programas 
įvairus.

Pats Petrauskas- sudainavo ši
tas dainas: Rečitavas ir arija, 
iš op. “Du'brovskij” (Napravrii- 
ko), Pilypo Romansas, iš oper. 
“Pirmosios Gegužės” ■ (Petraus
ko) į'Kavatina Vladimiro, iš op. 
“KnjazTgor” ('Borodino); Sir-, 
deles Moterų, iš op; “Rigoletto” 

,, (Yerdi); Hymne Triumphale, iš 
op.’ *Le Prophete’ (Meyerbeero) ;

ir -liaudies dainų — Devynios Pa- ] 
čios, Barborytė, ir Su Nakcialy Į 
(visos Petrausko).

Keletas čia paminėtų dainuo
ta ant iššaukimu, “f’-icl'i Mo
terų” ’ ir “šu Nakcialy” dainuo
jant pats s-kamibino pianą.

Asistentai buvo: J. Krasinc- 
kas, kuris sudainavo: “Di Pro- 
vėhzą”. iš onr. "La Troviata” 
(•Verdi), atlikdamas 'gana gra
žiai, ir iššauktas padainavo dar 
vieną Itališką dainą;kitos buvo: 
Kalvis ir Bernužėli, Nes’voliok 
(Petrausko).; Eri Tu, iš op. Bal

io in, Maschera (Verdi)'.
P-lė Julė Baltrukoniutė dai

navo: “Kaiting šviesi Saulute” 
(Petrausko); Jaunosios -arija, iš 
opr. “Vestuvės” (Petrausko); 
“Laivinė” (Gounodo); duetą su 
A. Į Jankauskui ‘'Skambančios 
Stygos”.

A. Jankauskas .dainavo “Aler- 
ta”, iš’ op. “II Tr’ovatore” (Ver
di).

F. Ponzer ir A. Gailiunas su
dainavo duetą “Valio, Dalgele” 
(Petrausko) ir buvp. iššaukti ki
tu kartu.

Aldona Jankauskaitė skambi
no pianu Preliudiją ir Tokkatą 
(LochneroL J-i ir p-lei Bal- 
trukoniutei bu V6’padovanota po 
gėlių bukietą.

Ant galo vyrų kvartetas — 
A. Jankauskas, F. Ponzer, St. 
Rėikus ir A. Gailiunas — sudai
navo: “Kaitink, šviesi Saulute” 
(M. Petrausko). Tuo vakaras 
ir užsibaigė. Pianu palydėjo 
Gwendolyn Bailess-Bonnano.

Seredoj per pietus gerb. Pet
rauskas iškeliavo į Detroitą kur 
tą patį vakarą irgi davė koncer
tą. * Buvęs.

. Nuotikiai. Fisherio bosas -bL 
joki pasirašyt savo vardą po ko
respondencijomis iš Clevelando 
į “Vilnį”. Labiausia jo kiškos 
dreba kuomet nori ką pasakyt 
apie Dovydą. Tuomet kreipia
si į Strazdo pašalpinę draugiją 
ir ten suranda Nevaįaiką. Skilvį 
kurie su naru pasirašo, bile tik 
jų pavardės skamba laikraštyje; 
kitaip žmonės nežinotų kad Cle
velande yra tokių keistų pavar
džių kaip Skilviui su Nevalai- 
kom.

vLyros Choras randasi kritiš
kame padėjime, čepliutei ir ki
toms geresnėms dainininkėms • 
rezignavus iš to choro; senber
niai susirūpino ir žada imti di- 
vorsą, kadangi moteriškų balsų 
taip kaip ir nėra.

Praeitą nedėldienį ekstra kai
riųjų balius pilnai pavyko. Pu
blikos -buvo nemažai, orkestras 
buvo1 geriausias kokį kada turė
ję. Veikalas kartais buvo nuo
bodus, ir sceneriju mainymų 
daugiau negu žiūrėjimo, bet per 
ilgas pertraukas -buvo interliu- 
dijuota, dainos solo, 'deklamaci
jos, ir orkestras. Jei kalbėti 
apie roles, tai V. Daraškienė, 
Navikienės ro'e katlikai pilnai 
gerai; P. Dvylis — ‘Naviko, ir 
V. Dagienė — Davatkos; kitų 
visų mažos rolės, it- nekufįe ga
na buvo sustingę.

Darbininkų Pašaplinė Drau
gija pernai aukavo Mirtos Cho
rui pinigus, o šįmet nei dainuot 
nepriima to choro sąvo parengi
muose. Viskas mainosi ir žmo
nių supratimas mainosi.

Dovydas.

ris 1 likimo parėdymu išaigština 
vieną jaunikaitį Juozapą tik per 
tai kad jis pirm to buvo paže
mintas. ši drama yra viena iš 
jautriausių romansinių meiliškų 
dailių visoj biblijoj, ir veikale at
vaizdinta nei užtikybinė, neigi 
prieš, nors ištiesų vaizdiną kovą 
tarp dviejų dievų' šeimynų,'dvie
jų tikėjimų kokie tais laikais bu
vo; vaizdiną meilę kokia tada 
buvo ir kokia po šiai dienai esti.

“Juozapas ir Zelbora” (su an
tru aktu “Paraono Sapnas”) sta
toma scenoje pastangomis ga
biausių Clevelando artistų-mė- 
gėjų, po TMD. 20 kuopos direk- 
tiva. Lošimas atsibus Lietuvių 
salėj vasario 11 d., su pilnu pri- 
rengimu Egiptiškų scenų, žmo
nių ir visko. Saliamonas.

Nedėlioj “Dirvos” redaktorius 
K. S. Karpavičius išvažiuoja į 
Detroitą kur rengiama prakal
bos paminėjimui TMD. 25 metų 
ir Vilniaus 600- metų sukaktu
vių paminėjimui.

TMD. 20 kuopa turės susirin
kimą nedėlioj, sausio 21 d., pa
prastoj vietoj, Goodrich name, 
nuo 2 vai. po pietų,Rl Nariai ma
lonės susirinkti; -nes bus svar
bių reikalų ir reiks tinkamai pri
sirengt prie teatro vakaro vasa
rio 11 d.

Daktarienė Vitkienė jau tre
čia savaitė kaip serga ir randa
si šv. Jono ligonbutyj. Linkime 
jai greito pasitaisymo;

P-lė Julė Baltrukoniutė buvo 
dikčiai susirgus ir net negalėjo 
važiuoti į Detroitą dainuoti sau- 

' šio 6 d. Ant Petrausko koncer
to jau jautėsi gerai, nors pirm 
to buvo suabejojus begu galės 

| dainuoti del nepilno pasitaisymo.

£ “ DIRVOS Agentūra
L7 1 1 V Y ir Informacijos

Tveriasi Lietuvių moterų ko
mitetas priėmimui gerb. Šleže-, 
vičienės ir V. Venčienės, kuries 
tik ką atvažiavo iš Lietuvos su 
didele misija — Lietuvos naš
laičių šelpimo. Todvi viešnios 
'savu laiku atvyks į Clevelandą. 
Poni Šleževičienė yra žmoną bu- 
busio pirmutinio Lietuvos prem
jero, dabartinio, tautininkų va
do Lietuvoj, o jos drauge yra 
žmona Daktaro Venciaus. pir
miau gyvenusio Baltimorėj. V. 

IVencienė dikčiai darbavosi kele- 
j tas metų atgal prie‘rengimų ba- 
zarų Baltimorėj ir New Yorke 
Lietuvos našlaičiams.

Seredoj, sausio 17 d., vakare 
K. S. Karpavičius ir A. Žukas 
išvažiuoją į Pittsburgą ant San
daros Seimo. Sugryžt mano se
kančiame nedėldienyj.

Laukiama Lietuvos operos ar
tistų. Sausio 27 d; Clevelande 
įvyks koncertas Lietuvos operos 
artistų kurie su didžiausiomis 
pasekmėmis važinėja po Lietu
vių kolonijas. Jų koncertas at
sibus Lietuvių salėj, ir jie patįs 
sudarys visą programą. Kadan
gi yra trįs artistai, kiekvienas 
beveik skirtingoj šakoj' ir nema
žiau gabus už kitus, reikia tikė
tis programas bus įvairus, o pu
blikos bus kad.net netilps'. i--------------------------- — .--------- <---------T--------------------

PAJIEŠKAU Juozo Valinsko, 
girdėjau gyveną Clevelande. Jo 
paties meldžiu atsišaukti arba 
apie ji žinančių pranešti.

P. AKŠIS 
8205 Euclid Avė. Cleveland.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kriaučiškas sta

las, drūtas, aržuolinis, didelės 
mieros, gerame stovyje. Kainą 
susitarsime ant vietos. Kam 
reikia kreipkitės 4060 Superior 
avė. Palsruoda Lietuvis (3)

A

^Siunčia pinigus i Lietuvą.
Parduoda Laivakortes j ir 
iš Lietuvos.

i®

Sandaros 18 kuopa savo su
sirinkime pereitą - nedėldienį iš
rinko delegatais į Sandaros Sei
mą A. Žuką ir K. S. Karpavičių. 
Kuopa taipgi paskyrė Seimui 
$25 dovanų.

Tarp kitų kuopos tarimų, nu
tarta ant pavasario sulošt dar 
vieną didelį veikalą. Tam išrin
kta tinkama komisija.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street .
CLEVELAND, OHIO

Parūpina visus popierius 
išvažiavimui i Lietuvą, S. 
Valstijų ir Lietuvos pilie
čiams, ir gryžimui atgal.

4J Pagamina popierius par- 
traukimui giminių Ame
rikon iš Lietuvos.

Speciales Kainos
COLUMBIA GRAFONOLU IR 
Lietuvišku bei Kitokių Rekordų

ę Padaro Doviernastis-Įga- 
liavimus pervedimui tur
tų Lietuvoje esantiems.

Norėdami informacijų atsilankykit ypa- 
tiškai arba klauskit laišku.

“DIRVOS” AGENTŪRA
7907 SUPERIOR AVĖ. CLEVELAND.
Atdara kasdien iki 9 valandai vakare.

Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną

-A) A

Visi Columbia Grafofo- 
nai ir Rekordai parduo
dama numažintomis kai
nomis. Ši krautuve yra 
vienatine kurioje galite 
gauti visus Lietuviškus 
dainų, muzikos ir šokių 
bei monologų ir dialogų 
rekordų Clevelande.

K A U N O ’
KRAUTUVE

2271 St. Clair Ave.

' AKRON, OHIO
Buvusiame Akrone alaus bra

vore broliai Veltes iš Grand Ra
pids, Mich., įsteigė rakandų iš- 
dirbysitę; keletą desėtkų patyru
sių darbininkų atsigabeno iš te
nai, kitus ima vietinius. Taigi 
šalip gurno darbų čia prasidėjo 
medžio išdirbystė, prie kurios 
gaus užsiėmimo daug darbinin
kų.

SLRKA. 178 kuopa Naujų Mė
tų vąkare- surengė parapijos 
naudai vakarienę. Nors pelnas 
skirta tam tikslui, dauguma pą- 
rapijonų.yra nepatenkinti, mat 
kuopos viršininkai išmokę nuo 
sąvo buvusio pono Vasiliausko 
šmugelysčių neapsiėjo ir čia ne- 
papildę to. Jie pirkdami vaka
rienei saldžių gėrimų mokėjo 
daug brangiau negu paprastai 
yra mokama. Jeigu taip toliau 
bus, ir šmugelninkai nebus pra
šalinti tas gali pakenkti para
pijos rėmimui ir nuo gerų para- 
pijonų.

čia Lietuvių politika labai su
drumsta. Kaip atrodo, kįla di
delė audra. Ateitis parodys.

Rūtos Bankas, kaip girdėti, 
gerai tvarkosi. Neveltui turi du 
prezidentu ir du sekretorių, bet 
nei vieno oifse nėra.

Lietuvių politikos Klubo na
riai knibžda ir įieško valdybos/ 
Sako, per metus nebuvo nei ma
tyt. Gal šiuose metuose atgis 
ir valdybą suras.

Naujas klebonas, Kun. Cybe- 
lis, nuolat barasi ant Lietuvių 
už girtuokliavimą, bet vargiai 
kas jo paklausys, nes kas antra
me name randasi 'bravoras.

Demokratas.

Randolph ^377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

dara nuo 6—8.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

Vakarais ofisas atdaras nno 7 iki 8 
E. 79 ir St, Glair (virš Aptiekos)

Inei^a iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

5 LOUIS EISENBERG s 
JjTuri Geležinių Daiktų, Pečių.S, 
J. Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, į j 
•J Lieja ir Stogams dangalų į 

1169 East 79th St. N. E. į
J; Princeton 1337-K s 
VWWWWWWV^WWWVW^Jv!

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

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

ATNAUJINK PRENUMERATĄ 
NESIVĖLUOK

Ne vienas naujas skaitytojas 
praeitais metais gailėjosi nete
kęs užpakalinių numerių “Gy
dytojo”; gailės! ir tamiėta.

“Gydytojas”, šiais-1923 metais

paįvairintas turiniu -i- pasida
rys gale metų didelė “Sveikatos 
Knyga”. Kitos tokios jai lygios' 
knygos nebus.

Indėk kopęrtan $1 ir adre
suok šitaip:

“GYDYTOJAS” -
3310 S. Halsted St. Chicago, Bl.

A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir i visus kraštus. 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių 
Linijų ir Greičiausių Laivų.

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

Prospect 2420 t. Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3,400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

Bee Vee
yra skanus, priduodąs ape
tito maistas gėrimas [pada
rytas iš gero šokolado ir ty
ro Belle Vernon Pieno.

Jeigu jūsų groserninkas jį 
neparduoda jums j namus , 
pristatys iš

The • -
Telling-Belle Vernon 

Company

s 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g

( 3 %)

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

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

g 
g 
g

The A. B. Savings 
and Loan Co.

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

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

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

Potipa.ro
kad.net

