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Klaipėdos Likimas
Laukia Greito Išrišimo

LIGLA1K1NĘ ADMINISTRACIJĄ SUDARO T. 
SĄJUNGOS PASIUNTINYBE SU LIETUVOS 

SPECIALIU ATSTOVU JOJE. x

Lietuvai Užprotestavus, Lenkų Laivui {sakyta 
Pasitraukt iš Klaipėdos Vandenų.

^7
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijose: 
Youngstowno distrikte plieno ir 
geležies produktų darbai eina 
abelnai skaitant su 90 nuoš. nor- 
malio. Darbas bus varoma pil
nai kiek tik lei's darbininkų ga
vimo aplinkybės. Užsakymų tu
rima daug.

Pietinės valstijos dalies ka
syklų operatoriai atsisako daly
vauti keturių-aplinkinių valstijų 
operatorių ir unijos atstovų kon
ferencijoj nustatymui naujų al
gų kontraktui prasidėsiančiam 
balandžio 1 d.

S. V. Distrikto teismas už
draudė ir toliau uždaryti stiklo 
išdirbystes kas manoma buvo 
tpradėti sausio 27 d. Pusė visos 
šalies stiklo išdirbysčių tuo pa
liečiamą^' kurios buvo pasirengę 
pertraukti darbą neva streikui, 
bet įvarymui didelių kainų už 
stiklą.

New Yorke, kietosios anglies 
kasyklų operatorių ir unijos at
stovų susirinkime naujoms de
ryboms, buvo iš darbininkų pu
sės pareiškimų jog šįmet ang- 
liakasių streiko nebusią, turbut 
matant progą susitaikymo.

šiose derybose vėl buvo pakel
ta reikalavimas 5 dienų darbo 
ir 6 valandų j dieną angliaka
siams, bet tą operatoriai atmetė.

Marion, I1L, pr išalkintų jų tei
sėjų teismas išteisino penkis an
gliakasius kaltintus žmogžudy
stėje už mirtis 21 streiklaužio 
dirbusio laike streiko birželio m.

Sekančiame teismo posėdyje 
bus tardoma devyni kiti apkal
tinti už tas pačias skerdynes.

Mullan, Idahb, kasykloj, 1,400 
pėdų gilumoj, kilus gaisrui, su
degė 3 darbininkai, 10 sužeista, 
30 aptroškinta, bet išgelbėta^

Youngstown, O., užleistoj ka
sykloj anėję penki darbininkai, 
patekę į “juodą gazą” du mirė, 
trįs išsigelbėjo ir sveiksta.

Chicagoj, Gustav Hottinger, 
atidavė savo visą dirbtuvę su 
$4,000,000 vertės 'turtu 36 savo 
senesniems darbininkams. Jis 
per 45 metus padarė daug pel
no, dabar nusprendė pasitraukt 
ir padovanot dirbtuvę darbinin
kams. Toj jstaigoj išdirbama 
moliniai dalykai, ir yra didžiau
sia tos rūšies įstaiga pasaulyje.

Nesenai tokią dovaną darbi
ninkams padarė vienas New 
Yorko siuvyklos savininkas.

Woonsocket, R. I., guminių 
avalų išdirbystė pakėlė sąvo dar
bininkams algas čia ir kitoj jos 
įstaigoj Milvflle, Mass. Ji už
laiko 1900 darbininkų.

Pittsburg, Kansas, paliuos uo
tą iš kalėjimo tos valstijos ang
liakasių unijos distrikto unijos 
prezidentas Howat ir vice prezi
dentas Dorchy, buvę nuteisti už 
laužymą valstijos įstatymo ne
velijančio kelti streikų.

Steubenville, O., dirbant prie 
augšto gelžkelio tilto, nuslydęs 
nuo viršaus vienas vyras krito 
žemyn, už 10 pėdų nuo viršaus 
puldamas užgavo savo tėvą, po 
to dar puolė 34 pėdas žemjta. 
Tėvas laikinai užgavimu liko ap
svaigintas; sūnūs nupuolęs, dar 
pats atsikėlęs davė pagalbos tė
vui, o pats tik šalip apsidrasky- 
mo ir (išmuštų kelių dantų išliko 
sveikas.

Pittsburg, Pa., kasant pama
tus namui greta kito namo, se
nasis namas užgriuvo ant dar
bininkų ir keturis jų užmušė.

Homestead, Pa., hotelyj sude
gė šeimyna iš tėvo, motinos ir 
trijų vaikų.

’Lawrence, Mass., gaisre sude
gė aštuoni žmonės.

Ohio valstijoj nuo gaisrų mi
rė pereitą metą 376 ypatos, iš jų 
138 kūdikiai, 192 vaikų ir vi
durinio amžiaus, ir 46 seni.

Klaipėdiškiai Gatavi Ka
riaut del Galutino At

ėmimo Klaipėdos
KAUNAS, Sausio 20 d. (El

ta). — Antanas Smetona, bu
vusia pirmas Lietuvos Prezi
dentas, paskirta nepaprastu 
pasiuntiniu prie Aliantų Klai
pėdoje. (L.I.B.)
Bėdinas, sausio 17 d. — Lie

tuvių komandierius užėmime 
Klaipėdos apšaukė mieste karės 
stovį kada pribuvo į uostą ka
riškas Francuzų laivas su 1,000 
kareivių. Komandierius sušau
kė 4,000 savanorių kariumenės 
gatavų kovai jeigu bus reikalau
ta beišlyginai iš Klaipėdos pasi
traukti.

Uostan pribuvo Francuzų krei
seris ir penki torpediniai laivai.

Kuomet pilnai bus sutraukta 
sukilėlių kariumene, Lietuviai 
turės miesto gynimui 40,000 vy
rų.

Daroma išvedžiojimų jog Ru
sai surengė Klaipėdos užėmimą. 
- (Šitą ipatėmija žinia iš Lon

dono, visai klaidingai, nes patįs 
Mažosios Lietuvos Lietuviai su
kilimą surengė. )

* * *
Memel, saušio 18 d. — Lietu

viai sukilėliai, kurie užėmė Klai
pėdą, esantį po tautų sąjungos 
kontrole, sutiko apleisti miestą. 
Pasitraukė delei atėjimo Angli
jos ir Francuzijos kariškų laivų 
su kariumene.

• * *
Paryžius, saus. 17 d. — Alian

tų ambasadorių taryba nuspren
dė šiandien pasiųst nepaprastą 
misiją į Klaipėdą įsteigimui pro- 
vizionalės (liglaikinės) valdžios 
po Anglijos, Italijos ir Francu- 
zijois autoritetu. Taryba taipgi 
nutarė pasiųst į Lietuvą perser
gėjimą ir kaltina Lietuvą už ap
gulimą Klaipėdos; reikalaujama 
kad Lietuva pripažintų provizio- 
nalę valdžią kuri įsteigiama.

Washington. — Amerikos mi- 
nisteris Rygoj, Cokiman, prane
šė Suv. Valstijų valdžiai atsaky
mą į Anglijos ir Francuzijos pro
testą prieš Lietuvą užginčyda
mas jog 'Lietuva ką nors bendro 
turi už savanorių veikimu Klai
pėdos užėmime, tečiau išreiškus 
“užuojautos ir pritarimo tų gy
ventojų norams prisijungti prie 
Lietuvos ir dirbti savo gerovei 
sykiu su savo broliais.” »

Lietuva Nedalyvavo Už
ėmime Klaipėdos

Kaunas, sausio 16 d. (Elta).— 
Klaipėdą užėmė sukilėliai Klai
pėdiečiai. Gyventojai džiaugs
mingai juos sutiko pasipuošę vė
liavomis. Visame krašte ramy
bė. Atsakyme • antron Poincare 
noton Galvanauskas pakartojęs 
vyriausybės nedalyvavimą Klai
pėdos judėjime pabrėžė kad turi 
pilną pasitikėjimą Aliantų spren
dimu kurs atitiks Versalio trak
tato dvasiai.1 Vyriausybė apsi
ima tarpininkauti krašto nura
minimui jei bus tam reikalo.

Prašalinta Lenkų Laivas 
Iš Klaipėdos Vandenų 
Washington, sausio 17 d. (L.

I. B.) — Lenkų kariškas laivas 
sausio 16 d. inplaukė Klaipėdos 
uostan.- Lietuvos Atstovybė Wa
shingtone šiandien pasiuntė S. 
V. State Departmentui notą ku
rioje pranešė Amerikos valdžiai 
kad Lietuva žinodama apie Len
kų atkartotinas pastangas užim
ti Lietuvos teritorijas, mato 
Lenkų karės laivo inėjimą Klai- 
pėdon' grasinimu Lietuvos ne
priklausomybei, ir todėl protes
tuoja prieš tą Lenkų žygį.

• (Vėliau buvo pranešta apie to 
Lenkų laivo pasitraukimą alian
tų įsakymu. — Red.)

Klaipėdoj Šaukiama Sei
mas, Visi už Prisidėji

mą prie Lietuvos
Kaunas, sausio 18 d. (Elta).— 

Vokiečių užsienio reikalų m mis
teris pareiškė griežtą protestą 
Lietuvos Atstovui Berline prieš 
Klaipėdos įvykius. Besibaigian
čios Lietuvių-Vokiečių ekonomi
nės derybos nutraukta. Skiria
mam Vokietijos Ministeriui Lie
tuvai, S. Olshausen’ui, duota in
strukcija susilaikyti nuo intei- 
kimo kredencialų.

Klaipėdoje gyvenimas inėjo 
tvarkon. Organizuojasi krašto 
Atstovų taryba, šaukiama sei
mas, kurs pareikš gyventojų va
lią. šiandien milžiniška Kauno 
darbininkų demonstracija užjau
čianti Klaipėdos darbininkų iš- 
siliuosavimui.

L. I. B.

Pašalinės Karės Ne
įvyksta

Londonas. — Anglijos valdžia 
neduoda svarbos gandams jog 
Rusija, Lenkija ir Vokietija mo- 
bilizuojasi kariavimui. Iš Šve
dijos pranešama kad Rusų mili- 
taris rengimąsi yra visai nepa
tvirtintas.

Aliantų komisija, tyrinėjusi 
gandus apie veikimą prie Ru- 
manijos rubežiaus, atrado nieko 
nesančio kaip gandai skelbė.

Bulgarijos valdžia nusistebė
jo išgirdus apie gandus kad jos 
kariu menė kovoja su Rumanijos 
kariumene.

Taikymąsi — bus Antras 
Žingsnis

Washington. — Taikymąsi su 
Vokietija bus antras Francuzi
jos žingsnis užbaigimui nesusi
pratimų del mokesnių. Tarpi
ninkaus tame kuri nors iš san
tarvės valstybių.

Suv. Valstijų valdžia pilnai to 
laukia. Tik tas tada bus prade-, 
ta kada, kaip vienas valdininkas 
išsireiškė, “abi pusės atgaus sa
vo sąmonę ir pripažins blėdingu • 
mą kokį jos dabar daro.”

Amerikos valdžia, neužjaučia 
nei Vokiečių beginkliam priešini
muisi nei Francuzų griežtam už
sispyrimui išmelžti iš Vokiečių 
sau naudą. Nei viena nei kita 
pusė savo žmonėms gero nepa
darys. Francuzai, sako vienas 
kabineto narys, negaus to Vo
kietijoj ko nuėjo jieškoti, bet 
gal tik privers Vokiečius tikrai 
pasakyti ką ir kiek jie gali at
lyginimų duoti. Tada susitaiky
mas bus galimas.

Suv. Valstijos nori pagelbėt 
sutaikyt, tečiau nesikiš iki jos 
nebus tikrai prašoma.

Pietų Rusijoj esanti 250,000 
didumo Žydų “apsigynimo” ar
mija labiau (ir labiau baugina. 
Rusus.

STREIKAI UŽIMTOSE
ruhro kasyklose

Duesseldorf, sausio 23 d.— 
Thysseno išdirt ystėse sustrei
kavo 65,000 d: irbinin'kų, kas 
yra didžiausiu imugįu šiuomi 
tarpu užduotu I Francuzų-Bel- 
gų okupacijai. I

Išviso streikuoja į 100,000 
angliakasių. J

Fritz Thysseta panriats ka
rės teismui už ątsisakymą pil
dyti okupantų reikalavimų.

Duesseldorf. — šioje plačioj 
industrialėj Ruhro srityj, iš ku
rios bėgyje trijų gentkarčių bu
vo traukiama dideli turtai ir su
sidarė svarbi pasaulinė komer
cija, dabar užėjus suirutė ir su
mišimas. Sunku gauti tikrų ži
nių kas ten dedAsi. Nors Fran
cuzai okupantai tikrina kad ne
žiūrint paskelbto streiko darbi
ninkai dirbą, kitos žinios sako 
jog nors darbininkai susirinkę 
aplink kasyklas, jie neina dirbti, 
sėdinėja, pypkes ruko, kalbasi 
apie nuotikį, ir tt. Tai yra kir
tis Prancūzams žandan ir ne
paisymas durtuvų.

Jausdami busiant streiką, už
puolikai pradėjo gabent į kasyk
las Francuzus ir kitų kraštų dar
bininkus, tečiau Vokiečiai parei
škė jų neįsileisią.

Matydami niekox nepešią, už
puolikai nusprendė atitraukti iš 
svarbių strategiškų ir industria- 
Mų punktų savo 'kariumenę. Po 
didelių areštų Vokiečių kasyklų 
savininkų ir darbininkų vadų, 
Francuzai pajuto kad neįgrąsins 
juos, bet sukeis visos Vokiečių 
tautos užsidegimą ir gal but su
kilimą. Liko*'tiktai Francuzai 
inžinieriai ir' civilis štabas.

Visapusiai pasirodė kad oku- 
pavijnas nėra, jjęras planas pri
vertimui mokėjimo mokesnių.

Su prasidėjimu Francuzų už
ėmimo Ruhro, smarkiai nupuolė 
Francuzų frankas, kas labai su
rūpino juos.

Yra sumanyta iššaukti strei- 
kan penkis tūkstančius pačto, 
telegrafo ir telefono darbininkų 
okupuotoj srityj.

Tikima jog sustreikuos ir ge
ležinkelių darbininkai.

Vokiečiai Organizuojasi 
Apsigynimui

Munich, Bavarija. — Bavari
jos “fascistų” vadas Hittier da
rė reviziją savo 200,000 kariu
menės kuri turi būti gatava ap
sigynimui nuo Francuzų okupa
cijos, kilus reikalui.

Visoj Vokietijoj prasidėjo eko
nominė karė prieš Francuzus — 
visi užsakymai prekių paduoti į 
Francuzijos firmas liko panai
kinti, ir Vokietijos firmos atsi
sako pristatyti Prancūzams jų 
užsakytas prekes.

Francuzai keliavę po Vokieti
ją turi kuogreičiausia skubintis 
laukan, nes jų nepriimama nei į 
viešbučius nei į valgyklas.

Daugybė firmų Vokietijoj pa
skyrė dalį savo pelnų pagalbai 
Ruhro darbininkų kovojančių su 
okupantais.

Steele, Reiniškoj Prūsijoj, Vo
kietei marginai užpuolikai nu
kirpo plaukus už tai kad ji ėjo 
gatve su Prancūzais kareiviais.

Turkai Protestuoja
Konstantinopolis. — Turkijos 

valdžia inteikė aliantų komisijai 
notą protestuodama prieš Gre- 
kų militarišką koncentravimąsi 
prie Vakarinės Traka'jos rubežių. 
Jeigu Grekijai bus leista laisvai 
peržengti Mundanijos sutartis, 
nota sako, Turkai pasilieka sau 
teisę veikti.

Lausannoj Tukrai reikalauja 
Mosul teritorijos gyventojams 
apsibalsavimo kur jie nori pri
klausyti. Anglija nori tą plotą 
nuo Turkų atkirsti.

Kalifornijoj mirė nuo narko- 
tiškų nuodų Wallace Reid, 30 m. 
amžiaus garsus krutančių pavei
kslų aktorius. Jis sirgdamas sa
kė tą paprotį įgavęs metąi laiko 
atgal, ir narkotikai jį sunaikino.

NESUSIPRATIMAI SU 
SENATU DIDĖJA

Washington. — Suv. Valstijų 
Valstybėj Sekretoriaus Hughes 
laukia toks pat likimas kaip su
laukė Lloyd George Anglijoj — 
kilo nesusipratimai taip senato 
ir administracijos del pastaros 
atsinešimų į tarptautinius reika
lus. Respublikonų senatorių tar
pe prasidėjo bruzdėjimas prieš 
Hughes, kurio nusistatymas Eu
ropos reikdlais yra bent tiek 
kaip pirštu pasiekimas Europos, 
o senatoriai reikalauja visiško 
atsitolinimo nuo tenai. Buvo 
kalbų kad Hughes net rengiasi 
rezignuoti.

Buvęs Ohio valstijos guberna
torius Cox, kandidatavęs nuo de
mokratų į prezidentus prieš da
bartinį prezidentą Harding ir 
pralaimėjęs rinkimus, kalba vis 
apie Suv. Valstijų prirašymą į 
tautu sąjungą.

Dabartinę respublikonų admi
nistraciją jis vadina “nekompe- 
tefitiška”.

Sušaudyta 11 Airių
Belfast. — Keliose paskirose 

vietose Airijoj sušaudyta 11 sa
vanorių Airių kovotojų už res
publiką. Jie suimta ir nuteista 
mirtin už turėjimą prie savęs 
ginklų.

Respublikonai kovotojai gra
sina Cork miestą atkirsti* nuo 
susinėsimo su pasauliu žeme ir 
jūrėmis. Gelžkelių relės išplėš
ta, ir priestočių darbininkai gra
sina streiku. Joįcie laivai nein- 
eina ir neišeina iš uosto.

, Laisvos Valstijos valdžia vėl 
išleido grasinimus mirties bau
smės visiems respublikonams 
kovotojams už turėjimą prie sa
vęs ginklų arba radus ginklus 
jų namuose.

Meksika Prašalino Po
piežiaus Atstovą

Mexico City. — Popiežiaus de
legatas Meksikai, Msgr. Filippi, 
liko Meksikos prezidento Obre- 
gono išvarytas iš jo šalies ir to
kiu budu katalikiška Meksika, 
smarkiausia pasidarbavus Ro
mai nuo pat Amerikos atradimo, 
pertraukia ryšius su popiežium.

Chinijos Bruzdėjimas
Kanton, Chinija. — šeši tūk

stančiai, kareivių, remiančių bu
vusį prezidentą Sun Yat Sen,' 
inėjo į miestą sausio 17 d. Kiti 
kareiviai užeina iš kitų įpūsiu.

Kanton yra pietinės Chinijos 
sostinė, iš kur Dr. vSun buvo iš
vytas.

Komunistai Nori “Kares 
prieš Kares”

Maskva. — Komunistai gatvi
niai kalbėtojai šūkauja kad jie 
— visi komunistai — turi kelt 
karę prieš karę, pareikšdami sa
vo protestus prieš Ruhro okupa
ciją. Jų noru yra kad Vokiečiai 
darbininkai sukiltų prieš visus 
ir įvestų komunizmą.

Clevelande areštuota tūlas pa
mišėlis grasinęs Suv. Valstijų 
prezidentui nužudymu jeigu ne
gaus iš jo $100,000.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

“Dirvos” kaina metams Amerikoje ---------- $2.00
Lietuvoje - - -•------ $3.00
Kanadoje $2.50

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

SVEIKINIMAS

SANDAROS SEIMUI g VE IKI N AM Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros IX Seimo, Pittsburgh, 

Pa., dėlegatus, ir linkime kad šis Seimas 
padarytų daug naudingų tarimų musų 
Tautos ir Tėvynės gerovei ir įkūnytų 
juos gyveniman nevilkinant.

“Dirvos” Redakcija.
L - A

KLAIPĖDĄ UŽSITIKRINT REIKS GINKLU — 
DUOKIM JU MAŽ. LIETUVOS ŽMONĖMS!
šeši šimtai su viršum metų' 

praėjo kaip Lietuvai buvo pa
daryta didžiausia neteisybė kaip 
Lietuvių tautos dalis buvo at
plėšta nuo tėvynės, šeši šimtai, 
suviršum metų Klaipėdos krašto 
Lietuviai nešė Vokiečių jungą. 
Per šešis šimtus metų Klaipė
dos Lietuviai laukė tos neteisy
bės atitaisymo.

Bet nesulaukė!
Lietuviai! šiandien musų bro

liai Klaipėdiškiai sukilo patįs 
sau teisybę iškovoti.

Stojo mirtinon kovon kad su
silieti vėl su visa savo tauta, su 
laisva Lietuva, nuo kurios Kry
žiuočių buvo atplėšti.

Jie neklausia kiek jiems prie
šų reikės nugalėti, nes pasiryžę 
vistiek — laimėti ar žūti.

Ir ilgiau kęsti negalėjo.
Akivaizdoje šio įvykio ar ne

plaka musų visų širdįs galingu 
pritarimu ir užuojauta tiems 
musų nelaimingiems Broliams! 
Ar neužjaučiam jiems mes, tik 
ką patįs išsiliuosavę iš vergijos!

Amerikiečiai! Sukilusieji šau
liai Klaipėdos krašte, 'telegra- 
mais siųstais mano vardu šau
kiasi kuosku'biausios medeginės 
pagalbos.

Negi pradėsime vėl krapštyti 
sau pakaušius ir galvoti — rei
kėjo jiems sukilti ar ne? pagirs 
mus už tai .svetimieji ar ne?

Gelbėkime brolius! Gelbėkim 
Klaipėdiškius!

Jie metę visiką į šalį, aukau
ja savo kraują, savo gyvastį 
bendram visos tautos labui.

Paaukokim kiekvienas iš mu
sų nors vienos savaitės, nors 
vienos dienos uždarbį.

Bus milžiniška pagalba!
Gerbiamos Lietuvių draugijos 

ir kitos organizacijos! Skirkit 
iš savo iždų didžiausias kiek ga
lit sumas. Nuo to nežusit. Toks 
prakilnus jūsų nusprendimas 
bus geru akstinu jūsų pasekmin
gam darbavimuisi tose draugi
jose ateityje. O savo auka jus 
išgelbėsite nuo vergijos sukilu
sius brolius. Išgelbėsite visą 
Lietuvą!

Nes nėra Lietuvos be Klaipė
dos !

Tat kas gyvas gelbėkim Lie
tuvius šaulius Klaipėdos krašte!

Nei valandos neatidėliokime!
Aukas kuoskubiausia siųskite- 

šaulių Rėmėjų Komiteto .vardu 
adresu “Elta”, 3251 So. Halsted 
St., Chicago, Ill.

Visi pagalbon! Visi į dar
bą!

Už šventą teisybę! Už pa
vergtųjų brolių laisvę! Už Lie
tuvos nepriklausomybę!

A. Žmuidzinavičius.

Chicagiečiai Nori Štur
mu Paimt Klaipėdą
Mass mitinge suringta $2,300, 

Sausio 21 d. čia atsibuvo mass 
mitingas parengtas Chicagos 
Bendrojo Klaipėdos Klausimo 
Komiteto;

šitame mitinge dalyvavo apie 
2,000 Chicagos Lietuvių. Tre
čią valandą po pietų, Adv. Bra- 
čiulis, Komiteto pirmininkas-, 
atidarė susirinkimą, trumpai pa
aiškindamas susirinkimo tikslą 
ir jo svarbą, ir perstatė mitingo 
vedėju Dr. A. Zimontą.

Mitingo programas susidėjo 
iš sekančio: Sudainuota, Ameri
kos ir Lietuvos Himnai, bendro 
choro, vadovaujant A. Pociui ir 
skaitlingam benui palydint. Po 
to kalbėjo J. (f. Elias, Universal 
Staite Banko prezidentas ; “Nau
jienų” redaktorius P. Grigaitis1'; 
J. Bagdžiunas, Lietuvi® žydas 
Komaiko, Kun. B. Btmlšas.

Pamarginimui programo pa
dainavo Valerija Bručienė, Ma
rijona Rakauskaitė, komp. Mi
kas Petrauskas, ir A. Pociaus 
suorganizuotas tam vakarui di
delis choras-.

Aukų surinkta $2,300, ir apie 
500 dolarių pasižadėta.

Pagerbimui žuvusių už laisvę 
Klaipėdos krašte savanorių atsi
stota su nuleistom galvom vie
nai minutei; be to sušukta Va
lio! Klaipėdiškiams kovotojams 
už laisvę; tas pats padaryta Lie
tuvos šauliams ir Neprigulmin- 
gai Lietuvai-.

Išnešta rezoliucija vienbalsiai 
reikalaujanti Suv. Valstijų val
džią atkreipti domę ir paremti 
Lietuvius kovojančius už laisvę.

Surinktos čia aukos nutarta 
pasiųsti Klaipėdos Gynimo Ko
mitetui į Klaipėdą bėgyje 48 va
landų po šio mitingo.

A. L. Lukas.

Detroite Surinkta $55
Nedėlioj, sausio 21 d., čia at

sibuvo prakalbos parengtos T. 
M. D. 68 kuopos paminėjimui 25 
metų sukaktuvių nuo Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos įsisteigimo 
ir 600 mėtų nuo Vilniaus įstei
gimo kaipo Lietuvos sostinės.

Kalbėjo K. S. Karpavičius iš 
Clevelando, Dr. Matulaitis ir Ad. 
J. Uvick, vietiniai.

Bet kadangi tuo pačiu tarpu 
įvyko kitas svarbus nuotakis — 
su Klaipėda, prakalbų tema bu
vo Klaipėdos klausimas. Klai
pėdos Lietuvių kovotojų parė
mimui surinkta 55 dolariai su 
centais.
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Kun. Bumšo “seimas”. Gruo
dyje “Draugas” visu smarkumu 
garsino Katalikų seimą Chica
go]. Kas tas do “seimas”, kam 
jis reikalinga, koksai jo tikslas 
— niekas nežinojo; vieni spėjo 
•kad “seimas” rengiama (pastoji
mui kelio nesenai atvykusiam iš 
Lietuvos Social-Demokratų at
stovui K. Bieliniui, kiti, kad Chi- 
cagos Sandariečiai perdaug įsi
drąsinę ir nesiklausę veikia pa
gal savo nuomonę ir ijiems rei
kią kelią užstot. Bet kas kam 
galvoj, katalikai šaukia katali
kų “seimą”; ir viskas.

Atėjo paskirta ‘*seimui" die
na, sausio 7. Nuvykus į paskir
tą “seimui“ vietą, Šv. Jurgio pa
rapijos salę, ištikrųjų galima bu
vo pasakyt kad jau čia “seimas" 
ne baikomis, — žmonių prisirin
ko apie 300. Pradėjus ■pertfkri- 
nėti mandatus pasirodė 'kad vie
nas mandatas atatiko desiėtkui 
žmonių, .tai yra ant visų susirin
kusių buvo apie30 mandatų (gal 
pas katalikus tokia tvarka?).

Prasėdėjus jų seime apie tre-
jetą valandų, išklausius jo, ne
galima buvo pasakyti kas ten 
buvo seimuojama, koks seimo 
tikslas, ir turint patyrimą re
porterio, nebuvo galima parašy
ti korespondencijos.

Sausio 9 d. “Draugas” patal
pino sekamu antgalviu to atsi
buvusio katalikų “seimo” “lai
mėjimus”: “Galingas Katalikų 
Laimėjimas, Katalikų Seimas 
Puikiausia Pavyko.” (?!?!)

Kad visuomenė nebūtų to lai
kraščio suklaidinga, parašysiu 
kas tame “seime" buvo veikia
ma ar nuveikta.

Sausio 7 d. šv. Jurgio parapi
jos salėj, apie 3 vai. po pietų, 
“Draugo” redaktorius Kun. če- 
šaitis atidaro “seimą”. Seka rin
kimas vedėjų. Kun. Bumša per
statė jau išantasto parašytas 
jam tinkamų tam darbui žmo
nių pavardes, tai yra, žaldoko, 

(Bagdono, Kun. Krušo, Kun. če- 
saičio, ir Nausėdienės. Bet p. 
Nausėdienė nepritarė tam “sei
mui” (turbut “seimas” buvo be 
tėvo Fabijono užtvirtinimo), ji 
neatsilankė, todėl jos vieton pa
skirta Gurinskaitė.

Prezidiumui užėjus ant estra
dos, Kun. Bumša pasako kad jau 
valdyba išrinkta, o darbais ji 
pati pasidalins. Taip ir padarė: 
žaldokai, tu busi pirmininku; 
Gurinskaitė ir Bagdonai —vice 
pirmininkais; Kun. Krušai — 
dvasišku vadovu; Bumšai — raš
tininku. Tuoj iš salės pasiliejo 
reikalavimai balso: “Noriu bal
so 1” “Duokit man kalbėt!” ir tt. 
Bet Kun. Bumša aiškiai pasakė 
kad neduos nei vienam balso, nes 
tokia tvarka esanti išanksto su
planuota.

Seka malda, čia jau visiems 
delegatams ir net svečiams duo-

vių parapijas, klebonijose buvo 
kalbama, ir nekuriose bažnyčio
se giedama, Lenkiškai, be to 
Lenkės Nazarietės iki šiai dienai 
tebemokina Lietuvių vaikus ir 
teršia juos Lenkiška dvasia, dar 
Kun. Krušą šiurpuliai neapleido 
nuo muštynių kurios įvyko del 
Nazariečių prašalinimo).

Kun. Česaitis perskaito rezo
liuciją, kurioje pasakyta kad A. 
L. R. K. Federacija gali, kitaip 

I sakant turi, teisę priverst drau
gijas prigulėti prie Federacijos; 
o kurias nenorės prigulėti bus 
apšaukta išgamomis, ir katali
kai su tomis draugijomis nesi- 
skaitys. Pirmininkas paragina 
balsuoti už tos rezoliucijos pri
ėmimą. Pakelia rankas kelios 
davatkos. Iš delegatų girdisi: 
“Jei kas nori tegul balsuoja”. 
. Toliau referuoja Kun. česai
tis: “žiūrėkit, pilna salė žmo
nių, o inteligentų visai mažai, 
todėl turime būtinai susijungt 
į federaciją, o padarius tokią 
didelę spėką, remsime vyčius, 
Kazimierietes, Pranciškones, be 
to įsteigsime 'katalikišką kolegi
ją, tada turėsime užtektinai in
teligentų."

Kun. Bumša griežtai užgina 
skaitymą nekatalikiškų laikraš
čių ; sako: Kas skaito bedieviš
kus laikraščius tas daro tą pa
tį ką pilti vandenį ant svetinio 
malūno. Be to, prisako klausyti

mis jie patįs pasidalysią. I 
Seimas atsibuvo labai tvar

kingai, nebuvo jokių diskusijų 
nei ginčų — jus žinot kodėl, o 
todėl kad niekam neduota kal
bėti. Tokią tvarką Kun. česai
tis įnešė, Kun. Bumša parėmė, 
Kun. Krušas nubalsavo, ir O. K.

Išrinkus valdybą sekantiems 
metams, matyt nekuriam nenuo
ramoms . nusibodo ta Bumšiška 
tvarka, visuose salės kampuose 
delegatai rėkė rekalaudami bal
so, bet neduodama; Buihša pa
aiškina kad taip nustatyta tvar
ka. Bet jau šešios dziegoriaus, 
nebeturime laiko. Pasimelsta ir 
pavelyta skirstytis namon.

Iš savo puisės, aš Kun. Kumšai 
duodu kredito už sumanymą to
kios tvarkos — panašiai dar Chi- 
caga nebuvo mačiusi, nei drau
gijų susirinkimuoise, nei seimuo
se: salėj ramu, jokių trukdymų; 
vienas kitas kunigas kalba, na 
o juk jie žino ką kalba; kunigai 
gerai žino kad leidus mužikui 
kalbėti, nežinia ką tas griešnas 
sutvėrimas gali pasakyt.

Peržegnojus delegatus ir pa
sakius eit namon, mužikai tuoj 
parodė savo smarkumą: eidami 
iš salės blevyzgojo ant dvasiškų 
tėvelių, išmetinėjo jiems bjau
riais žodžiais už jų tvarką. Tai 
tokios tokelės iš Bumšo “seimo”.

Perkūno Išpažintojas.

LUCKY 
STRIKE 
X CIGARETTE/

GERB.
r’OPRAGILO KAMPELl^^r

Geriausi
Cigarietai!

ta balso poteriai! t, nereikėjo pra
šyt.

Eina skaitymas pasveikinimų 
ir palaiminimų nuo keleto “so- 
saidžių" ir organizacijų.

Rinkimai sumanymų ir įneši
mų komisija, — tokiu pat bud u 

[kaip ir prezidiumas.
Kun. Bumša įskaito referatą 

apie Lietuvių katalikų praeities 
darbus, kame paminėta pradžia 
ir svarba suorganizuotų parapi
jų, draugijų, ir kiek jos gero at
nešė kvėpdamos Lietuvystę liau
dyje (Kun. Bumša pamiršo pa
sakyti kad suorganizavus Lietu-

klebonų, nes esąs vienatinis iš
ganymas eiti tiktai keliu nuro
dytu per kunigus.
j Tas pats‘Bumša duoda įne-' 

Šimą Sutvert vakarinių valstijų 
Federacijos apskritį, tam su
manymui pasipriešino Kun. Al- 
bavičius.

Seka rinkimas Federacijos ap
skrities valdybos. (Dabar pa
sirodė kad čia ne seimas bet 
Federacijos apskrities metinis 
susirinkimas.) Valdyba skirta 
tuom pačiu keliu kaip ir prezidiu
mais; perskaityta aštuonių ypa
tų pavardės iš rašto, o vieto-

PITTSBURG, PA.
i North Side, čia Sandaros 43 
kuopa irgi nesnaudžia — ir jos 
nariai sako kad ir jie pasirodys 
Seimo delegatams neblogiau kai 
36-ta kuopa, ir net narių skai
čiumi žada susilygint. .

Girdėti kad nuo Seimo žada 
išsi judint ir Homestead o pri-

i snudusi kuopa, taip pat ir Brad- 
docko ir McKees Rockso kuopas, 
tik laukia iškalbių Seimo dele
gatų.

Taip pat darbuojasi ir T. M. 
D. kuopa ir žada atnaujint savo

ir bandykit

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING. NEW YORK

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

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

D ET šioje šalyje dauguma iš tų valgių reikia gaminti iŠ pro- 
D dūktų buriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu
viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

OUPRAŠDAMA 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.

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

smarkų veikimą.
SLA. -kuopa ir ta žada šiais 

metais gana smarkiai veikt, nes 
išrinko organizatorium vieną iš 
gabiausių 40-tos kuopos narių, 
J. Virbicką, kuris varysis Pitts- 
burge laimėt SLA. Aukso Kon
kursą.

Taigi tautinės organizacijos 
pradės arba pradeda veikt pilnu 
smarkumu, ir turbūt nesiras nei 

Į vieno Pittsburge žymesnio Lie
tuvio kuris neprigulėtų prie San
daros kaipo politiškos organiza
cijos, prie Tėvynės Mylėtojų D- 
jos kaipo apsvietos organizaci
jos, ir prie SLA. kaipo pašalpi- 
nės organizacijas. Taigi Pitts- 
burgiečiai 1923 metus pradėda
mi mano pradėt sykiu ir tautiš
ką susipratimą pakelt ant aug- 
ščiausio laipsnio.

Neatsilieka ir Lietuvės pro- 
gresistės — ir jos. progresuoja, 
tik žinoma jos iš kito galo. Ne- 
persenai čia viena atvažiavo ro
dos iš Brooklyno, kur sako pa
likus vyrą, ir gyvena čia su tu- 
lu komunistėliu. Dabar Viena 
gana pasižymėjuls progresistė, 
Janulionienė, pabėgo palikdama 
vyrą ir vaikus. Nedyvai kad 
protingesnės moterįs kurios bu
vo pristojusios prie progresisčių 
metasi nuo jų. Turbut pragre- 
sistės ir visi Rusų agentukai tu- 
rėš kraustytis pas Rusus, nes 
tarpe Lietuvių jau nėra jiems 
dirvos. Pittsburgietis.

Petrausko koncertas. Sausio 
23 d. L. M; D. salėj .atsibuvo M. 
Petrausko koncertas, šalip pa
ties kompozitoriaus dainavę dar 
p-lė Julė Baltrukoniutė iš Cleve- 
lando ir kiti. Buvęs.

SHENANDOAH, PA. ' S
Laikas bėga •— ir su juo pas j 

mus kaip kas keičiasi. Pradeda ] 
čia atsirateti žmonių kurie ban- j 
do ką naudingo nuveikti. Lap- < 
kričio mėn. atvyko iš Miners- ] 
villės tūlas Lankelis; jis pama- j 
tęs kad musų liaudis labai ap- j 
snūdūs, ėmėsi visa energija bu- ; 

Į dint žmones iš miego. Pradėjo ■ 
pirmiausia tvert Darbininkų Ai- j 
do Chorą, kuris tuoj pavyko' su
organizuoti. Priimama į jį vi- ■ 
sokius — senus ir jaunus, ma- . 
žus ir didelius, nežiūrint pakrai
pų, bile tik sutinka įsirašyti. 
Bematant susidarė .pusėtinas ba
relis narių ir per porą mėnesių 
choras jau pramoko šiek tiek 
dainuoti. Reikia priminti kad 
atsirado ir tokių kurie norėjo 
tam darbui užstoti kejią, bet ne
pavyko. Lankelis dirba su pa
siryžimu. Tūlas mėsininkas, ku
ris čia-Jabai visiems žinomas, -ir 
prigulėjo prie visokių srovių ir 
iš visų buvo išbrauktas, naują 
chorą pradėjo pašiept .palygin
damas sekančiai: “Kokia kiaulė 
tokios bus ir dešros”. Mat, ne
patinka jam choro vedėja? taigi 
jis bijo kad pagal to vedėjo cho
ras neliktų tekis. Bet tas mė
sininkas tegul pasižiūri į savo 
krautuvėje pardavinėjamas deš
ras: prisipirkęs visokių sušvin- 
kusių mėsų pridirba dešrų to
kių kad nusipirkę moterėlės tu
ri grąžinti jam atgal. Čia jis 
teisinasi kad tai kiaulės buvo 
negeros, tai kas kita — net pa
skerstai kiaulei šlovę plėšia, o 
save teisina. Geriau turėtų jis 
savo teisingesnį biznį vesti, o 
ne kištis kur nereikia.

Per Naujus Metus choras bu-j 
vo surengęs koncertą vadovau
jant P. M. Lankeliui; viskas iš
ėjo labai gražiai; žmonių buvo 
pilna salė, net sėdynių neužteko, 
šalip vietinio, dalyvavo dar’cho
rai iš Mahamoy City ir Miners- 
villės, to paties L. M. Lankelio' 
mokinami. Pirmutinis toks di
delis koncertas čia atsibuvo po 
daugelio metų, kada dar She- 
nandoahris buvo veikli musų ko
lonija. J. B.

iš kur tie anglįs atsirado- 
kuriais traukinis įsikurinęs 
gali taip smarkiai važiuoti?' 
Nors anglimis visą žiemą 
kūreni, ir matai juos nuolat, 
skiepe, bet niekad nepamis- 
linai apie juos, ir tik džiau
giesi kad jie gerai namą ap
šildo. Tau ima pasakot kiek) 
milijonų metų atgal tose vie
tose kur dabar yra kalnai 
ir kasyklos, buvo pelkynai 
ir miškai kamblinių medžių, 
taip tirštai priaugusių ir di
delių ; o paskui juos vanduo 
užgulė, nuslopino, apnešė 
smėliu, suspaudė, jie tenai 
pajuodo, ir štai dabar iš že
mės tuos medžius žmonės 
kasasi juodo akmenio pavi
dale ir kūrina.

Išgirdęs tuos du pasako
jant, pasijunti kad dusyk 
durhesnis buvai ir to .neži
nojai. Kada geologas nusi
suka į krantą kasinėt, pri
sitaikęs pabėgi ir palieki jį 
šnekant. Bėgi per kalną to
lyn, ir štai koja užkliūva už 
ko tai, imi ir parpuoli. At
sikėlęs pažiūri, matai guli 
kaulas; paspiri jį, jis nusi
rita į priešakį kur ateina ki-' 
tas koks nepažįstamas. Pa
matęs kaulą, jis puolasi ant 
jo ir griebia kaip rudis žą
sies kulšį. Ir tau beeinant 
pro jį, susilaiko, ir ima ro
dyt. Iš arčiau prisižiūri ir 
pamatai kad tai apatinė da
lis žiaunies kokio tai sutvė
rimo. Sutiktas 'žmogelis už
veda kalbą apie tą kaulą, ir 
pasirodo, kad jis yra antro
pologas. Jis ima šnekėt apie 
amžių, kiek šimtų tūkstan
čių metų atgal tas kaulas, 
buvo žiaunėj tuolaikinio 
žmogaus, kuris gyveno ur
ve dar prieš ledų gadynę ir, 
kaip jis kovojo su mastodo- 
nais, skraidančiais driežais,

GERB. SPRAGILAS APIE 
MOKSLUS

Koks stebuklingas ir kar
tais kvailas išrodo tas mok
slas. Kolei žmogus jo neži
nai rodos esi išmintingiau
sias už visus, ir bile vieną 
kvailiu ar neišmanėliu išva
dini. O kai biskį pramoksti, 
tuoj pradedi matyt kad vis' 
esi dumesnis ir dumesnis, 
ir kada pamatai kiek ir ko 
prieš tave nežinomo stovi, 
susigriebęs už galvos lendi 
į kampą ir tyli, mėgindamas 
po biskį patirt, ir pats save 
bari kad pirmiau buvai toks 
■paikas kad net kitus moki
nai.

Vaikščioji sau žmogus-po 
žemelę, nieko nežinai ir ne
rupi : ar ji plokščia, ar smai
la, ar apvali, ar skėsta, ar 
trikampa ir indubus kai bliu- 
das. Ir tada tau vistiek: vis 
tau užauga pasodintos bul
vės, ir nepamislini kode! jos 
auga žemėj nors ant virkščių 
ore užtektinai vietos yra; 
priauga obuoliu, ir gail val
gyt ir nesirūpint nei apie že
mę nei apie dangą.

Vaikščioji sau po parką ir 
dairaisi į medžių viršūnes ir ___,
kur paukščiai skraido; pri- varnos didumo musėmis, ir 
eina prie tave kas tai ir ma- žvirblio didumo Uodais; ir 
no jog į erdves žiuri; tai as- kaip jodinėjo ant brontosau- 
tronomas arba toks ką į vir- rų ir ’žvejojo plezijosaurus 
šų pažiūrėjęs pradeda kai- tuose vandenuose kurie, ano 
bė't kad žemė apvali, kad že- pirmesnio pasaka; .užslėgė 
mė sukasi apie ąšį, kad že- miškus ir padarė anglį: 
mė bėga aplink saulę, koks 
žemės didumas,' kiek sveria, vą visokį saurai, okai, ir ki- 
po kiek mylių į sekundą sy- tokie, tai dar aršiau negu iz- 
kasi apie ąšį ir po kiek my- mai, ir žiuri tik kur pabėgt 
lių lekia į valandą aplink nuo jo.
saulę. Paskui prišneka apie Paskui, susinervavęs, ap- 
kitas žemes, saules, menu- sirgęs tokia savo nežine nu- 

' liūs, ir ima mieruot jų tolu-1 eini pas daktarą. Ir ten iš- 
' mą, greitumą, karštumą ir girsti apie visokius mikro- 
’ šviesumą. Susisuka galva J bus, draskančius žvėris ku- 
’ pasidarai dar dumesniu, ir Irių milijonai sutelpa ant 
’ bėgi kitur pasilsėt. adatos smailgalio, kad žmo-

Sėdi sau pakrantėj, mintįs gų nuolat tie gyvūnai ata- 
’ kankina kad sužinojai tą ko kuoja ir ėda, dėkuoji die- 
’ nežinojai, ir kad nežinai, iri yams kad nėra tokie dideli 
’ pasijunti kiek dar reikia mo- sutvėrimai kaip papasakojo 
• kintis iki nors kiek suro- anie du žmonės, ir apsidžiau- 
’ kuosi kokiu greitumu tave gi kad dar tie mažiukai gy

vūnėliai tave nesuėdė. Už
simoki daktarui už “nervų 
nuramintoją”, pareini na
mon, pasijieškai katalogus, 
ir skubini rašai į. knygynus 
knygų apie visokius moks
lus, ba pasijunti toks ma
žas ir nieko nežinantis kad 
(rodos degi noru tuoj' viską 
išmokt ir sužinot.

Tuoj tau atsiunčia knygų,, 
perverti, pažiūri;, peržiūri 
paveikslus, ir pradedi skai
tyt. Paskaitai kelias eilutes,, 
išrodo taip sunku ir nesu
prantama, o greit išmokt ne
gali, ir tuoj vėl padedi vi
sas knygas į šalį neperskai
tytas, ir pasilieki toks pats; 
nežinėlis kaip pirmiau, -tik 
su vienu patyrimu kad suži
nojai nors tiek jog nieko ne
žinai ....

kuosi kokiu greitumu tave j 
žemė suka ant savo ąšies.

Besėdint pamatai ateinant i 
kokį sulinkusį žmogelį, besi- : 
krapštinėjantį po išgriautą : 
statų’ krantą. Išsėdėjęs prie 
to kranto nieko nepamisli- 
nai apie jį, o tas žmogelis 
priėjęs ima kalbėt apie že
mės amžių, apie ledų gady
nę, ir visus kitus galus. Jis 
mat geologas. Kožnas bry- 
želis skersai kranto esančių 
kitokių spalvų ruožų jam ro
do skirtingą periodą žemės 
gyvenimo, ir jis prikalba kad 
toj vietoj kur dabar sėdi bu
vo jure, ji nuėjo, sukrovus 
vieną sluog'snį, paskui vėl 
sugryžo, ir vėl nuėjo — ir 
taip sau vaikščiojo vanduo 
iš vietos į vietą per milijonus 
metų kaip tu dabar kasdien 
ar kas savaitė sykį tuo ar ki
tu taku praeini.

Besikrapštinėdamas toje 
vietoj kur pasirėmęs buvai 
pečiais į krantą, jis atranda 
kevalą, paskui žuvies kaulą 
ir pradeda kalbėt kokie ta
da gyvūnai čia plaukė po 
vandenį ir kiek milijonų me- Į 
tų nuo to praėjo.

Pasišiaušia plaukai iš to
kio jo pasakojimo, ir nusira
mini kada pro šalį praeina 
ūždamas traukinis: tuo tar
pu tavo naujas pažįstamas i 
paliauja kalbėjęs ir žiuri į 
traukinio durnus. Trauki
nis nueina, jis vėl su savo

• pasaka. Paklausia ar žinai’

Kaip ųna skambėt po gal-

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulų, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamo d vietos skausmas bus 
greitai pabalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas savo aptiokorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- 

i sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamegzdži o j imu.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 South 4th St. 
Brooklyn, N. Y.
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tie anglįs atsirado I

> ‘traukinis jsikurinęs i 
ip smarkiai važiuoti? ! 
anglimis visą žiemą į
, ir matai juos nuolat Į, 
, bet, niekad nepamis- • 
pie juos, ir tik džiau- 
:ad jie gerai namą ap- 
Tau ima pasakot kiek) ■ 

iu mėtų atgal tose vie- Į 
rur dabar yra kalnai 
yklos, buvo pelkynai t 
kai kamblinių medžią, ' 
rštai priaugusių ir di- | 
o paskui juos vanduo 

š, nuslopino, apnešė 
i, suspaudė, jie tenai ■
10, ir štai dabar iš že- | 
uos medžius žmonės i ' 
juodo akmenio pavi- i

r kūrina.
rdęs tuos du pasako- ? 
pasijunti kad dusyk t 
snis buvai ir yto neši- t L

Kada geologas nusi- | ‘ 
Į krantą kasmet, pri- I 
ęs pabėgi ir palieki jį į 
rit. Bėgi per kalną to- f 
r štai koja užkliūva už , 
i, imi ir parpuoli. At* k 
s pažiūri, matai guK L 
s; paspiri jį, jis nūs-; 
priešakį kur ateina ki-l 
oks nepažįstamas. Pa-į
> kaulą, jis puolasi ant •: 
griebia kaip rudis žą-I 
iulšį. Ir tau beeinant Į 
į, susilaiko, ir ima ro- [■' 
Iš arčiau prisižiūri ir L 
tai kad tai apatinė da- [ 
aunies kokio tai šutvė- L

Sutiktas žmogelis už- į 
kalbą apie tą kaulą, ir į 
ado. kad jis yra antro-1 
as. Jis ima šnekėt apie 
į, kiek Šmitų tukstan- ■. 
tietų atgal tas kaulas' 

žiaunėj tuolaikinio I 
aus, kuris gyveno ur-' 
r prieš ledų gadynę ir . 
jis kovojo su mastodo- L 
skraidančiais driežais, į 
is didumo musėmis, ir1 
io didumo uodais, ir f 
jodinėjo ant brontosau- į 
'žvejojo plezijosaur<&| 
vandenuose kurie, ano! 

esnio pasaka-, užslėgė į 
us ir padarė anglį, 
ip ima skambėt po gal- į 
isoki saurai, okai, ir ki- į. 
i, tai dar aršiau negu it I 
ir žiuri tik kur pabėgi ’ 
jo. . '
įskui, susinervavęs, ąį| 
js tokia‘savo nežineno-r 
pas daktarą. Ir ten iš- f 
ti apie visokius mikroF 
draskančius žvėris kol 
milijonai sutelpa akį 

;os smailgalio, kad ano-1 
nuolat tie gyvūnai aki
ja ir ėda, dėkuoji diet 
is kad nėra tokie didėt, 
bėrimai kaip papasakoji L 
s du žmonės, ir apsidžiat 
tad dar tie mažiukai gj- 
ėliai tave nesuėdė. Ui- 
oki daktarui už “nertų 
amintoją”, pareini ni 
i, pasijieškai katalogus 
skubini rašai į knygynu L 
rgų apie visokius moks : 
, ba pasijunti toks m 
ir nieko nežinantis: kai 

Los degi noru tuoj viste 
lokt ir sužinot.
Puoj tau atsiunčia knjw 
’verti, pažiūri; perši®; 
veikslus, ir pradedi ski-Į

Paskaitai kelias eilute į 
odo taip sunku ir nes» L 
antania, o greit išmokti:
11, ir tuoj vėl padedi į į 
s knygas Į šalį neper# į 
tas, ir pasilieki toksjtfj 
žinėlis kaip pirmiau, O 
'vienu patyrimu kad s® į 
'jai nors tiek jog nieko ii, 
uai...."

Nuo Redakcijos
NEDUOK1M KLAIPĖDĄ TARPTAUTINTI!

IZLAIPĖDOS miestą užė- 
mus beveik be mūšių ir 

kraujo praliejimo ir Lietu
viams suorganizavus savo 
civilę valdžią, aliantų komi
sija paėmė vėl miestą į savo 

frankas iki galutinai bus iš
spręstai jo likimas.

Prieš mus tečiau stoja ki
tas svarbus klausimas kurį 
iškalno turim turėti išspren- 
dę: Ar mes sutiksim su Klai
pėdos internacionalizavimu.

Turim apsispręst tuoj ir 
netrukdomai, ir tą savo ap
sisprendimą paremt ginklu. 
Pirmu kartų laimėję Klaipė
dą Mažosios Lietuvos Lietu
viai užėmė be mūšių. Kaip 
bus antru kartu?

Žino aliantai gerai jogei 
Klaipėdos Krašte gyventojai 
70 nuošimčiais yra Lietuviai. 
Bet pats miestas ne. O kad 
mieštą negalima bus priskir
ti Vokietijai ir 'atiduoti Len
kijai kada Lietuviai aktiviai 
Susigriebė jį atsiimti, alian
tai dės pastangas Klaipėdą 
internacionalizuoti.

Leidžiant apsibalsuoti, — 
jei tai bus daroma, jeigu ne
atiduos Klaipėdos Krašto 
Lietuvai be to, — tas kraš
tas neabejotinai liks Lietu
vos. Bet ar į apsiba'lsavimo 
lakštą ineis su visu kraštu ir 
Klaipėda? Jeigu aliantai; 
norėdami apmuilint Lietu
vius, statys išlygas provinci
jų apsibalsavimd paskirai,’ o 
miestą savu keliu imsis pa
stangų internacionalizuoti, 
tada Lietuva vfetiek buna 
smaugiama kaip iki šiolei.

Dabar apie atidavimą Vo
kiečiams ar Lenkams arba 

' padarymą jų noru “Freišta- 
to” kalbos nebus. Neturi ir 
Lietuviams būti kalbos apie 
nieką kitą kaip tik atidavi
mą to krašto ir Klaipėdos 
Lietuvai!

Lietuva be Klaipėdos —

Įtinama. Internacionalizavi- 
mas reiškia tą patį kaip lei
dimą svetimam ponauti savo

Deimantas kiečiausias. Dei
mantas yra kiečiausias iš visų 
pasaulyje esamų dalykų, ir juo- 
mi galima indrėksti bile kokį ki
tą bamgakmenį ar net kiečiausį 
plieną. Nors jį galima sumuš
ti ar suskaldyti greitai smar-

AMERIKIEČIAMS TEISYBĖS NEREIKIA??

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys, 
lungiSkas tredf 
mas muskulų, i 
Darytas sjW*" 
visuomet m d* 
gaiš didelio Sta* 
bo. Tačiau prt? 
nūs truputį

PAIN-EXPELLERHI 
ant skaudamos vietos skausmui*? 
greitai pašalintas. Pu-Eiptlle”' 
akauimas yra mirtini priešai. Nosį 
kite jo bonkp Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 irVOo. Per 
sitikrinkite, kad butą 
ant pakelio musu lakuo 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO. 

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

Motęrįs visoj Amerikoj, or
ganizuokit Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto skyrius. To 
Komiteto atstovės, gerb. D. 
Šleževičienė ir V. Vencienė at
važiavo paramos Lietuvos na
šlaičiams.

Bolševikų Tiešijimasi
"Vilnis” No. 6 pasityčioja iš 

tautininkų pasisekimų ar nepa
sisekimų, nuraminimui savo be
vilčiai kovojančių pasekėjų, ku
rių turi mažą dalelę. Jausdama 
savo silpnumą, kalba apie kitų 

■silpnumus ir nereikšmingumą.
Kokia srovė yra desperacijoj 

ir nugrimzdus į suirimo dumblą 
jei ne tos pačios “Vilnies”?

Buvo socializmas, jis skilo, iš
dygo bolševizmas, iš jo dar kito- 
kįs iždas, ir dar dygs be palio
vos. Vos trejetas metų, atgal 
buvę narsus kovotojai komunis- 
tai-bolševikai, kurie lysdavo į 
kitų srovių susirinkimus, ardy
davo juos, šiandien patįs tą da
ro tarp save: neturi laiko ko
vot su buožėmis nes patįs virto 
sau didžiausi priešai.

Kas įuri ekonominį ar politi
nį pagrindą gyvavimui, kurio 
“Vilnis” neranda pas tautinin
kus : ar tautininkai kurie pasek
mingai ir ramiai veikia, ar bol
ševikai-komunistai kurių pagrin
dai kasdien smunka ir nauji da
roma !

Mirė Filosofas Nordau
Paryžiuje sausio 22 d. mirė 

garsus Vokietijos filosofas ir 
rašytojas Max Nordau.

Max Simon Nordau gimė Bu
dapešte, Vengrijoj, liepos 29 d. 
1849 m. Jo tėvai buvo žydai. 
Jis praktikavo mediciną Buda
pešte iki 1890 m. kuomet persi
kėlė gyvent į Paryžių. Tenai, 
prie savo medicinos darbo, jis 
studijavo dalią, literatūrą ir vi
suomenės klausimus.

Jo tėvas buvo Gabriel Sudfeld, 
buvęs rabinu Prūsijoj, kuris pa
stojo mokytoju Budapešte. Nor
dau gavo pradinį mokslą, sykiu 
Latinų, Grekų ir Hebrejų kal
bas, nuo sąvo tėvo. Paskiau 
lankė tame mieste universitetą. 
Literatiški jo darbai prasideda 
dar kada jis buvo 14 metų am
žiaus vaiku. Jis užsiėmė rašy
mu laikraščiams net mediciną 
studijuodamas, ir buvo kores
pondentu žymių Vokiečių, Aus
trų ir Vengrų laikraščių.

Jo žymiausi darbai yra “De
generacija”, “Daleistinos Mela
gystės žmonijoje”, “Paradok
sai”, “Paryžius Po Trečiąją, Res
publika”, ir žydų lošimas “Dr. 
Kohn”.

Jis 1897 m. pristojo prie žydų 
Zionistų organizacijos ir buvo 
tyrinėtojas žydų padėties įvai
riose šalyse.

Mirė jis biednystoj. Būda
mas tokiu garsiu, jis nepriėmė 
niekeno pašalpos,, ir visai atsisa
kė priimti piniginę paramą nuo 
bent kokios organizacijos kurios 
jam tai siūlė.

kesniu sudavimu, jis atlaiko la
bai didelį tiesioginį spaudimą ir 
nesutrupa. Darant tokį bandy
mą, sykį padėta deimanto šmo
tas tarp 'dviejų gabalų plieno; 
tiek plienas buvo skaudžiama 
kad abu šmotai susisiekė, o dei
mantas nesužeistą.

Daug apie deimantų atsiradi
mą ir paėjimą kalbama, bet tik
rai kaip jis atsiranda, riėra ži
noma.

Suv. Valstijose 1922 metais 
24 ypatos gavo narsumo meda
lius už drąsą išgelbėjime kieno 
nors gyvasties. Carnegie Did
vyrių Fondas -tuos medalius da
lina kas metai, surinkęs žirniais 
apie visus pasižymėjusius.

NAUJI LEIDINIAI
‘žvaigždė” — mėnesinis žurna

las, No; 1, Vol. 23. Leidžia
mas Philadelphia, Pa. Sausio 
numeris. Pusi. 67.

ESSEN

Francuzijoj gimimų skaičius 
eina mažyn ir mažyn. Mažiau 
negu du gimimai išpuola kožnai 
šeimynai. Frahcuzijai gręsia 
išnykimas.

SSEN, kurio vardas yra ži-
■ noma pasaulyje delei to 

kad jis sujungtas su Kruppais 
ir pabūdavo j imu sends Vokieti-

E
 J

liorių palei Ruhr if Reiną, jis 
taipgi išdirbinėjo formas nau
dojamas valdiškose pinigų muš
tinėse. Bėgyje 30 metų, ačiū 
senai plėtimosi ambicijai, Krup- 
po įrankiai buvo žinomi ir var
tojami taip toli kaip G rėki j a ir 
Indija, čia, apie tą laiką taipgi, 
šaukštai 'buvo pirmiausia pradė

namuose ir sau ant sprandoljos didžių karės inži^’ ir i,k“’ ? dar^ vi?° *tisi"io šmo’
• . • 1 In Francuzai numarsavo del to to metalo keistos išvaizdos ma-jot.

Aliantų buvo reikalauta 
intemacionalizavimo Nemu
no už pripąžinimą de, jure. 
Dabar už atidavimą Klaipė
dos karšto bus reikalauta in- 

; ternacionalizavimas Nemu
no vartų, pačios ištakos į 
jūres. Kaip pirmu taip ir 
šituo atveju turi būti aišku 
aliantams kad Nemunas ir 
Klaipėda yra musų, mes ne
pripažįstant jokio intema
cionalizavimo. svetimi gaiva
lai lai pasitraukia iš Klaipė
dos ant visados!

Tą patvirtinkim savo au
komis ant šautuvų ir kulkų; 
vyrų Klaipėdiškiai turi pa
tįs. Siųskime dar protestus 
Ambasadorių Tarybai Į Pa
ryžių ir prašymus į Washin- 

I gtoną.
KLAIPĖDA BUS MUSŲ 

JEIGU JOS NORĖSIME!

kad atlyginimų mokesniai ne- 
I mokėta, sekančiai aprašoma pra
nešime į National Geographic 
Society nuo Frederick© Simp- 
lich:

“ ‘Garsus’ miestai išaugę kaip 
grybai nėra keistenybe Ameri
kai, kaip stebėtinas pakilimas 
Esseno aiškiai parodo. Nors įs
teigtas toli praeityje devintame 
amžiuje, jis snūduriavo p'er šim
tus metų, nežymus, (nesvarbus 
kaimelis. Net apie 1850 metus 
jis vargu turėjo daugiau kaip 

■ 10,000 žmonių. Paskui Kruppų 
praskambę j imas — pakilimas di
džiausio mašininio fabriko kokį 
pasaulis yra matęs — palietė jį, 
ir šiandien tas miestas talpina 
pusę milijono gyventojų.

“Būdamas viduryj anglies lau
kų, užverstas begaliniais indus- 
triškais ’užvedimais kurių augšti 
kaminai verčia amžinai durnus 
ir liepsnas, tas didis fabrikas 
mieštas taip sakant virpa galy
be ir energija. Dundėjimas ir 
(barškėjimas nepaliaujamų ratų 
ir tauškėjimas milžiniškų kūjų 
plakančių metalą rodos visą mie
stą be paliovos drebina-;

“Čionai išdirbama visokio pa
vidalo plieno ir geležies dalykai, 
nuo vaikų čėnukių ilki milžiniš
kų laivams inžinų. žingeidu ir 
tas kad dalis durnų, arba garų 
iš kaminų, pagaunama ir paver
čiama j gazą kuris priduoda dau
giau spėkų varymui dirbtuvių!

“Ir visiems 80,000 ar daugiau 
žmonių imančių algas, vardas 
Kruppo yra augščiau karalių. 

[Ir ištiesų jokis kitas industrial 
lis užvedimas niekad neparodė

Sandaros Seimas
Po šonu Clevelandui, Pitts- 

butrge, sausio 25, 26 ir 27 d. at- 
sibuna Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sandaros Seimas.

šiame Seime bus užtvirtinta 
ir naujoji Sandaros centro val
dyba, Politinis Iždas manoma 
bus sujungta su Sandaros cen
tro iždu, ir šiaip naudingesnių 
organizacijai permainų įvesta.

Gali būti kils ginčų už įvedi
mą teisės moterims tverti paski
ras kuopas, tečiau jei taip butų 
padaryta tai daugiau del neapsi
žiūrėjimo ir neapsvarstymo ko
kią blėdį tas Sandarai atneštų.
Paskirų moteriškų kuopų orga* ( labiau nustebinančio išsivysty- 
nižavimas butų pirmutinis žin- mo, neatmušė dramatiškiau pa- 
gsnis Sandaros slopinimui. sėkmių žmogaus spėkų sutrau-

Moterįs kurios nori pasįdar- kimo, ar atsiekė platesnio pasi- 
buot Sandaros principų prapla- žymėjimo tarp pasaulio tautų 
tinimui geriau, tą galės padaryt kaip čia.
prigulėdamos sykių su vyrais ir “Suvirš šimtas metų atgal pir- 
kalbindamos Įeitas moteris pri-. masis Krupp užvedė savo mažą, 

, sirašyti į' Sandarą: Politiškoj prastą dirbtuvėlę ir pradėjo iš- 
organizacijoj neturėtų būti jo-jdarinėti rankom įvairius pądar- 
kių pasidalinimų, neš tik vieny- gus, grąžtus ir oblius, naudoja- 
bęje spėka ir laimėjimas. 'mus kailiadirbių, kalvių, ir sta-.|

šina padaryta tam tikslui.
“Paskui užėjo didėji era pla

taus išdiibimo garinių inžinų, 
kūjų, plieninių ratų gelžkelių va
gonams, lietinių šaftų upių ir 
jūrių laivams, ir pagailiaus ste
binantis išdavinis kamuolių ir 
kitų reikmenų kurie sutraukė 
visas militaristines pasaulio ša
lis pirkti jų į Esseną.

“Kasdieninius griovimus arti
lerijos bandymo laukuose, kur 
kiekviena nauja kanuolė buvo 
išbandoma, pridėjus prie garsių 
švilpynių, skubančių trukių, ir 
barškančių mašinų ratų, darė 
prieškarinį Ruhr turbut trukš- 
mingiausia vieta ant žemės.

“Ten užtektinai lerminga ir 
dabar, tečiau didžiosios kanuo- 
lės tyli; Krupp daugiau jų ne- 
dirbdina. Didžiosios mašinos 
kurios kitada darė kanųolės vi
soms valstybėms, nuo čilijos iki 
Chinijoš, dabar gamina šaftus 
■laivams ir 'kitokiems inžinams. 
Prekiniai* vagonai Belgijai, va-j 
gonams ratai į Pietų Ameriką, 
ir ištisos tramvajų sistemos Ho- 
landįjos Rytų Indijoms buvo tū
li iš užsakymų dabar dirbamų 
'kuomet aš paskiausia mažiau ši
ltas milžiniškas 'dirbtuves kele
tas mėnesių atgal.

“Galit persistatyt didumą ir 
j apimtį šitų milžiniškų įstaigų 
kuomet pasakysiu jums, paveiz- 
dan, kad anglis ir geležis atga
benama per vieną galą eilės tų 
dirbtuvių ir išeina per kitą ga
lą formose užbaigtų lokomotivų, 
su verdančiu garu išbandymui, 
arba kaip plūgai, nudažyti ir 
gatavi arti, arba kaip gražiausi 
nikeliuoti instrumentai ir įran
kiai.

“šalip nuo savo tikrai stebi
nančio industrialio pobūdžio, su 
savo atsakančiai rengtomis įs
taigomis seneliams ir'koliekiems 
darbininkams, Essen yra t... 
peraugęs Vokiškas dirbtuvių 
miestas — tamsus ir surukęs. 
Tai yra tokios rūšies/ vieta kur 
patiktų kožnam pamatyti — vie
ną sykį;”

šis žurnalas kaipo tekis yra 
naujas, bet paverstas iš seno 
savaitinio laikraščio ‘žvaigždės’, 
kurią leido Kun. Milukas per 22 
metu. Mėnesinė “žvaigždė” yra 
vidutiniškos knygos formato, tik 
savo tūlais raštais ir .prastu ap
dirbimu nelabai tinka užimti vie
tą tarpe gerų knygų.

šalip politiškų turinio raštų, 
ir keleto eilių, telpa peržvalga 
“Lietuvių Spauda Amerikoje”, 
kurioje “Dirva” suminima se
kančiai :

“Clevelande, Ohio, išeina dide
lis agresivis savaitraštis ‘Dir
va’, leidžiamas nuo 1915 metų 
Ohįo-jaus Lietuvių Spaudos Ben
drovės. Tame pat mieste jau 
treti metai eina mokslo, litera
tūros ir satyros mėnesinis laik
raštis — ‘Artojas’, (leidžiamas 
Lietuvių Apšvietos Draugijos, 
Lietuvių Pažangiosios Mokšlei-, 
vijos Amerikoje organas.”

Ką “žvaigždė” nori pasakyti 
apie “Dirvą” žodžiu “agresivis” 
turbjit ir pati nežino. Agresi
vis ‘reiškia priespaudingas, pa
vergiantis, užpuolantis? kas vi
sai netinka išsireikšti; Ar no
rėjo pasakyt “progresivis” ar 
“regresivis” tą irgi galima spė
ti;

šalip laikraščių peržvalgos, 
talpinama ir 'knygų peržvalga, 
šiame numeryj pradedant nuo 
senesniųjų.

Nepriklausomos Lietuvos Kalė
jimuose — arba Baltojo Te
roro Aukos. A. L. D. L. D. 
leidjnis N. 11; Z. Angarietis. 
64 pusi. Kaina 20c.
Tai yra vienas iš prasčiausių 

Angariečio, Zigmo Aleksos vei
kalėlių. Zigmas Aleksa, kaipo 
mokslo žmogus, tokiais niekais 
užsiimantis, tiesiog dykai lei
džia savo gyvenimą. Jeigu iš
eini mokslus stengkis toliau pa
stūmėt pažangą, patobulint patį 
mokslą—ką Aleksa ir buvo pra
dėjęs. Tečiau jo įsisvajojimas 
padaryt gero darbininkams ko
vojant su kapitalizmu, jo atsi
davimas tam ko negalima atsiek
ti padarė iš jo tik tokį kaip ta 
daina sako,: “Ir tu pragyvensi 
pasaulyj kai gyvena kirminai,- 
ir niekas apie tave nedainuos ir 
pasakų nesakys.” Kodėl nesa
kys? Juk jis didis proletariato 
kovotojas. Bet kas iš to? «

Pats Angarietis savo gyveni
me matė keturiais ar dar dau
giau kuliais apsiverčiant visai 
darbininkų išvadavimo teorijai. 
Kiekvena nauja užeinanti pa
smerkia kitą'— pasmerkia ir vi
sus kovotojus ir jų darbus ir ra
štus. Dar daug sykių tos teori
jos keisis, ir su jomis liks panie
kintas tokis žmogus kuris turė
damas gabumus 'geresniam ir 
pastoviam mokslui pasidarbuoti 
pasišventė tokiems raštams ku
rių reikšmė yra tik kaip popierė
lio pranykstančio smarkioje ug
nyje.

Rašant apie baltuosius tero
rus nereikia užmiršti ir raudo-

tik nojo teroro kuris išžudė šimtus
tūkstančių žmonių ir milijonus 
pūdo kalėjimuose ir šiaip perse
kioja, kurį po savo akių pats An- 
garietis turi ir su pasigerėjimu
žiuri.

V'ADANGI einąs Kaune laikraštis “Arto
jų Patarėjas” iki 1923 m. sausio pabai

gos delei lėšų stokos neišeis, nes jo leidėjas
— bežemių, mažažemių ir vidutinių ūkinin
kų ekonominė ir švietimo sąjunga “Dalgis”
— dar tebestiprina pozicijas kovai su po
litinių, partijinių šulų sauvaliavimu ir tė- 
berenka tam reikalui aukas, “Artojų Pata
rėjo” Redakcija (Kaunas, Ugnagesių, 5) 
prašo “Dirvos” neatsisakyti indėti šią spau
dos apžvalgą.

‘‘Lietuva” No. 275 iš 1922 m. gruodžio 
3 d. rašo:

“AMERIKIEČIO BALSAS”
“Perskaitęs Liet. Inf. Biuro pranešimą 

apie naujai išleistuosius St. Seimo įstaty
mus, ilgai nenorėjau tikėti kad Seimas bu
tų taip skaudžiai nuskriaudęs Amerikos 
Lietuvius, labiausiai priėmusius Amerikos 
pilietybę. Aš jau gyvenu 15 metų Ameri
koj'ir, kuomet patapau Amerikos piliečiu, 
apie Lietuvos valstybę niekas nei nesvajo
jo. Ikišiol visa savo siela gyvenau Lietu
vos gyvenimo, džiaugiasi jos laimėjimais ir 
liūdėjau jos’nelaimėmis. Maniau kad po 
metų kitų galėsiu su šeimyna gryžti j Lie
tuvą ii* prisidėti savo centais ir įgytais) 
Amerikoje prityrimais prie Lietuvos sustip
rinimo. Kai reikia šelpti nukentėję nuo 
karės Lietuviai, kai reikia pirkti Lietuvos 
bonai, niekas neklausia musų ar Lietuvos 
piliečiai ar Amerikos, bet kad 'tik Lietuvis 
tai ir duok. Ir, tiesą pasakius, davėme vi
si, išskyrus komunistus, kurie nieko patįs 
nedavė ir kitus atkalbinėjo kad neduotų. 
Kai aš išmokau Lietuvą mylėti dar besimo
kindamas Šiauliuose.- Ir gaudamas nuo p. 
Aug. Janulaičio “Liet. Ūkininką” platinda
vau tarpe Šiaulių “Švedų”. Dabar pasiro
do kad visokie Istomlinškai, Veriovkinai, 
Vonsiątskiai ir kiti, kurie persekiojo Lie
tuvius, yra geresni Lietuvos piliečiai negu 
aš, nes jie-sugryžo iš Rusijos, p aš gyvenu 
Amerikoj. Skaudu ir graudu pamąstyti! 
Sūgryžęs tikras Lietuvos sūnūs į savo Tė
vynę lieka svetimšalis. Norėdamas atgauti 
Lietuvos pilietybę turi laukti 10 metų, bet 
tuo tarpu praranda Amerikos pilietybę ir 
turi likti keturių vėjų piliečiu. Amerikos 
naturalizuotas pilietis/jei negyvena Ame
rikoje keturis metus, netenka pilietybės 
teisių. Reiškia praradęs Amerikos piliety
bę dar turi laukti šešis metus kol paliks Lie
tuvos piliečių. ]Me daugelis iš Amerikos 
Lietuvių piliečių norės eiti per tokį čyščių 
ir pasiliks Amerikoj ant visados. O dides
nė dalis iš seniau apsigyvenusių ir turinčių 
kokią nuosavybę ar biznius visi yra priėmę 
Amerikos pilietybę/ Aš nesuprantu kokią 
mintį turėjo Steig. Seimas leisdamas tokius 
Įstatymus. Jeigu norėjo sukiršinti Ameri
kos Lietuvius ir pabloginti santikius taip 
Lietuvos ir Amerikiečių, pilnai to atsiekė. 
Aš čia reiškiu mintį ne tik savo bet- ir pilnai 
90 nuošimčių Amerikos Lietuvių taip mana

Petras Sinušas.”,
“Lietuvos” Redakcijos paaiškinimas
Lietuvos Konstituciją paskelbus, Lietu

vių Amerikiečių padėtis nėra taip pablogė
jus kaip laiško autoriaus išdėstoma. Pilie
tybės teisė įgaunama ir jos nustojama. ei
nant veikusių iki šiol ir dabar tebeveikian
čių pilietybės įstatymų (L. V. Žj Nr. 2—3). 
Tik vieton penkerių mėtų, kuriuos tūrėjo 
išgyventi svetimšalis kad gautų Lietuvos 
pilietybės teisę, St. Seimas nustatė ilgesnį 
terminą — 10 mėtų. Bet tas suvaržymas 
liečia tiktai asmenis kurie negali pasinaudot 
laikinojo įstatymo apie Lietuvos pilietybę 
Par. 1: Lietuviams gi Amerikiečiams čia 
jokių ypatingų sunkenybių negali būti; jie 
visi gali naudotis Par. 1 nustatytomis teisė
mis, nes retas iš jų kuris nebūtų pragyve
nęs Lietuvoje iki 1914 metų mažiau kaip 10 
metų, arba kurių tėvai ir seneliai iš seno 
nebūtų gyvenę Lietuvoje. Nėra reikalo 
kad tokie asmenįs, prie kurių priklauso be
veik visi mūsų Amerikiečiai, išgyventų Lie
tuvoje’ dar 10 metų kaip autorius mano; 
jie priėmę Amerikos pilietybę yra nustoję 
tik Rusų pilietybės, bet ne Lietuvos. Ir 
kol Lietuvos Vyriausybė šitam klausime 
nesurišta atskira konvencija su Amerikos 
valdžia, Lietuvos pilietybės pripažinimas 
Amerikiečiams neišgyvenusiems dabar Lie
tuvoje naujai 10 metų, negali sudalyti jo
kių sunkenybių. Tat ir visi autoriaus išve
džiojimai bergždi.”

Taip teisinas valdžios oficiozas “Lietu
va” prieš Amerikiečius; matomai nesmagu 
jai kad už Amerikiečių duosnumą, vietoj 
padėkos, paleistas į juos tiesiog botagas — 
Laik. Įstatymas apie Lietuvos pilietybę pa

pildytas (žiur. Vyr. Žinių Nr. 94), kuris 
savo Par. 6. kerta Amerikiečius raginda^ 
mas ar gali ar ne — iki gruodžio 22 d. 1921 
metų užsiregistruoti, o jei ne, bus atimti 
pilietybės teisės, kurias sugryžus į Lietuvą 
tik per 10 metų galima bus atgauti, per tie! 
pat laiko draudžiama įsigyti nejudinamoje 
turto; tik Ministerių Kabinetui nutarus 
kiekviename atskirame atsitikime gali bū
ti padaryta išimtis, t. y. ir per trumpesn 
laiką grąžinama pilietybės teisės.

Tą juridinę teisybę “Lietuvos” redakci
ja matomai tyčia užslėpė, o vargšo Ameri
kiečio Petro Sinušo balsą pavadino “berg
ždžių”. “Lietuva” nurodo prielankų Ame
rikiečiams Laik. Į-st. apie Lietuvos piliety
bę, Par. 1, bet užtyli ką tik pažymėtą da- 
pildomąjį Par. 6, kuris atima Par. 1 teises 
jei Amerikiečia.i savo laiku neužsiregistruos 
ir pasų neišsižms.'

Kad šimtai visokių tarpininkų gryž- 
tančius į Lietuvą išnaudoja pradedant nu< 
Amerikos ir baigiant Lietuva visuose ke
lionės punktuose tai Amerikiečiai patįs kal
ti kam neima priemonių kovai su išnaudo
jimu, bet kad valdžios oficiozas nušviečia 
visai kitoj šviesoj veikiančius įstatymus 
tai nejaugi jis mano kad Amerikiečiams tei
sybė nereikalinga, nejaugi mano kad išleis
to įstatymo; Seimas nebegalės atitaisyti?

“Artojų Patarėjo” redakcijos nuomo
ne, visados yra ir ‘bus daroma Amerikie
čiams visokį suvaržymai kad iščiulpus iš 
jų kuodau'giausia sunkiai uždirbtų dolarių. 
Ir niekas nepripažins kad jiems reikalinga 
teisybė pakol patįs nepartiniais pamatais 
nesusiorganizuos į tvirtą ir galingą Ame- 
rikos-Lietuvos Lietuvių Amerikiečių sąjun
gą, kurios tikslas butų Lietuvos nepriklau
somybę ir laisvę stiprinti; save nuo išnau
dojimo apginti, valdžios biudžetines išlai
das kontroliuoti; tą sąjunga gali savo įsta
tymuose įrašyti privilegijuota teise gryžu- 
siems Į Lietuvą Amerikiečiams išimtinu ke
liu turto ir pilietybę įsigyti, Amerikiečių 
aukų aikvojimą, tikslumą kontroliuoti, ir tt 
Jei ji bus Seimo priimta ii’ patvirtinta tuo
met tikrai jį įsigalės ir tuomėt tiktai Ame
rikiečiams atsidarys akįs ir jie- lengviau 
Lietuvos savistovybę, laisvę, if save nuc 
išnaudojimo apginti galės, o kitaip — tiesos 
neregės.

K1. Zubauskas,
“Artojų Patarėjo” Redaktorius.

P. S. Tiesą, jau patįs Amerikiečiai tuc 
reikalu — vienijimusi — susirūpino: lapkri
čio 25 d. sušauktame liaudininkų būrelio 
Amerikiečių suvažiavime Šaulių Sąjungos 
Klube ilgai svarštė įvairius smulkius ne
susipratimus kurie atsitinka tarp Lietuvos 
valdžios ir gryžusių Amerikiečių; nutarė 
kreiptis į valdžią kad ji “palengvintų Ame
rikiečiams”. ■

Bežemių, mažažemių, ir vidutinių ūki
ninkų sąjungos “Dalgis” atstovas1 nurodė 
kad. iš to nieks neišeis, kad pageidavimas 
ir paliks pageidavimu. Bet suvažiavimas 
buvb intriguojamas kapitalo ir partijų gal
vų; “Dalgio” atstovo pasiūlymas neliesti 
politikos nors ir buvo priimtas, bet suva
žiavime daugiau buvo ginčų kaip sąmonin
gumo ir gero noro. Pats reikalingiausia 
privilegiuotos sąjungos su išimtina Ameri
kiečiams teise klausimas nesvarstyta, tik 
kalbėta apie kokią tai draugiją su informa- 
macijos biuru Amerikiečiams, ir tam reika
lui išrinkta organizacinė komisija. Prieš 
tą komisiją -protestavo p. Romanas ir kiti, 
ii? suvažiavimas pasibaigė niekuom. Kitas 
turės įvykti apie sausio 25 d.

K. Zubauskas.

1147 Apie Žemę ir Kitus Svietus . ...... p. 255 1.25 
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1465; Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
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DAINOS IR MUZIKA
įlChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame- Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija
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Musu Kaimynai Dausose
TOLIMŲJŲ RYTŲ RESPUBLIKA — JOS 

ATSIRADIMAS, TURTAI, ŽMONĖS -XtcODlKlv'X.
GEROVĖS skYRIUS

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

(Tąsa iš pereito num.)
Allen sako jog Indijoj jie visada buVo , 

laikoma svarbiausia kaipo “Asvins”f ąrba 
“Raiteliai”, kuris vardas taipgi randamą 
kitose dangaus dalyse kitoms Indų dievys
tėms. Buddistų zodiakas turi jų vietoje 
moterį laikančią auksinį šniūrą. Asyrai, 
Babilonėnai, ir išsigimėliai Pietinio Pacifi- 
kb salose skaitė Kastorą ir Polluksą dvy
nais. Australijoj jie buvo vadinama “Jau
ni Vyrai”. Pietų Afrikos Bušmėnai vadi
no 'tas žvaigždes priešingai, “Jaunos mo- 
terįs” jų krašte esančio tam tikro žvėries.

Ant Peruvėnų žvaigždžių surašo Sab- 
camayhua matosi du pavidalai panašus į 
Dvynus, ir vienas iš tų sim'bolų Dvynams 
buvo krūva plytų, pritaikintų atstovavimui 

’ pabudavojimo pirmojo miesto.
Astrologiškai imant, ši konsteliacija 

buvo laikoma geriausia, reiškianti pasižy
mėjimą, gabumą, gerumą, ir duosnumą. Ji 
yra Namuose Merkuro ir jos protarpiu gi
mę buna augšti ir tiesus, juodų akių, tam
sių plaukų, ir veiklaus budo; nepastovaus : 
pobūdžio, priešginiautojai, ir nesavameiliai. 1 
Ji valdo rankas ir pečius ir turi intekmės ' 
pietvakarinėje dalyje Anglijos, Armėnijoj, ■ 
Flandrijoj, ir Lombardijoj. Ji yra valdan
ti žymė gimusiems tarp gegužio 20 ir bir
želio 21 d. Jos gėlė yrą sudribusi arbutus, 
o žemčiūgas, berylas.

Ankstyvame Chiniečių zodiake ši kon
steliacija vaizdinta kaipo “Beždžionė”, ir 
Chiniečiai aStorlogai tikrino kad jeigu Mar
sas ineitų į Gemini konsteliaciją, butų karė 
ir prastas užderlius.

Aristotelis paliko žingeidų rekordą apie 
užtemdinimą dviem paskirais laikais neku
riu Gemini žvaigždžių, užėjus ant jų pla
netai Jupiteriui, ir tas jo užrašas yra ank
styviausias iš tokių patėmijimų kiek tik 
yra žinoma, ir padarytas turbut apie vidu
rįf ketvirto šimtmečio prieš Kristų.

Nebūtų užbaigta aprašymas apie Kas
torą ir Polluksą nepaminėjus rašytoją Mar
tin, kurį savo knygoje “Kaimyniškos Žvai
gždės” sekančiai išsireiškia:

“Gemini konsteliacija yra trečias pava
sarinis zodiako ženklas, ir lengva patėmy- 
ti kaip del paprasto puikumo jos svarbiau
sių žvaigždžių, Kastoro ir Pollukso, galėjo 
būti prikergta išvada už gražų orą kokis 
buna ankstį birželyje. Tuomi meto sezonu 
pozicija, atmosfera, ir aplinkybės viskas 
sudėtinai kelia puikumą ir pažymi tų-dvie
jų žvaigždžių individuališkumą.... Suly
ginamai veik tuščioj be žvaigždžių srity j tos 
dvynai žvaigždės, numylėtos jūreivių, val
do vakarinį dangų ir spingsi viena greta ki
tos lyg dvi akįs tenai indėtos saugoti ir ser
gėti pasaulį. Ne tik vieni jūreiviai yra pa- 
siganėdinę jų malonia sargyba kokią jie 
rodos atlieka. Ir žeme vaikščiojantis, taip
gi, gali turėti malonesnius sapnus 'jeigu tik 
pažvelgs per langą į vakarus ir apsikeis 
draugingais žvilgsniais su jom pirm nusi- 
duosiant ant nakties.” j

Polluks dabar yra skaistesnė iš tų dvie
jų žvaigždžių, nors trįs šimtai niėtų atgal 
Kastor turbut buvo pirmoji tos konstelia
cijos žvaigždė.

Kastor yra graži žvaigždė, ir Herschel 
pavadino ją didžiausia ir gražiausia iš vi
sų dvilj’pių žvaigdžių šiauriniame dangaus 
krašte./ Trijų colių teleskope sd padidini
mu devynių dešimtų diametrų, šios dvily
pės saulės suteikia žavinantį vaizdą. Tai 
yra dvilypė sistema viena apie kitą sukan
čius! žvaigždžių, su periodu tarpe 250 iki 
1000 metų. Sulyg Allen’o, ta žvaigždė arti
nasi prie žemės su greitumu 18.5.mylių į 
sekundą, kuomet Polluks tolinasi su grei
tumu po mylią kas sekunda.

Polluks yra 54 šviesos metų tolumo, ir 
yra viena iš tų žvaigždžių kurios tankiai 
vartojama navigacijoj darant mėnulio tė- 
mijimus. Astrologijoje ji buvo laimingu
mo žvaigždė, nešanti pažymę ir garsingu- 
mą.

Tos Dvynai Žvaigždės yra 4% laipsnių 
atstumo viena nuo 'kitos. Tikrumoj. Pol
luks yra 200 trilijonų mylių toliau nuo mu
sų negu Kastor.. Tik vienuolikoj minutų 
tėra skirtumo tarp kulminacijos Kastoro ir 
Pollukso, taip kad jas abi galima sakyt pa
siekiančias meridianą 9 vai. vakare, vasa
rio 24 d.

Delta Geminorum yra irgi dvilypė, ži
noma Arabams kaipo “Vasat”, kas reiškia

“Viduris”, tai yra konsteliacijos, sako Al- j 
len. Chiniečiai vadino ją “Ta Tsun”, “Di- < 
dis Vyno Indas”. Tuoj šiaurėj nuo šios 
žvaigždės yra išsišovimo punktas meteorų 
žinomų kaipo “Geminidai”, matomų anksti 
spalio mėn.

Žvaigždė Eta yra pagarsėjus tuomi kad 
ji pažymi vietą kurios greta Herschel kovo 
13 d. 1781 m. atrado planetą Uraną. Pir
miausia jis manė jog tai buvo kometa, ir pa
skelbė kaipo tokią. Maskelyne, tečiau, nu
žvelgė jos planetinį pobūdį,, ir sekančiais 
metais Lexell ir La Place ją paskelbė esant 
nauja planeta, septinta saulinėj sistemoj.

“Kontinentaliai astronomai pavadino, 
tą planetą ‘Herschel’, ir mes randame tuo 
vardu ją vadinamą neit iki penkiasdešimts 
metų atgal. Bode pasiūlė duoti jai dabarti
nį užvardį Uranus, pritaikymui prie mito- 

, logiškų užvardžių kitų planetų, ir tas var- 
• das kaipo seniausio dievo geriausia tiko to- 
i limiausiam tuo. tarpu žinomam saulinėj šei- , 
. mynoj nariui”, rašo Allen.

Yrą taipgi viena penkto didumo žvaig
ždėj tuoj į vakarus nuo Mu Geminorum, 
kuri yra žymi ituomi kad atstovauja vietą 
vasarinio saulės pasiekimo toliausio punkto 
šiaurėje, Kancero konsteliacijoj, kurią vie
tą užima saulė ilgiausioj meto dienoj, ir yrą 
dar prie to atidalijanti ribas tarp šiltojo ir 
vidutiniojo žemės ruožtų.

Gemini konsteliacijoj yra puikus žvaig
ždžių spietis M 35. La Place sekančiai api
budina tą puikų vaizdą: “Stebėtinai pa
traukiantis reginis. Niekas negali nesu- 
šukt jį pirmu kartu paregėjęs.... Tas plo
tas yra užgrūstas skaisčiomis žvaigždėmis, 
nepaprastai lygiomis didumu ir išskirsty
mu visame tame plote. Niekaip negalima 
kitaip perstatyt to stebėtinumo kaip tik pa
malant jį.”, • • ■

(Bus daugiau)

NAUDINGOS KNYGOS

. .75

.$1.25

MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ........ ...........$1.75

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —[vairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi. 
Drūtuose audimo viršeliuose .’............

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ............................$1.25 
Audimo apdaruose ...........................$2.00

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto^ 
fiškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose .................$1.50

Filosofijos Straipsniai — Žęigeidžiausi filosofijos raš
tai Įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekviąnam svarbu 
Audimo apdaruose

Mohamedo Kelionė j
Ar mėnulis nupuls
mes Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
Šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 
šeimyna. Parašė K. S. Karpavičius. 126 pusi. ..

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių 'da
lykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius . ......;. .. .. ....

Pasaulio Minčių šaltinis :z Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55...............

Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius. Pusi. 67 ................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu- 
bus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
so puslapių yra 35...................... ....

tą knyga turėti. Pusi. 232 ..$1.00 
................. ............ $1.75

flangų ir kiti svarbus raštai: 
ant žemės? Kaip Toli nuo že-

go. Lai jis ramiai penisi lopšyje.
Nedaleisk kad vaikai žaistų su sa

vo maistu: nebandyk juos juokinti ar*' 
kreipti jų 
go.

Neduok 
gi«-

Neduok . _ _
sukramčius. Lai ima viską atsargiai 

Į ir pilnai sukramto.
Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra. 

svarbu ir į tai turi būti kreipiama.' 
domė.

Neragink vaikų valgyti. Jei jie 
nuolatos atsisako valgyti laiku, tada 
pasitark su gydytoju.

domę kitur kuomet jie val- 
vaikams valgyti tarpe val- 

vaikams nuryti maistą ne- 
Lai ima viską atsargiai

niai milteliai, žvirgždai ir ak
menėliai iškast, išplaut. Iš šim
to gal vienas laimėja; pralobsta 
gi vos vienas iš tūkstančio, ar 
iš tūkstančių.

'Prieš 25 metus žydui.Frize- 
riui' Korolono upelyj buvo pasi
sekę vienais metais pUsiplaut 
40 aukso pūdų ir virst milijo
nierium; 10 metų atgal Gudas 
šumskis netoli nuo gelžkelior ir
gi prisikasęs aukso milijonus; 
dabar jo puikiuose rūmuose, Či
tos valdžios įsakymu apimtuo
se, įsivyravo pati T. R. R. vy
riausybė.

Bet aplamai imant, šimtai, 
tūkstančiai kasyklų darbininkų 
arba savarankiai slapta j ieškan
čių aukso drąsuolių, vadinamų 
čia “chiščnikais”, baisiai varg
sta ; nekurie čia ir galą sau gau
na besiknisdami purvyne ar ur
vuose, vasarą kaitinant 30—40 
laipsnių' karščiui ir žiemą spei- 
giant tiek pat laipsnių šalčiui. 
Todėl ir auksakasių tesama ne
daug.

Motiejus Čepas 
Lietuvos Įgaliotinis Čitoje.

Sibiro rytuose tuo vardu — 
Tolimųjų Rytų Respublika — 
įsikūrė nauja valstybė; ji. dar 
dviem metais jaunesnė negu Lie
tuvos Respublika. — Jos gimta
dienis — balandžio 6 d. 1920 m.

Toji T. R. R. rasi mažai teži
noma Amerikos Lietuviams. Pa
žinti gi ji ne pro šalį: tat aukso, 
geležies, anglies, ir kt. kasyklų 
kraštas; ir Lietuvių, ypač trem
tinių (pabėgėlių) čia yra.

Japonijai su Maskvos komu
nistais susitarus, sumanyta bu
vo išsikirt iš Rusijos rytinis Si
biro trečdalis—ruožtas nuo Bai
kalo ežero ir upės Seiengos va
karuose iki Didžiajam vandeny
nui, iki Amūro upės žiočiai ry- 
tuose; sugalvota buvo čia įkurt 
T. R. R. demokratinis buferis 
kad apsaugoj usVkonstitucinę Ja- 

’ ponijos monarchiją nuo Rusijos 
■ Socialistinės Feder at i ves Šovie- 
• tinęs Respublikos, nuo Rusijos 
. komunizmo. Bet atsitiko kitaip.

Steigiamasis seimas, įvykęs 
T. R. R. sostinėj Čitoj, savo kon
stitucijoj, pirmame straipsnyje, 
ant balto juodai įrašė: “T. R. R. 
įsteigiama kaipo Respublika de
mokratinė”. Vienok tas pats 
seimas išrinko į T. R. R. vyriau
sybę iš septynių asmenų vien 
komunistus; socialistų — eserų 
ir esdekų — pasiūlymas sutveri 
tą septyngalvį prezidentą iš ko
munistų ir socialistų griežtai to 
seimo buvo atmesta; po to del 
buržujinių grupių atstovų nei 
kalbėt nebenorėta.

Tuomet Japonija, atsiremda- 
va į savo diviziją likusią Priė- 
amuro pajūryj, pasirūpino iš T. 
R. R. buferio atskelt dar naują 
buferį — buferiui buferį. To
kiu budu, tame pajūryj, būtent 
Vladivostoko mieste ir jo apie- 
linkėj, išdygo dar kita savaran
kė Priėamuro valstybė su savo 
prezidentu Merkulovu priešakyj. 
Taip, Tolimųjų Rytų Respubli
ka pasiliko be Tolimųjų Rytų, 
bent be tolimiausių jų rytų, že
mės.

Dabar T. R. R. apima žemės 
juostą apie 500 Rusiškų varstų 
pločio ir ilgio 2700 varstų, skai
tant išilgai gedžkelio nutiesto 
nuo miesto Verchneudinsko prie 
Seiengos upės iki Chabarovsko 
miestui prie upės Amūro; ap
skritai sakant, T. R. R. apima 
sritį arti vieno milijono ketvir
tainių varstų; ji bemaž 200 kar
tų didesnė negu dabartinė Lie
tuva.

Bet gyventojų T. R. R. šalyj 
stebėtinai mažą—vos 1,200,000; 
taigi beveik du'syk mažiau, negu 
Lietuvoj.”

Mat, kalbant musų dainiaus 
žodžiais, T. R. R. kraštas kur 
“kalnai ant kalnų ir ant tų kai
nų kalnai ir maži kalneliai”. 
Tuose kalnynuose žiemą ir va
sarą žaliuoja vos pereinami šim
tamečiai pušynai, eglynai su pri
siglaudusiais prie jų beržynėliais 
ir kitokiais medeliais-krumais. 
Ten žvėrių karalystė: lokiai, vil
kai, ir lapės, voveris, sabalai ir 
gamostajai veisiasi šimtais, tūk
stančiais.

Iš žmonių ten klaidžioja tik 
pirmieji tų girių gyventojai — 
mažyliai bet vikrus medžiotojai 
oročonai su savo naminiais brie
džiais ir šunimis, kilnodamiesi 
bemedžiojant nuolat iš vietos į 
vietą su visu savo turtu, su tro- 
bomis-jurtomis iš beržo žievės 
ar iš briedžio kailio. Tų oročo- 
nų ir kitokių vardų miškinių gi
minių su jų kunigaikščiais-se- 
niunais tėsama ten vos keleto 
šimtų šeimynų. Rusijos val
džios popų oročonai krikštyti, į 
“pravoslaviją”, bet ištikrųjų jie 
iki šiai dienai tebėra pagonįs- 
šamanai.

Be to ten, kalnuose ir upeliuo
se, knisasi auksakasiai. Tai at
varytųjų iš Rusijos į Sibirą ka
torginių vaikų vaikai arba atsi
bastę iš savo valios laimės j ieš
ko to j ai Rusai, žydai, Lenkai, ir 
kiti; pasitaiko ir Lietuvių; aps
čiai yra ir Chinų. Tik išviso tų 
auksakasių ten irgi nedaug — 
vos keletas tūkstančių žmonių.

Nei vieškelių, nėi važiuoja
mų šunkelių ten nėra. Tik pėk- 
ščias ar raitais tegali žmogus 
landžiot tose giriose, rėpliot tuo
se kalnynuose. Nelengva ten 
nuvykt, nelengva nusigabent 
maistas, įrankiai. Sunku atrast 
ir aukso vietelės, sunku auksi-

Randolph 2377

Dr. Francis L Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE. 
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 
Ofiso vai.: 9—12; 1—5; uždaryta 
seredoj po pietų. Vakarais at

dara nuo 6—8.

.50

.35c

POEZIJA IK BELETRISTIKA
Trimitas — daili knygelė Įvairių patriotiškų, roman

tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
Puslapių 144 ........................................................

Tautos Vainikas — Puikiausia’ dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 

/A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eiles.. Pusi.. 172 ..............................

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ................

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių ..................................

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ...............................

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ......

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Veidmainyste ir Meile — garsi klasiška 5-kių aktų 

tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi..........

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, 14 atidengi-, 
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. .Skripkaus- 
kiutė. Pusi. 67 ..............................

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. BagdžįuniutS. Pusi. 50 ................

Balon Kritęs Šansas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moliere, perstato turtingo kaimiečio bė
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių 
scenai. 'Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ..............

Tremtinis — žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės ir pagonybės kovos su ja. 
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.....

Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak
tų, šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris. La
bai lengva lošti. 35 pusi; I.

“DIRVA”
7907 Superior Ave. Cleveland, O

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
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CUNARD
II TU VOK PER 10 DIENŲ 

Vienatinis vandeniu kelias Lietu
von per Southampton^ ant 

Milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

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

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje. 
’Už patarnavimą nėra ekstra kaštų.
Tolesnių informacijų kreipkitės j 
šios.kompanijos agentą savo mie
ste arba prie artimiausio.
Cunard Line
Hotel Cleve
land Bldg. • vįj'A 
Cleveland, O. žujiįJ.-sĮi...

KO MOTINA NETURI 
DARYTI

Nepenėk kūdikio perdažnai ar 
daug.

Neguldyk kūdikio jei jis nėra tin
kamai papenėtas.

Neduok vaikui čiulpti čiulpiko 
ną jo viduriai nebuvo liuosi.

Neduok vaikui čilpti čiulpiko 
tuščios bonkutės jo nuraminimui.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 
kokių vaistų nepasitarus su gydytoju.

Neduok kūdikiui arbatos, kavos, ar
ba svaiginamų gėrimų.

Neduok jam saldainių, saldumynų, 
šokolado.

Neduok kūdikiui kietų valgių iki 
jis nebus metų amžiaus, ir tai labai 
po mažai ir lengvai suvirškinamose 
formose.

Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti • vidurių liuosavimui. .

Prirengdama kūdikio maistą ne
pūsk ant jo atvėdinimui.

Negamink daugiau maisto negu yra 
reikalinga vienam sykiui. Geriausios 
pasekmės gaunama kada maistas švie
žiai prirengtas.

Nevartok jokių gumos pridėčkų 
prie bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.'
Nepasitikėk ir nepalik tarnaitėms 

išvalyti bonkutės, indus, ir tt. arba 
; prirengti kūdikiui maistą. Prižiūrėk 

pati šitas svarbias smulkmenas.
Nepamiršk kas savaitę kūdikį pa

sverti ir užrašyti jo svorį.
Neduok kūdikiui čiulpti ar valgyti 

iš bonkutės daugiau kaip dvidešimts 
minutų vienu sykiu.

Neduok1 kūdikiui užmigti su čiulpi
ku ar bonkute burnoje.

Nežaisk su kūdikiu kuomet jis vai-

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 

įkius auksinius 
įirdeimantinius 
’dalykus ir mu- 
žikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

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

Supply
6401 SUPERIOR. AVE. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu.- Tai 
kad jų draugai rekomendavo Eagle 
Pieną, ir todėl kad jos rado ji pilnai 
patenkinančiu. Bet ant nelaimės,, 
daugelis šitų Lietuvių motinų nebuvo"^ 
tinkamai informuotos kodėl jos gavo 
tokių puikių pasekmių. Eagle Pienas 
yra puikiausias ir gryniausias iš sal
daus, šviežio ir riebaus pieno, sumai
šytas su atidžiai pergrynintu cukru
mi, taip kad padaro kūdikiams mais
tą geriaušį ką galima duoti po to kaip • 
motinos pienas išsenka, arba neturi, 
tokio maistingumo.

Kad Lietuvės motinos geriau žino
tų kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną.. 
Borden Company yra išleidusi Lietu
vių kalboje pilną penėjimo pamokini
mą kaip prirengt Borden’s Eagle Pie
ną vaikams visokių amžių. Jei nori 
kopijos šitų pamokinimų, iškirpk ku
poną kurį patėmysi viename iš pa
skelbimų, ir pasiųsk kompanijai, o ji 
su mielu noru pasiųs jums, visai dy
kai, tuos pamokinimus, sykiu su pui
kia kūdikių knyga.

Perskaityk atidžiai šituos straips
nius kiekvieną savaitę ir pasidėk at
eičiai.

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

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai, arba laišku indedant už 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: (13>

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

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

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

Dabar užsirašyk
“ A MERIKOS L I ET U V f”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis 
ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir svarbių žinių, yra naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas jį užsirašys Lapkričio ar. sekančio, 

' gruodžio, menesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį kalendorių. Užsirašykit 
dabar, 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.

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, III

jp X-Ray Egzaminavimas $1.00
nSŽj Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu-
jT'-rį hBĮH ’J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau
įį>įj| ISwiH' igf) ‘ visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL-

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

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

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

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

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

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

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

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrų ir

Standard Theatre Bldg. .
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1. 

važiuok ant Trečių Grindų.
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is ramiai penisi lopšyje.
ik kad vaikai žaistų su sa- 
: nebandyk juos juokinti ar 
domę kitur kuomet jie val-

vaikams valgyti tarpe v»l- 

vaikams nuryti maistų ne- 
s. Lai ima viską atsargiai 
ukramto.
sk kūdikio dantų. Tai yri. 

į tai turi būti kreipiama'

ik vaikų valgyti. Jei jie 
itsisako valgyti laiku, tada 
su gydytoju.

lėta gentkarčių tūkstančiai . Į 
motinų išaugino savo kndi- 
Borden’s Eagle Pienui Tai 
raugai rekomendavo Eagle I 
todėl kad jos rado ji pilnai 

inčiu. Bet ant nelaimės,. į 
šitų Lietuvių motinų nebuvot į 
informuotos kodėl jos gavo 
kių pasekmių. Eagle Pienu 
ausias ir gryniausias iš sal- 
ižio ir riebaus pieno, sumai- 
atidžiai pergrynintu cukru- 

kad padaro kūdikiams mais- į 
lį ką galima duoti po to kaip. I 
pienas išsenka, arba neturi i 
istingumo.
etuvės motinos geriau žino- 
artoti Borden’s Eagle Pieną, į 
Company yra išleidusi Lietu- * 
je pilną penėjimo pamokini- < t 
prirengi Borden’s Eagle Pie- Į 
ms visokių amžių. Jei nori [ 
itų pamokinimų, iškirpk ku- f 
1 patėmysi viename iš pa- Į 
, ir pasiųsk kompanijai, o ji F 
noru pasiųs jums, visai dy- | 
pamokinimus, sykiu su pui- Į

Šių knyga.

UŽNUODYTA PLUNKSNA
Iš Arthur B. Reeve—Vertė Atos.

ityk atidžiai šituos straips- t 
avieną savaitę ir pasidėk at- į

KYLA
nogus kuris išrado šj patentą E 
. sykiu operuotas nuo kylos, f 
inde devčt visokius diržus ko- v 
ei šiam laikui išrasti, vienok I 
legelbėjo. Per daugelį metų t 
kankintas, atrado naują sis- f 
los arba patrūkimo gydymui. I 
įlau išbandymui gyduolių, nes l 
kurie turi šią naują sistemą r 
apie išbandymus bet su džiao- Į 
moka, ir kitiems rekomenduo- I 
nėra reikalo meluot.
persitikrinimo meldžiu krąip- Į 
iškai, arba laišku indedant už Į 
ją atsakymui, žemiau paduoto |

(U) I
J. F. RICHARD

Inut St. Holyoke, Mm |

RA
UTINIS LAIKRAŠTIS I 
4DARA
us ir svarbius politinius
os idealą. "Sandaroje" I
juokų, ir svarbiausių ži- I
arbiauja įžymiausi Ame- I
dara” kainuoja.* Ameri- I
Lietuvoje metams 53.00, I
ėjimui siunčiame dykai. į
23 Metams, su daugybe I
siduoa tik po 25c.

Boston 27, Mass.

(Tąsa iš pereito num.)
“Tarnaitė, paguldė Bonkurienę lovon. 

Jai jau pavojaus nebuvo. Aš gryžau na
mon, viskas suiręs, ir nuo to laiko neaplei
dau lovos. Mano kojos suparaližiuotos ir 
aš kas valanda laukiu mirties.”

“Ar ir vėl ragautume! nežinomų mil
telių norėdamas dažinoti kas tai per nuo
dai?” paklausė Kenedis.

“Nežinau”, atsiliepė gydytojas išlėto. 
“Manau kad ragaučiau. Tokiuose atvejuo
se sąžiningas gydytojas neturi manyti apie 
save. Jis ten esti kad veikus ir jis turi veik
ti pasigaudamas visko kas yra gero jame. 
Nežiūrint kad aš nuo to ląiko neturėjau ra
maus miego nei valandėlės, aš manau kad 
ir vėl taip pasielgčiau ‘jei prisieitų.”

Atsisveikinome ir išėjome. “Tai tik
ras pasišventėlis mokslui”, aš pratariau. 
“Jis nieko nemano kaip tik apie savo parei
gas.” .

Ilgai ėjome nei žodelio netardami. “Va
li, ar tau nesimetė j mintį kad jis nesakė 
nei žodelio prieš daktarą Diksoną, nors jo 
laiškutis buvo ten prieš pat jo akis? Ma
tyti kad Diksonas turi čionai ne tik priešų 
bet ir gerų draugų”, prabilo antgalo Kene
dis. ‘ /

Sekantį rytą mes ir vėl tęsėme savo ty
rinėjimus. Atlankėme Diksoną, kurį ra
dome besitariantį su savo advokatu, vieti
nio kalėjimo kambarėlyj. Jis buvo jaunas, 
aiškaus veido ir skaisčių akių vaikinas, ir 
rodė stebėtiną susilaikymą. Rodos, jis tu
rėjo būti nusiminęs, nors ir jautėsi nekal
tu, matydamas kaip visi faktai eina prieš 
jį, kaip visuomenė jį ujo. Bet jis nerodė 
nieko savo veide. Ję advokatas, Lelandas, 
pasirodė gana veiklus ir susidarė sau didu
mą Diksono laiškų, nors keletas atiteko ir 
prokurorui. Jų intalpa vienok nebuvo skel
biama ir nežinoma.

kad jis datuotas dienoje kurioje ji mirė.”
Ir jis ištiesė laišką prieš musų akis. 

Jis buvo rašytas keistu pilkai-juosvu raša
lu, moteriška ranka, ir skambėjo:

“Brangus Jonai: Nors mes sutikome 
nesUsieiti, bet visgi buvome geri draugai 
nors ir nesimylėjome daugiau. Nerašau 
pykdama, idant išmetinėti tau tavo naują 
įsimylėjimą, kuris užsidegė vos senam už
gesus) . Manau kad Alma Vilardžiutė kur 
kas geriau pritinka būti tavo žmona negu 
neturtinga vargšė artistė. Bet yra daly
kas artimai mus visus paliečiantis, apie 
kurį aš noriu tave perspėti. Jei neapsižiu- 
rėsime, visi papulsime į baisią košę. Turs- 
tonas, kuris buvo tik ką atvažiavęs pas ma
ne iš New Yorko, pasakoja buk esanti ko
kia tai abejonė apie musų persiskyrimo 
teisėtumą. Tu turbut atsimeni kad jis bu
vo pietinėse valstijose tuo laiku kada aš 
bylą užvedžiau, ir popieriai jam buvo in- 
toikta Georgia valstijoj. Jis dabar sako 
kad inteikimas buvęs apgavingas ir kad jis 
galįs nepripažinti persiskyrimo. Jei taip 
tai gali tu tapti įvilktas į teismą kaipo ati- 
tVaukėjas žmonos meilės nuo jos vyro. Ne
rašau to su blogomis mintimis, bet .norėda
ma pasakyti kaip dalykai tikrai stoti. Jei 
mudu butume apsivedę, aš turbult bučiau 
buvus kalta dvipatystėje. Bet jei mano bu
vęs vyraš norėtų, jis galėtų iškelti baisų 
skandalą. Ak, Jonai, ar negalėtumei tu su 
juo susitarti jei jis ko reikalautų? Neuž
miršk kad mes dar nelabai senai manėme 
būti laimingiausiais šiame pasaulyje — 
bent aš taip svajojau. Neapleisk manęs, 
nes pati žemė šauks prieš tave. Aš Aesusi- 
valdau ir vargiai žinau ką rašau. Man 
skauda galvą ir širdis plyšta pusiau. Aš ta
vo dar, Jonai, giliai širdyj dar tavo, bet vis
gi aš nenoriu būti pamesta, kaip pameta
ma senas drabužis del naujo. Tu žinai se
ną patarlę apie paniekintą moterį. Nevar
gink tos kurią apleidai. Vera.”

Pabaigus skaityti, Lelandas sušuko: 
“Tas laiškas niekad neturi būti perskaity
tas teisme!”

Kenedis nieko nesakė, tik akylai var
tė laišką. “Keistoka”, jis murmėjo. “Žiū
rėk kaip jis sulenkta^. Arba jis buvo para
šytas ne ant tos pusės popieros arba su
lenktas kad raštas butų viršuje. Kur šitie 
laiškai buvo?”
z • “Dalį laiko jie buvo mano šėpoj, o kitą 

dalį buvo ant mano stalo”, atsakė Lelan
das.

syk
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savaitinis laikraštis Į 
į moksliškų straips- I 
ydingas kiekvienam | 
.pkričio ar. sekančio, I 
gražių dovanų kny- I 
idorių. Užsirašykit I 
ašti.
ėt “Amerikos Lietu- I 
.šias laiškams popie- I 
pinigus siųsdami:' I

LTUVIS”
Worcester, Mass. I

NOS
iriausias Lietuvių Į 
įaulyje.
žmonės darbo žmo-

> Knyga ir Almana- 
jrmacijomis DYKAI 
:ruos NAUJIENAS.
is Amerikoje $7.00;

Šios

Likusią dienos dalį Kenedis praleido 
rinkdamas žinias apie Turstono apsiėjimus. 
Bet nieko svarbaus nebuvo rasta. Net at
lankę artimesnius miestelius negalėjom su
sekti ar buvo kam parduota cyanido ar ėd
raus sublimato, išskyrus tiems kurie turėjo 
teisės juos pirkti. Tik perkratinėjant mie
stelyje plintančius pletkus, vienas reporte
ris dažinojo kad Bonkurienės namo savinin
kas buvo Posteris, kuris tenai dažniau atsi- 
lankydąvo negu paprastas rendos iškolek- 
taviriias reikalavo.

Vakare sėdėjome hotelio skaitykloje, 
kuomet pamatėme advokatą Lelandą inei- 
narit Jo veidas buvo tiesiog baltas kai 
kreida. Netardamas žodžio, jis paėmė mus 
už rankų ir, pervėdęs per gatvę, įleido savo 
ofisn, ir užrakino duris.

“Kas nutiko?” paklausė Kenedis.
“Kuomet paėmiau šitą bylą”, jis prata

rė, “aš tikėjau kad Diksonas nekaltas. Dar 
ir dabar tebetikiu, bet mano tikėjimas gavo 
šiurkščių smūgių. Jaučiu kad ir tamistos 
turite žinoti ką aš suradau. Kaip jau pa
sakojau, man pasisekė sugloboti veik visus 
Diksono laiškus. Tuo laiku aš visų nebu
vau perskaitęs. Bet šį vakarą aš pradėjau 
per juos visus eiti, ir štai kokį laišką ra
dau. Rašo pati Vera Lytutė. Patėmykite

“Ofisas, manau, buvo užrakintas”, pa
klausė Kenedis, “ir nebuvo galima šitą lai
šką primesti prie kitų nuo to laiko kaip juos 
gavai į savo raukas?”

“Ne. Ofisas būdavo visados užrakin
tas. Be to nesimatė jokio ženklo kad kas 
čia butų inėjęs arba lietęs ką nors.”

Betardamas tuos žodžius jis greitai pir
štais vertė krūvą laiškų, lyg žiūrėdamas 
ar visi ten yra. Staiga jis staptelėjo.

“Aha!” jis sušuko susijudinęs, “yieno 
nėra.” Nervuodamas jis vėl pervertė krū
vą. “Taip, vieno nėra”, jis pakartojo ir 
žvilgterėjo į mus, visas neramus.

“Kas jame buvo rašyta?” paklausė Ke
nedis.

(Bus daugiau)

Lietuviškai-Angliška» ir Angliškai-Lietuviškao

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuva būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus).
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... 310.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas........... $11.00

Chicago, UI.
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IKTRIŠKŲ gydymų pasveik-

kas tau kenkia. Aš vartojo I 
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tandard Theatre Bldg* i
(ĖLDIENIAIS 10 IKI 1.
>k ant Trečių Grindų.

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

2 ’■ 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 astrtmomiškos saulinės sistemos tvarkos.

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

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

I 1 U

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

J.1 ■ ....--------------T* . ig

JUNKERIO PASIRYŽIMAS
Nors ir vargo daug atrasiu, 
Savo tikslo nepamesiu---- ,
Kiek galėsiu tiek laikysiuos; 
Nors kaip vargsiu—nedejuosiu, 
Karės mokslą studijuosiu, 
Sveiks gimnastikos mokysiuos.
Vargo tikrai daug turėsiu, 
Tankiai sargyboj stovėsiu, 
Busiu pririštas kasdieną; 
Kasdien šautuvą tąsysiu 
Ir daboklę atlankysiu, 
Reiks valandą nešt ne vieną.
Kasdien šalčiai, baladonės: 
Tankiai šalsiu be astobės, 
šilto guolio nebegausiu.
Dvejus metus taip kentėsiu, 
Prieš vadus savo drebėsiu, 
Daugel vargo paragausiu.
Leitenantu užtat busiu: 
Sprandątžvaigždėm’s apsisiusiu, 
Visus priešus iškaposiu;
O kaip jiegų daugiau gausiu, 
Net j dangų įsilaušiu, 
Miegančiam Dievui grūmosiu.
Aš į dangų įsilaužęs
Dievą nuo sosto nutrauksiu 
Ir jo tarnus išvaikysiu, 
Kurį už kojų nugriebsiu, 
Tuoj iš dangaus žemėn sviesiu, 
Vargo kęsti pamokysiu.
Dangaus angelus vaikysiu, 
Saulę, žvaigždes išdraskysiu, 
Ragus mėnuliui ilulaušiu, 
Dangaus gyvius iškaposiu; 
Paskui pragaran nujosiu 
Ir ten sau galo negausiu.
Aš ptagare įsigrūdęs, 
Pačioj gelmėj atsidūręs, 
Liuciperui suksiu sprandą: 
Kietus ragus jam nulaužiu, 
Vos pusgyvį bepareisiu — 
Tegul ir jis galą randa.
Velnius šokti išmokysiu, 
Geru rimbu pavaišysiu, 
Kasdien tuos bjaurybes plaksiu. 
Sunkių kančių paragausiu, 
Kaušą smalos išsitrauksiu 
Ir tada tik galą rasiu.

Kudlius.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Kud
lius, kuris seniau laisvai daina
vo apie šį ir tąK' dabar po saivo 
eilėmis pažymi: “Kaunas, Karo 
Mokykla”, iš ko suprantame kad 
jis pateko po disciplina ir eina 
oficieriaus mokslą. Ir pradžioj 
savo eilių kalba apie daug var
go kurį reikia ndšti ir klausyti 
vyresniųjų, nors pirmiau jo kiti 
klausė. Jis šias eiles rašo žie
mos laiku, in tą atvaizdina savo 
įsibaiminimu kad per du metu 
tankiai šaltį turės pakęst be pa
stogės — ir taip tas jį Įgąsdinę 
kad užmiršta jog per tuos du me
tu nebus ištisai žiema, o bus ir 
dvi vasarota, kada nenorės po pa
stoge sėdėt, tik džiaugsis kad iš
leidžia į orą.

Antroji pusė jo eilių — jo pa
siryžimas dangų ir peklą aplan
kyt — perstato tik paprastą 
musų smertelnų žmonelių įsisva- 
jojimą ir troškimus baisius di
delius darbus padaryti kada pa
sijuntame galėsią būti kiek di
desni už kitus, prasimušę virš 
kitų. Tik visa bėda kad niekad 
musų svajonės neišsipildo, ir tu
rime vaikščioti tais pačiais ta
kais kur pirmiau, tik gal pucuo- 
tais batais, žvaigždėmis ant kal- 
nieriaus ir grasesniuose rūbuose. 
Butų gerai kad tuomi ir užsi
baigtų musų troškimai, bet ne: 
vėl daugiau ir daugiau svajo
jam, daugiau ko norim, ir nie
kad nepaliaujam geidę iki pri
einam prie Paskutiniųjų Durų.

Mums užėjo dar Į galą pasaky
ti štai kas: Su gyvenimo aplin
kybėmis eini ir musų kalbos ir 
raštai: gerb. Kudlius patekęs į 
Karo Mokyklą rašo eiles iš savo 
patyrimų tenai, žuvininkas ir
gi niekad nerašo apie fabriko 
durnus, miesto. skurdą, ir mies
tietis poetas visai neapdainuoja 
karvių ir kiaulių.

į

Gerb. Juozas Jotis (iš Pitts- 
burgo), skaitęs musų pastabą 
prie pereitame num. čia tilpu
sių gerb. Svajonės eilių, sekan
čią : “Jau metai laiko kaip nieks 
neišriša mieilės klausimo”, už ką 
mes žadame skelbt kontestą, — 
sako: Ne metai ir ne tūkstan
čiai metų, bet nuo svieto pra
džios niėkas dar meilės neišrišo.

Ačiū už patėmijimą, prisipa

žįstame prie klaidos. Taigi, vie
toj išrišti klausimą kurio net 
per metus niekas neišrišo, dabar 
pavedame savo poetams ir poe
tėms rišti, tokį kurį tik per am
žius niekas neišaiškino.

y
Vėl mes prieiname prie išva

dos kad neapsimoka (poetus iš
garbinti dar kolei jie gyvi.

štai Baniuliui išvažiuojant į 
Lietuvą, “Tėvynė” taip jį išgar
bino, o štai "jis ėmė ir sugryžo, 
žadėdamas daugiau į tą “poetų 
ir dainų žemę” nekeliauti.

iz
Gerb. N. N. (vietinis, bijąs 

savo vardą paduoti del klerika
lų persekiojimų) sako:

“Jums ‘Dirvos’ klaidą pirma
me num.- kur Turkai rengiasi 
prie ‘Maujos Kasės’, parodė ki
tas, o jus ‘Vienybės’ klaidą pa
tįs patėmijbte, taigi čia aiškiai 
pasirodo faktas kad niekad mes 
savo klaidų nepatėmijam, o tik 
kitų. Meldžiu pridėt prie šio 
mano laiškelio jūsų mylimą saki
nį: ‘Kokie paiki tie smertelni 
žmoneliai.’ Ačiū.”

Ačiū ir tamistai už tokią gra
žią pastabą. Tas sakinis apie 
kitų ir savo klaidas yra senas, 
bet labai vietoj mums pastebė
tas.

y
Kalbant toliau apie Coue ir 

jo įsikalbėjimo metodą, turime 
pasakyti kad ji yra reikšminga. 
Prancūzai nuolatos kalbėjo ir 
kalbėjo: “Mums reikia anglies, 
mums reikia anglies” ir tt. ir be 
galo. Ir štai *— ji užėmė Ruhr.

Dar toliau, Lietuviai kalbėjo 
ir kalbėjo: “Mums reikia Klai
pėdos, mums reikia Klaipėdos”, 
ir tt. ir be galo — ir Įsikalbėję 
Klaipėdą užėmė. -

4/
“Tėvynė” No. 3 pagarsino ši

tokį didelį antga'lvį: “Revoliuci
ja Klaipėdos Krašte.”

Atsargiai, gerb. redaktoriau, 
nes žodis "revoliucija” labai sal
dus musų bolševikams, ir jiems 
bile jo suminėjimas vaizdinas! 
proletarijošių revoliucija, ir jie 
klaidingai gali pamislyt kad “Tė
vynė” raudona virsta.

n
Dr. J. šemoliunas laike gerb. 

Petrausko vakarienės papasako
jo šitokią pasaką apie kalvį ir 
dentistą:

Vienam žmogeliui Lietuvoj su
skaudėjo dantį. Jis nuėjo pas 
kalvį kad ištrauktų. Kalvis di
delėm replėm sugriebęs už dan- 
čio, žmogelį tampė po kalvę pu
sę valandos iki dantį ištraukė.

— Kiek už tai? — klausia 
žmogus.

— Penkiolika kapeikų, *— at
sakė kalvis.

žmogelis užmokėjo pinigus ir 
išėjo.

Už tūlo laiko jam atsiunčia iš 
Amerikos laivakortę. Atvažiuo
ja tas žmogelis į Ameriką. Ne
užilgo jam vėl suskauda dantį, 
ir jis nueina pas dentistą ištrau
kti. Dentistas mažom replai- 
tėm gražiai suima už danties, ir 
nei nejuntant tuoj ištraukia.

Kalbant daugiau apie tai kaip 
I reikia užsrlaikyt prie stalo, mes 
nors pereitame num. sakėme vi
siems TYLĖT jei neturi ko ge
ro kalbėt, bet musų tikslas yra

žmogelis klausia: — Kiek už! 
tai?

— Dolaris, — atsakė dentis- 
tas.

— Ką?! Man Lietuvoj kalvis
per pusę valandos trusęsi apie ne barti bet mokinti.
dantį paskaitė tik penkiolika ka- Taigi čia norime duoti pamo-
peiku, o tu čia už kelias minutas |kinimo ir tiems kurie moka už-
dolario reikalauji!

Tai buvo geras prilyginimas 
ant kiek žmonės supranta pro
fesiją ir kieflc moka atskirt kal
vį nuo dentisto.

“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.

I silailkyt — kurie dar nesenai iš
moko. Kuris mokantis žiūrėda
mas į kitus nemokančius savo 
draugui su pajuokimu į anuos 
rodinėja ir šaiposi, toks dar pai
kesnis už tuos kurie nemoka.

Kitas dalykas, jei priimi sve
čią, arba dalyvauji kito priėmi
me, nebandyk savo paikomis 
kalbomis Įpatraukt visų atidą i 
save.

Ar Jūsų Vaikai 
Išaugs i Pilna Augštį?

Ne tik ūgio klausimas, bet ir visas vaikų kūno ir 
proto išsivystymas yra rimta kiekvieno tėvo ir 
motinos rūpestis. Ištikro jie nori kad jų vaikai 
butų sveiki, stiprus ir pilno suaugimo.
Maistas kurį kūdikiai valgo turi nustatytą in- 
tekmę ant jų augimo. Mokslas įrodė kad valgiai 
turi intekmės ant augimo ir gyvenimo ilgumo. 
Rekordai rodo jog tautos gyvenančios iš pieno 
yra stiprios ir vikrios, n tos kurių valgiuose pie
no mažai arba visai nėra, netaip stiprios ir smul
kesnio ūgio.
Borden’s Eagle Pienas yra moksliškas suderini
mas pieno ir cukraus. Jame yra kiekvienas mai
stingumo veiksnis reikalingas kelti vikriai svei
katai. Duokite savo vaikams daug Eagle Pieno 
visokiais galimais budais.
Eagle Pienas yra pirmos eilės kūdikių maistas. 
Jį gydytojai rekomenduoja visur delei jo koky
bės ir vienodumo. Jei jūsų kūdikis neina svaryn, 
o norit maisto kuris padarytų.jį stipriu ir sveiku, 
duokit jam Eagle Pieną. Jei nežinot kaip jį var
toti, išpildykit kuponą, pasiuskit jį, ir gausit dy
kai pamokinimų jūsų kalboje.

VIENYBES DOVANOS
“Nebus Pieno, Nebus 

Žmogaus”
Tarp geriausių gamtos produktų, 

pienas vienatinai yra padarytas tar
nauti maistui.

Progresas modeminių žmonių yra 
paremtas ant jų naudojimo pieninių 
produktų, šiandienų nelaimė karės 
nuteriotos Europos yra stoka pieno, 
o musų šalies svarbiausia palaima 
yra- išteklius pieno.

Stiprumas ir tinkamumas Ameri
kos priguli pirmiausia nuo užtektinai 
pieno kiekvienuose namuose. Kitaip 
musų vaikai negali normaliai augti 
ir vystytis arba musų suaugusieji at
sakančiai palaikyt sveikatą ir lyg
svarą.

Tečiau pienas yra kebliausias mai
stas surinkimui, pervąžimui ir išpla
tinimui. Išlaikymui jo tyru iš gany
klos iki viedro ir iš viedro iki naudo
jimo reikalauja tiek daug atsargos 
ir gabumo kad didelė dalis pieno at
gabenamo kasdien į namus šioje ša
lyje esti netyra kaip turėtų būti. Ir 
pienas gadinasi daug greičiau negu 
kiti maistai.

Tyro pieno gavimas kiekviename 
name liko visoj šalyj galimu kuomet 
Gail Borden, 65 metai atgal, išdirbo 
procesą išėmimui didumos vandens 
iš šviežio pieno ir sudėjimui į dėžes 
to pusiau skystimo taip kad jis butų 
galima laikyti bile klimate.

Borden’s Evaporated Pienas yra 
garantuoto tyrumo ir sumaišytas su 
smulkiu cukrum—nieku daugiau. Jis 
turi visus maisto elementus.kokie pie
ne randasi, ir aprūpina namus nie
kad neišsibaigiamu šaltiniu pasitikė- 
tinos rūšies to labiausio reikalingo 
maįsto žmonėms visokių amžių.

čionai, nesulyginamo švarumo ir 
patogumo formoj, yra pienas vieno
dos pastovios rūšies kožnai šeiminin
kei,—tinkamiausias prie valgių gami
nimo kuriuose reikia pieno ir cukraus 
išvien. Jis sutaupo laiką, prašalina 
netikrumo keblumą, ir išriša klausi
mą gavimo šio tinkamiausio maisto 
visiškai tyro.

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

D O V ANŲ
Kalendorių, sieninį, istoriniu paveikslu, 

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

Prenumerata metams - - $3.50 
Lietuvon ------ $4.50

“VIENYBĖ”
193 Grand Street :: Brooklyn, N. Y.

KNYGŲ KATALOGAS
Naujas “Aušros" Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo 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 ___ ______ ___________ $150.000

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

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

AUŠRO9ĮSKNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL.
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(monologas)
Plieniunas ir

orkestrą, 
orkestrą.

co 
O

- Maršas. Orkestrą. 
Maršas. Orkestrą.

polka 
vairas 
gyvenimas

Benas.
Benas.

Orkestrą
Columbia Orkestrą

Meksikonų Benas

— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Armonikų duetas.

— Valcas. Orkestrą.
— Armonika solo.
— Armonika solo.
Dalis I; Armonika solo.

Polka 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiška Gitarų Orkestrą

dvi a likos. Tėvas

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

Polka. Benas
Lušnakojis 
Lušnakojis

Monologas.
Benas.

Benas.

Visi 10-coliniai Abiem 
Pusėm Rekordai 

Kainuoja 
75 Centai
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Padarykit Ilgus Vakarus Linksmais 
Su Columbia Rekordais
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Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu 
sykiu, Persiuntimą

Mes ApmokamReikalaukit “Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, daina, 

šaltyšius — Daina, kvartetas.
Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.

Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunienė.
Giesmė j Panelę švenčiausią — Soprano.

Avė Maria — Cello solo.
Ungar y šokis — čigonų muzika.

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

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

1 Bugalteris — J. Papartis — juokinga.
Draugė — Polka, muiika.

Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonai.
Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.

Į Sveikatą —> Maršas.
Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.

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

Linksminkimės — Muzika.
Per šilą jojau — daina, kvartetas.

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

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

Po ulįcle Motsovoj — Armonika.
Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.

Moja laba — Maršas — Armonika.
Vilniaus rūta — daina, kvartetas.

Drinopolis — Maršas.
Kas subatos vakarėlį — Daina, kvartetas.

Nuostabu — Maršas.
Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.

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

Žuavų Maršas —- Benas.
Lietuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.

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

Kur banguoia Nemunėlis. M. Petrau as.
Darbininkų Marsalietė — M. Petrausl s.

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

Sudiev — Mazurka. Benas.
Varpelis —- Valcas.

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

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

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

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

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

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

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

Bangos — Valcas, Orkestrą.
Linksmybė — Polka.

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

Kregždutė — Valcas. Orkestrą.
-Liuosnoris medėjas

Vėliavos nešėjas
šalies gražybė — Valcas. .Armonikų duetas.

Žuvininkų valcas
Gražioji Polka —

Pavasario rytas i— Polka.
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.
Ant Dunojaus bangų — Valcas.

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

Mėlynos akelės — Valcas.
Visur linksma — Valcas.

Šok į ratą —- Mazurka.
Žemaičių polka — Armonika solo.

Gudri — Mazurka. Armonika solo
Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą.

Tek’.ytė — Valcas. Orkestrą.
Ant Dunojaus Bangų — Valcas. Orkestrą.

Brangenybės — Tuo-Step. Orkestrą.
Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.

Preludijos — A. Gfamm, smuiką solo.
Ant aKlno karklai siūbavo — Choras.

Pasisėjau žalią rūtą — Choras
Oi Motule — Choras.

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

Vakarinė daina — Čižauskų duetas.
Ant marių krantelio — J. čižauskas. \ 

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

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

Mes padainuosim — Choras.
Saulelė raudona — choras.

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

Tu mano motinėle
Gimtinė šalis — J.

Sunku gyventi —
Kur bėga .Šešupė —

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

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

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

Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
Stumbriškių polka. Armonika solo/ 

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

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

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

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

Dainius — M. Petrauskas.

Rusiškas Bulgaras — Orkestrą.
Rusiškos žirklės — šokis, orkestrą.

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

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

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

Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.
Ant tėvelio dvaro — Maišytas choras.

Nesigraudink mergužėle — Maigytas choras.
Valiavai dieną — Maišytas choras.

Bijūnėli žalias — maišytas choras.
Gerkit, šaltyšėliai — Choras.

Oi kas sodai, do sodeliai — Choi as.
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.
Rūtų darželis — Mazurka.

Jaunimo polka.
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.

Pavasaryj — M. Petrauskas.
Mielaširdystė — M. Petrauskas.

Vai verčia, laužo — M. Petrauskas.
Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakejis 

Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis
Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis.

Pas tardytoją — Plieniunas ir Lušnakojis., 
Pavasario dainos — Columbia benas.

Pakol jaunas tai ir lisksmas.
Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir 
Dainininkas pas._  Plieniunas ir
Mergele tu mano miela —- Valcas.

Kur tu eini — Polka.
Laiškas Nuo Barbutes
Derybos
Virbalio
Sesutes
Liūdnas
Hotelyje
Linksma diena mums
Pulkim ant kelių
Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias
Jaunikio išsirinkimas
•Piršlybos
Plaukė žąselė
Noriu miego

Jonas mokina kariauti
Pas Fotografą
Gul šiandien
Sveikas Jėzau mažiausias

Du ubagu
UbagėlisOrkestrą.

Orkestrą.
Orkestrą.
Orkestrą.

Orkestrą.
Armonika solo.
Armonika solo.

— čižauskai, duetas, 
čižauskas, baritonas.

J. čižauskas.
Choras.
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Plieniunas 
Lušnakojis 

Orkestrą 
Kvartetas

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

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

Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠK1

Valcas.
Valcas.
Valcas.
— Valcas.

Cig6nų orkestrą.
Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

La Paloma (Karvelis) — Armonika.
Tripoli — Maršas.

Love (Meilė) — Valcas. Armonika.
Moon (Menulis) — Valcas. Armonika.

Žaliam gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą 
Baliaus karalienė — Valcas.

Meditacija — Instrumental]s kvartetas.
širdjs ir gėlės — Instrumentalis kvartetas.

Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.
Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika

Rojaus Kvictkelės — Instrumentų kvartetas.
Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.

Valse blanche — Valcas — Orkestrą.
Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestrą.

Ungariška Rapsodia — I. Stolofsky, smuiką
Pusto mergaites giesmė — I. Stolofsky, sm.

Niobe — Polka. Columbia Orkestrą.
Moteris — Polka. Orkestrą.

Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.
Meška — Mazurka — Columbia Oskestra.

Žavėjimas —
Mylimoji —

Tarp gėlių —
Estudiantina

Sybil lės svajonės *— Valcas.
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

Peteliškės valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjorneborgų maršas.

Lnudby Valcas — Armonikų duetas.
Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas

Norvegų vestuvių maršas — Cello.
Elfhill — H. Sandby, cello.

Luna Polka — Armonikų duetas.
Valcas — Armonikų duetas.

Annie Laurie — smuiką solo.
Užmiršsta — Smuiką solo.

Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.
Gražios Rožės — Polka. Muzika.

Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.
Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais.

Three-step Mazurka — Columbia orkestrą.
Močiutė — Mazur. Columbia orkestrą.

Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka.
Atsisveikinimas — Mazurka.

Kamarinskaja — Rusų šokis.
Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

Orkestrą.
Orkestrą.

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

Militariškas šokis — Benas.
Polka-Mazurka — Benas.

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

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

Kanarka — Smuiką solo.
Madrigal — Smuiką solo.

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

Finų polka — Benas.
Finiškas škotas — Benas.

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

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

Notturna F. Duų>— Citra solo.
Polka Mazurka — Orkestrą.

Podispanas — Orkestrą.
Dvasia — Valcas — Orkestrą.

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

Hedviga — Polka. Benas.
Andante — Smuiką solo.

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

Adagio — Cello solo.
Sūpynių valcas — Orkestrą.

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

Moterų širdis
Polka-Mazurka

Maršas polka
Serbų šokis —

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

Slavokų liaudies šokis — Orkestrą.
Mirksėjimas — Benas.

Algerijos maršas — Benas.
Šiaurių darda ša s — Orkestrą.

Čigonų dainos — Smuiką solo.
Pergalinga Amerika — Benas.

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

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

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

Krakoviakas — Lenkų šokis. Armonika.
Švedų Armijos muzika — Orkestrą.

Parodos maršas — Orkestrą.
Stoormano Valcas — Armonikų duetas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rugiapjūtė — Valcas. Benas.
Gražiausia mergina — Polka. Instrum.

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

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

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

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

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

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

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

Linksmi' vaikai — Polka.
Saldus gyvenimas — Polka-Mazurka.

Lenkiškoj užeigoj — Mazurka.
Aplink pasaulį — Polka. Ksylofonu

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

Saldus bučkis — Polka. Koncertina
Meilės Dievuko polka — Jazarimba orkestrą.

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

Girnakalis — Armonika.
Pietų mergaitė — .Valcas. Benas.

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

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

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

Allegheny upes valcas — Benas.
Rakieta — Galopas — Benas.

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

Josefinos polka — Benus.

Jazarimba Benas.*
Jazarimba benas.

Orkes.

solo.

solo.
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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 — 1

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

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

Kalnų karalienė — Europinis Jazz Benas.
Mylinti porelė — Eurapiškas Jazz Benas.

Vynuogių rinkimas Italijoj — Biboro orkestrą.
Du broliai — Biboro orkestrą.

Linksmi keleiviai
čiuozinėjant —

Italijos vynas —
Muzikalia 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 orkestsa.

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

i Rosina polka — Tarptautinis benas.
Maršas No. 7 — Tarptautinis benas.

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

Skaisčiai šviečia mėnesėlis — Rusų bal. ork.
Orientalė procesija — Rusų balalaikų orkee 

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

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

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

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

Čiužinėto jų Valcas — Benas.
Klerneta ’— Kaimiečių valcas. Benas.

Mano mylima žvaigžde — Gitarų duetas.
Edelweiss ir fiolkos — Gitarų duetas.

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

Jaunas ir Senas. Mazurka. Smuikų duetas.
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 Auks. Vakaruose. — Orkestrą
Ta pati, antra dalis

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

Gyvenimo Linksmybė—Polka
Ryto Gražybės

Tyroliškas Ežeras — Valcas
Adelia — Valcas
Kaimo Paroda —
Visafdžaliuojanti Polka 
Namų lankui — šokio muzika. 
Amerikos Gražybė — šokio muzika

Jaunoji
Taika ir Liuosyb* — Valcas
Pergalės Šokis
Kiekvieno Šokis

Linksmi Kalifornijos Vaikinai
Ateina ir išeina —
Auksinė Jaunystė
Užgeso Šviesos

Hedwigos Valcas
Kalėdų Vakaras
Rosemary — Polka 
Hop sa-sa Šokis 
Linksmi 
Klaunas 
Mergelė 
Mergelė

Nedėlios
Del musų jaunimo —- Polka

Malonus Gegužis — 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 Akeles — Valcas
Perkuninkas — Maršas
Vartų Miestas — Maršas
Lietuviška Polka 
Per virvutę — Polka •

Kaip Klaipėdos Lietuviai 
Rengės Kovon

Artinantis laikui kada mano
ma galutinai išspręsti Kląipėdos 
krašto likimą, krašto gyventojai, 
ypač Lietuviai, (kurių čia dau
giausia yra, vis labiau ir labiau 
susirūpina šiuo klausimu: ‘‘Kas 
bus iš musų? Ar kliusim Len
kams, ar busim 'laisvi!” Kad ne
patekus į Vergiją, gruodžio 18 
d. Klaipėdoje įsikuirė Laikinasis 
Mažosios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetas. \

šitan komitetam išrinkta Strė- 
kis, Lėbartas, Saulinsikis, Bruve- 
ladtis ir kiti. Be to šitame ko
mitete sutiko būti Lietuvos Pa
triarchas, senas Prūsų Lietuvių 
veikėjas, 'Martynas Jankus, ši
tas komitetas skaitosi Centrali- 
nis ir savo 'buveinę turi Klaipė
dos mieste. Jo tikslas: veikti 
į Klaipėdos krašto gyventojus 
kad kraštas 'per provizorinį ar 
nuolatinį “Freištatą” nepatektų 
Lenkų vergovėn. šiitas komite
tas platina atsišaukimus, rengia 
susirinkimus ir varo.kitą propa
gandos darbą. Visuose Klaipė
dos (krašto (kampuose steigiasi 
šito komiteto skyriai. Kadangi 
jau visai arti Klaipėdos krašto 
sutvarkymo išrišimas, visi Lie
tuviai ir gyventojai kuriems ru
pi krašto likimas, Teaukite šitą 
komitetą! Jis užiims labiausia 
tuo kad iš visų Lietuvių gavus 
pažadą su vardu parašu jog jie, 
kaipi| Lietuviai iš teisingumo at
žvilgio įstoja už Lietuvą.

Kada norėsime savo Tėvynę 
išgelbėti, tai ir išgelbėsime. Tat 
visi 
dan 
visi

stokime kaip vienas! Var- 
šviesios Lietuvių ateities 

prie darbo!

Degtinės Aukos
Papilys, Biržų-PasvaJio ap.— 

Lapk. 27 d. Papilio miestelyje 
rasta vieno nuvargusio ūkinin
ko namuose
šeimininkas užmuštas 'kirviu, o 
jo sūnūs daržinėje pasikoręs. 
Kalbama kad . tai yra alkoholio 
aukos.

Žingsniai

Klarnetų Orkestrą
Klarnetų Orkestrą
Orkestras Muzika

Hawaiiška G. Ork.
Hawaiiška Gitarų

Muzika

už stalo 
iš Athlonu 
Rytą — Polka

Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą
OrkestrąBalalaikų

Balalaikų Ork. 
Instrumentų Kvartetas 
Instrumentų Kvartetas 

Orkestrą
Polka švilpynėmis

Instrumentų .Muzika 
Instrumentų Muzika 

Hawaiiška Gitarų Orkestrą 
Hawaiiska Gitarų Orkestrą 

Alpinu Kvartetas 
Alpinu Kvartetas 

Orkestrą 
Orkestras Muzika 

Armonika 
Armonika 
Orkestrą 

Benas 
Čigonų Orkestrą 
čigonų Orkestrą 

Orkestras Muzika 
Orkestrą 

Armonika Solo 
Armonika Solo 

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Polka
Polka 

čigonų 
Čigonų

Balalaikų Ork. 
Balalaikų Ork.

Beno Muzika 
Beno Muzika 

Armonika Solo 
Armonika Solo

Naktinė Kepurė — Airiškas Džigas
Airiškas Šokis

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

Tarptautiškas Maršas 
Tarptautiškas Maršas

Avė Maria
Agnus Dei (avinėli Dievo)

1 
2 

Triuba

Smuiką 
Smuiką 

Orkestrą 
Orkestrą 

Armonika solo
^Armonika Solo 

Beno 
Beno 
Beno 
Beno

solo ir Orkestrą 
Triuba ir Orkestrą

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Kiek Baltų Išrinko Pre
zidentą

Gruodžio 21 d. įbuvo preziden
to rinkimais. Seimo posėdis ati
daroma. po pusei vienuoliktos* v 
Seimo atstovų vietos: dešinėj 
ūkininkų, krikšč. demokratų ir 
darbo frakcijos pilnos; kairėje: 
valstiečių, liaudininkų, socialde
mokratų ir kt. tuščios.

Ministerių Jotose — vykdo
mosios valdžios nariai, Kariume- 
nės Vadas; diplomatų ložose — 
svetimų valstybių atstovai. 
Svečių vietos pilnutėlės. Publi
koj Imatyti ir tų Seimo narių 
kurių vietos yra tuščios?

Seimo pirmininkui pasiūlius, 
renkama komisija balsams skai
tyti, kurios išrenkama trįs at
stovai.

Balsuojama kortelėmis užda
rytuose vokuose.

Komisijai suskaičius balsus ir 
parašius protokolą, pirmininkas 
skelbia rinkimų rezultatus; bu
vo šie: už A. Stulginskį 18 bai
sų. Daugiau kandidatų nebuvo.

Balsavimo metu saiėn inėjo 
atstovai Vileišis ir Natkevičius; 
pastarasis reikalavo patikrinti 
Seimo kvorumą ir prašė balso 
del balsavimo motivų. Pirminin
kas balso atst. Natkevičiui neda
vė, nes ėjo slaptas balsavimas.

Patikrinus kvorumą, pasirodė 
esą 39 atstovai. Kvorumas yra. 
Balsuojama antrą kartą.

Antrą kartą balsavimo šie da
viniai: viso balsų paduota 25; 
už A. Stulkinskį 18 balsų; už E. 
Galvanauską 3 balsai; už Ant. 
Smetoną 2 balsai. Ginant kon
stitucija, skelbiama trečias bal
savimas.

Atstovams padavus balsus, ir 
komisijai juos suskaičius, atst. 
Natkevičius priėjęs arti Prezi
diumo norė(jo perskaityt valstie
čių liaudininkų pareiškimą, bet 
jam nebuvo leista skaityti, ir, 
jam priešinantis, kilo trukšmas. 
Tru'kšmui praėjus, Pirmininkas 
skelbia balsavimo pasekmes: vi-' 
so paduota 36 balsai, visi už A. 
Stulginskį, ir paskelbė kad Alek
sandras Stulginskis išrinkta Re
spublikos. Prezidentu. Preziden- ’ 
to rinkimuose valstiečiai liaudi
ninkai ir soc. demokratai neda
lyvavo, nes nebuvo susitarę su 
krikščionių frakcijom del kandį 
dato į prezidentus.

J
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IETU VOS

aipėdos Lietuviai į 
rages Kovon
tis laikui kada mano- j 
įai išspręsti Klaipėdos 1 
tną, krašto gyventojai, I 
uviai, (kurių čia dau- 
a, vis labiau ir labiau !
šiuo klausimu: ‘.‘Kas 

sų? Ar 'kliusim Len- 
usim laisvi!” Kad ne- ■ 
Vergiją, gruodžio 18 
oje įsikūrė Laikinasis ' 
sietuvos Gelbėjimo Ko-

unitetan išrinkta Stin
tas, šaulinskis, Bruve- 
rti. Be to šitame ko- 
ti'ko būti Lietuvos Pa- Į 
senas Prūsų Lietuvių 
Martynas Jankus, ši- , 
etas skaitosi Centrali- [ 
o buveinę turi Klaipė- į 
te. Jo tikslas: veikti į 
os krašto gyventojoj [ 
as per provizorinį ar r 
“Freištatą” nepatektų 
rgovėn. šiitas komite- | 
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msir varo.kitą propa- t 
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:o (kampuose steigiasi S 
teto skyriai. Kadangi
arti Klaipėdos krašto i 
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gyventojai kuriems ru- Į 
likimas, retinkite šitą |
Jis užiims labiausia [ 

š visų Lietuvių gavus t 
i vardu parašu jog jie, 
tuviai iš teisingumo at- [ 
loja už Lietuvą.
norėsime savo Tėvynę į 
tai ir išgelbėsime. Tat Į 
me kaip vienas! Var- | 
sios Lietuvių ateities f 
darbo!

gtinės Aukos
ų Biržų-Pasvalio ap.— 
! d. Papilio miestelyje f 
;no nuvargusio ūkiniu
ose dvi aukos. Tėvas i 
tas užmuštas 'kirviu, o t 
s daržinėje pasikorę. | 
. kad ,Jtąį yra alkoholio j

DIRVA

Baltų Išrinko Pre* 
ridentą
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Nauji Fabrikai
Akcinė b-vė “Stiklas” pabai

gė statyti pirmą Lietuvoj stiklo 
fabriką. Fabrikas įrengta su- 
lyg paskutiniais technikos rei
kalavimais ir pastatytas keliui 
kaimų centre ties plentu, netoli 
gelžkelio, ties Nemunu liž 5 kilo- 
metų nuo Kauno. Fabrikas ga
lutinai įrengtas ir (sausio mėn. 
pradeda veikti. ,

Biržuvėnių dvare baigiama 
statyti popiero fabrikas, kuris 
netrukus bus atidarytas. 

i' > ▼ ▼ ▼

Prekyba Didėja
Litus įvedus, Lietuvos preky

ba su užsieniu buvo sutrukdyta; 
dabar kas kart prekyba didėja; 
randama naujų rinkų Lietuvos 
žemės ūkio produktams. Spalio 
mėn. išvežimas siekė 1,500,000 
litų, o lapkričio mėn. jau 6,850,- 
000 litų.

W v

Pakeliama Mokesniai
Nuo sausio 1 d. įvesta naujas 

pačio, telefono ir telegrafo tari
fas. Už paprastus laiškus Lie
tuvos ribose reikia mokėti 25c., 
atvirlaiškiai — 15c.; į užsienius 
paprasti laiškai — 60c., atvirie
ji laiškai — 30c. Už telegramo 
žodį .Lietuvoj 25c. ir 50c. už 
kiekvieną telegramą.

Ministerių kabinetas nutarė 
nuo sausio 1 d. įvesti naują gelž- 
kelių tarifą. Už keleivių perve
žimą bus imama nuo keleivio ir 
kilometro : I klesa — 20 centų, 
II 'klesa •— 10c., III kl. — 5c.; 
už 10 kilogramų bagažo nuo 
kiekvienų 10 kilog. po 10c.

Nuo sausio 1 d. žymiai, padi
dinta valstybės įstaigų tarnau
tojams algos; bendrai veik iki 
100 nuoš.

(“Trimitas”)
▼ ▼ ▼

Paliuosavimas Atmesta
Lietuvos Seimp teisių komisi

ja atmetė socialdemokratų rei
kalavimą paskelbti visuotiną 
politinių prasikaltėlių amnestiją 
ir pavedė ministerių kabinetui 
peržiūrėti visų politinių kalti
namų bylas. 

W W ▼

Melagystė apie Litus
Paskutinėmis dienomis Kaune 

pasklido gandų jog keliose vie
tose susekta netikrų litų dirbė
jai. Pradėjus tirti gandus pa
sirodė kad juos paleidę įvairus 
spekuliantai ir Lietuvos priešai 
darydami paskutinių pastangų 
suardyti jau pilnai įsišaknėjusį 
visuomenėj pasitikėjimą litais, i 

, > Vokiečių markės išimta Lie
tuvoj nuo sausio 1 d. 

v ▼

Bus Naujas Ministerių 
Kabinetas

Lietuvos kabineto klausimas 
artinasi išrišimo. Kabinetas su
sidarys iš krikščionių-demokratų 
bloko, šiuo tarpu deramasi del 
vietų pasidalinimo naujajam ka
binete, Daugiausia ginčų kįla 
del švietimo ministerio1 portfe
lio, j kuri pretenduoja kaip krik- 
ščionįs demokratai taip ir liau
dininkai. Tečiau manoma jog 
klausimas bus išrišta pastarųjų 
naudai. Kandidatu į ministerių 
pirmininką minima krikščionių 
demokratų lyderis (Kun.) Kru- 

‘ pavičius. Užsienių nhinisteriu, 
kaip numatoma, liks Galvanau
skas ; finansų — Petrulis; švie
timo ministerių minima Lietu
vos Universiteto matematikos 
fakulteto dekanas Prof, žemai
ti^. • •

(“Rygos Balsas“)
, ~PAJIĖŠKAU Juozo Valinsko, 

girdėjau gyvena Clevelande. Jo 
paties meldžiu atsišaukti arba 
apie jį žinančiu pranešti.

P. AKŠIS 
8205 Euclid Ave. , Cleveland.

M. X. MOCKUS
gyvena Meksikoj, ir sako kad Iš TIK
RŲ PAVEIKSLŲ jus galit pažinti 
garsingąją šalį MEKSIKĄ, jos žmo
nes, jų gyvenimų, aprėdalus, j dailą, 
arkitekturą, namus, miestus, istoriš
kas ir žymias vietas, dirbtinas ir 
gamtiškas keistenybes, ir tt. iįie pa
veikslai yra fotografiški ad>a' kolo- 
ruoti, gaunami pas mane. Keturi už 
$1, geresni 3 už $1. Vaizdai Qexico, 
36 paveikslai vienoj knygoj, $2.' Pri
statau ir Lietuviškas pilnas tikras Bi- 
blijas, su nurodymais. Biblija didėji, 
$7. Biblija mažesnėj:, $5.

Per mane galima užsisakyt “Dir
vų” ir kitus pažangius laikraščius, 
taipgi įvairias Lietuviškas knygas 
už nužemintas kainas.

Pinigus siųskit bankos draftu ar
ba pačto ar ekspreso money orderiu. 
Nesiųskit pinigų registruotam laiške. 
Norintis gauti atsakymų turi atsiust 
penkias štampas po 2c. Mano adre
sas:

M. X. MOCKUS
(Dept. 10) Apartado 1378 
Guadalajara, Jal., Mexico.

Reikalaukit “Dirvoj” Siu Naudingu Knygų
GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 

ISTORIJA - BIOGRAFIJA
1319. Iš Mano Atsiminimų. Dr. Vincas Pietaris. Su au

toriaus paveikslu. Spaudon prirengė Dr. J. Ba
sanavičius. Telpa čia pirmiausiai trumpa bio
grafija Dr. V. Pietario I. Apie savų. II. šei
myniški atsitikimai. III. Žiurial-Gudeliai. TV. 
Žiurių-Gudelių apygardės. V. Apie Sudavijų- 
Suvalkijų. VI. Pašešupių balsai ir VII. Lapės 
gyvenimas ir mirtis; pagal senų žmonių pasa

kas. Chicago, 1905. pusi. 301 .......................... 1.26
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 Lietuvų ir Azijų. Parašė Prancūzų
Juzė. Philadelphia, Pa. 1914. Autorė aplankė 
Francuzijų, Belgiją, Vokietijų, Lietuvų ir Rusi
jos svarbesnes vietas kaipo: Taškentu, Samar- 
kandų, Bucharų, Chyvų, Mervų, Užkaspijų, Kra- 

novodską, Kaspijų, Baku, Tiflisą, Vladikaukazą, 
Rostovu, Maskvų, Tverų, Petrogradu ir tt. Su
rinko svarbesnių vietų ir žmonių fetografijas ir 
patalpino jas šioje knygoje, aprašydama viską 
labai žingeidžiai, kų svarbesnio tose vietose pa
tyrė. Yra tai labai naudinga knyga perskaityti 
tiems, kurie nori dasižinoti apie tų šalių būdų, 
papročius ir sųlygas, ypač tiems, kurie kada nors 
mano į svietų keliauti ir vienų, ar kitų tų vietų 
aplankyti, ar ten laimės jieškoti. Knyga didelio 
formato. 370 p., ............................................. 2.00
Tvirtais apdarais ............................................... 2.50

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

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

1328. Kultūra ir Spauda. Parašė Dr. Emil Loeb.
Lietuvių kalbon išvertė Vaidevutis, čia aprašo 
kokių svarbų turi spauda kultūroje, laikraščių ir 

; knygų veikm. žmonių gyvenime ir tt. Labai nau
dinga perskaityti kiekvienam. Chicago, Ill. 
1912, pusi. 153 ............................................... 60c

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

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

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

1.331. Kultūros Istorija. Trijose knygose, su dau
geliu paveikslų. TMD. leidinys. Istorija iš 
senų amžių žmonijos vystymosi kultūroje. 
Surengė J. A. Chmieliauskas. Kiekvienas 
apšvietę mylintis Lietuvis turi šias knygas 
turėti. Knyga I, 196 pusi.................... $1.00
Drūtais apdarais ................  $1.50

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

1333. Kunigas A. Vienožinskis ir jo dainos. Parašė
Kl. Jurgelionis. Scranton, Pa., 1911, pusi. 26 .. 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 Žinyčia. 
Parašė Iksas. 12 skyrių, 271 pusi..................... 1.00
Audimo apdarais ........................................... 1.25

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

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

1337. Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos Valstybės. 
Istorijos braižinėlis apie Suvienytų Valstijų 
prasidėjimų ir jų kovų -už neprigulmybę nuo 
Anglijos. 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 Lietuvų ir 
kaip jį kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai. Chi
cago, 1903, p. 41 .............................................'.. 20c

1339. Lietuvių Pratėviai Mažoje Azijoje nuo Senovės 
iki jie pateko po valdžia Persų. Parašė Lietu-

į vos Mylėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 283 
( • • puslapius ir didelis tnapas, parodančias vietas, 

kur senovėje gyveno lietuvių pratėviai. Ap
rašo lietuvių padėjimų dar 800 metų prieš Kri
staus gimimų. 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. Gražiausia 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

' t
Azijų ir prietikius su kitomis tautomis barba
rų. Plačiai surinkti faktai iš senovės lietuvių 
kultūros, tikėjimo ir politikos. Gausus rankius 
medžiagos mokslinčiams ir istorijos populiari- 
zatoriams. Parašė Jonas Šliupas, M. D. To
mas I. Plymouth, Pa., 1904, p. 464 .............. 2.00

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

1345. Lietuvių šeimynų Istorija Juškevičiaus Dainose. 
Jei nori žinoti, kaip senovėj lietuviai gyveno, 
tai perskaityk šitų knygų. 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

1358. Lietuvių Prabočiai Lydai. Istoriškas aprašymas 
garsingos senovės Lydų tautos, kuri, kaip ma
toma, yra buvusi lietuvių prabotė. Parašė J. O. 
Sirvydas, Cleveland, O., 1918. Pusi. 85...........r 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 kovų už pa- 
siliuosavimą, kova su Lenkais, Vokiečiais, bol
ševikais, Steig. Seimas ir viskas kito. So. Bo
ston, Mass........................ ... .......... $1.00

1355L 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 ... ,.............   50c

1356. Lenkų 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. Prapolianis, ver
tė Patriotas. New York, 1918, pusi. 264 .. $1.00
Ta pati apdaryta ............................................. $1.50

1357. Knyga apie Lietuvos Kariumeną. Puikiausias 
iš dailiųjų musų spausdinių, didelio formato 
knyga, su daugybe paveikslų Lietuvos Kariu- 
menės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jauni
kaičių kovotojų, kurių nevienų iš veidų pažin
site jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. Kny
ga susideda iš 176 puslapių, didelio formato, 
apima kariumenės istoriškų užgimimų ir vei
kimų iki 1919 m. Minkštos odos viršais. .. $3.00

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

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

sington, UI. 1908, pusi. 40 . . . .' r.. 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 .. 35c

895. Dainos Vasaros Grožybių. Ir šiaip visokios 
meiliškos, tautiškos, kariškos ir juokaunos. Čia 
telpa viso 21 dainų. Chicago, UI. 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 25 metų jubilėjaus raštiško darbo prof. 

-Kun. Dambrauskui autorius aukauja. Vilniuje, 
1909, pusi. 53 .................................................... 25c

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 . - 15c

902. Dainos-Juokeliai, net Linksta Keliai. Linksmų
juokingų dainelių knygelė, su paveikslais. 
Worcester, Mass., 1916, p. 56 ....................... |. 20c

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

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

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 iliustriiota. Dalis knygos perspausdinta 
iš ‘‘Keleivio” Kalendoriaus 1913 m. So Boston, 
Mass., 1914, pusi. 95 .............................................  25c

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

921. Gyvybė. Kantatas ir kitos trumpos poemos.
Parašė Jonas Viskoška. Telpa čia eilės: Gyvybėf 
Ištvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai ir Jauti
mai. Chicago, UI. 1907, pusi. 41.......................... 15c

922. Girtuoklių Gadzinkos ir kitos apie girtuoklystę
dainos. Plymouth, Pa., 1907, p. 16 r........ 15c

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, puik. .... 10c

925. Gludi-liudi ir kitos Lyrikos Eilės. Parašo Kl.
Jurgelionis. Kaina ..............................................  50c

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

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

929. Graudus Verksmai arba pasibudinimas prie
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 .............. 15c

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

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

990. Lakštutės giesmelės. Jaunimo mėgamųjų dainų
rinkinėlis. Vilnius, 1908, p. 32 ...................... 15c

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

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

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

1014. Naujausios ir visokios dainos. Boston, Mass.,
1907, pusi. 124............ F........... 50c

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

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

1026. Palemonas ir Giržduta. Apysaka eilėse, iš se
novės gyvenimo pagal žmonių pasakų, senovės

- įtikėjimų ir savo fantazijos. Parašė M. D. S.
Plymouth, Pa., 1904, p. 72 .............................. 25c

1027. Ponas Bartkus. Sumastavo kun. A. Burba. Ant
ra laida. Plymauth, Pa., 1908, pusi. 21.............. 10c

1028. Pirmieji Žiedai. Eilės. Parašė Jovaras. Chica
go, Ill. 1909, pusi. 27 .............................................. 10c

1029. Pasakos-Dainos Veselijoms. Surinko kun. K.
Oleknovičius. Aritra laida. Chicago, UI., 
1904, pusll 63 ................................................... 25c

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

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

1042. Rūtelė Musų Dainose. Parašė Kragas. Kau
nas, 1912, p. 28 ......................................*•••.• 15c

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

1049. Skambančios Stygos. A. J. Našlaičio pir
mieji bandymai. Daug 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 .........  Z 10c

1056. Svetimoj Padangėj Pasaulio Verpetuose. Di
delio formato eilių, dainų ir prietikių knyga, 
šešiuose skyriuose, parašė A. J. Jokūbaitis. 
Su autoriaus paveikslu ir daugybe iliustraci
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. Pusi. 80. Kaina .... ........................... .. 85c

1063. Tikrosios dainos, dideliai naudingos. Surinktos 
iš daugelio raštų. Sutaisė I. D. Chicago, Ill., 1904

z m., pusi. 32............... ............... -.............z../.............. 10

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. 56 ............................... 30c

1221. Nekaltybė, žiūrint jon iš kertės pilozopijos. Ver
tė iš vokiško J. Gerutis. Shenandoah, Pa., 1907, 
pusi. 89.............................................................. 25c

1235. Pasikalbėjimas apie dangų ir žemę. Vertė iš
svetimų kalbų P. A. Ši knygelė suprantamoj 
kiekviepam kalboj aprašo, kokiu budu žemė su
kasi apie saulę, kodėl mes 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. šviesa, 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 .......... 25c

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. Budrikas. Cleveland, 1921, p. 55 25c

1240. Paskaitos iš Biologijos ir Bakteriologijos. Su
paveikslėliais. Parašė Dr. A. Garmus. Brook
lyn, N. Y., 1912, pusi. 172............ ..; k................... 50c
Ta pati apdaryta...................................................... 75c

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 ..................................................................... 45c
1248. Sodiečių dangus. Pagal K. Flamarijono, para-.

šė kun. J. Gerutis. Kaunas, 1909, pusi. 79 .... 30c 
1250. šeimynos istorija. Peržvelgta šeimynos formos

ir besiplėtojimas senovėj. Kaina ........ *............... 10c
1252. Trumpa Geometrija (su 147 bruožais). Para

šė P. N. Tilžėje, 1900, pusi. 73 .. ............... 40c
1253. Technikos Stebuklai. Surašymas šių amžių 

technišku dalykų išsivystymo, kaip orlaivių, 
požeminių kelių, laivų, gelžkelių, automobi
lių ir kt. TMD. leidinys. Su daugeliu pa
veikslų. Sulietuvino J. A. Chmieliauskas.
142 pusi................... 40c
Audimo apdarais .................................................. 75c

1256. Vanduo ant Žemės, Po žeme ir Viršuj Žemės.
T. M. D. leidinys, iš Rubakino vertė Drugys.
Chicago, 1900, pusi. 33 ...................................... 15c

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 
kiekvienam pasiskaityti. Tilžėje, 1908, p. 48 .. 30c

1263. Žemės išpažintis. Visų prieinamoji geologija 
ir paleontologija. Su daugeliu paveikslėlių. 
Pagal Bitnerį parašė J. Baltrušaitis. Phila

delphia, Pa., 1909, pusi. 55 ... . .   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 parašė
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1912, pusi.63. .... 25c

1266. žmogaus Pareigos. Parašė Giuzeppe Mazzini.
Vertė V. K. R. ‘Ateities’ spauda 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- 
švintas. Kaina .................................................. $1.00

1268. žemės Istorija. Su paveikslėliais. TMD. lei
dinys, parašė S. M. Chicago, 1904, p.. 54.... 25c

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, UI., 1901, pusi. 37 .......................... .*... 15c

1272. Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Istoriš-
1 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 audeklu ..................:... 1.50

1273. Ar Buvo Visuotinas Tvanas (Patapas)? Pa
gal J. M. McCann ir kitus 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

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

Gydytojas ir Chirurgas 
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI 

982 E. 79 S£į Cleveland, O.
— Telefonai — 

Rosedale 5758, Princeton 431

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje:
Užrašykit jiems “Dirvą

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

rrospeet 202.

Dr. T. A. Hanlen
DANTISTAS 1X1'

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite .pas tikrų Specialistų, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir- kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-

99 riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 
u vttvV dengs man tikrų 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 tų padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimų.

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.

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, Vyturė
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.. 50c

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

1075. Vabalninkčnų dainos. Surinktos per Stasį Vala-
ską. Antra padidinta laida. Chicago, Ill., 1911, 
pusi. 56 .....................................................................  20c

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

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

perskaityti. So. Boston, 1920 ....-.................. 25c
1277. Apie Lietuvių asmens vardus. K. Būga. Vilniu

je, 1911, pusi .52 ........................................ 50c
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 įcun. A. Saba
liauskas. (Su gaidomis). Vilniuje , 1911, 
pusi. 16 .....................................'..........'.......................25e

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

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

1283. Antano Baranausko laiškai į prof. Joną Ban-
-douin’ą de Courtney. (Iš "Lietuvių Tautos”), 
-Vilniuje 1909 m:, pusi. 28..........................................85

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

1289. Chinija, Dangiškos Ciesorystės gyvenimo ir pa
pročių vaizdeliai su paveikslais. Parašė S. K. 
Krukovskaja. Vertė J. Laukis. Chicago, UI., 
1911, pusi. 101 .  40c

1285. Antanas Klementas. Lietuvių rašytojas pradžio
je XIX-tojo amžiaus (iš “Lietuvių Tautos"). Su- 

. taisė M. Biržiška. Vilniuje. 1910 m., pusi. 140 
. didelio formato .............   50c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.



PRASIDEDA

PRADEK GYVENT PELNINGAI

or

In

3352 Superior Avenue

DAF
H DARBINI

paikoj ant gelžk* 
‘•’’nnoDes,

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

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

Ardam, OkK, 
žymių piliečių, n 
Mano, laukia ta 
nužudyme trijų i 

Bastrop, La., Ii 
tarimų Klano 
rių kaitinamų m 
žmonių:

Lokomotiru 
prezidentas Stone 
no stalo su Schwa 
knato, if kitais ka 
po direktorius vie 
šių banku, Empii 
NwYoriie. Loki 
nisjių Unija paėir 
m Muko akcijų irti 
SI8®bno su kapit 
Jiiwa tun savo ofis 
ir smalkiai aunanti 
tikslas yra steigti 

haukus; arba
Prie kitu buki). -

Paskiausia padar 
das bemotorimu oria 
lp Francuzo, kuris į 
valandas su viršum, 1 
“a sparnuotam bri

Laišką
J. TILVIKAS,
743 Bisson Ave., Akron, O.

Cleveland, Ohio
Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utarninke, Ketverge ir Subatoj 

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

Pereitos savaitės p 
rijoj Valstijos valdi 
Mū respublikonus i

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Prihceton 2727

Juoza.pr.is parvestas pas Poti- 
parą, Eg-’pto karvedį, už vergą. 
Vaizdelis iš pirmos scenos, pir
mojo akto, dramos “Juozapas 
ir Zelbora” ir “Paraono Sap
nas”. Si didžiausia bibilškai 
meilės drama bus perstatyta

Lietuvos Artistai CIevelande. 
Pereitą nejlėldienį pavakaryj iš 
Daytono pribuvo į musų koloni
ją trys Lietuvos artistai-koncer- 
tininkai — P. Oleka, M. Leške- 
vičius ir J. Byra, čia būdami 
visą savaitę laiko, iki koncertui 
kuris atsibus subatoj, nuo 8 v. 
vakare Lietuvių salėj, jie -ren
giasi kuopuikiausia pasirodyt 
Clevelandiečiams — ir galima 
užtikrint kad dalyvaujantieji iš
gins ko "negirdlėjo.

Programas jų koncerto, kaip 
jau teko matyti, yra nepapras
tai žingeidus ir gražus. Visą va
karą koncertuos tik jie vieni, be 
priemaišos vietinių ar iš kitur 
atsigabentų artistų.

Plačiau kalbant apie svečius- 
artistus reikia priminti kad jie 
programą paįvairins sekančiai:

P. Oleka dainuoja -basso, ir 
atliks visą eilę klasiškų dainų ir 
šiaip liaudies dainų.

M. Lęškevičius groja smuikųy 
ir turbut bus pirmutinis Cleve- 
•lande Lietuvis smurkinirikas-ar- 
tistas kurį mums teks girdėti. 
Atliks Lietuviškus motivus ir 
kitokius.

J. Byra — tenoras-pianistas, 
kuris savo dainose taipgi apima 
eilę klasiškų ir liaudies dainų.

Svečiai savo buvojimu Oleve- 
lande aplankė pažymesnes (Lie
tuvių vietas ir šiaip įstaigas.

Prie koncerto rengimo dau
giausia darbuojasi Teatrališkas 
Chorąs, “Dirvos” štabas ir kle
bonas, kuris pas save svečius ir 
priėmė.

Be jokios abejonės, šis koncer
tas sutrauks subatoj i Lietuvių 
salę didžiausią publiką kokią ta 
salė yra mačius.

Susitvėrė .moterų komitetas. 
Ketverge, sausio 18 d., pas p. B. 
Jankauskienę įvykusiame susi
rinkime susitvėrė (ar atsinauji
no senas) moterų komitetas ku
ris padės varyt darbą iš Lietu
vos atvykusioms (viešnioms •— 
gerb. D. Šleževičienei ir V. Ven- 
cienai. Komiteto valdyba išrin
kta: pirmininkė — A. Baltru- 
konienė, sekretore' — L. Banio
nienė, iždininkė — B. Jankaus
kienė. Sekantis susirinkimas at
sibus vasario 1 d. pas p. Baltru- 
konienę.

DIRVA
Į PASKUTINIS BIBLIJOS STU

DENTU ATSAKYMAS

Randolph 6153

Lietuvių salėj, nedėlidj, vasa
rio 11 d., nuO 4 vai. po pietų. 
Lošėjai, paeiliui nuo kairės į 
'dešinę šie: Asenaita — A. Ar- 
žuolaičiutė: Vergas — J. Da- 
minaitis; Juozapas — K. S. 
•Karpavičius; .Vergas—K. Gri-

į irius; Minėt— M. Karužiatė; 
Zelbora — O. Virbickiutė;

I Potiparas — A. Lapinskas.
(Sekančiame mum. buis kitas 
paveikslas, iš antro akto, pas- 

I kutinės scenos, “Faraono Sap- 
I nas.)

DENTŲ ATSAKYMAS 
KUN. DELIANIUI

Biblijos Studentai niekad ne
dalyvavo su tais kurie nori iš
naudoti darbininkus, nes yra pa
rašyta šv. Rašte (Mat. 19:19): 
“Mylėk artimą kaip pats savė”. 
Tamista, Kun. Deliani, sakote 

i nereikia gailėtis kito turtų; bet 
šv. Raštas tam yrą priešingas, 
o Biblijos Studentai laiko tą ką 
Rašte sako: “Tarnas negal tar
naut dviem ponam, reiškia pini- 
nigams ir Dievui” — Luk. 16:13. 
Biblijos studentai tarnauja Vieš
pačiui, o ne pinigams, ir jie atsi
sako nuo tų kurie daro 'kolęktas 
arba įžangas; Biblijos studentai 

' ndkad dar nėra dalyvavę ^^Eęse 
vietose 'kur daroma biznisS^ar- 
bininkų sunkiai uždirbtų p^gų. 

I Biblijos Studentai pasišventę 
tarnauti Dievui, o ne šėtonui. 
Kas ima už Dievo žodį pinigus 
tas yra Šėtono tarnas, sako Mat. 
(10:8). Biblijos Studentų tiks
las yra skelbti kad Dievo Kara
lystė prisiartino ir kad jau ši
toms 'karalystėms atėjo galas. 
(Dan. 2:44).

Tūomi ir užteks. Daugiau 
meldžiame nebemanyti apie ko- 
lekfas arba įžangas su Biblijos 
Studentais debatus Įrengiant, 
nes jų pamatas — įžanga dykai, 
kolektų nėra.

Biblijos Studentai.
Cleveland, O.

AKRON, OHIO
Atsišaukimas i visus Amerikos Lie

tuvius kurie esat pirkę Lotus 
Newton Falls, Ohio.

Ką mes turime daryti ir kokiu bu
du galėtume atgauti savo pinigus ku
riuos mes esam indėję pirkdami čia 
lotus. Keletas metų atgal agentai 
važinėdami po angliakasyklas dau
giausia Pennsylvanijos ir West Vir
ginia valstijose, pardavė Lietuviams 
daugybes lotų prižadėdami aukso kal
nus ir didelį uždarbį ant tų lotų po| 
poros metų, šiandieną jau ne tik po
ra metų praėję bet ir daugiau, ‘ir tų 
lotų kainos ne tik nepakįla bet gal ir 
to verti nėra, ir nors tie agentai, ža
dėjo atgal tuos lotus paimti, šiandien 
ji] nei dvasios, nėra. Taigi mes že
miau pasirašę nutarėm atsišaukti per 
laikraščius kad kurie esat pirkę lo
tus Newton Falls, Ohio, parašytu
mėt mums laišką pasakydami:

1. Kiek lotų esat pirkę ir kiek mo
kėję pinigais, ar ant išmokėjimo?

2. Ką agentai sakė jums parduoda
mi lotus ir kaip senai pirkot?

*3. Ar turi planą lotų arba jų nu
merį kokioj vietoj randasi?

4. Ką manai daryti?
Dabar paduok savo vardą ir antra

šą kur dabar gyveni. Kada susiži
nosime tuo kart tarsimės ką daryti, 
skųsti pardavėjus ar eiti ant tų lotų 
gyventi. Perskaitęs šią žinią rašyk 
mums laišką.

Frank Vitkauskas, 
J. Tilvikas, 
B. Rabinas. - 

adresuokit:

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
BIBLIJOS KRONOLOGIJA

Nedėlioj,' Sausio 28 d., pradžia 2:45 p.p.
Win. Abel Salėj., 7017 Superior Avie;

ATNAUJINK PRENUMERATĄ
NESIVĖLUOK

Ne vienas naujas skaitytojas 
praeitais metais gailėjosi! nete
kęs užpakalinių numerių "Gy
dytojo”; gailėsi irtamista.

“Gydytojas” šiais 1923' metais-.

paįvairintas turiniu — pasida
rys gale metų didejė “Sveikatos 
Knyga”. Kito® tokios jai lygios 
knygos nebus.

Indėk kopertan $1 ir afire* 
suok šitaip:

“GYDYTOJAS”
3310 S. Halsted St. Chicago, Ht

A. B. Bartoševičius

čias-delegatas — p-lė Baitruko- 
niutė — tenai jau bus nuo Pet
rausko koncerto.

M. Petrauskas, kaip pranešė 
iš kitų savo aplankytų kolonijų, 
turėjo su koncertais gražias pa
sekmes. Detroite ir Grand Ra
pids, Mičh., su juo dalyvavo ir 
p-lė J. M. Baltrukoniutė, kuli 
šiame utarninke dalyvavo su g. 
Petrausku ir Pittsburgo 
te.

koncer-

dramos 
atsibus 

nedėlios ryte nuo 9 vai., Lietuvių 
salėj. Visi lošėjai meldžiama 
susirinkti nevėluojant.

Generališka repeticija 
“Juozapas ir Zelbora"

Lietuvių Salės Bendrovės šė- 
rinlnkų metinis susirinkimas at
sibus sekančioj seredoj, sausio 
31 d., nuo 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėj. Bus rinkimai nau
jos valdybos, raportai senosios, 
todėl visi meldžiama
suuirinkti. Vald.

Naujas vardas. BuvuSi. Cle- 
velando Lietuvių Namų ir Pa
skolos Bendrovė (Bankas) savo 
susirinkime sausio 10 d. nutarė 
pakeist tą ilgą vardą ant trum- 
ipasnio — Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Bendrovė. Prie krikš
tijimo radosi daug kūmų, ir vi
si savotiškus vardus davė. Mu
sų klebonas taipgi norėjo paku- 
maut ir siūlė visai svetimą, ne- 
Lietuvišką vardą, nors turėji
mas CIevelande tokios didelės įs- 
staigos kurios užvardyj skamba 
Lietuvių vardas yna garbė Lie
tuviams. Angliškai tas nauja® 
vardas bus “The Lithuanian Sa
vings & Loan Ass’n.” Daigiau
sia už prikergimą į užvąrdį 'Lie
tuvių vardo kovojo p. Al B. Bar
toševičius, ant ko paskui 'visi šė- 
rininkai sutiko. '■Narys.

Youngstowne Lietuviai para- 
pijonįs nedėlioj, sausio' 28 d., 
rengia susirinkimą Lietuvių sau
lėj, kame bus reikalaujame Cle- 
vdlando vyskupo'prašalint jų da
bartinį kleboną kuris, ant jų at
sišaukimų į parapijoms, su sa
vo komitetu ne tik neapmažino 
parapijos Skolų, 'bet jas dar pa-

I didino.
Vietos Sandariečiai Pi-'ttsbuir-

go Sandaros Seiman pasiruošė Pranešimas, šiuomi pranešu 
gana smarkiai. Ne tik turės ten kiad Amarikos Lietuvių Piliečių' 
bris delegatus, bet prirašė daugy- Klubo ekstra susirinkimas atsi- 
bę įnešimų ir rezoliuciją prieš bus vasario 2 d. naujame Klubo 
moterų kuopų organizavimą. bute kuris randasi Superior ir 

.Delegatai'—A. Žukas — išva- kampas Russell Rd., prieš Lie- 
žiavo seredoj per pietus; antras tuvių salę. Mąlonėkite atsilan- 
delegatas — K. S. Karpavičius Į kyti nariai kuoskaitlingiausia, 
— išvažiavo seredos naktį. Tre- i nes bus daug svarbių reikalų ap- 
čias (ar trečia), kuri’ bus sve-' tarti. Rast. A. Padegimas.I

Speciales Kainos
COLUMBIA GRAFONOLŲ 1R 
Lietuvišku bei Kitokių Rekordų

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

KRAUTUVE
2271 St. Clair Ave.

(T 
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P-lė Ona Virbickiutė, kuri la
biausia prisidėjo prie išdabini- 
mo lošimo “Dviejų (Seserų” pa
tiekdama visoms moterims loši- 
kėms puikias drapanas, persta
tymui “Juozas ir Zelbora” taip
gi pasiuvo po kelias permainas 
Ėgiptiškų įsenovės drapanų sau 
(Zelborai), Asėnatai, Minėtai, ri 
Juozapui. Prie perstatymų, ša
lip gero lošimo, svarbią vietą už
ima aktorių drapanų atsakantu- 
mas, ko šiame veikale netruks, 
šalip drapanų, bus ealėj įvesta 
specialės spalvuotos šviesos pa-' 
didinimui efekto. 1

Valstijos senatas priėmė biirų 
įvedantį visoj Ohio valstijos ap
varvančius ir griežtus įstatymus 
degtinės pardavinėtojams ir pla
tintojams. Prie to privedė pa
didėjęs apsinuodinimas nuo vi
sokių namie dirbtų svaigalų.

Visi ’ tokie prasižengėliai bus 
baudžiama kalėjimu vietoj pini
ginių bausmių kaip iki šiolei bu
vo už pirmus prasižengimus.

Kaskites giliau į žemes, visi 
“naminės” 'kukoriai, nes jus pa
sieks aštri įstatymų ranka daug 
kiečiau ir pakratys žiauriau ne
gu būdavo iki šiolei.

PARSIDUODA NAMAS 1426 E.
63 St., 6 kambarių, elektra, 

gazas ir maudynė. Lotas 36x 
135. $4,700 ant išmokesčio, iš
syk užmokant, pigiau.

SENIAUSIA “LIETUVIŠKA AGENTŪRA 
CLEVELANDE \

Siunčia pinigus į Lietuvą ir į 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 Central 1766

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

kuotam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

STREIKAI
CUZVG1

Bavarijoj M 
Pradėt Ki 

. 1

Lietuvaitėms. Bryn Mawr 
Kolegijoj šią vasarą bus trečia 
sesija Vasarinės Mokyklos In- 
du-strialėms Darbininkėms. Tai 
yra astuonių savaičių kursas 
duodamas tos Kolegijos Budni
kuose, dirbančioms dirbtuvėse. 
Kursai duodama iš sociologijos, 
psichologijos, Anglų kalbos, li
teratūros, rašymo ir viešojo kal
bėjimo; Reikslsvimai prie pri
ėmimo yra šie:

1. Mergina turi būti virš 21 
metų amžiaus.

2. Turi būti aktualiai užsi
imanti dirbtuvės ar ofiso darbu 
ar mokymu.

3. Turi turėti keleto metų In
dustrial™ Paryšimo.

4. Turi būti pusėtinai intel i- 
gentė. Pageidaujama ,.nors su 
pradinės mokyklos mokslu, bet 
nebūtinai.

5. Penkios vietos yra skiriama 
merginoms iš Clevelando ir apie- 
linkės.

Bile kuri užsižingeidavusi šia 
mokykla ir norinti sužinot dau
giau gali pasitarti su Miss Alice 
P. Gannett, Goodrich House, 
1420 E. 31 St., kuri noriai atsa
kys į visus klausimus. Linkė
tina kad kuodaugiausia Lietu
vių merginų pasinaudotų šia pro
ga’.

CIevelande pereitais metais 
gerb. Garnys aplankė 18,940 šei
mynas. Mirčių per tą patį me
tą buvo 8,743. Iš to skaičiaus 
1,437 buvo kūdikiai mažiau me
tų amžiaus. Plaučių uždegimu 
mirė 993, difterija 131, kosuliu 
57, škarletina 40, tymais 
tifu 19.

67 ir

(1420Goodrich Auditorium
E. 31 St.) seredomis vakarais 
nuo 3 kas savaitė rengiama tam 
tikri vieši mitingai kame kalba 
pažymiausi miesto kalbėtojai ir 
dalykų žinovai. Inžanga dykai.

REIK ALAU J AM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos”
“DIRVA”

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

PASARGA LIGONIAMS! 
Chiropraktikų sveikatos bū
das duoda geras pasekmes' 
kur kiti neįstengia. ■■ Svar
biuose atsitikimuose ji pa
daro stebuklus. Persitikri
nimui nueik pas

Dr. Albert Ivnik, D.C
5506 St. Clair Ave.

Kampas E. 55th St.

Tel. Main 2063, Cent. 1690

JONAS BALUKONIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Praktikuoja visuose 
teismuose.

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptiekos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

I Baitai
O Duodam Merchants Red Stamps
<> su pirkiniais 10c. ar augčiau

Musų
Vasario Rakandų

| Panedelyje, Sausio 29 di

O <► <► o o

Angliakasiu I 
rašyti. Ne»X 
anglies operetei 
nnijoa atstoviu 
kontaktą ant i 

1 presides nuo ba 
sis iki kito balt 
traktas padeng 
Qhio, Dlhois u 

Taigi spąėt 
kas neįvyks.

Pittsburget 
traktą Pennsyl 
ginia cperatoi 
stonu tup pit 
Nįiv Yorke.

Uniontm,! 
karią dirtančii) 
rille eustreikav 
prieš kompanija 
grąimti atgrij 
organizatoriau

Dever, 0,ni 
lą keturiems vyr 

užkrito ai 
muo iš viršau i 
užmuši.

TOktarg/l 
kariai nuteista I 
tinti konspiraci 
'kŠurio muso k 
viDe pereitą pa 
mušta pora šeri 
nttai.

Gelžkeliėfiu < 
1 ko tarpvalstųm 

misija, pereitą 
, antgdžkdiąpu 

Smčiais. Skaiti 
kiti; mėnesi y pir 
ke streiko lią» 
rugsėjo ir padar;

CIevelande gel 
valdyba nubalsa 
šimts tukstančitt 
'bai streikuojam 
bininkų Arkansas 
jie, pranešimai 
del atoku tinkam 
stages, nes intuž 
Juos iš ją namu.

William _G. L 
galingas gelžkelii, 
rinką unijos, ikti 
garizacįjai nuo į 
da pasitraukti ma 
ti vietą preident 
frizuotos $10,M 
eijos, Steigdmeyi 
W Co, Seymour 
vena Oevdande.

Sutaupyk-Sutaupyk-Sutaupyk
;! LOUIS EISENBERG į 
JjTiiri Geležinių Daiktų, Pečių,? 
;!• Kvai-bų, Varnišių, Cinuoja, į 
į Lieja ir Stogams dangalų S 
į 1169 East 79th St. N. E. į 
J; Princeton 1337-K į

◄>O

O nelaimei Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto I 
Tačiau gerus draugas patars 
naudoti

Ruffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilgiukite Ruffles savo gal
vos odą kasdien- per Kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c, aptiekose, arba prisius* 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

E. AD. RIGHTER & CO. 
104-114 So. 4th St, 

Brooklyn, N. Y.

GERB LIETUVIAI IR LIETUVĖS!
Mes užkviečiam jus ateiti pas mus nu
sipirkti geriausios Lietuvių išdirbystės 
OVER-GLOBE sportiškų čeverykų — 
drūtai padaryti ir pritaikinti prie Euro- 
piškos kojos. Visi kurie čia pirksit sau 
avalus busit užganėdinti. Atsineškit su 
savim šitą apgarsinimą ir gausit dykai 
gražias pančiamas prie kožnos poros.

Meyer Miller Shoe Co.
6311 St. Clair Ave.

Ben..Miller Shoe Co.
6304 Broadway

Opposite Union Avenue

DIDESNIS IR GERESNIS NEGU KITADA

Pradedant bile diena ar mėnesiu, perkelkit savo pinigus 
iš tokių bankų kur moka mažą nuošimtį, į 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? <J Viskas ko reikia perkėlimui — atsineškit sa
vo bankinę knygelę kokią turit, čia pasirašysit, ir jūsų pi
nigai su pradžia Sausio neš jau 5-tą nuošimtį.

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


