
O RAŠTO 
2:45 po pietų 

!ų nėra, 
iperior Avėk

’DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Publication in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate:

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

Advertising rates on application.
’’DIRVA”

7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

No. 7

įdėjo areštuoti chi- f
praktikuojančius

•Mimo. Valstijoje 
nepripažinta’ ir'

ams neišduodama I 
je dienose areštuo
tos gydytojų, kele-
?ta kalėjimam Jie 
tj, o nemokėti bau-

IO

Felef oną tu- 
javot savo? 
)i rektoriaus

3 durįs prie 
patogiausias 
as.
tono Direk- . 
antį pagar-

pasiekimui 
ūmui jiems 
ųs suteikti

paskelbimo
io Direkto-

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRASTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata:

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

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS,VASARIS-FEB. 16, 1923 f METAI VIII (VOL. VIII)

Lietuviai Valdo Civilę
Klaipėdos Administraciją
MIESTO DIREKTORIJOS PREZIDENTAS LIE

TUVIS - VIKTORAS GAILIUS.

Prancūzai Labai Susirūpinę Savo Nepasisekimais 
su Okupacija Ruhro. — Gręsia Puolimas 

Premjerui Poincare.DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijų sto
vis:

Trįs didelės šios valstijos iri- 
dustrįjds — plieno išdirbystė 
Youngstowno distrikte, automo
bilių ratams gumų išdirbystė 
Akrone ir automobilių dalių iš
dirbystė Clevelande — pajuto 
spaudimą kokis apsireiškė ir ki
tose Suvienytų Valstijų dalyse, 
pavasariniam biznio kilimui už= 
einant.

Didžiausios spaudimo priežals- 
tįs yra sutrukimas gavimo žalio-

Klaipėdos Valdybos Pre
zidentas — Lietuvis

! Washington, vasario 12 d. (L. 
I.B.). — Nauja Direktorija Klai
pėdoj susideda iš prezidento Vik- 

I toro Gailiaus, dar dviejų Lietu
vių ir dviejų Vokiečių. Klaipė
dos Kraštui apsaugoti pilnai su
sitarta su Pulkininku Tronsson. 
Aliantų Komisija išvažiavo Pa
ryžiun, (Elta.)

Turkai ant Karės Briau
nos su Aliantais 

Londonas. — Parliamentui 
susirinkus, svarstant pasauli
nius įvykius, Ruhrą ir Arti
mųjų Rytų klausimus, Angli
jos Premjeras Bonar Law pa
sakė: Mes nenorime karės, 
bet jeigu jos negalima išveng- 
gti, ji turi ateiti.”

Konstantinopolis. — Nepasi
sekus Artimųjų Rytų konferen
cijai Lausannoj, Turkų valdžia 
pareikalavo aliantų laivų prasi- 
šalinimo iš Dardanelių. To sve
timų valstybių laivų komandie- 
riai nepaklausė. Antru kartu
netikėtai Turkai išdavė aliantų 
laivams ultimatumą į tris die
nas pasitraukti. Smymos ir Is- 
mido miestų pakraščiais 
nėja minas.

Šitas ultimatum labai

Viktoras Gailius yra Prūsų 
Lietuvis, gimęs Pagėgių apskr., 
Klaipėdos Krašte, 1893 m.. Au- 
gštąjį mokslą išėjo Heidelbergo, 
Karaliaučiaus ir Berlino univer
sitetų juridiniame skyriuje. Pa-

išdėsti-

BAISIOS NELAIMES 
KASYKLOSE)' IR KT.

Dawson, N. M. —'Phelps-Dod- 
ge kasykloj, No. 1,; ištikus eks
plozijai žuvo apie gimtas darbi
ninkų. Už dviejų dienų po eks
plozijai išimta iš kabyklos virš 
90 lavonų. Viso manoma žuvu
sių bus daugiau, apie 120.

SUKRUSKIM GELBET 
SAVANORIUS!

Vasario 16 diena jau čia pat. 
Tai pirmoji ir didžiausioji mu
sų tautos šventė. Nepriklauso- 
njybės ŠVentė.

Tą dieną Lietuvoje visi suju
dę. Žengia parado maršu pro 
(savo vadus Lietuvių kariumenė 
ir šauliai, skamba jų orkestrai

' .................. .......

SVEIKINAME LIETUVOS IR VISOSE 
ŽEMĖS DALYSE ESANČIUS LIETU
VIUS, LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS 
PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ DIE
NOJE. LAI GYVUOJA LIETUVA!

Cumberland, B. C. — Kana
dos kasykloj ištikus eksplozijai 
užmušta 33 darbininkai. Tuo 
tarpu kabykloj buvo 300 darbi
ninkų kai eksplozija ištiko.

Toronto, Kanada. — Požemi
niam kambaryj gaZo išdirbystės 
nuo gazo eksplozijos žuvo 9 dar
bininkai, 30 sužeista.

Pitman, N. J. ■— Trukus gazo 
rymai ir gaziri nakties laiku pri- 
si veržus Į namus vienuose na
muose užtroško visa šeimyna iš 
šešių žmonių.

Indiana, Pa. — čia sudegė tė
vas ir keturi vaikai. Motina ap
degė, -ir paimta Į ligonbutj 
gimdė mergaitę. Jos abi 
vens.

pa- 
gy-

ir. dainos; baubia Kaune, laiki
noje musų sostinėje, patrankos, 
sprogdinama padangėse šešių 
■pūdų trenksmo bombas; gaudžia 
Lietuvai ir pasauliui Laisvės 
Varpas....

Tą dieną kelias tautos laisvės 
sąmonė, stiprėja pasiryžimas. 
Visų širdyse — Klaipėda, Vil
nius ....

Tai Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventė......... :.............

Tos pačios dainos, ta pati mu-

RIAUŠĖS ROSELANDO LIET. BAŽNYČIOJ

sios medegos, negalėjimas gauti i staruoju laiku buvo Lietuvos At- 
vagonų jos pristatymui, ir didė- stovybes Sekretorium Berime, l te Angliją ir Ameriką, 
jauti stoka paprastų darbinin- P^ffalios Lietuvos Atstovu Esto-1 naj labiausia lenda, 
kų, o vietomis ir lavintų.

Akrone visos ratams gumų iš- 
dirbylstės didina savo produkci
ją nujausdamos didelį biznį va
saros laiku.

Goodyear darbininkai -negalė
dami išgauti streiku sau daugiau 
algų1’pasidavė taikymo komisi/ 
jai.’ Jie reikalauja algų pakėli
mo vyrams nuo $4 iki $5 j die
ną ir moterims nuo $2.80 tkf 
33.60 į diena. . t, 4^ .

Baltimore, Md. — šiaurietės 
West Virginia valstijos kasyklų 
operatoriai ir darbininkų atsto
vai bendrolj konferencijoj susi
tarė palikti dabar esamas algas 
kasyklų darbininkams dar vie
niems metams, po to kaip baig
sis dabartihis 'kontraktas su ko
vo 31 diena.

Ta sutartis paliečia 25,000 
darbininkų.

Marion, Ill. — Be atkreipimo 
■didelės domės, kaip pirmdsnią- 
me tardyme, dabar prasidėjo 
antras tardymas šešių unijistų 
angliakasių 'kaltinamų už sker
dynes s'kebų pereitą birželio m. 
■šeši unijistai, kurių tarpe yra 
du iš penkių pirmoj byloj pa- 
liuosuotų, dabar intarta už mir
tį kito iš žuvusiųjų.

Antrame apkaltinimo akte bu- , 
vo 18 unijistų, kurių 12 ištei- ( 
sinta, tik paimta tardymams še
ši.

Clevelande, 21,000 darbininkų 
subendrintų (su budavojimo in
dustrija, tarpe balandžio 1 ir ge- 1 
gūžio 1 d. rengiasi intėikti darb- i 
daviams reikalavimus pakėlimo 1 
alSU- .tS i

Medžio apdirbėjai dabar gau- > 
na po $1.10 į valandą, reikalaus 
gi po $1.25. Proporcionalis pa
didinimas mokesnių reikalauja- ■ 
ma ir kitų budavojimo amatų i 
darbininkų. j

Nariai Amalgameitų siuvėjų, 1 
Clevelande, skaičiuje 1,200 dar- l 
bininkų, nutarė reikalauti padi
dinimo algų ant 10 nuoš. ir sa
vo specialiam susirinkime tarė
si kas reiks daryti jeigu darbda- ’ 
viai reikalavimą atmes, streikuot i 
ar kaip kitaip elgtis.

Fordo automobiliams dalių iš- J 
dirbystė Clevelande didina savo i 
įstaigą. Ji yra paties Fordo sa
vastis,' ir Ford jos padidinimui 
paskyrt dar $250,000. Tokiu bu- ■ 
du šį įstaiga pasidvigubinis ir 
dusyk tiek reikės jai darbininkų. 
Dabar dirba 250 žmonių.

sukra-
Jos te-

mjoje. Turkija turi 130,000 kareivių 
Artimuose Rytuose, kuomet te- 

Francuzų Okupacija Vo-Inai Anglija teturi 39,000 apgin- 
kietijoj — Fiasko kluotų vyrų.

Paryžius. — Delei hepasise- Kilus reikalui Turkams gelbė
kime lairnėtį pilnai užėmus Vo- Kaukaze yra 120,000 Rusi-
kiečių teritoriją Ruhr, Premje
rui Poincare gręsia puolimas. 
Kaip jau Francuzų spauda kal- 
b»v, Ruhro okupacijos pasiseki-' 
mas žlugs jeigu tuo tarpu kokia 
pašalinė valstybė nesiims taiky
mo Francuzijos su Vokietija.

Anglies Prancūzai negauna iš 
okupuotos žemės tiek kiek pir
miau gaudavo.

Išeina kad geriau Francuzai 
laimėtų jeigu savo kariumenę 
tenai pastatytų dirbti su lope
tom vietoj su šautuvais dykau
ti leidžia.

Chicagos “Naujienos” vasa-' didelis trukšmas, nes visi pasi
nio 12 d. rašo: Ipiktino tokiu vyskupo pasiunti-

“Vakar Roselando (Chicagos nio elgėsiu. Bet tie ‘necivilizuo- 
priemiestis) Lietuvių Visų šven-'ti’ parapijonįs irgi buvo apsiru- 
tųjų bažnyčioje ištiko laike pa- 'pinę. Jie jau pirmiau buvo pasi- 
maldų riaušės, kurias turėjo' šaukę policiją, kuri stovėjo už 
malšinti policija.
ja vėliau išvaikė parapijos su-[je trukšmui, policija inėjo tvar- 
sirinkimą. I ką daryti, bet vyskupo pasiun-

“Tos bažnyčios klebono Kun. tinis pamatęs atvykusius policis- 
Lapelio parapijonįs jau nuo se- tus ir į juos pradėjo gvoltu sau
nai šiaušialsi prieš savo kleboną I kti kad jie areštuotų jo pirštu 

zika, tokiu pat trenksmu gau-Hr nori jį pašalinti iš vietos. Tuo rodomą žmogų. Tuo tarpu visa 
; tižia (patrankos kada Lietuviai reikalu jie važinėjo pas vysku-bažnyčia sukilo, kilo didžiausias 

eina Savo nepriklausomybę gin- PQ> kuris atsisakė patenkint pa- (sumišimas;
ti.. ..

Tik neskamba tuomet 
ir muzika tų Lietuvos 
kurie neturi ginklų.

Iš Vilniaus Krašto, iš Klaipė-J siuntė savo pasiuntinį ištirti 
dos ir iš Kauno jų visų akys ir dėti ir bandyti' parapijonįs 
širdįs tą Nepriklausomybės Die- taikinti su jų klebonu. Tais 
na bus atkreipta į Jus, gerbia- siuntinis laikę ir pamaldas. Fer
mi Amerikos Lietuviai. traukęs mišias, jis pradėjo saky-

Jųs tik vieni galite grąžinti Į t* ‘pamoksią’. Tame .savo pa- 
jiems dainą, nai-są ir jiegą. Jų moksle vieton taikinti parapijo- 
stipriom rankom ir mirtinu >pa-' nis, jis pradėjo kaip įmanydamas 
siryžimu Jus galte išgelbėti nuo i niekinti Lietuvius kad jie buk 
tironų nasrų Lietuvą ir sujungti lesa necivilizuoti žmonės, lygus 
ja į vieną stiprų kuna. j laukiniams Indijonams, ir kad

Lietuviai! Nepriklausomybės visus Lietuvius reikia išvaryti 
dieną atminkite Lietuvos šau-jis Amerikos kam jie drysta kel- 
lius; tuos savanorius Lietuvos | ti parapijose kivirčius ir reika- 
Nepriklausomybės ginėjus!

Duokite jiems galę pasišvęsti 
už įgavo Tėvynę ir apginti ją/

A. ŽMUIDZINAVIČIŲ^ 
Lietuvos šaulių Atstovas.

Kur Siųsti šauliams' Aukas
Aukas šauliams siųskite per 

Lietuvos Finansų Misiją, 38 
Park Row, New York, arba per 
Lietuvos šaulių Rėmėjų Komi
tetą adresu:

A. Žmuidzinavičius
3251 S. HaPsted St. Chicago, Ill.

kurias
Ta pati polici-/bažnyčios durų. Kilus bažnyčio-

I ką daryti, bet vyskupo pasiun-

. . . ; vieni puolė ginti
jrapijonų reikalavimą iškelt Kun. areštuojamą žmogų, kiti bijo’da- 

dainosI Lapelį, o duoti jiems kitą kuni-. mi galimų muštynių pradėjo ei-
šauliU|£4-

“Betgi vyskupas vakar pa- 
pa- 
su- 
pa-

ifnį galimų muštynių pradėjo ei- 
Iti iš 'bažnyčios. Policija vysku- 
jpo pasiuntinio rodomo žmogaus 
I nelietė, tik pasitenkino atstei- 
gimu tvarkos. Bet 'kol viskas 
'nusiramino, bažnyčia pasidarė 
apituštė ir vyskupo pasiuntinis 
darigiau savo ‘pamokslo’ nebesa
kė, tik nusigryžo į altorių ir pra
dėjo laikyti savo nepabaigtas 
mišias.

“Po 
pi jos 
naujo 
geriau 
Kun. Lapelis^ pasikvietė talkon 
Kun. Bumšą. Tasai pradėjo pa- 
rapijonams sakyti pamokslą' tai
komą apginti Kun. Lapelį ir pri
kalbinti parapijoms j&m nusi
lenkti. Kada tai parapijonįs su
prato, jie pradėjo pertraukti jo 
•kalbą ir reikalauti sau -balso. 
Balso, žinoma, parąpijonims ne
buvo duodama. Tada jie pra
dėjo reikalauti 'kad Bumša 
baigtų savo prakalbą ir'ėtmė 
'ryti jį nuo pagrindų.

“Tame tarpe Kun. Lapelis 
šaukė policiją, kuri išvaikė 
rapijos 'susirinkimą ir nedavė iš
rinkti naujo komiteto.” 
--------- 1----------------------------

Airių Bruzdėjimas Nesi
liaują

Londonas. — Laisvos Airių 
Valstijos seimo prezidentas Cos- 
grave lankėsi Londone apkalbė
jimui su Anglijos valdininkais 
abelnojo Airijos Stovio.

Savanorių Airių respublikonų 
armija . vis-•nesutinka nusileisti 
ir atsižadėti savo kovos už pilną 
šalies nepriklausomybę.

Vienas iš savanorių vadų, da
bar esantis Valstijos valdžios 
nelaisvėje, išleido į respubliko
nus atsišaukimą padėti ginklus 
ir daryti taiką. Tuo tarpu, val
stijos valdžia rengiasi prie griež
tų žygių prieš respublikonus ka
da pasibaigs amnestijos perio
das, jeigu terorizmas tęsis.

Dubline savanoriai atsakyda
mi į ano vado atsišaukimą padė
ti ginklus, dar pakėlė muši ir 
apšaudė valdžios budinkus.

Dubline taipgi suimta keletas 
respublikonų moterų, tarpe jų 
MasSwiney, sesuo badu mirusio 
Corko majoro, kuris buvo areš
tuotas už pritarimą Airiams.

De Valera sako nesutiktų ant 
Cosgrave pasiūlymo padėti .gin
klus beišlyginai ir paskui dary
ti naujus rinkimus ant respubli
kos pamato. Anglija turėtų iš
traukt savo “karts grasinimą” 
jeigu rinkimus padaryti liuesais. 
Toliau, jeigu butų visuotinas ap- 
sibalsavimas, jis neturėtų apsi
riboti tik dvidešimts šešiuose 
apskričiuose pietinėj Airijoj 
turi apimti visą salą, taigi ir 
sterį.

pietų turėjo įvykti para- 
susirinkimas išrinkimui 
parapijos komiteto. Kad 
paveikus į susirinkusius,

j jos 'karfsRIenčs.
Trakijoj yra 70,000 iki 90,000 

Grekijos kareivių kurie stotų sy
kiu su Anglija prieš Turkus.

Angliją turi 16 kariškų laivu 
ir 10 lengvų kreiserių ir kitų lai
vų Artimuose rytuose. Ameri
ka tenai turi vieną didelį laivą 
ir 22 naikintojus.

Anglija įsakė savo kariumenei 
nuo Gibraltaro vykti tuoj linkui 
Konstantinopolio.

Ateina žinių jog Rusai ragina 
Turkus atidėlioti padarymą su
tarčių su aliantais .iki pasitaisys 
Rusijoj aplinkybės. Didelė žie
ma neduotų Rusams greitai pa
siekti Turkiją arba Rumaniją.

Rusijos valdžia žadanti pri
statyti Turkams 200,000 karei
vių.

Anglija ir Francuzija siunčią 
daugiau kariškų laivų prie Kon
stantinopolio, nežiūrint Turkų 
reikalavimo pasitraukti.

Delei kilusio krizio artimųjų 
rytų klausime, Suv. Valstijų sek
retorius Hughes turėjo atidėti 
savo kelionę į Pietų Ameriką.

Atmetę naują Turkų ultimatu
mą reikalaujantį ištraukimo lai
vių iš Turkijos vandenų, alian- 
bai pareiškė jog ims šaudyt 
Smyrną jeigu Turkai nenusileis.

Aliantų laivų kanuolės atsuk
ta linkui mieteto ir laivų žibintu
vai švaistosi per naktį.

Anglijos orlaiviai ir minų šla
vėjai ėjo pirma kariškų laivų 
jiems inplau'kiant į Smyrnos uo
stą.

Mustapha Kemal Paša, Turkų 
nacionalistų vadas, nuvyko Į 
Smyrną. Taipgi tenai nukeliavo 
Rusijos ministeris, iš ko visų 
manoma jog tenai busią užbaig
ta Rusų-Turkų sutartis pradėta 
Lausannoj.

Francuzų spauda tiki jog grei
tai bus pasirašyta Turkų-aliantų 
sutartis. Francuzai nori kad 
Turkai nusiramintų, nes kada 

i nereiks jų gelbėt, Francuzai 
lės lengviau apsidirbti su 
kieti ja.

Jauti kunigo prašalinimo.
. “Vienas parapljonų neįstengė 

pakęsti tokio Lietuviu niekini
mo iš pusės oficialinio vyskupo 
pasiuntinio, ir atsiliepė bažnyčio
je paprašydamas tą vyskupo pa
siuntinį sakyti pamokslą, o ne 
prakalbas, nes prakalboms vieta 
yra salėje, o ne bažnyčioje.

"Vyskupo pasiuntinis tokiu 
Lietuvio ‘necivilizuotumu’ bai
siai pasipiktino ir stovėdamas 
prie altoriaus pradėjo šauktis 
detektivų, kuriuos jis buvo atsi
gabenęs, kad jie areštuotų jo ro
domąjį žmogų. Bažnyčioj kilo

už-
va-

pa-
pa-

Po Okupacijai Klaipėdos
“Prūsų Lietuvių Balsas”, po 

Lietuvių užėmimo Klaipėdos, pa
duoda ’Lietuvių Klaipėdos Kraš
to Valdžios pareiškimą Krašto 
valdinin'kamis:

Įvyko politinių permainų, ši
tos bet neturės intekm'ės į tirędi- 
ninkus.

Visi urėdininkai yra todėl už
prašoma savo vietose pasilikti 
ir savo pareigas kaip ikšiol pil
dyti.

Kožnas urėdininkas ir prista
tytasis, ar Lietuvis ar Vokietis, 
bris saugojamas. Taipojau jo 
jo įgytosios teisės bus musų ga
rantuojamos.

Naujoji valdžia pasistengs 
urėdininkus ir pristatytuosius 
tinkamai apmokėti atsižvelgiant 
į šiandieninę brangenybę.

Kiekvienas urėdininkas ir pri
statytasis todėl tepasirašo pasi
žadėjimo pareiškimą kuris bus 
iš jo reikalaujama.

Francuzijos Angliaka
siai Streikuoja

Paryžius. — Prie dabar strei
kuojančių angliakasių Saar ir 
Moselle distriktuose, skaičiuje 
100,000 žmonių, dar prisideda 
prie jų 35,000 naujų angliaka
sių jeigu nebus jiems pakelta 
mokestis. ’

Komunistai angliakasiai deda 
pastangas sustabdyti visą ka
syklų darbą. Francuzijoj yra 
220,000 angliakasių, tečiau ar vi
si sustreikuos dar nežinoma. Ra
dikaliai unijų vadai nori sulai
kyt visus kasyklų darbus.

Francūžų streikeriai sako nie
ko neturi bendro su streikuojan
čiais Ruhro angliakasiais, tik 
prisipažįsta jog pasinaudoja pro- 
gra Ruhro sumišimu išreikalau
ti sau geresnių išlygų.

Francuzai kaltina Vokietijos 
ministerių kabinėtą sukiršinime 
visų . Ruhro darbininkų prieš už- 
ėmėjus tos srities. Ruhro didie
ji industrialists! esą irgi subruz- 
dę prieš Francuzris po atsilanky
mo tenai Vokietijos Kanclero 
Cuno. Jam ir kitiems Vokieti
jos ministeriams liko uždrausta 
daugiau ten lankytis.

Essene, okupuotam mieste, iš
tiko mūšiai Vokiečių miniai už
puolus ant Francuzų kareivių 
■nakties laiku.

Ruhro srityje gręsia bolševiz
mas. Komunizmas prigauna į 
tarpą Francuzų kareivių ir Vo
kiečių darbininkų.

Šventa Žmogžudystė
Varšava. — čionai vasario 

d. Archimandritas Smaragas nu
šovę. Rusų stačiatikių bažnyčios 
arcivySkupą Georg, Jiedu turė
jo ilgą pasikalbėjimą apie baž
nytinius reikalus, paskui archi
mandritas išsitraukęs revolverį 
paleido į arcivyskupą šuvius.

Smaragas liko areštuotas. Jis' teikė Japonijos valdžia reikala- 
sako taip padaręs dėlto kad ar- viriįą kad ji pildytų tarptautines' 
civyskupas pąliuosavo tris Ru-1 taisykles ir išsiimtų leidimą pir
sų vyskupus kurie atsisakė pri- miaū negu siunčia savo kariškus 
pažintį Lenkų bažnyčią. laivus į Rusijos uostus rytuose.
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Anglijos Darbo Partija 
prieš Savo Valdžią

Londonas. — Galinga Darbo 
partija pasiryžo pradėti užpuo
limą ant valdžios nuolaidų atsi- 
nešimą linkui Francuzų okupaci
jos Ruhre. Sako, Anglija turi 
feikišt j Francuzų-Vokiečių ki- 
virčius ir stengtis priverst Poin
care ištraukti iš Ruhro 100,000 
Francuzų armiją.

Kitas dalykas, reikalinga, sa
ko, sušaukt pasaulinę konferen
ciją išrazgymui visų atlyginimo 
klausimų kurie dabar gręsia Eu
ropos ramybei.

Muniche mirė Prof. Roentgen, 
išradėjas Roentgeno spindulių, 
paprastai žinomų X-spinduliu.

REIKALAUKIT

(CONDENSED MUKI
EAGLE BRAND

Jeigu jūsų kūdikis atsakančiai neauga, 
jeigu jis yra nesveikas ir nemiega ge-
rai, tai pabandykite Borden's 
Brand.

ISkirpkite ir prisiųakite Šitą pa
garsinimą į Borden Company, 
New'York ir gausite visai vel
tui pilnus patarimus kaip jj 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

Eagle

Rusija Persergsti Japo
niją

Maskva. — Sovietų Rusija in-

Tautų Sąjunga Prašo 
Valstijų Pagalbos

Geneva. — Tautų Sąjungos- 
nusiginklavimo komitetas pada
rė nutarimą užkvietsti Suvieny
tas Valstijas prisidėti prie su
tvarkymo tarptautinės kontrolės 
ginklų gabenimo iš vienos šalies 
į kitą ir privatinį ginklų išdir- 
bimą.

Berlinas. — Rusija nepagelbės 
Vokiečiams Ruhre, pasakė čiče- 
rin, sovietų užrubežinių reikalų 
komisaras gryždamas per čia iš 
Lausannos į Maskvą. Taipgi jis 
pareiškė jog tarp Rusų ir Tur
kų nėra padaryta jokių sutarčių 
kurios neleistų Turkams pasira
šyti Lausannos išlygų.

Tvanas Budapešte. Vengrijos 
sostinėj ir apielinkėse išsiliejus 
Dunojui tūkstančiai žmonių bu
vo priversti apleisti namus.

Siųsdami Pinigus į Lietuvą, Traukdami Gimjnes į Ameriką 
arba patįs Važiuodami Tėvynėn — Naudokitės “DIRVOS” 
AGENTŪRA. Paskutiniu pranešimu iš Lietuvos j svetimų 
šalių pinigai neleidžiama krašte vaikščioti, o tik Lietuviški 
Litai, taigi siųskit litus. ’‘Dirvos” Agentūra patarnauja per
siuntimui visokių sumų — klauskit persiuntimo iškaščių.
“Dirvos” Agentūra taipgi padaro reikalingus popierius trau
kimui giminių iš Lietuvos ir padirbdina doviernastis.

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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NuVIKTORIJA VENCIENĖ, 
plačiai Amerikoje žinoma 
veikėja, gyvenusi Baltimo- 
rėj, žmona D-ro Venciaula, 
atsižymėjus laike karės su
rengimais Lietuvos gelbė
jimui bazarų, dabar lankosi 
su Dr. D. Šleževičiene, Lie
tuvių Moterų Globos Komi
teto Pirmininke, po Lietu
vių kolonijas su prakalbo
mis rinkdamos aukas Lie- 
vos našlaičiams.

i GERB. i
Į ^OPRAGILO KAMPELIO^ |Į Is Lietuvių Gyvenimo

PITTSBURG, PA.
Sandariečiai veikia. Seimą 

praleidę, Sandariečiai nesėdi su
dėję raukais bet dirba. Vasario 
4 d. susirinkime L. M. D. name 
po raportų (pasirodė kad 36-ta 
kuopa labai ištuštino savo iždą, 
nes Seimui skyrė $100, penkiems 
delegatams irgi reikėjo apmo
kėt už sugaištą laiką, ir tt. Tai
gi gavėnios laiku nutarė surengt 
“Hukerį” ir “Siksti'ką”, o tuoj 
po velykų balių, pakėlimui 36-tos 
kuopos finansiškai.

-Taipgi šiame susirinkime pa
kelta klausimas! apie vasario 16 
d. — Lietuvos Nepriklausomy
bės 5-kių Metų sukaktuves. Nu
tarta būtinai rengti penkių metų 
sukaktuves surengiant nors ge
ras prakalbas vasario 18 d. L. 
M. D. name, 142 Orr St., kame 
sykiu bus apkalbėta Klaipėdos 
reikalai. Nutarta tuoj atisišaukt 
į visas draugijos kad suvienyto
mis Spėkomis butų galima pasi
kvies! geresnį kalbėtoją ir kad 
butų geresnės pasekmės.

Todėl Pittsburgiečiai, visi kas

jaučias Lietuviai^ turėtų susi
rinkti paminėti penkių metų Lie
tuvos Nepriklausomybę ir pa- 
remt musų brolius Klaipėdiečius.

JI Virbickas.
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LUCKY 
STRIKE 
X cigarette/

Pranešimas Pittsburgiečiams. 
Pittsburgo Draugijų atstovų su- 
'čirinkime vasario 12 d. L. M. D. 
name nutarta rengt penkių me
tų Lietuvos Netprigulmybės Su
kaktuvių apvaiikščiojimą ir po
draug atlaikyt masinį mitingą 
Klaipėdos reikale. Viskas nutar
ta rengt vasario 25 d. L. M. D. 
Name, 142 Orr St., nuo 2 vai. 
po pietų. Tam reikalui likos su
tverta komitetas — Pittsburgo 
Lietuvių Klaipėdos Gelbėjimo 
Komitetas, kuriu ineina: Pirm. 
— A. Mackeliunas; pagelb. — 
R. Paplauskais; sekr. — J. Vir
bickas; ižd. — K. Stravinskas; 
iždo globėjai — P. Marmokas, 
P. Pikšris, M. Urlakis.

Todėl Pittsburgiečiai ir apie- 
lin'kės žmonės kuriuose tik teka 
Lietuviškas kraujas dalyvauki! 
drauge kad galėtume priduoti 
bent kokią pagalbą musų bro
liams KlaipėdieJčiamte jų kovoje 
už liuosybę ir Lietuvos laimę.

Dar vienas gana įžymus nuoti- 
kis — tai koncertas Lietuvos 
artistų — Oleko, Byros ir Leš- 
kevičiaus. 
kare, L. M. 
vai. Kurie 
vos 'gabius 
atsilankyti.

Atsibus subatos va- 
D. Name, nuo 7:30 
mylit išgirst Lietu- 
artistus malonėkit 

J. Virbickas.
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Geriausi
Cigarietai!

D. Šleževičienės 
V. Vencienes 

Maršrutas
Telegramų vasario 13 d. pra

nešama kad pirmiau skelbtas jų 
maršrutas pamainyta, išskynfs 
New Britam ir vietas kur-suren
gta iki vasario 12 d. Visi'susi- 
rašykit su Brooklyno Komitetu, 
Stasys Pauža, 131 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

CHICAGO, ILL.
Visiems vietos Lietuviams ži

nomas yra Birutės Choras — 
Chicago® Lietuvių operos choras 
— kaip jį kiti vadina. Ir tas 
pilnai teisingai, nes Birutė už
ima pirmą vietą tarpe Lietuvių 
Chicalgoje dailės ir jaunuomenės 
eilėse. Bet tas choras turi ir 
priešų, nežiūrint kad jį daugu
ma Lietuvių ir gerbia, šitai 
nuo pradžios Birutės susitvėri- 
mo pačiame chore buvo tokių 
žmonių kurtė tuoj sukruto 
dyti ir apleidę chorą dėjo 
stangas jį numarinti.

Bet radosi gerų Lietuvių 
rie atrėmė tuos prastų norų
relinis ir sulaikė chorą nuo suiri
mo. Priešai buvo pasakę: Mes 
pastatysime juodą kryžių ant 
Birutės kapo. Tie kryžiavotojai 
nutraukė pas vyčius. Tečiau 
laikas slinko, ir per praėjusius 
šešis metus Birutė laikė pirmą 
vietą tarpe Lietuvių Chicagoje 
dailės srityje kaipo jaunimo or
ganizacija. Tiems kryžiavoto- 
jams labai skauda širdį kad jų 
norai neišlsipildė ir jų pastangos 
nuėjo veltui. Vyčiai pradėjo va
dinti tuos vargšus1 graboriais, 
dėlei ko tie žmonės nubalsavo 

; vėl atnaujinti Savo pasenusį dar
bą. Birutė netekusi savo vedė
jo, gerb. St. Šimkaus, neturėjo 
vedėjo per metus laiko, šitos 
aplinkybės davė minėtiems kry- 
žiavotojams progos vėl pas Bi
rutę 'sugryžti, o jų vienas yra 
A. Pocius. Jis metė vyčius ir 
vėl artėjo prie Birutės. Nekurie 
Birutiečiai atminė jo blogus no
rus ir jo žodžius, ir buvo labai 
priešingi kad A. Pocius vadovau
tų Birutę, bet dauguma Birutie- 
čių nežinojo to jo darbo, sutiko 
jį priimti. Taip Pocius vadova
vo Birutę per praeitus 1922 me
tus. Bet pasirodė kad ištikro 
jis nori būti Birutės graborius, 
ir vyčiai pilnai nemelavo. Jis 
per tuos metufe daug Birutę ap-

Gerto. Vencienė su 
vyru jau tolas laikas 
gyveno Lietuvoj.

savo 
kaip

slopino ir jos vardas ištikro ap
mirė Chicagoj. Tai matydami, 
Birutiečiai ir valdyba griebėsi 
už darbo ir prašalino tą graibo- 
rių, o pakvietė vadovauti chorą 
visiems gerai žinomą mokytoją 
A. Kvederą, kuris ikšiol vadova
vo taip vadinamą 'bolševikų Kan
klių Chorą. Jis būdamas doras 
Lietuvis jautės prastai su tuomi 
Kanklių Choru; pilnai sutiko ei
ti pas tą vargšę Birutę, kurią 
antru kartu išgelbėta iš mirtiefei. 
A. Kvedaras matyt deda visas 
savo pastangas vėl Birutę pa
statyti į pirmą eilę dailės drau
gijų tarpe ChicalgoĮje. Dabar 
Lietuviai turėtų remti Birutę 

[daugiau, ar tai prisidėdami prie 
choro ar jo rengimus, ir skleis
ti dailę ir apšviertą draugė su vi
sais Birutiečiais.

Ateityje Birutė mokės apsi
saugoti nuo visų tokių graborių 
kaip vyčiai. Dalbar Birutė ren
gias prie gero veikalo, iš kurio 
visi turės progos pamatyti kad 
Birutė dar gyvuoja, ir tikiu kad 
Birutė ateis į tuos pačius laikus 
kaip buvo St. Šimkaus čia buvi
mo dienose. Jaunuomenė h- dai
lės mylėtojai parems chorą savo

prisidėjimu prie jo, ir Birutė gy
vuos, ir skambės jos dainos tar
pe Lietuvių. L. ž. Rūta. SU
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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 lengvai 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 šurie šalyje dauguma iš tų valgių reikia gaminti iš pro- 
dūktų kuriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
limu panaudoti.

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

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

'TpOJI 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 j knygą 
pasidaryt valgius pagal jų.

ir bandykit

RECEPTAS No. 15 Kaip Ta Pagaminti

ŠUTINTI BALTI KRUČKAI

UNSWEETENED

^APORATE®
Milk

Borden's
Pieno

cukraus

1 Yį puoduko 
Evaporated

6 kručkai 
1 šaukštukas
'/, šaukštuko druskos 
1 šaukštukas miltą 
</, šaukštuko sviesto 
baltu pipirą 
petrušką

Nulupk ir supjaustyk į bryžius 6 vidutino 
didumo baltus kručkus, perpjauk kožną į du, 
padėk 3 riekes viena ant kitos, ir supjaustyk 
j bryžius. Sudėk kručkus i skarvadą, užpilk 
verdančiu vandeniu; dadėk 1 šaukštuką cuk
raus, ir virk iki suminkštės; paskui dadėk H 
šaukštuko druskos. Dešimts minutų pirm de
dant j stalą padėk mažą skarvadą su 1 šauk
štuku miltų ir H šaukšto svieąto ant ugnies, 
išmaišyk ir kepink 2 minutas; dadėk puo
duko virinto pieno, virk 3 minutas; pasudyk 
su '6 šaukštuko druskos, biskeliu baltų pipirų, 
ir 1 šaukštuku smulkiai kapotų petruškų, nu- 
košk kručkus per koštuvą; sudėk j karštą to- 
rielį ir užpilk sosą virš jų.

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

BROOKLYN, N. Y.
Jau visi žino kad Operetės 

Draugija gerai viską atlieka, ir 
dainavime ir lošime, šįmet ji ! 
jau pastatė pirmą operetą, “Ap- 
vesdinkit ir Mane”, kuri atlikta 
Kum. Petkaus parapijos salėj va
sario 3 d. Viskas pavyko labai ' 
puikiai; publikos buvo .pilna sa- , 
lė. Lošėjai buvo gerame upe ir I 
roles atliko gerai. Roles turėjo 
sekančiai: Petraičio — K. Krau- ' 
cianais; Veronikos — M. Strum- 
skienė; Marės — A. Kičienė; ' 
Tamošiaus — E. E. Morkus; 
Guglio — O. D. Dzūkelis; Pra- 
kapo — M. Steinys; Aglijos — 
A. Saurusaitienė. Vadovavo X. 
Strumskis. Dalykas sekantis. 
Petraitis su žmona džiaugias ne- 
persenai pradėtu šeimynišku gy
venimu ; Petraičio draugas, sen
bernis1, irgi džiaugias kad jis yra 
neveięs ir laisvas, jo niekas ne
varžo. — Tai pirmam akte.

Antram akte, Petraitis atsi
lanko į Guglio kambarius ir iš
gauna jo prisipažinimą kad jis 
įgyvena su Aglaja. Guglis giria
si jog Aglaja esanti augštos kil
mės1, ir tt. Trečiam akte, Gug
lis įkliūva į meiliškais pinkles 
Petraičių sutaisytas, ir tt.

Visi aktoriai savo roles labai 
gyvai vaizdino, išėmus sęnbemį. 
Iš jo ir buvo tikras senbernis — 
matyt kad ir senberniu liko to
dėl jog lėtai sukas, neis mergos 
nemėgsta tokių.

Ant rytojaus tą patį veikalą 
lošė Aido Choras Schwa'ben sa
lėj. Veikė kiti aktoriai. Veika
las nors ir tas pats bet lošime 
buvo skirtumas. Mat kožnas tu
ri savo ypatybes. Aktoriai bu
vo : Petraitis — M. K. Bolys; jfe 
labai gyvai vaizdino. Veronika 
— K. Januškienė; Marijona — 
M. česnavičiutė, ji lošė gana ge
rai ; Tamošius — E. Stankūnas; 
Guglis — S. Vaineikis; Praka- 
pas — S. Kažemėkas. Aktoriai 

/ visi buvo vikrus, ypač Bolys la- i 
I bai turi linksmą išvaizdą ir gra
žiai atrodo kaipo lošėjas, ir pa- į 
darė publikai juokų.

Turiu pasakyti kad Brooklyne 
gyvuoja net trįs chorai, ir visi 
dideli ir labai skubiai lavinas. 
Visi tris turi savo chore po žvai
gždę. Operetės Choras turi M. 
Strumskienė; Aido Choras — K. 
Januškienė; o trečias, bažnytinis 
choras, vedamas J. Jankaus, tu
ri P. Jankienę. (Kalbant apie 
naktinius paukščius-žvai'gždes, o 
kas yra kad tie chorai nei vienas 
neturi po mėnulį ? — Red.). Vi
si chorai jau įsigyvenę į stip
rius kunus. Dar yra ir jaunų 
vaikų bei mergaičių choras ve
damas L. Eremino, visiems žino
mo seno darbuotojo dailės lauke. 
Šį chorą sutvėrė pažangiosios 
moteiąs leisdamos savo vaikelius 
.dainuoti ir lavintis Lietuviškai; 
jos netiki jokiai partijai, bet vis
gi bolševikai norėjo, pasigriebti 

Įtą chorą po savo globa. Moti
nos juos atstūmė sakydamos pa
čios turi valią ant savo vaikų. 
Bolševikai kurie norėjo tą cho
rą valdyti, neturi vaikų, nes iš 
30 vaikų tik penki buvo bolševi
kų vaškai. Tas jaunimo choras 
dabar sau gerai laikosi.

Į Dar reikia priminti kad Aido 
I Chorais jau i
nuoja savo koncertuose Rusiš
kas dainas, kaip keletas metų at
gal darydavo. Reikia tik džiau
gtis kad jis nustojo svetimus 
girti b save žeminti.

Dailę Mylintis.

— Aš tave mylėsiu kolei 
gyva busiu, — sako ji.

— Ale kažin ar po apsivę- 
dimo tu nemylėtum mane 
taip kaip Zelbora Potiparą?

— A, tu, beširdi, kaip tu 
taip gali sakyt!

— Aš sakau kaip mačiau, 
ir tu pati tą matei.

— Mačiau, ale ne visos to
kios.

— Ne visas ir aš galiu pa-1, 
imt, tik tave vieną.

— Tu turi akmeninę širdį 
jei apie mane taip kalbi.

— Ale tokia širdis geriau 
negu iš tešlos.

— Tu nemyli manęs taip 
kaip Juozapas Asena'tą jei 
šitaip sakai.

— Ir Juozapas jai ilgai ne
pasisakė iki nebuvo laikas.

— Ale tas laikas gali pra
eit, o tu vis toks beširdis prie 
manęs esi.

— Širdis reikia dabot, ba 
mes vyrai ir po šiai dienai 
del to tik ir vargstam kad 
musų pirmasis tėvas Ado
mas turėjo tešlos širdį, ir pa
klausė Jievos.

Ir šitaip besiginčijant, va
karo vedėjas pasirodęs ant 
scenos pradėjo savo pasaką, 
užkvietė visus Į skiepą ant 
vakarienės, kada lošimas pa
sibaigs, ir daug kitokių špo
sų pripasakojo.

Paskui vėl pakilo uždanga 
ir prasidėjo antras aktas.

Jau čia nebuvo gailesčio*

GERB. SPRAGILAS 
ŠONKAULIU ANT

TEATRO
Lauki, lauki ’ko nors, žmo

gus, ir sulauki. Ale kaip at
eina — ima ir praeina, nie
kad nepasilieka.

Štai va “draugas” Marty
nas, tetulė ir aš, gerb. Spra
gilas, susitarėm nueit pama
tyt perstatymo “Juozapas ir 
Zelbora”. Kai turėjau du ti- 
kietu tai su manim buvo ir 
šonkaulis, arba tokią kuri 
nori užimt mano išlaužto 
šonkaulio vietą.

Susėdom visi keturi vie
noj eilėj, sėdim ir žiūrim, 
žiūrim ir matom:

Pasikelia uždanga, pasiro- 
ro ant scenos aktoriai, pasi- 
skleidžia po salę dūmai, uos
tom juos ir klausom. Nusi- _ _ __ ___ _ ......... ..
čiaudi biskį; ale nori sušilai- ir piktumo, ba kunigas gin- 
kyt pergarsiai čiaudėjęs kad "" ~
visa salė nesuriktų vienu sy
kiu: “Ant sveikatos!”

Štai prieš akis tau bėga 
vaizdas po vaizdo: Čia par
eina Potiparas su Juozapu ir 
vergais, čia Asenata kūrina 
ugnį, čia Minėt švaistosi, čia 
ineina Zelbora — ir visi tik 
laukiam kas bus toliau.

Martynas išsižiojęs žiuri 
ir džiaugiasi; tetulė kai ka
da ašarą nusibraukia, ale bi
jo pasirodyt, mano špnkau- 
lis tik prie gerb. Spragilo la
biau spaudžiasi.

Uždanga vėl nusileidžia, ir 
vėl pasikelia, o pasaka eina 
tolyn, ir vis geryn ir žingei- 
dyn. Matai kaip Asenata ir 
Juozapas susimyli, ale matai 
ir kaip Zelbora Juozapą pa-

■ myli. Girdi kaip Zelbora del
■ Jtiozapo nusmerkia savo vy- 
i' ra Potiparą. Lauki kas to-j 
į liau bus. Uždangai pasike-
- liant ir nusileidžiant, m'atai
- kaip Juozapas iš vergo pa- 
; lieka vergų perdėtiniu, tiki
■ visai kada nors atgauti lais- 
• ve, belt Zelbora jam pinkles

‘ pina kai voras musei tinklą.
Su Asenata Juozapas su

sitaria antgalo keliauti atgal 
Į savo tėviškę, ba jam lais
vė pažadėta, ale tuo tarpu 
nupintas Zelboros tinklas jį

čijosi su Faraonu apie sap
ną, dievus ir aukas jiems, ir 
Faraonas kalbėjo apie savo 
septynias riebias ir septy
nias liesas karves, ir apie 
pilnas ir sudžiuvusias var
pas. Visi laukiam kas čia. 
dėsis. Tuoj suėjo Potiparas, 
Masidas ir Šinkorius ir aiš- 

I kiną kožnas po savam kara
liaus sapnus. Ale vėl sulau-
kėm Juozapo. Tetulė net iš 
džiaugsmo pašoko, o Marty- 
nag norėjo kąd Juozapas pa
sakytų Faraonui ką su juo 
Potiparas padarė. O kada. 
Juozapas išaiškino sapnus 
ir paprašė kad jam Farao
nas atiduotų Asenatą, mano 
šonkaulis vėl prie manęs pri
sispaudė ir tik džiaugėsi kad 
išsipildo taip kaip ji norėjo: 
Juozapas paima Asenatą sau 

j už pačią.
— Kad taip su mumis at

sitiktų, —• sako mano šon
kaulis, kada uždanga nusi
leido. — Aš nieko daugiau 
ant svieto nenorėčiau.

— Ale jeigu paskui užsi- 
> norėtum ko nors?

— Tu vis man netilti, tu 
kietaširdi. Aš parėjus na
mon imsiu verkt kam tu ši
taip kalbi.

— Moterims ašaros nėra, 
brangios, atsiverk dabar kad

F

a priminu Kaa Aiao d 
susiprato ir nebedai- č
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Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems "Artojų”

sugauna — ir Juozapas pa- paskui nereikėtų.
— Ką jus čia, vaikeliai, 

baratės. Džiaugkitės kad 
taip laimingai Juozapėlis iš- 
augštintas liko, ba Dievas 
visus gerus žmones užtaria.

— Ką jis ten užtaria, — 
sako Martynas. — Kodėl ne~ 
užtarė Juozapo kada jis už
tarimo prašė, kodėl jam rei
kėjo nueit į kalėjimą?

— Dėlto, vaikeli, kad Die
vas jį labai mylėjo ir norėjo 
kad jis paskui liktų uždėtas, 
vyriausiu ant viso Egipto.

— Na bet ir judu nesusi- 
peškit, ba matau jau vėl ju
myse atbudo jūsų seni in
stinktai keliot viens kitą fa
natike ir bedieviu.

— Gerai, vaikeli, kaip tu 
tokius dalykus geriausia ži
nai, pasakyk man kada vėl 
šitie žmonės tokį gražų teat-

• rą sulos. Aš ir sirgdama ei*
• čiau jų pamatytu jeigu tik jie 
ką vėl loš.

— Tuojau jie žada vėl ką 
nors perstatyt, rodos dar šį 
pavasarį.

— Ar vėl tokią didelę mei
lę parodys? Neužmiršk ir 
mane atsivest. O dabar ar 
vesi mane šokt?- Matai jau 
muzikantai striunas tampo.

— Kad aš šiandien biskį 
šlubas.

— A, tu tik nori išsisuki-1 
nėt. Einam! \ i

tenka Į kalinį.
Uždanga nusileidžia ir pa- 1 

sibaigia pirmas aktas. Už- i 
sidega šviesos, geriau viską : 
matai, ir tada pažiūri į sale ■ 
sėdintį šonkaulį, visai priki
busį į rankovę, ir paklausi:

— Na, kaip tau palinko?
— Labai gerai, ale man la

bai gaila Asenatos kad ji 
taip mylėjus, ant galo lieka 
nuo Juozapo atskirta, ir ap
alpsta matydama jį į kalinį 
vedant.

— O man, — sako tetulė,
— labiausia gaila Juozapėlio 
ir pikta ant Zelboros kam ji 
jį nekaltai apskundė.

— Man labiausia pikta ant 
Juozapo, — sako Martynas,.
— kodėl jis tylėjo ir nieko 
Potiparui nesakė kaip ištik
ro buvo.

— Žinai ką? — pašnabž
domis sako man šonkaulis.— 

i Mano širdis prie tavęs riša- 
si taip kaip Asenatos prie 
Juozapo.... Ir aš apalp- 
čiau iš gailesčio jeigu tave 
nuo manęs kokia kita atskir
tų....

— Labai malonu girdėt.
— Jeigu aš tavęs netek

čiau, nenorėčiau jokio kito 
kaip Asenata, ir likčiau vie
na ant visados.

— Tai tik mergų kalba, — 
sakau aš jai.

A
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GERB. Uosis ‘Darbiu 
talpina straipsnį “ 

pėdos Svarba — ir Ka 
liau?” ir daro išvedžii 
apie reikalingumą d 
bendro suvažiavimo 
didžiausiame musų 1 
istorijoje krizio mome 
kaip jis tai apreiškia.

Kadangi suvažiavim 
liečia katalikus ir tai 
kus, apie tai reikia ir 
žodis tarti.

Momento svarbą ž 
žinome kokiame kriti 
stovyje dabar randasi 
tauta. Likimas visos 
vos priguli nuo to k< 
baltiniai įvykiai nui 
0 jų nusisvėrimas 
nuo to kaip mes laba 
sime svarstykles, kiė 
ant jų teiksime.

Nuo užėmimo Klai 
Lietuvių rankas mus 
dreba ir kasdiena 1 
įvykstant ko nors nei 
gerai jeigu gero, bet 
ti ir blogo.

Prancūzai, intužęį 
tavos už netekimą 

' dos, kurią jie laikė 
progą atiduoti Lėni

'Pripažinę Klaipei 
vai, aliantai veidu 
jieškojo kelių sulau 
nuosprendį. Kas 
tuviams daryti jei] 
siimti sau tą mie 
per keturis metus 
laukė atiduodanti

Netikėti dalyku 
kitam gali nutikti 
zai galį užsiundyt 
ant visos Lietuvos 
tas reikalauja apsi 
ir apsistiprinimo.

Vilnius tik per Ii 
ko nuomusų užgr 
užimta dideli plotai 
teritorijų.

Vienas tik Kauni 
Lietuvai iš reikšmin 
šaulyje miešta; Kai 
su vienu langu yri 
gas taip ir vaistyki 
lių miestų' yra sfl 
dustrija vystosi tik 
se, ir ji'Vilniuje ir 
je gerai stovėję. T 
turi būti musų.

Parėmimas Liet 
dabartinėje sunkio, 
doje šaukia mus bė 
sieiti ir apkalbėti k 
me ir kaip.

Amerikos Lietuv 
kurie turi tiesą vad 
tuviais — visados 1 
vien Lietuvos reikal 
žiūrint kad dirbo 
savo srovėse. Karta 
du — tokių Uosių i 
atkaklumas ir a'tk 
domesio tiktai į šia 
traškumą užstodm 
žmonėms prie remi 
tos, ir tuomi buvo s 
visuomenė nuo Liet 
rėmimo aukomis, at 
tų ir širdis.

Apie suvažiavimi 
tingumą galutinai į 
sakyti iš tautinink 
Sandaros Centras, 
tuo tarpu lieka apka 
klausimas nuodugni

Suvažiavimas, jeig 
lingas, reikalingas ti 
turėtų būti atlaikyt 
mėnesyj nevėliau.

Iškalno dar pan 
kad šiame suvažiavi 
tų vengti dalyvauti I 
dai kaip Uosiai, kai] 
si visuomenę kiršinę 
— ar jų butų vienoj 
pusėj. Jie turėtų a 
nuo delegatystės. Ga 
lyyaut tik kaipo tėi 
jei norėtų. Lai už dą 
sis nauji, su nesuti 
sielomis ir rankomis i 
veikėjai; nes jų jau y 
brendusių gana po t 
pasibaigė praėjusių 
diplomatų laikas.

Atmename kaip ger 
sis pereituose Seimuo 
sileisdavo tautininkai 
to kad būdavo pačių 
žmonių keikiamas] be 
gryžęs iš seimų, prasiš 
$ akių tų su kuriais su 
davo, vėl imdavo savo 
lingą ardymo darbą va
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. Tetulė net iš į 
įšoko, o Marty- 
;d Juozapas pa- 
onūi ką su juo I 
įdarė. O kada Į 
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/APIE SUVAŽIAVIMĄ — IR AR REIKIA JO? SEKANTIS UŽDAVI-
/^ERB. Uosis ‘Darbininke’ 

talpina straipsnį “Klai
pėdos Svarba — ir Kas To
liau?” ir daro išvedžiojimų 
apie reikalingumą didelio 
bendro suvažiavimo šiame 
didžiausiame musų tautos 
istorijoje krizio momente,— 
kaip jis tai apreiškia.

Kadangi suvažiavimas pa
liečia 'katalikus ir tautinin
kus, apie tai reikia ir mums 
.žodis tarti.

Momento svarbą žinome, 
žinome kokiame kritiškame 
stovyje dabar randasi musų 
tauta. Likimas visos Lietu
vos priguli nuo to kaip da
bartiniai įvykiai nusisvers. I 
O jų nusisvėrimas priguli 
nuo to kaip mes labai spau- 
sime svarstykles, kiek daugi 
ant jų reikšime.

Nuo užėmimo Klaipėdos į 
Lietuvių rankas musų širdis [ 
dreba ir kasdiena laukiam į 
įvykstant ko nors netikėto—Į 
gerai jeigu gero, bet gali bu-I 
ti ir blogo.

Francuzai intužę ant Lie
tuvos už netekimą Klaipė
dos, kurią jie laikė ir taikė 
progą atiduoti Lenkams.

• Pripažinę Klaipėdą Lietu
vai, aliantai veidmainingai 
j ieškojo kelių sulaužyti savo 
nuosprendį. Kas liko Lie
tuviams daryti jeigu ne pa
siimti sau tą miestą kurio 
per keturis metus gražiuoju 
laukė atiduodant?

Netikėti dalykai vieni po 
kitam gali nutikti. Francu
zai gali užsiundyti Lenkus 
ant visos Lietuvos. Viskas 
tas reikalauja apsižiurėjimo 
ir apsistiprinimo.

Nes tai yra ne kas kitas 
kaip Kun. Kemėšis, 

v v v

Kas iš Darbininkų Pasi
mokino?

Piittsburge Sandaros Seime su
tarus trims tautinių laikraščių 
redaktoriams padaryti visų tau
tinių laikraščių redaktorių ir 
jų bendradarbių suvažiavimą, ži
nią apie tai pamatė ir kitų sro
vių laikraščiai.

Chicago® bolševikų “Vilnis”, 
I kuri ir pastdbi:

“ ‘Dirva’ rašo kad tautininkų 
laikraščių redaktoriai turėsią 
suvažiavimą. Svarbiausias su
važiavime klausimais busiąs: 
‘palaikyti bendrą frontą politi
kos reikaluose’.

“Bendro fronto obalsis pa
keltas ir bandomas vykinti gy- 
veniman sąmoningų darbinin
kų. O dabar jau ir Lietuvių 
buržuazijos tarnai imasi jo. 
Jųjų bendras frontas, žinoma, 
bus prieš musų bendrą frontą.

“Vis tik gyvename keistoje 
gadynėj. ‘Mokytiems’ redak
toriams prisieina mokintis iš 
darbininkų.”
“Vilniai” tas baisu darosi, nes 

jų bendras suiręs frontas gali vi
sai suirti. Ant kiek tas bendras 
frontas pas juos, bolševikus, lai
kosi ir kaip ilgai matosi iš jų 
darbų. Visi pradėjo savo ataką 
apsiginklavę Markso komuniz
mu. O kur šiandien jie stovi

Vilnius tik per klastas li
ko nuo „musų užgrobtas, ir 
užimta didėli plotai Lietuvos 
teritorijų:

Vienas tik Kaunas teliko 
Lietuvai iš reikšmingųjų pa
saulyje miestui Kaip namas, 
su vienu langu yra vargini 
gas taip ir valstybė be dide
lių miestų' yra silpna. In
dustrija vystosi tik miestuo
se, ir ji Vilniuje ir Klaipėdo
je gerai stovėjo. Tie miestai 
turi būti musų.

Parėmimas Lietuvos jos 
dabartinėje sunkioje valan
doje šaukia mus bendrai su
sieiti ir apkalbėti ką darysi
me ir kaip.

Amerikos Lietuviai — tie 
kurie turi tiesą vadintis Lie
tuviais — visados laikėsi iš
vien Lietuvos reikaluose, ne
žiūrint , kad dirbo paskirai, 
savo srovėse. Kartais tik va
dų — tokių Uosių ir kitų — 
atkaklumas ir atkreipimas 
domesio tiktai į siaurą par- 
tiviškumą užstodavo kelią 
žmonėms prie rėmimo tau
tos, ir tuomi buvo atšaldyta 
visuomenė nuo Lietuvos pa
rėmimo aukomis, atšaldė ki
tų ir širdis.

Apie suvažiavimo reika
lingumą galutinai galės pa
sakyti iš tautininkų pusės 
Sandaros Centras. Spaudai 
tuo tarpu lieka apkalbėti tas 
klausimas nuodugniai.

Suvažiavimas, jeigu reika
lingas, reikalingas tuojau, ir 

(turėtų būti atlaikytas kovo 
mėnesyj nevėliau.

Iškąlno dar pareiškiame 
kad šiame suvažiavime turė
tų vengti dalyvauti tokie va
dai kaip Uosiai, kaip kiti vi
si visuomenę kiršinę žmonės 
— ar jų butų vienoj ar kitoj 
pusėj. Jie turėtų atsisakyt 
nuo delegatystės. Galėtų da- 
lyvaut tik kaipo tėmytojai, 
jei norėtų. Lai už darbo im
sis nauji, su nesuteptomis 
sielomis’ ir rankomis žmonės 
veikėjai, nes jų jau yra pri
brendusių gana po to kaip 
pasibaigė praėjusių krizių 
diplomatų laikas.

Atmename kaip gerb. Uo
sis pereituose Seimuose nu
sileisdavo tautininkams iki 
to kad būdavo pačių savo 
žmonių keikiamas; bet par- 
gryžęs iš seimų, prasišalinęs 
iš akių tų su kuriais susitar-

su savo bendru frontu? Vieni 
liko sociai-demokraibai, kiti kai
rieji, kiti ekstra kairieji, kiti dar 
kitokie. Jei vieni ką rengia — 
prakalbas ar susirinkimus ar va
karus, kiti atėję išardo, pakelia

NIS
Mes nežinom kokiu budu Lie

tuviams pasisekė paimti Klai
pėdos krašto valdžią Į savo ran
kas, bet mums aišku kad tuomi 
padaryta svarbus žygis Lietu
vos (susivienijimui. Bent kar
tą pasaulis sužinojo jog ir mes 
mokam apginti savo teises ku
rias svetimi pasityčiodami min
do. Lietuvių tauta negali jokiu 
budu sutikti idant jai prigulin
ti Klaipėda patektų Lenkų inta- 
kon ir valdžion. Reikia tikėtis 
kad paskutinis Lietuvių žygis 
pafeibaigs musų naudai.

Sekantis iš eilės uždavinis ku
rį turim atlikti yra — Vilnius.

daktarių mokinimosi iš darbi
ninkų. Niekas turbut daugiau 
nesimokina iš darbininkų kaip 
musų “mokytieji” bolševikai re
daktoriai. Jeigu jie mokėtų tik
ro mokslo, jų frontas niekad ne
būtų suskilęs kaip dabai;, ir ne
būti] reikėję kaip boboms prieš 
viena kitą per tvorą sustojus ko- 
liotis ir liežuviais rodytis, kaip 

j dabar yra su musų kairiųjų laik
raščių redaktoriais.'

Tautininkai redaktoriai savo 
srovės darbininkus mokina, o 

Į bolševikai mokinasi iš darbinin- 
j kų — ir dar neišmoko pastovu- 
I mo ir rimtumo.

i Klaipėdiečių Spaudos 
;Suvaržymas Sukili

mui Prasidedant
Sukilimui Klaipėdos krašte ap

sireiškus, Klaipėdoj Francuzai 
okupantai įsakė visiems lai'kraš- 
čiams pristatyti Prancūzams vi
sų raštų vertimuls Francuzų kal
ba. Kadangi ant greitųjų to ne-

lermą, ėdalsi tarp savęs, boiko
tuoja parengimus. O mat giria
si savo susipratusių darbininkų 
fronto bendrumu.

Tautininkai bendrą frontą tu
rėjo ir turi, ir todėl jo niekas 
dar neperlaužė. Suvažiavimas 
apkalbės tik palaikymą ta ben
dro fronto, kaip ir pati “Vilnis” 
pasako.

Dabar kaslink “mokytų” re-

ALEPPO
Ą LEPPO, Syrijoj, kuris pas- 

tarose dienose praskambėjo 
laikraščiuose kaiipo punktas į 
kurį 50,000 Armėnų pabėgėlių 
per vargus dasigavo (savo bėgi
me iš jų senųjų namų Turkijoj, 
sekančiai aprašoma buletine iš 
Washington, D. C., National 
Geographic Society raštinės.

“Aleppo vardas kitados buvo 
labiau (paprastas Vakarų ausims 
negu kitas kokis miestas Arti
muose Rytuose išskyrus Kon
stantinopolį, 'ir jam likimas ma
tyt lemia patapti garsiu vėl kuo
met ta pasaulio dalis aprims”, 
sako buletinas. “Amerikos mo
toristų armija persistatys kodėl 
Aleppo visados ’buvo didelės svar
bos jeigu pasakysime jog jis sto
vi ten 'kur Azijoj amžių senu
mo ‘Linkolno Vieškelis’ skersuo
ja ‘Meridiano Taką’.

Keturi tūkstančiai metų atgal 
kuomet Abraomas persikėlė į 
Palestiną tenai buvo įsteigta ka
ravanų keliais į šiaurę ir pietus 
per Syriją iš Egipto linkui Babi
lono. Ir mažiausia nuo Foiniki- 
jos didybės dienų tenai buvo te
kis kelias tarp pajūrio ir iš va
karų ir Asyrijos ir Babilonijos 
iš rytų. Oazas netoli kurio šie 
didieji prekybos keliai jungėsi 
patapo vieta vieno iš pirmųjų 
pasaulio ‘kryžkelių miestų’; ir 
nuo tada, kuomet jo apielinkėje 
pasaulis turėjo taiką ir vedė pre
kybą, jis naudojosi visa nauda 
ir svarba.

“Jo paties aplinkinis pasaulis 
buvo užtektinas per daugelį am
žių palaikymui Aleppo tarpstan
čiu miestu į kurį daugybės ilgų 
kupranugarių karavanų kas me
tai atvykdavo. Kryžeiviai ne
daug tepakenkė jo gėrovei, ka
dangi pasisekimai Kryžiokų ap
sistojo taip sakant prie Aleppo 
sienų. Antioch, prie Viduržemi-

davo, vėl imdavo savo paša- j nių jūrių, vos 70 mylių atstu, 
lingą ardymo darbą varyti, ibuvo pirmoji Syrijos tvirtovė

buvo galima padaryti, “Prūsų 
i Lietuviu Balsas” einantis Klai- 
; pėdoj', uNo. 10 išleista tik didelio 
plakato formoj, ant vienos pu
sės spausdintas. Visas sureng
tas spaudai laikraščio tekstas tu
rėjo 'būti sulaikytas.

žinoma, ne ilgai taip buvo, 
nes tuoj Lietuviai užėmė Klaipė
dą ir vėl atidarė Lietuvių spau- 

I dai burną.
kurią užėmė Krikščionįs Karei
viai ir paskutinėj! kokia galėjo 
pasiduoti; bet jie niekad nega
lėjo pamušti Aleppo kuris sto
vėjo per 300 metų kaipo užtvara 
Krikščionių veržimu isi tolyn, 
šis Mohametonų mie&tas, taip 
arti prie Kryžiokų tvirtovės, pa
tapo Sala'dino sostine, ir iš te
nai pradedant Krikščionįs liko 
galutinai išstumti iš to krašto.

“Geografiški tyrinėjimai 'kitų 
pasaulio dalių gal rodytųsi toli 
atskirti nuo senoviško Syrijos 
miesto, tečiau Europiečių atradi
mai penkioliktame šimtmetyje 
greitai buvo pajusta Aleppoj. 
Po Kryžeivių, Europa reikalavo 
visad didėjančio saiko priesko
ninių žolelių ir kitų produktų iš 
Tolimųjų rytų, ir Aleppo, netoli 
vakarinio galo žemės kelio per 
kurį tokie dalykai atėjo, patapo 
dar turtingesnis. Beveik visos 
Vakarų prekybinės tautos įstei
gė savo atstovybes ir sandėlius 
tame mieste.

“Atradimais jūrinio 'kelio ap
link Afriką į Rytus daliniai pa
žeidė Aleppo, ir atidarymas Sue- 
zo Kanalo beveik išsekino jo 
srovę rytų-vakarų prekybos ir 
padarė pesimistišką laiko pavei
kslą kuomet kupranugarių eilės 
paliko naujenybe.

“Tečiau gelžkelio lokomotivas 
kurį Vakariniai užvardino ‘plie
niniu arkliu’, patapo Aleppo 
'plieniniu kupranugariu’, ir at- 
grąžina tą miestą atgal į jo se
ną svarbos vietą. Garsusis Bag
dado Gelžkeiis, kuris sujungia 
Eufrato ištaką su Bosporu iir 
Europa, ineina į Aleppo beveik 
per patį savo vidurį ir susisiekia 
su gelž’keliu kuris dabar prasj- 
tęsęs nuo Egipto šiaurėn per vi
są Syriją. Senoviški svarbųB 
kupranugarių keliai tokiu budu 
pasitraukė užleisdami vietą ke
liams iš plieno, ir kur pirmiau 
buvo naudos lyginamai už peną 
dabar gelžkeiis atneša naudos 
už dolarį. Aleppo yra tinkamoj

Mes ir čia negalim ilgai kentėti 
idant Vilniuje, musų garbingoj 
nuo seniausių laikų sostinėj, 
viešpatautų svetimi, Lenkai — 
Lietuvių tautos priešai. Jie iš
trėmė i'š Vilniaus žymius Lietu
vių visuomenės veikėju)® ir mo
kytojus, tame skaičiuje ir pp. 
Biržiškus, kurie kaipo veikėjai 
ir jaunuomenės auklėtojai yra 
tiesiog neįkainuojami. Ne vien 
čia Lenkai parodė savo žiauru
mą. Jie persekioja ir toliau mu
sų spaudą Vilniuje; be jokios 
priežasties laiko Lietuvius kalė
jimuose; naikina muisų kultūri
nes įstaigas mieste ir provinci
joj. Lietuvių gimnaziją kadai- 
sia išmetė iš buto, o dabar nuo
lat apsupa žandarais ir daro kra
tas. Prieglaudas kuriose užlai
koma Lietuvių našlaičiai Lenkai 
uždaro, paimdami namą jiems 
visai nereikalingą, ir tuo budu 
išstumia mažus vaikus į .gatvę. 
Tokia padėtis yra nepakenčiama, 
ir pirma negu susilaukti Vil
niaus klausimo išrišimo priva
lom pagalvoti kuom galim padė
ti tiems nelaimingiems Vilniaus 
Lietuvių vaikams kurie nuolat 
išalkę ir blogai aprėdyti gyvena 
ir mokinasi. Amerikos valdžia 
ir visuomenė rūpinasi padėti pa
bėgėliams Artimųjų Rytų, mes 
gi, vardan savo tautos ateities, 
privalome pasirūpinti mažų Lie
tuvių likimu brangioj mumis sos
tinėj. Tikėkim jog iš jų susi
lauksim stiprių ir nesulaužomų 
kovotojų už visos tautos laisvę 
ir teises. Negalim pasitikėti 
kad Vilniaus likimą išrištų vien 
musų diplomatija. Ją turi rem
ti visa tauta ir dėti visas pas'tan- 
gals idant Lietuvių intaką oku
puotai valstybės dalyj stiprėtų 
kiekvieną dieną. Pašvęskim Vil
niui geriausias savo jiegas ir 
mintis, eikime visi bendrai ir 
tiesiai prie vieno augšto tikslo, 
ir mes laimėsim. Negalim su
tikti kad musų ilgų amžių ir vi
sos Lietuvės širdyj-Vilniuje lik
tųsi (neverti Lenkai. Vilniaus 
Lietuvių jaunimas jau davė pa
vyzdį ir paleido obalsius kad vis
ką turim pašvęsti sostinės atva
davimui! Mds esame gal perto- 
li nuo Lietuvos, idant užgirsti ai
škiai jų kilnų balsą, bet Vilniaus 
reikalai mumis irgi yra arti šir
dies kaip ir visiems Lietuviams. 
Amerikos Lietuviai daug gelbė
jo savo Tėvynei ir todėl gali pa
sididžiuoti padėdami jai stiprų 
pamatą. Jie savo patriotizmu 
pastiprino viso1 musų krašto 
žmones, nuvargintus ilgos ka
rės ir okupacijų; jie pakabino 
muzejaus bokšte Laisvės Varpą, 
'kurs nepaprastu garsu žadina 
Lietuvių sielose Tėvynės meilę.

Nėra abejonės kad nepasiim- 
tų dalies rupesnio atvaduoti Vil
nių, Amerikos Lietuviai. Nuo
lat pabrėždami Lietuvių teises 
prie Vilniaus, jie žymiai sustip
rini® savo tautos poziciją anapus 
okeano. Rūpindamiesi likimu sa
vo brolių Lietuvių Vilniuje, pa
dės jiems greičiau nugalėti sun
kenybes. Ateikim šiame krūtin
game momente jiems į pagalbą 
ir jie niekad neužmirš musų pa
tarnavimo.

Tegul vietinės Lietuvių drau
gijos pildydamos savo pasirink
tus uždavinius pažvelgia ir į sos
tinės padėtį. Sostinės grąžini
mas yra siekimas visų Lietuvių, 
be skirtumo partijų ir pažiūrų. 
Jeigu neužtektų esamų Draulgi- 
jų tverkime naujas, bile tik Vil
niaus reikalai nebūtų atstumta 
į paskutinę vietą. Bukim pasi
rengę ir išnaudokim kiekvieną 
patogų momentą kad įvykdintu- 
me tautos troškimą. 1920 me
tais Lietuviai netikėtai užėmė 
Vilnių ir tuomi parodė jog gali 
būti įvairių galimybių istorijos 
bėgyje.

štai jau Tautos šventė, kurią 
apvaikščiojam visu iškilmingu
mu. Tarp džiaugsmo del įgytos 
nepriklausomybės ir grąžintos 
Klaipėdos neužmirškim jog Lie
tuvą dar slegia visuotinas liudė- 
sis del okupuotos musų sostinės 
ir joj prispaustų, persekiojamų 
Lietuvių kurie šaukiasi musų pa
galbos ir užuojautos. Musų pa
reiga yra atsiliepti ir paduoti 
jiems brolišką ranką. Tegul pa
mato Lietuvos priešai ir draugai 
jog pas mus nėra skirtumų jben- 
druose tautos uždaviniuose, ku
riems įvykdinti mes nesigailim 
pašvęsti visko.

M. V—la.

TRUKŠMINGI ATLAIDAI
(PRISIMINIMAI IŠ 1905 METŲ)

Ant.-Ferd. Max.
(Tąsa iš pereito num;)

II
C AULE dar nesuskubo užtekėti kaip pra- 

dėjo iš visų šalių plaukti žmonės, it pa- 
vasaryj Nemuno vanduo. Vieni pėsti (pul
kais ėjo; kiti pilnais vežimais važiavo; tre
ti raiti jojo — visi skubinosi į atlaidus. Jau
nikaičiai pasipuošę juodais rūbais, it kokie 
ponaičiai, su baltomis krūtinėmis ir krak
moluotais kalnieriais, ant kurių buvo ap
juosta šilkiniai kaklaraikščiai. Batais riau- 
jučiais, kurie tik spindi nuo saulės. Toliau, 
mergaitės bovelniniuose, kameliniuose sijo
nuose, susispaudusios kaip kokios iš dvaro 
panaitės^ beeidamos tik savo baltus dante
lius visiems berodo. Galvos apgaubta švie
siomis šilkinėmis, kurios mainėsi saulės 
spinduliuose. Išrodė jos tokios skaisčios, 
nekaltos kaip kūdikis vos tik parvežtas nuo 
krikšto.

Senis šeštokas bestovėdamas su savo 
žentu ir žiūrėdamas ant to brangiausio Lie
tuvos turto — jaunimo — tarė:

— Štai, žiūrėk, žentuk, koks dabar iš
tvirkęs jaunimas, pasipuošę kaip koki po
naičiai — kur jau dėtis dvarininkams. Bū
davo seniau, kaip aš jaunas buvau, pama
tytų tave kas taip pasipuošusi tai ne vieną 
miklaus beržo rykštę pečiai suėstų. Da
bar, kaip matau, jau visi stojo ponais ir po
niomis; tai ir ne del ko ši karė — vis už 
žmonių ištvirkimą. Seniau, kaip mus šven
tas raštas mokina, už ištvirkusius žmones 
Jėzus Kristus kentėjo ir savo krauju atpir
ko žmoniją. Bet laikai mainosi, ir viskas 
persimainė; dabar Kristus už jaunimo iš
tvirkimą nebekenitės, bet turės jie patįs at
sipirkti savo ištvirkusiu krauju apliedami 
visą pasaulį, ypač Mandžurijos laukus. Kad 
nors dabar nustotų taip darkęsi, bet kur 
tau — nei manyti nemano. Visas pasaulis 
verkia, ašaras lieja, o jie kaip per kokias 
vestuves. Tai laikai, tai laikai!.... Juk 
kad senieji žmonės prisikeltų iš kapų ir pa
matytų tokį ištvirkimą, duodu žodį, jie pra
keiktų juos.

— Ne, tėvai, jau tu perdaug peiki šio 
laiko jaunimą, o čia visai neištvirkimas, bet 
švarumas, — kablėjo žentas. — Dabar jau 
nebe taip kaip seniau: vakar mėšlą vežė, o 
šiandien su tais pačiais rūbais drysta į Die
vo namus žengti. Ir vėl, man rodosi, jeigu 
ponai ir tuomet nebūtų baudę, ir tada bu
tų taip jaunimas vaikščiojęs, bet žinoma, 
kai paragaudavo rykščių tai ir atsinorėda- 
vo švarumo. Bet jau dabar žinai, tėve, mes 
ne vergai, mes esame laisvi; ir jei išgalime, 
galime ir dvarus pirkti.

Jiems taip bekalbant, prisiartino ir Le- 
liokas, pasveikinęs Dievo žodžiais, ir prie 
jų prisidėjo.

— Žinote, vaikai, — tarė senis: — ir 
atminkit mano žodžius kad iš to kas nors 
tokio bus. Pirmiau jei nuplakdavo kolų 
paprastą “klopą” tai tiek, o jau dabar žiū
rėkit, jau pradėjo galingus ponus smaugt, 
generolus ir aficierius mušt, ir vis prasti 
žmonės: Tai žiūrėkit, vaikai, ar galima su
laukti ko gero....

— Šičia tai jau negerai, — kalbėjo se
nio žentas. — Bet jau kaip tėvelis pirmiau 
kalbėjai apie jaunimo ištvirkimą, tas nieko 
su muštynėmis neturi bendro. Juk ir prie 
ponijos buvo dar baisesnės karės, ir del ko
kios priežasties tuomet?

Senis ką sumurmėjo, matyt tas klau
simas jam labai nepatiko, tik atsikosėjęs ir 
nusispjovęs tarė:

— Kaip jus sau, vaikai, norite, bet man 
dabartinis jaunimas suvis nepatinka.

— Gali būti, bet tik dėlto kad esate jau 
seni ir jokio linksmumo neatjaučiate; o kad 
butumet jaunesni, rėdyltumetes, ir kaip I

— Jau to man, vaike, nekalbėki!....
Jurgis stovėdamas vis ko nerimavo, ko 

raukėsi, rodos pelynų stiklinę išgėręs. Nu
tilus kalbai, ant vieno pažiurėjo, ant kito, 
ir nedrąsiai tarė:

— Tai ką gi jus, vyrai, nesirengiat na
mon?

— Kodėl ? — nustebo senio žentas. — 
Dar žmonės vos pradėjo rinktis, tai jau 
dėdukas užsimanė namon keliauti. Gal ką 
jūsų jautri širdis numano, gal kokią nelai
mę jaučia?

— Juk tai dar vakar buvo girdėta kaip 
žmonės kalbėjo buk šiandien bus baisios 
muštynės. Pasakoja kad ir bombas mėtys 
viduryj miesto, kurios išgriaus ir miestą ir 
išmuš visus žmones.

— Tai tik plepalai, — kalbėjo žentas:— 
yra kas čia daužyti. Tegul pirma sudaužys 
Vilnių, Kauną, Suvalkus, tik tada galėsime 
lauksi daužymo Seinų. Bet dar anuose, 
kaip girdėjau nuo tų kurie laikraščius skai
to, visur rainu, tai žinoma Seinuose dar ra
miau turi bulti.

Jiems taip bekalbant, nei nepajuto 
kaip pora valandų praslinko. Dabar po 
miestą siautė didžiausios minios. Visa rin
ka, gatvės ir mažiausios užukampės buvo 
pilnos žmonių ir vežimų, sunku buvo ir pra
eiti. Viduje miesto stovėjo didžiausios dro
binės budos, kur pardavinėjo įvairias pre
kes kurios kiekvieną praeivį masino šį tą 
pirkti. Apie vieną augštą sieną buvo pri
sigrūdę daug žmonių; čia pardavinėjo viso
kius paveikslus. Kiekvieno praeivio atidą 
labiausia traukė mūšio lauko paveikslai, tai 
yra Rusų su Japonais karės atspindžiai, 
kurie darė baisų įspūdi savo užmuštaisiais, 
sužeistaisiais ir kariaujančiais, kurie gry
nais kardais bei durtuvais viens kitą kapo
jo, žudė.

Po visą miestą buvo ratų bildėsis, uži
mąs, mažų vaikų švilpimas moliniais gai
dukais. Visas miestas virte virė, kaip pra
keiktųjų sielos pragaro ugnyse.

Neužilgo prasidėjo ir pamaldos. Šiek 
tiek žmonių mieste sumažėjo, bet visgi dau
guma slankiojo taį į vieną, tai į kitą krau
tuvę. Žydai kaip akis išdegę bėgiojo, su
mažėjus žmonėms norėjo visko apžiūrėti, 
o kartais gal pasiseks šis tas apgauti, ar nu
sukti. Po pamaldų vėl žmonelių kaip ko
kia jūrių banga pripildė pilną rinką ir gat
ves. Dar didesnis bildėsis ir užmas pasi
darė, ne 'kaip buvo prieš pamaldas. Neuž
ilgo pasidarė ir gana baisus užmas kuris su
judino visą miestą.

(Bus daugiau)

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS 
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai

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

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto
riškas aprašymas senovės Hunų siaubimo po 
Europą ir Aziją bei Lietuvių kraštuose. Su 
paveikslais. Parašė J. O. Sirvydas. 208 p. 1.00

I46S. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899;
pusi. 171 .................................. 7Be 

Tvirtais apdarais ________________-_______ 1.50
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

------------©----------- n

vietoj patepimui ‘Chicago Arti
mųjų Rytų’.”

Importai į sovietų Rusiją, su- 
lyg dabartinių statistikų, rodo 
augantį didėjimą.

NAUJIENĄ VISIEMS MOKSLĄ MYLINTIEMS
“ARTOJAS” pradedant su Lapkričio mėnesiu spausdina labai
1žingeidų veikalą — tokį ihdomų 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-

■ viskiams Lietuvon — tai yra mokslas apie žemę ant kurios mes 
vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinės sistemos tvarkos.

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

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio,



Musų Kaimy nai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

tapo vardu nužymėjimo vidurinio pavida
lo danguose, kuris, del savo 'didelio skaistu
mo, visada buvo patraukimo vieta.

Egipte, buvo sakoma jog Osirio siela 
buvusi nuėjus ilsėtis Į Oriono konsteliaciją, 
ir apvalame zodiake Denderos dievnamyje 
randasi mitologiškas pavidalas karvės lai-

H

(Tąsa iš pereito num.)
Mitologijoje Orionas subendrinta su 

Skorpiono konsteliacija, ir yra privedžioji- 
mų buk Orionas gyrėsi jog nesą gyvūno ant 
žemės kurio jis negalėtų nuveikti. Nubąu- 
dimui jo už tokį pagyrą, sako toliau pasaką, _______ ____ o____
iš žemės iššoko Skorpionas ir įkando jam į ve kuris buvo pritaikinta žvaigždei Sirijui, 
koją, nuo ko jis mirė. Ant Dianos prašy- ir arti jo antras mitologiškas pavidalas kū
mo jis buvo patalpintas danguje tarp žvaig- riš buvo prirodyta, sulyg Lockyero, esąs 
ždžių netoliese savo medžiotojo. |,į

Gvidas sutinka su šituo išvedžiojimu, 
tečiau Hyginas, Homeras, ir Apollodoras i 
prirodinėja jog Orionas buvo nužudytas. I 
Dianos durklu ir kad jis buvo patalpintas : 
tarp žvaigždžių greta Skorpiono taip jog 
“jis galėtų pabėgti į vakarus kadangi tas 
gyvūnas teka rytuose”. “Kuomet Skorpio
nas užeina, Orionas bėga į tolimiaušį že
mės kraštą”, sako vienos eilės.

Indai subendrina legendoje Aldebara- 
ną, rusvą žvaigždę iš Tauro, Sirijų, žinomą 
pas juos kaipo “Briedžių Medžiotoją”, ir 
Orioną”, kurį jie vadino “Briedžiu'’. Pa
saka yra'sekanti: “Viešpats visų sutvėri
mų įsimylėjo į savo dukterį. Ji pasiveritus 
į balandį bėgo. Jis pats pasivertė į briedį 
vijosi ją, bet jį nušovė Sirijus, kurį kiti die
vai buvo parinkę tam nušovimui.”

Trįs žvaigždės Milžino Medžiotojo gal
voj sudaro vieną iš Indų lunarių stočių, ku
rią jie vadina “stirnos galva”, sąryšyje su 
tą pasaka.

Kita legenda kaslink Oriono kalba jog 
jis buvo mylimasis Meropos, duktės Oeno- 
pio, Chios karaliaus. Jo draugingumas 
prie karaliaus dukters buvo nutraukta, ir 
taigi jis pasiryžo pagrobęs tą savo žavėtoją 
•pabėgti. Karalius, tečiau, susekęs jo pla- i 
nūs, apgirdęs jį išbadė akis’, ir paliko jį 
vieną jūrių pakraštyje. Sekdamas garsą 
kūjo kurį girdėjo tolumoje kalant, Orionas, 
sakoma, dasigavo į Vulkano kalvę, kur pra- ? 
še pagalbos. Vulkanas užsodino jį ant pe
čių Cyklopo, kuris jį nunešė ant viršūnės 
kalno, ir tenai Orionas stovėdamas prieš 
saulę, atgavo savo regėjimą.

Ši legenda subendrina su saulės dievu, 
ir su užvardžiu 'kurį jis kartais turi, “Dan
gaus Šviesa”. '

Tam panaši yra pasaka apie mėnulio 
Dievę Dianą sąryšyje su Orionu. Diana 
įsimylėjo į Didį Medžiotoją. Saulės Dievui 
jos broliui nepatiko tokis jų draugingumas, 
taigi jis pasiryžo Orioną nužudyti.- Orio
nui sykį besimaudant, saulė pylė savo spin
dulius ant jo, ir tada Apollonas pavadinęs 
Dianą parodęs jai žibančią vandenyj vietą 
prašė jos pasirodyt kaip ji gabiai moka iš 
saidoko pataikyt. Diana nutaikė, paleido 
strielą, ir užmušė Orioną, savo mylėtini, 
padengtą skaisčiuose spinduliuose, visai ne
žinojus jog tai jis. Taip suklaidinta, ji krei
pėsi prie Zeuso, kuris sutiko patalpint jį 
danguose toj vietoj kad ji keliaudama per 
dangų galėtų jį laiks nuo laiko matyti.

Dar viena pasaka išrodinėja jog Orio
nas gimė kaip Atena, be jokios motinos, ir 
patapo garsus geležų apdirbėjas, taip ga
bus kad Vulkanas buvo pasikvietęs jį pa- 
budavoti palocius po jūrėmis.

Orionas visada 'buvo laikoma audringa 
konsteliacija delei savo pasirodymo vėlai 
rudenyje.

Tos konsteliacijos audringas pobūdis, 
sako Allen, buvo minima ankstyvose Indų, 
ir gal but dar ankstyvesnėse Eufrato dieno
se, ir taip jis visur atvaizdinama, taip kla
siškų rašytojų, taip 'kitų, kaipo turįs šiurk-.. 
čią initekmę.

P.olybioš, Grekas istorikas iš antrojo 
šimtmečio-pirm Kristaus, priskiria žuvimą 
Romėnų skadrono pirmoje Puniškoj Karėj 

•tam kad jis išplaukė 'tuoj po “patekėjimo 
Oriono”.

Hesiodas taipgi primena jog Oriono 
tekėjimas yra kūlimo laikas ir kuomet Orio
nas pasiekia vidurį dangaus yra tinkamiau
sias laikas vyno darymui. Jis taipgi nuro
do žmonėms jog lajkas buna arti laukus 
kuomet ta konsteliacija leidžiasi, ir perser- 
gsti navigatorius vengti jūrių nelaimių kuo
met Plejados, bėgdamos nuo Oriono, pra
dingsta bangose.

Syrai ir Arabai Orioną žinojo po vardu 
“Milžinas”; ankstyviems Arabams Orionas 
buvo “Ąl-Jauzah”, tankiai klaidingai išver
stas “Milžinu”, sako Alien. Originaliai tas 
buvo vartojama vadinimui juodos avies su 
baltu plėtmu ant vidurio, ir gal but tas pa-

■perstatytojas Oriono konsteliacijos.
Allen sako jog; Egiptėnai perstatė Orio

ną kaipo savo dievą Horą, jaunesnįjį arba 
tekančią saulę, laive apsuptame žvaigždė
mis, ir kaipo “Sahu” didžiajame Ramesseu- 
me Theboj, apie 3285 m. prieš Kristų.

Orionas buvo išimtinai svarbi konste
liacija Egipte, kadangi ji pasirodo pirma ir 
apreiškia užeinanti tekėjimą Sirijaus, ku
ris iš savo pusės skelbė užeinantį Niliaus 
užtvinimą.

Sulyg Žydiškos tradicijos, šią konste
liaciją pasiskyrė sau tūlas ypatingai galin
gas vyras., Hebrėjai žinojo Orioną kaipo 
“Milžiną”, pririštą prie dangaus už kėlimą 
maišto prieš Jehovą, ir Allen mano jog tas 
gal bus išaiškinimu gerai žinomos frazės 
“Ryšiai Oriono”.

(Bus daugiau)

NAUDINGOS KNYGOS
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su javeikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoiiją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi. ....$1.00 
Ta ]«ati audimo viršeliais ....................$1.75

Kas Slepiasi už įmonių Pasakų —įvairių 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. Verte K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .............................$1.25 
Audimo apdaruose ...........................$2.00

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

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 ..$1.00 
Audimo apdaruose .............. ...........$1.75

Mohj.medo Kelionė į Dangų ir kiti svarbus raštai: 
Ar mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli nuo Že
mi s Dangus? Ar turi Žmogus Dusią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 
Šeimyna. Parašė K. S. Karpavięius. 126 pusi. ..

Užtekanti Saule—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
ly kų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius ..................

Pasiulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
kų žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
g/vu ir nemirštančiu. Pusi. 55...............

Teisybes Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
n lėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
tus Lietuvių prabotė. Paraše J. O. Sirvydas. Vi- 
sj puslapių yra 35...........*...............

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman- 

t.škų ir juokų eilių. Paraše K. S. Karpavičius.
. T uslapių 144 ............ * ............. ......
, Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla-
i nacijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 

? . Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
e lės. Pusi. 172 .............................

Tartos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų 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 tsilių 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 .......
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Viešas
Išpardavimas

VIENYBES DOVANOS

NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1. 
važiuok ant Trečių Grindų.
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LarpULa atvirai Ir laisvai 
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Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Mes turime pirkę 122,000 porų U. 
S. Armijos Munson darbo čeverykų. 
mierose 5% iki 12 kurie yra visas per
viršis vieno iš didžiausių Suv. Vals
tijų Valdžios čeverykų kontrakto.

Į šie čeverykai yra garantuoti, šim-

Sumaišyk tik tiek 
reikalinga vienam penėjimui.

Kaip kūdikį laikyti žindant 
iš bonkutės.

Kuomet kūdikis penima laikyk jį 
savo kairėj rankoj. Bonkutė per vi
są laiką turi būti prilaikoma taip 
kad jos 'kaklas visada butų pilnas 
pieno. Tas neduoda orui veržtis pro 
čiulpiką. Duok kūdikiui progą apim
ti čiulpiką gerai.

Room 302 
CLEVELAND, OHIO 

OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. 
Imk Elevatorių prie ineigoa į Standard Teatrų ir

/Gerovės skyrius

Iš Arthur B. Reeve-

Sil Prospect Avenue.

go 
ra 
AS

DIRVA

MUZIKOS SAULĖ
Ant apsnūdusio skliauto pasi

rodė muzikos saulė — gerbia-: 
mas mūsų Mikas Petrauskas — 
ir nušvietė sielas iki skaisčiau
sio giedrumo.

Iki šiolei; muzikalės kometos 
gausiai užklysdavo į musų erd
vę ir, tarsi kokios dausų padau
žos, sudrumsdavo dailė's skoni ir 
vėl pranykdavo.

Kas buvo kuomet girdėjęs 
musų Miką Petrauską tam jo 
malonios ir puikios melodijos 
nenustojo virpint Šėlą saldžiais 
aidais.

— Eisime ant koncerto? — 
pašnekinau žmoną. i

— Kas dainuos ?
— Petrauskas 1 <
— Vaja! — tarė ji. — Aš jo i 

koncerto taip, pasiilgau!
— Aha! — atsiliepiau. — Da

bar išgirsime.
Užpernai ir pernai aš nueida

vau pasveikint gerbiamą musų 
dainių. Pirmąjį sykį priminė 
kad suverčiau į pažintį su savo 
žmona, o antrąjį sykį barė kad 
nepaklausiau.

— Ar tu ir vėl eisi pasisvei
kint? — ji tarė. — Jei užsimin
tų apie pažintįj sakyk kad mane 
namie palikai.

— Kodėl tu vengi sueit į pa
žintį su tokiu puikiu žmogum ?

— Jis1 man perpuikus, — at
sakė. — Man ir daugeliui atro
do jis lyg ir žiaurus.

— Tai klaida! — ištariau. — 
Iš mokintų žmonių, jis tėra vie
nas tokis malonus ir be puiky
bės. Kiti inteligentai pasipūtę 
ir vengia su .prastais žmonėmis; 
kalbėt kad tie’ apsipratę nepra
dėtų nei už ką jų laikyt, o jis ir 
su pralsčiausiu žmogum randa 
kalbą, ir vargiai bent vieną žmo
nės taip didžiai myli ir gerbia 
kaip jį.

Kadangi mums du tik žings
niai iki puikios Lietuvių salės, 
tuojau ir atsidūrėme ten. Pub
likos jau besą buria, ir vis dar 
eina ir eina daugiau per duris.

Tuojau prigeso žiburiai ir pa
sirodė gerbiamasis dainius. Ir 
štai pranyko visas pasaulis. Li
ko tik žavėjantis dainos aidas 
visatos erdvėse;

Nutilo daina ir virpančios sty
gos nustojo skambėti, ir vėl mes 
pašijutom beesą ant žemės.- Rė
žiam delnais visi, tarsi padūkę, 
kad tik vėl pranykt nuo žemės ir 
pasineri erdvėje dainos ir mu
zikos.

Ir vėl, ir vėl, ir vėl mes mau
dėmės aidų tvane. Kaip tai pui
ku! Laikas taip smarkiai pra
bėgo tarti vos sumatomas apsi
niaukusioje naktyje žaibo blik- 
stel ėjimas.

Po koncerto, nuėjęs pasisvei
kint, pasakiau:

— Ar negalėtumėt palikti man 
Barborytę?

— Juk vedęs esi?
— Taip, — atsakiau. — Bat 

, aš noriu tą kurią kriaučius įsiū
damas matė.

— Aha! — atsakė. — še, im- 
i kite.

O toji Barborytė yra begalo 
) puiki. Mes ko nepersprogome 

iš jos besijuokdami. Tat čia ji. 
Gali juoktis kas tik nori:

.50

•35c

.25

.10

.50

.50

.50

.35

.50

25

TEATRALIŠKI VEIKALAI
Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 

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

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

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

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moljere, 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......................

Laimes Bejicškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi. .. ■ ...................................

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Ųuy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai! Parašė ir vertė 
Tutelis. Pusi. 160 ................
Tvirtai apdaryta ........................

“Barborytė virė juką
Ir indėje peili buką —
Kriaučius siuva,
Kriaučius mato,
O jis gerai moka loti —
Gali apšnekėti.

.50

.35

.25

.25

.25

.25

.35

.50
$1.00

507.

3212 
. .24 
3002 
5125

Žemių dulkes. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226...................... . .........
Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Aritmetika ........    p. 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188

7907 Superior Ave.

(O'
50

1.25
40
60

Cleveland, O

Barborytė puodus maišė, 
Samtuku ragavo. 
Kriaušius siuva — 
Kriaučiuts mato,
O (jis gerai moka loti — 
Gali apšnekėti.
Barborytė bliudus nešė, 
Per slenkstį parvirto. 
Kriaučius Siuva — 
Kriaučius mato, 
O jis moka gerai loti — 
Gali apšnekėti.
Močia žiuri į Barbutę, 
Bet vengia kolioti.

Kriaučius siuva —-
Kriaučius mato,-
Tai pradės jis visiems loti, 
Mergai šlovę plėšti.
Nors Barbutė kaip ta klumpė, 
Bet 'skaistaus veidelio.
Kriaučius siuva —
Kriaučius mato,
Alkia mirksi, pasikrato,
Ir velnią galvoja.
Kaip tiktai visi sumiega,
Tai 'kriaučių dabokit
Nuo mergelių, nuo bobelių,
Nuo visų jaunų martelių,
Kad nebūt pribuišio.
Ką jus sakote ant šitos dai

nos? Kai gerbiamasis dainius 
ją dainavo, mes kentėme di
džiausią baimę kad neperplyšt 
iš juoko. šliburis.

Per 65 metus motinos penėjo savo, 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu.. 
Jis pasirodė esąs puikus, kūną buda- 
vojantis maistas vaikams kurie nėra 
normališkai sveiki. Gydytojai jį re
komenduoja vaikams kurie nedapenė- 
ti ir be atsakančio svorio.

Vaikai po visą šalį, tūkstančiai ir- 
tūkstančiai jų, gavo savo sveikatą iš 
Eagle Pieno. Nėra abejonių apie 
Eagle Pieno grynumą arba pasekmes, 
kurias tūkstančiai ateivių motinų ga
vo iš jo. Eagle Pienas yra labiau 
vartojamas kūdikių penėjimui negu 
visi kiti maistai krūvon sudėti. Nes 
ta: yra grynas pienas ir cukrus pato
gioje formoje, lengvai suvirškomas. 
kūdikiams. UŽNUODYTA?

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario 4 d. L. N. Varpo Dr- 

ja statė scenoje trijų veiksmų 
dramų, "Pikta Dvasia”. Veika
lais savaimi pusėtinai geras, pa
imtas iš Latvių kaimiečių gyve
nimo, ir užganėdinantis publiką 
kuomet lošėjai tinkamai savo už
duotis atlieka. Veikiančios ypa- 
tos šiame veikale buvo L. N. 
Varpo Draugijos nariai, kurie ir 
stengės kiek galint tinkamiau
sia atlikti.

Roles turėjo šitaip: — Jono, 
ūkininko, — J. Pasvenskas; jis 
savo užduotį šiame veikale atli
ko pusėtinai gerai kaip ištarime 
žodžių taip ir judėjimais. Ona, 
jo pati, — K. Giedraičiutė; ji 
kaipo jauna, čia ari guls mergina, 
irgi savo užduotį pusėtinai gerai 
atliko norėdama perskirti įsi
mylėjusią porelę. Jankus — 
A. Nevulis; Jono motina — M. 
Valauskienė (Miežlaiškiutė), ji 
labai puiki aktorė. Andrius — 
J. Miežlaiškis; Jieva — A. Jur- 
kuniutė; Liza — E. Jurkuniutė;

1 Turtaglobis, apsėstas “piktos 
dvasios”, — J. Lini'kas. Jono 
'kaimynai — Vilkais — M. Nei- 
monas; Jurgis, jų sūnūs, — A. 
Osteika; Vapsra — V. Kupstas; 
Petras, jų sūnūs, — P. Palšis; 
žydas — J. Andreiči'kas. Prie 
tų buvo daugiau kaipo svečiai, 
kurie tarpe savo linksminosi ir 
dainavo. Abelnai imant, veika
lais pusėtinai pavyko, tik gaila 
kad publikos nedaug atsilankė. 
Patartina butų vietos Lietu
viams lankytis skaitlingai ant 
L. N. Varpo Draugijos parengi
mų ir paremti ją, nes tai vie
nintelė draugija kurios nariai 
negaudami jokio atlyginimo už 
savo darbą stengiasi palaikyti 
tokią prakilnią organizaciją ir 
surengti veikalus palinksmini
mui ir pamokinimui vietos Lie
tuvių. Juozukas.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTĘ

Prie švarumo kitas svarbiausias da
lykas yra teisingas nusaikavimas ir 
tinkamas atmiešimas. Kuomet varto
jama pasaldintas kondensuotas pie
nas, jis turi būti atmieruota pilant iš 
dėžutės į šaukštą, ir žiūrint kad pri
bėgti! pilnas, bet nepervirš. Leng
vai galima suprasti kodėl nereikia 
šaukštą kišti i dėžę jei pasvarstysi 
kiek prie jo prilips pieno visai nerei
kalingo. Pamokymai kaip penėti sa
ko imti tiek ir tiek šaukštų ir tiek ir 
tiek uncijų vandens; todėl reikia labai 
atidžiai atsaikuoti kiekvieną šaukš
tuką kondensuoto pieno kaip pamoki
nimai rodo. Atsaikavus reikalauja
mą kiekį yra svarbu perplauti stiklą 
su virintu vandeniu kad išėmus pri
lipusią pieno dalį. Atidarytas kenas 
turi būti laikoma šaltoje vietoje ir 
gerai uždengtas puodeliu ar stikli
ne. Vartojamas pienas turi turėti 
Smetonos spalvą ir būti liuosas nuo 
sukrekėjimų.

Atsaikuok virintą vandenį (ne van- 
1 denį kuris verda, bet tokį kuris buvo 
I atvirintas ir atvėsintas) mieroje. Ten 

pilk pieną, tik žiūrėk kad pieno lyg- 
malė butų su saiku, o ne perviršiu.

> Išmaišyk viską gerai iki išsileis. Iš 
mieros pilk šitą maišymą į sterili- 

j zuotą bonkutę ir uždėk tuojau steri- 
I lizuotą čiulpiką. ~ 

kiek

AGENTŲ 
Platinimui “Dirvos”

“DIRVA”
7907 Superior Avenue 

Cleveland, O.

Kaip pašildyti pieną iki 
reikalaujamo laipsnio.

Kad pašildžius pieną, indėk bonku- 
tę į šilto vandens indą taip kad van
duo padengtų pieno lygmalę bonkoje. 
Kaitink indą, bet neduok vandeniui 
užvirti. Kad patyrus šiltumo laips
nį užlašink lašelį pieno ant delno. Jei 
jauti ramų šiltumą tai atvėsink paki- 
šus po bėgančia srove šalto vandens. 
Niekados nedėk čiulpiko į savo bur
ną patyrimui pieno šiltumo. Tai pa
vojingas būdas. Del tos pačios prie
žasties neliesk pirštais tos čiulpiko 
dalies kuri dedama į kūdikio bumą.

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 ųž 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: ’(13)

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

DYKAI Reumatizmu
Sergantiems

Mes turime naują me- 
'}} todą reumatizmo gydy

mui, kurį prisiusim sa
vo lėšomis į namus ko- 
žno skaitytojo šio lai
kraščio kuris paprašys. 
Jei turi skausmą rau
menyse, ar sąnariuose, 
jei jie yra sustingę, ar 
jauties opiai, jei kenti 
gėlimą kožnu oro pasi

tari .proga išbandyt pa- 
metodą kuris pagelbėjo- 

Jeigu tavo liga ir užsise- 
išsiplatinus,

keitimu, štai 
prastą pigų 
šimtams.
nėjus ar išsiplatinus, nežiūrint ar 
kentei metus ar dešimts metų ir iš
bandė! viską o nepagelbėjo. Mes už- 
kviečiam jus parašyt mums tuoj ir 
prašyt šio paprasto metodo, kurį mes 
siunčiam DYKAI išbandymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS
Mes neprašom siųst pinigų; tik pa

siuskit savo vardą ir antrašą. Tuoj 
prisiusim jums DYKAI BANDYMĄ, 
apmokėtu persiuntimu, atsargiai su
pakuotą, išbandymui musų lėšomis, 
šimtai tuo budu pasigelbėjo. Nepra
leiskit šios didelės progos jeigu ser- 
gat reumatizmu. RAŠYKIT ŠIAN
DIEN!
PLEASANT METHOD COMPANY 
3624 N. Ashland Ave. Dept. X-3: 

CHICAGO, ILL.

Kiek laiko kūdikis turi 
žįsti bonkutę.

Penėjimas turi būti baigta per 20 
minutų. Jei kūdikis ryje godžiai tai; — -- «---------- ,------
išimk jam iš burnos čiulpiką keletą to nuošimčių tikros odos, tamsiai ru- 
sykių Jei jis mieguistas tai palaikyk I dos spalvos, pilnai įsiutu liežuviu> 
jį išbudusiu iki pabaigs bonkutę. Jei Į neineina per jį purvas ir vanduo. JTi- 
nežiurint to visko užmiega, Uvl../.. 
bonkutę ir neduok jam nieko iki se
kančio penėjimo.

Maistas kurį teiki kūdikiui turi 
nustatytą intaką jų augimui. Moks-1 
las įrodė kad daugumoje pienas teikia I 
stiprybę ir gyvybę. Išvystyme au
gančių kūdikių i stiprius ir sveikus 
vyrus bei moteris duok jiems užtek
tinai Eagle Pieno dėlto kad Eagle Pie
nas yra grynas maistas suteikiąs vi
sus maistingumo elementus reikalin
gus kūno augimui.

atimk I kra kaina tu čeverykų yra $6.00. De- 
I lei tokio didelio pirkinio mes galime 
įjuos parduoti po $2.95 porą.

Prisiųsk tikrą savo mierą. Užmo
kėsi laiškanešiui kada pristatys čeve- 
rykus arba siųsk money orderį! Jei
gu čeverykai nepatiktų mes noriai 
atgrąžinsime jūsų pinigus ant parei
kalavimo.
NATIONAL BAY STATE SHOE 

COMPANY
296 Broadway New York, N. Y.

“Vienybę” metams,,

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

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
NOSIŲ, KAUDONGYSLES 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- 

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

DOCTOR BAILEY, “SPECIALISTAS”
Standard Theatre Bldg.

£ <►5-
Visiems kurie iki Vasario-February 1 5 d., 

1923 m., užsiprenumeruos du-kart sa
vaitini laikraštį 
gaus

D O V
Kalendorių, sieninį,

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

ANŲ 
istoriniu paveikslu,

Prenumerata metams 
Lietuvon -

$3.50
$4.50

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

(Tąsa iš perei 
Tą pasakęs jis sudi 

Jis pradėjo sparčiau ši 
teistams šešti abiem 
pats atidengė amonijc 
ant stalo. Almos veide 
sėlis, o Pėsčio veidas p 

Kenedis pradėjo vi 
riu dabar drauge su ju 
šituos visus laiškus. 1 
ką kurį buk Vera par 
buvo rasta po to kai 
keistai pranyko iš Lel

Čia i jis paėmė p 
mažame buteliuke, 
sklypelio parašė sek;

"Kokią nuomon 
Kroso Miltelius1 nuo 
rekomenduotum juo 
jimą?

Kenedis parodė 
visi matytų jog jis 
žodžius kuriuos, k 
sakė, Turstonas jai 
kutyį. Po to jis pi 
trame buteluke ir 
lakšto popietes. J 
mes nieko ant jo į

"Aš jums pai 
gali but tik dalinai 
čia, ant lango stikl 
liai ineina, aš prili 
tus popierius. Ka( 
man reiktų laukti I 
ko laukti; Betvisg 
tikinsiu.”

Sėdėjome tyliai 
spėliodami prie ko 
Antgalo jis mus visi 
tardamas: “Ant pi 

o atit ari 
to tirpiniu,"

Mes visi prisil 
riaū. Ant to lakšto 
stonas”, rašto beve 
tai ant kito kur; 
dabar stovėjo juoc 
“Brangus Jonai: 
nesusitikti mes buk

Lelandas susui 
primesto mums laiš 
kaip tas dingęs Ti

“Lygiai kaip s 
“Lelandai, tavo of is 
žęs, ir niekas nevo 
Niekas neprimetė I 
ni kaip pate pasakei 
ku iš šėpos padėjai 
gerokai saulė Įkaiti] 
mišką procesą kuris 
Arba 'kitais žodžiai; 
vienoje pusėje buvo 
tas greitai dingtų, o 
Aš neturiu jokios a 
nuspėjęs kokie kem 
ant šito laiško. Todi 
krimitiuotų Turston 
kriminuojąs Dikson; 
faktą kodėl, kuomet i 
tas buvo viršuje, o n 
pietos, kaip turėtų a 
reta kad niekas nepa 
reta panaikinti, o atl 
tomą raštą.”

Mes visi stebėji 
dėjo žiopčioti lyg n 
nerasdamas žodžių.

“Antgalo mes pi 
kuris tapo rasta am 
aš turiu panašų stikl; 
amoni j ako druskos ir 
šlapinu juos kiek ir j 
do aitrus kvapsnis ai 
ant šio trečio popieros 
ką nors imdamas tirpi; 
tralo kaipo juodytą, h 
to Besimato. Sulenki, 
stiklą su amonija. Išir 
te kaip amonijos garas 
juodą ir aiškų.”

Visi susigūžę mes i 
“Šitas išgydys tavo
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Pieno grynumą aria pmebL i 
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UŽNUODYTA PLUNKSNA
Iš Arthur B. Reeve—Vertė Atos.

(Tąsa iš pereito num.) 
Tą pasakęs jis sudribo kedėje.

lyk šituos straipsnius hs j 
avaitf ir pasidėk ateičiai I 

ikalaujamI
AGENTŲ 

itinimui “Dirvoj” į

“DIRVA" 
Superior Avenge’ 

Cleveland, 0.

KAI Reumatizmu
Sergantiem

Mes turime naują 
t odą reumatizmo grij- 
mui, kurį prisiusim si 
vo lėšomis į namus to' 
žno skaitytojo šio hįj 
kraščio kuris paprašji 
Jei turi skausmą m 
mehyse, ar sąnariuos,! 
jei jie yra sustingą, uL 
jauties opiai, jei kett 
gėlimą kožnu oro paš-į

, štai tau -proga išbandyt įA 
pigą metodą kuris pagelųjį 
s. Jeigu tavo liga ir užsi»[ 
ar išsiplatinus, nežiūrint s| 
metus ar dešimts metą ir it 
viską o nepagelbėjo. Mes ri-j 
n jus parašyt mums tuoj it|> 
šio paprasto metodo, kurį nu ■ 
n DYKAI išbandymui.

VKAI MŪSŲ LĖŠOMIS 
leprašom siąst pinigu; tik ps- Į 
savo vardą ir antrašą. Tuoj į 
n jums DYKAI BANDYMį, 
tu persiuntimu, atsargiai s» 
, išbandymui musų Iėšomis.| 
no budu pasigelbėjo. Nepra
šios didelės progos jeigu ser-l 
imatizmu. RAŠYKIT ŠIAN-

ANT METHOD COMPANY | 

Ashland Avė. DepL X4| 
CHICAGO, ILL.

Ms 
ardamas 
irime pirkę 122,000 porą U. f 
os Munson darbo čeverykų 
jtį iki 12 kurie yra visas pei-l 
eno iš didžiausią Suv. Vai | 
džios čeveryko kontrakto.. I 
everykai yra garantuoti šm-I 
imčią tikros odos, tamsiai n> 
aivos, pilnai įsiuto liežuvį, f 
a per jį purvas ir vanduo. S! 
ina tu čeverykų yra $6.00. fe j 
io didelio pirkinio mes galinį 
arduoti po- $2.95 porą, 
iąsk tikrą savo mierą. Už»’ 
jškanešiui kada pristatys čeĖ I 
arba siusk money orderį, lė - 
verykai nepatiktu mes nori 
insime jusu pinigus ant pm- E 
tno.
IGNAI BAY ŠTATE SHOE 

COMPANY
Broadway New York, N. IĮ
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arba jei likai be vilties ir tu- Į 
s, ateik pas mane. Aš gyta t 
o ją KRAUJO, ODOS, SKIL- 
ERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES. 
CINĄ. Su pagalba X-SPffi- Į 
EK'l'KISKŲ gydymą pasveik- |

s kas tau kenkia. Aš vaitoji Į 
visus MOKSLIŠKUS metodu Į

‘ĖJIMŲ.
JUKOSE ir mano 22 metą pi- į 
duoda man progos ją pagydj- Į

siu tau. Aš vartoju gar- į

i ant teisingos opinijos, teinu Į 
[EINAMA. Jeigu jūsų liga B- 
sveiksit visai trumpu laiku.
e. Moteriška yra patanuriau- |

-1ST AS”
Standard Theatre Bid?. į

EDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.
iuok ant Trečią Grindą.

Kene-
-dis pradėjo sparčiau suktis. Jis liepė po- į 
licistams sė^ti abiem pusėm Turstono, o i 
pate atidengė amonijos stiklą ir pastatė 1 
ant stalo. Almos veide pasirodė vilties še
šėlis, o Posčio veidas pradėjo eiti gilyn. 1

Kenedis pradėjo vėl pasakoti. “Aš no- ; 
riu dabar drauge su jumis visais patyrinėti i 
šituos visus laiškus. Paimkime pirmą laiš
ką kurį buk Vera parašė Diksonui ir kuris 
buvo rasta po to kaip Turstono laiškutis 
keistai pranyko iš Lelando arkivų.”

Čia .jis paėmė plunksną ir ją padažė 
mažame buteliuke. Paskui ant poipieros 
sklypelio parašė sekančius žodžius:

“Kokią nuomonę Tamišta turi apie 
Kroso Miltelius*nuo galvos skaudėjimo? Ar 
rekomenduotum juos del nerviškų skaudė
jimų? Burgess Turstonas.”

Kenedis parodė visiems tą laišką kad 
visi matytų jog jis tenai turi tuos pačius 
žodžius kuriuos, kaip daktaras Diksonas 
sakė, Turstonas jam rašęs dingusiame laiš- 
kutyj. Po to jis padažė kitą plunksną an
trame buteluke ir kurį laiką rašė ant kito 
lakšto popieros. Jis 'parodė tą lakštą, bet 
mes nieko ant jo negalėjome matyti.

“Aš jums parodysiu vieną štu'ką kuri 
gali but tik dalinai nusiseks”, jis tarė.” “Štai 
čia, ant lango stiklo pro kurį saulės spindu
liai ineina, aš prilipysiu abu šiuos prirašy
tus popierius. Kad pilnai štu-ka pasisektų, 
man reiktų laukti tiek kiek aš neturiu lai
ko laukti. Bet visgi nors dalinai aš jus in- 
tikinsiu.”

Sėdėjome tyliai kokį bertainį valandos, 
spėliodami prie ko detektivas mus veda. 
Antgalo jis mus visus sukvietė prie lango, 
tardamas: “Ant pirmo lakšto aš rašiau su 
kronolinu, o ant antro su sidabruotu nitra
to tirpiniu.”

Męs visi prisilenkėme kad mačius ge
riau. Ant to lakšto kur buvo pavardė “Tur
stonas”, rašto beveik jau nesimatė, 'bet už
tai ant kito kur pirmiau nieko nesimatė, 
dabar stovėjo juodos raidės ir žodžiai: — 
“Brangus Jonai: Kadangi mes sutikome 
nesusitikti mes bukime bent geri draugai.”

Lelandas sušuko “Čia pradžia kaip to 
primesto mums laiško, p arias kitas lakštas ( 
kaip tas dingęs Turstono laiškutis.”

“Lygiai kaip sakai”, atsakė Kenedis. 
“Lelaridai, tavo' ofise niekas nebuvo įsilau
žęs, ir niekas nevogė Turstono laiškučio. 
Niekas neprimetė Lytutės laiško. Atsime
ni kaip pate pasakei kad išėmęs krūvą laiš
kų iš šėpos padėjai juos ant stalo kur juos 
gerokai saulė įkaitino. Tas pagreitino ke
lnišką procesą kuris jau veikė ir pirmiau. 
Arba 'kitais žodžiais tariant, ant to laiško 
vienoje pusėje buvo rašyta taip kad tas raš
tas greitai dingtų, o kitoje kad pasirodytų. 
Aš neturiu jokios abejonės kad esu gerai 
nuspėjęs kokie kemikalai buvo vartojama 
ant šito laiško. Todėl tai iš laiško kuris in- 
krimifiuotų TurStoną pasidarė laiškas in
kriminuojąs Diksoną. Tas išaiškina ir tą 
faktą kodėl, kuomet laiškas buvo rasta, raš
tas buvo viršuje, o ne viduje suvyniotos po
pieros, kaip turėtų apskritai būti: buvo no
rėta kad niekas nepamatytų rašto kuris no
rėta panaikinti; o atkreiptų visą domę į ma
tomą raštą.”

Mes visi stebėjomės, o Turstonas pra
dėjo žiopčioti lyg norėdamas ką tarti, bet 

I nerasdamas žodžių.
t “Antgalo mes prieiname prie laiškučio 

kuris tapo rasta amonijos stikle. Štai čia 
aš turiu panašų stiklą, į kurį įdedu truputį 
amonijako druskos ir negesintų kalkių. Pa
šlapinu juos kiek ir pašildau: tuoj pasiro- 

/ do aitrus,kvapsnis amonijos. Dabar štai 
' ant šio trečio popieros šmotuko aš parašau 

ką nors imdamas tirpinį gyvasidabruoto ni
trato kaipo juodylą. Matote kad mano raš
to nesimato. Sulenkiu lakštą ir įmetu į 
Stiklą su amonija. Išimu — dabar žiūrėki
te kaip amonijos garas padarė mano raštą 
juodą ir aiškų.”

Visi susigūžę mes aiškiai perskaitėme: 
“Šitas išgydys tavo galvos skaudėjimą.

Dr. Diksonas.”

Mums besistebint inėjo tarnas kuris in- 
teikė Kenedžiui atėjusį iš New Yorko tele
gramą. Kenedis jį perskaitė ir nieko nešau
kęs įsidėjo į kišenių.

“Štai dar ketvirtas butelis”, jis tęsė to
liau; “Jame turiu rūgštų tirpinį geležies 
klorido, tokio skystimo kad su juo galima 
rašyti ir nesimato rašto jei popiera sausa. 
Štai pabrėžiu porą žodžių su tuo tirpiniu. 
Jų nesimato. Bet tas raštas pasirodys aiš
kiai raudonas jei popierą indėsiu į garus 
sieruoto cyanido. Štai aš turiu to gazo bis- 
kelį. Nesiartinkite, ypač Dr. Vaituritis, 
nes užuodęs jo bent kiek gali atkristi. Žiū
rėkite — pasirodė raudonas raštas!”

Neduodamas mums nei dorai įsižiūrėti 
jis staiga įmetė popierą į amonijos stiklą— 
ir raštas pranyko. Išėmus, ant popieros 
nebuvo nieko, jokių raidžių.

“Šitokiu budu”, kalbėjo Kenedis toliau, 
“aš galiu pagaminti raudoną raštą ir vėl 
jį panaikinti pamerkdamas popierą tai į 
sieruoto cyanido bonką tai į amonijos stik
lą. Tas kuris rašė šitą laiškutį su Dr. Dik- 
sono pavarde, turėjo turėti jauno daktaro 
atsakymą Turstonui kuriame daktaras ra
šė: “Šitas neišgydys tavo galvos skaudėji
mo.’ Tas asmuo atsargiai perkopijavo prieš 

; šviesą daktaro žodžius, tik išmesdamas prie
dėlį “ne” ir sunaikino daktaro laiškutį. Bet 

: tas asmuo užmiršo kad nors amonija ir pa- 
• naikina raudoną raštą bet jį galima paga- 
. minti vėl, ir kad sieruoto cyanido garai ga

li parodyti aikštėje žodžius kurie parodytų
[ tikrąjį kriminalistą.”

Su tais žodžiais Kenedis pagriebęs Dr. 
Diksono laiškutį jį įgrūdo į sieruoto cya
nido bonką. Prokuroras pradėjo keiktis, 
bet Kenedis jį nuramino, sakydamas kad 
Diksono raštui nieko nenutiks nes jis amži
nas. Už kiek laiko jis išėmė popierą ir 
mes pamatėme kad dabar ant jos abiejų 
pusių buvo raštas: senasis, neva Diksono, ir 
naujas, raudonas. Kenedis jį perskaitė:

“Pirm vartosiant miltelius supilk juos 
I į stiklą ir užpilk šilto vandens. Supilk vis
ką, popierą ir miltelius. «”
silpna pauostyk amonijos ir atsigausi. Vie
nas šaukštukas miltelių yra užtektinai.”

Po tuo raštu nebuvo jokio parašo, o žo
džiai “popierą ir miltelius” buvo pabraukti.

Keųedis ištraukė iš kišeniaus krūvą lai
škų ir tarė “Aš čia turiu keletą pavyzdžių 
rankos rašymo ypatų susirišusių su šita by
la. Vienu žvilgsniu aš galiu ‘'pažinti kuri 
iš jų šitą parašė. Turstonai, kas buvo tas 
vyras kuris atėjo pas Lytutę kuomet ji ta
ve pravijo?”

Turstonas drebėdamas parodė pirštu į 
Postį.

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi .

Už MOKSLO
Jau švinta laikąs, 
Ateina dienos 
Kada pažinsim 
Mokslą kiekvienais,

Nei šviesi saulė, 
Nei joks skaistumas 
Negal peršviesti 
Mokslo svarbumo.

Taigi prie darbo,
Už mokslo veikiai, 
Sulauksim vaisių 
Ką naudą teikia.

Įima rašyti ir dainuoti ne vien 
apie jos geras puses bet ir apie 
'blogas. Nes kartais iš blogų da
lykų galima išverst ką gero.

Jei tos eilės neišriš to klausi
mo tai nors už gražiausias iš
reikštą mintis ar pažiuris į tai 
dovanąpaskirsime.

Galima rašyti ir kelias eiles 
tuo pačiu klausimu, iš jų mes 
pasirinksime. Tik susimildami 
nesiųskit visų savo raštų —pa-Į^aug

tikyba ir dora rupi,~ir vėl, tas 
prirOdo kad visas laikraštis pri
rašytas niekų,-, ęmęii^mų, neapi- 
kantofe ir pagiežos, Išskyrus tą 
kampelį.

Kiti katalikiški laikraščiai nei 
tiek dorai ir tikybai vietos ne
pašvenčia kaip “Gšrsas”.

Daugelis žmonių skaito tiek 
daug kad neturi laiko protauti.1

Dobilas.
Nuo Juokų Red.: Moksals tai 

ne juokai, ir rodos griekas butų 
talpint šitokias eiles, ir dar -pir
moj vietoj, juokų skyriuje. Bet 
kad gerb. Dobilas to pageidavo 
todėl ir talpiname juokuose, o 
kad neturėjome kitų pirmon vie
ton, dedame jas.

Gerb. Dobilas nieko beveik 
apie save mums nepasisako, tik 
tiek kad šios eilės yra jo “pir
mas bandyipas, jeigu tiks mel
džiu patalpinti.” Adresuota juo
kų red.

Eilutės mažos ir silpnos, te- 
čiau jo geri norai verčia mus jas 
patalpinti-. Nes kas gali būti 
priešingas raginimui -prie mok
slo, ar tai proza, ar eilėmis, ar 
gyvu žodžiu. Nors tokių yra.

Prie to, šis kampelis ne tik 
tuštiems juokams pašvęsta — 
kart nuo karto įspraudžiame jin 
ir karčios teisybės žodelius ir 
didelio mokslo grūdelius. Pro
tingas tuo pasinaudoja, o pai
kam vis išeitų juokai — ar dėsi 
į juoku ar į verksmu skyrių.

rinkit kelias geriausias eiles.
į

“Sandaroj” moterų skyrius la
bai bara Clevelandiečius už jų. 
rezoliuciją nepritariančią; tverti 
Sandaro® moterų kuopas paski
rai ir kam jie sako kad tas skal
dytų organizaciją. Ir paskui 
sako jog galima butų steigt ir 
naują centrą, ir viską, bile tik 
nebūtų taip kaip dabar yra. Ir 
dar to skyriaus redaktorė pri
meta Clevelandiečiams nepaži
nojimą moterų charakterio ir jų 
.psichologijos!

Tąsi Clevelandiečių pareiški
mas prieš tvėrimą moterų kuo
pų paskirai, kiek mes jį išstudi
javome, butų galėjęs ir būti spė
jimu motery charakterio jeigu 
Moterų .Skyriaus redaktorė ne
būtų to patvirtinus.

Daug sykių mes mokindami ki
tus lošti teatrus, pykom žiūrėda
mi ir ’klausydami kaip jie loš
dami neatlieka taip kaip mes 
mokiname. Mokindami visada 
galėjome jiems pasakyt kaip rei
kia daryt ir nuduot.

Paskui mes lošėme vieną ro
lę patįs. Ir mums pasisekė taip 
tik kaip kitiems.

Tada manėme sau: Visada 
I kitus mokint lengva, bet sunku 
pačiam atlikti.

P. P. P. (iš Akęono) sako kad 
jeigu saulė butų arčiau prie mu
sų, viskas kas mums reiktų da-

Jei po to jausiesi ryti norint pasišildyt ’kojas-, tik
įlipti į medį.

“Vytis” (No. 2) ant pusi. 59 
indėj o paveikslą vienos apsive- 
dusibs porelės. žiuri'į paveikslą 
ir matai: Stovi, paeiliui, iš kai
rės i dešinę, moteris, šalę jos, 
dešinėj pusėj, vyras. Palskui po 
paveikslu yra parašai-vardai:

Po motere parašyta “Petras 
Evanausikas”, po vyru “Morta 
šimkądtė”. '. \

Nejaugi vėl -pradės atgryžt se
ni .biblijos laikai — kada Abrao
mas pagimdė Izaoką, Izaokas pa
gimdė Jokūbą, ir tt. ?

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Tinkamai Penimas Kūdikis 
Miega Gerai

Tūkstančiai kūdikių kasmet numiršta 
nuo neprižiurėjimo. Jie galėtų būti gy
vi, sveiki ir linksmi jei butų buvę jais 
tinkamai pasirūpinta. Atsakomybė gu
li ant kiekvieno tėvo ir motinos. Jie tu
ri apsaugoti gyvybę ir sveikatą savo 
kūdikių.
Motina turėtų dėti visas pastangas krū
timis, penėti kūdikį. Jei ji pasijunta 
negalinti jam duoti Gamtos maisto, ji 
neturėtų eksperimentuoti su kitais mai
stais. Jos pirmoji mintis turėtų būti 
Eagle Pienas.
Eagle- Pienas yra grynas ūkio pienas 
Borden’s budu sumaišytas su grynu cu
krum. Jis išauklėjo šimtus tūkstančių 
kūdikių į stiprius ir sveikus vyrus bei 
moteris. Daugiau Eagle Pieno yra su
vartojama kūdikių penėjimui negu vi
sų kitų kūdikių maistų krūvon sudėtų. 
Po visą šalį gydytojai rekomenduoja jį 
motinoms dėlto kad jis lengvai suvirš
kinamas. kūdikiams.
Jei nežinote kaip vartoti Eagle Pieną 
savo kūdikiui, išpildykit kuponą šio pa
skelbimo. pasiuskit jį mums, ir gausit 
visai dykai pamokinimų jūsų kalboje 
kaip jį vartoti.

KUPONAS-_______

Pažymėk kryželiu ko nori:

Penėjimo Kūdikių
Instrukciją Knygos

Pavardė ___________________

Adresas __________________ -

Į?
r

Mes ypatiškai visados 'buvome 
priešingi žodžiui “laikraštis”; 
nuo pat jo atsiradimo, t. y. prie
šingi taip vadinti tokius daiktus 
kaip štai “Dirva” kurioj šie žo
džiai mirguoja juodai ant balto, 
arba kitiems tokiems panašiems 
pabūklams kuriuose talpinama 
žinios, straipsniai, etc.

Musų nuomone, vardas “laik
raštis” tinka tik senam žodžiui 
ar daiktui kurį vadiname “Ka
lendorius”. Laikraštis reiškia

“Taip”, patikrino ir Kenedis, ištraukęs I surašą ar užrašą laiko, o laikas 
iš kišeniaus nesenai gautąjį telegramą, susideda iš dienų, savaičių, mė- 
“Taip, tai Postis, Kerr ir Kūnelio firmos nesi“’ met,l> anJžj“;
,... . , . m , Jeigu “laikraštis butu, saky-kliientas, kuris prikalbino Turstoną savo . ... . T „J r sim> rastas patiete gerb. Laiko,
'tikslams; tai Postis, slaptas Veros numylė- kuria swtalpina jin8aVo bėgiu at- 
tinis iki jam nepradėjo gręsti skandalas čia sitikimus, tada tas žodis tiktų. 
Danbridže. PdStis, teknologas ir tyrinėto- Bet dabar ‘laikraščius’ tik smer- 
jas nematomų tašalų, kuris sufabrikavo teini žmondiai prirašo, ir tai ne 
Lytutės laišką Į Diksoną, kuris įieško jo Vi- 
lardų milijonų norėdamas jais padidinti sa
vo turtus ir todėl buvo priešas Dr. Diksono. 
Tai jis naudojo nuodingą plunksną. Dikso
nas visai nekaltas.”

(Galas)

apie laiką ir laiką, o tik apie sa
vo -paikus nuoveikius ant šios 
ašarų pakalnės.

DAINŲ AIDUŽIAI

Dainų aidužiai — sielos paguoda, 
Sužeistai širdžiai spėkų priduoda.

Akordus grožės sielai gaminat,
Širdines audras jus nuraminat.

Tamsų pasauli šviesai pripildot,
Sielos kariones naikinat, tildot.

Dainų aidužiai — visi jus myli,
Jums suaidavus ir audros tyli.

Kada aidužiai dainos pakįla,
Šilai audringi — ir tie nutyla,

Rodosi klausos aidų gražybės,
Kur iš dainelės plaukia saldybės.

Rodos ir erdvės lenkias išgirsti,
Į slaptą aidą dainos nugrimsti.

Ir žalios girios pris’lenkę klauso
To paslaptingo dainelės balso.

Ir kietos uolos rodos sujunda,
Ir jos paguodą dainelėj randa.

Žiūrėk ir jure audringa rimsta
Kuomet dainelės aidas užgimsta.

Ūžianti upė — ir ji sustoja,
Išgirdus aidą dainos, svajoja.

Vos tik aidužiam dainos pakilus
Rodos ir gamta klausos apmirus!

J. Gogelis.
Gerkanis, Lietuva.

Bevartant “Garsą” mes užti
kome told kampelį: “Tikybbs ir 
Doros Kampelis”. Tas kampe
lis labai mažas, vos dvi špaltu- 
kės iš aštuonių puslapių laikraš
čio, kame yra 54 kolumnos.

Tas parodo ant kiek “Garsui”

Gerb. Praškevičius (vietinis1) 
sako kad Detroitas atranda vi
sas Cleveland© žvaigždes. Jau 
net dvi Cleveland© horizonte -už
matė ir neatsidžiaugia ir neatsi- 
gerėja. Viena tų žvaigždžių yra 
balta, kita raudona.

Na ir kam dabar priklauso 
garbė už tas žvaigždes: ar Cle- 
velandui kad jos čia yra, ar De
troitu! kad iš, tenai jas pamatė? 
Jeigu devela-nde nebūtų jų bu
vę Detroitui nebūtų buvę ką at
rasti. Bet jeigu Detroitas ne
būtų jų atradęs- Cleveland's!® ir 
nežinotų kad jos čia yra.

žmonės labai retai kada sako: 
“Jau laikas MAN imtis darbo, 
laikas MAN daryti ką nors nau
dingo, laikas užsitarnauti pasau
lio plojimų.” Bet visada trokš
ta kad kiti jiems plotų — visai 
nieko neveikiant.

Kalbant toliau apie vietinius 
dalykus, gerb. Praškevičius sa
ko kad Dovydui sėdint debesuo- 
se ir žiūrint į mizeriją žemelę iš
rodo1 viskas ant vietos — ir Cle
veland© nuotikiai, ir Brooklyn© 
bėdos, ir kiti dalykai, ba'jis vie
tinėse žiniose apie tai rašo.

Kontestą musų poetams išri
šimui meilės klaulsimo mes1 rim
tai svarstome surengti šį pava
sarį. Taigi poetai ir poetės ga- 
minkit tam tinkamas eiles — ga-

Lithuanian

J

The- Borden Co.
Borden Building

New York

ft Į?Į
TiadeMįirkof 1>|E BordbiCoxM" WiS 

u *. <y.

BORūen COMPAQ F

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

Raffle 
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65o. aptiekose, arba priaiųs- 
Jtite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & CO. 
1O4-1I4 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

CUNARD
2,310 LIETUVIŲ

gali atvažiuoti į Ameriką prade- 
dedant nuo ateinančio Liepos mė
nesio Cunard patarnavimas yra 
greičiausias jūsų giminėms atva
žiuoti į Ameriką. Žmonės turėda
mi Cunard laivakortes gali atva
žiuoti tuojau, nes Cunard laivai 
plaukia iš Europos beveik kasdie
ną. Išvažiuojančius iš Lietuvos 
per Cunard Liniją lydi kompanijos 
Lietuvis atstovas, kuris palengvi
na visus keleivio vargus.

Už patarnavimą nėra ekstra lėšų.
Del tolesnių informacijų kreip

kitės prie laivų kompanijos agen
to savo mieste, arba prie arčiausio.

Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

FT
[G]
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“Dėk

Savo

Pinigus

Taupymą

Banką

B

SUSITAUPYK SAVO 
DALĮ 1923 METAIS

šis tvirtas bankas buvo su
organizuotas padrąsinimui 
žmonių prie taupymo. Per 
73 metuls jis taip ir darė.

Duokit mums pagelbėt su- 
budavot jums pinigų rezer
vą taip kad galėtumėt būti 
prisirengę sutikti visus -ne
tikėtų® įvykius ir progas 
bėgyje 1923 metų,.

Incorįoorafed

Society for (fairings
in the City of Cleveland
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AMERIKONIŠKI
A2662 Mickey ..... ..... ............ Muzukilis Trio 

Mickey—Medley .............. Prince’s Orkestrą 
A2687 How Ya Gonna Keep Them Down............. Daina

99 When Yankee Doodle Sails ............ . . Daina 
A2762 Can’t You Heah Me Callin ............ Kvartetas 

” Smilin’ Through .............. Vyriška Daina 
A2770 Carolina Sunshine ............... Muzika Trio 

” Give Me a Smile and a Kiss ........ Vriska 
A2771 You Can’t Get Lovin' .......;.. Moteriška 

” Pickaninny Don’t You Cry .... Moteriška 
A2772 Tell Motehr I’ll Be There .......... Yriška 

” Mork for the Night is Coming .... Vyriška 
Šokiams 
.. šešių 
Orkestro 
... Beno

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

........ Xylofono Solo 
.. Vyriškas Duetas 

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

........ Choras 
..... . .. Choras 
Vyriškas Duetas 
.. Vyriškas Solo 
........ Duetas 
......... Duetas 
.. Vyriškas Solo 

__ _____ w ___ ... Vyriškas Solo 
A2984 You’re the Only Girl That Made Me Cry . Solo 

” Drifting ________________________ Kvartetas
A2987 Repasz Band March .............. Beno Muzika 

” American Legion March ........ .. Beno Muzika

. Akordeonų_ Trio
.. Rusiška

Daina
Daina
Daina
Daina
Daina

Muzika
Muzika
Muzika
Muzika

A2773 Yearning ................
” Karavan ...... .......

A2783 Tell Me .............*. .
* Breeze, Blow My Baby Back

A2784 Forever Blowing Bubbles •. Saksofonų
° Beautiful Ohio ............ Saksofonų

A2802 Douvn by the Meadow Brook ..........
” Enid—Valcas ..... .

A2806 Ida and Dot Polka ...
” Four Little Blackberries 

A2809 Casey Jones ..
” Steamboat Bill .........

A2821 Tell Me ............
” Wonderful Pal ........

A2835 I Gave Her That .............. Vyriškas
” Don’t Take Advantage .......... Vyriškas

A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas
” Somebody ........................ Vyriškas

A2901 Ob! Reighn ..................
’’ Most Done Traveling . .........

A2954 Venetian Moon ................
” My Isle of Golden Dreams ....

A2966 After You Get What You Want
” You Tell ’Em .............

A2979 Save a Little Dream for Me
” Lonesome Alimony Blues ..

Vyriškas 
Vyriškas 
Vyriškas

E334

E337
E338

E343

E368

MAIŠYTI

Telšiai
(Specialiai “Dirvai”)

Telšiai yra vienas didesniųjų 
Žemaitijos miestelių. Jame prieš 
karę buvo įsteigta keturių kla
sių progimnazija, o Lietuvai ta
pus nepriklausomai, “Saulfe” 
Draugija įrengė, -kasmet pridė
dama po vieną klasę, visą gim
naziją. 1922 metų pavasarį iš
leido pirmą laidą, šis nuotakis 
pažymėtinais todėl kad yra pir
mas visoj Žemaitijoj. Jau. keli 
metai kaip direktorių šios gim
nazijos yra Kum. Šimaitis, bai
gęs augštąji mokslą žmogus. 
Telšių Gimnazija turėdama dva
sišką vedėją žymiai skiriasi iš 
kitų gimnazijų.

Norėdamas mokinius išauklėti 
tikybos d vaisioj, direkotrius ne
beleidžia, praėjusį metą panai
kintą, moksleivių Aušrininkų 
kuopą atgaivinti; o tuo tarpp 
Ateitininkai bujoja ir veikia mo
kyklos globojami. Buvusieji Au
šrininkai labai varžomi. Buvo 
atsitikimas kad nekurie moki
niai, norėdami atsikvėpti lais
vesne dvasia, buvo atsilankę į 
“Jaunimo Sąjungos” susirinki
mą; sužinoję mokyklos vadai su
mažino užlsilaikymo laipsnį iki 
keturių, kuo pažemino mokinių 
vardą. Toks direktoriaus ne- 
nuolaidumas sukelia mokiniuose 
neapikantą.

Kitas šios gimnazijos skirtu
mas — tai mokesnis už mokslą, 
šįmet (rudenį), mokslui prasi
dėjus, įmokėjome 1000 auksinų 
o valdinėse (pav. Šiauliuose) už
mokėjo 600 auks. Lietuvai iš
leidus litus, iki naujų metų mes 
primokėjome 22.50 litų, o kitur 
22 litu. Valdžios buvo nustaty
ta už mokslo pusmetį mokėti 25 
litus. Už tą įmokėtą sumą auk
sinais reikėjo užmadnyti litais, 
skaitant 1 litą 200 -auks., kaip 
darė kitose gimnazijose. Jei jie 
taip butų skaitliavę, nebūtų rei
kėję primokėti 22.50 litų. O jei 
suklydo tai silpnai supranta ma
tematiką: 1000 auksinų versda
mi litais (jei 1 litas 200 auks.), 
gauna dievai žino kokį rezulta
tą. Atleisdamas Kalėdų atosto
goms, direktorius pirmiausia 
mokiniams įsakė atsivežti iš tė
vų 35 litus, ir to dar neužteksią 
'iki galo mokslo: reikėsią pridė
ti priedų. Valdžios yra nustaty- 

į ta už pusę mokslo metų 25 litai. 
Kitose 'gimnazijose to ir pakan
ka. Teikiu nenormaliu mokes
niu priverčia nekuriuos moki
nius apleisti gimnaziją. Nesu
prantu ar tai sąžiningas elgęsis ?

1922 m. rudenį, pradedant mo
kslą, direktorius sušaukė visuo
tiną mokinių tėvų susirinkimą, 
bet nežinia kodėl kvietimus ne 
visiems tėvams prisiuntė (dau
giausia negavo Aušrininkų mo
kinių tėvai). Susirinkimas pra
sidėjo vėlai. Svarbiausi dieno
tvarkės punktą, t. y. išspręsti 
gimnazijos likimą: ar likti “Sau
lės” Draugijos, ar padaryti val
džios, atidėjo į paskutinę vietą. 
Tėvai buvusieji priešingi kuni
gėliams, vėlaus vakaro privers
ti, apleido susirinkimą, o liku
sieji buvo intakog dvasiškių, ir 
išsprendė kaip pageidavo moky
klos direktorius.

Savo dvasišku mokinių auklė
jimu išeinama į ‘kraštutinumą: 
adventinė ir velykinė išpažintis 
mokiniams priverstina. Eida
mas mokinis išpažinties privalo 
pasirašyti ant kortelės vardą, 
pavardę ir klesą, kurią reikia in-, 
teikti kunigui. Tuo jie suseka 
kas atliko, kas ne. čia vėl abe
joju kiek gali būti naudos iš pri
verstinos išpažinties. Nokiniai 
inpranta išpažintį atlikti kaip 
kokį “lažą”, mechaniškai. Pa
laikymui griežtesnės disciplined, 
Mokytojų Taryba išleido dešim
tį įsakymų, kuriuos Čia paduo
du:

pgtaba: žeinijju Ha 
D,in,irIV) Viešu 

/foruose leidžia pasi 
5 tam tikru Masės a

6. Klubas if Draugija ‘1 
kiniams lankyti < 
na.

7. Rūkymais ir ®ėnmas 
PAba: Užgėrimą

visais atvejais ša! 
gimnazijos.

8. Kuopos ir atskiri a 
l:džia laikraštėlius til

tojiį Tarybos žinia
9. Mokiniams kurie 

neturi tėvų ar «io 
gyventi leidžiama 
rijos nustatytoms 1

10. Kiekvienas moki 
tvarkos ir punktai^ 
luoja ant pamoky ii

Nevykymas nustat 
kily baudžiama darb 
mu po pamoky, prai 
vams ar globėjams, 
gimnazijos, ir tt., žiu 

1 didumo.” 
' ...Sitcfe “mokiniy tais 

ra peiktinas dalykas, 
riija mokinius, kurios 
kartu ir varžo neleisi 
kvėpti laisvesne dvi 
žmogų nesuvaržo be 
žmoniškumą; tečiau 
dvasiškam direktori 
ros dalykas kiek suvj 
kinių priešingos pal 
žymas ir vertimas 
gaus pakraipos nea 
išaiškinimas, pam< 
rodymas, jdiis pa 

' Ii žmogų pakreipti
Ir ištikro nesimato 
nas mokinis iš Aui 
jytojęs j Ateitinink 
atsitikimu yra — 
įstoja į Aušrinmki 
niais laikais ateiti 

l ėmė nykti ir migti.
Trumpai pažvelgi 

gimnazijos tvarką, 
gimnazijos direktori 
maitis su savo page 

Į pelionu veikia šį tą, 
mo planams išaikvo 
kovui tai abeįoin 
kis, taip užimtas, 
pi ir atatinkamai 
go pareigas ir dire

E2709 Ant Dunojaus bangų, Valcas 
Brangenybes, Two-step šokis 
Ispanų šokis ............... 
Preludijos ... ............. 
Bože cos Polskę ............ 
Z d y mem pozarow ...............
Jojne ..................... 
Barykady ................ 
Cztery latka wiemiem služil 
Byla babulenka, Kum i kūma 
Po ulicie mostovoj ...... 
Kak u nas .............. 
Strojk ................. 
Bez roboty .......... 
Polka w szafliku ......... 
Fraida na Saskiej kępie ... 
Widok Warszawy, Valcas 
Zloto i srebro ...........

i Marsz Poludniowej Ameryki 
Trzy kamienie, Three step . 
Troika .................... 
Moskva ................... 

E2812 Sybil! Illusions, Valcas .......
” Sybill Valcas ............. 

E2831 Kozak .................. 
” Trepak ................... 

E2870 Waleczny žolnierz ......... 
” Piosnka o Blažku ......... 

E2871 Magda, .................... 
_ Tego nietrza robic ........ 

Oknisty, Mazurka ...
Spotkanie cyklistow ...... 
Polskie perly I ............. 
Polskie perly, II ........... 
Wiejski marsz ............ 
Kur bėga Šešupė ........... 
Karvelėli mėlynasis ....... 
Krakoviak ................ 
Gdzie dom jest moj . . .... 
Aforyzmy Kindermetha .... 
Hej z gory ................ 
Dajže Bože dobry čas ....

sam že ja oženivsia . ... 
Dyvlius ja na nebo ........ 
Stoit javir nad vodoju ...... 
Diedukas, Polka . .. ........ 
Saldžios lupos, Polka ...... 
Stumbriškių polka ....... 
Jurgiuko kazokas ..........

E3317 Batų čystytojas, Maršas ........ švilpavimas Solo 
” Saldus bučkis, Valcas .......... Švilpivamas Solo 

Naujoji Gadynė .............. M. Petrauskas 
Dainius ......................... M. Petrauskas 
Swaty ........................ Lenkiška Daina 
Dzwonek, Polka .................... Orkestrą 
Sotski ............'............ Ukrainų Daina 
Oj dzigune .................... Ukrainų Daina 
Leicht 'Gepack, ............... Vokiška Daina 
Lang, lang ist’s her .......... Vokiškas Kvartetas 
Weil i a guter Keri bin ...... Vokiškas Monologas 
Plim, plim .................. Vokiškas Monologas 
Medyk—“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina 
Nie wiem sam ................ Lenkiška Daina 
Wiuzankay kwiatow Polskich 
Kujawiaki ludowe ....... 
Polka Mazurka ........... 
Pas-d’Espagnę ............ 
Kto wesolo umie žyc....... 
Na wodzie ............. 
Wieczory zimowe ......... 
Dziadunio, Polka ...........
Na falach Dūnaju, Valcas .. 
Djabelek, Polka ........... 

E348S Posledniaja piaterka ....... 
” Serdce liubvi, Mazurka ......

........ Orkestrą 
,...... Orkestrą 
........ Orkestrą 
........ Orkestrą 
. Ukrainų Daina 
.. Ukrainų Daina 
. Ukrainų Choras 
. Ukrainų Choras 

. . Lenkiška Daina 
. Lenkiška Daina 
..... ... Orkestrą 
..... .. Orkestrą 
.......... Benas 
.... . .... Benas 
........ Orkestrą 
....... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Daina 
Daina 
Dailia 
Daina 
Benas 

...... Orkestrą 
Ispanų Orkestrą 

Ispanų Benas 
E4440 Hay Harvest, Polka . ... Rusų Balalaikų Orkestrą 

. Rusų Balalaikų Ork. 
............ Benas 
.............. Benas 
.............. Benas 
............. Benas 

Dainą 
Daina

E1503 Polka ....................... 
' ” Piesn o kazakie ........ .... 
EI 620 Drau Walzer, I ........... .... 

° Drau Walzer II ............ ... 
Neubayrischer Landler ........ 
Wo die Alpenrosen bluhn ...... 
Die Schonbrunner, Waltz.... 
Stets munter Maršas .....
Breier Marsch ........... .... 
Ottakringer Landler ........... 
Du lockender Fruhlingskind ... 
Die Wienerwald .............

E171G Wir hab’n ka klans Geld ......, 
” Grinzinger Marsch ..........

Nach’n Weana Schlag ......... 
S’ arme Hascherl .............
Vom Sekt sind die Geigen ..... 
Du bist das Marchen Lebens ... 
Noč.enka temna .............. 
Nočevala tuČka zolotaja ....... 
Prijdi ko mnie ............. 
Na zarie ..................... 
Pjanyj čumak ................ 
Sidit holub .......... . ....... 
Kniebphrcr Ladler .......... 
Aus dem Hochwald, Valcas .... 
Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
Sliczna, Polka ..............., 
Murklange I .!....... ....... 
Murklange II ............... 
Kamarinskaja ........................
Persidskij marsz ............. 
Munchener JTrompeten Landler 
Birkenstoaner Landler .......

: Immer an der Wand lang 
Einmal ist keinmal ........... 
Zillertaler Postillion Marsch . .. 
Auf der Alm, Waltz ..........

E2187Gaisbergbaum Landler ....... 
” Kirta in Gross Stritzelsdorr ... 

Der Steirerbua ............... 
Die Freud’ im Gebrig ......... 
Kuntslcrleben, Valcas ......... 
Ueber den Wellen, Valcas .. 
Liebestraum nach dem Ball ... 
Stephanie Gavotte .......... 
Bėhut dich Gott .................. Kornetą Solo 
Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kornetą Solo 
Marsz ................................ Benas 
Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ............. Benas 
Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 
Į sveikatą, Maršas ...................... Benas 
Per šilą jojau ............ Lietuviškas Kvartetas 
Žydas Statinėje ............. Polka, Orkestrą 
Ruszaj ..................... 
Cziribiribin, Valcas ... 
Wszvscy to robią . . . . . .........
Polka ....................
Oswiadczyny, Valcas
Herkules, Maršas ..................
Zlote liscie, Mazur ......... 
Moja luba, Waltz .......... 
Poslaniec, Marsz ........... 
Amerykanski taniec, Two-step 

E2244 Ostatni dzien dzisiejszy ..... 
” Kolo Jabloni ........................

E2245 La Likerta ................ 
” Wiejska dziewczyna, Polka ..

E2>C2 Das Lerchorl von Hemais
” D’Muattaliab .............. 

Oj pidu ja luhom .......... 
Oj pidu vyšelkoju ........... 
Polska powstanje, I ........ 
Polska powstaje, II ........ 
Sudba ......... 
Chaz Bulat ....... 
Vilniaus Rūta .... 
Drinopolis, Maršas 
Siuvėja ........ 
Po dvigalviu ereliu, Maršas 
Nemuno Vilnįs, Valcas . ... 
Sudiev, Mazurka ..... 
Varpelis, Valzas ..... 
Mano mielas, Polka .. 
Bartoszu! Bartoszu! ., 
Nad moją kolyską .. .. 
Jojau dieną ......... 
Saulelė raudona .... 
Už šilingėli ......... 
Šu nakcialy ..........

i Bum-čik-čik, Mazurka 
Dėdienė, Polka .......

i Lapunėlė. Polka-Mazurka . . 
Našlys ..................... 

E2398 Ta-ra-ra-bumbia, Ach vi seni 
" A telegramke ............... 

E2399 Pišou w tiater .............
” Hrycko Mudryj ............. 

E2423 Kehraus Polka ...........
” Der lustige Steirer .......... 

Ostatni mazurek .... ...... 
Czerwony sztandar.......
Zwiazkowy mazur ......... 
Ach, te oczy .............. 
Marsz narodowy Polski ..... 
Polonez 3-go Maja ........ 
Meditation ................ Muzikalis 
Hearts and Flowers ........ Muzikalis 
Jak wspaniala nasza postac ........ 
Hej, wa chlopcy ......... 
Woj z sianem ........., 
Hej na dzika ........... 
Flowers of Paradise ....... 
Intermezzo .............. 
Prieš Audrą, Valcas ..... 
Bangos, Valcas ........... 
Linksmybė, Polka ...... 
Išdykus mergaitė, Polka . . 
Ant bangų, Valcas ............
Kregždutė, Valcas .............
Kwiaciarka ...............

E1623

E1683

E1686

E1711

E1738

E1794

E1886

E1888

E1890

E1910

E2004

E2018

E2129

E2181

E2182

E2187

E2190

E2196

E2199

Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

....... Orkestrą 
Stygų Orkestrą 

.. Vokiška 

. Vokiška 
. Benas 
. Benas 

Benas 
Benas 

.. Vokiška 
.. Vokiška 
.. Rusiška Trio 
.. Rusiška Trio

.. Rusiška 
Rusiška

. Ukrainų 
.. Ukrainų 
..... Akordeonas 
..... Akordeonas 
........... Orkestrą 
........ Orkestrą 
..-........ Benas Į 
.......... Benas 
.......... Benas 
......... Benas 
.......... Benas 

. ......... Benas 
.......... Benas 
......... Benas 
.......... Benas 
......... Benas 
.......... Benas 

Benas 
Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

E2710

E2711

E2712

E2714

su
su
su 
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

E2720

Daina 
Daind 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E2764

E2765

E2767

E2768

E2771

Vokiška
Vokiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E2873

E2917

E3289

E3298

E3294

E3304

E3305

E3314

E3315

...... Orkestrą 

...... Orkestrą 
.. Smuiką Solo 
.. Smuiką Solo 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška
Rusų Kvartetas 
Rusų Kvartetas 

Lenkiškas Pasakojimas 
Lenkiškas Pasakojimas 

... Lenkiška Daina 

... Lenkiška Daina 

......... Orkestrą 
,........ Orkestrą 
..... . .. Orkestrą 
......... Orkestrą 

. Rusų Daina Solo 
. Rusų Daina Solo 
.. Čigonų ~ 
.. čigonų

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

.. Lenkiška 
... Lenkiška 
.. Lenkiška 
.. Lenkiška 
........ Orkestrą 
...... Orkestrą 
........ Orkestrą 
............... Orkestrą 
........ Orkestrą 
..... .... Choras 
........... Choras 

Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina 
. Akordeonas Solo
.. Ukrainų 

... Ukrainų 

... Ukrainų 
... Ukrainų

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4242 Bialy Orzel Oberek .......... 
” Dzielne syny Polski .........

E4243 Polska na zawsze, Polka .......
” Piękne dziewcze, Mazurka ....

ėčE4245 Oj ty misiaciu zore ....... 
” Chata moja rublennaja ....... 

E4246 Tam za tychym za Dunajem .
” Hto za namy za nym .-...... 

E4251 Od Krakowa jadę ...................
” Malgorzata ................. 

Teraz albo nigdy, Mazurka . 
Dalėj w kolo, Mazurka ...

The Star Spangled Banner . 
America (Fantazija) ........

E4288 Tylko dla niej, Polka ...........
” W ogrodku, Mazurka ...........

U mlynarza Marcina ........ 
Hu-a-ha ........ .. ........ 
Piesn dziadowska 1 ......... 
Piesn dziadowska ..........., 
Z poludniowej strony ........ 
Temu co z dala przybywa .. 
After the Kiss ............
Mexican Life ................

E4365 Plynie woda z Wyszogroda 
“ Hej, z gory, jadą mazury....

Piesn dziadowska 3 ......... 
Piesn dziadowska 4 ...............

Piękna goralka ........... 
Kuba Jurek ............................

Gayety ............. i....... 
The Firecracker ............

E4252

E4286

E4292

E4293

E4314

E4361

E4366

E4367

E4372

... Lenkiška 
Lenkiška

... Lenkiška 
... Lenkiška 
Jazarimba 
Jazarimba 
Mandolinų 
Mandolinų
... Lenkiška 
,... Lenkiška 
... Lenkiška 
... Lenkiška

At a Russian Inn, Valcas ..
Trans-Atlantic March . .. . 
Flag Parade March ...... 
Kuku in the Woods, Valcas 
An Old-Timer, Valcas ..... 
Časovoi ..................... Rusiška 
Ach ty rošča .................... Rusiška 

E 4448 Divča w siniach stojala ........ Ukrainų Choras 
” Oj o luzi ................'...... Ukrainų Choras 

E4456 Pod Polską chorągwią .. .. , .............. Benas 
” Zbior Polskich ......................... Benas

Jednosc, Polka........................ Benas 
Na Polskiej sali ................ ........ Benas 
Bliznięta, Mazur .............. Akordeonas Solo 
Od dworu do dworu ...... ..... Akordeonas Solo 
Our Boys of 69th .................. Benas 
Doughboys to the Front .................. Benas 
My Loving Star ................ Gitarų Duetas 
Edelweiss and Violets .......Gitarų Duetas 
Spanish Gypsy Dance ...... Ispaniška Orkestrą 
Night of Love .............. čigonų Orkestrą 
Mielaširdystė ................... M. Petrauskas 
Vai verčia, laužo ........................... M. Petrauskas

E4477 Krakowskie wesele .......... Lenkiška Daina 
” Ulan ........................ Lenkiška Daina 

E4478 Marsz Wolnosci .........
” W dzien swiateczny, Polka 

Dziennikarski mazur .... 
Pomnikowy mazur .,..... 
Hoheit tanzt Walzer.............. Vokiškas Duetas
Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina
Oberek .............. ...... Akordeonas Solo 
Radosc, Mazurka .............. Akordeonas Solo 
Wiosenny kwiat, Valcas .............. Orkestrą 
Dziewcze wschodu, Mazurka .......... Orkestrą 
Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 
Ego už niet .............. Rusiška Daina Solo 

E3189 Oi Motule .............. Lietuviška Choro‘Daina 
” Motus, Motuše ............. Lietuviškas Choras

Tris berneliai .. Marės ir Jonas čižauskai, Daina 
Vakarinė daina............... Marė ir Jonas čižauskai
Giedu dainelę ............ Marė čižauskienė Solo 
Gegužinė daina ....... Marė čižauskienė^ Solo 
Oželis ........... ......... Lietuviškas 
Mes padainuosim ............ Lietuviškas 
Saulelė Raudona ............ Lietuviškas 
Beauštant! aušrelė .......... Lietuviškas
Gimtinė šalis ............ J. čižauskas, Baritonas 
Sunku gjwenti ......... J. čižauskas, Baritonas 

E3249 Hop, hop, mazur ............ .... Orkestrą
E4479 Pokusa, Oberek ............... Akordeonas Solo 

” Mazur .......... .. Akordeonas Solo 
E4483 Solnedgang i Sverige ........ Skandinavų 

” Eko fram Skandinavien ...... Skandinavų 
E 4503 Queen of the Mountains .................. 

On Tip Toe........................................................
E4504 Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas 

” Home Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas
Polski przemysl niech nam .... Lenkiška Daina 
Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina 
International March ........ Muzikalis Kvartetas 
Riviera March ............ Muzikalis Kvartetas 
Jestem sobie ulan zwawy ... .. Lenkiška Daina 
Zamknij Kaska wrota .......... Lenkiška Daina 
Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą 
Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas 
Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
Jedzie ulan lasem .............. Lenkiška Daina 

E4G14 Red Heart Sweetheart, Polka . . Klarnetų Orkestrą
Klarnetų Ork. 

Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 

......Orkestrą 
...... Orkestrą 

. Rusiški Juokai 
. Rusiški Juokai 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

, Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina

Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą | 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas
Orkestrą 

. Orkestrą 
Orkestrą 

... . Lenkiška Daina 
.... Lenkiška Daina 
.... Alpų Kvartetas 

,.... Alpų Kvartetas 
.......... Orkestrą 
........... Orkestrą 
... Ukrainų Choras 
.... Ukrainų Choras

E4441

E4442

E4446

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 
Akordeonas 
Akordeonas

E4458

E4458

E4467...... Orkestrą 
......... Daina 
......... Benas 
.. Xylo Muzika 

. Vyriška Daina 

........ Muzika 1 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

... Benas Mazurka 
Armonikos Muzika 

. Armonika Maršas 

... Ukrainų Duetas 

............ Benas 
.. . Ukrainų Daina 
......... Orkestrą 
iš operos, Baritonas 
...... Rusų Daina 
......... Orkestrą 
... Ukrainų Daina 
....... Kvartetas 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas 

. Benas 

. Benas 

. Benas 
1 Daina

E2203

E2220

E2224

E2227

Oj ra i Rach-ciach—Polka . 
Trzeci Maj ................ 
Monte Cristo—Valcas ...... 
Amerykanski Patrol . ..... 

Krakowiak .........'.............
Cztery chame jagodki ..... 

Polka pogotowie .......... ; 
Marsz Warszawsky .......
Hymn do Bogarodzicy ............ Vyriška 
Nie Opuszczaj nas .............. Vyriška 

Hej na hori tam ženci žnut......... Ukrainų
Divčia v siniach stojala .......... Ukrainų 
Kozak . .........................Lenkų 
Ktory mnie zechce ......... 
Chlopecka ................ 
Tęsknota za krajem ....... 
Ne čužoho my bažajem ..... 
Balova lezginka ........... 
čy ty mylyj ..... ......... 
Marš čerkesov .. r-.......... 
Nieplač Ditia ...............
Aria Oniegina ........ .... 

Krakoviak .......J....... 
” Vylitaly orly ............... 

Ciesz šie Matko Polski ..... 
Gwjezdisty marsz ......... 
Polskie tance, I ........... 
Polskie Taiice, II .......... 
Bal na Wawelu ........... 
Michas Silbergrin ........ 

Sposoby poznawania ....... 
To i owo ................. 
Wojtek, I . . ............. 
Wojtek, II....................
Jeszcze po kropelce ...........
Ach, powiedz luba mi ..... 

Wino i kobieta ............. 
Elektryczne maszyny ....... 
Steirsche Tanze I .......... 
Steirische Tanze II ....... 
Zillertaler, Postillion Marsch 
Blaue Augen ........... 
Rodymyj kraju .........
Ridna mova ............ 

__ _ _ Die veranglueckte I ...... 
” Die verunglueckte II .... 

E1033 Hejze ino fijoleczku . .. 
” Usnij že mi, usnij ...... 

E1036 Marsz-Polka .......... 
” Polka .................. 

E10G6 Alle Leute tuen as ..... 
” Mach’ Dich dran! ... ,

Po francuski i po ruski .. 
Nahaika moja................
Goiserer Schuhplattler II 
Goiserer Schuhplattler II 
Ungarų Šokis .......... _
O kur buvai, dieduk mano......... Lietuviška Daina

Lietuviškas Monologas 
Lietuviškas Monologas 
Lenkiškas Monologas 

............ Orkestrą 

............... Daina 
. Lenkiškas Monologas 
.. Rusiškas Monologas 

... Duetas
Dainą 
Daina 
Dairia 
Dainą 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

Monol. 
Monol.
Benas 
Benas

, . Orkestrą 
. . Orkestrą 
Akordeonas 

Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Juokai 
Juokai 
Duetas 
Benas 

Juokai 
Juokai

E433

£558

£560

£595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E954

E984

E1145

El 188

E1247

E3350

E3352

E3354

E2234

E2235

E2238

E2242

E4469

E4470

E4474

.. Armonikų 
.. Koncertinų 
.. Koncertinų

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

........ Ukrainų 
....... Ukrainų Duetas 
.. Vokiškas Pasakojimas 
. Vokiškas Pasakojimas 
....... Lenkiška Daina 
....... Lenkiška Daina
........... Akordeonas 
........... Akordeonas 
........... Akordeonas 
........... Akordeonas 
.... Rusiškas Monologas 
... Rusiškas Monologas 
............... Benas 
.............. Benas 
......... čigonų Benas

E1248 Velnias ne boba I...........
” Velnias ne boba II...........

E1266 Žyd przy telefonie ...... 
” Więgierka ............. . .

Santa Lucya . .........
Soltysiak ................
Siuda v Piter .......
Prežde i teper ..........
Reve ta stohne ..........
Oj u Luzi ............. 

E1312 U sosida chata bila . .. .., 
” Ichau kozak za Dunajem 

1313 Did rudyj ................ 
” O j zdorova čornobrova ..

E1314 Oj Dnipre, mij Dnipre. ..
” Oj ščož dusi zahul ranaja 

E1318 Halt’s enk z’samni’ . ....
” Neuer steirischer, Landler

E1365 Szmul swatem u pana Karola Lenkiškas 
” Kobieta i ksiąžka .............. Lenkiškas 

E1366 Swier, swier .......... ........... Mazurka,
” Bronislaw—Marsz .......................

Polka Karasinskiego ........
Na talach Dunaju Waltz ......
Busby—Polka ................ 
Adam . ........... .......... 
Gluckssterne Valcas ..........
Barto lomaus Valcas ........... 

E1440 Ein Wintermarchen Valcas ..
Fruhlingstraume Valcas .......
Hernalser Kinder ............
Hopsa Polka ...... ...............
Frohsinn Polka ............. 
Nieder-Oesterreichischer Tanz .
Bei m Kammerfensterln ........ Vokiški 
Am Eislaufplatz............................ Vokiški
Sulzer Lanlder ................ Klarnetų 
Steirer Deandln ...

E1499 Poloter ..
” Utoplennik

E1270

E1304

E1311

E1377

EI 378

E1416

E1441

E1444

E1452

E1484

E2278

E2308

E2317

E2340

E2342

E2359

E2360

E2387

E2393

E2394

E2395

E2396

E2434

E2436

E2461

E2469

E2494

E2495
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų

Lenkiški

Rusiški 
Rusiški

E2511

E2526

E2527

E2530

Akordeonas 
Akordeonas 
Akordeonas 
Akordeonas 
.. Orkestrą 

Orkestrą 
Orkestrą 

.. Orkestrą 

. Xylofonas 
. Xylofonas 

Orkestrą 
Orkestrą 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 

Daina ...
Benas E3513 Carmen Sylvia, Valcas .. 
Benas »• Erinneruncen an Herkules

E3362

E3364

E8418

73414

73417

E2918

Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą 
Orkestrą

E3093
Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą

E3150

... . Lenkiškas Duetas' 
... Lenkiškas Duetas 

.... Akordeonas 

... . Akordeonas 
.Akordeonas 

,..Akordeonas 
Rusų Dania 

Stygų Orkestras 
. . Orkestrą 

Erinnerungen an Herkulesb’d, Valcas ... Orkestrą 
E3583 Čto za piesnia .................. Rusiška Daina 

” Vdol da po riečke ......;....... *. Rusiška Daina
E3586 Den Gospoden nastupaet .. .. Rusų Choras

” K oruziju ........................ Rusų Choras 
Ilgu, ilgu man ant svieto ........ M. Petrauskas 
Mano skarbas, Valcas ................ Orkestrą 
Sprzedana kanapa ....... Lenkiškas Monologas 
Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
Kometa H alėja .......... Lenkiškas Monologas 
Majcherek u adwokatowej .... Lenkiškas Monol. 
Iz pod kamuška, Mazurka ........ Akordeonas 
Gusarskaja polka .................. Akordeonas 
Ein Herz und ein Sinn ................Orkestrą 
Kartner Madeln, Maršas .............. Orkestrą 

M. Petrauskas, Tenoras Į E3736 Parobecek ei ja ............... Lenkiška Daina Į 
. Lenkiška Daina 

. . Orkestrą 
......... Orkestrą 
..... A. Kvederas 
... A. Kvederas

.....  Orkestrą 
............. Orkestrą 
.. M. Petrauskas 
... M. Petrauskas 
. Marė Karužiutė 
.. Roller, Soprano 

. Rusiška S 
.. Rusiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų 
. Rusiška 
.. Rusiška 

!. Lenkiška 
. Lenkiška

. . Vokiška
.. Vokiška
.. Ukrainų
.. Ukrainų

E3177

E3479

1’23480

Daina 
1 Daina 
artėtas 

Benas
.. Glemžų Pranė, Monologas 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina E3634 
Daina ”

Rusiška 
Rusiška 
.... Kvi

E3623

E3629

E3630
....... Lenkiška
..... Lenkiška
M. Petrauskas, Tenoras [ E3661
M. Petrauskas, Tenoras n

E2543
’’Wspomnienia o Polsce ....... 

E2546 Blękity Dunaju, Valcas ..
” Julia, Valcas ............... 

E2580 Šalies grožybė, Valcas ......
” Žuvininkų Valcas ........... 

Kalnų augštumose, Valcas .. 
Kariškas maršas ............ 
Kochac to žic................
Wszystko przemija ....... 
Žyjmy_ poki kipi krew ...... 
Barkarola ................. 
Skowroneczek spiewa ...... 
Noc księžycowa .. . . ..............
Raseinių Polka ............. 
Kazokas, Valcas ....... .... 
Saulei nusileidžiant, Valcas . 
Mano mylimoji, Valcas 
Onutė, Polka ........... 
Išreiškimas meilės, Valcas . 
Visur linksma, Valcas ...... 
Šok Į ratą, Mazurka ........ 
Rašėjas ir kaimietis ....... 
Tekinė, Valcas ...........

E2582

E2593

E2594

E2595

E2652

E2G53

E2654

E2705

E2707

M. Petrauskas, Tenoras 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas I E3842 
Benas 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

. Orkestrą 
Orkestrą 

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
,.. ... Orkestrą 
...... Orkestrą 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 

Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 
....... Orkestrą 
....... Orkestrą 
........... Orkestrą 
,...... Orkestrą 
Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 
.... Orkestrą 
....... Orkestrą

...... Rusų 

... Rusų 
.. Ukrainų

Ukrainų

Lenkiška 
Lenkiška

Muzikalia 
Muzikalia

Akordeonų 
Akordeonų 
Akordeonų 
Akordeonų 
Lenkiškas 
Lenkiškas 
Lenkiškas

E3152

E3157

E3190

E3192

E3242

E3243

E3245

” Polak nie sluga ..........
E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka 

” Mazur Wilanowskiego ......
73798 Kur vėjai pučia ............ 

Esu garbingas vjTas .......
i Smiech, Polka ........... 
Halina, Mazur ............., 
Atėjo žiemelė ............. 
Vai kad aš išjojau .........

! Sveika Marija ........... 
z A ve Maria, Lotyniškai . .......

Daina I E3855Kacheli . . .................. 
Daina | ” Bajuški baju ............... 

E3885 Od sela, do sela ..........
” O j, na hori’teren . .. ......

Pareniok .................. 
Zviety ................................. . .
Kuba Jeneral ........... 
Hosa Dyna .............. 
Hungarų šokis No. 14 ............ Smuiką Solo 
Penktas Hungarų Šokis ............ Smuiką Solo 
Marys moja, Valcas .............. Akordeonas 
Wesoly mazur .................... Akordeonas 
Zwycięstwo, Mazurka ......................Klarnetą Solo
Elektryka ................................... Lenkiški Juokai
Testča ............ Rusų Katedralis Kvartetas 
Dunya .............. Rusų Katedralis Kvartetas 
Nowy Drug.......... .............. Rusiška Daina
U z ty niwa moja .............. Rusiška Daina 
Gerkit šaltyšiai ................... Lietuviškas Choras
Oi kas podnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras 
Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas 
Jaunystės atrpinimai ...... Lietuviškas Monologas 

E4115 Taniec w gorach. Mazurka .......... Orkestrą
” Figlarna Zosia, Polka ............ Klarnetą Solo 

Na wsi, I ...................... Lenkiška Daina 
Na wsi, II ............... Lenkiška Daina 
Čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
Presmiešno ......... Rusų Katedralis Kvartetas
Modlitwa Panska .............. Lenkiška ~ 
Ludu moj ludu .............. Lenkiška 
Owczareczek ................. Lenkiška 
Nie wydrzecie .......... ...... Lenkiška 
Rusų Liuosybės Maršas .................
Pity me ............................ Orkestrą 
Circus Clowns, ................. ...... Benas 
Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 
Pilviškių valcas ........................................ Benas
Picęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas 
Czarujące Oczy, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Rūtų Darželis, Mazurka ,

Jaunimo Polka ,. .......  ..
E4241 Na fijarce .............

” Žyczenie .................

E3839
E3841

E3900

E4028

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4510

E4534

E4539

E4562

E456?

E4039

E4061

E1062

E1077

E4078

F.4098

E4099

E4117

E4118

E4152

E4153

E4165

E4173

E4181

E4185

E4238
Lenkiška
Lenkiška

Choras
Choras
Chorus
Choras

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

Svetimšalia
Sulyg paskutini 

jos, Kaune dabar 
svetimšaliai, svetin 
ibį kurių tarpe I 
čių 95.

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

Benas 
Benas 
Daina 
Daina

” One Evening With a Jolly Bunch 
E4615 Girls from the West ..........

” Peasant Feast, Valcas ........ 
E4639 Happy Hours in Golden West I, 

” Happy Hour in Golden West II, 
E4654 V gostiah ..................

” Komičeskaja smies _........ 
E4658 Gypsy Love, Valcas ........

” Don Juan, Valcas ........... 
E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu . ....

” Spiewki oddzialu Beliny . 
E4694 Country Fair ...............

” Evergreen, Polka .......... a 
E4722 Homeward Bound, One Step ...

” American Beauty, Fox Trot ...
The Bride ................. Balalaikų 
Peace and Liberty, Valcas . ... Balalaikų 
Victory Dance ........... Muzikalis 
Everybody’s Gallop ...... Muzikalis 
Golden Youth .............. Muzikalis 
Lights Out ....... 
Cupid’s Dream .. 
Colibri, Valcas ... . 
Piesn dziadowska 1 
Piesn dziadowska 
Rosemary, Polka 
Hop sa-sa, Šokiui 
Stražacka Polka 
Na Rozgrewkę, Oberek . ... 
Choma pjanyj ......... 
Oj chodyla divčina berižkom 
O Bože Jezu, Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 
Hei bracia, czy wy spicie .......... Lenkų Choras 
Chlopskie wesele ............ Lenkiškas Duetas 
Jak wiesz že nie potrafisz . .... Lenkiški Juokai

... Orkestrą 

... Orkestrą
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

E4723

E4724

E4751

E4753

E4761

E4790

E4921

E6036

E6040

E6041

2

muzika

E6042 Kuba Jurek, Mazurka 
” Bialy mazur ......... 

Niewinna panna ..... 
Smieszna sztuka .....' 
Zgadzasz šie ? ...... 
On byl dūžy, ona mala 
Piękna Warszawo .... 
Slowianin, Mazurka . 
Kirka am Land ..... 
Bierpolka ..........

E6043

E6044

E6045

E6056

Lenkiškas
Lenkiški 

. Lenkiški 
. Lenkiški

Lenkiška Daina 
....... Orkestrą
- ...... Orkestrą 
....... Orkestrą

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave
j©@©@©@©©@©®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©©©®@®®©®®®®®®®®®®®©®@@©@©©©

“Mokiniu taisykles
Gerbk mokinio vardą, 

bu'k mandagus ir doro elgesio.
1. Katalikai mokiniai šv. dieno

mis 'klauso šv. mišių.
2. Kasdien nešioja mokinio ke

purę ir šventomis uniformą.?
3. Vaikščioti mokiniams leidžia

ma žiemą (15 IX—15 III) iki 
7 vai. vakaro, o vasarą (15 III 
—15 IX) iki 9 valandos vak.

4. Steigti kuopas, rengrti vaka
rus, susirinkimus, šokius be 
Mokytojų Tarybos leidimo už
draudžiama.
Pastaba: Leistųjų mokinių 

organizacijų veikimą žiuri 
Mokytojų Taryba.

Kaip įvyko K 
Sukilini 

Sukiliiinū prasiij 
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LIETUVOS
DIRVA

Telšiai
(Specialiai “Dirva") 
šiai yra vienas didesniųjų I 
tijos miestelių. Jame prieš Į 
buvo įsteigta keturių kla- 
‘ogimnazija, o Lietuvai U. 
nepriklausomai, “Sau#’ 
gija įrengė, kasmet pridė- 
po vieną klasę, visą gin.

i. 1922 metų pavasarį iį. 
pirmą laidą, šis nuotiki i 
nėtinab todėl kad yra pir- į 
visoj Žemaitijoj. Jau Ui 
i kaip direktorių šios gir- j 
os yra Kum. Šimaitis, bu- ■ 
augštąjį mokslą žmogi 
ų Gimnazija turėdama dn' 
' vedėją žymiai skiriasi i Į 
gimnazijų.
r ėdamas mokinius išauti*; 
os d vaisioj, direkotrius »į 
ižia, praėjusį metą pušį 
i, moksleivių Aušriniu; 
ą atgaivinti; o tuo tarą! 
ininkai bujoja ir veikiant; 
os globojami. Buvusieji b i 
nkai labai varžomi. Era 
ikimas kad nekurie M- 

norėdami atsikvėpti lis 
e dvasia, buvo atsilankė 
nimo Sąjungos” susiridJ 
sužinoję mokyklos vadai m 
Ino užbilaikymo laipsnį i- 
rių, kuo pažemino mokai- 
ą. Toks direktoriaus» 
aidumas sukelia mokiniai 
ūkantą.
itas šios gimnazijos skirti į; 
— tai mokesnis už moki t 

3t (rudenį), mokslui prast 
is, įmokėjome 1000 auka 
Idinėse (pav. Šiauliuose) s 
įėjo 600 auks. Lietuvai i | 
as litus, iki naujų metųrs 
šokėjome 22.50 Irtų, oteį 
itu. Valdžios buvo nustr-, 
iž mokslo pusmetį mokėti! 
s. Už tą įmokėtą sumą u. 
ds reikėjo užmainyti lw 
itant 1 litą 200 auks., kr 
> 'kitose gimnazijose. Jei; 
butų skaitliavę, nebūtų n 

i primokėti 22.50 litų. 0 j| 
ydo tai silpnai suprantat 
atiką: 1000 auksinų versi 
itais (jei 1 litas 200 adų 
ra dievai žino kokį rezth 
Atleisdamas Kalėdų atK 
s, direktorius pirmiau 
tniams įsakė atsivežti iš;
5 'litus, ir to dar neužtek
tai o mokslo: reikėsią m 
riedu. Valdžios yra nusti 
iž pusę mokslo metų 25 b 
ose gimnazijose to ir paifc

Tokiu nenormaliu mš 
. priverčia nekurtuos nį 
s apleisti gimnaziją. Xs 
mtu ar tai sąžiningas eigš 
L922 m. rudenį, pradedant: 
ą, direktorius sušaukė re 
ą mokinių tėvų susirink: 
t nežinia kodėl kvietimas 
iems tėvams prisiuntė W 
unsia negavo Aušrininkų: 
rių tėvai). Susirinkimas: 
Įėjo vėlai. Svarbiausi te 
arkės punktą, t. y. išsn 
mnazijos likimą: ar likti'S 
s” Draugijos, ar padaryti f 
;ios, atidėjo į paskutinę e 
ėvai buvusieji priešingi i: 
ibiams, vėlaus vakaro prte 
, apleido susirinkimą, o f 
eji buvo intakoj dvasiški 
sprendė kaip pageidavo rf 
los direktorius.
Savo dvasišku mokinių K 

imu išeinama į kraštutinį 
dventinė ir velykinė išpat 
tiokiniams priverstina, b. 
nas mokinis išpažinties 
įsirašyti ant kortelės u 
javardę ir klesą, kurią reik 
teikti (kunigui. Tuo jie s? 
<as atliko, kas ne. čiaril 
joju kiek gali būti naudosią 
verstinos išpažinties. N# 
inpranta išpažintį atlikti į 
kokį “lažą”, mechaniškai t 
laikymui griežtesnės discįt, 
Mokytojų Taryba išleido is 
tį įsakymų, kuriuos čia 
du:

5. Lankyti 'kinematografą lei
džia vien gimnazijos inspekto
rius, o vakarus ir šokius — 
klosų auklėtojai (neilgiau 2 v. 
nakties).
Pastaba: žemųjų klasių (I,

II, III, ir IV) viešuose vą
škaruose leidžia pasilikti su 

tam tikru klasės auklėtojo 
raštišku pažymėjimu.

6. Klubas ir Draugija “Kanklės” 
mokiniams lankyti draudžia
ma.

7. Rūkymais ir gėrimas ginama. 
Pastaba: Už gėrimą mokiniai

visais atvejais šalinama iš 
gimnazijos.

8. Kuopos ir atskiri asmens lei- 
J džla laikraštėlius tik su Moky

tojų Tarybos žinia.
9. Mokiniams kurie 'Telšiuose 

neturi tėvų ar globėjų, kitur 
gyventi leidžiama tik gimna
zijos nustatytoms taisyklėmis.

10. Kiekvienas mokinis laikosi 
tvarkos ir punktalumo, nesivė- 
luoja ant pamokų ir iš atosto
gų-
Nevykymas nustatytų taisy

klių baudžiama darbais, paliki
mu po pamokų, .pranešimu tė
vams ar globėjams, šalinimu iš 
gimnazijos, ir irt., žiūrint kaltės 
didumo.”

šitds “mokinių taisyklės” nė
ra peiktinas dalykas, nes jos do- 
rina mokinius, kurios dorina, bet 
kartu ir varžo neleisdamos atsi
kvėpti laisvesne dvasia. Dora 
žmogų nesuvaržo bet kelia jį į 
žmoniškumą; tečiau čia ne tiek 
dvasiškam direktoriui rupi do
ros dalykas kiek suvaržymas mo
kinių priešingos pakrapos. Var
žymas ir vertimas tylėti žmo
gaus pakraipos neatmainyt, bet 
išaiškinimas, pąmokinim'as, iš
rodymas, jei 'jis pam'atingas, įga
li žmogų pakreipti kitan šonan. 
Ir ištikro nesimato kad bent vie
nas mokinis iš Aušrininkų butų 
įstojęs į Ateitininkus; priešingų 
atsitikimų yra — Ateitininkas 
įstoja į Aušrininkus. Paskuti
niais laikais ateitininkų kuopa 
ėmė nykti ir migti.

Trumpai pažvelgus į Telšių 
gimnazijos tvaiką, matyti kad 
gimnazijos direktorius Kun. Si
maitis su savo pagelbininku ka
pelionu veikia šį tą. To veiki
mo planams išaikvoja daug lai
ko; už tai abejoju kad dvasiš
kis, taip užimtais, gali sąžinin
gai ir atatinkamai atlikti kuni
go pareigas ir direktoriaus. D.

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų
jie yra pasiryžę savo pajiegomis 
jas ginti. Klaipėdos apgulimas 
stiprėja diena iš dienos. Iš kraš
to gilumos dygte dygteta nauji 
būreliai sukilėlių savanorių ku
rie skubiai traukia į frontą. Vo
kiečiai norėdami inbauginti juos 
skleidžia gandus apie desantus, 
kreiserius. Tuoj pasklido gan
das kad Klaipėdoj pateirodę Len
kų partizanai kurie grečia gy
ventojus.

Iš Sukilimo Eigos
“Memel Darnffb” sausio 12 d. 

rašo 'kad sausio 11 d. sukilėliai 
užėmę Torsterejo stotį ir Taur
iukius ir 'veik visas kraštas 
esąs sukilėlių paimtas. Gelžke- 
lio ir pašto susisiekimas visai 
sustojo. Paštą rengiamasi sių
sti .per Neringą (Kopalsi). Va
kar vakare visose miesto peri- 
feirjose girdėjosi šautuvų ir kul
kosvaidžių kova.

Sausio 12 d. įvesta 'apgulimo 
stovis, vakare nuo 9 vai. nieks 
neprivalo pasirodyti gatvėj. Ši
lutė esanti .pilna Isu'kilėlių su 
įvairių sistemų šautuvais ir kul
kos vaidžiaiss. Mieste ir visur 
esanti .tvarka, gyventojai laiko
si ramiai. Telefonas ir telegra
fas Klaipėdoj paimta aštrion 
kontrolėm Gyventojai išeiti į 
priemiestį privalo turėti karės 
valdžios kazarmėse leidimus.

Svetimšaliai Kaune
Sulyg paskutinės registraci

jos, Kaune dabar gyvena 1077 
svetimšaliai, svetimų šalių pilie
čiai, kurių tarpe Latvijos pilie
čių 95.

Kaip įvyko 'Klaipėdos 
Sukilimas

Sukilimui prasidėjus, ne .tik 
sukilėliai 'bet ir pavieniai as
mens, valstiečiai vyrai ir mote
ris, dažnai' parodo nepaprasto 
drąsumo apsireiškimą. Polici
jos žvalgyba čia buvo gana ge
rai pastatyta, ir noris buvo vi
siems aišku kad didesnė daugu
ma policistų yra prieš didvokie- 
čių režimą, vis tik pasitikėt ne
buvo galima. Buvo atsitikimų 
kad gyventojai prie kelio kuriuo 
lakstė ginkluoti policistai, susi
rinkę būriai vieni pas kitus, gie
dodavo Lietuvos himną ir čia pat 
ginklavusi. Sukilėliams pavyko 
apstatyt visus miestelius dau
giausia be šūvio: tai įvyko tik 
dėl to kad dauguma valdininkų 
sukilimą entuziastiškai priėmė, 
o likusieji pavieniai Vokiškieji 
policistai nubėgo į Klaipėdą. Da
bar visas Kraštas pačių Lietu
vių rankose. Gyventojai tikite, 
kad jų šventą kovą už savo tei
ses pripažins pasaulis, o jei ne,

Sukilimo Dvasia Visur
Kretingalė, Klaipėdos apsk.— 

Sausio 12 d. 4 vai. po pietų čia 
įvyko apielinkės 'gyventojų susi
rinkimas, kuris praėjo su di
džiausiu entuziazmu. Vieno iš 
susirinkusių buvo perskaityta 
naujosios krašto valdžios mani
festas, kurį klausydami dauge
lis neišlaikė neapteiverkę. Pasi
girdo balsai: “Valio Lietuva, 
tegyvuoja laisvė!” Paaiškinus 
susirinkusiems kad jie sugryžę 
namon ragintų savanorius Į su
kilėlių kariumenę, keliolika žmo
nių čia pat užsirašė ir sutiko 
■dargi namon negryžti kad tik 
prisidėjus prie savo krašto atva
davimo. Vienas, skundėsi kad 
jo sūnūs pasiliko namie, o jis ir
gi nori būti savanorių eilėse.

Prie Prezidiumo stalo prisiar
tina moteris ir taip pat siūlosi 
užsirašyti. Paaiškinus žmonėms 
kad jie tuo tarpu turi išsiskirs
tyti, kadangi nėra ginklų, žmo
nės buvo labai nepatenkinti ir 
pasižadėjo skaitlingiausia susi
rinkti ryt dieną kuomet bus gau
ta ginklai. Numatoma kad Kre
tingalėje prisirinks keletas šim
tų savanorių.

AMSTERDAM, N. Y.
Saulsio 28 d. A. L. Politiškai 

Komitetas susidedantis iš visų 
šios kolonijos draugijų atstovų 
surengė mass mitingą Lietuvių 
parapijos salėj, su tikslu apvaik- 
ščiojimo 600 metų nuo įsteigi
mo Lietuvos sostinės Vilniaus ir 
pagelbėjimui broliams Klaipėdie
čiams jų kovoje. Pirmiausia.vie
tos Lietuvių Vytautp Benas su
griežė, šv. Cecilijos Choras, pub
likai pritariant, užbraukė Lietu
vos Himną, ir “Neprapuls musų 
Tėvynė”.

Kalbėjo Kun. JT. židanavičius 
apie Vilnių ir musų istoriškus 
priešus Lenktis. Paskui kalbėjo 
Adv. F. J. Bagočius, pradėdamas 
Lietuvos istorijos bruožus mu
sų prabočių, jų papročius, ir ko
vą su priešais. Jis taipgi kalbė
jo apie Lietuvių sukilimą Klai
pėdos krašte. Po jo kalbos au
kų sudėta $658.37, kas liudija 
jog jis padarė gerą įspūdį ant 
klausytojų. Iš šių pinigų atė
mus prakalbų lėšas, apie $50, li
kusi pinigai pasiųsta Lietuvos 
šaulių Atstovui A. Žmuidzinavi
čiui Klaipėdos krašto reikalams..

šiame mitinge taipgi buvo iš
nešta rezoliucija.

Musų kolonijos Lietuviai kaip 
pirmiau taiu ir dabar remia Tė
vynės gynėjus Lietuvos šaulius. 
Tikima kad mulsų kolonijoj grei
tai susitvers skyrius Lietuvos 
šaulių Rėmėjų, pagal gerb. A. 
Žmuidzinavičiaus patiektų for
malų.

DOLARIŲ 
PERLAIDOS
Į LIETUVĄ

Vokiečių markei (Lietuvos 
auksinui ir Ost-rubliui) pradė
jus staiga kristi žemyn, pabaigo
je pereitų metų, Lietuvoje žmo
nės jau nebenorėjo imti tų mar
kių ir reikalavo dolarių. Dola- 
rio visur reikalauja: Francuzi- 
joj, Vokietijoj, Lietuvoj, ir tt.

Bet dabar Lietuvoje, sąlygos 
persimainė: Lietuva turi savo 
pinigus Litus, paremtus auksu 
taip pat kaip ir Amerikoje dola- 
liai. Dabar visoje Europoje 
tviričausie pinigai yra Lietuvos 
Litai.

Daugelis žmonių, siųsdami 
Lietuvon pinigus, vis dar reika
lauja kad ten butų išmokėta bū
tinai Amerikos dolariais, lyg ir 
nepasitikėdami pinigais
Respublikos, už kurios nepri
klausomybę kovojo visa tauta, 
taip Lietuvoje taip ir Amerikoje. 
Tuo tarpu gi jie nežino kaip kar
tais sunku yra dolarius Lietu
voje išmokėti. Ir taip yra del 
tų priežasčių:

1. — Lietuvos pinigai Litąi 
yra paremti auksu ir augšta už
sienių valiuta, 'kaip tai dolariais, 
svarais sterlingų, ir tt. Todėl 
Lietuvos Bankas renka ateinan
čius į Lietuvą dolarius ir laiko 
juos kaipo garantiją 'už Lietu
vos Litus. Juo daugiau susi
rinks dolarių Lietuvos Banke, 
tuo tvirtesni bus Litai, tuo ge
resnė bus ekonominė Lietuvos 
padėtis. Dolarių į cirkuliaciją

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

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

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

1235. Pasikalbėjimas apie dangą ir žemą. Vertė iš 
svetimų kalbų P. A. Ši knygelė suprantamoj 
kiekvienam 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,

savo

Rengimo Komisija.

ypatingai visiems amatninkanis. 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. Budrikes. Cleveland, 1921, p. 55 25c

GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 
ISTORIJA - BIOGRAFIJA

1355. Lietuvystės Praeitis, Dabartis ir Ateitis. 
Istoriškai sociologiškas piešinys, parašė Dr. 
J. Šliupas. Paliečia bažnyčios ir kunigų in- 
tekmę ir jų apsiėjimus. Baltimore, Md., 1897,
83 puslapiai ................. ..................... 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 Kariumenę. Puikiausias 
iš dailiųjų musų spausdinių, didelio formato 
knyga, su daugybe paveikslų Lietuvos Kariu- 
menės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jauni- ' 
kaičių kovotojų, kurių nevieną iš veidų pažin
site jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. Kny
ga susideda iš 176 puslapių, didelio formato, 
apima kariumenės istorišką užgimimą ir vei
kimą iki 1919 m. Minkštos odos viršais. .. $3.00

1358. Musų Dainiai. Kazio Puidos Kritiški Bruožai 
žymiausių musų dainių, pradedant nuo Anta
no Strazdo iš 18-to šimtmečio, D. Poška, 
Vysk. Baranauskas, Kun. Vienažindis, P. Vai
čaitis, Dr. Sauerveinas. Chicago, 1913, p. 142 75c 
rašytos visos penkios svieto dalįs, su 74 paveik
slais mapų. Tinkamiausia geografija vaikams 
pradinėse mokyklose. Chicago, 1898, p. 42 .. 40c

Rusai prieš Lenkus
Kaune gauta dar nepatikrin

tų žinių kad Sovietj Rusai intei- 
kę Lenkijai reikalavimą apleisti 
Vilnijos kraštą.

(“Trimitas”)

“Mokiniu taisyklės Į 
Gerbk mokinio vis 

buk mandagus ir doro#'
1. Katalikai mokiniai it & 

mis klauso šv. mišių. I
2. Kasdien nešioja mokite > 

purę ir šventomis uaM
3. Vaikščioti mokiniams 

ma žiemą (15 IX—15 ffiį 
7 vai. vakaro, o vasarų (f 
—15 IX) iki 9 valandai

4. Steigti kuopas, rengti" 
rus, susirinkimus, šoWĮ 
Mokytojų Tarybos leidi#! 
draudžiama.
Pastaba: Leistųjų 

organizacijų veikimų r 
Mokytojų Taryba.

M. X. MOCKUS
gyvena Meksikoj, ir sako kad IŠ TIK
RŲ PAVEIKSLŲ jus galit pažinti 
garsingąją šalį MEKSIKĄ, jos žmo
nes, jų gyvenimą, aprėdalus, dailą, 
arkitekturą, namus, miestus, istoriš
kas ir žymias vietas, dirbtinas ir 
gamtiškas keistenybes, ir tt. Tie pa
veikslai yra fotografiški arba kolo- 
ruoti, gaunami pas mane. Keturi už 
$1, geresni S už $1. Vaizdai Mexico, 
36 paveikslai vienoj knygoj, $2. Pri
statau ir Lietuviškas pilnas tikras Bi- 
blijas, su nurodymais. Biblija didėji, 
$7. Biblija mažesnėji, $5.

‘Per mane galima užsisakyt “Dir
vą” 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 atsakymą turi atsiust 
penkias štampas po 2c. Mano adre
sas:

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

CLINTON, IND.
Vasario 1 d. čionai atsilankė 

iš Gary, Ind., Dr. A. Smitas, ir 
buvo jam parengta prakalbos. 
Rengė Amerikos Lietuvių Pilie
čių Dr-ja. Dr. Smitas paaiš
kino daugel naudingų dalykų 
ir ragino publiką prie apšviestos 
ir (skaitymo laikraščių. O dar 
tolesniai aiškino apie naudingu
mą prigulėti prie Amerikos Lie
tuvių Politikas Klubo kuris ne
senai susitvėrė ir jau turi virš 
600 narių ir 12 kyopų, kurių di
duma randasi Chicagos apielin- 
kėj. čia buvusi Amerikos Lie
tuvių Piliečių Draugija susivie
nijo su Amerikos Lietuvių Poli
tiniu Klubu ir sudaro vieną or
ganizaciją.

Dr. Smitas važiuoja su pra- 
kalbomis per Illinois valstiją po 
Lietuvių kolonijas ir organizuo
ja Amerikos Lietuvių Politiško 
Klubo kuopas. Gero jam pasi
sekimo šiame naudingame dar
be. Jonas Skinderis.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tst dantistas

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1896 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

SAN FRANCISCO, CAL.
Naujai susitvėrus čia TMD.I Lietuvoje neleidžiama. Taigi ga- 

4-ta kuopa pasekmingai gyvuo- vus iš Amerikos dolariute, juos 
ja. Nariuose matosi dvasios or-1 
ganizu.otis ir plėsti į didesnį bū
rį. Išsykio prisirašė 13 narių.

Pirmas kuopos susirinkimas 
atsibuvo gana iškilmingai. Nors 
ir nė visi nariai pribuvo, viisigi 
tie kurie atėjo, gana linksmai 
po visko išėjo.. Susirinkimas bu
vo -sausio 20 d. -

Pirmininkas S. A. Eringis ati
darė sulsirinkimą su maža pra
kalba, paskiau raštininkas J. J. 
Adams padavė pirmininkui kuo
pos čarterį, gautą iš TMD. Cen
tro, kurį pirmininkas perskaitė 
susirinkimui. Paskiau pirminin
kas dovanojo 4-tai kuopai Lietu
vos vėliavą. Vėliava padaryta 
iš šilko — turi tris spalvas, gel
toną, žalią, raudoną. Visi susi
rinkusieji sustojo pradėjus vė
liavą plevėsuoti. Visi nariai bu
vo nudžiugę, nes tai pirmas Lie
tuviškas susirinkimas atsibuvęs 
čia San Francisco’j tikroj Lietu
viškoj-patriotiškoj dvasioj ir su 
Lietuvos vėliava, kuri nuo šio 
laiko visados vėsuos TMD. 4-tds 
kuopos susirinkimuose. Visi lyg 
rodos esame Lietuvoj, žinoma, 
mies kaipo sunai Lietuvos myli
me Ją, ne's Lietuva yra- musų 
pačių ir musų tėvų gimtoji že
melė. Ten mes užgimę, ten už
augę, ten mels 'gyvenome, ir iš 
ten iškeliavome, per tai Lietuva 
yra visados musų širdyse.

Vėliaus raštininkas išdalino 
nariams knygas kuriate gavome 
iš Centro Valdybos. Knygos 
yra moksliškos, o tokių žėdnas 
narys gauna kate metai.

Kuopos Narys.

Lietu- 
pinigų 
kronų, 
įvedus

visvien neikia mainyti’ į Litus 
norint ką nors Lietuvoje pirkti.

2. — Kad sustabdžius 
voje vartojimą visokių 
(dolarių, markių, rublių, 
ir tt.), Lietuvos' valdžia
Litus įsakė bankams, pačtams ir 
visokioms valdžios įstaigoms 
mokėti ir imti mokesnius tiktai 
Litais. Todėl ir perlaidos iš 
Amerikos ateinančios dolariais 
turi būti išmokėta tiktai Litais-. 
Norintiems gauti dolarių, ban
kas, po išmokėjimo perlaidos Li
tais. perka biržoje dolarius ir iš
duoda juos priėmėjui. Už toki 
patarnavimą Lietuvos bankai 
skaito sau tam tikrą komisą.

3. — Dolariais galima gauti 
pinigus tiktai bankuose. Todėl 
priėmėjais gyvenąs toli nuo Kau
no .ar nuo to'kio miesto kur yra 
bankas turi daug vargo iki dola
rius gauna. Kartais ir nuosto
lių turi pakelti.

Musų patarimas yra siųsti 
perlaidas tiktai Litais. Tenai pi
nigų priėmėjas bi kuriame Lie
tuvos Banke galės nusipirkt sau | 
dolarių jei jų jam reikia.

Baltic States Banke galima nu
sipirkti Litų (cash). Reikalau
kite.

Nepamirškite kad prisiartina 
pavasaris, ir Velykos: Lietuvoje 
Jūsų giminės laukia iš Amerikie
čių Velykų pyrago! Baltic Sta
tes Bankas tikriausia Jums pa
tarnaus. Kreipkitės.

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Avenue

New York, N. Y.
r

JONAS A. KATKUS
Agentas Knygų, Laikraščių, Maldaknygių, Moksliškų, 
Istoriškų ir Gražiausių Pasakų. Užrašo “Dirvą” ir 

kitus laikraščius. Priima “Dirvai” paskelbimus.
1217-19-21 BEAVER AVE. N. S. PITTSBURGH, PA.

Bell Telefonas: Cedar 660
4

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

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

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

1240. Paskaitos iš Biologijos ir Bakteriologijos. Su 
paveikslėliais. Parašė Dr. A. Garmus. Brook
lyn, N. Y., 1912, pusi. 172 ............z........ 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. 78 ................. 40c

1253. Technikos Stebuklai. Surašymas šių amžių 
techniškų 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 ........ L................ $1.00

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

1407. Vinco Kudirkos Raštai. Surinko ir spaudai pri
rengė Juozas Gabrys. Tilžėje, MCMIX.
Tomas L Turinys: Biografija, satyros, eilės: 
Prakalba, Biografija, Viršininkai, Lietuvos til
to atsiminimai, Ceizuros klausimas, Laisvos va
landos, Krilovo pasakos. Pusi. IV 233.
Tomas II. Tėvynės varpai 1889—1899m. Pusi. 
381.
Tomas III. Kritika, mokslas, politika, smulkme- 
nos.Raštų peržvalga. Tiesos eilėms rašyti. Ka
tras alfabetas geresnis, Dukomentas apie loti- 
niškas litaras, Hygiena, Alkooolis, Kova bulių 
Ispanijoje, Maskolija ant dviejų gadynių ežės, 
Liaukime bėgę į Ameriką, Gale pirmojo dešimt
mečio, Tautystės pamatas, Graždanka, Slogutis 
civilizacijos, Smulkmenos. Pusi. 254.
Tomas IV. Dramos ir apysakos: Mindaugis, Kei
stutis, Narimantas, Vaidylos apysaka, Vėlinės, 
Pusi. 317.
Tomas V. Apysakos: Žemių dulkės, Pagieža, Jur
gis Durnelis, Vaitkus Smaigas, Žvirblis, Užsi
merkus. Pusi. 256.
Tomas VI. Dramos: Orleano mergelė, Vilius Tel- 
l’is. Kainas. Pusi. 402. Visi 6 tomai kartu (pa
vieniais neparsiduoda) ................  $4.00

1408. Visuotinoji Historija (satyroje). Teffi, Dymo’vos 
ir Ayierenko’s. Parašė (Toks). .š(ioks).. K(i- 
toks)... Brooklyn, -1912, pusi. 184 ...... .. 1.00

1410. Vincas. Kudirka. Jo ^gyvenimas, darbai ir'vi
suomeninės pažiūros. Parašę A. Rimka ir. M. 
Petrauskas. Kas nori susipažinti su didžiojo 
varpininko gyvenimu, darbais ir pažiūromis, 
turi perskaityti šią knygą. Čia trumpai suglau
sta ras viską kaip ant delno; Pusi. 35 ..., 20c

11411) Vienybės Lietuvninkų 25 Metų Sukaktuvių
Jubilėjus (1886-1911). Istoriški atsiminimai 
vieno iš seniausių musų laikraščio. Su pavęi- . ' 
kslais senų veikėjų ir rašytojų. Brooklyn, 
1911, pusi. 182 ...... .....50c

1412. Visas Svietas: Žemė, (Calnai, Vanduo, Upės, 
Žmonės, Miestai. Prie to yra pridėta: Kaip 
Turėtume Misti; Labai naudinga knygelė 
su daugeliu svarbių mokslo faktų. Sutaisė
ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje, 1902, p. 156 40c

1413. Vokiečių Kareivio Karės Atsiminimai. Tai yra ;
atvaizdinta baisiosios Europos karės paveikslai'' -, 
ir kokią įtekmę karė daro ant kareivių dvasios.

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
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 tvėrimus: naudinga 
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 kun. A. Saba
liauskas. (Su gaidomis). ■ Vilniuje , 1911, 
pusi. 16 ....,................................ 26c

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

1282. Adomas Mickcvičia, 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...................................... .35

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

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

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

Kaina ...................................   75c
Apdaryta ................................. $1.00

EKONOMIJA - SOCIALOGIJA 
POLITIKA

1425. Apie Turtų Išdirbimą. Parašė Schram. Ver
tė S. M. Veikalas gvildenantis politišką ekonomi
ją. Kokiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant draugijos gyve
nimo. Chicago, 1900, p. 139 ........... .. 50c

1427. Ar socialistas gali but kataliku? Sodiečiams 
ir draugams darbininkams parūpino Žmogus. 
Plymouth, Pa., 1900, push 23 ................ 10c

1428. Augis darbininkų judėjimo Lietuvoje. Ši kny
gelė aprašo darbininkų judėjimą ir visokius su
kilimus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Pa
rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth) Pa., 1900, 
pusi. 58 .................................. 20c

1429. Aukos Karės Dievui. Parašė Jonas Gražys. Ši
knygelė aprašo, kokios kada buvo karės, kas 
buvo jų priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas j jas žmoniją stumia. Chicago, 
1902, pusi. 40 ................................................... 15c

1439. Audra Rusijoje 1905-6 m. Braižinys iš Rusi
jos revoliucijos 1905-6 metais. Parašė A. 
Adata. Tilžėje, 1907, p. 56 ........................ 20c

1440. Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą. Pa
rašė Dr, Paul Elzbacher, vertė Briedžių Ka
ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 1912, 
pusi. 29 .................................. 15c

1442. Belaisvio Balsas. Pasaulinės karės atsitiki
mas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi. .... 15c

1443. Byla Detroito Katalikų su Socialistais. Atsi
tikimas Lietuvių socialistų ir katalikų tarpe 
1911 m. Vieną kartą katalikai užpuola so
cialistus, paskui vėl, 1913 m., tas pats atsi
tinka. Su paveikslais nukentėjusių. So. Bos
ton, Mass., 1914, pusi. 611............................ 25c

1444. Baltoji Vergija. Apie pavergimą moterų iš
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido Algirdas; 
Chicago, 1919, pusi. 118 .. . . . ........................ 50c

1446. Darbininkų Padėjimas Amerikoje. Trumpa
Amerikos Darbo Istorija. Parašė K. S. Kar
pavičius. Istoriškas braižinys prasidėjimo 
Amerikon ateivystės, industrijos vystymosi ir 
darbininkų gyvenimo įvairiais laikais ir įvai
rus nuotikiai. New York, 1917, p. 35............   10c

1447. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Keletas 
straipsnelių paliečiančių darbininkų gyveni
mą. Parašė F, V. Antra laida, So. Boston, 
1916, pusi. 32 ............................ 05c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Prineeton'2727 Randolph 6153

“Juozapas ir Zelbora” ir “Fa
raono Sapnas”, pereitą nedeldie- 
dienį statyta TMD. 20 kuopos 
pastangomis biblišką drama, iš
ėjo su didžiausiomis pasekmė
mis ir lieka publikos mintyse 
■neišd'ildom'aJs nuotikis.

Pasisekimas puikiai atlošti, 
publikos užgrudimas didelės Lie
tuviškos salės yra žymės abiejų 
pusių — ir rengėjų ir publikos 
— patenkinimo ir pasitenkini
mo.

Nežiūrint baisių išlaidų kokios 
dėta šio didelio veikalo pastaty
mui ir baimės finansiško nepasi
sekimo iš rengėjų pusės, kuopai 
liko tapie šimtas dolarių pelno.

Publikos atsilankė apie 450, 
neskaitant keleto desėtkų vaikų. 
Suaugę ir mažieji užsilaikė la
bai ramiai, visi buvo užsižingei- 
riavę.

Dar vienas šiame atsitikime 
pažymumas tai 'kad publika ne
paprastai anksti susirinko. Ki
tais atvejais būdavo garsins ne
garsins kad prasidės nuo 4 ar

Zelboros; Potiparo žmonos, — 
Ona Virbickiutė.

Potiparo, — Egipto karvedžio, 
— A. Lapinskas.

Asenątbs, .Egipto vyriausio 
kunigo dukters,’ — Antosė Ar
žu olaičiultė."

Minėtos, Zelbbros tarnaitės,*— 
Marcelė Karužiutė.

Meligo, Potiparo vergo, — J. 
Daminaitis.

Kubros, kito vergo, — K. Gri-' 
nius.

šis tas. Mažeikienė muša ek
stra kairiuosius. Vieną žmogų 
įsivedė net į savo kambarį ir 
ten apkūlė, manė kad Dovydas.

Sakė duois visiems ausų kurie 
tik priešingi centristų partijai, 
tai kur daug raidžių yra, A. D. 
P. L. S. 26 kp. Nekurie Lietu
viai tas raides šitaip skaito: 
Amerikos Dėdelės, Pruseikos 

i Lietuvių Susivienijimo 26 kuo
pa.

Ekstra kairieji netekę savo 
[lyderių, laikraščio, net visa par- 
Itija sutirpo be pavasario karš- 

. . -. —--------- [čių. Dabar likę be lyderių, or-
Masido, Karininko, — J. Vi- j ganizuoja, bet ne partiją, ale 

dugiris. ĮApšvietos Draugiją.- Jau turi
Šinkoriaus, Paraono tarno, — i kelias kuopas ir žada leisti laik- 

M. čigas.
Amro, kareivio, — P. Vasi

liauskas.
Gans’uro, kito kareivio, — J. 

Bartkus-.
Kasli-nk aktorių atlikimo savo 

rolių, reikia pasakyti visi buvo 
geri ir tiko savo vietose. Kadan
gi publikoj kožnas savo nuomo- 

x ... - nę turėjo ir skirtingai sau patin-^SO tegahma pradėt lost nuo kamus 10§§juB Tinkosi Bu,nku ir 
„ , -sa'kvti 'kuris geriausia atliko ir
Dabar uždanga pasikėlė kurį pagirti jei ne visa būreli

nu'uros, 'Kito vergo, — n. viii- i 
mus.

Faraono, Egipto-karaliaus, — 
St. Keikus.

Kunigo — V. -P. Banionis. ;

6 ar 6:30 — vis publikos belau
kiant. r 
už 40 minutų po garsinto prasi
dėjimo laiko, o jau sėdynės vi
sos buvo užimta, ir vis dar rin
kosi.

Pastebėtina kad susirinkę bu
vo visų srovių žmonių: tauti
ninkų, katalikų, vyčių, kairių
jų, ekstra kairiųjų, socialistų ir 
kitokių. Visiems veikalas pati
ko išskyrus gal tų kurie atėjo 
savo spaudai" pranešt ir padergt 
kitus už kiekvieną jų darbą da
romą viršuj jų išgalių.

Lošime dalyvavo gabiausi vie
tos artistai — galima sakyt tik
ri artistai-mėgėjai, o ne kaip čia 
mes papratę matyti: bile kas 
sumanė ką, pasiėmė sau roles 
ir lošia, veikalus darkydami.

Su pačiu veikalu skaitytojai 
jau yra plačiai susipažinę, ar ku
rie buvo šiame perstatyme ar 
■ne, nes “Juozapas ir Zelbora” 
tilpo visas, ištisai “Dirvoje” per
eitą vasarą, todėl čia nėra rei
kalo apie jo turinį minėti.

Prie veikalo pastatymo ben-Į 
dromis spėkomis dirbo pats au
torius K. S. Karpavičius, A. Žu- į 
kas ir A. Lapinskas. |

■~'kas ir Juozapo drapanas, .šiam I, . __ į nos užsispyrimu buvo muKinstaveikalui, pagal geriausių senovės _rnna5n T‘i,anano „alva ar ne_ 
Egipto pavyzdžiu, pasiuvo p-lė Pr.a™so ^a, ar nei mirtina Vokiečiu poeto Schille- 
0Va^Stargumas drapa- g

S ~ »ųtb;
žiūrėtojų gerą įspūdį, ir nei ne-L .^t rudens rengiasi statyt 
juto besėdėdami kaip praslinko klt? J.u«° lr Zelb?F.os 
trįs suvirs valandos iki veikalais 1 
atlikta. Veikalas gana ilgas. \

Nebūtų buvę ką matyt ir kuo Jau gaminama, 
pasigėrėt jeigu nebūtų buvę lo- _____ 
šėjų, taigi nors ant pabaigos, i 
reikia juos suminėti pagal jų ro- Į TMD. 20 kuopos susirinkimas 
lių kaip programe pažymėta. Į atsibus nedėlioj po pietų, nuo 2

Juozapo rolę turėjo pats dra-Įval., Goodrich name, kur visi na
rnos autorius — K. S. Karpa vi- r i ai ir praėjusio teatro komisi- 
čius, įjos malonės susirinkti. Vald.

ant isykio. Nekurie, tiesa, ne 
užtektinai-.garsiai kalbėjo, bet 
pergars'iai jau buvo tiems kurie 
arti sėdėjo.

šisai didelis pasisekimas, su
dėjus su pereito rudenio pasise
kimu statant “Dvi Seserį”, yra 
Clevdlando tautininkų triumfas

raištį, organą.
Dėdelė pranašauja kad Lietu

vos valdžia susivienys su Len
kija ir kariausianti prieš Rusi
ją. Pagyvensim, pamatysim ar 
dvidešimto šimtmečio pranašai 
gabesni už buvusius prieš Kris
tų.

Negalėjau suprasti kodėl cen
tristai paskyrė tokį žioplą žmo
gelį Vištkentelį korespondentu 
“Laisvei” ir “Vilniai”. Dalykas 
tame, VištkentėTio tik vardą pa
naudoja, o rašo korespondenci
jas vis tie patįs diktatoriai. Tai 
gudrumas, politika. Dovydas.

žinia apie rengimąsi atsilan
kyt į Olevelandą viešnių iš Lie
tuvos — Šleževičienės ir Vencie- 

dan'SatŽril^u?“Tiesl “Dvi“^- nes — sužin’geidavo ne tik mote-
■šeri” finansinį pasisekimą turė
jo del netiesioginos priežasties, 
.bet už j,.. ” ' 

atidavė tautiiiinkams garbę.
“Juozapo .įr Zelboros” sta-ty-Į^ 

mas scenon' dabar buvo kova su 
žemų norų gaivalais už iškėlimą 
tyresnės teatralės dailos Cleve- 
landiečių tarpe. • Ir ta kova lai
mėta. Tautininkams dabar ren
giant vakarus pasisekimai užtik
rinta.

Musų publikai jau nubodo par 
: prasta mali-malienė, reikalauja 
gerų veikalų, ir gerai sulošiamų, 

i o tą pasirodė atlikti gali tik tau
tininkai.

I Pažiūrėkime ką dar jie rengia. 
a z.u- lTa Pati lošėjų grupelė dar šį pa- 

■MAiovis I vasarį žada perstatyt “Solomę”, 
arba garsią Herodo dukterį ku’-

*!—t—l*^?*!*W*

X
ir

T

šuo.

3352 SUPERIOR AVE

Lieja Ir Stogams dangalų 
1169 East 79th St. N. E.

Prineeton 1887-K

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

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

Rosedale 5758, Prineeton 431

biznį su degtine. Pusė tokių, 
sako policija, užsiima degtinės 
pardavinėjimu.

Mieste prasiplatinus influenza, i 
bet ji dabar nėra tokia baisi ir 
ne epidemiška. Kurie apie, ją 
ir girdi ir žino visai jau nėsibau- Į 
gina.. Apsiprato kaip kariamas

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

1

Mai

Geriausias

Boston 27, Mass.

X.

DARB
IH DARBININK1

KriraH,? streikas, 

■vasario sustreikavo 
jų, jie reikalauja 

kesnio ir pagerink 

bei darbo aplinkybi

Chicago.—Peril 
siuvėją S 250 si® 

žę išeiti streikas 
daugiau mokesti® 
uit) darbo valandų

Paterson, N. J. 
sutaikymui, jeigu 

audėju, kitaip te 

kas,
Sis miestas yra i 

pavieniu Amerikos 

centu).

Chicago.— Valktį 

ras pakėlė eumanym 
daroma krata kuorai 

cija Beina su darbir 
mūriji) vadais, ar jii 

savim ginklu, šitas 
maskik) po įvykusios 
eigoje, kur S. Keilil 
viriininkis, nušauta, 

ėėimts ketvirtas dar 
das’iuvįs'tbkagoji 

12 mėtų, šėrikas, 
nirdni vadas, sišnta

Dawson, N. M. - 

mis žiniomis, čia pe 
tėb kasyklos dspta 

ta 120 darbininku, 
sis žtmėįyjįį išimta 

vasario 20 d. Moto 
nuvirtimas nuo rditį 
žasčia užsidegimo p 
ploajos.

Omaha, M-P 
gaisras labai sugaffi 
skerdmyčias, delei k 
darbimnhĮ neteko dai 

na, atsirado darbo ti 
misis atstatymo.

Henry Ford, Detn 

moįnh’y išdirbėjas, sak 

lyžęs pakinkyti Ohio 
dens spėka kaip jis m 

iyt su Muscle Shoals, 
^Pdka, jis aprūpinti) e 

te gelikelj einantį nuo 
Toledo ftį Ironton, ii 
kėlią toliau į pietinę1 

Pnia, j anglies laukus. 
Mįokomotivai galėtu t 
fe vagonus iš jo naų 
“ii jo kokai) pečius j R

_ColunhiB, 0. - Vai 

®fem>j paimta svarai 

alyginimo jstatj 
.Ohio valstija an; 

arijos konvencija rasa 

savo kalbose rėmė. D
MOW ii savo 

stijos darbo federaciį; 

tymą referendumo bt 
Mtnčio inėn. balavir 

ssnatvės pensijos jved 
. Ta pati angtekasiy 

Jjmthalsavo kad vrauo 

"ynuose butų griežtai 
“Ms su kantatfrfori

W21 melais į Ameril 
Ž'0. ^267 žmonės. . 

J5®®a turistai irsų 
* Amerikonai.

Klaip

j J™*®” kariškas Ja 

>Wė gra’tun 
Mūšiams 234.6 

Z??* 

S. Priklausė Ai 

fcheil, tais 
Į™0 pandos lai™ 224.05

^®aho 18 į

čia ras ta 
SJe

1*^5°\ ,

Company yra vienatinė pie
no kompanija Clevelande kun
užlaiko laboratoriją pašvęstą nu

statymui pieno del
kūdikiu?

The

Pienas

Penkių Metų Lietuvos Nepri- 
gulmybės sukaktuvės jau čia — 
šio' “Dirvos” numerio išėjimo 
■dienoj Lietuva apvai'kščioja tą 
savo šventę kuri padarė —.1918 
metais vasario 16 cT. — Lietuvą 
savistovė .ateities amžiams.

Clevelando Lietuviai, dėl ne
patogumo šiokios dienos vaka
re, švęs Sukaktuves nedėlioj va
kare. Tai bus oficialės apeigos’, [pina jų. 
Lietuviškas vėliavas reikia iška
binti pėtnyčioj ir laikyti visą die
ną.

Ant kiek bus galima, Cleve
lando Lietuviai pasirengę Nepri- 
gU'lmybės Šventę švęsti triikš- 
mingai. Nedėlioj nuo 7 vai. va
kare šv. Jurgio parapijos salėj 
(prie Superior ir E. 67th St.) 
atsibus didelės prakalbos su dai
nomis ir muzika. Kalbės vieti
niai, Kun. Mikšis, Kun. Vilkuu 

| taitis, K. S. Karpavičius, ir nese- 
įnai apsigyvenęs Clevėlande pa- 
i žymus prakalbininkas P. .Žiūrįs.

Prakalbos bus surišta su šių 
dienų’klausimais: Klaipėdos, Vil
niaus, Lietuvos istorija, kova už 
neprigu'lmybę ir tt.

Pora savaičių atgal buvo suda
ryta bendras komitetas iš tauti
ninkų ir katalikų draugijų atsto
vų kuris tą vakarą rengia. Ti
kima jog -bus reikalinga ir to
liau tas komitetas palaikyti iki 
neužsibaigs dabartinis Klaipėdos 
ir Vilniaus krizis.

Visi vietos Lietuviai privalė
tų susirinkti į šį mas mitingą ir. 
bendrai išnešti savo protesto 
ballsą prieš klastavimą politikos 
ir norėjimą išplėšti iš Lietuvių 
rankų Klaipėdos, kuri teisingai | 
mums priguli.

Clevelande ir apielinkėse kam
pinėje apie 5,000 silpnapročių ir 
protiškai sergančių niekdarių, 
kurių nėra kur padėti. Dabar
tinės valstijos įstaigos nesutal- 

Takių žmonių maišy
mąsi yra didelils apsunkinimais 
■visuomene?, policijai, teismams, 
mokykloms ir kitoms įstaigoms.

Visoj valstijoj, esą apie 15,000 
tokių nepilnapročių, ’kurie guli 
kaipo našta sveikai pilietybei.

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedeldienis 2:45 po pietų 

Įžanga dykai. — Kolektų nėra.
Wm. Abel Salėj, 701 7 Superior Ave.

YOTANS & NEWR0N1S
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 

KOMPANIJĄ;
Suveda vielas Į namus

dirbtuves;
6210 DIBBLE AVE.

Prineeton 1964-R.

Namai, Malonus Namai!
Perku, mainau ir parduodu lotus, sta
bas ir biznius. Peržiurtu dokumen
tus, dydus ir kontraktus, ir atstovau
ju Nasco kudavojimo kompaniją.

Jei turi lotą, vieton mokėti taksus, 
statyk stubą ir imk randą. Del pla
tesnių paaiškinimų kreipkitės:

V. Greičius, Nasco Co.
ATSTOVAS 8014 BELLEVUE Av.

Gydytojas ir Chirurgas 3

DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

U. S. Armijos Čeveryfejęi
Tik ką pirkom daugybę Armi
jos Munson išdarbio čeverykų 
ir barduodame tiesiog publi
kai? Tie čeverykai yra 100% 
grynos odos su storais dubal- 
tavais padais prisiūtais ir pri
kaltais. Viršus iš storos chro
me odos su prisiūtu liežuviu, 
dėlto vanduo neįsigauna. Tie 
čeverykai smarkiai paifeiduo- 
duoda ir užtai patariami tuoj 
užsisakyti sau. į ’.r

Mieros yra 6 iki 11 visokių 
platumų ; kaina $2.75. Užmo
kėsi pačtoriui kada prisius če- 
verykus. Pinigai grąžinama 
jeigu čeveyrkai nepatiks.

THE U. S. STORES CO., 
1441 Broadway New York City 

1441 Broadway 
New York City.

A. B. Bartoševičius
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KLAIPĖDA “J 
BUTŲ LEIS

Mūšiai už Neuti 
vest Taikymą 

taria LenkiSENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 
CLEVELANDE

Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visus kraštus. 
Parduoda Laivakortes ant Geriausių 

Linijų ir Greičiausių Laivų.
Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visu’s daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.

Sandaros 18 kuopa laikė savo 
susirinkimą seredos vakare Lie
tuvių salėje. Tarp kitko, buvo 
delegatų raportai iš Pittsburgo 
Seimo, ir buvo kalbama apie pa
statymą naujo didelio veikalo 
šį pavasarį, kuris bus arba “So- 
lom'ė” ar “Veidmainystė ir Mei
lė”. , Narys.

ris bet ir vyrus. Juk tai stebuk
las, ar sapnas, ar svajonė, ar

’ "! Niekad 
Į dar musų neatlankė moteris iš 
I Lietuvos, o tik vyrai ir vyrai. 
_r jeigu vyrai lankė' politikos 
reikalais, biznio reikalais, mote
ris lankys dar kitokiu reikalu — 
mkiaširdystės reikalu, Lietuvos 
našlaičių gelbėjimo ir auginimo 
bei auklėjimo reikalu.

žmonija auga iš mažyčių, o 
tų mažyčių Lietuvoje dabar yra 
daug nustumtų į vargo ir skur
do dumblą, reikia juos šelpti, iš
auginti, (išmokinti kad butų nau
dingi tautai ir sau. Mažais pi
nigais, mažutėmis aukomis gali
ma daug vaikučių išauginti į di
deliu^ ir naudingus žmones, ku
rie imsis nešti tautos gyvenimą 
po musų kada jau mums laikas 
ateis pasitraukti nuo 'darbo.

Nepavydėkim jiems pašaipos.
Clevelande moterįs turi sutvė

rė Lietuvių Moterų Globos Ko
miteto skyrių, kurio nariais ga
li būti vyrai ir moterįs. .Aukos 
rengama kaipo narystės mokės- 
niai, ir bus atiduodama našlai
čių gelbėjimui? Tas pats komi
tetas rengia atvažiuojančioms 
viešnioms gražų priėmimą.

Marė.

veikalo atlikimą publikaRaiP kltalP nesakyti!
... - * . i H n >« miioil naorl an'L’n -r

riaus biblišką tragediją “Sam
sonas ir Delila”, kuris veikalas

Saliamonas.

Budavojimo kainos tuojau sa
koma Clevelande pabrangs. Ma
terijoms savaimi brangsta, o lir 
darbininkai reikalauja padidini
mo algų.

Aštuoni Mėnesiai Pasekmingo Veikimo
FINANSINIS STOVIS THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO., su- 

lyg The Daily News and Recorder, Vasario 6 d., 1923
Iki galo metų, Gruodžio 31, 1922

TURTAS
Pinigų ant rankų .... $ 18.978.45
Paskolos ant mortgečių 

užstatų............. 84,046.66

ATSAKOMYBĖ
Ištraukiamų akcijų 

ir dividendų...... $
Sumokėtos akcijos

ir dividendas ... . 
Neištraukiamos akc. 
Depozitai ir suėję 

nuošimčiai ........
Rezervo fondas .... 
Nepadalintas pelnas . 
Paskolinti pinigai ir 

suėjęs nuošimtis • •

m.

1,678.93

2,700.00
2,900.00

80,829.52
1,916.66
3,000.00

10,000.00

Viso $103,025.11 Viso $103,025.11

, 3352 Superior Avenue
Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utarninke, Ketverge ir Subatoj 

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

Cleveland, Ohio

Vtlstijos ^senate norima per- 
varyt įstatymą nubaudimui vi
sų ar didumos prasižengėlių au
tomobiliais suvažinėjančių žmo
nes. , ' ,

Gaudoma degtindarius, bet jie 
vis savo raugą verda ir pardavi
nėja, ir nuodija kitus ir patįs 
nuodijasi.

Suįyg prohibicijos viršininkų 
pasakos, Cuyahoga apskrityje 
veikia 10,000 slaptų] dfetiliarnių. 
Iš jų apie 3,600 randasi Cleve
lande. 30,000 slaptų pardavinė
tojų aktiviaj verkia degtinės pla
tinime, nepaisydami įstatymų 
del savo pelno’..

Mažiausia 100,000 žmonių per- 
ženginėja įstatymus nelegaliai 
dirbdami arba užlaikydami Savo 
namuose degtinį.

Kaip areštų rekordai rodo, di
džiausia dauguma degtindarių 
yra ■ svetimtaučiai^ Jų gyvena
muose distriktuose namas prie 
namo verda distiliamės. Gal 
dėlto tik vieni svetimtaučiai tuo 
atsižymi kad Amerikonai nemo
ka patįs virti. Butų tada dar 
daugiau tokių “kukbrių”. Nebū
tų nei kam pirkti, kožnas savo 
turėtų.

Daugelis saliuhų kurie gyvuo
ja su leidimu pardavinėti minkš
tuosius gėrimus, slaptai varo

IS?"
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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.

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 
irdeimantinius 
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

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.

LOUIS EISENBERG 
iSTuri Geležinių Daiktų, Pečių, 

5> Kvarbų, VarniŠių, Cinuoįa, 

DR. J. T. VITKUS 
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgu* 

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiokos

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Nuvyk skaus
mą šalini

Rcišaa petys, meŠ- 
lungiškus trauky
mas muskulų, ifi- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pain-Expelleris ir 
skausmas yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkp šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musu Inkaro 
vaisbažcnklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų. 
F. AD. RICHTER & CO.

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

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 $3.0n, 
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

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išlaidžiam ir sukraunanti.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

CLEVELAND

Kad The Telling-Belle Vernon

Telling-Belle Vernon

VYRIŠKI IR MOTERIŠKI 
ČEVERYKAI

Mės užkviečiam jus ateiti pas mus nu
sipirkti geriausios Lietuvių išdirbystės 
OVER-GLOBE sportiškų čeverykų — 
drūtai padaryti ir pritaikinti prie Euro- 
piškos ikojos. 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
631 1 St. Clair Ave.

BEN. MILLER SHOE CO
6304 Broadway

Opposite Union Avenue

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius nę- 
siklausinčs kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiui 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 

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

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

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

Nedėldieniais nu* 10 iki 1.


