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Mūšiai su Lenkais prie Varėnos
Klaipėda Atiduota Lietuvai

KLAIPĖDA “ATIDUOTA”. SU IŠLYGA KAD 
BUTU LEISTA LENKAMS NAUDOTIS.

Mūšiai už Neutralę Zoną Prasidėjo. Norima Pa
vest Taikymą Tautų Sąjungai. Rusija Nepri

taria Lenkų Užgrobimui tų Musų Plotų.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Kriaučių streikas. Bostone 20 
vasario sustreikavo 4,000 siuvė
jų. Jie reikalauja daugiau mo
kesnio ir pagerinimo dirbtuvių 
bei darbo aplinkybių,

Chicago. — Penki tūkstančiai 
siuvėjų iš 250 siuvyklų pasiry
žę išeiti streikan reikalaudami 
daugiau mokestids ir trumpes
nių darbo valandų.

Paterson, N. J., eina derybos’ 
sutaikymui, jeigu galima, šilko 
audėjų, kitaip turės kilta strei
kas.

šis miestas yra didžiausias iš 
pavienių Amerikos šilko audimo 
centrų.

Chicago. — Valstijos prokuro
ras pakėlė sumanymą kad butų 
daroma krata kuomet įtik poli
cija Isueina su darbininkų orga- 
nizacijų vadais, ar jie neturi su 
savim ginklų, šitas reikalavi
mas'kilo po įvykusios kovos už- 
eigoje, kur S. Kelliher, unijos 
viršininkas, nušauta. Tai dvi
dešimts ketvirtas darbininkų va- 
das’žuvęschicagoj per pastarus 
12 metų, šovikas, irgi dabri- 
ninkų vadas, suimta.

Dawson, N. M. — Paskutinė
mis žiniomis, čia pereitos savai
tės kasyklos eksplozijoj užmuš
ta 120 darbininkų. Paskutiny
sis žuvusiųjų išimta iš kasyklos 
vasario 20 d. Motorinio trūkio 
nuvintimas nuo relių buvo prie- 
žasčia užsidegimo gazų ir eks
plozijos.

Omaha, Nrib. — Poros dienų 
gaisras labai sugadino Armour 
skerdinyčias, d ei ei ko daugelis 
darbininkų neteko darbo, žino
ma, atsirado darbo tiems kurie 
imsis atstatymo.

Henry Ford, Detroito auto
mobilių išdirbėjas, sakoma pasi
ryžęs pakinkyti Ohio upės van
dens spėką kaip jis manė pada
ryt su Musele Shoals. Su šita 
spėka, jis aprūpintų elektra sa
vo gelžkelį einantį nuo Detroito, 
Toledo iki Ironton, ir pratęstų 
kelią toliau į pietinę West Vir
ginia, į anglies laukus. Elektriš
ki lokomotivai galėtų traukt an
glies vagonus iš jo naujų kasyk
lų į jo koksų pečius į River Rou
se,

Columbus, O. — Valstijos le- 
gislaturoj paimta svarstymui se
natvės atlyginimo įstatymas, ku
rį Ohio valstijos angliakasių 
unijos konvencija vasario 14 d. 
savo kalbose rėmė. Unija pa
skyrė $10,000 iš Savo iždo val
stijos darbo federacijai prava- 
rymui referendumo businčiuose 
lapkričio mėn. balsavimuose už 
senatvės pensijos įvedimą.

Ta pati angliakasių konvenci
ja nubalsavo kad visuose unijos 
skyriuose butų griežtai pildoma 
sutartis su kontraktoriais.

1922 metais į Ameriką atva
žiavo 462,267 žmonės. Jų skai- 
čiun ineina turistai ir sugryžę iš 
svetur Amerikonai.

Prancūzas kariškas lakūnas, 
Lecointe, sumušė greitumo re
kordą praskrisdamas 234.66 my
lias į valandą. Paskutinis grei
tumo rekordas priklausė Ameri
kiečiui, Gen. Mitchell, kuris pra
skrido valandos laiku 224.05 my
lias spalio 18 d.

Lowell, Mass. — čia rasta au
tomobilyje užmiesty j negyva 
Lietuvaitė, N. Klimiutė, su ko
kiu svetimtaučiu išvažiavusiu 
pasivažinėt, galiaus patirta jog 
jiedu mirė ne nuo sušalimo bet 
nuo garų sugedusio jų automo
bilyje šildytojo.
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Lietuvių Mūšiai su Len
kais už Neutralę Zoną

Paryžius, vas. 20 d.—Rusi
jos sovietų valdžia pareiškė 
nepasitenkinimo Lenkų inėji- 
mu į neutralę zoną tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos, ir tuo tik
slu inteikė Ljetuvos valdžiai 
notą.

Rusija nepripažįsta Tautų 
Sąjungos ir nori kad Lietuvių 
varžytinės su Lenkais butų 
išrišta tarp tų dviejų šalių.

Santarvė imsis žygių kon
flikto sulaikymui.

čičerin patiekė Lenkijai ir 
Lietuvai draugingas notas ža
dėdamas draugingą Rusijos 
pagalbą sutaikymui.

« « e
Paryžius, vas. 18 d. — Lietu

vos Legacijoj gautas pranešimas 
skelbia: “Reguliariai Lenkijos 
kareiviai, po užėmimo neutralės 
zonos Varėnos apielinkėj, inėjo 
į Lietuvos teritoriją ir atakavo 
Lietuvių kariumenę. Keliolikai 
užmušta ir šimtai sužeista.

“Lietuvos valdžia telegrafavo, 
Tautų Sąjungai, pranešdama tą 
f Risią ir prašydama imti-reika
lingų žygių konflikto prasiplėti- 
mo sulaikymui.”

. • • •
Varšava, vas. 18 d. — žinios! 

iš neutralės juostos tarp Lenki
jos ir Lietuvos yra gąsdinančios. 
Lenkų kariumenė ir policija už
imanti dalį neutralės zonos pa
skirtos Tautų Sąjungos Lenkijai 
sutiko pasipriešinimo iš Lietu
vių partizanų, šiandieniniai pra
nešimai sako jog priešinimesi 
Lenkams dalyvauja ir Lietuvos 
kariumenė.

Londonas, vas. 19 d. — Lietu
vos ir Lenkijos valdžios šian
dien kreipėsi į Tautų Sąjungą 
sutaikymui kilusios suirutės Vil
niaus ruožte. Oficialiuose rate
liuose čia skaitoma Lietuvių už
metimus Lenkų kariumenei iš
pustais, kad Lenkai užėmę neu
tralę juostą įsiveržė į Lietuvą ir 
atakavo Lietuvos kareivius.

Išrodoma jog Lenkai yra pa
siryžę pasitraukti iš jiems ati
duotos srities jeigu negalės už
imti be mūšio.

* * •
Varšava, vas. 19 d. — Nauji 

atakai daryta iš Lietuvių pusės 
prieš Lenkus neutralėj juostoj 
nuskirtoj Lenkijai. Sakoma jog 
Lietuva mobilizuoja 1922 metų 
vyrus.

Sako Kreipiąs! į Tautų
Sąjungą Taikymui

Paryžius, vas. 19 d. — Nepil
nos žinios apie okupaciją neu
tralės juostos tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos, gauta oficialiuose ra
teliuose Paryžiuje, praneša apie 
veikimą iš abiejų pusių. Iš Len
kiškų šaltinių pranešama jogei 
tuoj kaip tik Lenkai užbaigė 
okupaciją jiems atiduotos sri
ties Lietuviai pradėjo šaudyt į 
juos su artilerija į užimamas vie
tas. Lietuvos atstovybė čionai 
pareiškė jog Lenkai ne tik už
ėmė savo dalį neutralės juostos 
bet inpuolė į sritis nuskirtas Lie
tuvai. Taipgi sakoma jog Len
kų parubežio sargyba ir virši
ninkai reikalingi tos srities ad
ministracijai inėjo sykiu su ka- 
riumene su visokiais ginklais, 
priešingai Tautų Sąjungos tary
bos nuosprendžiui.

LIETUVIAI NORI ATSIIMT 
VILNIŲ

Paryžius, vas. 20 d. — Ha
vas žinių agentūra iš Varša- 
vos skelbia jog nuolatinis Lie
tuvių spėkų koncentravimas 
apie Vilnių įrodo kad norima 
tą' miestą paimti tokiu budu 
kaip Klaipėdą. Kariumenę pa
lei Varėną seka artilerija. Tu 
kareivių tarpe yra daugybė 
Lietuvių savanorių iš Mažo
sios Lietuvos.

KLAIPĖDA ATIDUO
TA LIETUVAI, BET—

Paryžius, vas. 16. d. — Virše
nybė ant Klaipėdos Krašto, kuris 
nuo karės pabaigos buvo po san
tarvės globa, santarvės ambasa
dorių tarybos pavesta Lietuvai.

Klaipėdos Kraštą anksti sau
sio mėn. užpuolė Lietuviai sava
noriai ir įsteigė savo valdžią po 
vadovyste 'Simonaičio. Ambasa
dorių taryba reikalavo Lietuvos 
kad savanoriai butų iš Klaipė
dos ištraukta. Oficialiai šian
dien ambasadorių tarybai pra
nešta jog revoliucinė Simonai
čio valdžia pasitraukė ir įsteig
ta kita valdžia po vadovyste Gai
liaus, kurią santarvė pripažino. 
Todelei taryba nusprendė atiduo
ti Klaipėdą Lietuvai.

Santarvės kareiviai užima sri
tis Jiems nuskirtas kaipo užtik
rinimą užlaikymo tvarkos.

Išlyga iš santarvės pusės ku
ria ji tą kraštą atiduoda Lietu
vai yra įvedimas visiškos auto
nomijos ir leidimas laisvai ir ne
liečiamai svetimų šalių prekybai 
naudotis vandeniu ir gelžkeliais, 
apsergėjimui interesų Lietuvos 
ir Lenkijos tų sričių kurioms 
Klaipėda yra naturalė išeiga.

Anglija gal Atšauks savo 
Kariumenę

Londonas. — Francuzijos vie
šųjų darbų ministeris ir Fran
cuzų misijos nariai kurie tarėsi 
su Anglijos kabinetu apie Angli
jos paėmimą į savo kontrolę 
Reiniando transportacij'os, aplei
do Londoną vasario 16 d. tylėda
mi apie savo nuveikimą. Kiek 
nujaučiama, Francuzai nieko iš 
Anglų nelaimėjo. Konferencija 
sudužo amt tų pačių akmenų ku
rie privedė prie galo atlyginimų 
konferencijas.

Naujas krizis gali išsivystyt 
iš Francuzų-Anglų nesusitaiky
mo. Jeigu Anglija atsisakys lei
sti Francuzų militariams trau
kiniams eiti per Koelną, Angli
jos kariumenės laikomą Vokie
tijos sritį, Francuzai reikalaus 
kad Anglai užleistų jiems tūlas 
savo okupuojamas dalis.

Jeigu to Francuzai reikalau
tų, Anglija atšauks savo kariu
menę iš Vokietijos, išvengimui 
galimų susirėmimų su Francuzų 
kariumene.

Nepasitikėjimas Prem
jero Poincare Darbams

Paryžius. — Pradėjo kilti abe
jonė ar Poincares pasielgimas 
su okupacija Ruhro 'buvo nau
dingas. Buvęs premjeras Briand 
išrodinėja kad jo ministerija nu
versta metai laiko atgal tik del 
to kad jis nesitarė su parlia- 
mentu apie užrubežinius daly
kus. Poincare irgi nesitaria.

Arba turės permainyt savo už
sispyrimą, arba turės pasitraukt 
nuo premjerystės — tokia ma
tosi Poincares išėjimo galas.

Sofija, Bulgarija.—Kilus gai
srui operoj laike perstatymo, ke
liolika amonių užmušta ir daug 
sužeista žmonėms sumišime pa
sileidus bėgti laukan.
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RUHRO PADĖTIS LA
BAI KEBLI

Essen, vas. 20 d. — Fran
cuzai ir Vokiečiai komunistai 
aktiviai veikia suardymui Bel- 
gų-Francuzų avanturos Ruh- 
re. Propaganda sukėlė vieną

i Francuzų kariumenės skyrių. 
Komunistai slapta renka gin
klus. Streikai didėja.

♦ ♦ «

Dusseldorf. — Bombų mėty
mas ir dideli sabotažai apsireiš
kė Ruhro srityje vasario 16 d. 
Essene mesta bomba netoli vieš
bučio kur apsistoję Francuzai 
inžinieriai. Niekais nenukentėjo.

Vokiečių užsispyrimu, prisi
dėjo daugiau keblumų transpor- 
tacijoj, nuskandinta du prilio- 
duoti laivai plaukę iš Ruhro. 
Ims keletą dienų iki tuos laivus 
prašalins iš kelio kitiems lai
vams vaikščioti.

Kruppo kasyklose dar sustrei
kavo 16,000 angliakasių. Jie 
apšaukė streiką del Francuzų 
areštavimo kasyklų viršininko.

Vokietijos pačtų ir telegrafo 
minieteris buvo apsilankęs už
imtoj srityj, nors buvo tas už
drausta. Francuzai apie tai su
žinojo kad jau ,iis$>uvo prasiša
linęs, ir nespėjo jį areštuoti.

Prūsijos apšvietus minieteris 
taipgi buvo apsilankęs Ruhre.

Francuzija dar pasiuntė tris 
skyrius kariumenės į Ruhrą, ti
kėdama nugąsdinti Vokiečius.

Essene daugelis Vokiečių, vy
rų ir moterų, areštuota.

Esseno miesto rotužė ir valsti
jos bankas liko Francuzų karei
vių užimta; ginkluoti automobi
liai švaistosi gatvėse.

Francuzai ir Belgai dabar tu
ri užėmę 2,800 ketvirtainių kilo
metrų. .Ruhro teritorijos.

Vokiečiai Reikalaus At
lyginimo

Berlinas. — Vokietija reika
laus iš Francuzijos atlyginimų 
už jų padarytus nuostolius Ruh
re. Tolimesnėse derybose susi
taikymo klausime Vokiečiai to
kio nusistatymo laikysis. Kaip 
buvo paskiausia siūlę atlygini
mo 25,000,000,000 aukso mar
kių, Vokiečiai daugiau nežada 
Francuzijai duoti, o iš to bus at
siskaitoma nuostoliai kokius Vo
kiečiai turėjo laike Francuzų 
okupacijos, apie 10,000,000,000 
markių.

Vokiečiai toliau varo savo ra
maus pasipriešinimo planą Ruh
re.

Turkai Laukia Atakų
Konstantinopolis. — Turkijos 

valdžia įsakė gyventojams pasi
šalinti iš Adrianopolio, nes atsi
tikime konflikto, Anglijos lai
vai pirmiausia pradėtų bombar- 
duot tą miestą.

Turkų nusprendimas uždaryti 
Smyrnos ir Ismido uostus san
tarvės laivams nepermainoma ir | 
Turkai reikalauja tų laivų pa
sišalinimo. t

Buvo pa&klinę, gandų ka’d nu
skandinta Francuzų kariškas lai
vas Turkų vandenuose.

Augštoji santarvės komisija 
pranešė Turkams kad jeigu jie 
sutiks atšaukti savo reikalavi
mą prašalinimo santarviečių lai
vų, šios sutiks ištraukti kitus 
laivus, ir palikti tik 10 laivų.

Francuzai Skolina Len
kijai 400,000,000 Fr.
Paryžius. — Negalėdama iš

gauti iš Vokietijos pinigų, Fran
cuzija pasiryžo išleist vidujinę 
paskolą iš 8,000,000,000 frankų.

Nežiūrint nedatekliaus, Fran
cuzų parliamentas nutarė duo
ti 400,000,000 frankų paskolos 
Lenkijai “pagerinimui jos fi
nansinio ir ekonominio stovio”, 
kad Lenkija galėtų šokti Euro
poj taip kaip Francuzai dūduoja.

Komunistai atstovai tai pa
skolai buvo priešingi.

Francuzų frankai ir Lenkų 
markė dar labiau nupuls. Ne
žinia kokiu stebuklu, Vokietijos 
markė pastarose dienose pasi
rodė kįlanti.

Ukrainoj Nužudyta 60 
Lenkų Banditų

Vienna. — Sabor miestelyje 
Ukrainiečiai sugavę nužudė 60 
Lenkų 'kareivių inėjusių plėši
mo tikslais. Lenkai sykiu j ieš
kojo Ukrainiečių vyrų varymui 
jų stoti Lenkų kariumenėn.

Suv. Valstijos vis Atsisa
ko Pripažint Rusiją

Washington. — Ant kiek da
bartinė administracija turi ži
nių apie politišką ir ekonominę 
padėtį sovietų Rusijoj, pasirodo 
kad dar tenai aplinkybės ne kiek 
pagerėjo ir todėl Rusijos pripa
žinimas nuo Suvienytų Valstijų 
tuo tarpu dar nesimato galimu.

Vokietijoj Bruzdama
Munich, Bavarija. — Eina kal

bos apie tai kad Otto Hitler ga
li panaudot tokią taktiką dabar 
Vokietijoje kaip pasielgė Kemal 
Paša Turkijoj, kaip padarė Mus
solini Italijoj, ir sukelt Vokieti
joj perversmą, o reikale priverst 
svetimas valstybes skaitytis su 
Vokietija, ne kaip dabar jos da
ro Vokietiją slopindamos, o ji 
nežinia ko bijodama kenčia.

Hitler yra [tautininkas socia
listas. Jo kariumenė vadinasi 
“audra”.

Audroj ir Šaltyj Žuvo 
Žmonių

Chicago. — Pereitą savaitę 
peršlavus šiaurvakarinę S. Val
stijų dalį baisiai audrai ir šal
čiams, trijų dienų bėgyje mirė 
ar žuvo apie 30 įmonių, šiame 
mieste penki žuvo.

Seattle, Wash., nuo šalčio mi
rė 6 ypatos.

Kitose vietose Sušalo po vie
ną kitą žmogų. A'belnai, aud
ros pasekmėj 'buvo daug nuos
tolių, suitraukyta telefono ir te
legrafo vielos.

Jūrėse buvo nelaimių su lai
vais, Pacifike penki laivai suti- 

Įko nelaimes; žmonės išgelbėta.

25 SUDEGĖ BEPRO- 
v ČIŲ NAME

New York. — Vasario 18 d. 
beprotnamio gaisre sudegė 25 
bepročiai. Toj įstaigoj radosi 
1,800 protu 'sergančių žmonių.

Gaisrui užėjus, didesnieji pa
mišėliai atsisakė eiti lauk ir ko
vojo prieš tuos kurie norėjo juos 
iš gaisro išvesti.

Ugniagesiams subėgus gaisrą 
gesinti, bepročiai puolėsi ant jų 
ir atėmė vandens dūdas, kiti no
rėjo atimt iš gaisrininkų kitus 
gelbėjimo įrankius. Ugniagesiai 
turėjo tulus bepročius kirviais 
parmušti kad nekenktų jų kovai 
su ugnia.

Gaisras buvo didelis ir smar
kus. Apačioj koridoriuose liep
snos žaidė, galiams budinkui ap
degus nuvirto stogas.

Gaisras prasidėjo nuo truku
sios elektros vielos, kuri truko 
nuo didelės eksplozijos už Ward 
salos, kur beprotnamis randasi. 
Karės department's tenai van
denyje sprogdino skalas pragili- 
nirriui laivams kelio.

’’DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose ......................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje ....................$2.60
Lietuvoje ir kitur .............................. $3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku. 
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7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEIMAS NUTARĖ
PRISIDĖT PRIE LIETUVOS

Aukos Lietuvos Šaulių 
Sąjungai

Clevelande vasario 18 d. su
rinkta ir pasiųsta kablegramu 
šauliams $230.50.

Chicagoj katalikų apvaikš- 
čiojimuose vasario 18 d. su
rinkta šauliams $3,501.13.

Chicagoj, tautininkų-socia- 
Jistu apvaikščiojime Lietuvos 
neprigulmybės vas. 18 d. su
rinkta Klaipėdiečiams $680.

* * *

Užgriuvo ant Lietuvos nepa
prasti įvykiai surišti su Klaipė
dos ir Vilniaus kraštų likimu: 
Amerikos Lietuvių patriotiškos 
širdįs vėl sujudo.

Paskutiniais laikais pradedant 
nuo praeito sausio mėnesio pu
sės, sekančios kolonijos aukojo 
Lietuvos šauliams savu laisvu 
noru stojusiems ir pasišventu- 
siems Lietuvos nepriklausomybę 
ginti:
Amsterdam, N. Y., per

Politinį Klubą $604.54 
Springfield, Ill., per

šaulių atst. prakalbas $452.01 
Rockford, Ill., per šaulių

atstovo prakalbas $16ę.54
Westville, Ill., per šaulių

atstovo prakalbas $204.50
Gary, Ind., per šaulių

atstovo prakalbas $137.19
St. Louis, Mo., per šaulių

atstovo prakalbas $105.45
Rochester, N. Y., per

A. žiemį $100.58
West Pullman, Ill., per

šaulių atst. prak. $87.35 
Roseland, Ill., per šaulių

atstovo prakalbas $70.70
Kansas City, Kan., per

šaulių atst. prak. $62.25
Chicago Heights, Ill., per

šaulių atst. prak. $56.00
E. St. Louis, Ill., per

šaulių atst. prak. $38.00
Melrose Park, Ill., per

šaulių atst. prak. $32.65
Auburn, III., per šaulių

atstovo prakalbas $20.00
Visi pinigai priimta. Vienas 

tūkstantis penki šimtai dolarių 
išsiųsta kablegramu Lietuvos 
šaulių Centrai. Aukos Lietu
vos Bonais bus išsiųsta prie pir
mos progos.

A. ŽMUIDZINAVIČIUS, 
L. šaulių Atstovas Amerikoje.

Diplomatų Puota Lietu
vos Atstovybėje

Washington, vasario 16 d. — 
Lietuvos Atstovybė surengė pri
ėmimą, Lietuvos Nepirguhnybės 
Penkių Metų Sukaktuvių pami
nėjimui. Atsilankė Suv. Valsti
jų Vice Prezidentas Coolidge, 
Kabineto nariai, Svetimų vals
tybių atstovai, išviso apie ketu
ri šimtai svečių diplomatinio 
korpuso, oficialių ir visuomeni
nių sferų. (LJJB.)

Airijos Kovos
Londonas. — Arigna kalnuose 

atsibuvo Airių sukilėlių ir Val
stijos kariumenės mūšiai. Ke
letas savanorių žuvo. Valstijos 
kariumenė naudbjo orlaivius su
radimui respublikonų.

Dubline susprogdinta du val
diški budinkai.

Siųsdami Pinigus į Lietuvą, Traukdami Gimines į Ameriką 
arba patįs Važiuodami Tėvynėn — Naudokitės “DIRVOS” 
AGENTŪRA. Paskutiniu pranešimu iš Lietuvos, 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 I

______ ________ ------------- 2----------------------------------------------------

Mes viso Klaipėdos Krašto 
rinktų Vyriausiojo Gelbėjimo 
Komiteto Mažosios Lietuvos sky
rių nariai ir krašto politinių ir 
ekonominių organizacijų atsto
vai, šiandien Sausio 19 d. 1923 
metų, suvažiavę Šilutėje į visuo
tinąjį Seimą, krašto gyventojų 
daugumos vardu su gilia pagar
ba lenkiame savo galvas prieš 
Mažosios Lietuvos išvaduotojus 
Siavanorius-karžygius, kurie lie
jo kraują ir žuvo už musų kraš
to valnybę. Taip jau sveikina
me besiorganizuojančią musų 
krašto savanorių kareiviją, pa
siryžusią ir toliau ginti krašto 
gyventojų valią.

Tvirtindami ikšiol padarytus 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komiteto žingsnius 
vaduojant ir naujai tvarkant 
kraštą, reikšdami jam giliausios 
padėkos ir pasitikėjimo, viso tei
singojo pasaulio akivaizdoje, iš
kilmingai skelbiama:

1. Vienbalsiai nutariame pri
sijungti prie Lietuvos Respubli
kos autonominės dalies teisėmis, 
tuomi pasilaikant pilną savival
dybę šituose reikaluose: tiesio- 
gių mokesnių ir akčižės, kultū
ros ir tikybos, teismo, žemes- 
ukio ir miško, socialės apsaugos 
ir visokių kitų vidaus reikalų, 
kaip tai atsikartotinai yra pa
reikšta Mažosios Lietuvos Or
ganizacijų ir patvirtinta Lietu- 
Vos St. Seimo nutarimu iš 1921 
metų Lapkričio 11 dienos.

2. Vyriausiajam Maž. Lietu
vos Gelbėjimo Komitetui pave
dame daryli visą kas reikalinga, 
idant šitas prisijungimas kuo- 
greičiausia įvyktų ir juridiniai 
Santarvės ir kitų valstybių butų 
pripažinta.

3. Mes kreipiamės į Lietuvos 
Respublikos Valdžią prašydami 
išreikštos musų krašto valios 
vykdymą visais budais paremti 
pirmoj eilėj teikiant militarinę 
ir finansinę pagalbą.

4. Vyriausįjį Maž. Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetą ir toliau 
įgaliojame būti musų krašto vy
riausia atstovybe.

5. Vyr. Maž. Lietuvos Gelbė
jimo Komitetui pavedame trum
piausiam laike sudaryti Klaipė
dos Krašto Tarybą iš esamųjų 
šio krašto vyr. organizacijų ir 
grupių atstovų.

Šitą nutarimą pasirašo visi M. 
L. G. Komitetų Pirmininkai ir 
šiaip dalyvaujantieji Seime at
stovai.
Šilutė, 1923 metų Januario 19 d.
Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo Ko
mitetas — Originale Pasirašė:
Komiteto ir Seimo Pirmininkas

Martynas Jankus,
(Po to seka parašai įvairių sri
čių atstovų, apie 120 ypatų.)

Sun Yat Sen Gryžta
Hongkong. ■— Dr. Sun Yat 

Sen, prašalintas iš Kantono pie
tinės Chinijos prezidentas, pri
buvo į Hongkong, vykdamas vėl 
į savo sostinę, kurią pastarose 
dienose jo pusės sukilėliai už
ėmė. Jis vyksta po didele sar
gyba.
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RECEPTAS No. 16

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

atei
ta ip

riui stambių veikėjų stojant, ga
lima buvo tikėtis trumpoje 
tyje milžiniško choro, ir 
manant neapsirikta.

(Bus daugiau)

CIGARETTE

PITTSBURG. PA.
Lietuvos Neprigulmybės Šven

tė. Čia susiorganizavo iš įvai
rių draugijų 'komitetas vardu 
Klaipėdos Gelbėjimo Komitetais, 
kuris ant vasario 25 d. rengia 
Lietuvos Neprigulmybės Penkių 
Metų sukaktuvių paminėjimą su 
prakalbomis. Kalbės P. J. šiu
ris iš Clevelando. Atsibus L. 
M. D. salėj, 142 Orr St.

Nedėlios vakare P. šiuris kal
bės 2741 Liberty Avė., N. S., 
nuo 7:30 vai.

Kiek .tego girdėti, čia mamo-l 
ma persikviest iš Cleveland© T. | 
M. D. 20 kuopos lošėjus atvai-j 
dinimui čia naujos'bibliškos dra-. 
mos “Juozapas ir Zelbora” ir 
“Faraono Sapnas”, kuri vasa
rio 11 d. statyta Clevelande. Jei’ 
pavyktų, labai butų Pitteburgie- 
čiams malonu pamatyti tokį di
delį ir svarbų musų scenos ku
rinį. Ta meilės drama, kiek at
menu iš “Dirvos’.’, atvaizdina 
Juozapo patekimą į Egiptą už 
vergą, jo bėdas vergaujant pas 
Potiparą, paskui gi lieka paskir

tas Egipto perdėtiniū. kada jis 
išaiškina Faraonui sapnus apie 
septynias karves ir septynias 
varpas.

Jeigu tie lošėjai j
žiuoti, pasi'sekimas užtikrinta, | atgal, 
nes pažiūrėti pribūtų iš 
apie'linkių Lietuvių.

Dirva

LUCKY
STRIKE

Geriausi
Cigarietai!

AKRON,- OHIO
Vasario 11 d., išėjus iš bažny

čios, automobilis sužeidė Olek- 
I navičių, .šeimyną — užgavo jį 
ipatį, jo moterį ir vyresnįjį sūnų.

Vasario 11 d. vakare atsibuvo 
balius Lietuvių, bažnytinėj sa- 

I lėj; rengė parapijonai ir para- 
Ipijos naudai.
i Lietuvių Amerikos- Pramonės 
Bendrovė čia turi nemokėtų mie-

- stui taksų suvirš $2,000, taip 
garsina vietos Anglų laikraščiai, 
ir už nemokėtus taksus bendro
vė turi mokėti miestui bausmės 
15 nuošimtį. Mat, ’bendrovė per 
tris metūls nėra nei cento iki šio- 
lei taksų mokėjusi. Ant tos far-

' melės kurios pirkimui S. L. 'R.-' 
K. A. turi paskolinęs bendrovei 
$40,000, dar yra taksų nemokė
ta arti $600. Ir ką Susivieniji
mo nariai mano negaudami nuo 
bendrovės nei-nuošimčio už pi
nigus, nei bendrovė taksų neap
simoka. Sako, miestas gali už 
taksus parduoti nuosavybę.

tarp Akrono Lietuvių tautiš
kas veikimas šiuo laiku yra la
bai apmiręs; tautininkai mažai 
teveikia, o katalikai tarp savęs 
pešasi. Vadinami nekurie Dzū
kai, įgyvenanti’ ties gelžkelio re
lių, paskendę girtuoklystėje, 
kurstomi žemaičio ir bendrovės, 
šiaušiasi prieš parapiją ir savo 
kleboną Kun. Cybelį. Akronie
čiai išeilės turi-ketvirtą Lietuvį 
kunigą, ir nei vienas jiems nė-

ra buvęs geras. Jie patįs vos 
kryželiu tepasirašydami nori vi
ską valdyti ir kitus mokyti. Ne
veltui kur jie įlenda ten draugi
jos ar įstaigos pakrinka. Geri 
ir ištikimi parapijonai stoja už 
savo kleboną, ir mano pasekmės 
bus geros.

Nekuriam laikui Kun. Janu
sas išvažiavo New Yorkan. Pa

galėtų atva- baigoj šio mėnesio žada gryžti 
, atga]

visų Akrono veikėjas ir teisybę 
Kor. j mylintis vaikinas, A. Paleckas, 

išvažiavo į Clevelandą ir ten ap
sivedė. Akroniečiai pasigenda 
Palecko, kuris sąžiningai jiems 
tarnavo.

Čia pribuvusiems darbą gali
ma gauti; mokestis gera.

Mėiženis.

T. M. D. 62 Kp. Choras 
KEARNY IR HARRISON, N. J. 
PENKIŲ METŲ ISTORIJA.

Parengė J. V. Baltrukonis.
Gerbiamas Lietuvi. Gal tau 

ne kartą atėjo į galvą sužinoti 
kas atsitiko praeityje. Gal ne
karta žingeidumo traukiamas 'V ““ “, . ginu tenai dalyvavo,klausinėj ai pas savo draugą apie ' . .
praeitį Harrisono ir Keamy. Ir Ir „tai lkl
štai dabar tas išdėstyta juodu! L °
ant balto-, pradedant nuo 1910 m.

Jaunimo dirvonai ir socialistų i 
veikimas. 1910 m. Harrison ir;I 
Kearny, galima sakytų buvo be j 
jokio tautiško susipratimo ar-1 
ba veikimo; Lietuviai liuosą lai-/ 
ką vasaromis praleisdavo dau-! 
giausia ant pievos 'tarpe savęs' 
bežaisdami. Kur dabar randasi , Tz • n rr n gandas jog Keamy ir HarnsonWest Huooen County parkas . ... .. , .. ., . . . , ; , atskilo nuo Newarko ir susitve-tuo kartu buvo dykumos, kalnai, 
medžiai ir maži ežerėliai; čia bu- j 
davo įsitaiso supykles, prie to1 
atsirasdavo bačkutė alučio, i 
taip praslinkdavo j 
bepiknikudjant.

Tiesa, čia radosi “Laisvės Cho
ras” vedamas L. Eremino, apie 
kurį buvo susispietęs visas kai- 

i riojo sparno jaunimas, ir 
i socialistų agitatoriai! prie cho- 
• ro prigulėjo daliniai jr šiaip jau- 
■ nimo mylinčio dailę, kurie nieko 

apie socializmą nemanė, kadangi 
, jiems nebuvo kitur progos pri- 
I gulėti.
1 Abelnai, ši kolonija tuo kartu

rinti, bet labai mažai ką veikė; SiiiinniimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiniMMsmHiiiiiiuniiuuiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHUMKą;  

žodžiu sakant, socialistams čio
nai buvo didžiausia rugiapjūtė.

Jaunimas norėdamas prigulė
ti ir veikti dailės srityje, o ne
norėdamas susidėti su socialis
tais, turėdavo keliauti į Netvar
ką ir dėtis prie šv. Cecilijos 

i Choro, ypatingai daugelis mer-

S GERB.
PRAGILO KAMPELIO

ras sugriuvo.
Sugriuvo Laisvės Choras, su- 

" griuvo 'ir socialistų didelė tvir- 
I tovė. Dabar tai jau ir perdaug 
darbo liko L. S. S. 161 kuopai: 
ji rengė prakalbas, referatus, pa- 

1 skaitąs, balius, lošė teatrus, tik 
į jau nerengė koncertų. Taip tę- 
■sėsi iki 1915 metų, kada pakilo

BALTIMORE, MD.
Teatras ir dainos. Vasario 10 

d. Liet. Amerikos Atletų Klubas 
atlošė “Gyvieji Nabašninkai”, 3 
veiksmų' komediją. Teatrėlis at- 
lošt neblogiausia. Iš daininin
kių ypatingai atsižymėjo solo A. 
MažeVičiutė, pianu jai pritarė A. 
Matusevičiūtė. Abi jos yra pp. 
čižauskų mokinės. Gerb. Jonas 
ir Marė čižauiskai didelės roles 
musų mieste lošia. Yra tai vie
ni iš gabiausių muzikos ir dai
nų žinovai.

šis vakaras, trumpai sakant, 
pavyko. 1 Tik tiek negerai kad 
publikos buvo nedaug, apie 160 
ypatų. Gal but neišgarsinta ge- jbuvo socialistų rankose, socialis- 
rai.

Tą paitį vakarą parapijos sa
lėj atsibuvo Vytauto Draugys
tės maskaradų balius su laimė
jimais. Balius buvo gražus, ir 
visi linksmai išsiskirstė. Tik iš
rodė kaiĮp ir ne Lietuviškas ba
lius, nes jaunuomenė nemėgsta 
Lietuviškų šokių. Kuomet, prof.

j V. Lietuvninkas turėjo gaidas 
ir gali pilnai gražiai Lietuviškai

į griežti, rodos tik reikėtų ir tryp
ti. A. Kurelaitis.

re savo parapiją.
Parapija ir Birutės Choras.

■ - jr i Socialistų puolimas. Kun. Jak-
Tietns laikas Ištis Paskelbė jog jisai pirmas mi

šias lafkvsias šv. Ceciliios fAi-

visi

tai rengė balius, prakalbas, pa
skaitas, lošė teatrus, rengė kon
certus, turėjo savo chorą, žodžiu 
sakant, visas veikimas buvo jų, 
L. S. S. 161 kuopos ir Laisvės 
Choro.

Tiesa, čia jau trečias metas 
kaip buvo susitvėrus ir gyvavo 
“Sūnų Lietuvos Draugystė”, bet 
dar tuo kartu progreso keliu ma
žai buvo nužengus. Lietuvos 
D. K. Rimgaudo Draugija jau 
buvo senesnė ir geriau pasitu-

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
ĮZOžNA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 

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

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

viškai šeimininkei prisieina susirupint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

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

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

'T'OJI serija valgių gaminimo nurodymų,,mes pasitikime, pa
sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams suside- 

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

SMETONINIS SOSAS

UNSWEETENED

druskos, nutmego 
2 puodukai Borden’s 

Evaporated Pieno 
uncijos sviesto 
šaukštai cupjaustyto 
žalio kumpio 
šaukštai svogūnų

'/, puodukas konser
vuotų grybų

1 kupinas šaukštas 
miltų

2 puodukai vištinės 
sriubos

3
2

2

Kaip Ta Pagaminti
Padėk mažą skarvadą su 2 uncijom sviesto 

ir 2 šaukštais smulkiai kapoto kumpio ant ug
nies; dadėk 2 šaukštu smulkiai kapotų svogū
nų, M puoduko smulkiai kapotų konservuotų 
grybų, ir mažų buketą; virk 5 minutes; paskui 
dadėk .1 kupinų šaukštų miltų, maišyk 2 minu- 
tas kad neparastų; dadėk 2 puoduku vištinės 
sriubos, 2 puoduku Borden’s Evaporated Pie
no, virk 10 minutų; nukošk j tuščių skarvadą 
ir padėk ją ant ugnies; dadėk % šaukšto svie
sto mažomis dalimis; apibarstyk biskelį drus
kos ir nutmego; maišyk iki pradės virt; pas
kui nuimk, ir gali duot j stalų.

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

šias laikysiąs šv. Cecilijos (Ai- j 
rių) mokykloje Kearny, kals1 ir ] 
Įvyksta, o po poros nedėldienių 
Lietuviška bažnyčia taįio perkel- ; 
ta Į Ilarrisoną, į šv. Kryžiaus ] 
Mokyklą (irgi Airių). Čia tai ( 
netrukus, į antrą nedėldienį, ta- j 
po suorganizuota choras ir pava- ( 
dinta Birutės Choras. Tas įvy- ( 
ko 1915 m. pradžioj. ,

■Susibūrė gana skaitlingas bu- i 
ris jaunimo, su F. M. Petrulio- 
niu priešakyje, ir pradeda nu- j 
stelbti socialistišką judėjimą; . 
tampa surengta eilė vakarėlių, " 
balių, koncertų, chorą vadovau- • 
jant gabiam dirigentui Ą. Ka- l 
minskui.

Tai buvo pradžia puolimo so
cialistų ir jų propagandos.

Visų akįs buvo atkreipta tik į 
Birutės Chorą. Bet neilgai tas 
tęsėsi.

Birutės Choro skilimas. Tu
riu pasakyti jog Birutės Chore 
tankiai atsikartoja vaidai (kas 
ir dabar labai jam kenkia), ir iš 
tų vaidų kilo šiokios ir tokios 
mintis, ir tai tas Įvyko pačiame 
choro žydėjime, kad |net kom
pozitorius gerb. St. Šimkus tan
kiai atsilankydavo, pagirdavo, ir 
skaitydavosi su Birutės Choru 
kaip su vienu iš žymesniųjų 
Amerikoje. r

Štai 1917 metų pradžioje iš
kila taip dideli Birutės Chore er
geliai jogei buvo matoma neiš
vengiamas Choro skilimas.

Ir neilgai trukus, Birutės Cho
ras skįla, galima sakyt pusiau;
F. M. Petrulionis su savo rėmė
jais apleidžia chorą.

Plyšimas Įvyko visai ne iš 
priežasties religiškų skirtumų 
bet del užvydė  jimo, ir kita didelė 
priežastis buvo kuri buvo įvelta 

I į Chorą, Choras buvo panaudo- 
| tas atkeršijimui, kuomet ištiesų 
tokie dalykai nereikia velti Į 
Lietuvišką veikimą (aš tą užty
lėsiu kaipo, netinkantį suminėti 
dalyką). Šisai buvo didžiausiu 
smūgiu chorui, kas ir privedė 
prie skilimo.

Skilo choras ir nustelbė visą 
veikimą tarpe vietos Lietuvių. 
Bet tas neilgai tęsėsi, nes vie
tos jaunimas susibūręs į daiktą 
surengė puikią vakarienę, ir po 
taip puikaus draugingumo kilo ; 
-klausimas sutverti Tėvynės My- ' 
lėtojų Draugijos kuopą.

Susitveria T. M. D. 62 kuopa 
ir choras. Susirinkime kuris bu
vo laikyta užbaigimui reikalų 
minėtos vakarienės, tapo įnešta 
paremta, ir nutarta sutverti Tė
vynės Mylėtojų Draugijos kuo
pa, ir pagaliaus kuopa gauna nu
merį 62. Kuopos priešakyje sto
ja F. M. Petrulionis ir A. P. Mi
linavičius, ir pradeda visas veik
lusis jaunimas spiestis prie T. 
M. D. 62 kuopos.

Kuopai esant daug veiklaus 
ir palavinto jaunimo, kįla gan
das apie tvėrimą prie kuopos 
choro. Tas upas eina didyn ir 
didyn, štai kuopos susirinkime 
rugpjūčio 6 d. 1917 m. lieka nu
tarta suorganizuoti chorą, ir tas 
įvykinama: stojasi choras var
du Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
62 kuopos Choras. Jis padeda 
savo pamatiniais dėsniais ©bal
sius: 1) Tėvynės Meilė; 2) Dai
lė; 3) Apšvieta; 4) Susiprati
mas.

Prie vairo stoja P.P.Baltruko- 
niš, A. P. Milinavičius, G. Diš'ke- 
vičiutė, M. Dzindzilauskiutė, A. 
Norvaiša; J. Petrulionis, J. Pau- 
lionis, J. Biškauskas; pirminin
ku tampa išrinkta P. P. Baltru- 
konis; taip pat išrenkama kiti 

j reikalingi komitetai. Tokiam bu-

mokintis.
— Aš visai ką kitą sugal

vojau. Pamatysi.
— Vargu tu ką gero su- 

krapštytum savo menkuose- 
smegenuose!

— Drauge, aš sugalvojau, 
ši vakarą sutvert naują dar
bininkišką partiją, ba tos se
nos visos susiėdė tarp save 
ir nekovoja su kapitalistais 
ir užmiršo apie revoliuciją.

— Ha! ha! ha! Aš tik 
tiek iš tavęs ir tikėjaus!

— Kas tau do juokas iš 
mano sumanymo?

— Nieko 'kito pas jus ir 
nėra kaip tik partijos ir par
tijos, ir vis del darbininkų 
gerovės. - /

— O kas darbininkais rū
pinsis jeigu mes ne? Tuoj 
visus buožės užsmaugtų.

— Ar tu apsirūpinęs apie 
save?

— Kai nuversim buožes, 
man viskas bus aprūpinta.

— Klysti, Martynai, nes 
vienos dienos bėgiu viską iš
draskę ir išpašioję ant ryto
jaus badu gaištumet. Ar tu 
priguli, prie Susivienijimą 
kad apsirgus gautum pašal
pą ar mirus butų pinigų ta
vo palaidojimui?

— Kam man tas Susivie
nijimas. Mums reikia nau
jos darbininkiškos partijos. 
Kai numirsiu mane visuo
menė pakavos, nors Į šiaudu 
kuli tegul mane įsuka ir po 
žeme pakiša. Ale darbinin
kai turi būti išvaduoti.

— Išvaduok pirma save iš 
savo apgailėtino tamsumo, 
tada nereiks nei tokios tavo 
naujos partijos nei kitų to
kių kuriose darbininkai su
kviečiama išnaudojimui, o 
ne mokinimui ir pagelbėji
mui šviestis. Jeigu ne tam
sumas darbininkų iš vienos 
pusės ir ne gudrumas vadų 

iiš kitos pusės, (darbininkai 
nebūtų tiek varginami kaip 
dabar ir pjudomi prieš, vie
nas kitą. Dabar pats sakai 
kad jus Į savo šventos par
tijos susirinkimą suėję tik 
riejatės tarp savęs, del vadų 
gerovės, nes jiems nusibodo 
vienon pusėn jus tempti, ar
ba jau šitaip darant neduo
da! gana pinigų, jie pašuko 
jus į kitą pusę, ir pradėjo iš

MARTYNAS TVERIA
P. fe'. P.

— Alo, drauge, matai kaip 
netikėtai aš vėl tave sutin
ku.

— Geras vakaras, Marty
nai Ištikro netikėtai šį va
karą Itave matau. Jau pra
dėsim kas savaitė matytis: 
andai susiėjom pas tetą, ne- 
dėlioj buvom ant teatro, o 
dabar ir vėl susiduriam yna 
gatvėje. Kur tu tokiam šal
tyje bėgi?

— Drauge, yra labai slap
tas dalykas, dar negaliu tau 
pasakyt

— Keistos tavo paslaptįs, 
nes kada, jos išsiveržia į vir
šų tai kai tuščias burbulas 
trūksta ir nieko nelieka.

— Šį sykį, drauge, kitaip 
yra. Kai padarysiu, pama
tysit

— Butų linksma pamatyt 
ir gardžiai pasijuokt. Tik 
neužmiršk parodyt iki ne- 
perpliš.

— Drauge, kibą tu mieli
ni kad aš kokiais niekais už
siimu kad' taip kalbi.

— Gaila sakyt, bet iki šio
lei dar nemačiau 'tave ką ge
ro ir naudingo darant.

— Dabar pamatysi. Aš 
dabar tikrai pragarsėsiu. Į

—<Tai gal' bėgį kur ant su
sirinkimo? ‘

—• Gal ir, ate nenoriu šafc 
kyt.

— Gal eini diskusuotis su 
savo draugučiais susipratė- 
liais?

— Su jais, drauge, aš jau 
pabaigiau. Nusibodo man 
su jais per naktis diskusuo
tis, ir niekad negalėjom nu-Į., v . _ ... - . - 
balsuot kur visi turim eit:jkito kišeniaus jums pinigus 
ar prie centristų, ar prie ek- traukt. • _
stra kairiųjų, ar kitur. Vi
si suėję už savo rėkia, kitus < 
mulkiais ir aklais vadina, ’ 
sako vieni ant kitų kad jau i 
prie buožių gretinamos.

— Na tai kaip bus, Mar
tynai? Jeigu tu nuo jų ei-

■ lių atsimesi kas sukels pa
saulyje proletaro revoliuci-

— Drauge, su jais daugiau
■ aš neturiu reikalo. Tegul 
i jie sau pešasi.-

— Tai kur tu dabar bėgi? 
Einam į Sandaros susirin
kimą , prisirašysi ir galėsi 
patapt naudingu žmgum.

— Drauge, aš nenoriu prie 
Sandariečių prisirašyt, ba 
jie nieko neveikia.'

— Na o ką jus su savo 
“veikimu” nuveikėt: tik su- 
siskaldyt išmokot, ir vietoj 
žudyt buožes dabar patįs ga
tavi vienas kitą sudraskyt.

—• Aš, drauge, turiu kitą 
sumanymą.

— Papasakok ir man, jei
gu bus geras, gal ir aš pri
tarsiu.

— Aš tokiem buožėm kai 
tau nepasitikiu, ba tu visada 
eini prieš darbininkus.

— Tai ką gi tu tokio tiems 
darbininkams sumanei? Ar 
mokyklą atidarysi, ar ką ki
tą įsteigsi?

— Ne, drauge, mokytis 
reikia tik kolei mažas; da
bar nėra laiko, reikia kovot.

— Klaidingai supranti da-
■ lykus šitaip kalbėdamas. Be 

mokslo nieko neįstengsi. Jei 
kas neišmoko nieko vaiku 
būdamas turi nors dabar

— Netrauks daugiau, ba-. 
aš sutversiu tikrų darbinin
kų partiją, ir už kelių dienų 
sukelsim viso svieto proleta
ro revoliuciją.

— Saugokis kad tavo gal
voj nesukiltų revoliucija ir 
kad neimtų sproginėt bom
bos. Tada visai proto netek
si.

— Aš, drauge, tikrai ži
nau kad aš darbininkus iš
vaduosiu, ba mano partijos 
vardas labai gražus: Pasau
lio Proletarų Revoliucijinė 
Partija. Matai kaip puikiai 
skamba. Visi darbininkai į 
ją prisirašys.

— Klausyk, Martynai, ne
vargink savo smegenų su jo
kia reyoliucijoniška partija. 
Ėiva, prisirašysim prie San
daros. Su Sandariečiais bū
damas gausi progos matyt, 
nuolat 'ką naudingo ir pamo- 

, kinaričio, ii’ tavo smegeriįš. 
nors kiek užmirš revoliuci- 

. jas, ir turėsi laiko paprotaut 

. ir pasvarstyt. Tik išmokęs 
atskirt gerą nuo blogo galė
si sakyt kad esi susipratęs.

— No; drauge, aš turiu 
sutvert Pasaulio Proletaro 
Rovoliucijinę Partiją! Gud- 
bai! Reikia skubėt!

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 

i niekas negelbėjo. Per daugelį metų 
ligos nukankintas, atrado naujų sis
temą kylos arba patrūkimo gydymui. 
Aš nesiūlau išbandymui gyduolių, nes 
žmonės kurie turi šių 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 ui 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu i 
adresu: (13)-

J. Ė. RICHARD
131 Walnut Št. Holyoke, Mass..

KLAIPEDi
Į/LAIPĖDA 

lio! Vali 
maždaug džia 
kia musu spai 
tarvės arabas; 
nutarė atiduot 
tavai

Bet pažiurę 
bau. Pirmiau 
me: Ar Lietu 
ko? Išlieta 
kio patvirtini 
girdime. Ir: 
tų pasielgta j 
tame.

Tūlas laik 
Lietuviai sav 
dą užėmė, * 
“Neduokime 
nacionalizuol 
jaučiama kai 
pastangas pa 
faktiškai la 
siems, o tiki 
lyti jį Lietu

Štai žinios 
Šimu apie K1 
mą Lietuva 
duota su ta 
leista laisva 
dotis svetii 
bai’.

To Frau 
reikalavo į 
de jure pi 
“Nemunas 
cionalizuol 
atmetė, a1 
pripažmir

Durnus 
tf apėjimi

1) Saki 
taviško D 
dos užeini

2) Sakė 
ma kitaip 
stengsis I 
temadona

Trečią n 
tį-suiruči 
jeigu Klaij 
nepuls Len

Baisu sa 
matosi gąs

Elaipėdi 
tavai, san 
vė Lenki] 
hą susidei 
žemių. L 
sutinkant 
klu prieš; 
mui tos i 
ką atsakė 
pėdos inti 
lėčiau Ha 
mą gerai; 
sileis ant 
nieko į H 

Bet štai 
“atidavimo 
tavai, Frau 
skolinti Le; 
franku dru

Neganda 
iš užgrobti 
į Baltijos j; 
'jų išeigą’, 
ryt žygį pi 
pulti, kaip

Pasidžiai 
vą neturim 
pintis ją ii 
šėmėm.
. Rūpin ami 
žai Amen 
aukos dedi 
kitoms Lie 
taigoms; ' 
gus: visas 
tas ir n akt

Ar tas 
mus nuo i 
Prancūzų •; 
sunku spėti 

lik viena 
tikėjimas R 
kyti juos n 
Lietuvos. I 
Rusai kelia,, 
gaisako. Be 
mes neturime 
įrant Vokieti 
čių interesai 
pintis Lietuvi 
su Rusija ar 
rėdami reikal 

■ tytis tik jiem 
jieškančiaisji, 

.užstojūpo. J 
j Vokietija žen 
Lenkus, jos ti 
rus gindamos 
.daugi iki šiole 
^j-Lenku veiks 
;tayą yra tik s 
kliu Rusijai ir
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pačiu akies mirksniu butu visos 
Europos rytuose karės ir sukili
mų ugnįs užsidegusios! Tas pat 
dar yra ir šiandien. Kaip, tik del 
Lenkų ir vienas vienintelis šū
vis iš Santarvės kariško laivo 
prieš mus nUbild, tai kare ir su-

TRUKŠMINGI ATLAIDAI
(PRISIMINIMAI Iš 1905 MĖTŲ)

įsai ką kitą sugal- 
imatysi.
Ji tu ką gero šu
nį savo menkuose- 
se!
įge, aš sugalvojau 
sutvert naują dar- 
į partiją, ba tos se- 
susiėdė tarp save 

•ja su kapitalistais- 
o apie revoliuciją.

ha! ha! Aš tik 
vęs ir tikėjaus! 
. tau do juokas iš 
manymo? 
ko kito pas jus ir 
) tik partijos ir par
vis del darbininką 

:as darbininkais ru- 
igu mes ne? Tuoj 
ožės užsmaugtų, 
tu apsirūpinęs apie 

i nuversim buožes, 
kas bus aprūpinta. I 
yšti, Martynai, nes 
lienos bėgiu viską iš-- 
ir išpašioję ant ryto
ju gaištumet. Artu
prie Susivienijimo 

argus gautum pasal
inis butų pinigų ta- 
idojimui?
am man tas Susivie- 
. Mums reikia nau- 
■bininkiškos partijos, 
imirsiu mane visuo- 
akavos, nors į šiaudų 
gul mane įsuka ir po 
lakiša. Ale darbinin- 
'i būti išvaduoti 
vaduok pirma save iš 
pgailėtino tamsumo, į 
;reiks nei tokios tavo 
partijos nei kitų to- 
riose darbininkai su- j 
ma išnaudojimui, o ; 
kinimui ir pagelbėji- ( 
iestis. Jeigu ne tam- \ 
darbininkų iš vienos įjL 
r ne gudrumas vadą 
j pusės, darbininkai 
tiek varginami kaip 

ir pjudomi prieš vie- 
ą. Dabar pats sakai 1 
s į savo šventos par- 
susirinkimą suėję tik 
is tarp savęs, dėl vadų 
ės, nes jiems nusibodo Į. 
ti pusėn jus tempti, ar- I 
u šitaip darant neduo- [ 
ana pinigų, jie pasuko į 
kitą pusę, ir pradėjo iš į 
kišeniaus jums pinigus f 
et- .' *
Netrauks daugiau, k į 

įtversiu tikrų darbiniu- i 
arti ją, ir už kelių dieną j 
ilsim viso svieto proldta- į 
evoliuciją.
- Saugokis kad tavo gal- i 
nesukiltų revoliucija ir' 

. neimtų sproginėt bom- 

. Tada visai proto netek- >

KLAIPEDOS INTERNACIONALIZAV1MAS
■“ IZ LAIPĖDA Laimėta! Va- 

**■ lio! Valio” ir tt. Tokį 
maždaug džiaugsmą pareiš
kia musų spauda kada san
tarvės ambasadorių taryba 
nutarė atiduot Klaipėdą Lie
tuvai.

Koks Buvo Klaipėdiečių 
Pasiryžimas

Pajuitę atvykusių Aliau tų ko
misiją, Klaipėdos Krašto Lietu
viai per “Prūsų Lietuvių Balsą” 
paskelbė:.

- Aš, drauge, tikrai n- 
a.- kad aš darbininkus iš | 
duosiu, ba mano partijos 
rdas labai gražus: Paštį 
i Proletarų Revoliucijinė 
irtija. Matai kaip puikiai 
;amba. Visi darbininkai į į 
. prisirašys.
— Klausyk, Martynai,m-, 
argink savo smegenų su p 
ia revoliucijoniška partija, 
liva, prisirašysim prie Sa- 
laros. Su Sandariečiaisk 
lamas gausi progos matyt 
įuolatką naudingo ir paa
kinančio, ir tavo smegaji 
nors kiek užmirš. revoMį 
jas, ir turėsi laiko paprotį] 
ir pąsvarstyt. Tik išmoki 

. atskirt gerą nuo blogo jak
si sakyt kad esi susipnffi

— No, drauge, aš tins 
sutvert Pasaulio ProlM 

į Rovoliucijinę Partija! G# 
• bai! Reikia skubėt!
------------------ —-----------c

KYLA
Tas žmogus kuris išrado sj 

buvo du sykiu operuotas 
taipgi bandė devėtvisokius 
ki tik iki šiam laikui išrask 
niekas negelbėjo. Per daugel

s
l- Tas žmogus kuris išrado si FJt 
l buvo du sykiu operuotis
—* f vi^oklUS

1-
> p niekas negelbėjo. Fer -j 

. ligos nukankintas, atrado «WL| 
ei temą kylos arba patrulnnoWJ 
rn Aš nesiūlau išbandymui 

žmonės kurie turi šią
ai* nepaiso apie išbandymus wt -jįĮ 
— | gamų užmoka, ir kitiems r®® ■

Į ja. čia nėra reikalo meluot.
5a* Delei persitikrinimo meldBi^J 
tei- tie ypatiškai, arba laišku

■ 2c štampą atsakymui, umu r> 
arp adresu: '

J. f.richam
131 Walnut St Holy*.

ligos nuKanKintas, 
temą kylos arba patrūkimo

Bet pažiūrėkime į tai gi
liau. Pirmiausia, paklauski
me: Ar Lietuva ant to suti
ko? Iš Lietuvos valdžios jo
kio patvirtinimo apie tai ne
girdime. Ir neprotingai bu
tų pasielgta jeigu tai išgirs
tume.

Tūlas laikas atgal, kada 
Lietuviai savanoriai Klaipė
dą užėmė, “Dirva” šaukė: 

■“Neduokime Klaipėdą Inter
nacionalizuoti!” Nes buvo 
jaučiama kad Francuzai dės 
pastangas paversti Klaipėdą 
faktiškai laisvu uostu vi
siems, o tik nominaliai pada
ryti jį Lietuvos miestu.

Štai žinios sykiu šu prane
šimu apie Klaipėdos atidavi
mą Lietuvai sako jog “ati
duota su tą išlyga kad butų 
leista laisvai tuo uostu nau
dotis svetimų šalių preky
bai”.

To Francuzai iš Lietuvos 
reikalavo pirmiau, duodami 
de jure pripažinimą, sakė: 
“Nemunas turi būti interna
cionalizuotas”. Lietuva tą 
atmetė, atmesdama ir tokį 
pripažinimą;

Du musų iškalno pareikš
ti* spėjimai išsipildė:

1) Sakėme jog reikia Lie
tuviško D’Annunzio Klaipė
dos užėmimui.

2) Sakėme jog negalėda
ma kitaip apeiti, Francuzija 
Stengsis Klaipėdą nors in
ternacionalizuoti.

Trečią mes sakėme., jog .iš 
tų -Suiručių gerai ' išeisime 
jeigu Klaipėdos ar Lietuvos 
nepuls Lenkai.

Baisu sakyti, bet jau tam 
matosi gąsdinančios žymės.

Klaipėdą ‘atiduodant? Lie
tuvai, santarvė sykiu atida
vė Lenkijai neųtrališką zo
ną susidedančią- iš Lietuvos 
žemių. Lietuva pareiškė ne
sutinkanti ant toj ir jog gin
klu priešinsis Lenkų užėmi
mui tos zonos. Nežinome 
ką atsakė Lietuva ant Klai
pėdos intemacionalizavimo, 
lėčiau Klaipėdiečių pasiryži
mą gerai žinome: jie nenu
sileis ant nieko ir neįsileis 
nieko į Klaipėdą.

Bet štai: ant rytojaus po 
“atidavimo” Klaipėdos Lie
tuvai, Francuzija nutarė pa
skolinti Lenkijai 400,000,000 
frankų drutinimuisi.

Negaudami laisvos išeigos 
iš užgrobtų Lidtuvosžemių, 
Į Baltijos jure per ‘naturalę’ 
‘jų išeigą’. Lenkai gali da
ryt žygį prieš Lietuvą, gali 
pulti, kaip visada puldinėjo.

Pasidžiaugę Klaipėdą ga
vę neturim nurimti bet rū
pintis ją išlaikyti kaip pa
siėmėm;

Rūpinamės, tiesa,. nema
žai. Amerikoje tūkstančiais 
aukos dedama' šauliams ir 
kitoms Lietuvos gynimo įs
taigoms;' Lietuva pasiren
gus:'visas Klaipėdos Kraš
tas ir naktį su ginklu miega.

Ar tas viskas išgelbėtų 
įpus nuo žvėriškų Lenkų, su 
Francuzų pagalbą puolimo, 
sunku spėti.

Tik vienas Lenkų nepasi
tikėjimas Rusiją gali sulai- 

Ikyti juos nuo puolimo ant 
Lietuvos. Baimę Lenkams 
Rusai kelia, jei žinios teisin
gai sako. Bet ir ant Rusijos 
mes neturime pasitikėti kaip 
ir ant Vokietijos. Jų tik pa
čių interesai verčia juos rū
pintis Lietuva, ir todėl mes 
su Rusija ar Vokietija tu
rėdami reikalus galime skai- 
tytis tik jiems lygiais, o ne 

• ^ieškančiais jų užuojautos ar 
užstojiųio. Jeigu Rusija ar 

/Vokietija žengtų žygį prieš 
Lenkus, jos tik savo irttere- 
rus gindamos tai darytų, ka- 

-dangi iki šiolei, visi Francu- 
*zų-Lenkų veiksniai prieš Lie
tuvą yra tik -statymas pin- 
klių Rusijai ir Vokietijai. ..j

SANTARVĖS PAVOJINGA 
DVIVEIDĖ POLITIKA 

' Europos Pakajus iš musų reika
lauja nesitraukt nei žingsnį.

Del savo Teisių ir del Europos 
Pakajaus mes prieš Santarvės 
dviveidę politiką nenusileisi- 
me nei žingsnio!
Ketvergo vakare (sausio 22 

d.) į Klaipėdą atkeliavo Santar
vės Komisija. Pėtnyčios vaka
re ta pati komisija vien tiktai 
per “Dampfbootą”, taigi vien tik 
Klaipėdos Vokiečiams, pranešė 
savo pareiškimą kad atkeliavusi 
tvarką atstatyti ir tūlas partijas 
atsiklausus provizorinę valdžią 
sudaryti. Ji dėlto nepripažįs
tanti neijokių permainų.

, Vėl apent kelios dienos atgal 
Santarvė pranešdino kad ji įvy
kusią ją 'padėtį pripažįstanti ir 
prašo ginklų sustabdymo sude
rėjimus laikyti, iki nebus Klai
pėdos klausimo išsprendimas at
likta.

Ką nori Santarvė šitokia dvi
veidę politika atsiekti?

Net juokas ima jei tai nebūtų 
kruvinai svarbu kad pati San
tarvė Klaipėdos Vokiečius rami
na, jiems per “Dapipfbootą” tuo
jau po pareiškimo suteikdama 
žinių kiek Santarvės karo laivų 
čionai esą ir 'kiek armotų kiek
vienas jų turi.

Džiauigkites dabar, jus Klaipė-SAHARA
PASTAROSE dienose perkelia- 
’ vimals specialiai parengtos 
eilės aptomobilių skersai Saha- 
ros Tyrus nuo Viduržeminių 

i jūrių prie kitados buvusio pa
slaptingo miesto Timbuktu, ma* 
žiau negu mėnesio laiku — treč
daliu tiek kiek ima kupranuga
riais perjoti — pasitarnauja įro- 

jdymu kaip mažai yra žinoma 
apie šią milžinišką sritį, kurios 
vardas yra žinoma kiekvienam 
mokyklos vaikui. Buletine iš 
savo Washington, D. C., rašti
nės, National Geographic Society 
išrodo nekurtas “Saharos nebū
tybes”;

“Visa bėda su abelnai priim
tų manymu apie Saharą”, sako 
fouletinas, “yra, taip sakant, tas 
kad mes apie ją žinom tiek daug 
to ko visai nėra. |

"Kiekvienas 'žino’ jog ji yra 
‘smėlio jure’, paveizdan, kuomet 
tikrenybėje ji yra didumoje tik 

■ skalų ir akmeninių plotų ir kal
inu- žemė, šu užtektina daugybę 
smėlio, bet lošiančia mažą rolę.

“Mes žinome jog tie tyrai yra 
baisiai karšti; lėčiau tankiai už
mirštam jog jie yra taipgi bai
siai šalti po saulės nusileidimo..

“Mes žinome jog ta visą sritis 
yra ‘visai sausa’, kuomet ištie- 
sų kalnai jos viduryje gauna pu
sėtinai lietaus ir net sakoma tū
lų keliauninkų jie esą ..padengti 
sniegu didesnėje mėtų dalyje.'; 
ir plotai po plotų atrandama tu
rį užtektinai vandens iš gyslų 
rezervuarų žemės viduriuose. 
Kuomet žemė gauna užtektinai 
vandens ji išduoda derlių paga- 
nėdinančiai, ką oązai su savo 
šaltiniais, kurie yra1 naturališki 
žemės vidurių šuliniai, per am
žius tai priparodė.

“Yra užtektinai gerų priežas
čių delei esančių klaidingų įsivai- 
zdinimų ir abelnos stokos žinoji
mo apie Saharą. Ji buvo pir
miausia žinoma iš jos šiaurryti
nio kampo, kur ji prasitęsia va
karų linkui nuo Niliaus; ir tenai 

i ji yra ištiesų ‘smėlio jure’. Pla- 
tųs palaidi, vaikščiojanti smėly
nai Li'byjos Tyrų; taigi, sukėlė 
nuostabų žodžių paveikslą, ku
ris liko panaudotas pasaulyje 
kalbant apie visą Saharą, Taip
gi kad ruožtas smėlio 'laukų pra
sitęsia irgi gahk plačiai visu 
šiauriniu pakraščių didžiųjų ty
rų ir .nueina po šimtą mylių .ar 
daugiau į tyrų vidų nuo Vidur
žeminių jūrių pakraščio, sudaro

dos Vokiečiai! Jūsų tautos ir 
Vatarlando priešai atėjo čionai 
už jus prieš mus savo kraują 
pralieti. Bet ir dabokitės kad, 
už kiekvieno Santarvės šūvio į 
mus, pasislėjęs į Klaipėdą ineit 
tykoja Lenkas — ir kad jis in- 
eis tai jūsų džiaugsmas pavirs į 
kauksmą!

Pono Petinsė oficiozas, buvo 
“Dampfbootas”, taigi Vokiečiai 
prieš mus •— del Lenkų! Nesą 
kad Vokiečiai ir Lietuviai su 
kits kitu pešis Klaipėdos Krašte 
iš to per Francuzus naudos tu
rės tiktai Lenkas!

O matote 'dabar kad rodos ir 
Santarvės Komisija per tą patį 
“oficiozą” taikosi veikti tolyn. 
Ar ir ji del Lenkų nori šitą pju
dymo politiką varyti?

Mes atgijusioj! savo Tautos 
dalis iš tiesos prijautėm Santar
vei ir dar prijaučiame. Bet jei
gu Santarvei Lenkų plėšrus in
teresai butų svarbesni už musų 
tautos šventąsias teises ant sa
vęs ir ant savo Tėvų Tėvynės, 
jei ji del Lenkų mus nori susi- 
pustyti — tegul! Derėjimą tokį 
su mumis dar ji nėra padariusi, 
šiandien mes patįs gana stiprus, 
o kiek mums dar reikia, jei San
tarvė erzinimais to atsiekti no
ri, tai mes rasime ir kitur drau- 

;gų bei pagalbos.
Mes -turime ir smalkiausių ži

nių apie tai 'kas visur ..pat netoli 
musų dedasi. Skaitytojai su- 

jpras ir pripažins kad mes apie 
tai dar tylėsime. Bet tiek rods 
pasakysime, tiek ir turime pa
sakyti bei ir pabraukti:

Jei mes nebūtume sukilę, ir 
Lenkas ištiesų butų gavęs žing
snį į Klaipėdą įžengti, tai tuo 
tolimesnes matomąsias priežas
tis persitikrinimui jog Sahara 
yra ‘smėlio jure’.

“Užleisti smėlio plotai patįs 
Savaimi - -atėmė drąsą -rtorėju-; 
siems juos perkeliauti kurie bu
tų galėję išrasti teisybę apie jos 
pietinę pusę. Pridėjus prie to 
dar šitą kad žmonės kurie atėjo 
iš tų smėlynų buvo žiaurus, fa
natiški kariauninkai kurie Ank
styvais laikais jau įsigavo pažy
mės kaipo nužudytojai visų su
tiktų nepažystamų, o tik paskui 
teiravęsi apie jų tenai lankymo
si tikslūs, ir nebus ko stebėtis 
kode! Europinis pasaulis leido 
šimtmetį po šimtmečio be suži
nojimo ko nors apie Saharą.

“Užpakalyje- smėlio bulvarų 
kurie tęsiasi pusračiu nuo Ni
liaus pietuose nuo Viduržeminių 
jūrių, žemiau Atlaso Kalnynų 
ir Atlantiko, guli tikra, ir iki 
pastarų dienų nežinota 'Sahara. 
Pastarieji išškaitlia-vimai yra 
jog palaidoji smėlis Sudaro tik
tai vieną dešimtą ‘ir vieną de
vintą dali Saharos ploto. Pie
tuose nuo Algerijos šiauriniai 
smėlynai baigiasi iškilusia, ska- 
luota- žeme, kuri veda linkui pla
čių plotų didelių skalinių augštu- 
mų, akmenų ir kria-ušų, ir pa- 
galiaus 90Q mylių nuo pakraš
čio randasi čiukurai Hoggar Kal
nynų, 8000 iki 9000 pėdų augš- 
čio.

“Pate kraigas Saharos yra 
beveik per vidurį tarp Vidurže
minių jūrių ir Guinejos Užlajos, 
netoli pusiaukėlio punkto tarp 
Niliaus ir Atlantiko. Tarp dau
gybės kitų augštumų ir kalnų, 
randasi kalnas Tisbest-is su čiu
kuru 10,600 pėdų augščio. Tai 
ši augštumų dalis Saharos, visai 
skirtinga dalis nuo smėlynų jo- 
rių sričių, yra mamais tų žiau
riųjų, apsidengusių Tuaregų, ku
rie tikima yra ainiai pre-Arabų 
žmonių. Jie nuolatos užpuldi
nėjo ant kupranugarių karava
nų kuriuos Arabai ir žydai siųs
davo periodiškai per tyryną.

“Francuzai, nuo savo politiš
ko inėjįmo į šiaurinę Afriką per 
Algiers 1830 metais, pratęsė 
savo kontrolę toliau ir toliau į 
tyrus, įsteigdami stovyklas prie 
didesnių oazų. Jie tečiau nie
kados patenkinančiai negalėjo į 
savo rankas paimti centrelines 
tų augštumų srities. Pastaroji 
pasekminga automobilių ekspe
dicija skersai Smėlyną, skalas 
ir kalnus, manoma bus svarbiu 
žingsniu link atidarymo šios sri
ties į didįjį tyryną ir kontro
liavimui jos svarbiausių šiau- 
rėn ir į pietus .karavanų kelių.”

mišimai visuose Europos rytuo
se tuojau tą pačią dieną užsi
degi Taigi mes ir del Europos 
pakajaus išlaikymo iš Klaipėdos 
negalime trauktis nei žingsnio! 
O mes jau ir gana stiprus nesi
traukti; Su tuo turės skaitytis 
ir pati Santarvė. O mes tikime 
kad ji del Europos pakajaus o ir 
del savęs pačios pames savo ik
šiolinę del Lenkų Klaipėdos va
rytąją dviveidę politiką ir dabar 
derės tiesiai bei atvirai! Musų 
tauta savo valią pareiškė. Nuo 
to mes nebnusileisime nei žing- 
nio!

(“Prūsų Lietuvių 'Balsas")

Klaipėdiečių Armijos 
Vadas J. Budrys

Budrys yra kilimo nuo Sopce- 
klnės (miestelio Suvalkijoj prie 
neutralės zonos).. Būdamas dar 
visai jaunas, jis Atsižymėjo savo 
stiprumu ir drąsumu. Užėjus 
pasaulio karei,' jis kovojo prieš 
Vokiečių imperializmą, savo nar
sumu užsipelnydamas 'kapitono 
laipsnį. Prasidėjus formuotis 
Sibire Lietuvių Bataljonui, jis 
čia pirmas pristojo ir visaip pa
dėjo saviškiams susitvarkyti, 
•kartu dalyvaudamas kovoj prieš 
Sibiro raudonąsias bandais. Gry- 
ž-s laimingai i Lietuvą, nestojo 
Lietuvos kariumenę, bet tiesiai 
nuėjo prieš Lenkus į pafrontės 
partizanus šaulius, norėdamas 
■prisidėti prie atvadavimo Len
kų pavergto savo gimtojo kraš
to. Lenkams apdeginus Sopceki- 
nę ir nužudžius kelis jo draugus; 
Jonas Budrys prisiekė atkeršyti 
savo kraujo neprieteliams ir pra
lindęs į Baltgudiją stojo į Balt- 
gudžių sukilėlių vado čiorto ka
rius, 'kurie ilgą laiką ‘terorizavo 
Lenkus, čia, nepavykus Balt- 
gudžių sukilimui, Jonas Budrys 
vos nepatekęs į nelaisvę, nors ir 
sužeistas dešinėj kojoj, bet be-’ 
iššokdamas per langą tečiau nuo 
Lenkų paspruko. Taipo J. Bu
drus vėl parsigavo į savo Tėvy
nę. čia išgirdęs kad jo amžini 
neprieteliai Lenkai griebias ir 
Mąžąją Lietuvą apžioti, atkelia
vo į Klaipėdos kraštą ir čia ener
gingai padėjo organizuotis prie 
sukilimo, kuriam vesti jis tapė 
paskirtais, kaipo vyriausias visų 
ginklų pajfegų vadas.

Tokia tai yra trumpa mušu 
armijos vado biografija. Garbė 
jam ir mušu pasišventimas jam 
klausyti!

(“Prūsų Lietuvių Balsas”)

Medus 3,300 Metų 
Senumo

Atradimas Tut-ankh-Amen’o 
kape perfumų kurie dar vis pa
laiko savo kvapsnį primeną ly
giai stebinantį atradimą 1905 
metais, puodą medaus, taip pat 
skystą ir tebeturintį savo pa
prastąjį kvapsnį po 3,300 metų.!

šitą pažymų pranešimą pada
rė į ’National'Geographic Drau
giją Jomes Baikie, Tasai me
dus buvo rasta kape Y.uaa ir 
Thuaa, ‘tėvo ir motinos karalie
nės Tyi kurios intekmė lošė taip 
daug į Akhenatfen’o religiškas 
reformas.

“Kapas atrasta nepajudintas 
ir .daiktai kokie; jame radosi bu
vo taip puikiai užsilikę kad ro
dos jie tik ką buvo sudėti”, ra
šė Mr. Baikie. “Matęs tą vis
ką dalyvavęs laike atkasimo ap
sako apie įspūdį kokį gavo iri- 
ėjųs į tą 'kapą palocių kuris iš
rodė lyg butų žmogaus namas 
išbuvęs per vasarą uždarytas iš
važiavus vasaroti.

“Dideli 'krėslai stovėjo visose 
pusėse, gražiai išdrožinėti ir iš
dabinti auksu, viena pagalvė bu
vo prikimšta šeriais ir padengta 
lininiu audimu kuris taip gerai 
išsilaikė čielybėje kad buvo ga
lima ant jo sėdėti ar mėtyti be 
pažeidimo. Dvi lovos gražiai iš
dirbtos ir išpuoštos auksu užė
mė ‘kitą dalį kambario, o kam
pe Stovėjo lengvasis driratis, la
bai puikiai išlikęs čielybėje.

“Inėjęs žmogus žiuri nuo vie
no dalyko ant kito su jausmu’ 
lyg-’ butų žmonijos supratimas 
apie laiką klaidingais. Tie daik
tai rodės tėra tik vakarykščių 
dienų, mėtų ar dviejų’ senumo.”

Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

Po viena balta drobine palapine, vienas 
jaunimo būrelis saldainiais lošė. Aplink jį 
stovėjo daug susispietusių žmonių žiūrin
čių ant kiekvieno laimės. Ten 'buvo prisi
glaudęs ir musų bailingasai Jurgis, ir smal
siai žiurėjo ant laimingųjų lošikų; kilo ir 
jam nora's išbandyti savo laimę. Užsimiršo 
vargšas ir druską, ir kiek-tik galint grūdo
si arčiau mozurėlio. Jam taip besigrudant, 
prie lošiko prisiartino koks tai puikiai pasi
puošęs Amerikietis ir pradėjo pirma jo loš
ti. Saldainių savininkas, būdamas apgau
lingu žmogumi, norėjo ir tą Amerikietį pri
gauti. bet Amerikiečio butą labai gudraus: 
tą jo apgaulingumą atidengė. Ir iš to pra
sidėjo puikus ermyderis. Amerikietis, ma
tyt, labai drąsus, kelis kartus lošikui kirto 
j ausį, ir tas pakėlė baisų riksmą ir besito
lindamas atbulas, 'krito ant verdančio vir
tuvo. Stovintis virtuvas ant medinės kul
bės, Užgautas, su didėliu trukšmu krito ant 
akmenų; vanduo išsiliejo, kibirkštis su liep
sna augščiau galvų pašoko.

Ten stovintis bailusai Leliokas pamanė 
kad .jau prasideda pasakotosios muštynės 
— štai jau ir bomba pateškėjo. Tai jis ma
tydamas kaip šoks bėgti; žmonės tą maty
dami irgi bėgo — kiekvienas skubinos grei
čiau įsmukti Į muro bažnyčią tikėdami te
nai išsigelbėti nuo trenksmingos sprogstan
čios bombos. Prasidėjo baisus sumišimas 
ir užėšis, žmonių kaip kokia vandens srovė 
plaukė į tvirtesnius namus, kiti smuko gat
velėmis, daržais, per laukus — kur kam pa
kliuvo ten bėgo. Jurgis dar labiau persi
gando ir 'be jokios nuovokos skubinosi pa
pulti i Dievo namus. Atbėgo ties švento
riaus durimis — ten žmonėmis užsikimšę 
it bitėmis. Dvi jaunos puikiai pasipuošu
sios miesto panelės bebėgdamos per šven
toriaus duris sukrito. Besiskubindamas 
Jurgis užbėgo ant jų ir tuoj krito vargšas 
ant jų, ir gal butų žmogelio ir minimų pa
nelių ;ir kaulelius ant kojų minia’ išnešiojus 
kad bebėgantis mielaširdingas žmogus ne
būtų jų prikėlęs. Jurgis nutrauktas nuo 
panelių nei nepadėkavojo gerajam žmoge
liui, bet greičiau smuko Į bąžnyčią.

Tada, kaip tyčia Seinų bažnyčią taisė, 
ir po visą 'bažnyčią buvo intaisyta raštavo- 
nės. Vargšas Jurgis inbėgęs Į bažnyčią, 
ilgai nelaukęs, strikt kopėčiomis, ir net pa
čiame bažnyčios viršuje pasislėpė, galvoda
mas kad dabar tai jau tikrai piktoji bomba 
neberas jo.

Po kiek laiko, žmonės pamatę išgąsčio 
klaidą,, kiek dar pasimeldę, kiti pavaikščio
ję išsiskirstė kas sau Į namus; Tik musų 
Jurgis ilgai ant raštavonių baimės miegu 
snaudė: ir vos teriistant, pamatęs kad jaū 
bažnyčioje nėra žmonių, nusirapuškino nuo 
viršaus žemėn. Išėjęs iš. bažnyčios pamatė 
kad jau tik kaip kur trotuarais’slankiojo 
koks miestelėnas, daugiau nieko. Tą pa
matęs, galvojo kad vieni iš baimės išbėgio
jo, kiti tapo bombos užmušti?, Tuojau pra
dėjo skubintis išbėgti iš miesto, nes dar ga
li kitą bombą mesti. Nereikė žmogeliui nei 
druskos pirkti,11 nei vaikeliui pyrago, tik 
greičiausia skubinosi namon, bet nė gatvė
mis ir ne keliais, tik užukampėmis, per mie
sto daržus ir laukus. Bėgo neatgaudamas 
dvasios, Į šalis nesižvalgydamas.

III
| LGAI jo pati Agotą ir sūnelis sugryžtant 
1 laukė, bet vos Sulaukė t--

landą nakties. Sulaukė visą nuvargusį, nu

balusi ii’ šlapią nuo prakaito. Agota pa 
mačius tarė :

— O, Jurgiuk, užsilaukiau tavęs, o ta 
vęs kaip nėra taip nėra, maniau kad jau ne 
gyvo nėra.

— Tau vis, kad jau nors kiek pasivėlin 
tai jau gyvo nėra.

— Bet kas tau, Jurgiuk, yra, del ki 
taip nuvargęs, išbalęs? Gal tave kas mu 
šė?....

— Nieko, Agotuk.... — tarė mikčio 
damas Jurgis. — Nieks.... 'Nieks manę 
nemušė.... Bet buvo Seinuose muštynės 
Socialistai mėtė bombas, daug išmušė, ir a 
vos tik nepaklojau savo kūno. Nesuspėjai 
nei druskos nusipirkti — visą dieną prašė 
dėjau bažnyčioj, bijodamas parodyti sav 
galvą lauke.

Ir vėl vargšų Leliokų šeimyna valgė b 
druskos, nes Jurgis nuo baimės turėjo po 
ra dienų sirgti ir negalėjo nueiti į miešti 
druskos parnešti. Tik savaitei praėjus 
Jurgis bailingai žvalgydamasi aplink save 
nuėjo Į Lazdijus pirkti druskos. Šiandie] 
Leliokas nebuvo nei bažnyčioj, tik nusipir 
kęs druskos skubinosi namon 'kad neužtik 
tų vėl muštynės ir kad neliktų per Visą sa 
Vaitę be druskos. (Galas.

Parapsiai, Lietuva. '
W

NORĖČIAU..,.
Norėčiau išlėkti į erdvių platybę, 
Sparneliais svajonių į dausų-gilybę!

Norėčiau nulėkti ant jūrių bangų, 
Gal ten nėr’ kankynės, nei sunkių vargų 

Norėčiau nulėkti ant sparnų paukštelio, 
Norėčiau nuplaukti su srove vėjelio

Kur klėsti gėlynai laisvužės jaunutės, 
Kur žiba malonus spinduliai saulutės!

Svajonė;
■w.

O, TAMSI ŽMONIJA!

O, tamsi žmonija, kada atbusi, 
Šviesos spindulius kada suprasi?

Prietarus iš širdies kada tu išrausi,
Tamsybės tvirtoves kada gi išgriausi?

Šviesos spindulėliai kada sužibės, 
Kada gi dainelė jausminga skambės?

Kada gi dejonės ir verksmas nutils, 
Kada gi ledinės jų širdįs sušils ?

Kada ta žmonija teisybę supras,
Ir tiesųjį kelią kada ji suras?

Gal atnžius dar ilgius pas’rengus kentėt 
Šviesos spindulėlių benori regėt!...'.

J. Gogelis.

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai
Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didėlių' žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—-Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Ed^ar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais; 
virš 200 pusi.................... $1.0

Lietuviškai-Angliškaa ir Angllškai-Lietuviikaj

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jj tūri, Amerikoj gy 
randamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasidedi 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo 
dilo reikią, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam 
Lietuvą būtinai reikėtų jj turėti, kad nėužmiršus Anglį* 
koa kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bu 
jums didelis pagelbininkaa. Be jo nei vienas parvažia 
ves Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų si 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs naši 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvėje žmon* 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimtui.
Katalogo No. 314C. Drūtais apdarais ....;. 310AI 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... 311.*!

Reikalaukit “Dirvos?’ Knygyne

-----------©----------
Didesnės ir didesnes Artojų'eiles seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies* tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje,' o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 26 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

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

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave, Cleveland, Ohio.
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Musu Kaimynai Dausose Nekrikščioniškas Darbas

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

(Tąsa iš pereito num.)
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Chiniečiai Orioną vadino “Tsan”, kas 
reiškia “Trįs”, ir prilygsta “Trims Kara
liams”, kaip kartais esti vadinama tris žvai
gždės “Dirže”. Chiniečiai taipgi Orioną 
vardu “Baltasis Tigras”, kuris užvardis pa
imta nuo 'konsteliacijos Tauro, esančios ar
ti Oriono.

Eskimosai vadino Oriono Diržą “Tua 
Tsan”, ir tas Vardas yra panašus kaip turi 
toms žvaigždėms Chiniečiai, delei ko gali
ma daryti spėjimų jog Eskimosai origina
liai paeina iš Chinijos, kaip tankiai yra iš- 
rodinėjama.

Eskimosai manė jog Orionas perstatė 
būrį meškų medžiotojų, su jų rogėmis, ir1 
meška kurią jie vijosi, perkelta į dangų.

Sulyg Dr. Seiss, Orionas stovi kaipo 
pranašiškas atstovas didžiojo priešo ir nai
kintojo, mirties.

Ankstyvieji Airijos gyventojai Orioną 
vadino “ginkluotas Karalius”, ir Majai, se- ! 
noviškieji Yukatano gyventojai, tą konste
liaciją žinojo po vardu “Kariauninkas”, kas 
irgi yra tolesniu įrodymu didelio vienodu
mu užvardžiuose tarp plačiai išsiskirsčiu
sių 'tautų, ir tokis panašumas yra taip žy
mus ir taip tankiai sutinkamas kad neduo
da manyti jog taip tik susitaikė.

“Vakare tekėjimas Oriono yra vienas 
stebėtiniausių vaizdų kokį tik dangus su
teikia”, sako Serviss. “Jokia kilta konste
liacija negali susi'lygint su šia savo skaistu
mu. Ji yra stebėtinai turtinga teleskopiš- 
kais svarbiais vaizdais, ir Flammarion va
dina ją ‘Dangaus Kalifornija’.”

Rašytoja Martin sako jog ta grupė iš
traukia taip daug staigaus ja pasigerėjimo 
dėlei to kad jos skaisčios žvaigždės yra “su
situokusios 'taip artimai ir simetriškai kad 
sudaro pavidalą žėrinčių žemčiūgų, tikrą 
deimantų blizgėjimą danguose.”

Daug žingeidumo yra ir paskirose tos 
konsteliacijos žvaigždėse. Alpha Orionis 
buvo žinoma Arabams kaipo “Betelgeuze”, 
Ji yra nereguliarė įvairiuojanti žvaigždė 
gilios topazo spalvos, tankiai vadinama to
kiu vardu kaip “Marso žvaigždė”.

Astrologijoje ši žvaigždė reiškia mili- 
tarę ir visuomenišką pagarbą.

Rašytoja Martin apiplėšia Betelgeuze 
. kaipo “primintoją paniūrimo jos bukame 

ir sulyginamai nemirgančiame veide.”
Alien sako jog vardas “Siaubikas” ar 

“Skelbėjas” taipgi šiai žvaigždei priker
giama, kadangi ji užeina pirm kitų savo 
draugių laike tekėjimo.

Betelgeuze pažymi šeštą Indų mėnulio 
stotį žinomą kaipo “Ardar”, reiškia “drėg
na”. Šiame užvardyje mes matome atsi- 
nešimą linkui audringo pobūdžio tos kon
steliacijos, ir kuomet ši žvaigždė patekėjo 
•prasidėjo lietingas sezonas.

Sayce ir Bosanquet sulygina Betelgeu
ze su Eufratiška “Gula”, ir Brown sako jog 
konsteliacija “Karaliaus” arioa “Ungal” tai 
trįs Oriono žvaigždės. Eufratiškam žvaig
ždžių surašė randama Betelgeuze užvardin
ta “Lugal” (Karalius). Panašumas užvar
džiuose “Gula”, “Ungal” ir “Lugal” yra la
bai didelis.

Secchi priskiria Betelgeuze prie tipiš
kų trečios klesos žvaigždžių su juostuotu 
spektru, kas duoda manyti jog ji artinasi 
užgesimo punkto. Sulyg Vogei, ji tolinasi 
nuo musų sistemos su greitumu po 10.5 my
lių į sekundą, ir pasiekia augščiausį punktą 
danguje sausio 29 d., 9 vai. vakare.

Beta Orionis yra žinoma mums kaipo 
Rigel, kuris vardas sulyg Arabiško reiškia 
“kairėji koja Jauzaho, arba Milžino”. Ki
tas jai vardas yra “Algerib”, iškraipymas 
nuo “Al-Jabbah”, “galingasis”. Ji yra skai
sčiai 'balta žvaigždė, ir stovi penkta eilėje 
iš visų skaisčiausių žvaigždžių matomų mu
sų gyvenamoje žemės dalyje.

Astrologijoje Rigel reiškia gausą ir pa
garbą.

šiaurėnų mitologijoje, Rigel pažymėjo 
didįjį kojos pirštą Orwandillo, kitas gi pir
štas buvo nulaužtas dievo Thoro, kuomet 
nušalo, ir numestas į šiaurinį dangų, kur 
jis patapo mažaja žvaigžde Alcor Grižulio 
Ratų dyselio gale.

Rigel tolinasi nuo musų sistemos grei
tumu 10 mylių į sekundą. Newcomb priro
dinėja jog jis viršija musų saulę skaistumu 
nemažiau dešimts tūkstančių sykių. Ji yra 
dvilypė žvaigždė, su drauge devinto didumo

mėlynos spalvos, tečiau ją labai sunku pa- ; 
matyti su teleskopu delei didelio skaistumo i 
pirmosios.

Gamma Orionis yra žinoma kaipo “Bei- : 
latrix”, “Moteriška Karžygė”, “Amazonė 
Žvaigždė”. Ji yra blankios geltonos spal
vos, ir antrojo didumo. Vienas Arabiškas 
užvardis jai buvo “Siaučiaiitis Pergalėto
jas”, arba “Pergalinltis Liūtas”. Ji pažymi 

’kairįjį petį.
Allen sako jog Amažono Upės mituose, 

Bellatrix vaizduojasi kaipo jaunas vaikas 
valtelėje su senu 'žmogumi, kurį perstato 
žvaigždė Betelgeuze. Jie sakoma vejąsi 
Peixie Boi, tamsų plėtmą danguose netoli 
Oriono.

Astrologišku žvilgsniu Bellatrix buvo 
gimtinė žvaigždė visų kuriems buvo lemta 

, pastoti garsiais militariu ir visuomenišku 
žvilgsniu, ir visos moterįs gimusios po jos 
intaka buvo laimingos ir pasekmingos.

Ji sakoma tolinasi nuo musų sistemos 
su greitumu penkių mylių į sekundą.

(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 
istoriją. Verte K. S. Karpavičius. 200 pusi.....$1.00
Ta pati audimo viršeliais ....................................... $1.75

Kas Slepiasi už Žmonių 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 ....'.....................$1.25

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

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

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

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

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

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

Teinybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
n lėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo.

1 Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ...............................
Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 

s movės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra 
bus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas, 
si puslapių yra 35.........................

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

tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius.
I Uslapią. 144 ...............................

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

A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 172 ..............................'

■ Tat.tos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui

' ii' šiaip skaitymui. Pusi. 144 ...............................
, Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 

Svyrūnėlis Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių ...............................

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

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

.75

kilčiai "yra beždžioniškai auk
lėjami”, — argi jus tam tikėsi
te žinodami kad tą 'kūdikių dva
sios reikalus aprūpina rimtas 
kunigas kapelionas ?

Teisybė, nuo kediarių metų 
Amerikos ir Lietuvos katalikų 
visuomenėje įsigyveno didelė ne
tolerancijos dvasia. Tas visuo
menės vadai užsigeidė monopo
lizuoti visas viešojo gyvenimo 
sritis. Jie nori patįs 'gyventi, 
bet nenori kad kiti sale jų gy
ventų. Jie pamiršo kad pasau
lis eina dvidešimtąjį kultūros ir 
civilizacijos amžių, ir tuos ku-

rie neturi pakantos kitiems auk- 
sčiau ar valiau nušluos nuo pa
saulio veido. Jie primena aną. 
Evangelijos Parizėjų kurs, muš
damos j krutinę, šaukė į Dievą, 
kad tik jis esąs geras, kad Die-, 
vas tik jam savo malonių teiktų, 
kad anas ir anas esą blogesni už 
jj, ir Dievo malonių neverti....

Visuomene, ar tu ilgai dar pa- 
kęsi savo tarpe Parizėjus? Ar 
ilgai (beleisi jiems drumsti gy
venimą ir trypti tyriausius jau
smus, kenkti prakilniausiems 
darbams ?....

Pasaulyj, ypatingai Ameriko
je, uoliai yra auklėjama meilė 
kūdikių. Amerikos visuomenės 
organizacijos kreipia didžiau
sios domės į kūdikių sveikatą, į 
jų auklėjimą, į jų ateitį, 
rikos valdžia ir visuomenė, i 
žiūrint to kaip bjaurėjosi politi
ka kurią vedė Rusijos bolševi
kai, nežiūrint to kad nei nema
no, bent šiuo laiku, sudaryti jo
kių ryšių su Rusijos valdančią
ja klase, visgi, badui Rusijoje 
iškilus, ne tik skyrė milijonus 
dolarių pašaipai Rusijos kudi- 1 
kiams, 'bet siuntė savo misijas, 
ketina ir toliau remti baduolius. 
Ir tai daro neatsižvelgiant nei į 
tikybą, nei į tautybę, nei į poli
tines pažvaigas.

Kūdikiai — tai busimoji kar
ta. Jie ateityje perims musų 
darbus, jie bus tvėrėjai naujojo 
gyvenimo. Tasai 'gyvenimas bus 
geresnis arba piktesnis už da- 
bartinįjį, — tas priklausys nuo 
to kokioje kryptyj kūdikiai bus 

1 išauginti, kiek jiems- bus išdieg
ta drąsos ir jiegos kovotojams 

, už ateitį. Tikslingai pastatytas 
auklėjimo klausimas turi didelę 
reikšmę ir intaką į žmonijos at
eitį.

Lietuvoje mes .turime našlai
čių. Turime tiems našlaičiams 
ir prieglaudų. Vienas jų prisiu
si Socialės Apsaugos Departmen- 
tas; kitas prižiūri Kūdikėlio Jė
zaus Draugija (su Kun. P. Ja- 
nuševičium priešakyje); kitos 
gi, viena Kaune, antra Gelgau- 1 
diškyje, yra Lietuvių Moterų 1 
Globos Komiteto priežiūroj. Ku
rios tų prieglaudų yra geresnės 
ne man šiuo straipsniu išrodi
nėti. Jos visos atlieka gerą dar
bą, ant kiek tas darbas yra nu
kreipta į tinkamą auklėjimą ne
laimingųjų. Jos yra remtinos, 
nes kokios jos nebūtų, jos duo
da nelaimingiems kūdikiams pa
stogę, duoda priežiūrą, duoda ką
snelį duonos. Principiniai kal
bant, jos yra remtinos. Kas ku
rioms jų užjaučia tas toms te
gul duoda savo skatiką. Jei ma
nai kad Kūdikėlio Jėzaus Drau
gija galės išauklėti geresnius pi
liečius Lietuvai aukok Kūdikė
lio Jėzaus Draugijai. Jei manai 
kad Socialės Apsaugos įstaigos 
yra geresnės tuo tikslu, duok 
joms savo paramą. Jei esi įsi- 
tikrinęs kad Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas tiksliau atlie
ka savo darbą, nepasigailėk tam 
Komitetui paramos. Visų pir
ma buk geros širdies, 'buk pra
kilnus, suprask kad nuo išauk
lėjimo tos minios našlaičių Lie
tuvoje, kuriuos paliko mums ka
rė, musų laisvės kovos, didele 
dalimi priklauso ir Lietuvos at
eitis. Rėmimas našlaičių prie
glaudų yra principinis dalykas.

Bet gilinantis į dalykų padėtį 
matome kad ne taip musų vi
suomenėje yra. Didelė dalis mu
sų visuomenės-, vadinama kata
likais, tai yra Kristaus idealo- 
gijos išpažintojais ir gynėjais, 
šito principinio dalyko nepripa
žįsta. Ta visuomenės dalis 
(bent jos viešosios nuomonės 
reiškėjai, laikraščiai) yra griež
tai nusistačiusi sekti partivumą 
net ir našlaičių šelpimo klausi
me. Ta visuomenės dalis ir jos 
laikraštininkai (“Darbininkas”, 
“Garsas”, “Draugas7), matoma, 
užmiršo Evangelijos pasakoj a- 
mą mums faktą kaip Jėzus glau
dė prie 'savęs kūdikėlius sakyda
mas kad “jų yra Dangaus Ka
ralystė”, nei neklausdamas ar 
tie kūdikėliai yra žydai (Kris
tus buvo žydas), ar jie yra Sa
dukėjų, ar Parizėjų partijų, ar 
jie tiki į Jehovą, ar į Jupiterį. 
Jie Jam -buvo tiktai kūdikėliai, 
nekaltieji busimieji Dangaus 
Karalystės paveldėtojai. Tos 
musų visuomenės dalies nuomo
nės reiškėjai (“Draugas”, kurį 
redaguoja kunigas česaitis, vadi
nas, numylėjusio kūdikėlius Kri
staus inpėdinis, “Darbininkas” 
ir “Garsas”, fratemalės organi
zacijos organas, kurs irgi turė
tų ginti kūdikių meilės princi
pą) užmiršo ir tą nesenai įvyku
sį faktą kad katalikų bažnyčios 
galva Romos Papa jau yra net 
aukomis prisidėjęs prie šelpimo 
Lenkijos, Rusijos, Austrijos, Ita
lijos našlaičių neklausdamas jų 
religijos, jų globėjų pažiūros.

Dabar Amerikos Lietuvius 
lanko atstovai dviejų Lietuvos 
organizacijų globojančių našlai
čius, -tai yra Kun. Narbutas at
stovaująs Kūdikėlio Jėzaus Dr-
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TEATRALIŠKI VEIKALAI
Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 

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

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

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

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

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

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

Laimės Bcj ieškant — 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 Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė 
Tutelis. Pusi. 160 .........
Tvirtai apdaryta

.50

$1.<

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausią, 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 1.' 
Aritmetika ...................... p. 104 
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 '

3212
..24 
3002 
5126
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi.

1595. Socialistlškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovų A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa..................................................................

7907 Superior Ave.

5fr-

10c

Cleveland, O.

ją, ir Lietuvos Moterų Globos ' 
Komiteto atstoves fip. D. Šleže
vičienė ir V. Vencienė. Ir kuni
gas ir tos moterįs renka aukas 
Lietuvos našlaičių prieglaudoms 

Ame-Į kurios yra jų atstovaujamųjų 
ne-1 organizacijų vedamos. Kada 

Kun. Norbutas atvyko Ameri
kon, nei vienas pažangiosios sro
vės laikraštis nedryso agituoti 
prieš jo darbą, prieš j o. asmenį, 
prieš jo prieglaudas, nors vi
siems yra žinomas faktas kad 
Kūdikėlio Jėzaus Draugija im
dama aukas našlaičių prieglau
doms., prie jų užlaiko Mergaičių 
Seminariją (mergaičių vienuo
lyną), nors visi žino kad Kūdi
kėlio Jėzaus Draugija neišduo
da atskaitų iš tų sumų kurias 
gauna iš visuomenės užlaikymui 
našlaičių prieglaudų. Niekas iš 
taip vadinamųjų liberalų srovės 
nevedė agitacijos prieš Kunigą 
Norbutą nors visi žino kad jis 
atvažiavo Amerikon irgi antra 
klasė (juk jis negalėjo perbris
ti per jūres); nors visi žino kad I 
jo kelionių išlaidos turės butil 

, padengta. Tuo tarpu atvykus 
1 čia pp. Šleževičienei ir Vencienei 
■ pasipylė ne tik nešvari, bet tie

siog nekrikščioniška, agitacija 
prieš jų prieglaudas, prieš jų as
menis, prieš jų net išvaizdą!.... 
“Dartritninkas”, “Garsas” skelbia 
“pasipiktinimo” kad jos atke
liavusios antra klase, kad jos ho- 
telyj gyvenančios, kad jos de
koltuotos . ... nors nei vienas tų 
laikraščių redaktoriai nei maty
ti tų moterų nematė.

Ir ta nekrikščioniškoji agita
cija ištikrųjų yra nukreipta ne 
į jų asmenis, bet į idėją kurią 
jos atstovauja, tai yra į auklėji
mą našlaičiu, i pavyzdingą lab- . .-, , , , , ■ Jei kudikdarybės darbą. Tie laikraščių kurį laiką, 
redaktoriai žinp kad Liet. Mote- j 
rų Globos Komitetas yra rimtai j 
vedamas; kad jis išduoda smili- ' 
kias atskaitas; kad visi Komite- , 
to nariai dilba jame be atlygi- 1 
nimo, patįs aukodami Įprieglau- , 
dų išlaikymui; kad tos prieglau- 1 
dos atidarymo dienoje pats že- ' 
maičių Vyskupas Pranciškus 1 
Karevičius sveikino Komitetą, 
ir auką prisiuntė prieglaudos iš
laikymui. Tie redaktoriai žino 1 
kad Liet. Moterų Globos Komi- • 
teto prieglaudose vaikučiai yra , 
auklėjama kuopavyzdingiausia, 
mokoma amato, mokoma ir reli
gijos, leidžiama ir į gimnazijas 
kad iš jų išaugtų Lietuvos pilie
čiai, kad aukotojų skatikai ne
nueitų vėjais.

Skaitytojau, spręsk pats ko 
yra verta toki katalikų visuome
nės vadų agitacija? Spręsk ar Į 
ji yra krikščioniškas darbas? 
Tie agitatoriai išvadina L. M. 
Globos Komiteto atstoves bedie
vėmis, nors jie labai gerai žino 
kad nuo pat 1919 metų to Ko
miteto prieglaudose yra kapelio
nas g. Kun. Sabaliauskas. Jie 
sako kad tose prieglaudose vai-

STRAIPSNIS VIII

*9 kūdikiu.
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Karolis Vairas.
nojitną pridedant kas sykį po dešini- * 
tį minutų iki bus penima kas trįs va
landos.

Nedapenėjimas
Dažniausia kūdikiai yra perpenimi. 

negu nedapenimi, bet jei vaikutis ver
kia atėmus bonkutų, arba prieš pa
davimų sekančiu sykiu, reikia kas
dien didinti mišinio stiprumų iki kū
dikis bus patenkintas.

Perpenejimas.
Jei kūdikis neramiai miega, vemia 

dažnai, arba turi liuosus vidurėlius, 
tas rodo kad jam perdaug maisto duo
dama, arba perdažnai, arba kad jo 
maistas stipresnis negu jis gali su
virškinti. Jei vaikas žindomas tai 
reikia pailginti penėjimo tarpa iki 
keturių valandų: Del kūdikių kurie 
penimi iš bonkos, reikia perpus su
mažinti duodamų kiekį, iki viskas at
sitaisys. Jei tas negelbsti tuoj šau
kis daktaro.

Penėjimas iš Bonkutės Prigelbsti 
Žindimui.

Pasitaiko kad motinai nusilpus, ar
ba susirupinus, arba pergreitai gry- 
žus prie namų ruošos, jos pieno ne
užtenka kiekybėje ir kokybėje. Ta
da prigelbiantis penėjimas yra dažnai 
reikalinga, ir, jei priimtas, geriau yra 
maitinti jj tarpais su žindymu. Tuo 
budu krūtį s yra reguliariai žindo
mos, pieno liaukos nesunkia pieno, ir 
kūdikis gauna užtektinai maisto. Taip 
pat svarbu motinai valgyti kuodau- 
giausia maitinančių valgių, kaip pie
no, Smetonos, kiaušinių, mėsos, švie
žių daržovių, vaisių ir geros duonos, 
imant ir didelį kiekį skystų valgių. 
Švieži kiaušiniai, suplakt i džovintų 
pienų, yra labai maistingi, gardus ir 
skanus.

Jei kūdikis buvo krūtimis penimas 
paskui pastatytas prie 

bonkutės, tai išmintinga bus, iki jis 
kiek apsipranta su naujuoju maistu, 
išpradžių vartoti silpnesnį atmiešimų 
negu kad yra nurodoma jo amžiui. 
Mišinį galima stiprinti kas pora die
nų iki atatinka jo amžiui. Jei kūdi
kis rodo ženklų negero' virškinimo, 
tuoj reikia vėl gryžti prie silpnesnio 
miešimo. O jei jis rodo pasitenkini
mo, užauga 4-6 uncijas kas savaitę, 
nevemia, ir tvarkiai liuosuoja vidu
rius, gali būti tikra kad maistas 
tinkamo stiprumo ir kiekio.

Turi savo kūdikį išlaikyti sveikų 
ir stiprų. O kūdikio sveikatai pilnai 
priklauso maistui ir rūpesčiui kuri 
jam suteiki. Kūdikį reikia kasdien 
maudyti ir reguliariai maitinti. Jei 
negali žindyti jo, pabandyk Borden’s 
Eagle Pienų. Tai pirmaeilis kūdikių, 
maistas — padarytas iš riebaus kar
vių pieno ir rupaus cukraus — ypa
tingai kūdikiams. Jis gydytojų re
komenduojamas visur del jo kokybės 
ir vienodumo. Per keletą gentkarčių 
tūkstančiai motinų išauklėjo savo kū
dikius Borden’s Eagle Pienu. Dėlto 
kad įj rekomendavo draugės ir kad. 
jos rado jį patenkinančiu.

Rasta faktų kad augimo periode 
vaikai labiausia tampa nedapenimi. 
Regis jie valgo užtektinai ir gana bet 
tikrenybėje jų maisto neužtenka. Ne
senai daryti eksperimentai mokyklos 
vaikų tarpe prirode kad Eagle ‘Pie
nas labai veiklus taisant nedapenė- 
tus kūdikius. Kiekvienas kūdikis tu
ri gauti energijos kurių Eagle Pienas 
suteikia. Jaunas kūdikis turi gauti 
kasdien du šaukštu Eagle Pieno, at
miešto trim ketvirtdaliais puodelio 
virinto vandens. Duok paryčiais ir 
pavakariais. Senesni vaikai jį la
biau mėksta su ginger ale, vaisių sy
vais, suplaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

yra Skaityk šituos straipsnius_ kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Penėjimų Tarpai
Išpradžių per keletą savaičių mes 

rekomenduojame •penėti kas dvi va
landas; bet galima keisti šitą prisi
taikant prie kūdikio savybių. Kadan
gi vienas kūdikis suvalgo daugiau, o 
kitas mažiau, negalima nustatyt grie
žtai kiek reikia duoti. Motina turi 
geriau žiūrėti kaip kūdikiui einasi, 
negu kaip rašoma knygoje. Nekurie 
žinovai sako buk reikia penėti kas 
trįs valandos, nes esą į tą laiką vi
duriai išsiliuosuoja. Jei tas reika
linga padaryti, tai rekomenduojame 
pakeisti dviejų valandų protarpio pe-

Randolph 2377

Dr. Francis L, Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

REIKALAUKIT

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Saukiamas} Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelejimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratau 
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian 
čio į kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Bito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisljaženklį. Visi kiti yra par 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iŠ

r. AD. RICHTER & CO., 
104-114 South 4th St., Brooklyn, N. Y.

BAGLE BRAND
ttDNDBNSEO MLKlT

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

Iškirpkite ir priaiųakite šitų pa
garsinimų į Borden Company. 
New York Ir gausite visai rel
ini pilnus patarimus kaip ji 
vartoti lietuvių kalboj, taipgi 
puikių kūdikių knygų.

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

1 J 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, GERKLES, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMA. Su pagalba X-SPIN- 

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

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

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

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

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

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

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

Imk Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrą ir

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1. 

važiuok ant Trečią Grindų.



DIRVA
ri pakantos kitiems vdc- 
' v3iau nušluos nuo pa
leido. Jie primena aną 
lijos Parizėjų kurs, muš- 
į krutinę, šaukė į Dievą 
jis esąs geras, kad Die-, 
jam savo malonių teiktų,' 
is ir anas esą blogesni už 
ievo malonių neverti.... 

omene, ar tu ilgai dar pa- 
•vo tarpe Parizėjus? Ar 
įleisi jiems drumsti gy- 
į ir trypti tyriausius jau- 

kenkti prakilniausiems 
tis?....

Karolis Vairas.

launintas

Iš KO PADARYTA MOTERIŠKE

B

pridedant kas sykį po dešini- r 
ų iki bus penima kas trį> n-

Nedapenėjimas
insia kūdikiai yra perpenimi. 
Išpenimi, bet jei vaikutis Ver
nus bonkutų, arba prieš pa
sekančiu sykiu, reikia ku
nti mišinio stiprumą iki h- 
i patenkintas.

Perpenėjimas.
dikis neramiai miega, vemia 
irba turi liuosus vidurėlias, 
kad jam perdaug maisto due- 
rba perdažnai, arba kad jo 
stipresnis negu jis gali su-

Jei vaikas žindomas tai 
ailginti penėjimo tarpą iki 
valandq. Del kūdikių karią 
š bonkos, reikia perpus su- 
luodamą kieki, iki viskas at-

Jei tas negelbsti tuoj lau
ro.

lavo kūdiki išlaikyti sveiką
O kūdikio sveikatai pilnai 

i maistui ir rūpesčiui kuri 
tiki. Kūdiki reikia kasdien 
ir reguliariai maitinti. Jei I
lodyti jo, pabandyk Borden’s E
eną. Tai pirmaeilis kūdikių r
— padarytas iš riebaus kir- 
> ir rupaus cukraus — ypa- 
idikiams. Jis gydytojų re- 
ujamas visur del jo kokybės 
ūmo. Per keletą gentkarčių 
ai motinų išauklėjo savo ta- į 
orden’s Ėagle Pienu. Dėlto 
ekomendavo draugės ir kad 
jj patenkinančiu.

faktu kad augimo periode Į
ibiausia tampa nedapeninu. '
valgo užtektinai ir garis bet 

•je jų maisto neužtenka, Ne- | 
ryti eksperimentai mokyklos 
rpe prirodė kad Eagle Tie- r 
i veiklūs taisant nedapenė- Į 
nūs. Kiekvienas kūdikis tu- t 
nergijos kurią Eagle Pienas ■
Jaunas kūdikis turi gauti Į 

u šaukštu Eagle Pieno, at- į 
■im ketvirtdaliais puodelio į 
indėną. Duok paryčiais ir 
is. Senesni vaikai ji la- Į 
ta su ginger ale, vaišių šy- į 
iktu kiaušiniu ir skanskomu. į

šituos straipsnius kas 
tf ir pasidėk ateičiai. I
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rancis L Kennedy
DENTISTAS

VUSMIS TRAUKIMAS 
JA GAZĄ IR OKSIGENĄ 
; SUPERIOR AVE.
E. 55th St Cleveland.

ai.: 9—12; 1—5; uždaryta I
j po pietų. Vakarais at

dara nuo 6—8.

$1.00
ei likai be vilties ir nu- 

pas mane; Aš gydau 
RAUJO, ODOS, SKIL- 

ŠIRDIES, GERKLES; 
Su pagalba X-SPIN- 

ŠKŲ gydymų pasveik

au kenkia. Aš vartoju 
MOKSLIŠKUS metodus

Vertė iš Rusų kalbos K. D.
TZADA Parabrama, — sulyg Indų mitolo

gijos pasaulio tvėrėjas, — sumanė su
tverti moterį; jis pastebėjo jog tvėrimui 
vyriškio išaikvojo visą reikiamą medegą, 
kas jį labai suindomino, ir jis. pasinėrė į gi
lų mintijimą. Apsvarstęs, jis paėmė gražų 
mėnulio skritulį, vingiuotą gyvatės laibu
mą, praeinančio debesio ašarų, vėjo nepa
stovumą, kiškio bailumą, povo išdidumą, vi
joklio medžio grakščias lines, dulkelių leng
vutį drebėjimą, mašašto minkštumo žiedą, 
ramų žvilgsnį cinarados, saulės spindulių 
žaislūmą, almazo 'kietumą, medaus saldumą, 
tigro žiaurumą, ugnies liepsnos karštį ir 
sniego šaltį, papūgos plepėjimą ir malonu
mą ir katės pasalumą. Visą tai Parabra
ma sumaišė ir iš to mišinio padaręs mote
riškę atidavė ją vyrui už gyvenimo sąkelei- 
vę.

Pirmasis vyras, išgyvenęs savaitę su 
dovanota Parabramos moterimi, kreipėti į 
tvėrėją sakydamas:

“Pone, ašmuo kurį davei man už žmo
ną ūdija mano gyvenimą. Ji nuolat plepa 
ir mane visą užvaldė. Ji vis be priežasties 
skundžiasi ir visada serga. Meldžiu Tavęs, 
išvaduok mane iš jos: aš Su ja negaliu gy
venti.”

Ir Parabrama atsiėmė savo nevykusį 
tvarinį.

Už savaitės vyrąs vėl sugryžo prie Tvė
rėjo.

“O, Pone,” — prisipažino vyras su me- 
tavone, — “nuo to laiko kaip atsiskyriau 
su žmona, jaučiuosi nelaimingas ir vienat
vėje. Gyvenimas man atrodo tuščias ir 
nuobodus. Aš prisimenu kad žmona ne tik 
plepėjo, skundėsi ir aimanavo, bet ir dainuo
davo man saldžiu, lyg medus, balseliu, ir 
švelniai mane myluodavo ir glamonėdavo. 
Jei nebėra vilties ją gauti, nebenoriu dau
giau ir pasaulyje gyevntt”

Kantrus Tvėrėjas pagailo nelaimingo
jo, ir grąžino jam žmoną.

Nepraėjo trįs dienos kaip vyras vėl 
stoja prieš Parabramą ir verkia:

“Ai, Pone! Patsai nežinau kaip tas 
atsitiko, bet ganėtinai aš įsitikinau kad 
žmona teikia daugiau vargo ir nemalonu
mo kaip pasigerėjimo; Prašau Tavęs, iš
gelbėk mane ir ją atgal atsiimk.”

“Išdykėli!” — smarkiai suriko inpykin- 
tas. Parabrama, — “eik ir elgkis su ja kaip 
išmanai. Aš daugiau judviejų neskirsiu. 
Tu sakei negalįs su ja gyventi, taipgi ir nuo 
šio laiko tu negalėsi be jos apsieiti.”

JAM
(Skiriu A. Raulinavičiui) 

Atsiras, dauguži, piktųjų žmonių — 
Norės teisingumo tau jausmą išplėšt, 
Ir tavąją sielą ves tik prie piktų, 
Ir vers tiktai turtą vieną pamylėt.

Nesuklysk, drauguži, tik dirbk kaip žinai, 
Tėvynės vėliavą neški su savim;
Visi piktadėjai pražus amžinai — 
Tada geri žmonės keliaus su tavim.

Prašvis tada laimė, nušvis mus dangus, 
Pražus mus skriaudėjai, siaubūnai;
Atrasim geresnius del savęs draugus — 
Iš jų gims pasaulio galiūnai!

Ant.-Ferd. Max.

MEILĖS TIKĖJIMAS
Tu budėjai šalia mirties lovos, 

O nebaili žmoniškoji Meile!
Paskutinį sugėrė kvapą lupos

Tavo, kol kūne teblaikės vėlė.
Ant nešamų morų malda girdėjos

Tavo. Silpnas ir gailestingas tonas!
Tu davei kapui gėles ir ašaras.

O Meile! tavo darbas ir atliktas.
Gyniau tave nuo malonios vietos 

Kur tu mėgdavai bąstytis;
Neb’rasi ten draugo savo sielos.

O Meile! kur džiaugsmas jaunystės! ?
Tu sutiksi vien Omenį liūdną 

Gojuj beaudžiant jos sapnus;
Aidais pripildo vasaros orą, 

Atdusiais drebančius lapus.
Į Pasaulį vėl sugryžki,

Nuo šių lankomųjų gryčių tamsių;
Nuo liūdnos gaidos ausį užkimški, 

Kad negirdėtum pasakų valandų 
prabėgusių.

Nenešiok ant sopančios krutinės 
Mirusiųjų paveikslo;

Nes nutruko ryšis tavo rolės —
Jų linksmume grožė pabiro:

Nebveizėk ant vaizduotos šypsos 
Kad tuomi pragyventum gyvastį;

Tarp mirusių sielų užbaigta viskas; 
Meile! Meile! užmiršk praeitį!

“Nutilk! balse pranašavimo tuščio!
Nekovok prieš tikėjimą,

Kurs širdį tebešviečia šviesa 
Mirties neužgesinama.

‘T vaizduotą šypsą vis veizėsiu, 
Tečiau tamsiai ji bežiba;

Per verkiančių dvasių šalis žengsiu
Kol pereisiu tamsos daubą:

“Dainos senovės klausysiu,
Nors jos gaidos skausmą panaujina, 

Omenis giliai širdyj užlaikysiu,
Kad palaikyt ją tyrą ir teisingą.

“Instinktu šventu savo širdies,
Ugnimi degančios vilties,

Turiu atlikti kilnias roles
Gilios pradingusios meilės.

“Su siautančia mane akivaizda
Perdėm dieną ir naktį gyvenau — 

Tuščių pranašavimų ir sapnų daina!
Paskutinio

' ir mano 22 metų pa- 
■nan progos jų pagydy-

l Aš vartoju gar-

isingos opinijos, teisin- 
A. Jeigu jūsų, liga nėr 
visai trumpu laiku.
riška yra patarnavimui.

tS”
ird Theatre Bldg.
INIAIS io iki i. ;
Trečių Grindų.

VERKIANTIS IR JUOKIANTISI 
FILOSOFAI

Heraklitas, “natūralistas”, Grekas mo
kslininkas iš Efezo, kuris gyveno apie 500 
metų pirm Kristaus gimimo, buvo vadina
mas ‘'verkiantis filosofas” delei didelio nu
siminimo ir užsilaikymo ir išreiškimo be
vilčių ir nepasekmįų su žmonijos gyveni
mu. Jisai, faktiškai, buvo didžiausias pe
simistes. “Jis pirmutinis patėmijo kaip 
viskas pasaulyje ir visatoje yra nuolatinia
me sumišime, ir nieko nėra pastovaus ir 
nuolatino, o tik keičiasi, iš buvimo į nieką, 
iš nieko į buvimą; iš gyvenimo į mirtį ir iš 
mirties į gyvenimą; jis skelbė jog yra tas 
ką mes vadiname ‘niekas’; jog viškas pa
tampa arba susitveria; jog teisybė apie esu- 
mą susidaro, jog niekas, nei vienas, neiš
vengia tų tiesų, tiesų kurios simbolizuoja^ 
ma pasaka apie Feniksą ugnyje”.

‘‘Juokiantisi filosofas” buvo vadinama 
kites Grekas mokslininkas, Demokritas iš 
Abderos, Trakijoj, kuris gyveno tarp 460 
ir 357 m. prieš Kristų, delei jo satiriško at
sinešim© į visą žmonijos gyvenimą. Jis su 
didelė pašaipa kalbėdavo apie žmonijos gy
venimą ir su pajuoka žiurėjo į žmonių sie
kinius. “Jis juokėsi arba pašiepė silpnas 
jiegas daug norinčių žmonių, kadangi vis
kas buyo tikrai ir galutinai likimo rankose 
jog nieko nebuvo galima daryt ar sakyt be 
likimo nustatymo.” Šis senoviškas1 filoso
fas pakėlė teoriją apie susiformavimą visa- 
toąiš judančių atomų, ir tą teoriją vėliau 
išvystė Epikūras ir Lukretius.

sudiev aš nesakau!”
Budrikas.

w
i Sij&J 'i

KAS?
atspėti galės?

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

JAU PRABĖGO LINKS
MOS DIENOS

Jau prabėgo linksmos dienos, 
Saldus jaunystės sapnai;
Vos tik meilė sužibėjo
Ir vėl žlugo kaip matai.

Pakol laisvas buvau vyras:
Kur eini, savai'p darai,
Kad ir blogo kur padirbi, 
Tai kad laisvas, vis gerai.

Bet dabar suvis jau kita: 
Rėkia, bara mus vadai;
Už ką menką kaltin, baudžia.
Už ką ? žmogus nežinai....

Bet tai lašas viso vargo 
Prieš jūres kitų vargų.... 
Dar but gera, butų nieko, 
Bet netekau ir draugių.

Pakol laisvas — visos lindo, ’ 
Mylėj’, juokės, glamonėj’, 
Ir tik pirštu joms pamojai 
Mylėt tave prižade j’.

Bet nespėjai ant galvelės
Kaš'kietėlį užsidėt,
Jau žiūrėki, tavo draugės 
Kitus vyrus im’ mylėt.... 

Kudlius.
Karo Mokykla.

Nuo Juokų Red.: 
siekė mus aidas gerb. Kudliaus 
iš jo laisvo kalėjimo — iš Karo 
Mokyklos kurią jis pats pasirin
ko savęs įkalinimui porai metų. 
Atsimename kaip trumpais laikas 
atgal čia gerb. Kudlius dainavo 
apie “Junkerio Pasiryžimus” — 
sakė ir peklą ir dangų aplankys, 
kipšus ir angelus išvaikys, vis
ką augštyn kojom pastatys1, ir 
tt. ir tt.

Dabar jam prisimena laisvės 
dienos, ir draugės ir gal drau
gai. Bet labiau draugės. Bari
mų sako girdi kiek nenori, o švel
nių ir glamonėsiu — nebėr. Bet 
ir tie barimai tik menkniekis 
prieš tai kaip turi nukęst atskir
tas nuo mergelių kurios jam šir
dį apsaldinę buvo. Dar gerai 
butų kad jos lauktų jo, bet ir to 
jau netiki: jos kitus ima mylėt.

Su mergomis ištiesti keistai 
yra: išpradžių, karei užėjus, jos 
kareivius, o dar labiau karinin
kus, mylėjo ir gaudėsi juos kai 
kokius brangmenisl Civiliai vy
rai apsigužę pavydu aniems, tik 
ir stengėsi įsilyst Į kokią nors 
uniformą kad tik gaut mergų 
simpatijos. Bet kaip niekas ne- 
užsilieka ilgai mergų mėgiamu, 
taip nubosta ir uniformos. Ir 
tada tikrai bėda tiems kurie jas 
dėvi;

Dabar kaslink vyrų. Kur jie 
bus kur ne: 'karės lauke, svar
biuose bizniuose ar diplomatijoj 
—. visur be mergų neapsieina. 
Ir saugok die jeigu taip jų pasi- ; 
rodo pora mergų akių ir sužiba 
(savi arba sudėti) dantįs! Už
miršta viską!

štai vėl pa-

Kas mano mintis
Kas slaptingą, jiegą širdyje turės?

Kas minčių sparneliais erdves išmatuos?
Kas sielos skaistybei gyvens visados?

Kas prietarus, ’tamsą žmonijos išraus?
Kas tamsos tvirtoves pasaulyj išgriaus?

J. Gogelis.

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

Reikalaukit “Dirvoje1

DAINOS IR MUZIKA
jlChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Damų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

buvo nepasekmingi ir trukšma- 
dariai.

Pagalinus matom kad musų 
bolševikai ima suprast apšvietos 
[svarbą. Senai jau reikėjo turėt 
apšvietos draugiją ir šviestis, 
nelbutų reikėję tiek prikvaiiiot 
Su bolševizmu. Dabar, kada ap- 
sišviesit, pajusit kad jus esat 
laisvi, kad nereikia sekt nei Le
nino nei Trockio internacionalų, 
ir patįs busit savo valdovais.

Gerb. Banionis (vietinis) pa
skaitęs žinią apie Roselando (pa
lei Chicagą) ’parapijonų riaušes, 
įsako: “Dabartiniais laikais i 
bažnyčią eini žmogus 'kaip į ka
rės 'lauką.”

Taigi. Vietoj knygos, po pa- 
žasčia reikią neštis plytą, vie
toj ražančiaus, buožę ant tvirtos 
virvės, “nesą niekas nežino ir 
negali pasakyti 'kada gali užklup
ti kunigo rūstybė.”

Žiūrint į 
išvaduotojų 
tiek smagu 
mato teršiančių Lietuviškumą
Lenkiškų galūnių: “eeki” arba 
“inSki”.

pavardes Klaipėdos 
ir valdytojų, nors 
kad jų tarpe nesi-

Tėvas Katkunas (vietinis), at
ėjęs iš kito kambario, užtiko sa
vo dukterį glėbyje Jono Vait
kaus, ir jis ją bučiavo. Kadan
gi tėvui tas vyras į žentus neti
ko, perpykęs suriko Jonui:

“Kas čia do mada kad aš už
tinku tave bučiuojant mano duk
terį!”

“Turbut del to kad aš negir
dėjau tamistą ateinant”, atsakė 
Jonas.

Egipto karalių lieka- 
dienose prie Niliaus 
Tutenkhameno kape,

Kasant 
na's, šiose 
karaliaus 
alabastro skrynutėj, rasta mote
riškus plaukus. Matyt karalienė 
laidodama savo vyrą, iš gailes
čio ir meilės, nusikirpo sau plau
kus įr palaidojo juos su savo vy
ru, kaip Egipte buvo paprasta.

Moderniškuose laikuose irgi 
buvo tokių atsitikimų, štai Go
sima, žmona garsaus muziko 
ĮVagnerio, duktė taip pat gar
saus muziko Liszto, mirus savo 
vyrui, irgi nusikirpus plaukus 
padėjo juos po pagalve Wagne- 
rio grabe. Po to kaip Wagner 
buvo palaidotas, Cosima atrado 
visą knygą laiškų kuriuos jis 
slapta rašinėjo kitai moteriai.

Vieną šiokios dienos rytą, ei
nant mums į darbą, labai snigo, 
žiūrėjome per langą ir 
kad toks netikęs oras ir 
snigs beeinant.

Paskui, nedėldienyje, 
ėjo didelis sniegas, ir kada 
Įėjome įsėdėti namie, mes išėjo
me pasivaikščiot ir eidami po 
numargintu sniegu oru ir nu
klota baltumu žeme džiaugėmės 
kaip malonu ir puiku.

pykome 
kad su-

vėl už- 
ga-

Gerb. Dobilas, kurio eilės čia 
pereitame num. tilpo, “Ųž Mok
slo”, atrašė:

“Gidrb. Juokų 'Red.: Pereita 
pėtnyčia buvo man didžiausia iš 
didžiausių dienų kada pamačiau 
savo eiles — pirmutines kokias 
aš savo gyvenime, parąšiau — 
‘Dirvoje’ tilpusias. Suvirš ke
turi metai laiko atgal, kada ma
ne pabučiavo barzdotas Prancū
zas generolas ir prisegė man prie 
.krutinės kryžių, maniau jog tai 
didžiausias 
tikis. Bet 
mas mane

mano gyvenime nuo- 
mano eilių patalpini- 
dar labiau pakėlė.”

apie gerb. KudliausKalbant
paminėtą “Karo Mokyklą”, pra
šome savo Amerikiečių skaity
tojų nemanyt 'jog jis mokinasi 
'karus dirbt — tokius Ikarus ku
riais mes važinėjame į darbą ir 
iš darbo, arba vasarą į piknikus. 
Lietuvoj juos vadina ‘^koriką”, 
jeigu arkliais traukiama, o pla
tesnis karams žodis yra “tram
vajus”. Gerb. Kudlius yra ka
riškoj arba kareivių-oficierių 
mokykloj.

Gerb. Dovydas (vietinis) per
eitame num. rašo apie 'kairiųjų 
netekimą savo lyderių, laikraš
čio, ir apie partijos1 sutirpimą. 
“Dabar”, sako gerb. Dovydas, 
“likę be lyderių, organizuoja, 
bet nę partiją, ale Apšvietos 
Draugiją.”

Anot Dr. šemoliuno, musų kai
rieji iki šiolei buvo susipratę, 
bet ne apsišvietę, ir užtai tokie

LOUIS EISENBERG S 
Turi Geležinių Daiktų, Pečiuj j 

Kvaibų, VarniSių, Ctnuoja, ;! 
Lieja ir Stogams dangalų ž 
1169 East 79th St. N. E. I; 

Princeton 1387-K
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JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton^ ant milžinę laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorką kas Utarninką 
Greitas persėdimas Southamptone. 

Lietuviai ypatiškai lydima.
Į (2ra kl. $150.00) Karės tak- 

Piliavą (3čia kl. 106.50) sai ekstra 
KELIAUNINKAI Iš LIETUVOS 
sėda ant laivo Piliavoj, važiuoja i 
Southampton? ir ten persėda ant 
Milžinų laivų. Plaukia kas savaitė.

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentų. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkėj.

Cunard Line
Hotel Cleve
land Bldg. 

Cleveland, O.

1922 METU INEIGŲ 
TAKSAI

Laikas jau artinasi kuomet vi
si turi kreipti atidą į savo ineigų 
(income) taksus. Dalykas lie
čia beveik visus augusius, pilie
čius ir nepiliečius, ir visi šiofe ša
lies gyventojai turi į tai atsižiu- 

Irėti.
Įstatai reikalauja kad blankos 

I taksų ineigų už 1922 metus bu- 
I tų sugrąžinta
15 d. 1923 m. 
temai Revenue 
ir jos turi būti 
jos tų blankų 
mokesnių mokėtojams (taxpay
ers) kurie pereitais metais išpil
dė ir sugrąžino blankas; bet jei
gu ypata nesulaukia blankos tas 
nepaliuosuoja ja nuo mokėjimo 
ant paskirto laiko. Taksų mo
kėjimas arba pirmas užmokels- 
nis turi būti užmokėta kovo 
Jeigu taksai mažos sumos, 
riausia mokėti visą ant syk, 
jeigu didesnė galima mokėti 
turiomis dalimis, bet pirma mo
kestis turi but prisiųsta su blan
ką nevėliau kovo 15 d. Tie ku
rie neišpildo blanką arba neuž
moka taksų turės užmokėti bau
smę;

Nevedę vyrai, arba jeigu vedę 
o negyvena su pačia, arba mote
ris1 su vyru, yra paliuosuojami 
nuo mokėjimo taksų už $1,000. 
Už virš $1,000 turi mokėti 4% 
iki $4,000; bet jeigu uždirba 
daugiau kai $4,000 tai už virš 
tos sumos turi mokėti 8%. Už 
kiekvieną savo užlaikomą ypatą 
gauna paliuosavimo ant $400.

Vedę žmonės, kurie išviso už
dirba $5,000 arba mažiau, turi 
paiiuosavimą nuo mokėjimo ant 
$2,500. 1920 mėtais vedusieji 
buvo paliuosuoti iki $1,000. Ve
dęs žmogus skaitoma kuris gy
vena su savo pačia ir tada gali 
gauti paiiuosavimą nuo taksų

nevėliau kovo 
Collector of In- 

pristato blangas, 
išpildyta. Kopi- 
išsiųsta visiems

15.
ge-
bet 
ke-

iki $2,500. Apart to, gali gau
ti paiiuosavimą iš $400 už kiek
vieną užlaikančią ypatą. Taksų 
nuošimtis yra 4% už pirmus 
$4,000 virš paiiuosavimų, ir 8% 
už tai kiek buna virš $4,000. 
Tokiu budu, vedęs žmogus, su 
dviem vaikais, turi paiiuosavimą 
ant $3,300, neskaitant visokių 
mažesnių paiiuosavimų už gyve
nimo reikmenis-. Paveiždan, ve
dęs žmogus, su dviem vaikais, 
jeigu uždirba $4,000, turi mokė
ti 4% ant $700, arba $28. O jei
gu uždirba suvirs $4,000 tai tu
ri mokėti 8 % už tai kas yra virš 
tos Sumos.

Svarbu: Nevedę žmonės, ku
rie uždirba $1,000, ir vedę ku
rie uždirba $2,000 kad nors jiems 
nereikia mokėti taksų, jie turi 
išpildyti blankas ir prisiųsti ko
lektoriui.

Suv. Valstijų piliečiai čion gi
mę arba naturaližuoti, ir visi ap
sibuvę ateiviai gauna viršminė- 
tuls paliuosavimus (kaslink in- 
eigų taksų, bile ateivis kuris gy
vena Suv. Valstijose, kuris ne 
laikinai ar trumpai čia gyvena, 
skaitoma apsibuvusiu).

Lietuvių Biuras prie Foreign 
Language Information" Service 
pagelbės Lietuviams su visokiais 
ineigų taksų reikalais, ypatin
gai teisingais išskaitliavimais. 
Lietuviai gali kreiptis sekančiu 
adresu:
Foreign Language Information 

Service
Lithuanian Bureau 

119 West 41st Street 
New York City.

-----  NAUJOS DAINOS —— 
su gaidomis

Kurias dainuoja savo koncertuo
se Lietuvos Operos artistai —
“Oi Neverk, Motušėle’
“Stasys”
“Dui Dui Dūdele”
REIKALAUKIT "DIRVOJE1

$1.00 
50e 
50c

VIENYBES DOVANOS

<►<►

<►

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

DOVANŲ '
Kalendorių, šieninį, istoriniu paveikslu, 

Lietuviškomis spalvomis.
Knygų, 2 dolarių Vertes, ‘Vienybes’ laidos.

Prenumerata metams 
Lietuvon - -

$3.50
$4.50

193 Grand Street :: Brooklyn, N. Y,

O

o

o

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

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

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

Net ir kūdikiai pastebi!

L

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

Muffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles paęelbes jums visuomet ją. 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkft Ruffles savo aptiekoje Šiandie už 65c., arba prisiųskitė 75c. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratorijn.

F. AD. RICHTER & CO.
1O4-I14 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmoijės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill J
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125,000 Rekordų 4 už $1.00 Klaipėdos Karžygių Lai
dotuvės

Klaipeda, sausio 24 d. (‘Tfru
sų Lietuvių Balsas”). — Praėju
sią s u batą (sausio 20) Klaipė
dos kapinėse buvo laidojama mu-

Lietuvos Seimas Pri 
Mažąją Lietuvą

Krnnass sausio 23 d.- 

tsvos!Seimas šiandien riuti 

išriti Mažosios Lietuvį 

imą kuri teteikė Gdbėjii 

mitely Seimas paimti sa

AMERIKONIŠKI
A2662 Mickey ......... ............ Muzukilis Trio 

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

" 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 ........ Vriška Daina 
A2771 You Can’t Get Lovin' .......... Moteriška Daina 

Pickaninny Don’t You Cry .... Moteriška Daina 
Tell Motehr I’ll Be There .......... Vriška Daina 
Mork for the Night is Coming .... Vyriška Daina 
Y earning ........ ’........
Karavan .............. 
Tell Me .............. • . 

Breeze, Blow My Baby Back
A2784 Forever Blowing Bubbles .. Saksofonų

" Beautiful Ohio ............ Saksofonų 
A2802 Dovvn by the Meadow Brook ..........

" Enid—Valcas . .... ................
A2806 Ida and Dot Polka ................................

" Four Little Blackberries ........... Xylofono Solo 
A2809_ Casey Jones .. .............. Vyriškas Duetas

" Steamboat Bill ........ ........ Vyriškas 
A2821 Tell Me ........ .-.............. . Vyriškas

" Wonderful Pal .................. Vyriškas
A2835 I Gave Her That .... ., ...... .... Vyriškas

” Don’t Take Advantage .......... Vyriškas
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas

” Somebody ........................ Vyriškas 
A2901 Oh! 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 ..
A2984 You're the Only Girl That Made Me Cry .

” Drifting ..... . .......
A2987 Repasz Band March ...

" American Legion March

A2772

A2773

A2783

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Šokiams 
šešių 

Orkestro 
.. . Beno

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

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

......... Duetas 
............. Duetas 

.. Vyriškas Solo 
... Vyriškas- Solo

Solo 
.kvartetas 
Beno Muzika 
Beno Muzika

MAIŠYTI
E334

E337
£338

IE343

E368

E1503 Polka ....................... 
Piesn o kazakie .......... .... 
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 .............
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 ... 
Nočenka temna .............. 
Nočevala tučka zolotaja ......, 
Prijdi ko mnie ....... ....... 
Na zarie ..................... 
Pjanyj čumak ............... 
Sidit holub .................
Kniebohrer Ladler .......... 
Aus dem Hochwald, Valcas .... 
Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
Sliczna, Polka ............... 
Murklange I ......... ....... 
Murklange II . ............... 
Kamarinskaja ............. 
Persidskij marsz ............. 
Munchener Trompeten Landler 
Birkenstoaner Landler ....... 
Lnmer an der Wand lang
Einmal ist keinmal ........... 
Zillertaler Postillion Marsch ... 
Auf der Alm, Waltz ..........

E2187Gaishergbaum Landler ....... ’’ Wivf-o Crnce '/ole/
E2190

EI 620

E1623

E1683

E1686

E1711

E17.16

E1738

E1794

EI 886

E1888

E1890

E1910

E2004

E2018

E2129

E2181

E2182

E2187

Akordeonų _ Trio 
Rusiška Daina 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

...... Orkestrą 
Stygų Orkestrą 

. Vokiška 
Vokiška

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

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

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

su 
su
su 
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

E2710

E2711

E2712

E2714

E2720

E2764

E2765

E2767

E2768

Dailia 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

ko Malają Lietuvą.

Pim šito nutarimo Mii 

Pirmininkas Galvanausk 

me pasakė šitą kalbą: 

‘’Paskutiniame savo

ne man teko Seimui išdt 

padėtį kokia susidarė K 

Krašte, būtent gyvenk 

dd savo valnybės ir p 

viso krašto valdžios į s 

hs.

“Reikia pasidžiaugti 

msios Lietuvos valdu 

padaryti jau diddį dai 

šaukti Krašto Seimą, i 

didžiausios reikšmės ž( 

dį būtent kad Mažoji 

amžinai susijungia su 

Lietuva į vieni Lietuve 

bliką. (Didelis pritari 

mas.)” Toliau Minist 

mininte perskaitė De 

Maigios Lietuvos Sero 

laka pastebėti, ka!

nisferis Pirmininkas t( 

ta ddiū kuri iki suk
1 dė Klaipėdos Kraštą, ti 

vedė prie katastrofos, 

raidžia nežiūrėjo žmon 

kuri yra didžiausias va 

matas, šita valia dab? 

škia tikroje savo form 
‘ tytoje jau perskaityto 

; rijoj-

Lietuvos Respubliki 

' iš vykdomosios Maž 

valdžios yra gana 

riuomi ji prašo medf 

Mažąją Lietuvą, n 

okupacinė valdžia i 

šalies ūkiškąjį gyve 

kraštui gręsia sug 

Po stos Minister 

ko kalbos Lietuvos! 

jau ririuj pranešta, 

(tarimą Mažąją Liet 

globon Lietuvos Reą 

Taigi Didaosi(B i 

Uetuvos susijungimą 

kinta. Abu brolišku 

per šimtmečius juos 

bežius jau veik bus si 

sugriautas pačiu Liet 

jolde pasaulio tamsus 

dar menkiau kokiu te 

diptalavimai čia i 

padarys, lietuviu su 

pergalėjo ir pergalė

Valio Suvienytoji

▼ v

Žmonių Upas I 
imtoj Liet

Merkinė. — No 

Lietuviai kenčia su 

jungą ir dažnai krau 

vis dar Tėvynės me 

širdyse. Juo smari 

ėmė juos persekioti, 

čiau ją širdyse užsii 

nes meilė, ir trokšt 

dienos išvysti Tėvynl 

atgautiVfaią. Kail 

sta musę pusėn, pris: 

turiško laikraščiu, 

tekužėn noriai juos

I mintimis dalinasi N 
klupo juos Lenką žan> 

tančius Lietuviškus 1 

t nuo kurią ne vienam 

gauti Lenkiškas bizu 

Įėjima atsidurti. R 

kai! Jie pripratę kenti 

ris dar laukia prašvii 

lutės.

lenkai matydami ki 

daug suaugusių jauni 

juos šaukti kariumenei 

SužmįjękadboskMi 

menę, visi išbėgiojo 

kur dabar prišėna 

gas, badas ir Salts. I 

da dalyvauti seimo 

bet jie griežtai para 

dalyvausią. Bet štai 

Lietuviškus laikraš 

liūdną straipsnį km 

k kįh abejonė ar Lie 

ūdi Vihriy atgaut 

ta dienos suvirko ju 

°taiiė giedras danj 

> J Aparta.... Date 

•kaime girdisi vie 

numo fe, kuriuose 

-pražuvenL... Sus 

ji stengiasi sužadinti, 

žaigalima.... Ir® 

susijudinę kad rodos j 

kasnemiek Nežinok 

Nežino ar stoti Lenku 

flėn ar ne. Truputį b

I kai aprimę, bet dabar) 

žė milicijos, kurie vai 

laimus ir gaudo jaunu 

fe baugina jog reikė 

toodą mokėti kad s 

^jo laiku, Kai kurie

su puolusieji savanoriai karžy
giai. Tai 'buvo laidotuvės kokių 
Klaipėdos miestas ir kraštas jau 
apie 600 fmeltų nebuvo matęs. 
Po tokio ilgo-ilgo laiko iš atėjū
nų junga išvaduotasis Kraštas 
savo namiškiu ’Lietuvišku Ibudu 
išlydėjo tuos brangius mielus sa
vanorius drau'guls kurie savo 
krauju savo brolių vainybę iš
vadavo.

Laidotuvės prasidėjo 1 vai. po 
pietų, žmonių buvo suėjusi di
delė daugybė. Lavonbažnytėlėj 
mišią laikė musų gerb. Kunigas 
Dr. Gaigalaitis iš šventojo Raš
to žodžių: “Buk vieniais iki mir
ties, tai duosiu tau gyvasties vai
niką !” Tada “Aidos” Draugai 
gražiais sujudinančiais balsais 
pagiedojo giesmės “Jėzus mano 
mielasis” perskyrimėlį. Po pa- 
giedojimo susirinkimas išėjo ir 
lauke sustojo eiti prie kapo duo
bės. Pirma ėjo du savanoriu, 
nešdamu didžiąją Lietuvos šau
lių Vėliavą, ant Ram’byno šven
tės padovanotąją Mažajai Lie
tuvai, su užrašu:

“Laisvę Pažinę Jugno NeviB- 
ksim.”
šitą vėliavą sekė pulkas savano
rių, taigi draugai savo puolusių
jų karžygių. Tada ėjo nariai 
Vyriausio Gelbėjimo Komiteto, 
lydimi dviejų Lietuviškų vėlia
vų. Paskui jų vis po šešis sa
vanorius nešė tris grabus — čia 
tai musų puolusieji broliai išva
duotojai. Paskui jų Kun. Dr. 
Gaigalaitis kunigišku rubu. Ta
da Birutės Vėliava, su užrašu 
1885. Abišaliai jos ėjo Jaunų
jų Draugijų “Santaros” ir dar 
viena kita Lietuviška vėliava, 
šitas vėliavas sekė vienas “Bi
rutės” narys, tada Amerikos 
Lietuviai, Gaivinimo Komitetas 
ir Aidos nariai nešdami visą 
daugybe puolusiems karžygiams 
pagarbinti padubtųjų vainikų. 
Juosius sekė visa daugybė paly
dėt atėjusių žmonių. Abišaliai 
šito kelio kareiviškom eilėm sto
vėjo ant žirgų sėdinti savanoriai 
raiteliai, paskui savanoriai pės
tininkai.

Prie kapo sustojus, Kun. Dr. 
Gaigalaitis laikė sujudinančią 
prakalbą. Po prakalbos “Aidos” 
nariai sujudinančiais* balsais pa
giedojo “Kuns esmi ir togidel į 
žemės kartuntą virsiu” ir “Dva
sia tik pakelkite nuo šios žemės 
pageidimo”. Po pagiedojimo pa
sigirdo visa eilė pasveikinančių 
puolusius už išvaduotąją Tėvy
nę prakalbų. Pirmiausia labai 
svarbiais žodžiais puolusius svei
kino Vyriausiasis Savanorių Va
das Budrys. Tada kalbėjo var
dan Gelbėjimo Komiteto Vana
gaitis, po jo A. Ivaškevičius bei 
Marius, du draugu Amerikos 
Lietuviu. Po jo vardan Mažo
sios Lietuvos Jaunimo sveikino 
Braks, tada dar vienas gerbia
mas Lietuvis sakė kalbą.

Įleidžiant grabus į duobę, ant 
jų metė gražių gėlių tūlos mer
gaitės, į ašaras susijudinusios. 
BjTant žemėms ant grabų, vi
sas žmonių susirinkimas giedo- 
jodo “Ir kada iš kapų prikelsi 
kūną mano”, čia visų žmonių 
akyse suspindėjo graudingos 
ašaros. Palaidojimui atlikus, iš 
savanorių šautuvų trijomis sal
vėmis pasigirdo trenksmingi 
grausmai, paskutinysis pasvei
kinimas savo puolusiems karžy
giams jų kovos draugų. Tada 
platusis kapas su kaupu apsi
dengė daugybe visokių vainikų, 
ir žmonės tyliai bei sujudinti 
išsiskirstė.

Ilsėkitės saldžiai, Lietuvos iš
vaduotojoj žemelėj. Jus musų 
Atpirkto jai Broliai Karžygiai!

v v

Lietuvos Darbininlcų 
Džiaugsmai

Kaune sausio 18 d. įvyko mil
žiniška visų Kauno darbininkų 
manifestacija del Klaipėdoj įvy
kių, kurioj ėjo virš 20,000 daly
vių. Kiekvienas fabrikas, visos 
darbininkų -kuopos nešė savo vė
liavas ir plakatus su ūbaisiais 
sveikinančiais brolius Klaipėdie
čius. Darbininkų manifestaci
jos pradžią paskelbė visam Kau
nui ir jo apielinkėms skardus 
“Laisvės Varpas” iš Karo Muze- 
jaus bokšto. (“DaJ-b.”)

........ 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

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

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

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore ....... 
” Chata moja rublennaja ....... 

Tam za tychym za Dunajem . 
lito za namy za nym ...... 
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 ........ 
Temų 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 .................... 
The Firecracker ............

E4246

E4251

...... Orkestrą 

.... Orkestr?
.. 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 Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

,....... Orkestrą 
........ Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4252

E4286

E4292

E4293

E4314

E2709 Ant Dunojaus bangų, Valcas 
” Brangenybės, Two-step šokis 

Ispanų šokis ............... 
Preludijos . . ............. 
Bože cos Polskę ..........., 
Z dymem požarow ......... 
Jojne ..................... 
Barykady ................ 
Cztery latka wierniem služil 
Byla babulenka. Kum i kurna 
Po ulicie mostovoj ...... 
Kak u nas .....*......... 
Strejk ....... . .. ....... 

Bez roboty .......... . 
Polka w szafliku ......... 
Fraida na Saskiej kępie ... 
Widok Warszawy, Valcas 
Zloto i srebro ........... 
Marsz Poludniowej Ameryki .. 
Trzy kamienie, Three step ....

E2771 Troika ...............r..... 
” Moskva ................ ......

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

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

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

E2871 Magda, ....................... 
" Tego nietrza robic ........... 

E2873 Oknisty, Mazurka ............ 
” Spotkanie cyklistow ...... .. .. 

E2917 Polskie perly I ..............., 
” Polskie perly, II .............. 
" Wiejski marsz ............... 

E3289 Kur bėga Šešupė ....... ^...... 
” Karvelėli mėlynasis .......

E3293 Krakoviak ................... 
. ” Gdzie dom jest moj .. . ....... 

E3294 Aforyzmy Kindermetha ....... 
Hej z gory ................... 
Dajže Bože dobry čas ....... 
Ne sam že ja oženivsia ....... 
Dyvlius ja na nebo ........ 
Stoit javir nad vodoju ......... 
Diedukas, Polka .............. 
Saldžios lupos, Polka ......... 
Stumbriškių polka .......... 
Jurgiuko kazokas ...........
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 
O j 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—“Jestein doktor z Medyny" Lenkiška Daina 
Nie wiem sam ........... 
Wiuzanka kwiatow Polskich 
Kujawiaki ludowe ....... 
Polka Mazurka ........... 
Pas-d'Espagne ............ 
K to wesolo umie žyc....... 
Na wodzie ... ..

E3479 Wieczory zimowe 
” Dziadunio, Polka .

E348l> Na falach Dunaju, Valcas .. 
” Djabelek, Polka ...........

E3488 Posledniaja piaterka .......
” Serdco liubvi, Mazurka ...... 

E3513 Carmen Sylvia, Valcas .....
" Erinnerungen an Herkulesb’d, Valcas . 

čto za piesnia ............ 
Vdol da po riečke ......... 
Den Gospoden nastupaet .. 

K oruziju ................ 
Ilgu, ilgu man ant svieto . 
Mano skarbas, Valcas ..... 
Sprzedana kanapa . .
Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
Kometa Hale ja .......... 
Majcherek u adwokatowej .. 
Iz pod kamuška, Mazurka .. 
Gusarskaja polka .......... 
Ein Herz und ein Sinn ..... 
Kartner Madeln, Maršas .... 
Parobecek ei ja ........... 
Polak nie sluga .......... 
Elekt.ryczny Tramwaj, Polka 
Mazur Wilanowskiego ...... 
Kur vėjai pučia ............. 
Esu garbingas vyras ....... 
Smiech, Polka ........... 
Halina, Mazur .............. 
Atėjo žiemelė ....'......... 
Vai kad aš išjojau ......... 
Sveika Marija ........... 

Avė Maria, Lotyniškai ......
E3855Kacheli .. ................... 

" Bajuški baju ............... 
E3885 Od sela, do sela .......... 

Oj, 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
Uz ty niwa moja .........................  Rusiška Daina
Gerkit šaltyšiai ........... Lietuviškas Choras 
Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras 
Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas 

Jaunystės atminimai ...... Lietuviškas Monologas 
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 ...... 
Ludu moj ludu ...... 
Owczareczek .......... 
Nie wydrze'eie ......... 
Rusų Liuosybės Maršas
Pity me ............................ Orkestrą 
Circus Clowns................................................ Benas
Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 
Pilviškių valcas ...................... Benas 
Pieęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas 
Czarujące Oczy, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Rutu Darželis, Mazurka 

Jaunimo Polka . .... .
E4241 Na fijarce .........»... 

” Žyczenie ..............

E4361

... Lenkiška 
Lenkiška 

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

Daina 
Daina 
Dairia 
Daina 
Benas 

...... Orkestrą 
Ispanų Orkestrą 

Ispanų Benas 
E4440 Hay Harvest, Polka .... Rusų Balalaikų Orkestrą 
_ ” At a Russian Inn, Valcas .... Rusų Balalaikų^Ork. 

Tranš-Atlantic March .... 
Flag Parade March ...... 
Kuku in the Woods, Valcas 

An Old-Timer, Valcas.......
Časovoi ............... 
Ach ty rošča .............

E4448 Divėa w siniach stojala .., 
” Oj o luzi .................

E4456 Pod Polską chorągwią ....
” Zbior Polskich . ...... v . 

Jednosc, Polka ........... 
Na Polskiej sali ........... 
Bliznięta, Mazur ......... 
Od dworu do dworu....
Our Boys of—69th ...... 
Doughboys to the Front ... 
My Loving Star ......... 
Edelweiss and Violets ..... 
Spanish Gypsy Dance .. 
Night of Love..................
Mielaširdystė ............. 
Vai verčia, laužo ......... 
Krakowskie wesele ...... 
Ulan ................... 
Marsz Wolnosci .......... 
W dzien swiateezny, Polka 

E2918 Dziennikarski mazur .....
” Pomnikowy mazur .............

E3093 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 
Oi Motule .............. Lietuviška Choro Daina 

Motus, Motuše .. .«....... LietUrakas 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 ...... ... 
Mes padainuosim . 
Saulelė Raudona . 
Beauštant) aušrelė
Gimtinė šalis ............ J. Čižauskas, Baritonas 
Sunku gyventi ......... J. Čižauskas, Baritonas 
Hop, hop, mazur ............ .... Orkestrą
Fokusu, Oberek ............... Akordeonas Solo 
Mazur ........../ .......... Akordeonas Solo 
Solnedgang i Sverige ........ Skandinavų 
Eko fram Skandinavien ...... Skandinavų 
Queen of the Mountains ..................

E4366.. Lenkiška 
... Lenkiška 
.. Lenkiška 
.. Lenkiška 
............ Orkestrą 
...... Orkestrą 
........ Orkestrą 
......... Orkestrą 
........ Orkestrą 
..... . .... Choras 
........... Choras

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

... Ukrainų 

... Ukrainų 
... Ukrainų

.. Rusiška 
Rusiška 

. Ukrainų 
,. Ukrainų
.. ... Akordeonas 
..... Akordeonas 
....... Orkestrą 
....... Orkestrą 
.......... Benas 
.......... Benas 
......... Benas 
......... Benas 
.......... Benas 
......... Benas 
.......... Benas 
..-. ...... Benas 
.......... Benas 
........ Benas 

Benas 
Benas 
Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

E4367

E4372

E4441

E4442

E4446

Benas
Benas
Benas
Benas
Daina
Daina

...... Rusiška 
....... Rusiška 
...... Ukrainų Choras 
..... Ukrainų Choras
.............. Benas 

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

....... ...... Benas 
..... ........ Benas 
.... . Akordeonas Solo 
...... Akordeonas Solo
.. . .......... Benas 
............... Benas 
....... Gitarų Duetas 
...... Gitarų Duetas 

... Ispaniška Orkestrą 

..... čigonų Orkestrą 
...... M. Petrauskas 
....... M. Petrauskas
.... Lenkiška Daina 

....... Lenkiška Daina 

............ Orkestrą 

............ Orkestrą
.......... Orkestrą 

..................... Orkestrą

E3304 Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

.. Orkestrą 

.. Orkestrą 
Akordeonas 
Akordeonas

Kirta in Gross Stritzelsdorr .... ........ 
Der Steirerbua .................. Vokiška 
Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška 
Kuntslerleben, Valcas .........,.......... 
Ueber den Wellen, Valcas .. ...........
Liebestraum nach dem Ball .............. 
Stephanie Gavotte ....................
Behut dich Gott .................. Kornetą Solo 
Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kornetą Solo 
Marsz ................................ Benas 
Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ....... ...... Benas 
Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 

1 sveikatų, Maršas ...................... Benas 
Per šilą jojau ............ Lietuviškas Kvartetas 
Žydas Statinėje ............. Polka, Orkestrą 
Ruszaj .....................
Cziribiribin, Valcas ....... 
VVszvscy to robią ........... 
Polka .................... 
Oswiadczyny, Valcas ........ 
Herkules, Maršas ........... 
Zlote liscie, Mazur ......... 
Moja luba, Waltz .......... 
Poslaniec, Marsz ........... 
Amerykanski taniec, Two-step 
Ostatni dzien dzisiejszy .... 
Kolo Jabloni .............

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

E22G2.I Das, Lercherl 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 Vilnis, Valcas .... 
Sudiev, Mazurka .......... 
Varpelis, Valzas .......... 
Mano mielas, Polka ....... 
Bartoszu! Bartoszu! ...... 
Nad moją kolyską .... 
Jojau dieną ......... 
Saulelė raudona . ... 
Už šilingėlį .........' 

Šu nakcialy .......... 
Bum-čik-čik. Mazurka 
Dėdienė, Polka ....... 
Lapųnėlė, Polka-Mazurka .. 
Našlys ......;.............. 
Ta-ra-ra-bumbia, Ach vi seni 

A telegramke ............... 
Pišou w tiater ............ 
Hrycko Mudryj ............. 
Kehraus Polka.....................
Der lustige Steirer ................
Ostatni mazurek .......... 
Czerwony sztandar ....... 
Zwiazkowy mazur ......... 
Ach, te oczy .............. 
Marsz narodowy Polski .......
Polonez 3-go Maja ........ 
Meditation .............. *. Muzikalia 
Hearts and Flowers ........ Muzikalia 
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 ..............

"Wapomnienia o Polsce ......
E2546 Blękity Dunaju, Valcas .. 

” Julia, Valcas ....................
Šalies grožybė, Valcas ...... Akordeonų 
Žuvininkų Valcas ............ Akordeonų 
Kalnų augštumose, Valcas .... Akordeonų 
Kariškas maršas .............. Akordeonų 
Kochac to žic ............. Lenkiškas 
Wszystko przemija ......... Lenkiškas 
žyimy poki kipi krew ........ Lenkiškas 
Barkarola ................ 
Skowroneczek spiewa ....
Noc księžycowa........... ...
Raseinių Polka ...........
Kazokas, Valcas .......... 
Saplei nusileidžiant, Valcas 
Mano mylimoji, Valcas 
Onutė, Polka . ......... 
Išreiškimas meilės, Valcas 
Visur linksma, Valcas ... . 
Šok Į ratą, Mazurka ...........
Rašėjas ir kaimietis ...... 
Teklytė, Valcas .........

E2196

E2199

E3305

E3314

E3315

E4458

E4458

E4467
..... Orkestrą 
........ Daina 
........ Benas 

Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
....... Muzika 

. 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
i Daina

Oj ra i Rach-ciach—Polka .«. 
Trzeci Maj .................. 
Monte Cristo—Valcas ........ 
Amerykariski 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 ....... 
Nieplač Ditia ......... 
Aria Oniegina ......

Krakoviak .. J.... •- r 
Vylitaly orly ........
Ciesz sic Matko Polski 
Gwiezdisty marsz ... 

Polskie tance, I ...... 
Polskie Tance, 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 .

i Zillertaler, Postillion Marsch .. 
Blaue Augen ...........

i Rodymyj kraju ........ 
Ridna mova ............

i Die veranglueckte I ......
" Die verunglueckte II .... 

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

E1036 Marsz-Polka .......... 
" Polka .............

E1066 Alle Leute tuen as .......
" Mach' Dich dran! .......

E1145 Po francuski i po ruski .. 
” Nahaika moja ........ .

EI 188 Goiserer Schuhplattler II 
” Goiserer Schuhplattler II 

E1247 Ungarų Šokis ..........

£433

£558

E560

E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881
E883

E884

E885

E888
£898

E900
E954

E984

E2203

E2220

E2224

E2227

E2234

E2235

E2237

E2238

E2244

E3317

E3350

E3352

E3354

E4469

E4470

E4474

.. Armonikų 
.. Koncertinų 
.. Koncertinų

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

E2278

E2308

E2317

E2340

E2342

E2359

E2360

E2387

E2393

.... Akordeonas 

.... Akordeonas 
..... Akordeonas 
..... Akordeonas 
....... Orkestrą 
........Orkestrą 
....... Orkestrą 
...... Orkestrą 

...... Xylofonas 

...... Xylofonas 
....... Orkestrą 
....... Orkestrą 
....... Orkestrą 
...... Orkestrą 
.. Vokiška 
.. Vokiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų

Rusiška 
Rusiška

E4477
E3362

E4478
E3364

E3413

73414

73417

E3477

E3583

.. Lenkiška Daina 

....... Orkestrą 
........ Orkestrą 
...... Orkestrą 

........ Orkestrą 
Lenkiškas Duetas;

... Lenkiškas Duetas 
.... Akordeonas 
. .. . Akordeonas

. . Akordeonas 
... Akordeonas 

Rusų Daniu 
Stygų Orkestras

.. Orkestrą 
Orkestrą 

Rusiška Daina
. Rusiška Daina 
.. Rusų Choras 
.. Rusų Choras 
. M. Petrauskas 
...... Orkestrą 

.. Lenkiškas Monologas

E3150

E3152

E3157

E3189

E3190

E3192

E3242

E3243

Choras
Choras
Choras
Choras

Lietuviškas 
Lietuviškas 
Lietuviškas
Lietuviškas

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina

......’......... Kvartetas 
................ .... Benas 
.. Glemžų Pranė, Monologas

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, , Tenoras

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
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

. Lenkiška 
Lenkiška

E3586
E3245

E3623

E3G29

E3630

E3634

E3661

E3249
E4479

Lenkiškas Monologas 
Lenkiškas Monol. 

...... Akordeonas 

........ Akordeonas 

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

Orkestrą 
Orkestrą 
Kvederas 
Kvederas 
Orkestrą 
Orkestrą 

M. Petrauskas 
... M. Petrauskas 
. Marė Karužiutė 

. . Roller, Soprano 
Rusiška 

.. Rusiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų 

Rusiška 
.. Rusišką 
. Lenkiška 

. Lenkiška

E4483

E 4503
Oh Tip Toe 

E4504 Young and Old, Mazurka .. 
Home Again, Mazurka ..... 
Polski przemysl niech nam 
Spiew wloscian Krakowskich 
International March ..........
Riviera March ........... 
Jestem sobie ulan zwawy . 
Zamknij Kaska wrota . 
Khaki Boys March .... 
Among Flowers, Valcas 
Piesn wolnosci ........ 
Jedzie ulan lasem .....
Red Heart Sweetheart, Polka 
One Evening With a Jolly Bunch 
Girls from the West .......... 
Peasant Feast, Valcas ........

E4639 Happy Hours in Golden West I, . . 
” Happy Hour in Golden West II.

V gostiah .................. 
Komičeskaja smies _........ 
Gypsy Love, Valcas ........ 
Don Juan, Valcas ...«........ 
Gdzie to jedziesz, Jasiu ......

Spiewki oddzialu Beliny .
Country Fair ............... 
Evergreen, Polka ..........a 
Homeward Bound, Onė 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 ..............

E4753 Cupid's Dream .’......... 
” Colibri, Valcas ............

Piesn dziadowska 1 ....... 
Piesn dziadowska 2 ...... 
Rosemary, Polka .......... 
Hop sa-sa, Šokiui muzika .. 
Stražacka Polka 
Na Rozgrewkę, Oberek .... 
Choma pjanyj ......... 
Oj chodyla divčina berižkom

E3736E2394......... UJcrainų
..... Ukrainų Duetas 
Vokiškas Pasakojimas 
Vokiškas Pasakojimas 
..... Lenkiška Daina 
..........Lenkiška Daina 
......... Akordeonas 
......... Akordeonas 
....... Akordeonas 
......... Akordeonas 
.. Rusiškas Monologas 
. Rusiškas Monologas 
,........... . . Benas 
,............ Benas 
Z.. Čigonų Benas 

O kur buvai, dieduk mano......... Lietuviška Daina
Lietuviškas Monologas 
Lietuviškas Monologas 
Lenkiškas Monologas 

............ Orkestrą
......... Daina 

..Lenkiškas Monologas 

.. Rusiškas Monologas
... Duetas 

Daina 
Daina 
Daina 
Dajna 
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

E1248 Velnias ne boba I ....... 
’ " Velnias ne boba II.........

E1266 Žyd przy telefonie ...... 
" Więgierka .......... .. ..

E1270 Santa Lucya ..........
K " Soltysiak . ............... 

Siuda v Piter ....... 
Prežde i teper .......... 
Reve ta stohne ... .•...... 
Oj u Luzi ............. 
U sosida chata bila ..... 
Ichau kozak za Dunajem 

1313 Did rudyj ................
?’ Oj zdorova čornobrova ..

E1314 Oj'Dnipre, mij Dnipre ..
" Oj ščož dusi zahul ranaja 

EI318 Halt's enk z'samm* . ...
” Neuer steirischer, Landler

E1365 Szniul swatem u pana Karola Lenkiškas 
Kobieta į ksiąžka .............. Lenkiškas 

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

Polka Karasinskiego ........ 
Na talach Dunaju Waltz .........
Busby—Polka ................ 
Adam ............. _. . ?........ 
Gluckssterne Valcas ... .......
Bartolomaus Valcas ........... 
Ein Wintermarchen-Valcas .. 
Fruhlingstraume Valcas ....... 
Hemalser Kinder ............ 
Hopsa Polka ............... 
Frohsinn Polkži ............. 
Nieder-Oesterreichischer Tanz .
Beim Kammorfensterln ........ Vokiški 
Am Eislaufplatz ................ Vokiški- 
Sulzer Lanlder ................ Klarnetų 
Steirer Deandln ...

E1499 Poloter ..
” Utoplennik

E1304

E1311

E1312

E1377

E1378

E1416

E1440

E1441

E1444

E1452

E1484

$125

E4510
E2395

E2396

E2398

E2399

E2423

E2434

Ė2436

E2461

E2469

E2494

E2495

E3766 E4534
73798

....... Rusų

... Rusų
.. Ukrainų

Ukrainų

Lenkiška 
Lenkiška

E3833

E3841

E3842

E3900

E4028

E4039

E4061

A 
A. E4539

E4562

Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų
Ukrainų

Lenkiški

Rusiški 
Rusiški

E2511

E2526

E2527

E2530

E2643

E2580

E2582

E2593

E2594

E2595

E2652

E2653

E2654

E2705

E2707

Muzikalia 
Muzikalis

E4062

E4077

E4078

E4098

E4099

E4115

F4117

E4118

E4152

E4153

E4165

E4173

E4181

E4185

E4238

. Lenkiška
Lenkiška 

. Lenkiška 

.. Lenkiška

Lenkiška
Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina
Daina

Daina
Daina 
Daina 
Daina
Benas

Benas 
Benas 
Daina 
Daina

Columbia

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

,.. Smuikų Duetas 
.... Smuikų Duetas 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
Muzikalia Kvartetas 
Muzikalia Kvartetas 
.. Lenkiška Daina 

... Lenkiška Daina
Varpas Solo ir Orkestrą 
....... Meksikonų Benas 
...., Lenkiška Daina 
........... Lenkiška Daina 

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 

E6040 O Bože Jezu, Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 
..... Lenkų Choras 

. Lenkiškas Duetas 
... Lenkiški Juokai 
........ Orkestrą 
.......... Orkestrą 

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

E456?

E4G14

E4615

E4654

E4658

E4683

E4694

E4722

E4723

E4724

E4751

E4761

E4790

E4921

E6036

” H ei bracia, czy wy spicie . 
E6041 Chlopskie wesele ........

” Jak wiesz že nie potrafisz 
E6042 Kuba Jurek, Mazurka ...

” Bialy mazur ........... . 
E6043 Niewinna panna .........

" Smieszna sztuka ......... 
Zgadzasz šie ? .......... 
On byl dūžy, ona mala ... 
Piękna Warszawo ....... 
Slowianin, Mazurka ..... 

Kirka am Land ......
Bierpolka .. . ...........

E6044

E6045

E6056

Lenkiškas
Lenkiški 

. Lenkiški 
. Lenkiški

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

....... Orkestrą

Grafonolos už $75
Kreipkitės j Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
į©@©©©©®©©©©©@©©®©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©®®©®©®®®®©©®®®®©®©@©@®©©©©©®©©®©©©
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LIETUVOS
ledos Karžygių Lai

dotuvės
pėdą, sausio 24 d. (“ftu. Į 

:uvių Balsas”). — Praėji- 
batą (sausio 20) Klaipė- 
ainėse bu vo laidojama no- 
ilusieji savanoriai karty- 
Pai buvo laidotuvės kokli) 
jos miestas ir kraštas jau 
>00 metų nebuvo matęs, 
io ilgo-ilgo laiko iš atėjo- , 
nga išvaduotasis Kraštai 
anriškiu Lietuvišku budo 
o tuos brangius mielus a- ; 
us draugus kurie savo 
i savo brolių valnybę ii- ' 
>.
lotuvės prasidėjo 1 vai. po ; 
žmonių buvo suėjusi di- ■ 

augybė. Lavonbažnytėlėj ' 
laikė musų gerb. Kunigas 
u'galaitis iš šventojo Rai Į 
tių: “Buk vienus iki mir- . 
i duosiu tau gyvasties vai-
Tada “Aidos” Draugai , 

is sujudinančiais balau 
ojo giesmės “Jėzus mano 
is” perskyrimėlj. Po pa- 
imo susirinkimas išėjo r į 
sustojo eiti prie kapo d» ; 
Pirma ėjo du savanorių 
nu didžiąją Lietuvos šai ’ 
liavą, ant Rambyno šva- . 
ido vanotą ją Mažajai U [ 
su užrašu: 
isvę Pažinę Jugno Nevi-1 

ėliavą sekė pulkas savana-[ 
ūgi draugai savo puolusi)- I 
iržygių. Tada ėjo narni 
usio Gelbėjimo Komitetą Į 
i dviejų Lietuviškų vėlia- i 
’askui jų vis po šešis s-' 
ius nešė tris grabus — Si 
įsų puolusieji broliai išvi
jai. Paskui jų Kun. Dr. Į 
laitis kunigišku rūbo. Ta-I 

irutės Vėliava, su užrašo
Abišaliai jos ėjo Jauno-■ 

augi jų “Santaros" ir dar 
kita Lietuviška vėliava 

vėliavas sekė vienas “Bi I 
narys, tada Amerika ' 

iai, Gaivinimo Komitetu ' 
los nariai nešdami wį|. 
ię puolusiems karžygiai / 
imti paduotųjų vainfta 
s sekė visa daugybė prij
ojusių žmonių. Abišali! 
lio kareiviškom eilėm sto
ut žirgų sėdinti savanorio f 
ii, paskui savanoriai pes
ai.
i kapo sustojus. Kun. Dr. ! 
aitis laikė sujudinančia j 
bą. Po prakalbos “Aidos’ į 
sujudinančiais balsais pi-1 

o “Kuns esmi ir togidel į Į 

kartuntą virsiu” ir “Dra- į 
: pakelkite nuo šios žema 
imo”. Po pagiedojimo pa- 
o •visa, eilė pasveikinančiu' 
liūs už išvaduotąją Tėvy- 
-akalbų. Pirmiausia labai 
ais žodžiais puolusius arei- 
Iyriausiasis Savanorių Vi- Į 
udrys. Tada kalbėjo vir- 
Jelbėjimo Komiteto Vara- 
, po jo A. Ivaškevičius ba I 

ra, du draugu Amerikos 
nu. Po jo vardan Ma»| 
sietuvos Jaunimo sveikini' 
,, tada dar vienas gerbia f 

Jetuvis sakė kalbą.
džiaut grabus Į duobę, ant Į 
stė gražių gėlių tūlos met-Į 
i, į ašaras susijudinusios, 
it žemėms ant grabu, ū 
monių susirinkimas giedo- 
“Ir kada iš kapų prikels 
mano”, čia visų žmoni,

s uspindė j o graudingos Į 
s. Palaidojimui atlikus, iii 
orių šautuvų trijomissri- 

pasigirdo trenksmiogi 
mai, paskutinysis pasva-Į 
as savo puolusiems karty- 
s jų kovos draugų. Tadai 
sis kapas su kaupu apsi- 
i daugybe visokių vainiko, 
nonės tyliai bei sujudinti 
rirstė.
ėkites saldžiai, Lietuvos B- 
jtojoj žemelėj, Jus mosi 
klojai Broliai Karžygiai!

v ▼ v

etuvos Darbininkų : 
Džiaugsmai

one sausio 18 d. įvyko mi
tą visų Kauno darbininko I 
festacija del Klaipėdoj įvy- 
runoj ėjo virš 20,000 daly- 
Kiekvienas fabrikas, vises 

ninku -kuopos nešė savo n- 
s ir plakatus su ©balsiais 
inančiais brolius Kiaipėdie 

Darbininkų manifestai 
radžią paskelbė visam Km 
ir jo apielinkėms skardu 
svėa Varpas” iš Karo Muff 
bokšto, / (“Dafb.1 r

Lietuvos Seimas Priėmė 
Mažąją Lietuvą-

Kaunas, sausio 23 d. — Lie
tuvos Seimas šiandien nutarė pa
tenkinti Mažolsdos Lietuvos pra-
šymą kurą inteikė Gelbėjimo Ko
mitetų Seimas paimti savo glo- 
bon Mažąją Lietuvą.

Pirm šito nutarimo Ministerių 
Pirmininkas Galvanauskas Sei
me pasakė šitą kalbą:

“Paskutiniame savo praneši
me man teko Seimui išdėstyti tą 
padėtį kokia susidarė Klaipėdos 
Krašte, būtent gyventojų kova 
dėl savo valnyb'ėfe ir paėmimas 
viso krašto valdžios į savo ran
kas.

“Reikia pasidžiaugti kad Ma
žosios Lietuvos valdžia [suspėjo 
padaryti jau didelį darbą —- su
šaukti Krašto Seimą, -kuris tarė 
didžiausios reikšmės žodį, tą žo
di būtent kad Mažoji Lietuva 
amžinai susijungia su Didžiąją 
Lietuva į vieną Lietuvos Respu
bliką. (Didėlis pritarimo ploji
mas.)” Toliau Ministeris Pir
mininkas perskaitė Deklaraciją 
Mažosios Lietuvos Seimo.

Tenka pastebėti, kalbėjo Mi
nisteris Pirmininkas toliau, kad 
ta valdžia kuri iki sukilimo val
dė Klaipėdos Kraštą, tą šalį pri
vedė prie katastrofos, nesą toji 
valdžia nežiūrėjo žmonių valios, 
kuri yra didžiausias valdžios pa
matas. Šita valia dabar apsirei
škia tikroje savo formoje, išdės
tytoje jau perskaitytoj Deklara
cijoj.

Lietuvos Respublikos Valdžia 
iš vykdomosios Maž. Lietuvos 
valdžios yrą gavusi raštą ku- 
riuomi ji prašo medeginiai rem
ti Mažąją Lietuvą, nes Prancūzų 
okupacinė valdžia išgriovė visą 
šalies ūkiškąjį gyvenimą, del ko 
kraštui gręsia sugriuvimas.

Po šitos Ministerio Pirminin
ko kalbos- Lietuvos Seimas, kaip 
jau viršuj pranešta, priėmė nu
tarimą Mažąją Lietuvą priimti 
globoti Lietuvos Respublikos.

Taigi Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos susijungimas jau įvy
kinta. Abu broliškuoju kraštu 
pėr šimtmečius juos skyręs ru- 
bežius jau veik bus sugriuvęs— 
sugriautas pačiu Lietuvių. Nei 
jokie pasaulio tamsus ginklai ir 
dar menkiau kokių ten komisijų 
diplomatavimai čia nieko nebe
padarys. Lietuvių susivienijimas 
pergalėjo ir pergalės vislab.

Valio Suvienytoji Lietuva!
▼ ▼

Žmonių Upas Lenkų Už
imtoj Lietuvoj

Merkinė. — Nors pavergti 
Lietuviai kenčia sunkų Lenkų 
jungą ir dažnai kraują lieja, bet 
vis dar Tėvynės meilė dega jų 
širdyse. Juo smarkiau Lenkai 
ėmė juos persekioti, juo karš
čiau jų širdyse užsidegė Tėvy
nės meilė, ir trokšta diena iš 
dienos išvysti Tėvynės sūnūs ir 
atgauti Vilnių. Kai kada atvyk
sta musų pusėn, prisiperka Lie
tuviškų laikraščių, suėję kur 
bakužėn noriai 'juos skaito ir 
mintimis dalinasi, Nekartą už
klupo juos Lenkų žandarai skai
tančius Lietuviškus laikraščius, 
nuo kurių ne vienam teko para
gauti Lenkiškas bizūnas ir ka
lėjimam atsidurti. Bet tas nie
kai ! Jie pripratę kentėti.... Jie 
vis dar laukia prašvintant sau
lutės.

: Lenkai matydami -kad jau yra 
daug suaugusių jaunuoliu, ima 
j uos šaukti kariumenėn. Veltui! 
Sužinoję kad bus imami į kariu- 
menę, visi išbėgiojo į miškus, 
kur dabar prisieiną kęsti var
gas, badas ir šaltis-. Lenkai kvie
čia dalyvauti seimo rinkimuose, 
-bet jie griežtai pareiškia kad ne
dalyvausią. Bet štai skaitydami 
Lietuviškus laikraščius randa 
liūdną straipsnį kuriems iš jų 
kįla abejonė ar Lietuva galė
sianti Vilnių atgauti? Ir nUo 
tos dienos suvirko jų širdįs, ap
siniaukė giedras dangus ir nu
liūdo gamta ... . Dabar ‘kiekvie
name kaime -girdisi vien tik liūd
numo balsas, kuriuose kartojasi 
—- pražuvom L..... Susipratusie- 
jį stengiasi /sužadinti, bet ma
žai galima,... Ir žmonės taip 
susijudinę kad rodos jiems nie
kas nemiela. Nežino ką daryti. 
Nežino ar stoti Lenkų kariume
nėn ar ne. Truputį buvo Len
kai aprimę, bet dabar Vėl prive
žė milicijos, kurie važinėja po 
kaimus ir gaudo jaunuolius. Ir 
dar baugina jog reikės tėvams 
pabaudą mokėti kad sumai ne
stojo laiku. Kai kurie atvyksta

DIRVA

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų
musų pusėn, teirautis kas dary
ti su jaunuoliais, bet negavę ai
škaus atsakymo gryžta atgal.

(“Prūsų Liet. Balsas.”)
vr ▼ ▼

Vyskupas Ragina prie 
Blaivybes

Vilniaus Vyskupas Jurgis Ma
tulevičius išsiuntinėjo į diece
zijos bažnyčias raštą kviesda
mas visus tikinčiuosius susilai
kyti nuo girtuokliavimo. Taip 
'kitko minėtame rašte yra štai 
kas rašoma: “Susekta-jog vidu
tinė parapija per metus prage
ria nemažiau kaip 800 milijonų 
markių. Kiek tuomet pinigų 
butų galima pastatyti daug gra
žių bažnyčių, o kiek galima mo
kyklų išlaikyti, kiek prieglaudų 
našlaičiams pristeigti, kiek ser
gantiems ligoninių pastatyti, 
kiek žemės dirbimo įrankių pri
sipirkti, ir tt.” 

v v

Del Traktierių Uždary
mo

Taujėnai..— Sausio 14 ir 15 
d. valsčiaus salėj buvo visuoti
nas slaptas' balsavimas del trak
tierių likimo. Už traktierius 
gauta 248 balsai, prieš traktie
rius 592 balsai. Viso balsavo 
840, t. y. vos ketvirta dalis tų 
žmonių kurie čia balsavo į Sei
mą. Dauguma nuo balsavimo 
susilaikė del priešingos agitaci
jas'. 

V NF ▼

Valsčiaus Monopolis
Kelmė. Sausio 16 d. valsčiaus 

tarybos posėdyj tarp kitų klau
simų nutarta niekam neduoti lei
dimų laikyti smukles.: pati val
sčiaus valdyba pasiima į savo 
rankas degtinės pardavinėjimą, 
taip pat ir alaus, 

v T

Uždaroma Gėryldos
Šilalė, Tauragės ap. — Sau

sio 20 d. valsčiaus taryba nuta
rė Šilalės valsčiuje panaikinti 
visas svaiginamųjų gėryklų įs
taigas.

(“Lietuvos žinios”)
▼ ▼ ▼ *

Grasinimai Valst. Sąj. 
Veikėjams

Medingėnai, Telšių apskr. — 
Ačiū darbščiam Valstiečių Są
jungos kuopos pirmininkui J; 
Makarui yra čia gana veikli V. 
S. kuopa. Tas neduoda ramybės 
musų klerikalams. Neįveikda
mi savotiškais šmeižtais ir keik
smais bažnyčioje, griebėsi iki 
šiol dar negirdėtos musų šalyje 
politinės kovos — juodojo tero
ro.

Naujų metų rytą Medingė
nuose rasta išlipyta .keliose vie
tose toks anonimis [spausdintas 
skelbimas:

SKELBIMAS.
“Ponui” Makarui Praneša

ma, Atsargei tu su tais savo 
Vakarėliais ir Mitingais. Su
stok kurstyt žmonis.... Bet 
nebežinąs ką darąs, parsida
vei Velniui, .ėsi jo tarnu, nes 
myrtis tavęs laukia kas valan
da.

Radęs tokį skelbimą, J. Maka- 
ris palaikė už paprastą šmeižtą, 
kurio tikslas pakenkti jo ruo
šiamam tą pat yakąrą V. S. kuo
pos vakarėliui, ir nusiplėšęs įsi
dėjo kišemium. Vakarėlis įvyko.

Apie 12 vai. nakties iš minėto 
vakarėlio gryžo namon Vladas 
Lukošius, kurį už miestelio pai
sto j o du vyrai klausdami: “Ar 
tu esi Makaris?”

Lukošius žinodamas apie skel
bimą persigando ir ėmė bėgti. 
Užpuolikai šovė, ir vieną kart 
pataikė lengvai sužeisdami kak
ton. Sužeistasis, baisiai persi
gandęs, atbėgo Pažėrų kaiman 
pas J. Makarį kad perspėjus 
nuo galvažudžių pasikėsinimo.

Taigi pasirodė kad skelbimas 
skelbta ne juokais. Užpuoli
kams nepavyko tik nusaugot ka
da Makaris gryžo, ir tokiu ba
du rasi išliko gyvas, o nuken
tėjo (netikėtas.

štai kokių priemonių griebia
si musų politiniai priešininkai, 
kurie vadina save dorais krikš
čionimis katalikais, o mus pra
vardžiuoja nedorėliais bedieviais 
ir tt. (“Liet. Ukin.”)

Petisne Kaltinamas už 
Mušius Klaipėdoj

“Prūsų Lietuvių Balsas”, Klai
pėdiečių dienraštis, sausio 25 d. 
paduoda:

Francuzų vyriausieji laikraš
čiai “Temps”, “Echo de Paris”' 
ir “Matin” be jokių priekabių 
indėjo Klaipėdos krašto sukilė
lių vado notą j poną Petisne, ku
rioj jis jam išdėstė sukilimo už
davinį ir atmetė atsakomybę už 
kraujo -praliejimą, jeigu Pran
cūzai pakeltų ginklą prieš suki
lėlius kurie prieš Framcuzus ne
norėjo kariauti.

“Matin” sausio 16 d. pirmam 
puslapy j indėjo didelę Simonai
čio fotografiją ir prie to. patik
rino kad Kraipėdos įvykiai nesą 
tokie baisus kaip buvo galima 
manyti išpradžių. Sukilimas tu

rėjęs kilti del pražūtingo krašto 
Įvaldymo. Ir juo labiau kad su
kilėlių užpakalyj yra Simonaitis, 
kuris Paryžiuje turi draugų ir 
yra palankus Francuzijai. Jis 
buvo pirma narys Francuzų ko
misaro sudarytosios Krašto Di-' 
faktorijos, bet Vokiečių protes
tai jį išbriovė. Spalio mėn. Si
monaitis buvo Paryžiuje, čia 
jau tuokart jis Pasiuntinių Kon
ferencijai pranešė apie pražū
tingą krašto padėtį.

“Temps” sausio 17 d. praneša 
kad Santarvininkų komisaras 
Petisne iš Paryžiaus turėjo įsa
kymą nekelti mūšio su sukilė
liais. Jis taigi savo paties va
lia stengės parodyti savo kar- 
žy.giškumą, ir tuomi už pralietą 
kraują ant savęs užsitraukė vi
są atsakomybę.

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

Pagal Heiparnų, Falbų ir kitus sutaisė Šernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis,

• planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Ill., 1896, p. 255 ..................... 1.25 
Ta pati apdaryta .............. .................. ....... . 2.00

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, Ill., 1901, 
pusi. 147 ......................... 60c

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerj sutaisė šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų,

' išnaudojimui gamtos pajiegįj. Chicago, BĮ., 
1906, pusi. 238 ........................... 1.00 
Gražiais audimo apdarais ............ 1.75

1230. Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodimui, kurio yra daugelis tani 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 55c

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerj sutai
so Šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimųsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais: Chica
go. 1905, pusi. 137 ............ . . ................ 55c

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsonų. sutaisė šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimų žmo
gaus. Šiųdien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemes anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumų ir senumų žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, UI. 1900, 
pusi." 370 ................. 1.75

. Ta pati apdaryea .................... 2.50' 
1259. žvėrys ir žmogus. Pagal Schmedl’į sutaisė

Šernas. Mokslas apie subudavojimų kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių ir 
'žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokių 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p, 313...................... 1.50 
Ta pati apdaryta ......................7. 2.25 

1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadų parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvų, tikėjimų, papro
čius, užsiėmimų ir abelnai viskų. Chicako, UI.
1903, pusi. 667 ............... . ....... ................... 3.00
Apdaryta audimo viršeliais ............................ 4.00

1383. Rašto Istorija; Pagal A. B. Schnitzerį sutaisė
šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti 'iš
moko, kaip išdirbo sau raštų kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, ka’da žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
.tik nesenai priėjo iki šiųdienninio alfabetot ( Įi- 
tar), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvienų 
žodį, ir viskų apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 ........ ' 1.75 
Ta pati apdaryta . -.......... . . ..................... . 2.50

1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Paąal 
Bitnerj sutaisė Šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113 ...................... 45c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

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

•Bell Telefonais: Cedar 660

I
 Dabar užsirašyk

“AMERIKOS LI ET U VI ”
“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis 

rainių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir svarbių žinių, yra naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas ji užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
gruodžio, mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį kalendorių. Užsirašykit 
dabar, turėsit naudingą laikrašti.

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

“AMERIKOS LIETUVIS’.’15 Millbury Street Worcester, ^lass.

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

lionis. Apie medegos veikimų, pasikeitimų ir 
naudojimąsi žmogaus ir gyvūnų kūnuose. Chi
cago, 1914, pusi. 56 ......1................. 30c 

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

1235. Pasikalbėjimas apie dangų ir žemę. Vertė iš
svetimų kalbų P. A. Ši knygelė suprantamoj 
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, 
ypatingai visiems amatninkams. Vilnius, 1905, 
pusi. 100 .. .............. . . .................... 50c

1238. Pasaulių ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass., 1911, pusi. 80 .......... 25c

1239. Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos. Moksliš
kas populiariškas apibudinimas to kas užsi
veria knygose ir kaip mes galime kalbėsis su 
tūkstančiai metų atgal mirusiais žmonėm per 
knygas. V. J. Budrikas. Cleveland, 1921,. p. 55 25c

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

1247. Slaptinga žmogaus Didybė. Parašė Vidunas. < 
Kiekvienam yra verta save patj pažinti, todėl 
ir šitų- knygelę, kuri aiškina žmogaus didybės j 
apsireiškimus ir kitas jo ypatybes iš moksliškos 
pusės, verta perskaityti. Tilžėje, 1907, pusla
pių 64-........................... 45c

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

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

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

1253. Technikos Stebuklai. Surašymas šių amžių 
technišku dalykų išsivystymo, kaip orlaivių, 
požeminių kelių, laivų, gelžkelių, automobi
lių ir kt. TMD. leidinys. Su daugeliu pa- ■ 
veikslų. Sulietuvino J. A. Chmieliauskas.
142 p.usl..................... ......'...... 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 Sųranga. Filožofijos veikalėlis'Vydū
no, apie amžinųjų Visatą ir veikiančius gamtos

■ įstatymus. Tilžėje, 1907,s 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 Bitnerj parašė J. Baltrušaitis. Phila
delphia, Pa., 1909, pusi. 55 ...................; 20e

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 
civiližavose. Daugelis paveikslų įvairių Yasių ir 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėkliu parašė
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 1912, pusl.63......... 25c

1266. žmogaus Pareigos. Parašė Giuzėppe 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 šitų knygų žmogus jaučiasi 
naujai atgimusiu, nes visas pasaulis jam pra- 
švintas. Kaina .......................... $1.00

1268. Žemės Istorija. Su paveikslėliais. TMD. lei-
•> dinys, parašė S. M. Chicago, 1904, p. 54.... 25c

1269. Amerika arba rinkinys įvairių faktų, žinotinų
■ Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujan

tiems Lietuviams. Surinko V. K. .Račkaus
kas. New York, 1915, pusi. 288 ............ 75c

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

1271. Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo 
viliūgių lietuvystės? Parašė kun. V. Dembskia. 
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 tvanų 
ir paliečia gamtinius tame atsitikime negali- : 
mumus bei kitas priežastis. Kiekvienam ku
ris interesuojasi pasaulio tvėrimųsi 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 tautinęmuzikų ir
muzikos instrumentus. Parašė kun; A. Saba
liauskas. (Su gaidomis). ; Vilniuje , 1911, 
pusi. 16................. ...............................................  25c

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

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

1283. Antano Baranausko laiškai į prof. Jonų Ban-
-douin’ų de Courtnęy. (Iš “Lietuvių Tautos’’), 
-Vilniuje 1909 m., pusi. 28. ......'. .35

1284. Apie Jonų Gutenbergų 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 Ciesorystes gyvenimo ir pa
pročių vaizdeliai su paveikslais. Parašė S. K. 
Krukovskaja. Vertė J. Laukis. Chicago, Ill., 
1911, pusi: 101 .....................f..;.. 40e

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. I.enkų Apaštalavimas Lietuvoje. Istoriški 
faktai nuo 1387 m. Lietuvių susidraugavimo . 
su Lenkais ir po to Lenkų kunigų ir visokių 
kitokių didžiūnų užsismelgimas ant Lietuvos. . 
Lenkiškai parašė Kun. Kaz. 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- 
menčs, jos vadovų,, lavinimosi punktų, jauni
kaičių kovotojų, kurių nevienų iš veidif pažin
site jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. Kny
ga susideda iš 176 puslapių, didelio formato; 
apima kariumenės istoriškų užgimimų 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

1’407. 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, Hygiėna, Alkooolis, Kova bulių 
Ispanijoje, Maskolija ant dviejų gadynių ežėa. 
Liaukime bėgę j 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 Avierenko’s. Parašė (Toks). .Š(įoks).. K(i- 
toks)... Brooklyn, 1912, pusi. 184 ........ .. 1.00

1410. Vincas Kudirka. Jo gyvenimas, darbai ir vi
suomeninės pažiūros. Parašė A. Rimka ir M; 
Petrauskas. Kas nori susipažinti su didžiojo *- 
varpininko gyvenimu, darbais ir. pažiūromis, 
turi perskaityti šių knygą, čia trumpai suglau
sta ras viskų kaip ant delno; Pusi. 35 . 20c

141J. Vienybės Lietuvninkų 25 Mėtų Sukaktuvių 
Jubilėjus (1886-1911). Istoriški atsiminimai 
vieno iš seniausių mūšų laikraščio. Su pavei-

' kslais senų veikėjų ir rašytojų. Brooklyn, 
1911, pūsi. 182 ...................._.... 50c

1412. Visas Svietas: žemė, Kalnai, 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 Kares Atsiminimai. Tai yra
atvaizdinta baisiosios Europos karės paveikslai 
ir kokių įtekmę karė daro ant kareivių dvasios. 
Kainą ....................... .............................................75c
Apdaryta '...........................................   $1.00

EKONOMIJA - SOCIALOGIJA 
POLITIKA

.1425. Apie Turtų Išdirbimų. Parašė Schram. Ver
tė S. M. Veikalas gvildenantis politiškų ekonoml- * 
jų. Kokiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant draugijos gyve
nimo. Chicago, 1900, p. 139 ............ r50c

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

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

1429. Aukos Karės Dievuk Parašė J.onas Gražys. Si 
^knygelė aprašo, kokios kada buvo karės, kas 
buvo jų priežasčia, kiek bl.ėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jas žmoniją stumia. Chicago,' 
1902, pusi. 40 •...f....’.1:.......... ‘........iŠ 15c

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

1440. Anarchizmas pagal Proudhono Mokslų. 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 žingeidūs 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi. . 15c

1443. Byla Detroito Katalikų su Socialistais. Atsi-. 
tikimas Lietuvių socialistų ir katalikų tarpe 
1911 m. Vienų kartų katalikai užpuola so
cialistus, paskui vėl, 1913 m., tas pats atsi
tinku. Su paveikslais nukentėjusių. So. Bos
ton, Mass., 1914, pusi. 61 ................ 25c

1444. Baltoji Vergija. Apie pavergimų 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
mų. Parašė F. V. Antra laida, So. Boston, 
1916, pusi. 32 .........................;.. 05c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. . Cleveland, O.
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Lietuvos šauliams Surinkta 
$234.50 — Pasiųsta 

Kablegramu .
Nedėlioj, vasario 18 d., Cleve

lando Lietuviai gražiai apvaikš
čiojo Lietuvos Neprigidmybės 
Penkių Metų sukaktuves. Vis
kas įvyko šv. Jurgio parapijos 
salėj. Kadangi su šia švente 
■buvo dar ir Klaipėdos bei Vil
niaus klausimas surišta, tauti
ninkai su katalikais šįmet nesi
stengė paskirai apvaikščioti, su
prasdami jog turės daugiau nau
dos bendram abiem pusėm tiks
lui —^Lietuvai.

Apie 7 vai. vakare salėj jau 
buvę priėję žmonių, neužilgo su
griežė benas, Kun. Vilkutaičio 
vadovaujamas. Paskui sekė kal
bos. Bendrojo Komiteto išrink
tas vakaro vedėjas J. Ruseckas 
■po trumpos savo įžanginės kal
bos perstatė kalbėti Kun. V. G. 
VilkUtaitį, vietos šv. Jurgio pa
rapijos kleboną. Jis kalbėjo apie 
pastarus Lietuvių laimėjimus 
Klaipėdoj, apie Vilnių, paliesda
mas ruožus iš Lietuvos istorijos, 
ragindamas ir toliau visiems ko
voti už savo tautą. Neužmiršo 
ir jaunimo, kurį ragino būti ge
rais Lietuvos patriotais, nes ne
žiūrint kad jie ir čia gimę ir au
gę, kad čia gyvena, vistiek jų 
Tėvynė yra Lietuva.

Sekantis kalbėjo P. J žiurfs, 
nu tautininkų, kuris karšta ir 
nuoseklia savo patriotiška kal
ba gana sujudino klausytojus ir 
sukėlė jų ūpą prie nuolatinio 
plojimo. Jis kalbėjo apie Lietu
vių kovojimą ir Lietuvos atgai
vinimą, apie priešus ir draugus, 
paliesdamas žydus, Lenkus ir 
kitus. Klaipėdos laimėjimai ir 
Vilniaus atgavimas jo kalboje 
suminėti nuolat iššaukė plojimo.

Kaipo kabi etoj as P. žiuris yra 
labai gabus, ir jis šią iškilmę la
biausia pagražino. Jis taipgi ra
gino susirinkusius aukauti Lie
tuvos Šauliams.

Po jo kalbos buvo renkama 
aukos. Surinkta 184 dolariai su 
centais.

Protarpyje, aukas renkant, su- 
deklamavo maža mergaitė, Iza
belė žebriutė. Po jos, dainavo 
solo vargoninkas A. Adomaitis, 
“Naujoji Gadynė”, iššauktas pa
kartoti sudainavo “Kur tas šal
tinėlis”. Sekantis dainavo J. še
štokas, “Pasitrauk, Nežiūrėk”, 
“Visi žmonės”, ir toliau duetą 
su Adomaičiu, “Jojau Dieną”. I

Aukas (suskaičius, buvo per
statytas kalbėti “Dirvos” redak
torius Karpavičius, kuris pada
rė šitokią mažą demonstraciją: 
Abiem pirmesniem kalbėtojam 
išeinant ant estrados, benas su
pūtė po tris "Valio!” Karpavi
čius išėjęs ant estrados, paėmęs 
bukietą baitų gėlių stovėjusių 

' ant stalelio, aprištų juodu kaspi
nu, prakalbėjo į susirinkusius 
■pareiškdamas jog tos gėlės ir tas 
juodas • ka/spinas primena jam 
žuvusius Klaipėdos išvaduoto-

tojus, paprašė .publiką atsistoti 
žuvusiųjų pagerbimui, ir pareiš
kė jos tie trįs muzikantų dūdo
mis “valio” bus žuvusiem's mu
sų .tautos karžygiams. Po to 
jis tas gėles .pradėjo po penkis 
dolarius publikai pardavinėti, ir 
už tuziną gėlių dar surinkta virš 
$40 prie pirmesnės sumos. Gė
les išparduoti baigė pirmesni au
kų rinkėjai, o Karpavičius pra^ 
dėjo savo prakalbą, užsiminda
mas apie pradžią kryžeivių ka
rių, to priežastį, ir kaip paskui 
tas užėjo ant Lietuvos. Visa ta|

lavinsią nukirtimo šv. Jono gal
vos, bus perstatyta Sandaros 18 
kuopos, nedėlioj, balandžio 22 d.

Biblija pilna misterijos, pilna 
karštos meilės, pilna tragedijos, 
ši drama, “Salome”, yra para
šyta garsaus Anglo rašytojo Os
car Wilde.

Taksai žuvininkams. Iki šio
lei Ohio valstijoj žuvauti buvo 
galima laisvai. Dabar manoma 
įvesti įstatymą kad kiekvienas 
18 ir viršiau žmogus einantis ar 
plaukiantis žuvauti su meškere 
ar tinklu turėtų leidimą ir už jį 
užsimokėtų 50c.

CLINTON, IND.
Vasario 11 d. čia atsibuvo 

Amerikos Liet. Politikos Klubo 
2 kuopos susirinkimas; prie kuo
pos prisirašė penki nauji nariai.

Buvo pakelta klausimas del 
musų brolių Klaipėdiškių kurie 
veda kovą* už nepriklausomybę 
nuo svetimų gaivalų ir už su-

EKSTRA! EKSTRA!
l BĖDA; JOMS
X RASTO MOKYTIEMS
^4 Luko 11.S2..

EKSTRA! EKSTRA!

PRAKALBOS!

Liet. Moterų Globos Komiteto 
skyrius Clevelande laikys spe
ciali susirinkimą pasitarimui su
rengimo priėmimo viešnių iš Lie- 

____ _____ ________ _ ___ __  uvos, gerb. Šleževičienės ir Ven- 
audra,TIe_priešri’ėjo7praėjtertikjcį?^-. Susirinkimas įvyksta 
vienas priešas liko amžinas — pėtnyčios vakare, pas p. Baltru- 
tad Lenkai. UžĮsiminė apie Klai
pėdos atidavimą Lietuvai, kad 
tas reiškia jos internacionaliza- 
vimą dabartiniu nustatymu, o 
sykiu, ir pavojų iš Lenkų pusės. 

Komiteto . siekretorius A. Žu
kas skaitę pasveiipnimo rezoliu
cijas Klaipėdiečiams ir Lietuvos 
Premjerui. Kun. Mikšys suma
nė kad vietoj premjero pasveiki
nimą reikia siųsti Prezidentui. 
Balsavimuose kam siųsti, (tauti
ninkai įstojo už premjerą, o ka
talikai už prezidentą. 

Ant pabaigos dar deklamavo 
M. Kuzmauskaitė ir kalbėjo A. 
Banys 'kokią tai pasakaitę. 

Publikos buvo į 300 ypatų.
Solo.

atbal-“Juozapo ir Zelboros' 
šiai. Nors pereitame numery
je buvo gerb. Saliamono praneš
ta kad publikos ant to perstaty
mo atsilankė 450, tečiau oficia- 
liškai TMD. 20 kuopos komisija, 
tą vakarą vadovavusi, praneša 
jog ibeigos tikietų buvo parduo
ta 508, kais viršija gerb .Salia
mono sumažinantį nutėmijimą. 
Taigi priskaičius ir vaikus ku
riuos gerb. Saliamonas priskai
tė, pasidaro virš 550 salėj buvu
sių. Tokios publikas dar Lietu
viška salė niekad nėra mačius 
nuo savo pradžios.

Gerb. Dovydas prisiuntė pa
barimą savo sunui gerb. Salia
monui kam jis pagyrė ne tuos 
kurie gerb. Dovydui labiausia 
patiko. Kadangi daug buvo pa
sidalinimo kaslink aktorių, gerb. 
Dovydo. raporto netalpiname, 
nes tada skaitytojai gali pra
dėt netikėt ką gerb.iDovydas ra
šo apie Mažeikienę.

Gerb. Saliamonas nepagyrė nei 
vieno paskirai, o tik visus ak
torius ant syk, taigi už išgyri- 
mą jo nėra ko nei (barti. Mažei
ka, anot Dovydo, daro kitaip, gi
ria tik vieną.

Kitos Dovydo pastabos prie 
veikalo yra daug menkesnės už 
tas kurias jis nepastebėjo, o ku
rios tikrai rengėjams galvas bu
vo įgraužę, todėl ir tą turime ap
lenkti netalpinę.

“Salome”. Salome, Herodo 
Antipo podukrė, kurią Naujasis 
Testamentas mini kaipo išreika-

konienę, 2112 St. Člair avė., nuo 
7:30 vai. Draugijų atstovai į 
priėmimo komitetą, kurie esat 
išrinkti, malonėsit dalyvauti šia
me susirinkime, nes bus taria
masi apie visą surengimą jų at
silankymo dienose.

L. Banionienė, Sekr.

Mirė Kun. Mašiotas, Juozas 
Mašiotas, buvęs keliolika metų 
atgal Clevelando Lietuvių para
pijos klebonu, nedėlios naktį mi
rė pavieto kalėjime. Jis buvo 
neteistas už darymą degtinės 
ant savo ūkės. Pirmu kartu po 
areštavimo, pereitą rudenį, jis 
buvo paleistas po užstatu, bet 
vėl už dirbimą degtinės buvo su
areštuotas ir padėtas kalėjimam

Mašiotas buvo 65 metų am- 
žiasu. Metęs kunigystę, jis ap
sivedė, paskui įsigijo ūkę, ir te
nai skurdo, šiuomi tuomi vers
damos!. Padidinimui savo inei- 
gų jis dirbo degtinę, ir pateko 
į policijos rankas kaip daugelis 
tekių meistrų, f

Mirties priežastis buvo širdies 
liga.

Nors .nekunigavo, Mašiotas iš 
Clevelando diecezijos gaudavo 
pensiją, iš kurios turėjo bausmę 
mokėti už pirmąjį savo prasi
žengimą pereitą rudenį.

Clevelandas turės moteris po- 
licistes. Šiose dienose miesto po
licijos viršenybė renka moteris 
į policistes. Vietų moterims yra 
35, .tečiau dar ne visos aplikaci
jos .priduota. Jos veiks su de- 
tektivais.

Kažin ar vyrai policįstai ne- 
sustrei'kuos • prieš m6t€Ws kaip 
anais metais padarė galtvekarių 
konduktoriai kada moterys pra
dėjo konduktoriauti.

Steubenville, Ohio, vasario 17 
d. sudegė motina ir jos trįs vai
kai. Motina mirė nuo apdegi
nto begelbėdama savo kūdikius, 
kurių vyriausias buvo 5 metų. 
Pareidama iš kaimynų ji pamas
tė namuose gaisrą. Inbėgus į 
vidų, per ugnį norėjo išsinešti 
vaikus lauk, bet durnų užtroš- 
kinta nespėjo. Ugniagesiai ra
do ją an.t grindų, su trimis vai
kučiais glėbyje. Visi buvo n- 
gyvi.

Astuoni 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

m.

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 • •

$ 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

Savings

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

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

Bausmės siekia milijonus. Tik 
viename Cuyahoga apskrityje i~.'.T ” °”. Tx ,
1922 metais degtindariai užmo- rsivienijima su Lietuva. Is kuo- 
kėjo bausmių netoli $1,000,000. pos iždo paskirta 10 dolarių ir

Kaimai ir miesteliai kurie tu- išrinkta komitetas iš šių ypatų: 
ri įsivedę specialius degtindarių jonag Skinderis, Dam. Riauka, 
gaudymo budus m įvedę gri^-K Jonevičius, parinkimui 
tus įstatymus, praturtėjo dik- , , ...
čiai, viešieji budinkai turėjo iš aukų musų broliams paremti jų 
ko išsipuošti ir išsitaisyti. Ki- sunkioje kovoje už laisvę, 
tur net nauji budinkai išstatytai Narys,
iš pabaudų pinigų. - ' '■==- - - - - - - - - - - - - - - -  -■

Narys.

Clevelando tramvajų darbinin
kai padavė kompanijai 'reikala
vimą pakėlimo algų po 15c. į 
landą. Jeigu nei viena pusė 
nusileis gali kilti streikas.

va-
ne-

Metalo apdirbėjų kova su 
džio apdirbėjais Clevelando 
davojimo industrijoj tęsiasi 
.trįs metai, dr niekaip negalima 
sutaikyt. Pastaru laiku nutar
ta kreiptis sutaikymo valstybės 
teisingystės tarybą išsprendimui 
ar galima buvo pervesti metali
nių durų ir 'langų rėmų sudėji
mą budinkuose iš medžio apdir
bėjų metalo apdirbėjams. Abi 
šios darbo šakos turi paskiras 
savo unijas, lir nuolat tarp jų ei
na kova ir kartais iškįla strei
kai.

me- 
bu- 
jau

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

Antanas Žukas ............ Pirmininkas
652 E 102nd Street

Kairukštis .... Vice Pirmininkas 
500 E. 143rd Street

K. Yurgilas ..........Finansų Rašt.
1125 E. 79th Street

J. Ruškis .... Protokolų Raštininkas 
3101 Church Av. N.W. Lincoln 4646R 
P. Akšis .... ................. Iždininkas

8205 Euclid Avenue

K.

Nedelioj, Vasario 
25 d. 1923 fti. 

WM. ABEL & SON 
SVETAINĖJ 

7017 Superior Ave.
Pradžia 2:45 vai. po pietų 

Temoje
Bėda jums, rašto mokytiems
Luk. 11; 52.

“PASAULIS JAU PASIBAIGĖ — MILIJONAI
ŽMONIŲ DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS” 

ir
“KRISTUS JAU ATĖJO ANTRĄ SYKI 

ANT ŽEMES???”
Kalbės S. J. BENECKAS, iš Chicagos.

WU1W1I1
(fflEFIEI-0)

AjįoUthuanianP“1®8’
Yarlj Sutaeriptioa nti

„įeUtiudStates..............
’u. ari
Sa sri oO>« CMntn“.
W Advertising rates on

"DIRV A”
Jįll sdpūuoravk

teiįa
lėni

Prigurė daktaras ir nursė. Put 
in-Bay, Ohio. — Pereit ąsubatą 
daktaras su nurse važiavo ledu 
Erie ežeru pas ligonį. Jiedu pra
dingo, ir tuoj pradėta spėti kad 
jie su f ordų prigėrė. Taip ir 
■buvo. Vasario 19 d. jie atras
ta už trijų mylių nuo Green sa
tes pakraščio, 30 pėdų gilumo
je .po ledu. Kiek įmatyta po le
du, jie norėjo iš automobilio iš- 
siliuosuoti, stiklai išdaužyta, ir 
abiem pasisekė išlysti iš maši
nos, tečiau liko po vandeniu.

Jieškotojai užtikę lede žymes, 
iškirtę toj vietoj skylę, kablius 
leisdami į vandenį užgriebė au
tomobilį, iškėlė į viršų, bet jo 
stogas nuplyšo ir mašina nukri
to žemyn. Paskui iškelta lavo
nas merginos. Narūnas iš To
ledo j ieško daktaro lavono.

Panedėlyje žmogžudžiai nušo
vė valdišką prohibicijos viršinin
ką užpuolę jį jo namuose. Su
imta keturi žmonės tardymui.

šįmet jau šešios žmogžudystės 
papildyta sąryšyje ties'ioginai ar 
netiesioginai su degtindariais.

Spėjama kad šis valdžios vir
šininkas buvo auka degtindarių 
suokalbio. Jis pirmiau yra ga
vęs daug grasinančių laiškų.

Užmuštasis yra Carl Metta, 
34 metų amžiaus.

Mykolas Remeika, dabartiniu 
laiku esantis Kaune, Karo Mo
kykloj, jieško savo dėdės Zigmo 
Usevičiaus, kilusio iš Širvintų 
valsčiaus, Medylių kaimo. Lai 
atsiliepia adresuodamas: Karo 
Mokykla, Kaunas, Lithuania.

ANGLIS
Pocahontas Kietoji $14.50.
Northern Ohio Coal Co.

865 East 67th Street
Princeton 507
Union 695-W

Teleponai: 
Randolph 1691

DIDELI BARGENAI
Pardavimui Lietuviu apgyventoj vietoj 
PUIKUS RESTAURANTAS —

— Ekstra barmenas.
Parsiduoda GROSER N£ ir visokių 

smulkmenų krautuvė. Apgyventa vi
sokių tautų.

Pardavimui pirmos rūšies BUčER- 
NĖ IR GROSERNĖ, labai geroj vie
toj ir gerai išdirbtas biznis.

DVIEJŲ AUGSTŲ NAMAS parda
vimui, neša gerą rendą, pigesnio ir 
geresnio negausi. Atsišaukit

GEO. KAUPA & COMPANY 
Lietuviška Agentūra Pinigu Siuntimo 

ir Laivakorčių Pardavimo.
6603 ST CLAIR Av. CLEVELAND 

Kampas East 66th St.

PARSIDUODA Saldainių Krau
tuvė, ?375, cash. 6706 Supe

rior avė, arti Lietuviškos bažny
čios, Lietuvių apgyventoj vietoj.

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 
įkius auksinius 
įlrdeimantinius 
'dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

U. S. Armijos Čeverykai
Tik ką pirkom daugybę Armi
jos Munson išdarbio čeverykų 
ir barduodame tielsiog 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 parteiduo- 
duoda ir užtai patartam tuoj 
užsisakyti sau.

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.

NAMAI, 
Malonus Namai!

Perku, mainau ir parduodu lotus, 
stubas ir biznius. Peržiurtu do
kumentus, dydus ir kontraktus* 
ir atstovauju Nasco budavojimo 
kompaniją.
Jeigu turi lotą* vieton mokėti 
taksus, statyk stubą ir imk ren- 
dą. Del platesnių paaiškinimų 
kreipkitės:

V. Greičius r’ '
NASCO CO. ATSTOVAS 
8014 BELLEVUE AVE.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
txt DANTISTAS

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1305 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgą*

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptieko*

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

Prospect 2420 Central 1766

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

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

Nedėlios Vakare Bus Rodomi Paveikslai
GOODRICH SVETAINĖJE

1420 E. 31 Street Pradžia 7:30 vale.

LENKAI KREIPĖSI
ŠYDAMIINTEK

MUŠTIS IR’

P. S. Kadangi nerimauja kunigai vardiškų bažnyčią ir siūlo 
per savo laikraščius milijonus dolarių tyrinėtojams švento Rašto- 
Biblijos, kad jiems prirodytų iš kur žinoma kad pasaulis jau pa
sibaigė ir milijonai žmonių dabar gyvenančių nebemirs ant amžių, 
ir kad Kristus jau antrą sykį atėjo.

Todėl surengėm publiš'ką išguldymą kur bus išaiškinta dova
nai tie trįs klausimai, ir yra kviečiami visi kunigai kaip katalikų 
taip ir protestonų, ir visokių pažvalgų žmonės išklausyti tą nuste
binantį pranešimą, tada galėsite apvertint ar galima nupirkti už 
milijonus dolarių ar ne?

Išti'krųjų yra verta dėti visas pastangas išgirsti tą išguldy
mą; nepraleiskite jusu progos.

ĮŽANGA DYKAI - KOLEKTŲ NEBUS!

ANTANAS BARTKUS
LIETUVIS FOTOGRAFAS

Kainas už paveikslų traukimų numažinau pusiau 
kaip pirma buvo, nes dabar turiu liuosesnio laiko, 
nėra vestuvių. Aš noriu supažindinti Lietuvius su 
savo geru darbu. Kurie turite paveikslų iš Lietu
vos mažų, juos padidinu ir pritaikau geriausius rė
mus. Nesvarbu ar paveikslai seni ar sulaužyti, bet 
padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas ir 
viskas gražiai padaroma. Ateikit tuojau, turėkit 
puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti į Lietuvą.
1197 E. 79TII STREET Tarp Superior ir St. Clair

Rusija Nori Ineigos J 
karas ta

DARBAI
IB DAKB1NWKU ilN

Naujas pačto viršininkas, šio
se dienose atvyksta į Olevelan- 
dą naujas pačto viršininkas. Jis 

I užims vietą buvusio viraininjko, 
i kuris yra demokratas. Daug bu
vo politikavimų iki nuskirta tai 
vietai žmogus.

Nuodinga degtinė nuo pra
džios šių metų išlydėjo į Juoza
pato pakalnę jau 17 žmonių šia
me mieste. r v’įJh f

i 
|t

YOTANS & NEWRONIS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 

KOMPANIJA.
Suveda vielas j namus ir 

dirbtuves.
6210 DIBBLE AVE.

Princeton 1964-R.

PASARGA LIGONIAMS!
Chiropra'ktikų 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.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po plet 

Nedėliomi* 
nu0 10 iki 12 

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldianiais nuo 3 iki 4 v.al

Ohio valstijos iniustriji 
Youngstofflio &trikte 

los dirba pusėtinai ;nekui 
stovinčHB taisoma ir to 
paleista veikimui, (kle 
uepetag parduodam 
panaa išfšna plieno.

Daug rakdaujama į 
to plieno į įvairias dirb

Mahooing klonyje i 
išilgįši&^ienoti! 
dirba. .

East Uverpodip pui 
tš darbai dilimai ąĖ 
Jeiąnažėjimo piibm< 
me šaltame periode.

devtfande dirtenriij 
dina pasiekė pilną' nori 
bia valstijos ir miesto c 
ką biuro vedėjas. Dabai 
liau sako, prasidės tarp d 
ką ir darMąvią paprast 
oi alps, valandas ir da 
linkrbes.

Birmingham. Ala. — 
lodnitv, 

ta trys iarbinhifaū, viena 
ata.

WeBshurg, W. Va. - 
šimts šeši maineriai pri 
■prie kalta konspiracijoj 
je su paeitos vasara i 
šią kova; kurioje irimu 
f* ir šeši kiti vyrai, 
nuteista po tris metus i 
Mumna jog bausmės ji 
dovanota.

Grafton, U.—EKįšo 
ardžius keturis budinta 
iri užmušta ir keletas su

.Ardmore, OHa.-'M 
rinkai užmušta ir du į 
netoli Šonai kilus despta 
loj ahejaus išdirtykloj.

.Columbus, Kas.-Pan 
^irbystėj nuo eksplorijco i 
ta vienas darbininkas ir I 
semta.

A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visus kraštus 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių 
Linijų ir Greičiausių Laivų.

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.

3352 SUPERIOR AVE CLEVELAND

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
i11 rnCh 7T7I Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

/įi įc.\prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
i_-- n y u' y ra3 Specialistas arba profesorius ne- 

siklausinės kokia liga sergi ir kur 
(?) skauda. Jisai pats tą jums pasakys* 

P° isegzaminavimo. Daugybe dakta-
W' rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jie 
(gi neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa-

tyrimo bei neišrado jūsų tikro* ligo*. 
KĮJBS Į” [j—r- į-PJi in ąįZAąJ Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
111b nS r-1 reįgnsE’T Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 

M-” ilk i'm nffnr r>°l°riškas egzaminavimas kraujo ati- 
Jr ■ ScT 1 dengs man tikrą jūsų ligos priežastį

Hįffl f-į |ry IbjJ ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums
HK ; FyĮr— į.SjJ tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir

— VRjl tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiu* 
nervu* 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* 

Nedėldieniai* nuo 16 iki 1.

Cbitago. — Pereitą j 
s®treikavo penki hiks 
™ėją. Streikas prasid 

JTte, o už trijų valau 
^wi vėl dirbi. Un 

tefalavhno savriti 
®l lietoj nuo štoku; sii 

i «™>itoi sutiko nedaryt 
lap vyro ir moterų

Wišku i 
S“m%^nni®nŠ1

į’D“JK.itMriaviįi1 
“ aivai pne dabą.

. Chicago.
Jhy, ypatingas daibi® 
®s, nepasirodė policijų 
Jan reikėjo pribūti ito 

tiž dalyvavin 
1Wej Chicagoj, knon 
Mvogta 5380,000. N 
?®!”> o tikiu, arpam 

■ v-p daug dirbančiu p 
j Įta“T(ą OTjanlzacjju.

Jį*-Vasario 26 

dn. ’’Varazacįt 
Gna^’.’.^irtas, o A 

darbin 
taftoje Jiešk»mas k.


