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kNTRĄ SYKI 
??”
iš Chicagos.

mi Paveikslai
AINEJE f
Pradžia 7:30 vak 
rdiškų bažnyčią ir siūk 
nėtojams švento Rašto 
na kad pasaulis jau pd 
5ių nebemirs ant amžų 

ur bus išaiškinta dovi 
i kunigai kaip kataliln 
nes išklausyti tą nusto 
ar galima nupirkti uit

I 
gas išgirsti tą išguldy--

LTV NEBUS!

Rusija Stoja už Lietuvą
Lenkai Bijo Kariaut

LENKAI KREIPĖSI J TAUTŲ SĄJUNGĄ PRA
ŠYDAMI INTEKMĖS LIETUVIUS LIAUT 

MUŠTIS IR UŽVEST DERYBAS.

Rusija Nori Ineigos J Klaipėdą Laisvai, kada Len
kams ta Teise Pripažinta.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

a degtinė nuo pn 
netų išlydėjo į Juo» i 
nę jau 17 žmonių š» |

Ohio valstijos industrijose:
Youngstowno distrikte liėjyk- 

los dirba pusėtinai; nekurtos dar 
stovinčios taisoma ir tuoj bus 
paleista veiksmui. Geležies čia 
neperdaug parduodamą; dau
giausia išeina plieno.

Daug reikalaujama neapdirb
to plieno į įvairias dirbtuves.

Mahoning klonyje tik viena 
iš 26 gdežies-plieno tirpyklų ne
dirba.

East Liverpoolio puodininkys
tės darbai daliniai apsistoja de
lei apmažėjimo pirkimo buvusia
me šaltame periode.

Clevelande dirbančiųjų skai
čius pasiekė pilną normą, skel
bia valstijos ir miesto darbinin
kų biuro vedėjas. Dabar, jis to
liau sako, prasidės tarp darbinin
kių ir darbdavių paprasta kova 
už algas, valandas ir darbo ap
linkybes.

3A LIGONIAMS! 
ktikų sveikatos bu^., 
la geras pasekmes 
neįstengia. Svar- 

tsitikimuose ji pa
raktus. Peraitikri- 
leik pas
»ert Ivnik, D.C.
St. Clair Ave.

>as E. 55th St.

Birmingham, Ala. — Prėki- 
.juarn-traukiniui sudužus, užmuš- 
"''ta^trįs darbininkai, vienas sužei

sta.
Wellsburg, W. Va. — Dvide

šimts šeši maineriai prisipažino 
.prie kaitės konspiracijoj (sąryšy
je su pereitos vasaros angliaka
sių kova, kurioje užmušta šeri
fais ir šeši kiti vyrai. Visi jie 
nuteista po tris metus kalėjimo. 
Manoma jog bausmės jiems bus 
dovanota.

as ir Chirurgas
JAS SZCZYTKOWSM
9 St.. Cleveland, O.
Telefonai — 

5758, Princeton 431

tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.
lis nuo 3 iki 4 v.al

■ Va 
ICIUS
CENTURA

asus kraštus.
Geriausių 
rivų.

ėję Notaras: 
ai popierius, 
dovanai.

-EVELAND

-1STAS
1 Specialist*, o ns 
intų daktarų. Tik- 
•ba profesorius ne
liga sergi ir kur 
i t* jums pasakys, 

Daugybė dakta- 
us pagydyt kad jis 
apsipaiinimo ir pa- 

> jūsų tikros ligok 
idio-Scope-Raggi-X- 
o ir pilnas Bakte- 
tavimas kraujo ati- 
usų ligos priežastį 
u jus gydyt, jums 
. jūsų sveikata ir 
■rite nusilpnėjusiui 
i nuo užnūodijimo 
ino ir burnos, žai- 

laiko ir neaikvo- 
•inėjimo tikrai pa- 
padarysiu sąžinin- 
□ atsinešit šj ap-

JSTAS
Cleveland

4.
5 iki 8 vakare

Grafton, III. — Eksplozijai su
ardžius keturis budinkus trįs vy
rai užmušta ir keletas sužeista.

Ardmore, Okla. — Trite darbi
ninkai užmušta ir du sužeista 
netoli čionai kilus eksplozijai tū
loj aliejaus išdiibykloj.

Columbus, Kas. — Parako iš- 
dirbystėj nuo eksplozijos užmuš
ta vienas darbininkas ir trįs su
žaista.

Chicago. ■— Pereitą savaitę 
sustreikavo penki tūkstančiai 
siuvėjų. Streikas prasidėjo 10 
vai. ryte, o už trijų valandų jau 
•streikeriai vėl dirbo. Unija at
sisakė reikalavimo savaitinių al
gų vietoj nuo š'tukų; siuvyklų 
savininkai sutiko nedaryti skir
tumo tarp vyrų ir moterų darbe.

New York. — 30.000 siuvėjų 
streikuojančių moteriškų drapa
nų siuvyklose 85 nuošimčiais nu
balsavo priimti išdirbtą Sutartį 
tarp unijos ir darbdavių ir gryž- 
ta atgal prie darbų.
, Chicago. — “Big Tim“ Mur
phy, ypatingas darbininkų va
das, nepasirodė policijoj kuomet 
jam reikėjo pribūti išvažiavimui 
į kalėjjmą už dalyvavimą pačto 
vagystėj Chicagoj, kuomet 1921 
m. pavogta $380,000. Nieko sau 
“vadas”, o tokių, ar panašių plė
šikų yra daug dirbančių prie dar
bininkiškų organizacijų.

Chicago. — Vasario 26 d. čia 
vėl buvO muštynės taip dviejų 
darbininkiškų organizacijų va
dų. Kinsella nušautas, o Albert 
Green, mėsininkų darbininkų 
unijos agentas, j ieškomas kaipo 
kaltininkas.

Europa Susiskaldžius del 
Lietuvos

Paryžius. -— Europos tautos 
dalinaisi savo pažiūrose į Lietu
vos-Lenkijos konfliktą už , neat
radę zoną.

Pranešimai jog virš 200 buvo 
užmušta ir daugybė sužeista ko
vose tarp .Lietuvių ir Lenkų Vil
niaus apielinkėj pertikrino Tau
tų Sąjungos Tarybos narius jog 
Sąjunga turi įsimaišyti į kivir
čius ir stengtis (sulaikyt kilimą 
karės rytinėj Europoj.

Tuoj po mušiu prasidėjimo, 
sovietų Rusija pasiuntė notas 
Lietuvai ir Lenkijai, išrodinėda- 
ma jog Rusijos valdžios įsitiki
nimu Lietuva turi teisybės tuo
se ginčuose, čičerin, sovietų už
rubežinių reikalų minis^eris, pa
tarė Lietuvai nesutikti ant Są
jungos nuosprendžio, bet steng
tis nustatyti rubežius abiem pu
sėm tariantis tam tikroje konfe- j 
rencijoje, kurioje ir Rusija no
rėtų dalyvauti. i'

Tais privedė Europos diploma
tus prie baimės kad Rusija gali 
prisidėti Lietuvos pulseje.

Francuzija pritaria Lenkams. 
Savo nuolatinėmis paskolomis ir 
militariais .ekspertais Lenkijai, 
Francuzija padarė Lenkiją sau 
paklusnia tauta.

Kitų išrodinėjama jog Rusl- 
ja-Vokietija šiame Lietuvos su 
Lenkija ginče bando Sutartinai 
pasinaudot proga Ruhro keblu
mo išrišime.

Nekurie diplomatai sako kad 
tik mažo ko reikia sukėlimui vi
suotinos karės Europoje.

Francuzai nusigandę; matyt 
patarė Lenkams nekariauti su 
Lietuviais.

Rusai Nori Laisvo Kelio 
į Klaipėdą

Maskva. — Rusija stengiasi 
suardyti Tautų Sąjungos nusky- 
rimą Klaipėdos Krašto, mažo 
žemės bryžio tarp Lietuvos ir 
Rytų Prūsijos, Lietuvai.

To'kis paskyrimas, sako čiče
rin savo notoj į Santarvę, suda
ro pavojų taikai rytinėj Euro
poj. Išsireiškiamą jog turėtų 
būti pradėta tarybos kuriose da
lyvautų ir Rusija.

čičerin išrodinėja jog Klaipė
da yra,Rusijos eksportams išei
ga, ypatingai rąstams. Grąsina- 
ma kad jeigu Rusijos teisės 
bus pripažinta, santarvei bus 
duota sąskaita už nuostolius 
kie galės delei to būti.

Griežtai reikalaujama kad Ru
sijos prekybiniams laivams bu
tų leista Klaipėdos uostan lanky
tis laisvai. .

ne-
pa
ko-

Santarvės ambasadorių tary
ba atiduodama Klaipėdą Lietu
viams išstatė tą išlygą kad Len
kijos prekybiniai laivai turėtų 

Į teisę laisvai uostų naudotis, o 
su tuomi ir Nemunu. Dar Lie- 

, tiįva oficialiai tos' “dovanos” ne
praneša priėmus. Matydami Ru
sai kad santarvė leidžia Lenkus 
į Klaipėdos uote/tą, reikalauja ir 
sau tenai vietos.

Kitu atveju, laivai atvykstą j 
Klaipėdą butų grynai Lietuvių 
kontroliuojami ir turėtų mokė
ti muitą kaip ir kitų valstybių 
atplaukianti laivai.

Lietuvių-Lenkų Mūšių 
Eiga

Londonas. — Mūšiuose neut
ral ė j zonoj, 'kaip praneša neofi- 
cialės žinios iš Kopenhageno, už
mušta 200 Lietuvių ir Lenkų ir 
daug sužeista. Tie nuostoliai yra 
keleto dienų mušiu.

Anglija užprotestavo Lietuvai 
prieš areštavimą Anglijos armi
jos oficierių pietuose nuo Vil
niaus.

Kopenhagen. — Vilniaus dis- 
tri'kte atsibuvo Lenkų ir Lietu
vių artilerijos šaudymai. Lietu
va sakoma traukia savo kariu- 
menę apie Varėną, 50 mylių va
karuose nuo Vilniaus. Lenkai 
turi užėmę Kauno-Vilniaus gelž- 
kelį kurį Tautų Sąjunga Lenki
jai atidavė ir ųž ką Lietuva 
protestavo.

už-

Mūšiai Pertraukta
Londonas. — Oficialiai prane

šama jog mūšiai Lietuvių-Len
kų fronte pertraukta. Militarė 
Lenkų policija sergsti neutralę 
zoną.

Japonai Emigruoja 
Brazilijon

New York. — Tarp Brazilijos 
ir Japonijos padaryta sutartis 
persikėlimui 500,000 Japoniečių 
į Braziliją apsigyvenimui.

Japonijos valdžia apmoka nu
važiavimo išlaidas, o Brazilijos 
valdžia užžiurės juote išdalinda
ma į dirbamas žemės sritis kur tarp 'Lietuvos ir Lenkijos kokį 
tik jų reikalinga.

Varšava, vals. 26 d. — Mušiu 
pertrauka tarp Lietuvių ir Len
kų tapo pasirašyta Smolnikuose 
šiandien. Tarybas kaslink Vil
niaus neutralės 'juostos ir Lietu
vių-Lenkų rubežiauS bus pradė
ta tuojau. Lenkija prašė tarp- 
santarvinės ambasadorių tary
bos padaryti oficialiu rubežium

nustatė Tautų Sąjunga.

(Klasių Neapikanta — Ka
rių Priežastis

Maskva. — Naujos karės ne- 
išvengtina tolei kolei bus klasių 
pasidalinimas, sako Trockis sa
vo straipsnyje apie perorganiza
vimą Rusijos armijos. Dabarti
nės nepastovios aplinkybės tik 
sutrumpina protarpius nuo vie
nos karės iki kitos.

Bonar Law Žada Pasi
traukt

Londonas. — Premjeras Bo
nar Law pradėjo silpnėti svei
katoje ir gal but tuoj pasitrauks'. 
Jis buvo nevisai sveikas kada li
ko .paskirtas užimti Lloydo Geor
ge vietą. Politiškas krizis jį la
bai nuvargino ir tas atsiliepė ant 
jo sveikatos.

Airijoj Norima Taikos
Dublinas. — Iš provincijos 

centrų ateina žinių apie pastan
gas užbaigti Airijos neramumą. 
Neutraliai respublikonai karei
viai ir paliuosuoti iš nelaisvės 
kovotojai paraleliai veikia įvedi
mui taikos visame krašte.

Paskirose šalies dalyse dar vis 
atsibuna susirėmimų ir degini
mų namų. Dubline vasario 23 
d. atsibuvo mūšiai-gatvėse kuo
met respublikonai darė ataką ant 
Valstijos militarės Stovyklos.

Darant kratas, vėliau 
ta 20 respublikonų.

suim-

New York. — Čia suimta dau
gybė granadų ir amunicijos dė
žių parengtų išvežimui į Airiją.

Dayton, O. — Antru bandymu 
pasikelti tiesiog nuo žemės ) vir
šų naujai išrastu orlaiviu “heli
kopteriu” padaryta naujas re
kordas: šiuo sykiu helikopteris 
išbuvo ore 2 minuitas ir 45 įsek. 
Pakilo iki 15 pėdų augščio.

VOK1EČIAI KOVOJA NAUJAS HARDINGO 
PRIEŠ FRANCUZUS ~- - - - - - -

Essen. —Vokietijas tranispor- 
tacijos ministeris įsakė streikuo
jantiems gelžkelių darbininkams 
Ruhrė ardyt elektros, vandens ir 
gazo įstaigas ir sutraukyti vie
las pakenkimui Francuzams jų 
okupacijoj. Belgai-Francuzai tą 
pajutę griebėsi griežtų 
nių viską saugoti.

Francuzai naudoją 
i įmones prieš Vokiečius.

lino.siųstus streikeriams pašal
pai pinigus, 12,000,000 markių, 
Francuzai užgrobė.

Visu okupacijos laiku devyni 
Vokiečiai buvo Francuzų nušau
ta, daug sužeilsta, daugybė areš
tuota ir 97 deportuota iš Ruhro 
į Vokietiją.

Bochum miestas apsupta ir ja
me apšauktai 'karės stovis. At
sibuvusiuose susirėmimuose ka
reiviai šaudė Į žmones.

Kitas Francuzų užgrobimas 
Vokiškų markių padaryta trau
kinyje netoli Hagen. Vežta iš 
Berlino 12,000,800,000 markių, 
kurias Francuzai atėmė. Vo
kietija protestuoja ir reikalauja 
atgrąžinimo, nes £ai buvę priva
tinė nuosavybė, o ne valdiška.

Vokiečiai pasiryžę kožną už
simojimą ant jų Ruhre iš Fran
cuzų pusės atmušti su didesniu 
savo pasipriešinimu. Ugniai su 
ugnia ir atlieps.

Nieko į okupuotą teritoriją 
Francuzai neleidžia įvežti išsky
rus maistą.

Kaip Francuzams sekasi Vo
kiečius melžti matosi maždaug iš 
šito. Normaliai, pirmiau būda
vo kasdien iš Ruhro išvežama 
40,600 vagonų anglies; dabar te- 
išvežama vos 15,000, arba apie 
tris sykius mažiau.

Vokiečiai išlaukėse Ruhro ru- 
bežių kuriuos laiko Francuzai, 
apsupę sergsti kad nebūtų įvež
ta į Ruhrą streiklaužių. Vienas 
Francuzų pasikėsinimas įgaben
ti iš Čeko-Slova'kijos šimtas dar
bininkų į streikerių vietate liko 
sutramdytas. Esą, Lenkai, 'Lie
tuviai ir Italai kitose vietose su
laikyti nuo įvažiavimo į Ruhrą.

priemo-

visokias
Iš Ber-

Sukilimas ant Laivo
Vancouver, B. C. — Areštuo

ta pribuvę iš Japonijos prekybi
niu laivu 30 sukilėlių kurie vi
soj kelionėj laivą valdė. Devy
ni laivo dailininkai norėjo islap- 
ta atgabent į Ameriką 21 vyrą, 
susitarę privertė kapitoną vežti 
juos į čia, ir tik netoli krašto ka
pitonas bevieliu pranešė Kana
dos valdžiai apie tai, kuri pasiti
ko laivą ir sukilėlius areštavo.

Turkai Atmetė Išlygas
Konstantinopolis. — Diduma 

Turkų seimo narių parėmė mili- 
taristų reikalavimą atmesti Ar
timųjų Rytų taikos išlygas su
darytas Lausannoj, skelbia ži
nios iš Angoros. Ekstremistai, 
trokštą Musulmaniškos galybės 
plėtimosi ir nepaisą Europos val
stybių, įgauna daugiau galės na
muose. Jie rengiasi prie nau
jos karės.

Iš kitų šaltinių žinios skelbia 
jog karės su Turkija nebus.

Nori Monarchijos 
Vengrijoj

Madridas, Ispanija. — Grafas 
Apponyj, Vengrijos rojalistų va
das, atvykęs ant pasitarimo su 
buvusia imperatoriene Zita,’ sa
ko užtikrinęs Zitai ir jos vai
kams teisę prie Vengrijos sosto. 
Jos vyras mirė pereitą metą ant 
Madeiro salos, ištremtas iš Ven
grijos. Tuo tarpu ji susilaukė 
sunaus, kuris, anot rojalistų, yra 
inpėdinis Vengrijos sostui.

Chicago. — Viena slaugė ga
vo $20,000 atlyginimo nuo tūlo 
daktaro už tai kad jis ją prie
varta pabučiavo. Ji reikalavo 
$25,000, bet teismas rado vertu 

1 bučkį tik $20,000.

SUMANYMAS
Washintgon. — Prezidentas j 

Harding kreipėsi į senatą pra
šydamas užtvirtinimo Suvienytų 
Valstijų palikimui nare nuolati
nio tarptautinio teisingystės tei
smo suorganizuoto Haagoj po 
tautų sąjungos vadovyste. Jis 
sako jog Suv. Valstijos turėtų 
patapti nare'šio didžiojo taikos 
tribunalo, be įsipainiojimo į "tau
tų sąjungą.

šitokiam klausimui kilus, Pre
zidentas Harding atsidūrė tokia
me pat laive kaip buvo Wilson. 
Respublikonai senatoriai jokiu 
bildu neprileido Wilsono suma
nymui įsikūnyti prirašant Suv. 
Valstijas į tautų sąjungą. Da
bar vėl jie pareiškė prezidentui 
jog ant to nesutiks. Demokra- Vyriausioji Tautų Sąjungos 
tai senatoriai priima Hardingo Taryba rišdama neutralės zo- 
planą. Sunku (sakyt ar Harding nos klausimą pusę tos zonos pa
turės pasekmių savo sumanyme. veje Lenkų kontrolei, neatsižiu-

rėdama į tai kad Lenkai netei
sėtai, plėšikams priderančiu bu- 

I du, užgrobė ir valdė trečdalį Lie-

Kritingoje Valandoje
šioje valandoje rišama Lietu

vos Respublikos likimas: ANT 
LIETUVOS DANGAUS MATO
ME KARĖS PAŠVAISTES.

Pirm kelerių dienų mes džiau
gėmės iš fakto kad Lietuva at
gavo Klaipėdą; kati, ačiū jos sū
nų pasišventimui ir 'sumanumui, 
senasis Lietuvos uostas yra jau 
musų valstybei sugrąžintas. Ne
ilgai betgi -tas džiaugsmas gla
monėjo Lietu-vos mylėtojų šir
dis. Štai ateina žinios kad nau
jas pavojus iš Lenkų imperia
listų pusės jau išsireiškė gink
lų žvangėjimu, patrankų šūviais, 
kraujo praliejimu^ gaisrų pa
švaistėmis.

Washington. — Suv. Valstijos 
užmokėjo Norvegijai $12,000,- 
000 už laivus suimtus karės lai-' tuvos teritorijos ir pačią sosti- 
ku. Tiek atlyginimo priteisė'— ° —■«—-----*
Haagos .tarptautinis tribunalas, 
ir Prezidentas Harding ant to 
sutiko, nors sako tai yra tris sy
kius daugiau negu verta. Suti
kimas tą sumą mokėti, sako, yra 
prezidento parodymas pagerbimo 
tarptautinio teismo nuospren
džiui.

nę Vilnių. T. S. Taryba neat
sižvelgė nei į karštą Lietuvos 
protestą. Ji pasiūlė Lenkams 
dar musų žemių prie tų kurias 
Lenkai ir taip grobuonių inpro- 
čiu iš Lietuvos išplėšė.

Lenkai mielai priėmė tos Ta
rybos pasiūlymą. Jie ne tik už
ėmė pavestą jiems neutralės zo- 

|nos dalį, bet jau ir į Lietuvos 
Rezignavus Respublikos valdomus žemes įsi

veržė, net už neutralės zonos sie
nų. Lenkija, neapskelbus Lie
tuvos Respublikai 'karės; pradė-

Washington.
vidaus reikalų sekretoriui Fall-, 
Prezidentas Harding siūlo Sena
tui užtvirtinti į jo vietą dabarti
nį pačių viršininką Work, o į jo jo plėšti Lietuvos kraštą, iš pa
vietą paskirti Senatorių New. salų, kai pasiutęs šuo, užniko 

jmuteų Tėvynę.
Vasario 16 diena buvo didelė Į . . ■ w H ’ ,.džiaugsmo ir ašarų diena musų 

Tėvynėje. Tą dieną Lietuva 
: šventė Penkių Metų Neprigul- 

mybės sukaktuves. Tą dieną 
Ambasadorių Taryba pranešė 
Lietuvos vyriausybei kad Klai
pėda yra pripažinta Lietuvai. 
Tą dieną taip jau prasidėjo plė
šikų Lenkų puolimas ant Lietu
vos.

Lenkai užėmė neutralę zo
ną, prieš Lietuvos norą, prieš 
jos sutikimą, nežiūrint jos pro
testų. Vasario 19 d. 'laikraščiai 
praneša kad mūšių laukuose Va
rėnos, srityje krito keliosdešimts 
nukautų ir keli šimtai sužeistų 
Lietuvių. Lietuvos sūnų krau
jas pralietas ginant Tėvynės ru
bežius šaukia į dangų atinoniji- 
mo, šaukia mus pagalbon.

šitoji baisi žinia turi sukelti 
Amerikos Lietuviuose didžiau
sią audrą.

Amerikos Lietuviai 'liejo krau
ją ir aukojo pinigus didžiosios 
karės metu kad pasaulis butų 
išliuosuotas iš imperializmo ir 
miiitarizmo retežių. Amerikos 

rei‘ Lietuviai liejo kraują ir dėjo pi- 
I nigus tam kad ir jų tauta atgim
tų, kad ir jų tautai užtekėtų lai- 

Į svės saulė. Amerikos Lietuviai, 
gynę Amerikos iškeltas 'karės 
metu idealus tari teisės reika
lauti kad ir Amerika pakeltų sa
vo balsą prieš Lenkų imperialis
tinę politiką.

Amerikiečiai Lietuviai priva
lo kuogreičiausia sušaukti dide
lę konferenciją, kurioje turi da
lyvauti Visų musų didžiųjų or
ganizacijų atstovai, atstovai nuo

Amerikos Nota Chinijai 
už Nužudymą Piliečio 
Washington. — Griežčiausias 

protestas kokį Suv. Valstijų val
džia išleido po “Lusitanijos” nu- 
skandinimo laikų yra tai reika
lavimas Chinijai pasekmėj nu
šovimo Amerikos piliečio prie 
Kalgan vartų didžiosios Chini- 
jos sienos. Charles Cottman li
ko nušautas Chinijos kareivių 
kuomet jis sėdėjo automobilyje 
su Amerikos konsulu. Paduota 
šeši reikalavimai Chinijos val
džiai, tarp kurių yra kad Chini
jos valdžia atsiprašytų Ameri
kos už tai, kad tos srities guber
natorius atsiprašytų Amerikos 
konsulo, kad kaltininkai ir jų 
viršininkai butų pašalinti iš vie
tų ir niekad nepriimti į valdišką 
tarnystę; šovikai turi būti nu
bausta pagal Chinijos teisių; ir 
kad butų atlyginta Coltmano 
šeimynai.

Mirė Delcasse
Paryžius. — T. Delcasse, 

vęs Francuzijos užrubežinių 
kalų m misteris ir veikęs kaipo
taikytojas Suvienytų Valstijų su 
Ispanija po Kubos karės 1899 
m., staiga mirė Nice mieste, ei
damas sodnu.

Delcasse- buvo vienais iš pažy
miausių Francuzijos diplomatų 
bėgyje pastarų 25 metų. Jis gi
mė 1852 m.

Winnipeg, Kanada. — čia už
ėjo miego liga; 35 jau mirę ir 
153 ja serga.

• draugijų, pavieniai musų veikė
jai, visi laikraštininkai, visa 
musų šviesuomenė. Toki Kon
ferencija turėtų tuojau sudary
ti Visos Amerikos Lietuvių Ko
mitetą Lietuvai Ginti. Tokio 
Komiteto užduotis turėtų būti 
rinkti Amerikoje aukas Lietu
vos gynimo reikalams, gauti ir 
suteikti tiems reikalams pasko
los. Lenkai gavo iš Francuzų 
400 milijonų frankų paskolos 
Lietuvai smaugti, — duokime 
ir mes Lietuvai paskolą 'gintis 
nuo užpuolusio ją plėšiko.

šitoks Komitetas turi veikti 
išvien, visų partijų, visų srovių 
vardu, šitoje tikrojo pavojaus 
valandoje ne laikas jįeškoti pir- 
mybės darbe, arba iniciativoje, 
kuomet ant Motinos-Tėvynės 
galvos kabo kardas.

Visi į darbą.
Amerikos Lietuviai, kai vie

nas vyras, stojo už Tėvynę jos 
pirmutinėse kovose už laisvę. 
Dabar vėl toki pat proga, toks 
pat, gal nei kiek nemažesnės rei
kšmės, momentas, 
vienyti visus, turi 
tinius Skirtumus, 
Jis turi sujungti 
Amerikos Lietuvių 
dis, turi sujungti didžiu geismu 
vaduoti Tėvynę. Stokime į dar
bą. Pirm ne kaip (susidarys Vy
riausia Komitetas Lietuvai Gin
ti, organizuoti reikia kolonijose 
vietų komitetus, dėti reikia au
kos, reikia visiems būti prisiren
gusiais išgirsti balsą kurs pa
šauks Amerikos visuomenę pir
myn.

Lietuva jau 
savo krauju ir 
neabejoja kad 
viai išgirs jos 
Tėvynę sūnų balsą ir šauksmą.

Ne laikas laukti- kad kas .pra
dėtų šitokios konferencijos dar
bą, — kiekvienos kolonijos, kiek
vieno Lietuvos sunaus pareiga 
yra kuogreičiauSia pakelti balsą 
ir bėgti pagalbon.

Pakilk, Amerikos Lietuva.
Karolis Vairas.

Jis turi su- 
išdildyti par- 

neapikantą. 
krūvon visą 
rankas ir šir-

šaukiasi į mus 
žaizdomis. Ji ir 
Amerikos Lietu- 
mirštančiųjų už

Komunistai Nori But 
“Atviri” Kovotojai

New York. — Nusibodo Ame
rikos komunistams klausyti ir 
veikti paslapta pagal įsakymo 
savo Internacionalo. Centralis 
komunistų partijos Amerikoje 
komitetas nutarė paduoti komu
nistų internacionalui pasiūlymą 
paliauti “užkampinę” taktiką ir 
veikti atvirai remiant darbinin
kų partiją, kuri nominavo kan
didatus į valdiškas vietas per
eitą rudenį.

Iki šiolei komunistus valdė in
ternacionalas, dabar jie nori už- 
valdyt internacionalą. Ir vie
naip ir kitaip kreipsi, vis tas 
pats skarmalas, o darbininkams 
gerovės kaip nėr taip nėr.

Italai užmušė 250 Žm.
Roma. — Tripolio gyventojų 

sukilime prieš Italijos kariume- 
nę užmušta 250 žmonių. Tik du 
Italai užmušta. Orlaiviai padė
jo Italams sukilėlius malšinti.

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 dovįernastis.

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Gyvenimo, |
IŠ CHICAGOS 
PADANGES

Chicagiečių paminėjimas Lie
tuvos Neprigulmybės. Aukų su
rinkta $680. Lietuvos Neprigul- 
my.bės penkių metų paminėjimas 
ir tos šventės aidai musų lupo
se ir laikraščiuose parodo kaip 
kas myli Lietuvą ir kaip į ją 
žiuri.

Bene mėnuo tam atgal-, Chica- 
giečiai (pradėjo ruoštis prie ap- 
vatkščiojimo šitos visiems Lie
tuviams brangios dienos. Ka
dangi čia yra kelios srovės-, iš 
kurių viena yra vadovaujama 
žemos rūšies politikierių — ku
nigų česaieio ir Bumšos, su ku
riais jokiu budu krūvon tautos 
labui veikti negalima sueiti, nes 
tiems vyrams daugiau rupi kle
rikalizmas negu Lietuvių tauta, 
— todėl pažangioji visuomenės 
dalis rengė ir įvykdino Nepri
klausomybės dienos apvaikščio- 
jimą skyrium nuo klerikalų.

Rengėjais buvo sekančios or
ganizacijos: A. L. T. Sandaros 
25 kuopa, A. L. T. S. Chicagos 
Apskritis, dienraštis “Naujie
nos”, Chicagos Lietuvių Taryba,

Perstatyta kalbėti Kipras Bie
linis, kurs nesenai yra atvykęs 
iš Lietuvos kaipo socialdemo'kra- 
tų atstovas. Bielinis pasakė ne
mažai indomių dalykų. Jo žo
džiai nevienam klausytojui su
vilgė blakstienas. Bet neatleis
tina yra Bielinio klaida, arba ge
riau pasakius Kun. Bumšo liga: 
Bumšui sapnuojasi buk kas tik 
padaryta Lietuvai tai tiktai ka
talikų rankom; Bieliniui irgi tas 
pate: kas tik Lietuvoje gero 
įvyko viskas padaryta socialde
mokratų pastangomis. Reikia 
atsižiūrėti i faktus-: Lietuvos Ne
priklausomybėj aktas parašyta
vakario 16 d. 1918 m., kuomet 
Bielinis ir visi Lietuvos socialis
tai dar tebeputė į Rusijos triu- 
bą ir tebemeilavos su Matuška 
Rusija, taigi socialistų nedaug 
tesidarbavo tikrajai Lietuvos 
laisvei. Be to, Biėlinis baigda
mas savo -kalbą pasakė: “Mes vi
si turim darbuotis kad Lietuva 
'butų Sdsialistinė šalis”. Ne, ger
biamasis-, mes Lietuvos .nenori
me nei kleri'kališkos, nei socia
listinės, mes norime. Laisvos De
mokratiškos Lietuvos, o parti
jos tenai išsivystyts vėliau.

Draugijų Sąryšis nuo Town of Toliau kalbėjo Dr. A. L. Grai- 
Lake, ir Bridgeporto Draugijų | čunas. Jo kalba buvo tai pamal- 
Susi vieni j imas.. dos už žuvusius už Lietuvos ap-

Iškilmė atsibuvo vasario 18 d. I svietą ir už jos laisvę. Kalbė- 
Ashland Blvd. Auditorium salėj. I to j as pertraukoje savo kalbos 
Trečią vai. po pietų A. žymon- Į paprašė Audros' Beną pagroti 
tas atidarė susirinkimą pakvies- Gedulių Maršą, kurį grojant vi- 
damas programą vadovauti J. si sustojo su nuleistom galvom. 
Lockaitį, raštininkauti Kuzmic- Toliau kalbėtojas ragino aukau- 
ką (Uktverį). Audros" Benas, ti Mokytojų Profesinei Sąjungai, 
K. Pociaus vedamas, sugrojo kuri išdalies turi rupinties šian- 
Amerikos ir Lietuvos Himnus,! dien Klaipėdos Krašto tnokyk- 
po to Jaunuolių Orkestras, ve-Įlomis, iš kurių prašalinama Ve
damas J. Grušo, sugriežė tris da-, kiečiai mokytojai. Aukų surin- 
lykėlius, jaunuolių spėkoms tin-ikta $560.
kamus; atlikta neblogai. I Sekė dainos Choro “Pirmyn”,

vedamo P; Sarpaliaus, po to gro
jo Audros Benas.

Sekantis kalbėjo Dr. C. Kas
putis. Jo kalba buvo gan nuo
sekli ir agitativė; jam kalbant, 
dar surinkta $120.

Toliaus, pora dairių sudainavo 
Birutės Choras, vedamais, naujo 
■dirigento A. Kvedaro. Viena 
dairia, “Lietuviais Mes Esam Gi
mę”, buvo svarbiausia ir tinka
miausia tam vakarui.

Paskiausia kalbėjo ‘Naujienų* 
redaktorius P. Grigaitis, kuris; 
dėl laiko vėlumo ir programo il
gumo nenorėdamas žmones to-' 
liau 'vargint, kalbėjo keletą žo
džių pasakydamas kad Lietuvo
je laisvė iškovota ne partijų var
du bet liaudies pastangomis, ir 
taip turėjo būti; ir kada ta liau
dis norės tai 'ir Vilnius bus Lie
tuvos. '

Be to, perskaityta dvi rezo
liucijos kurios bus pasiųsta Lie
tuvon. Tuomi vakaras ir užsi
baigė.. i

Aukų surinkta $680. Nuo 
Įžangos inėjo $210.75. .Aukos 
pasiųsta Liet. Mokytojų Profe
sinei Sąjungai.

Perkūno Išpažintojas.

PITTSBURG. PA.
“Juozapas ir Zelbora” musų 

kolonijoj? Tai tik gandai kokius 
dabar Pittsburge girdime, bet

3,500 metų pries Kristaus gimi
mą, jis yra pirmutinis Lietuvių 
veikaluose, todėl kur tik jis ne
pasirodytų" turės daug publikos.

Veikalas vaizdiną Jokūbo sū
nų Juozapą patekusi vergu į 
Egiptą, kur jį pradeda mylėti 
Potiparo žmona, o jos užsigei- 
dimams nepavykus ji Juozapą 
apskuhdžia savo vyrui. Juoza
pas patenka i kalinį, bet paskui 
būna pakviestas Faraono sapnų 
išaiškinimui ir po to lieka išaug- 
štintas ant viso Egipto.

Jeigu vietos Sandariečiai par
sitrauks Clevelando artistus ši 
veikalą čia pastatyt, pilnai užsi
tarnaus sau didžiausios- garbės.

Vasario 25 d. čia kalbėjo P. jf 
žiuris iš Clevelando, Lietuvos 
Neprigulmybės Penkių Mėtų pa
minėjimo šventėj J Kalbėjo die
ną vienoj miesto daly j, vakare 
kitoj. Viskas 'pavyko puikiai.

’ A. V—tis.

- BROOKLYN, N. Y.
Vasario 17 d. apvaikščiojom 

Penkių Metų Sukaktuves Lietu
vos Neprigulmybės. Nors rodos 
tai labai džiaugsminga šventė, 
bet kaž kodėl žmonės buvo be 
ūpo kaip būdavo kitais metais. 
Salė ir taip maža, nebuvo .pilna. 
Tik Lietuvos operos artistai su
judino publiką gražiom savo dai
nom ; ypač Jonas Byra kaip už-

reikia tikėti tas įsikūnys ir visai dainavo “Dul dul Dūdele”, pub- 
greitai, šį pavasarį. Vietos San- lika plojimais nenorėjo jo palei- 
dariečiai labai subruzdo atkvies-jsti per naktį. Pętras Oleka čia 
ti į Pittsburgą iš Clevelando ar-.irgi labai puikiai sudainavo apie, 
tistus su perstatymu garsios bi- Blusą kuri gyveno pas karalių, 
bliškos meilės-dramos “Juozą- M. Leškevičius kaipo smuikinin- 
pas ir Zelbora” (su antru aktu kaš nepaprastai puikiai pasiro- 
“Paraono Sapnas"), kuris vei- dė: jo smuiką rodos šnekėte šne
kalas, kaip iš žinių matėme, bu- ka kuomet jis griežia. Po kelis 
vo perstatytas su didžiausiu pa- sykius buvo plojimais iššauktas 
sisekimu Clevelande T.M.D. 201 pakartoti.
kuopos pastangomis, šį veika- Kalbėtojais buvo S. E. Vitai- 
lą “Dirvos” skaitytojai gerai at- tis ir J. O. Sirvydas. L. šimu- 
mena kadangi jis ištisai tilpo tis vedė susirinkimą. Didžiau- 
“Dirvoje” pereitą rudenį. Kai- šia dalis publikos buvo vidurinės 

Į po ^Egiptiškais veikalas iš apie Įisrovės Aukų sudėjo $216. Sa-

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgių, ir yra teisinga ir riatura- 
liška kad taip butų. Daugelis gerų pobūdžių tarp 
Amerikonų paeinančių iš Lietuvių galima Nusek
ti paėjusių nuo tų gerų, paprastų, maistingų vai- \ 
gių' senai žinomų savoje šalyje kur jie prasidėjo.
TEČIAU šioje šalyje daugelis tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais glaisto produk
tais, ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei klausimas 
kas geriausia tiktų panaudoti.

SUPRANTANT tai, The Borden Company, pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjų tir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumo Lietu
vėms šeimininkėms nurodymus daugybės žymių 
valgių kaip juos, galima padaryt iš Amerikoniško 
maisto produktą.
ŠITOJI serija receptų ir nurodymų telpa kas sa
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudinga šei
mininkėms. IŠsikirpkit kožną receptą, įsiklijuo- 
kit Į knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

Adresas

EVA
M

RECEPTAS No. 20
DUONINIS SOSAS

SUDĖTINIAI
154 Dėžės Borden’s 

Evaporated Pieno
2 šaukštai Tarkuotos 

Džiovintos Duonos

6 Pipirų Grudai 
Druskos
1 šaukštas Sviesto
1 Svogūnas

TYRAS ŪKIO PIENAS SU PALIK
TA JAME GRIETINE!

Visokiame namų reikale naudojant Borden’s 
Evaporated Pienas duoda geriausias pasek
mes. Jis yra riebus ir su-, grietine—juomi 
galima padaryt gardžius valgius. Jį galima 
naudoti kasdien kaip' virimui taip ir kavai, 
su tikrumu jo rūšies, su tikrumu jo tyrumo.

<310
KAIP TĄ PAGAMINTI

Padėk skarvadą supylus 1 puoduką Borden’s 
Evaporated Pieno ir laikyk ant ugnies; da- 
dėk mažą baltą svogūną, 2 šaukštus sutar
kuotos džiovintos duonos trupinių, 6, čielus 
pipirų grūdus, ir biskelį druskos; virk 10 mi
nutė; išimk svogūną; dadėk 1 šaukštą svies
to mažomis dalimis, virink dar keletą minu- 
tų; paskui iškošk per sietą, dadėk 54 puodu
ko Borden’s Evaporated Pieno, ir duok į sta
lą su virinta paukštiena.

^Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis 
kaip paprastas pienas. Vartok pusę vandens ir pu
sę Borden’s Evaporated vietoj paprasto pieno. Jei
gu jūsų turimi receptai valgių gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokią dalį 

Borden’s Evaporated.

Jei norit žinot kaip gamint su Bor
den’s Evaporated Pienu, išpildykit šį 
kuponą ir mes prisiųsim dykai bile 
.kurį šių receptų:
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

Vardas.

unsweetened 
^aporate5 

milk
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> GERB. C.
Xopragilo kampėli^^ i

C GARETTE

LUCKY
STRIKE
Geriausi

Cigarietai!
vo kalboje šimutis matės vengė 
ištarti šaulių vardą, atrodė lyg 
šauliai jam labai baisus, tik sa
kė: “Musų narsi kariumenė”.

Vasario 18 d. Labor Lyceum 
salėj Lietuvių Stygų Orkestras 
“Kanklės” turėjo koncertą. .Nu
ėjau ir aš paklausyt kaip jie kan- 
klius. Bet ne kas: mat iš mu
sų bolševikų nieko gero negali
ma tikėti. Pirmiausia atsisto
jęs sovietų agentas pagyrė Ru- , 
'sijos rojų, kaip ten gera, ir dar- ' 
bininkų koncertas esti tokie di- : 
deli, ir kvietė Brooklyn© darbi
ninkus pasekt bolševikus. So
vietus išgyrė kiek mokėjo, Lie
tuvos nei nepaminėjo, inrbut jis 
jos nei nežino. Tik Kauną mi
nėjo, kaip ten kalėjimuose žiur
kės čypia, ir pasakė publikai kad 
toliau girdėsite Kauno žiurkių 
cypimą. Po jo pasirodė stygų 
orkestras. Nei šis nei, tas: ge
riau kad butų nebūvu, prasčiau 
už žiurkes. Paskui grojo smui
kais maži vaikai ir mergaitės, 
tik ne Lietuviai bet Ukrainai; 
jie sugrojo gana gerai. Maža 
mergaitė gražiai pašoko. Nors 
koncertas garsinta kaipo Lietu
vių, 'bet daugiausia jį išpildė Uk
rainiečiai. Musų bolševikai nie
kuomet nežino ką jie daro.

Šleževičienės maršruto’ komi
tetas. Vasario 11 d. atlaikyta 
susirinkimas vietos veikėjų ap
kalbėjimui būdų ir kelių pasek
mingam įvykdymui maršruto 
Lietuvių Moterų Globos Komite
to narių, gerb. Šleževičienės ir 
Vencienės. Komitetas išrinkta 
sekantis: Pirmininkas — A. Miw 
kalatfskas, sekr. — St. Pauža; 
nariai—J. O. Sirvydas, J. Liūtas 
ir J. Ambraziejus. Pasidarbuo
ti pasižadėjo ir J. Garšva ir Dr. 
Valukas su žmona, taipgi ir ki
ti. šis komitetas tvarko visą 
maršruto eigą ir priima aukas. 
Visų kolonijų Lietuviai kur tik 
galima surengt joms prakalbas 
lai kreipiasi į Komitetą praneš
dami apie- savo koloniją ir pra
šydami paskirti dienas kurioms 
dar dienų nepaskirta pagal gar
sinamą maršrutą. Našlaičių ap
rūpinimas ir išauklėjimas yra 

Į svarbi užduotis įr bus naudinga 
lepagerins mu-

GERB. SPRAGILAS APIE 
. moterų bedas 

IR VARGUS
Žmogus ant šios rainos že-

tos velėjimo, jeigu kalbėsi 
apie Lietuvos moteris. Vis 
tai del Jievos griekų.

Neužtenka vienų apatinių 
ar vienų viršutinių, ale rei
kia tuos abu aprėdalu ant 
savęs sudėti, ir dar vidurinį 
indėti; gorseto suvaržyti ir 
špilkom apsagstyti, pančiais 
ar diržais pridrutinti kad 
nenupultų.

O viskas /ko Jievai reikė
jo tik lapų išskalbti kada 
reįkia, arba nusiskinti kitą. 
Ir Adomui tik tokių drapa
nų užteko, ir abiem lapas bu
vo viršutiniu ir apatiniu už
valkalu ir nerūpėjo apie jų 

I daugumą, ba visada ant me
džių jų augo. Nereikėjo dė
tis ant žiemos, ba medžiai 
visada žaliavo ir nebuvo žie-

inelės paleistas tik rūpintis mos, iki1 jie rojuje b,uvo.

svarbi užduotis ir 
[ateityje. Ni’e*kas kru _ 
i su gyvenimo kaip mes patįs, ge
trai ’išauklėjami jaunąją karta.
Gerb. D. Šleževičienė ir supran
ta tą šventą darbą,' ji surengė 
prieglaudas kuriose užlaiko mu
sų našlaičius, o jų maitinimui, 
mokinimui ir auklėjimui reika
linga ir mumis prisidėti.

Užkirstam mes kelią tiems že
mos sielos klerikalų vadams ku
rie jau pradėjo per savo spaudą 
šmeižti musų gerbiamas vieš
nias norėdami sutramdyti jų di
delį darbą. Jie pasitiko .musų 
viešnias su kibiru purvų. Kur 
•jūsų dora, katalikai, kur krikš
čioniška meilė prie žmonių sui 
tokiu jūsų pasielgimu? Kaip 

' girdėjau, gerb. Šleževičienė turi 
gerus paliudymus nuo kunigų, 
pralotų ir paties Vyskupo Kare
vičiaus. Gal “Garso” štabas sa
kys kad ir jie bedieviai jei davė 
Joms paliudymus? Reikia ste
bėtas iš tokių jų žemų pastangų.

Ten Buvęs.

M. X. MOCKUS
gyvena Meksikoj, ir sako kad Iš TIK- 
BŲ PAVEIKSLŲ jus galit pažinti 
"garsingąją šalį MEKSIKĄ, jos žmo
nes, JU gyvenimą, 1 aprėdalus, dailą, 
arkitekturą, namus, miestus, istoriš
kas ir žymias vietas, dirbtinas ir 
gamtiškas keistenybes, ir tt. Tie pa
veikslai yra fotografiški arba kolo- 
ruoti, gaunami pas mane. Keturi už 
$1, geresni 3 už $1. Vaizdai Mexico, 
36 paveikslai vienoj knygoj, $2. Pri
statau ir Lietuviškas pilnas tikras Bi- 
blijas, su nurodymais. Biblija didėji, 
$7. Biblija mažesnėji, $5.

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

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

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

ir vargt, .ir niekad tau rū
pesčių našta nuo strėnų ne- j 
nusirita. Ar tu dirba ar ne, į 
ar valgai ar geri, ar vaikš- ( 
čioji ar miegi, vis tik rūpės- ( 
čiai ir rūpesčiai. I į

D viskas tas tik del to kad I 
Adomas ir Jieva inlenorėjol i 
'ramiai orjuje sėdėt ir Die- i 
vuiio klausyt. Visko jiems j 
tada buvo duota, viskas pa- i 
velyta, tik nepavelyta pajų- : 
dint vaisių nuo vienos užgin
tos obelės. Ale mat visada 
taip: ką labiau gina, to la- i 
biau nori. Ypač m'oterįs. : 
Taigi gerb. Jieva kur buvus 
nebuvus, nors Adomas jai 
draudė, ji apie tą o'belę su- : 
ko ir pirštą laižė norėdama 
paragaut kokie ten obuoliai 
auga: rūgštus ar saldus.

Gal butų nenorėjus, ale 
pamate medyj žaltį, kurį iš- i 
girdo saldžiais žodžiais' ją 
viliojant ir raginant pamė- , 
gint šito vaisiaus. Kur tau 
boba iškęs: jis atsivedė Ado
mą ir nusiskynus pati valgė 
ir jam davė. O kad obuoliai 
buvo saldus, abudu užsikan
do.

Nuo to ne tik mums- vy
rams bėdos užėjo, ale ii’ mo
terims. Mes nuo tada Itūrim 
pb visą svietą sau šonkaulių 
jieškot, o jeigu jie nebūtų iš 
rojaus išvaryti, kožnas sau 
šonkaulį užaugę turėtume 
iškalno paskirtą. Ir užtek
to vieno, nereikėtų po kelis 
sykius mainyt, arba šonkau
liams atsimest nuo vieno ir 
jieškot kito'.

Visos moteriškos bėdos iš 
gerb. Jievos prasižengimo 
yra šitokios:

Kada jie liko iš rojaus iš
varyti, prasidėjo but žiemos 
ir vasaros, rudeniai ir pava
sariai. Prie kožno metlai- 
kio vis reikia taikyt drapa
nas. Kiek vargo su tom jų 
drapanom, kiek rūpesčio iki 
jas gauni nusipirkt, iki gau
ni pinigų ant jų. Ir turėda- 
moš vienas drapanas dar no
ri kitų, ir niekad nepakanka, 
kaip tai Jievai: nors visą ro
jų turėjo, ale norėjo dar ir 
to vieno obuolėlio paragaut 
kuris buvo uždraustas. Už 
tai ir po šiai dienai moterų 
norai nepasotinami, ba Die
vulis pasakė: Prakaito sa
vo pelnysit duoną. Ale ne 
tik dubną, o ii' drapanas, ir 
visokias madas su jomis ei
nančias. Vieną sykį nešio- 
sit taip, kitą sykį kitaip, ir 
niekad jums nebus gerai ir 
užtektinai.

Taip ir stojosi.
Madų mainymas, drapanų 

rengimas, viskas tas mote
ris 'graužia ir neduoda ra
mybės. Jei viena 'ką turi, 
ir kita to nori; jei viena ką 
naujo gauna, ir kita laksto 
iįd įsigyja; o jeigu neįsten
gia, ji,turinčią peikia ir jos 
turimą drapaną ar ką lutą 
netinkančiu apšaukia ir sa
ko nenešiotų kad ir turėtų 
tokias.

Kada ateina skalbimo lai
kas, jnoterjs nuolat gerb. 
Jievą keikia. Kiek dabar 
reikia prie kubilo prisilen
kus kuprą lanužyt, kiek try
nimo į lentą, kiek virinimo, 
kad išskalbus prakaitą ir 
purvą į kurį iš rojaus Jieva 
išeidama inbrido; kiek kul
tuve ant akmens ar ant len-

Kaip kada žmogus imi ir 
nužiūri kad moterįs nori at
mest visas dabartines ma
das ir sugryžt prie tos ma
dos kaip gerb. Jieva nešiojo^ 
Šiuos du metu mes visi ma
tėm kaip jos prie to ėjo ir 
ėjo. Biskis po biškį jį anda- 
rokai ėjo trumipyn ir trum- 
pyn, pančiakos irgi liko tik 
žemiau kelių, rankos be ran
kovių, ir krutinės, be nieko,, 
jjekės tik per pečius siūleliu 
perkartos kad nenusmuktų, 
ba špilkom prie mėsos nesi
norėjo prisėgiot. Tos jekės 
buvo iš tokio plonp audeklė
lio kad prieš saulę jo nesi
matė ir net šešėlis visur pra
ėjo.

Biskis po biski jų drapa
nų kiekybė darėsi mažesnė, 
ir rodės prieis prie to kaip 
gerb. Jieva nešiojo. Ale vėl 
kas, tokio pasidarė, lyg kas 
jų protus sumaišė: štai an- 
darokai staiga pailgėjo, ran
kovės siekia už pirštų galų, 
kaklai apvyniota, ir viskaę 
virto lyg iš vasaros į žiemą.

Tai vis atbalsis už gerb. 
Jjevos gripkus norėjimo ko 
nors tokio ko neturi, ko ne
privalo turėt. Štai dabar vėl 
kiek skalbimo, kiek prosiji- 
mo ir kiek'1 prakaito dėl to 
reikės pralieti iki užeis kita 
mada kuri ar dar labiau pa
ilgins jų aprėdalus, ar dar 
labiau kėsinsis prisiartint 
prie gerb. Jievos mados.

Kitą dalyką Dievulis už
dėjo ant moterų, nubaudi
mui visų Jievos dukterų,' — 

, tai nepasitikėjimą savo gra- 
, žirniui arba nepasitenkinimą 
kokia esti. Kuri yra graži 

, nori dar gražesne būti, ir da- 
į žo savo veidus ir nosį raudo- 
. nais dažais, kurie yra žalčio 
. spalva, arba to velnio kuris 
. į žalti pavirtęs medyj Jievą 
į gundė. Kuri negraži, nori 
į pasigražint, ii’ dar labiau sa- 
. ve sugadina. Ir stojosi taip 
. kad mes šiandien nematom 
. moterų tokiomis kokios jos 

ištikro yra ir kokias jas Die-' 
vulis ant šios žemelės palei
do. Gal geriau sau šonkau
lius išsirinkti galėtume jei 
matytume jų tikras- Spalvas, 
ir gal nereiktų jų paskui 
mainyti ar kitų jieškoti. ka
da po pasiėmimo nusišeria 
jų krepšeliuose nešioti da
žai ir grožė.

Paskutinį ir didžiausį nu
baudimą Dievulis moterims 
dadėjo tai plepėjimą. Kam 

į Jieva Adomą žodžiais pri
šnekėjo skint ir valgyt už
gintą obuolį, Dievulis pasa
kė kad nuo tada jos liežuvis 
nepaliaus kalbėjęs, ir visada 
tokius dalykus kurie niekam 
nesvarbu tik jai pačiai, ir 
kad jos protas neveiks taip 
kad eitų ant naudos moterų.

Taigi njat kaip parėdyta, 
ne tik mes vieni del tų mo
terų ant šios ašarų pakran
tės kenčiam, ale ir jos pa
čios. Mes kenčiam tik nuo
vargį bejieškodamos jų, o 
jos kenčia belaukdamos mu
sų ir dar savo pačių vargus 
dėlto kad Jieva perdaug bu
vo žingeidi ir gašli ant to 
kas užginta.

Kearny-Harrison, N. J., TMD. 
62-ros Kuopos Choro Istorija 
šiame numeryje telpa ant 7-tb 
puslapio.

KALBOS APIE 
ęU kiekviena n 
r nančia diena: 
bi nusideda, št 
iinios jog Francu 
da gerintis prie 
ta militaristiška 
baisiai nekentus 
kos Rusijos, dab 
kalą kalbėti su 
džia toj linkmė 
galima pašalint 

' kis gręsia Franc 
kietijos-Rusijos 
jos, jeigu tokia 
kijai iš Rūsy u 
Lietuvą.

Rusija šiosed 
reiškia. Ji paša 
bą Turkams, ir 
šaukė savo kari 
e Smymos. Ru 
gando Lietuvius 
kiją, kuri buvo i 
šu Lietuvos.

Rusija iki šiolc 
nekentė Francu 

. i šaliy konsulai j 
1 Rusiją, iškyru 

jos. Rusija ske 
euzijai apie 2 
aukso franku 1 
atmokėti, ir jaii 
kis Francuzu i 
būdas kaip jie į 

Poincare m: 
išėjimui kelią 
su Rusija. B 
tikisi paramos 
dangi Lietuva 
sergėtoja Rr 
Rusijos užste 
išprieteljsfe 
rėkavimo. Jt 
sitaiko su 
tava netenka i 
Kas tada Lieti 
riot po šonu ti 
Barbarą kaimy 

\ kas? Lietuva I
/ ko dabar Franc

Bet atverskir 
Kaip greit Fran 
rytų sutartį su 
laja jiems lieka 
ir dar net pati 
priadėtų prie 
Lenkijos už sli 
tik pavojus iš 
Vokietijos vėre 
draugauti su ti 
— paskutine pi 
kymui nore lai 
vojy,—kurine 
ją nei prieš Vol 
nereiškia.

Tečiau sunku i 
eis kas iš Point 
trukčiavimy. Si 
tartį su Rusija, 
lieka visiška Eur 
vė. Anglija prie 
leis. Ji pati pin 
rys su Rusija ir yi 
tartį, jei dar nėra 
nore padarius. 5 
jai reikia su Rusij 
prieš Turkus, ir jc 
dytu Dardanelam 

Rusija pripažint 
nenorės jos nepi 
atimti, ir nebus n

Į i da-Rusijai iš nieki 
į. pavojaus.

i Lenkiją gi Rusij 
sau pareiga visai m 

r ' ti; tarp tity išlygų
iš Fraocuzy reitak

Ar vienaip ar kib 
kai stovės, Lietuv 

' jaus nėra, o Francu: 
jnajzmkįjakadani 
trutti.

▼ ▼ ▼

Mirė A. M. M 

“Drauįas" paduoda i 
tą ii Kuino jog tenai v. 
i. niri A. M. Maitos, 

žmomas Lietuv 
liktis, kuris daug iui 

Jtie Klaipėdos atgav 
fes buvo Ispanu-An 

nykašnĮtranas. Tama 
VahKjtĮ hriumenėje.

Eriei fflffiiant jį pabui 
Suv. Vafetįi, ršiavą, kurią 
nonet su Hriu turėdavo.

A i Martą auug fgįg 
W BrocMyte. Visu laiko ji 

tautininką taipe i 
j*® labai veikstuj ir eneijingai

Po karės, parvykęs į 
jis tau ttenįėsj dar, 

prekjtios nįgsnį tad!
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jeigu kalbėsi 
; moteris. Vis 
s griekų. 
vienų apatinių ! 

šutinių, ale rei- 
i aprėdalu ant 
ir dar vidurinį 

itu suvaržyti ir 
igstyti, pančiais 
pridrutinti kad

ko Jievai reikė- 
išskalbti kada 
nusiskinti kitą.

tik tokių drapa- 
* abiem lapas bu- 
u ir apatiniu už- 
lerupėjo apie jų 
a visada ant me- 
o. Nereikėjo de
mos, ba medžiai 
,vo ir nebuvo žie- 
rojuje buvo, 

la žmogus imi ir 
l moterįs nori at- 

dabartines ma- 
•yžt prie tos ma- į 
irb. Jieva nešiojo. į 
tetų mes visi ma- | 
jos prie to ėjo ir 
s po hiškį ji anda- 
rumipyn ir trum- į 
akos irgi liko tik f 
ių, rankos be ran- f 
krutinės be nieko, L 
)er pečius siūleliu į 
kad nenusmuktų, f 
i prie mėsos nesi- f 
Sėgiot. Tos jekės Į 
kio plonp audekle- | 
neš saulę jo nesi- | 
t šešėlis visur pra- į

Nuo Redakcijos
KALBOS APIE RUSŲ-FRANCUZŲ TARYBAS
CU kiekviena nauja užei- 

nančia diena nauji daly
viai nusideda. Štai švaistosi 
žinios jog Francuzija prade
da gerintis prie Rusijos _— 
ta militaristiška šalis, taip 
baisiai nekentus komunistiš- 
kos Rusijos, dabar mato rei
kalą kalbėti su sovietų val
džia toj linkmėj ^ar nebūtų i 
galima pašalint pavojų ko
kis gręsia Francuzijai iš Vo
kieti jos-Rusi jos kombinaci
jos, jeigu 'tokia yra, o Len
kijai iš Rusų tužstojimo už 
"Lietuvą.

Rusija šiose dienose daug | x ... ... 
reiškia. Ji pažadėjo pagal- takiai pašydavo je^e jo ypa- - — - - . . . *-* to tai m /i-f>YvhliK2 iv vorraia irrnn.

tik daugiau Lietuvių šaknis te
nai įleidus. Jis, kaip atmename 
pereitame numeryje rašte apie 
Klaipėdos vaduotojų laidotuves, 
kalbėjo ant jų kapo. Paskui ma
tyt iškeliavo į Lietuvą, kur ir 
susirgo ir mirė, nors tiek gal but 
džiaugsmingas \kad jo noras iš
sipildė — Klaipėda liko Lietu- 

įvos ir Lietuvių.
Kaipo darbuotojais .tautinin

kų tarpe, a. a. Martus ne visų 
buvo suprastas, ne visi jam pri
tarė kad ir geriausia jis ką da
rydavo. “Augštesnieji" į jį žiu
rėjo kaipo į menkesnį už save, ir

tą tai jo darbus, ir kartais igno
ruodavo jo veikimą ar patari
mus. Smagu tečiau sakyti kad 
jis, nežiūrint tokių aplinkybių 
kurias savo pačioj tautininkų 
srovėj buvo, neišsižadėjo sa
vo idėjų ir nebėgo prie kitų, kur 
gal butų buvęs ir garbinamas.

Nors dar peranksti jį mintis 
pašaukė, tečiau palaidotas Lietu
voj jis liks ilsėtis amžinai savo 
tėvų žemėj už kurią iki mirčiai 
alktiviai kovojo.

io biskį jų drapa- f 
ė darėsi mažesnė, Į 
irieis prie to kaip I 
a nešiojo. Ale vėl | 
pasidarė, lyg kas Į 
sumaišė: štai an- L 
aiga pailgėjo, ran- f 
ia už pirštų galu, r 
vyniota, ir viską? | 
š vasaros i žiemą. į 
atbalsis už gerti. Į 

iąkus norėjimo ko. 
o ko neturi, ko ne- f 
irėt. štai dabar vi) | 
ibimo, kiek prosiji | 
iekx prakaito del to r 
•alieti iki užeis kita | 
ri ar dar labiau pa-1 

aprėdalus, ar dar 
kėsinsis prisiartint | 
b. Jievos mados, 
ialyką Dievulis už-1 
t moterų, nubaudi- 
j Jievos dukterų, - f 
sitikėjimą savo gra- 
rba nepasitenkinimą [ 
jti. Kuri yra graži 
gražesne būti, ir da-1 

veidus ir nosį raudo- Į 
jais, kurie yra žalčio | 
arba to velnio kuris 
javirtęs medyj Jieva 
Kuri negraži, norit 

žint, ir dar labiau sa-1 
idina. Ir stojosi taip i 
»s šiandien nematom [ 
tokiomis kokios jos 1 

yra ir kokias jas Die- i 
it šios žemelės palei-į 
d geriau sau šonkau- 
sirinkti galėtume jei ' 
įme jų tikras Spalvas, p 
nereiktų jų paskui 

;i ar kitų jieškotiką- 
pasiėmimo nusišeria 

pšeliuose nešioti da-b 
grožė.
[utinį ir didžiausį no
ną Dievulis moterius 
• tai plepėjimą. Kaa 
Adomą žodžiais pū. 

jo skint ir valgyt ui j 
obuolį, Dievulis pus
ti nuo tada jos liežuvi! 
aus kalbėjęs, ir visadit 

s dalykus kurie niekai 
rbu tik jai pačiai, u| 
os protas neveiks tail 
itų ant naudos moterą 
gi njat kaip parėdyti 
c mes vieni del tų W 
ant šios ašarų pakrut
ančiam, ale ir jos p*.
Mes kenčiam tik n# 

. bejieškodamos jų1 
enčia belaukdamos 
dar savo pačių var$. 
kad Jieva perdaug“11;, 
ingeidi ir gašli ant t1 i 
ižginta. . Į

bą Turkams, ir Anglija at- 
, šaukė savo karinius laivus 

iš Smyrnos. Rusija sakoma 
gundo Lietuvius prieš Len
kiją, 'kuri buvo amžinu prie
šu Lietuvos.

Rusija iki šiolei baisiausia 
nekentė Francuzijos. Kitų 
šalių konsulai įleidžiama į 
Rusiją, išskyrus Francuzi
jos. Rusija skolinga Fran- 
cuzijai apie 20,000,000,000 
aukso frankų 'kurių nenori 
atmokėti, ir jai nepatinka to
kis Francuzų iškolektavimo 
būdas kaip jie parodė Ruhre. 

Poincare mato vienatinį 
išėjimui kelią susitaikyme 
su Rusija. Dabar Lietuva 
tikisi paramos iš Rusijos ka- 
damgi Lietuva yra išdalies ir 
sergėtoja Rusijos interesų. 
Rusijos užstojimas butų ne 
iš prietelysiės bet iš savo iš- 
rokavimo. Jeigu Rusija su
sitaiko su Francuzija, Lie
tuvą netenka savo prietelių. 
Kas tada Lietuvai lieka, tu
rint po šonu tokį pavojingą 
barbarą kaimyną kaip Len
kas? Lietuva butų praryta, 
ko dabar Francuzai nori.

Bet atverskim kitą lapą. 
Kaip greit Francuzija suda
rytų sutartį su Rusija, Len
kija jiems lieka be naudos, 
ir dair net pati Francuzija 
prisidėtų prie sudraskymo 
Lenkijos už skolas. Dabar 
tik pavojus iŠ Rusijos ir iš vi), dėlto žemės siaurinis galas 
Vokietijos verčia Francuzus' būna toliau nuo saulės žiemos 
draugauti SU tokia valstybe [laiku kada žemė buna vienoj 
— paskutine įmone pašilai- saulės pusėj, o arčiau saulės ka

da tuo pačiu pakrypimu ėsti ki
toj ssaulfe pusėj. Visas gi že
mės keliavimas aplink saulę iš
stato skirtingas žemės dalis sau
lės tiesioginai puolantiems spin
duliams, o apie kovo 21 d. sau
lės spinduliai puola tiesiog per 
žemės ekvatorių arba juostą ei
nančią lygiai peVvidurį skritulio 
nuo rytų į vakarus. Tada viso
se žemės dalyse diena esti lygi 
nakties ilgumui.

Po to šiaurinėj ekvatoriaus

KOVO MENESIO 
DANGUS

T~\ AR tik nesenai kalbėjom apie 
' saulės perėjimą iš šiauri

nės ekvatoriaus pusės į pietinę, 
o štai jau ji vėl sugryžta. Ko
vo 21 d. apie 10 vai. ryte saulė 
pereis atgal į šiaurinę ekvato-

irny-Harrison, N. J., 
s Kuopos Choro Isloril • 
i numeryje telpa ant U 
pio.

Sandaros, TMD. ir SLA. 
Kuopoms

Sandaros, TMD., ir daugumo
je Susivienijimo kuopos, persta
tė tautinį susipratimą ir tauti
ninkų jiegą. Daugely j kolonijų 
yra Sandaros, Susivienijimo, ar- 
ba Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
kuopos, o nėra kurios kitos ar 
dviejų kitų tautinių organizaci
jų kuopų.

Tenai reikia jas tverti, suor
ganizuoti. SLA., TMD. arba A. 
L. T. Sandaros kuopos nariai ga
li geriausia prisidėti prie įkūri
mo savo kolonijoj tokių kitų iš 
čia paminėtų kuopų kurių pas 
juos nesiranda.

Penki nariai išsykio sudaro 
vienokios ar kitokios organiza
cijos kuopą. Augimas jų užtik
rintas.

Nauda iš tų organizacijų yra 
tokia:

Sandara veikia politinį tauti
nį demokratinį darbą ir stengia
si palaikyti Lietuvystę ir rūpi
nasi (savo tautos žmonių reika
lais.

TMD. skleidžia apšvietą leis
dama savo' nariams kas metai 
gerų knygų, tobulina žmones ir

veda prie mokslo ir lengvesnės 
ateities.

SLA. aprūpina žmogų nelai
mėje: ligoje ar atsitikime mir
ties suteikia likusio nario gimi
nėms išgalių pasilaikyti iki vėl 
gyvenimas- susitvarko po įvyku
sios suirutės.

Vienos, kitos ar trečios šitų 
organizacijų kuopų nariai gali 
pasitarę įsteigti savo kolonijose 
-kitų kuopas, susirašant su jų 
centrais.

TMD. — Jonas SekyS, Sekr., 
101 Oak St., Lawrence, Mass.

ALTS. — K. J. Paulauskas, 
Sekr., 327 E St., S. Boston, Mass.

SLA.: — P. Jurgeliutė, Sekr., 
307 W. 30th St., New York City.

DEL TĖVYNES
APISAKA IŠ TRANSVALIO PRAEITIES

Svarto— Vertė Ant.-Ferd. Max.

I

riaus pusę ir su tuo prasidės ka- 
lendorinįs pavasaris. Ištiesų ro
dos tik ką (skaitėm apie rudehi- 
nj dienos su nakčia susilygini- 
mą, o štai jau pavasarinis sąsi- 

Ilyginimas, ir praėjo jau šeši mč- , 
nėšiai. -

Apie tokią dienų ir naktų per- : 
mainą — ilgėjimą ir trumpėji
mą — atidus skaitytojai jau ge- : 
rai atmena: kadangi žemė yra j 
pakrypus savo ąšimis 23V-> laip- i 
snių (vadinamoji ašis yra šonu ] 
pasvirus, o ne stačiai į viršų sto- .

— paskutine įmone pasilai- 
kymui nors laikinai prieš pa
vojų, — kuri nei prieš Rusi
ją nei prieš Vokietiją nieko 
nereiškia.

Tečiau sunku sakyti ar iš
eis kas iš Poincares galva- 
trukčiavimų. Sudarius su
tartį su Rusija, Francuzija 
lieka visiška Europos valdo
vė. Anglija prie to neprisi
leis. Ji pati pirmiau pada
rys su Rusija ir Vokietija su
tartį, jei dar nėra slaptai ko 
nore padarius. Tik Angli-| pusėj dienos darosi ilgesnės, o 
jai reikia SU Rusija susitarti pietinėj trumpesnės, ir taip ei- 
prieš Turkus, ir jodvi užval- na *kį birželio 21 d., kuomet bū
dytų Dardanelius;

Rusija pripažinus Lietuvą rėj ekvatoriaus. Jeigu čia šau
ti lė visada pasiliktų, mes niekad 
. nejustame žiemos nei rudens, 
; visada butų tik vasara ir vasa

ra. Nutirptų diduma šiaurės le- 
i dynų, ir šiaurės poliaus kraštai 
. niekad nematytų nakties. Bet 

liūdnas apsireiškimas butų pie
tiniam žemės gale: ten užeitų 

. dar daugiau ledynų, ten niekad 

. nebūtų matyt saulės, ir naktinė 

. tamsuma amžinai durdtų.
Tas pats atsitiktų su mūšų 

dalimi jeigu saulė nuėjus į pie
tus tenai pasiliktų ant visados.

Pasilikimas čia ar ten lengva 
paminėti, bet kaip tas turėtų stor 
tis yra gana ypatinga, žemė ta
da, vietoj pakrypus keliauti ap
link saulę kaip dalbar, turėtų vi
su laiku'keliaudama laikyti pa
krypusį į saulę. Suprantamas 
pavyzdis gali būti šitoks: štai 
ant stalo stovi lempa, viršuj jos 
prie lubų ant siūlo parištas obuo- 
lis ar kamuolis butų žemė. Ka- 

j bantis ^kritulis reikia pasukti 
ratu lėkti aplink lempą ir kad 
sykiu suktųsi pats savimi. Ka
bantis sikritulis turi būti arba 
biskį žemiau lempos lie'psnos, ko
kį colį, jeigu nėra perdidelis, 
kad butų apšviesta visas viršus 
o apačia butų maždaug tamsi ir 
nematytų šviesos. Bėgantis ap
link lempą Skritulis perstatytų 

—, , , — -----„— — . žemės keliavimą aplink saulę, o
buotis prekybos žvilgsniu kad' sukimąsi apie save ant siūlo Ęer-

nenorės jos neprigulmybę 
atimti, ir nebus reikalo ka
da-Rusijai iš niekur negręs 
pavojaus.
’ Lenkiją gi Rusija laikytų 
sau pareiga visai nuginkluo
ti; tarp kitų išlygų kokių ji 
iš Francuzų reikalautų.

Ar vienaip ar kitaip daly
kai stovės, Lietuvai pavo
jaus nėra, o Francuzų pučia
ma ^Lenkija kada nors turės 
trukti.

Mirė A. M. ^Martus
“Draugas” paduoda žinią gau

tą iš Kauno jog tenai vasario 22 
d. mirė A. M. Martus, 57 metų 
amžiaus, žinomas Lietuvis Ame
rikietis, kuris daug -kuo prisi
dėjo prie Klaipėdos atgavimo.

Martus buvo Ispanų-Ameriko- 
nų karės veteranas. Tarnavo S. 
Valstijų kariumenėje.

Prieš mirsiant jis pabučiavo 
Suv. Valstijų vėliavą, kurią vi
suomet su savim turėdavo.

A. a. Maitų mums teko paži
noti Brocklyne. Visu laiku jis 
darbavosi tautininkiį tarpe ir 
buvo labai veikslus ir energingas 
žmogus. Po karės, parvykęs į 
Klaipėdą jis ten stengėsi dar-

na -saulė pasiekus 23 laipsni šiau-

statytų dienas ir naktis. Viršu
tinė skritulio dalis butų apšvies
ta norsxškritulis sukasi visu lai
ku, žemesnės dalįs matytų švie*- 
są tik -lempos pusėj, o apatinė 
dalis, atstovaujanti plėtinį po
lių, visada nematytų šviesos ir 
butų tamsi nors sukasi sykiu su 
viršumi. Viršus, dabar įsitėmy- 
kim, visada butų arčiau lempos 
negu apačia. •

Su pavasario ir rudenio susi- 
lyginimais naktų1 su dienomis at
eina ir saulės ir mėnulio užtėmio 
mai. Kadangi apie kovo mėne
sį saulė ir mėnuo susieina maž
daug ties ekvatorium, vienu sy
kiu mėnuo palenda po apačia 
saulės, tada saulė užtemsta; ki
tu kantu žemė įlenda į tarpą mė
nulio ir saulės, ir nepra-leiscfema 
saulės spindulių ant mėnulio, jį 
užtemdo. Užtemimai įvyksta tik 
kada visi šie dangiški kūnai su
sieina maždaug lygion linijon; 
pilni arba visiški užtemimai bu
na kada jie sueina visai lygion 
linijon, arba bent linija puola 
per kurią nors žemės dalį. Kito
se dalyse tada arba visai nesi
mato užtemimo, arba matosi da
linis, žiūrint kaip toli’ randamos 
nuo paties užtemimo punkto.

Dalinis mėnulio užtemimas at
sibus kovo 2 d. vakare, bus iria- 
tomas visoj šiaurinėj Amerikoj 
ir Lietinėj Amerikoj ir vakari
nėj dalyj Europos. Mėnuliu in- 
eis į penumbrą arba silpnesni še
šėlį apie 8:15 vakare. Su pilnu 
šešėliu arba umbra susieis už 
valandos vėliau. Pats didžiau
sias užtemimo laikas bus apie 
10:30. Mėnulio užtemimai tega
li būti pilnatyje.

Saulės užtemimas atsibus ko
vo 17 d., bet nebus matomas iš 
šiaurinės Amerikos išskyrus pie
tinę dalį Suvienytų Valstijų. Už
temimo kelias tiesis nuo pietinio 
galo Pietų Amerikos per Rhode- 
siją Afrikoj ir linkui Madagas
karo salos.

Marsa-s dabar jau leidžiasi an
ksti vakare. Saturnas matosi 
anksčiau iš vakaro rytuose, apie 
10 vai, į pietryčius nuo gelsvos 
žvaigždės Arkturo ir baltos žvai
gždės Spika. Vėliau pasirodo 
Jupiteris, ^idžiausi planeta mu
sų saulės šeimynoj. Pirmiau ke
letą žiemą atmenant Saturnas ir 
Jupiteris keliavo greta, bet Ju
piteris greičiau vykdamas pali
ko Saturną, ir dabar dar nuo jo 
tolinasi. Daug metų ims iki jiš 
vėl pasivys Saturną.

Išėmus visais žiemines žvaig
ždes kurios 9 vai. vakaro jau bu
na perėję meridianą, apie kurias 
jau čia pirmiau suminėjom, ry
tinėj dangaus pusėj lieka liūd
niau. Tesimato rusvas Regulus 
iš Levo konsteliacijos, paskui to
li šiaurryčiuose pasirodo-Arktu- 
ras, po jo, toliau pietuose, bal
ta Spika, na o paskui Saturnas 
ir Jupiteris, kurie pastarieji yra 
planetos ir nespingsi kaip žvaig
ždės. Juos atSkirsit nuo kitų 
žvaigždžių be bėdos.

Venus dabar yra rytinė žvai
gždė ir tokia bus iki vasaros.

PAVOJUS LAISVEI
Musų šių mėtų Nepriklauso

mybės šventėj iškilo dvejopos 
rūšies vaizdai, kurie lygiai yra 
svarbus ir nagrinėtini. Kuomet 
atgaunam savo žemes vakaruo
se, mes kitų netenkanti rytuose. 
AtSiėmėm Klaipėdą, bet užtai 
turim atiduoti Lenkams naujas 
vietas, kaip Giedraičiai, Širvin
tai, Varėna, o gal ir daugiau. 
Sostinės paliuosavimas susipai
nioja,ne tile didžiųjų valstybių 
kabinetuose, bet dr pačioj Lietu
voj. Diena iš dienos mums vis 
labiau aiškėja kad Vilniaus ne/ 
susilauksim greitai nei iš Tau
tų Sąjungos nei iš Ambasadorių 
Tarybos. Tos dvi augštos įstai
gos nenori perdaug susiremti su 
Lenkais, nors simpatija butų ir 
Lietuvių pusėj. Iš kito atžvil
gio, Europoj šiandien viešpatau
ja Francuzų hegemonija, tuom 
taupu kaip Anglai, artimesni 
Lietuvai, šalinasi iš kontinento 
kivirčių.

Tekiu budu, nors laikinai,.rhes 
palikti esam vieni sutikt Lenkų 
pavojų. Nors Lenkai, Lietuvos 
atžvilgiu, yra surišti 'tarptauti
niais pasižadėjimais, bet jie iš
naudos kiekvieną momentą už
grobimui Lietuvos žemių. Turi
me laukti nuolatinio pavojaus iš 
Lenkų pusės. Jie yra įskaitlin- 
gesni už mus ir gali. pastatyti 
daugiau kareivių ir kanuolių. 
Bet karės jiegės, kaip rodo dau
gelis pavyzdžių, neužtenka pa
vergimui .giliai susipratusios 
tautos. Ginti savo kraštą imasi 
Lietuvoj1 ne ti'k pašaukti karei
viai bet ir kiekvienas pilietis, 
neišskiriant kai kada ir mote
rių. Atsižvelgdami į tai galime 
drąsiai pasakyti kad Lenkai, ne
mokėdami tvarkyti savo žemių 
ir žudydami savo valdžios žmo
nes, negalės pavergti musų. Len
kus valdo tamsi minia kurios 
ūpas greitai mainosi. Praeis 
kiek laiko, ir ta pati minia ims 
griauti savo valstybės pamatus. 
Lenkija mum's nepavojinga.

Šiame kritingam Lietuvos ne
priklausomybei momente, susi
burtam, Lietuviai, ginti savo že
mes. Nors trumpam momentui 
sulaikykim tarpsrovinius, parti
nius ginčus akivaizdoj naujo pa
vojaus. Tebūna vyriausias visų 
principas ir obalsis — Tautos 
Laisvė. Kuomet užeina smarkus 
uraganas tyrumose, keleiviai su
siglaudžia vienas prie kito ir tuo 
budu išvengia pavojaus. Jeigu 
tokis uraganais užeitų ant musų 
krašto, jis negalėtų padaryti 
mums didelio nuostolio jei viso 
pasaulio Lietuviai sudarytų ar
timą būrį. Ištautėję Lietuviai,, 
kurie veda Lenkus į Lietuvą, ap
siriks manydami kad savo tėvų 
namuose^ jie suras visus miegan
čius ir išgalės paimti jų garbę, 
gyvybę ir turtą. Senoji Lietu
va nemiega; joj yra daug jiegų 
ir vienybės; jos sūnų gyslose te
ka kilnus pratėvių kraujais, kurs 
priešinasi Tėvynės priespaudai 
ir sostinės pavergimui.

Musų teisingi reikalavimai bus 
išpildyta, jei ne tarptautinių tri- 
bunalų tai Lietuvių tautos valia. 
Mes apsiginsim savo laisve ir 
grąžinsim Vilnių. Amerikos Lie
tuviai, uždėkim i?'mes ką galė
dami ant Tėvynės aukuro.

M. V—la.

RED. ATSAKYMAI
< Visiems. — Kurie siuntėt ko

kius raštus “Dirvai”'— kores
pondencijas, straipsnius ar kit
ką. nerasdami jų šiame nume
ryje matysit kitame. Kurie ne
bus pervėlųš bile kada tie tilps 
savu laiku ateityje. Korespon
dencijas apie Lietuvos Neprigul- 
mybės apvaikščiojimą iš dauge
lio kolonijų turėjom atidėti ki
tam numeriui, nes jų daug su
ėjo. Ačiū visiems už raštelius.

Į^UVO tai 1898 metų lapkričio mėnuo. 
z-Johannėsburgo miesto apielinkėj vieš

patavo karšta Pietų .Afrikos vasara. Kai
mai ir Johannesburg© priemiesčio gatvės 
skendo žaliuojančių medžių lapuose; o vi
sas miestas buvo kaip ir apjuostas žydinčių 
sodnų verpetais. Visame mieste viešpata
vo nepertraukiama tyla, tik laikotarpiais 
subildėdavo vingiuotomis gatvėmis elektri
nis tramvajus.

Dornfonteno priemiestyj, ties Kafrų 
bažnyčia, sustojo tik ką atėjęs iš Johannes
burg© traukinis; iš jo išlipo jaunas vyras, 
kurio tipas ir sudėtis kiekvienam krito į akį. 
Nors'buvo ir gaila tinkamai pasipuošęs, te- 
čiau augštas petingas pavidalas ir didelė 
barzda sakyte sakė kad tai yra Buras; jo 
kairėji ranka kabojo be mažiausio judesio 
kaip pagalis. Matyt tame mieste jis buvo 
gerai kitiems žinomas ir gerbiamas kad ei
nantieji pro šalį du Anglai, nors neužkal
bino, bdt labai žemai nusilenkdami, malo
niai jį pasveikino.

— Kas jis yra? — paklausė vienas An
glas savo draugo kada Buras ganėtinai bu
vo nuo jų atsitolinęs..

z — Daktaras Henrikas^ Dommers, Pre- 
torijos finansų komiteto sekretorius, — at
sakė antras, kuris nepaprastu savo manda
gumu privertė savo draugą kartu prieš jį 
nusilenkti. — Tai labai ypatingas ir gud
rus paukštis. Jis mokinosi ir lavinosi Vo
kietijoj, paskui sukilo prieš, Džemsoną ir 
tapo į kairę ranką sunkiai sužeistas, tur
būt, tamišta pastebėjai kad jis jau jos ne
valdo. Tai ir viskas apie tą Būrą.

Tuo laiku Dr. Dommers jau buvo 'prie 
mažo namelio, kuriame gyveno jo giminai
tis misijonierius Achterman. Jam prie du
rų paskambinus, išbėgo Kafraitė, kuriai jis 
pareiškė turįs labai svarbų reikalą prie po_- 
nios Achtermanienės.

Tarnaitė nesipriešihdama įleido jį į 
prieškambarį, kur minutei laiko prabėgus, 
atėjo ponia Achterrnanienė. Ji turėjo apie 
keturiasdešimts metų, buvo prisidengus 
juodais paprastais rubais, ant galvos plau
kai lygiai sušukuoti, kurie savo švelniais 
vingiais harmonizavosi su jos simpatišku, 
pilnu proto ir energijos veidu.

— A, tai tu, brangus broli, Henrikai!— 
tarė stebėdamosi. — Na kas tave atvijo pas 
mus? Rodosi man, — kalbėjo toliau šyp
sodamosi ji, — kad nuo to laiko kaip tu su
sipažinai su mano viešnia Ona Tile, tave 
ir traukia prie jos kokia paslaptinga jiega.

Dommers irgi nusišypsojo.
— Gal but, gal but, sesute, — atsakė 

jis. — Bet .dabar jau ne laikas juokauti. Aš 
norėčiau su tavimi pasikalbėti apie svar
bius reikalus, tik, žinoma, kurie nukreipti 
Onos Tilės pusėj.

— Štai kaip, reiškia atspėjau! Na ką 
gi, jei tu 'tikrai manai manęs prašyti tarpi
ninkauti piršlybose, aš 'tuomi labai džiau
giuos: gera mergaitė.... Ji — našlaitė, 
artimų giminių nebeturi, išskyrus vieną sa
vo brolį, kuri sekiodama atvažiavo net čia 
— į Afriką. Kadangi visur vargai, nelai
mės, ji sumanė nors čia tolimoj šalyj lai
mės jieškoti....

— Taip, taip! — pertraukė kalbą Hen
rikas Dommers. — Ypatingai tas klausi
mas ir eina ne tiek apie ją kiek apie jos 
brolį. ‘ s

— Apie agentą Ti'lę? Ką tu turi į jį? 
Man jis netinka, nesimpatingas. Matyt ir 
taip Onos su broliu įvyko koki, nesusipra-

timai, kitaip ji butų nepametus jo namų Jo- 
hannesburge, butų nesikėlus pas svetimus 
į ramų Dornfonteno priemiestį, buk tai del 
nusilpusių nervų pastiprinimo.

— Ir aš taip manau. Ji greičiausia su
sekė apie brolio blogus prieš-valsftybinius 
darbus, pabūgo ir pasitraukė toliau. Šian
dien iš Pretorijos gauta įsakymas Karolį 
Tilę suareštuoti; iki šiam laikui jau gal bus 
ir areštuotas. )

— Kaip? Už ką?
— Jau kelintas mėnuo kaip Tile su ke

letu Anglų varo kontrabandos budu preky-' 
bą dinamitu. Tau jau gerai žinoma kad 
musų valdžios diriamito sandėliai Anglams 
yra kaip skaudulis akyse, o slaptas dina
mito įvežimas į kasyklas — baisiausias pra
sižengimas. Įstatymai sunkiai už tokius 
darbus baudžia.

— O, Dieve, koks baisus smūgis -mano 
nelaimingai Onutei! <

— Kada buvau paskutiniu .'kartu pas 
jus, aš jai viską pareiškiau, — prisipažino 
Dommers. — Aš jai aiškiai pirminiau kad 
jos brolis užsiima labai pavojingu žaislu. 
Ji buvo man dėkinga, ir aš maniau kad ji 
tikrai persergės savo brolį. Tečiau ne, iš . 
štai iš to sprogo baisi katastrofa! Prašau 
tavęs, sesute, pasakyk Onai, jei ji reika
laus kokios pagalbos lai pirmiausia krei
piasi prie manęs; aš del jos viską darysiu 
kas tik bus prieinama ir galima.

— Nejaugi tu pats nemanai,su ja pasi
matyti? 1 1

— Man nesinorėtų. Juk žinai, aš pri
guliu prie tos pat įstaigos kuri jos-brolį va
ro į kalėjimą! Pas tave, sesute, štai/ko la
biausia prašyčiau: priimk nelaimingą mer
gaitę pas save. Ji čia neturi nei giminių, 
nei pažįstamų, neturės kam pasiguosti, sa
vo vargus papasakoti, nusiraminti. Tu jos 
esi pirmutinė pažįstama; pasigailėk, ne
skriausk jos, buk jos tikra motina.

— Buk ramus, Henrike, visuomi steng
siuos jai inti'kti irtpadėti kiek tik mano jie-: 
gos leis. Tu nedrysti.... b aš jai turiu 
ką pasakyti?

— Žinoma, turi pasakyti, lai slaptybės 
nebūna. Lai jį sužino visą nelaimę nuo ta
vęs, o ne nuo pašalinių žmonių arba iš laik
raščių. Kada praeis pirma išgąstis, kada ji 
geriau perma'tys faktą prasižengimo, aš vėl / 
atvažiuosiu. O dabar — iki pasimatymtf! 
Aš turiu skubiai gryžti į Pretoriją. Dar 
kartą/pasirūpink apie Onos suraminimą; o 
aš iš savo pusės darysiu atatinkamus žy
gius jai pagelbėti. Nepamirški jai pasaky
ti.

Daktaras Dommers padavė Achterma- 
riienei savo ranką, žemai nusilenkė ir grei
tai išėjo į gatvę.

(Bus daugiau)

LictuTiikai-Anrliikaa ir ADgllikai-Lieturiikaa

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

S10.M 
$11.**

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

pusi. 171 ........ J........................................  75c
Tvirtais apdarais __________-_____________ 1.50

' Reikalaukit “Diryos” Knygyne

Didesnės ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsurrąo. 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. 28 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.

I
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Musu Kaimynai Dausose
NEDUOKIM DAUGIAU LIETUVĄ 

PLĖŠYT!

Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K

(Tąsa iš pereito hum.)
Trįs taip vadinamos “Diržo Žvaigždės”, 

antrojo didumo, centre visos plačios konste
liacijos, nuo kurių ir pati konsteliacija yra 
taip aiškiai matoma ir pažįstama, patraukė 
į save domę per visus amžius, ir daug buvo 
joms įvairių užvardžių pridėta. Jos turi 
Arabiškus vardus, “Mintaka”, kas reiškia 
“Diržas”, “Alnilam”, “Perlų Šniūrelis”, ir 
“Alnitak”, “Juosta”.

Mintaka yar dvilypė žvaigždė. Alni
lam yra žymiausias pavyzdis iš žvaigždžių 
karščiausios klasės. Jos temperatūra skai
toma 45,000 laipsnių F.

Astrologijoje šios žvaigždės reiškė ge
rą pasekmę ir viešą garbę. Jobo vardas 
joms buvo, kaip Biblija mini, “Ryšiai Orio
no”, kuomet Arabai žinojo juos po abelnu 
vardu “Auksiniai Mazgai”, arba “Perlų 
Šniūrelis”. Žiauri Afrikos gentė Masai lai
kė tas žvaigždes perstatančias Oriono kar
dą, kabantį nuo Diržo, kaipo “tris našles 
sekiojančias savo vyrus”.

Batusų gentė Diržo žvaigždes vadino 
“Tris Kiaulės”. Jos taipgi buvo žinoma po 
vardu “Trįs Karaliai”, “Uolaktis”, “Mas
tas”, delei to kad jos stovi eilėje lygiai tri
jų laipsnių ilgio.

Vokiečiai žymėjo jas kaipo “Jocob- 
staff”, “Jokūbo štabas”, ir “Tris Pjovėjai”, 
o Lietuviai jas vadino “Šienpjuviai”.

Chinai žinojo jas po vardu “Svarstyk
lių Baikis”, o žvaigždės viename gale jo bu
vo kaipo sveriantis sunkumas.

Grenlandiečiai vadino jas “Ruonių Me
džiotojai”, kurie buvo paklydę jūrėse, ir sy
kiu perkelti į dangų; o Eskimosams šios 
žvaigždės buvo trįs laiptai sniego krante 
iškirsti kokio nors dangiško Eskimoso pa- 
lipėjimui i viršų.

Ankstyvieji Indai vadino šia^ žvaigž
des “tris surištos vilyčios”, o Australijos 
žmonės sakė jog tai yra “trįs šokanti vy
rai.”

Sulyginamai moderniškuose laikuose, 
1807 m., Leipzigo Universitetas, nepaisant 
rišu senovinių užvardžių, perkrikšlbino tas 
garsias žvaigždes “Napoleonu”. Vienas 
Anglas pervardijo savotiškai, užvadinda- 
mas jas “Nelson”, tečiau tie vardai nebuvo 
pripažinti viso pasaulio, nei jie žymima ant 
žvaigždžių lakštų ar Skritulių.

Jūreiviai tas žvaigždės vadino “Auksi
nė Uolaktis”.

Mitologijoje jos atstovauja vilyčią pa
leistą iš Oriono lanko. Kiti vardai joms yra 
“Grėblis”, “Trįs Marijos”, “Marijos Lazde
lė”.

Tiesiant nuo jų liniją'į pietus pasiekia
ma skaisti ir garsi žvaigždė Sirijus.

Trįs mažesnės žvaigždės Oriono kon
steliacijoje taipgi patraukė Į save viso pa
saulio atidą. Jos sudaro mažą trikampį ir 
randasi pačioje galvoje Milžino Medžiotojo. 
Skaisčiausi iš jų yra Arabišku vardu- “Meis- 
sa”, kas reiškia “Milžino Galva”. Origina- 
lis tai žvaigždei vardas, sako Allen, reiškė 
“Baltas Plėtmas”.

Astrologijoje šios žvaigždės buvo nelai
mingos savo intekme į žmonių eirkalus. 
Jos sudarė Eūfratišką mėnulio stotį žino
mą vardu “Mažieji Dvynai”, o Indų stoties 
vardas buvo “Briedžio Galva”.

Chinijoj tos žvaigždutės buvo vadina
ma “Tigro Galva”.

Colas pamini žingeidų faktą sąryšyje 
su trikampiu sudarytu iš tų žvaigždžių, ku
ris atidengia savotišką įsivaizdinimą. Jo- 
kis paprastas tėmytojas negalėtų įsiyaiz- 
dint jog mėnulis gali sutilpt į tą trikampį, 
tečiau taip yra, kadangi mėnulis, kuris ne- 
apsipratusiam tėmytojui išrodo lyg “toriel- 
ka” didumu, turi išrodyt! kai ratukas pu
sės ęolio didumo žiūrint nuo 57 colių atstu
mo.

stebėkis. Kaip mes į jas nežiūrėtume, vis 
matysis koks tai susibendrinimas tarp jų, 
ir visos žiba išvien savo skirtingomis spal
vomis su įvairiu skaistumo didumu, kuris 
yra reikšmingas skirtume ir aplinkybėse 
kuriose saulės ir pasauliai už musų saulės 
kelio gyvena.”

Paliko dar tik paminėti tai kas turbut 
yra žingeidžiausia iš teleskopiškų reginių, 
ir ištiesų vienas iš patenkinančiausių vaiz
dų tos rūšies visame danguje, Didžioji Ne
bula Oriono konsteliacijoje. Ji randasi xtaip 
vadinamam “Karde” Oriono kuris kabo že
myn nuo Diržo, ir yra apsisupus apie vie
ną Oriono žvaigždę. Jokis aprašymas ne
gali atvaizdint to kaip puikus yra vaizdas 
pažvelgus į tą nebulą teleskopu. Toji ap
suptoji žvaigždė teleskope išsidalina į še
šias žvaigždes, keturios kurių galima ma
tyti su mažu teleskopu, ir sudaro gerai ži
nomą “Trapezium”.

Nebula pati užima vietos kiek mato
mas mėnulio didumas, tečiau nebulos kraš
tai prasitęsia į daug didesnį plotą. Jos su
dėtis yra vien iš gazų, ir jos masė sakoma 
esanti 4.5 milijono sykių didesnė kaip mu
sų saulės.

Serviss sekančiai apie tai sako: Nie
kur kitur danguje nėra taip aiškiai nebu
los architektūra atvaizdinta. Tai yra ne
užbaigti palociai kurių milžiniška apimtis, 
nprs perviršija visus įsivaizdinimus, skel
bia jų įbudavotojų visagalybę. Tečiau nors 
neužbaigtas darbas, dar neapleistas. Tvė
rimo darbas tęsiasi paskirose dalyse vidu
je. Tenai yra žvaigždės jau visai užbaig
tos, šviečia kaip žemčiūgai tik ką paleisti 
iš rankų dailintojo, o aplink juos randasi 
masės, sūkuriai, srovės iš nebulinės mede- 
gos kuri dar susitrauks, susispaus, ir susi 
tvarkys Į saules. Tai yra pamoka nebulos 
teorijoj visatos sudėtyje pažiurėjus per te
leskopą į šią | rietą. Jeigu žiūrint į ją mes 

1 neturėtume patraukimo ilgai tėmyti ir no
rėti daugiau matyti, bei sugryžti po kelis 
sykius vėl Į tą punktą su nepertraukiamu 
žingeidumo, galime būti tikri jog mumyse 
nėra to kas reikalinga padarymui .astrono-

1 mo iš musų.”
Gražus užbaigimas prie šito aprašymo 

Oriono ir jo žvaigždžių, yra ištrauka iš ra
šytojos Martin “Draugiškos Žvaigždės” vei- 

■ kale apie šią konsteliaciją: “Su visais savo 
stebėtinumais ir puikumais, nestebėtina kad 
Orionas yra viena iš labiausia žinomų ir 
labiausia mėgiamų konsteliacijų. Jis yra- 
viduryje Paukščių Kelio 'kuris tęsiasi savo 
skaistume per žiemos dangų. Mėš laukia
me jo pasirodant tarpe derintos ir dešim
tos valandos nakties vėlai spalio mėnesyje, 
ir musų pirmas jo pamatymas yra eilė ne
labai matomų žvaigždžių kurios sudaro kai
riąją ranką ir liūto kailį.

“Paskui pakįla vienas žemčiūgas po 
kito išpo horizonto iki visas išdidus pavi
dalas pasirodo. Jo pribuvimas yra prane
šimu jog sezonas buvimo lauke jau pasibai
gė. kad naktis darosi šaltesnės ir šaltes
nės ir jog gražieji puošalai kuriais rudenio 
kalnai rodos padengti tuoj pradings ir už
leis vietą žemiems tOnamsbEei tO 
leis vietą maloniems žemiems tonams žie
mos.”

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio.......$1.00

STASYS — Solo, žodžiai Liudo Giros, Muzika A.
Vanagaičio ...................................50c

DU L DU L DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ........................50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

DAINOS IR MUZIKA

patraukiančioje knygoje, 
Teleskopu”, sekančiai iš- 
žvaigždę: “Butų bejaus-

žvaigžde s Orionis išeiles pagal alfabe
to yra stebėtinai graži susidedanti iš dau
gelio žiburėlių, turbut puikiausias 'tos rū
šies pavyzdis.

1 Serviss savo 
“Džiaugsmai su 
sireiškia apie tą
mis žmogus tas kuris pažiūrėjęs paprasta 
akia į šitą vidutiniškai žibančią mažą žvai
gždę, nesušuktų pamatęs ją aiškiai teles
kope. Teleskopas, lyg magiko palietimu, 
paverčia ją iš vienos Į aštuonias ar dešimts 
žvaigždžių, ir šios žvaigždės atvaizdina to- 
kj spalvų puikumą ir žavėtinumą kad tik

flChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ii- Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų1. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

Renegatas Dr. Zajoinčkovaki, 
paeinąs iš neuitralės zondą, at
stovas Lenkijos 
Tautų Sąjungai 
kuriame nustatė 
ar kaimai turi 
Lenkijai, o kurie Lietuvai, ka 
Tautų Sąjunga ir patvirtino — 
davė Lenkijai ko anoji tiktaii 
norėjo, o Lietuvai tiktai įsakė 
išpildyti Tautų Sąjungos nuo
sprendį, ant ko Lietuvos atsto
ves Sidzikauskas nesutiko ir ap
leido Tautų Sąjungos posėdį. Ir 
kaip Lietuvos atstovas galėjo su
tikti matydamas dalinimą Lie
tuvos žmonių — atidavimą Lęn- 
kijos verguvei?

Ką Lietuviai iškentėjo ir ken
čia nuo “priedelių” 'Lenkų visoje 
zonoje ir už zonos Lenkų pusėje, 
galima butų tomus prirašyti. 
Gaila kad toji visa Lenkų „ge- 
radėjystė” nėra išleista Anglų 
kalboje, iš ko svietas matytų la
bai “civilizuotą” Lenkų elgimą
si — lygų Vokiečių elgimuisi, ir 
dar žiauresnį. Priegtam visa 
Lenkų ‘prielankumą’ Lietuviams 
kaipo atgyjančiai tautai mes ge
rai žinome nuo pradžios musų 
pabudimo, nuo užtekėjimo “Au- 
szros” 50 metų tam atgal.

Lietuva jokiu bud u negali su
tikti (su Lenkų apetitu nei Tau
tų Sąjungos padalinimu, nes 
Sąjunga Lenkams duoda viską, 
ko tiktai Lenkai užsimano. Lie
tuviai gyvena neutralėje zono
je ir toli už zonos dar, kuriuos 
Leninai “civilizuoja” apiplėšda- 
mi iš visko, kankindami ir žu
dydami. Lietuviai negali leisti 
kapoti savo kūną į dalis kurių 
Lenkai užsimano. Lenkai kar
tą buvo užsimanę “sugrąžinti” 
Punską, mainais ant Vištyčio.

Lenkai labai nori nustumti 
Sieną kuotoliausia išiaurėn nuo 
gelžkelio tarp Vilniaus ir Daug
pilio, ir vakaruosna tarp Vil
niaus ir Gardino. Pagal Zajon- 
čkovskio planą, pradedant nuo 
Latvijos sienos, siena turėtų ei
ti iki šiaurinio galo ežero Smėly
nė, ir paskui rytų pakraščiu iki 
kaimo Tamoškių, paskui per kai
mus Juodbarzdžių, Kazurkiškių, 
Rastapciškių ir Galniciškių pro 
šiaurinį galą ežero Smalvos iki 
šiaurinio galo ežero Dūkštos, pa
skui pro miestą (Du'kštus palie
kant Lepkams) iki Alejunų, pa
skui per Kairiškius, Grikorelius, 
Varšiniškius, vakarų link nuo 
Vardakiemio iki Meilūnų dvaro, 
paskui per Kazokinę iki upės 
žvaginės ir ežro Dringio per 
Vaišintus tiesia, linija ant Puze- 
niškių ir Ahtalksnės (Puzeniš- 
kiai ir Antafksnė Lietuvoje pu
sėje). Nuo Linkmenų per An- 
taledžius, Paluknį, palivarką Bu
drius, Pilekalnių kaimą ir Pake- 
ročių (vis Lenkų puteėje), Paro- 
šiai su Lokajais (Lietuvių pusė
je) iki kaimo Jakinčių, Varėnos 
valsčiuje, ir per Kamionka-Mos- 
kavėlę iki upės Merkio, ir pas
kiau'Merkio upe i'ki Nemuno, ir 
Prūsų sienos pagal Suvalkų su
tartį.

Joniškis, Pabradys, Giedrai
čiai, Širvintai, Musnykai ir Mei- 
šogala — Lenkamls. Vievis, Su- 
meliškės, Trakai, Rudziškiai, 0- 
nuškis ir Valkeninkai taipgi Len
kams, nes čia pereina Vilniaus- 
Gardino gelžkelio linija.

Taigi Tautų Sąjunga patvirti
no Lenkų apetitą,- vėl atrėždama 
naują dalį Lietuvos kūno. Ii- ši
tas atrėžimas jau kartojama 
SEPTINTU KARTU.

Todėl visi Lietuviai tvirtai pa
sižadėkime nepasiduoti tolesnei 
kruvinai operacijai ir varykime 
laukaln visus Lenkus iš savo že- 
mėte, atsimindami prabočių žo
džius :
Laisvi mirsim, bet nevergausim.

Mes, Amerikiečiai, įgalime, ly
giai kovoti prieš Lenkus ir Pran
cūzus prisidėdami su $10 ir $100 
ginklams, kuriais musų broliai 
apsišarvavę lengvai apsidirbs su 
visokiais užpuolikais, kaip apsi
dirbo Klaipėdoje.

Ir musų priedermė yra šelpti 
savo brolius iki išvarant Len
kus iš Vilniau? ir Gardino žemių.

Visi aukokime vienos dienos 
uždarbį, iš ko susidės keli mili
jonai dolarių, kas mums bus vi
sai nejaučiama. Musų broliai 
Lietuvoje aukoja viską — viso
kį turtą, sveikatą ir gyvastį. 
Padėkime jiems, 
Nes kas greitai 
tiek duoda.

SHENANDOAH, PA.
Vasario 16 d., kada vietas Lie-seime, (patiekė

"memorialą”, tuviai turėjo susirinkimą pami- 
kokie valsčiai 
būti (priskirta

dę labai karštas patriotas. To
liau užsiminė apie Klaipėdiečių 

i Lietuvių kafžygiškumą ir pasi
šventimą kurie nusikratė sveti
mą jungą ir 'sutraukę geležinius 
pančius parodė kad nenori dau
giau (po svetimais būti. Laikui

nėjimui Lietuvos Neprigulmy
bės pertkių metų sukaktuvių, 
apie 9 valandą vakaro ištiko bai
si tragedija Lietuvio surengta 
visai netoli mitingo vietos. Bu
vo šitaip. Pranais Anusevičius, 
vedęs žmogus, persiskyręs su sa
vo žmona, kuri jam buvo laibai 
neištikima (bet abu gyvena šia
me midste, apsigyveno pas Rusi
ną (231 East Centre St.). Per
eitą metą kai buvo streikas, P. 

1 Anusevičiuls (neturėjo iš ko už- 
simokėt už butą ir valgį' savo 
šeimininkams; sake kai dirbs 
užsimokės. IBet kuomet pradėjo 
dirbti, o skolų nemokėjo, šeimi
ninkei pasidarė skaudu kad per 
šešis mėnesius Šerus negauna 
atlyginimo, šeimininkė kreipėsi 
prie kompanijos kur P. A. dir
bo ir sustabdė jam užmokesnį, 
pati gaudama jo algą už savo 
skolas. P. A. negavęs nei cento 
sumanė šeimininkei atkeršyt. 
Jos vyras taipgi laiko poolruimį 
ir tabako krautuvę. P. A. su
manė gerą būdą atkeršyt savo 
šeimininkams. Parsinešė iš ka
syklų kelis svarbus dinamito ir 
pritaisė knatą, ir išnešęs lauke 
dinamitą padėjo palei užpakali
nes duris manydamas susprog
dinti šeimininkę. Padegęs di
namitą nubėgo pats į karčiamą 
išsigerti. Tuo tarpu dinamitas 
eksplodavo ir sudraskė visą pu
sę namo ir šalę kito namo sieną 
[suardė. Poolruimyj buvę kele
tas vyrukų sužeista langų stik
lais ir medžio skeveldromis; as
tuoni 'jų sužeista. P. Anusevi
čius ir kitas jo draugas areštuo
ta, sėdi kalėjime laukdami teis
mo.

Aplinkinių gyventojų visi 
mų langai išbirėjo, neliko 
vieno sveiko. Kurie žmonės 
Įėjo, buvo iš lovų išmesti, niekas 
nežinojo kas pasidarė.

Tai mat kaip tūli atsimoka už 
gerą. Už išlaikymą gyvu suma
nė nužudyt savo geradarius.

>*^kCD1K1u^S.
'GEROVėsskYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

STRAIPSNIS IX

Siame skyriuje mea laiku 

nuo laiko fvMtnslne rei

kalui ]domloa bGslanSoms 

motinom* Ir molinoms jau
nę kūdBdę.

Įt- r B

Kūdikių aprūpinimu Ir pe

nėjimu yra. dalyku gyroe 

svarbos Admjmal Ir Uotai 

Ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kurį mes tu

rime repillariikals laiko* 

tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvUdenU.

k i

Kada Duoti Kitus Maistus ir 
Apelsino Sunką.

Nežiūrint kokiu pienų penima, kiek
vienam kūdikiui reikia duoti, penint 
iš bpnkos, dar kitu valgių ir apelsino 

I sunkos-skystimo. Sekantį remoken- 
duoja pirmaeiliai žinovai:

Apelsino sunka. '•— Kūdikiui suka
kus keturiems mėnesiams, ’duok vie
ną šaukštelį perkoštos apelsino sun
kos atmieštos su lygiu kiekiu virinto 
vandens, vieną sykį į dieną pirm pe
nėjimo. Laipsniškai didink kiekį iki 
jau duodi vaikui neatmieštą sunką 
pusės apelsino. Tas davimas galima 
tęsti iki kūdikis jau galės valgyti ir 
kitokių vaisių.

Avižinė košelė. — Kada kūdikiui 
sukanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštelį avi
žinės košelės. Laipsniškai didint kie
kį iki duosi vaikui kiekvieną sykį po 
tris šaukštelius avižinių miltų koše
lės. Kad padarius tą košelę, paimk 
keturias uncijas oatmeal prie kiekvie
nos puskvortes vandens; virink dubel- 
tavame puode tris valandas; pridėliok 
|iek vandenio kad pasibaigus virimui 
gautumei skystą košelę. Kol ji šilta, 
perleisk per koštuvą, ir atvėsink. Tą 
košelę galima duoti iki vaikas galės 
valgyti gerai išvirintus kitus javus.

ir tai greitai, 
duoda, dusyk

P. Mikolainis.

na- 
nei 
gu-

K alkio Vanduo.
Šviežiai pagaminto kalkinio vandens 

galima gauti aptiekose. Padarymui 
formula gi yra sekanti: pridėk šaukš
tą gesintų kalbių (gaunama aptieko- 
je) į kvortą virinto ar distiliuoto van
dens; užkorkuok ir stipriai suplak ke- ...... ... . , . .
lėtą sykių į valandą. Lai kalkiai nu- Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
sistoja dugne ir po 24 valandų nupilk Užrašykit jiems “Dirvą”

bėgant, sakė toliau kunigas, ir 
Lenkus išvysim iš Vilniaus.

Aukų surinkta $90.09, kurios 
paskirta Vilniaus našlaičiams. 
Po to padainuota keletas dainų, 
ir tuo pasibaigė Neprigulmybės 
šventė. J. Basanavičius.

[nuo viršaus vaiškų skystimą į švarų 
butelį ir užkorkuok stiklu. Laikyk 
šaltoje vietoje, gerai užkorkuotą.

Vartojant kalkinį vandenį, pridėk 
po vieną šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kiekį, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkis šaukšte
lius kiekvieną sykį iki pabaigos dvy
likto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, mažiau 
reikės vartoti virinto vandens. Pa
vyzdžiui, jei sakomą. kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno’ prie 7 uncijų virin
to vandens, o jus norite duoti penkis 
šaukštukus kalkinio vandens, tai vie
toje 7 uncijų virinto vandens imkite 
tik 6, o viena uncija susidarys iš 5 
šaukštukų kalkinio vandens, taip kad 
vandens vistiek bus 7 uncijos.

Ar tavo kūdikis verkia?. .Ar jis; 
nervuotas ir neramus? Jei taip tai 
veikiausia maistas nesutinka su juo. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, arba, 
jei jis netarpsta iš krutu pieno, duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą, 
kurią pasekmingai išaugino šimtus, 
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai .sutai
somas — tik pridedant virinto van
dens pagal nurodymus. Per 65 metus, 
motinos davė Eagle Pieną kaipo mil
žinišką sveikatos dovaną savo kūdi
kiams. Gydytojai jį rekomenduoja, 
vaikams kurie sirguliuoja ir silpni, 
kadangi jis lengvai suvirškomas ir 
teikia pilnučiausį sotumą.

Be to kad tinka kudikiuj, jis dar 
yra geriausias maistas nedapenėtiems 
vaikams. Stebėtini eksperimentai da
ryti tarp mokyklų vaikų rodo kad tie 
kurie penima su Eagle Pienu užaugo 
septynis svarus daugiau negu kiti pe
nimi paprastu pienu. Rūpinkis savo 
kūdikiu atidžiai. Dažnai jį pasverk. 
Atmink kad neauganti vaikai yra ne- 
dapenimi. Jaunas kūdikis turi gauti 
kasdien po du šaukštuku Eagle Pieno, 
atmiešto trejais ketvirtadaliais puo
duko virinto vandens. Duok pary
čiais ir pavakariais. Kiti vaikai daž
niausia jį labiau mėgsta su ginger 
alum, vaisių skystimu, arba suplaktu 
kiaušiniu ir skanskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir' pasidėk ateičiai.

REIKALAUJAM
AGENTU 

Platinimui “Dirvos”

•MARTINAS

•(ARTINAS Jankus 
11 vos žymiausia fi|

Neprigulmybės šventė. Var- 
piečiai pas mus šįmet išanksto 
rengėsi prie apvaikščioj.imo Lie-- 
tuvos Neprigulmybės šventės. 
Vasario 16 d. buvo parengta pra
kalbote. Publikos susirinko pu
sėtinai, bet del tiek Lietuvių kiek 
čia ir apielin'kėj gyvena, atsilan
kiusių buvo permažai; mat dau
giausia buvo suėję į karčiamas, 
nes gavę mokesti visi pinigų tu
rėjo.

Susirinkimą atidarė J. Abra- 
činskas primindamas publikai to 
vakaro reikšmę, Lietuvos Nepri
gulmybės Penkių Metų sukaktu
ves. Po to išėjo bažnytinis cho
ras ir įsu j uo pora mergaičių 
•perstatančių Lietuvą ir Vilnių. 
Mergaitės buvb baltai parėdyta, 
bet vienai buvo burna užrišta 
ir rankos surištos. Užrišta1 bur
na mergaitė perstatė Vilniaus 
našlaičius kuriems Lenkai už
draudė Lietuviškai kalbėti ir su
rišę plaka versdami kalbėti Len
kiškai. Choras sudainavo Lie
tuvos Himną, po to dainavo An
gliškai, o paskui J. Abračinskas 
trumpai kalbėjo apie Lietuvos 
pasiskelbimą neprigulminga ir, 
užsiminė apie šių dienų nuotikį 
— Klaipėdos Krašto prisijungi
mą prie Lietuvos. Paskui per
statė kalbėti Kun. Karalių, ku
ris irgi kalbėjo apie Lietuvos1 
atsistojimą neprigulminga visų 
tautų tarpe. Jis labai iškone
veikė Lenkus už’jų persekiojimą 
Lietuvių. Kun. Karalius pasiro-

Sveikas Maistas

YorkNew

'artoti lie

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILKl

Išrišo tą klausimą del moterų per pasta
rąsias tris gentkartes ir daug daugiau
kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle
Brand, negu kokį nors kitą tam tikslui
sutaisytą maistą.
Jeigu jūsų pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų 
kūdikis neauga ir verkia; tai vartokite Bordens
Eagle Brand.

Pasiųskite šitą pagarsinimą |
The Bordens Co
ir gausite pilnus patarimus ir
nurodymus kaip jį
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

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

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius7 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašejai. “Sandara” kainuoja.* Ameri
koje metams $2.50; pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.00, • 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 Metams, su daugybe 

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

"SANDARA”
3'27 E Street :: :: Boston 27, Mass.

X-Ray Egzaminavimas $11-00
Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butu, arba jei likai be vilties ir nu

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-

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

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ 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 apsiejimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jūsų liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aš pats ypatiškai prižiuriu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriška yrh patarnavimui.

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

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

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

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

x Dr. Jonas Šliupas, kai 
Bssaaviėius. Klaipei 
laimėjus, “Prūsų Lit 
tiai rašo apie M. Jan 
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Ką ne viską ir Martinas Jankus turėjo 
perleisti per savo amžių!

Jau labai jauname jame užsidegė meilė 
v Tautos.

Ir tada jis pradėjo veikti, veikti.
Su jo veikimu yra surišta pati tikroji 

musų Tautos atgimimo pradžio. Jei ne jo 
labai žymiai veikminga pagalba, toli nebūt 
taip sekusis kaip sekės.

Kad musų krašte dar retai kas tedry- 
so už savo Tautą savo balsą iškelti — Mar
tinas Jankus tatai pirmasis padarė visu vy
rišku drąsumu.

Ir visos jo mislys vis tik nepailstamai 
ėjo, ėjo kaip savo tautą sužadinti, prikelti.

Iš šitų mielių išėjo daug visokių bandy
mų — ir daug, daug nepasisekimų. Kad 
kas jam sekės — nepamatėm, o kad kas jam 
nesisekė — niekiriom ir net persekiojom ji 

, visi be išimties.
O neprivargo jis tais musų niekinimais. 

Kad kartais ir arti prie paties skurdo, bet 
jo meilė tečiau jį vis ir vėl iškėlė. Ji pa
dėjo jam vislab, vislab pergalėti.

Karės metais jį pavilko Rusai. Bet ta
me buvo musų laimė. Petrapilyj visų Prū
sų Lietuvių vardu jis pirmasis iškėlė obalsį 
Mažajai Lietuvai atsiskirti nuo pamotės 
Vokietijos ir vėl ineit į atsistojančios Lietu
vos valstybę, kaip kad buvo iki pirm 600 
metų, kada musų krašte dar nebuvo nei Vo
kiečių nei Prancūzų, o mes savo tautos vai
kai ir gentįs vieni.

Tas jo obalsis tai buvo gyva išraiška į 
pasaulį to kas musų susipratusių Lietuvių 
širdyse slapta jau gyvavo iš pat šios Didė- 
sės Karės pradžios.

Ir štai, tas obalsis laimėjo.
Pati Tauta pagaliaus sukilo ir numetė 

neprašytų svetimų ponų, per šimtmečius 
mus engusių, jungą.

Ir kaip tik ir šitoj kovoj musų Marti
nui Jankui, del jo vyriškos drąsos ir tvirto 
intikėjimo teko būti pirmajam.

Jau arti 70 metų senelis, o savo širdyj 
ir savo drąsa musų vienas jauniausiųjų.

Užtai tat tikroj jis savo vietoje — Vyr. 
Gelbėjimo Komiteto Prezidentas.

Martinai, Merčiau, Tu darbą pradėjai, 
Tavim darbas ir išsivedė laimingai.

O štai kur jam dabar tenka garbė kaip 
retam per gyvenimo amžius — jis nei maž 
kitoks. Tas pats jis musų kaip buvęs, nesi- 
didžiuoja, nesikelia ne, bet kiekvienam ge- 

■ ras, kiekvienam meilingas, tikras ^enlie- 
tuvis tarp musų Tėvelis.

Užmiršta visi vargai, visi kartumai. 
Ne be laikas atsiminti viso kas buvo, kas 
slėgė. Dabar gyvas džiaugsmas rykauja, 
Tėvynė atgyja — ir Liaurų Vainiką pina 
savo Didvyriams Karžygiams. An.

niausias (bet netori nuo Jankaus, kaip ne
toli yra ir Mažoji Lietuva nuo Didžiosios), o 
Dr. Šliupas jauniausias, susilaukė Lietuvos 
atgimimo — tos didžiausios valandos musų 
tautos istorijoj — po tos kada Lietuva bu
vo didelė if garbinga praeities amžiuose.

Jie trįs iš dar likusių šios gadynės ko
votojų aktiviai dalyvavo musų vargų ir bė
dų bangose, sykiu kovojo žadindami Lietu
vių Tautą prie prisikėlimo, prie Susivieni
jimo, ir štai jų dienose tas, lyg sapnų sap
nas, išsipildė, už ką musų tauta pina jiems 
Vainikus kurie per amžius nenustos savo 
gražumo! / K.

w

VĖJAMS
O vėjai! mano širdžiai kalbėkit — 

Šįvakar mano širdis yr’ liūdna;
Linksmybę naują dvasiai atpuskit, 

Padangių man uždainuokit dainą;
Jus nakties sidabrinėj dainoje
Siela mano džiaugias lyg danguje.
Apglėbki mane švelniais sparneliais

Kaip glėbdavai valandose meilės 
Savo meilingiausiais šešėliais,

Kada mylėjai mane iš širdies, —
Kai saldžiai mane bučiavai
Ant žaliųjų kalnų senai.
Išlipk iš savo šaltos lovelės

Ramiausių sutemų juroje;
Gaivink brangiausias mano svajones, 

.Mirštančią viltį kelk sieloje;
Išlipki iš savo šaltos lovelės, 
Kalbėsime apie mirusias vėles.
Vėjai, meilingi vėjai nakties,

Pasakykit kur jus vieta nakvynės,
Kur jus liūdna, šaltoji buitis,

Kur jūsų rūmas, kur kapinės?
Gal per visą naktį jus miegate
Lovose šaltose ir baltose?!....
Kalbėkit, vėjai, ir pasakykit

Ar rasiu aš kapuose ramumą;
Kalbėkit sielai ir nealsinkit

Dienų paskutiniųjų gyven’mo;
Pasakykit mano širdžiai, o vėjai!
Ar mirtis suteiks ramumą man’ sielai?

Budrikas.

7, Mass.
-

Tie tris musų tautos patriarkai — vi
sų didžiausių paskirų Lietuvių pasidalini
mų — Lietuvos, Maž. Lietuvos, ir Ameri
kos — iš kurių Dr. Basanavičius yra se

TAMSUOLIAMS
Man gaila žmonių tamsiųjų 
ir jųjų vargų sunkiųjų: 
jie nepastebi savo priešo 1 ' 
nors jis dažnai apiplėšo.

Jiems nurodo skurdų kelią; 
juo vargšas bekeliaudams 
teikia priešui aukso kelią, 
lyg už patartį dėkuodams..

Trusk, jieškok žmogaus 
kurs tau akis atbrauks, , 
tiesos kelin intrauks, 
laimės skliautus atskliaus.

Žmoneliai! man gaila jūsų 
kad ponuliai jumis valdo 
ir iš jūsų naudą gaudo, 
kuo sau pilvus išsiugdo.

Mesk šalin tamsybes 
ir jieškok teisybės, 
kad ponuliai pasiliautų 
ir daugiau jus nebespaustų!

' K. D.
w

Ne viskas dora kas balta. Sniegas nors 
baltas bet pagimdo daug piktadarybių: ap
neša nelaimingus keleivius, o patvindęs upes 
sunaikina varguolių turtus.

♦ ♦ ♦
Pražiopsok vieną valandą dykai, kitos 

ir pačios praslinks.
» ♦ . ♦ '•

Kartais ir po vargšo skudurų slepiasi 
genijaus dvasia.

.00
ilties ir nu- 
Aš gydau

OS, SKIL- 
GERKLES,
1 X-SPIN- 
ų pasveik-

Aš vartoju 
IS metodus

2 metų pa
jų pagydy

toji! gar-

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

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

Kampas E. 55th St.

ijos, teisin- 
■sų liga ne- 
i laiku.
itarnavimni.
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JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su ’tavimi

a ------ - i
MALDA

O garbingas dangau, 
Labai tavęs prašau: 
Leisk mylėt mane toms 
Kurias aš pamylau!

Aš pasaulį braidžiau, 
Daug visokių mačiau, 
Ir pamylau tūlas, 
Geidžiu gauti sau jas.

Bet nuo manęs tos vis 
Slepia savo akis.
O tik žiuri tokios 
Iš kurių nei jokios

Aš neimčiau niekad
Nors mylėt mane žad’, 
Nors jos gražios yra — 
Aš nenoriu jų, ne!

O dangau, išklausyk, 
Lai troškimai įvyks, 
Lai šie norai mani 
Nepaliks alkani.

Daug ko tavęs prašiau, 
Niekad vis negavau: 
Ak nejau ir šita 
Viltis liks atmesta?

O dangau! o dąngau! 
Padaryk kaip prašau: 
Duok man širdis tik tų 
Kurių aš taip trokštu,

O ne tiį kurios vis 
i Lenda man į akis.

Atitrauk jas šalin! 
O anas leisk artyn!

Vėjas.
Nuo Juokų Red.: Daug aša

rų del mergų pralieta sviete, 
daug maldų del jų prikalbėta, ir 
dar vis jų naujų atsiranda — 
ar tik žodžiais naujų, o minti
mis tų pačių kaip jau jos per 
amžius skambėjo.

Bet ’kitaip ir negali 'būti, nes 
tokią madą jau patįs dievai pa
liko smertelniems žmoneliams.

Tik šie gerb. Vėjo norai yra 
vėjo norai: kodėl gi jis nesimel
džia į dangų prašydamas vienos 
kokioSįzO prašo daug, ir visas 
tokias kurios jam patinka! To
kie dideli norai niekad iššipil- 
dyt negali, ir tas mus džiugina, 
nes daugiau gal nuo geib. Vėjo 
čia eilių gausime, šį sykį buvo 
eilių visai .pritrukę. Ir štai at
pučia genb.,Vėjas.

Eilių rašymui šis metų laikas 
yra labai prastas, užtai neturi
me nei eilių *— mulsų gerb. poe
tų ir poečių Mūzos snaudžia,,ap
rūdijo stygos, ir iki pavasaryje 
apšveis jas turėsime tik dairy
tis į visas puses iš kur kokios 
chroniškos eilės pasitaikys, o 
apie naujas ir jauslias, kvepian
čias pavasario dvasia, nėra ko 
šiuo sezonu nei sapnuoti.

4/
šios gerb. Vėjo eilės perstoto 

mums du dalyku: vieną, jo di
delius norus — arba didelius no
rus visų, — kurie niekad negali 
išsipildyt. Antras dalykas, jos 
perstata tai kad' žmogui niekad 
neužtenka foką jis turi arba ga
li turėti, ir tas turimas dalykas 
yra nesvarbu, o vis siekiama ir 
trokštama ta ko neturi.

Ir taip yra visame, tik gerb. 
Vėjas išreiškė savo vieną pusę 
— apie mergals. Daugiausia 
taip yra: visada vyrai turi to
kių kokių jie nenori, ir mergas 
tokius kokių jos nenori. O ku
rių nori tie ar tos, jų nenori, ir 
taip vienas kitą vejasi nuo kitų 
bėgdami.

žinoma, yra išėmimų, kada 
tas bėgimas atsibuna vieno į vie
ną galą, kitos į kitą.

P. B. Razauskas nepaganėdin- 
tals kad per telefoną galima tik 
girdėt,, o nematyt ir negalima 
suuost, ir jis dirba prie išradi
mo kuris pagelbės! per telefoną 
perduoti visus kunO pajautimu's.

$

Gerb. Gvazdikas (iš Pittsbur7 
go) atrašė kad jis labai nori ma
tyt savo-vardą laikraštyje, ir 
norėtų parašyt eilių tik nežino 
ar jos tiks.

Viskas ką įgalime jam patar
tį tai rašyti tokias- eilės kurios 
tiktų.

Patvirtinimui jog musų kata
likiški laikraščiai neturi doros 
(išskyrus mažą “tikybos ir do
ros” kampelį “Garse”) galime 
paimti faktą jų nedoro smerki
mo Lietuvos našlaičių gelbėji
mui atvažiavusių čia viešnių iš 
Lietuvos.

PASVEIKINIMAS 
VARDO DIENOJE, 

KOVO 4,
JO MYLISTAI

K. S. KARPAVIČIUI
Autoriui “Juozapas ir Zelbora” 

ir “Faraono Sapnas”.
Lai diena ši Jus varduvių 
Visad bus' atmintina — 
Eiles metų gero būvio, 
Laimės saiku kupina.
Lai mus Tautai trasas Jūsų 
Šimteriopus neš vaišius.
Kolei kalba gyvuos musų 
Tol Jus vardais gyvas bus.
Kaip įgražu yra naudingai 
Jaunas spėkas suvartot, 
Ir nemirtinai garbingai 
Savo Tautoje gyvuot.
Linkiu ir toliau darbuotis 
Pasekmingai del Tautos, 
Kad galėtume didžiuotis 
Darbščiu Sunum Lietuvos.

Audra.
4/

Gerb. Ten Buvęs (iš Brookly- 
no) rašo del buvusios Red. pa
stabos prie jo korespondencijos 
iš Brooklyno. Jis rašo: “Genb. 
Red. (atminkit, nekalbama čia 
apie gerb. Juokų Red.) pastebė
jo: 'Kalbant apie naktinius pau
kščius žvaigždes, kodėl nėra tuo
se choruose mėnulių ?’ Argi ne
žinot kad vienais visur nepriteks 
— mėnulis yra tik vienais1, o 
žvaigždžių daug, ir jų visur iš
tenka. Taigi dėlto ir chorai mė
nulių .neturi, tik žvaigždes. Ai* 
jau 'bus aišku ?”

Ačiū, labai aišku. Aišku ir 
tam kuris patėnrijo taip. Mums 
dar atsidengia kitas dalykas: 
Nedyvai kad tų žvaigždžių vi
sur ir pilna. Tik ne visos jos 
turbūt pirmojo didumo, nes vie
nur matosi jos nuoga akia (as
tronomiškai kalbant), o kitur ir 
su 3” teleskopu negalima įžiū
rėt.

Vietinis moterų “Mažiau Kal
bėk Daugiau Klausyk” Klubas 
liko perorganizuotas. Du eks
tra susirinkimai reikėjo laikyti 
iki sutikta ant vardo, nes kiek
viena narė norėjo kad jos suma
nytas vardas turėtų būti išrink
tas klubui, ir balsuojant kožna 
už savo balsavo. Kadangi visi 
vardai nuolat gavo po'lygų skai
čių balsų (po vieną), niekaip ne
sisekė sudaryt didumos, tik ant 
nelaimias viena narė kitame1 su
sirinkime nebuvus ir nesumisli- 
nus savotiško vardo balsavo už 
kitos pasiūlytą. Taigi, diduma 
(dviem) balsais liko nutarta klu
bą vadinti: “Pašnekų Vainikas”. 
Su senu vardu, klubo egzistavi
mui .dienos buvo suskaitytos.

Prospect 202. V
Dr. T; A. Hanlen Į
t”! DANTISTAS t=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto I 
'iki 7 valandai* vakaro

1885 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio. į.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

CUNARD
2,310 LIETUVIŲ.

gali atvažiuoti į Ameriką prade- 
dedant nuo ateinančio Liepos mė
nesio Cunard patarnavimas yra 
greičiausias jūsų giminėms atva
žiuoti į Ameriką. Žmonės turėda
mi Cunard laivakortes gali atva
žiuoti tuojau, nes Cunard laivai 
plaukia iš Europos beveik kasdie
ną; Išvažiuojančius iš Lietuvos 
per Cunard Liniją lydi kompanijos 
Lietuvis atstovas, kuris palengvi
na visus keleivio1 vargus.

Už patarnavimą nėra ekstrą lėšų.
Del tolesnių informacijų kreip

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

Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

D. Šleževičienės ir , 
V. Vencienes 

Maršrutas
Lietuvių Moterų Globos Ko

miteto Centro Vaidybos narės D. 
Šleževičienė ir V. Vencienė, at
vykusios Amerikon Lietuvos na
šlaičių reikalais1, lankysis su pra
kalbomis sekančiose kolonijose:
Kovo mėn:

3— -Lawrence, Mass.
5 iki 10—So. Boston ir apiel.

11—Worcester, Mass.
13—Waterbury, Conn.
16—Brooklyn, N. Y.
18—Newark, N. J.
20—C. Brooklyn, N. Y.
22—Maspeth, L. I., N. Y.
25—Scranton, Pa.
27—Binghamton, N. Y.

Balandžio mėn.:
1 iki 3—Cleveland, Ohio.
4— Detroit, Mich.
5— Grand -Rapids, Mich.

6 iki 30—Chicago ir apiel.
Gegužio mėn.:

1—Pittsburgh, Pa.
3—Shenandoah, Pa.
5— Mahanoy City, Pa.
6— Tamaqua, Pa.
8—Wil'kes Barre, Pa.

10—Pittston, Pa.
12 ir 13—Philadelphia, Pa.
15—Baltimore, Md.
Prakalbų reikale L. M. G. Ko

miteto atstovės laiškais- -kreipė
si į viršuj suminėtų kolonijų vei
kėjus. Prašoma yra kad tose 
kolonijoes butų surengta prakal-

bos ir būtų suorganizuota vietos 
darbuotojų, moterų ir vyrų, ko- 
miltdtai.

Visais prakalbų reikalais ir 
siunčiant aukas, prašoma adre
suoti :

L. M. GLOBOS KOMITETAS 
St. Pauža, Maršruto Ved.

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
čekius ar money orderius rei

kia išrašyti Liet. Moterų Globos 
Komiteto vardu.

©©©©©©@©©@@©@

Agentas Knygū ir Laikraščių— 
užrašo “Dirvą” ir kitus laikraš
čius ir priima “Dirvai” paskelbi
mus. Visokiais reikalais kreip
kitės pas savo gerai žinomą

JONAS A. KATKUS
1217-19-21 Beaver Ave. N. S. 

Pittsburgh-, Pa.
Bell telefonas Cedar 660.

©@©©©©©@©©©@©

x Patįs Reikalingiausi Dalykai.
ŠEŠI BRANGUS IR NAUDINGIAUSI DALYKAI 

TIKTAI UŽ $6.95.

Jūsų vienatine proga, taigi rašykit šiandien reikalaudami šio seto ir per- 
sitikrinkit jog gaunat dusyk sayo pinigų vertės. Stengkites pirmas pasinau
doti proga šiuo dideliu pasiulymu, ir ištiesų liksit musų atstovu savo terito- 
ioj. Nėra jokių rizikų. Nesiųsk pinigų iškalno. Tik 35c štampais arba ki
taip,-persiuntimo lėšoms, ir mes prisiusime jums šį stebėtiną setą iš šešių 
dalykų tokius kaip čia nupiešta ir aprašyta.

1) Kišeninis peilis ir revolveris išvieno. Naujausias šio amžiaus išradi
mas. Padirbta iš gero plieno. Gerai nunikeliuota. Turi dvi geležtes, kaip 
paprastas peilis, ir šalip to galima juo pasinaudoti apsigynimui. Sauja 22 
kalbro U. S. patronus, pilnus ar tuščius, kaip parastas šautuvas. Bet kuo
met uždarytas, niekas negali atskirt jo nuo paprasto kišeninio peilio;

2) Tikra Solinger britva pilnai garantuota, ir gatava vartojimui:
3) Puikiausios rūšies britvai pustyti diržas.
4) Tikras Importuotas Oro Namelis. Pasako orą tikrai diena iškalno.
5) Sudėtinis plaukų kirpikas. Su šiuo instrumentu galit kirptis sau pa

tįs plaukus kaip tik patinka.
6) Automatiška siuvimo yla. ' Labai parankus dalykas kožnam. Galima 

pačiam taisytis čeverykus, pakinktus, ir kitus dalykus. Ji daro dvi siūles 
vienu sykiu, kaip siuvama mašina.

Jokis tų šešių daiktų neparsiduoda paskirai, nes tik darant šitą Bendrą 
pasiūlymą mes tegalim atiduot juos už tokią mažą kainą kokią kožnas gali 
įstengt mokėt. Bet jeigu rasit juos nevertus mažiausia dusyk tiek, mes pi
nigus jums grąžinsime. Jūsų draugai ir giminės tikrai skubinsis irgi nusi
pirkti pamatę, o gal ir jus norėsit antrą setą. Rašyk šiandien. (12)

Union Sales Company Dept. 294
1 5 S. Desplaines St, Chicago, Ill.



DIRVA

IŠ LIETUVOS'

125,000 Rekordų 4 už $1.00
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............. Yriška Daina

A2771 You Can’t Get Lovin' ............. Moteriška Daina
” Pickaninny Don’t You Cry .... Moteriška Daina

A2772 Tell Motehr I’ll Be There ........... Vriška Daina
” Mork for the Night is Coming .... Vyriška Daina

A2773 Yearning .................................... Šokiams Muzika
” Karavan ........................................ šešių Muzika

A2783 Tell Me ........................  Orkestro Muzika
9 Breeze, Blow My Baby Back.............. Beno Muzika!

A2784 Forever Blowing Bubbles •. Saksofonų Sekstetas
” Beautiful Ohio ..................... Saksofonų Sekstetas

A2802 Do.vn-by the Meadow Brook................... Orkestrą
” Enid—Valcas ..........   Orkestrą

A2806 Ida and Dot Polka <............   Orkestrą
99 Four Little Blackberries ................. Xylofono Solo

A2809 Casey Jones ................................ Vyriškas Duetas
99 Steamboat Bill............. ................. Vyriškas Solo

A2821 Tell Me ............r.................... *..... Vyriškas Silo
99 Wonderful Pal  .......................... Vyriškas Solo

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

A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas Solo
99 Somebody.......................................... Vyriškas Solo

A2901 Oh! Reighn ...........      Choras
’* Most Done Traveling..................................  Choras

A2954 Venetian Moon ............................ Vyriškas Duetas
” My Isle of Golden Dreams............. Vyriškas Solo

A2966 After You Get What You Want ............. Duetas
99 You Tell ’Em .......................... Duetas

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

A2984 You’re the Only Girl Thai Made Me Cry Solo
” Drifting ..... ......................, Kvartetas

A2987 Repasz Band March ............. f Beno Muzika
” American Legion March .......... Beno Muzika

E1503 Polka ......................... Akordeonų Trio 
” Piesn o kazakie ........ ...... Rusiška Daina

EI 620 Drau Walzer, I ......................... Benas
” Drau Walzer II ................... Benas

E1623 Neubayrischer Landler .................. Benas
” Wo die Alpenrosen blukų ......... ..... .. Benas

E1683 Die Schonbrunner, Waltz.... ........... Benas
” Stets munter Maršas .................... Benas

E1686 Breier Maršch .......... ............ Orkestrą
” Ottakringer Landler ............ Stygų Orkestrą

E1711 Du lockender Fruhlingskind ...... Vokiška Daina
” Die Wienerwald ............... Vokiška Daina

■E1716 Wir hab’n ka klans Geld ...7.... Benas su Choru
” Grinzinger Marsch . ............ Benas su Choru

E1738 Nach’n Weana Schlag .......... Benas su Choru
” S’ arme Hascherl .............. Benas šu Choru

E1794 Vom Sekt sind die Geigen ........ Vokiška Daina
” Du bist das Marchen Lebens......... Vokiška Daina

EI 886 Nočenka temna .............. . .. Rusišką Trio
•” Nočevala tučka zolotaja ........ .. Rusiška Trio

E1888 Prijdi ko mnie ................. Rusiška Daina
” Na zarie ..................... Rusiška Daina

E1890 Pjanyj čumak .................. Ukrainų Daina
” Sidit holub .......... . ....... .. Ukrainų Daina

EI 910 Kniebohrer Ladler ................. Akdrdeonas
” Aus dem Hochwald, Valcas .......... Akordeonas

E2004 Gdy slonce zachodzi Valcas .......... Orkestrą
” Sliczna, Polka ........................ Orkestrą

E334

E337

E338

E343

MAIŠYTI

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

E2710 Ispanų šokis ...................... Smuiką Solo
” Preludijos .. .. .................,.. Smuiką Solo

E2711 Bože cos Polskę ..............>. Lenkiška Daina
” Z dymern pozarow ....'.......... Lenkiška Daina 

E2712 Jojne ....................... Lenkiška Daina
” Barykady ,. ..:................ Lenkiška Daina 

E2714 Cztery latka wierniem služil .... Lenkiška Daina 
' ” Byla babulenka. Kum i kurna .... Lenkiška Daina 

E2720 Po ulicie mostovoj ......,. .... Rusų Kvartetas
” Kak u nas ........... *......... Rusų Kvartetas

E2764 Strejk ................. Lenkiškas Pasakojimas
” Bez roboty .......... . .. Lenkiškas Pasakojimas 

E2765 Polka w szafliku ................ Lenkiška Daina

į šaltojoj žemelėj vieton, 
tautinės vėliavos plėvės

• joje galvų. Ir taip, be 

girnių atnešė kovos dra 
neteplakančia širdimi, 
dė sale iškabtos duobės 

žmonių susirinko j 
Prabilo Dr. Kun. Ga 
Nuo amžių bemieganč 

į šaltuose papuose pn 
i akivaizdoj, jis sujaudi

rinkusiųjų sielų stygas 
nia, pirm tartum sua 
paskui sujudo ir paliej

Į Verkia minia! Nėra 
Į šiųjų karžygių senų tė 

ra brolių, sesučių, nėra 
čia jiems svetimi žnu 

į rinko, čia kovos drauj 
Į ginklų gerbia žuvusiu 
į nes meilės pagarbos ii 

I mo jausmas čia sutra 

Į didelę minią. Ir toji n 
Į stančiai apsiašarojusių 

dėjo juos į amžiną a 
tą...s Taibuvograui

4 da!.... ,

Ant kapo atsistojo
Į Vadas Budrys—taria ■ 

■ karžygiams “Sudiev”, 
giau žodžių negali ištž 
ma!.... Minia|dar <la 
judina. ■ Trumpomis

I mis dar keletas asme 

L bia karžygių atmintį, 
kas, jaunųjų vardu, 

j kad jaunieji pastatys 
! už Tėvynės meilės ir i
. mo pavyzdį. Karstus

vieną plačią duobę,
I. viens kito jie suguld 

Kovos draugai tris 
į tuoja- ugninį “Sudieu 
I rint kapas supilta ir 

ta įvairių organizaci; 
rų asmenų vainikais 
dvidešimts suviršun 

Martinas Jankus 
riausio Maž. Lietuv 
Komiteto vainiką 
“Jūsų atmintis irius 
VU03 amžinai”. B 
turėjo kitokius tini 

šus.
Visą laiką laiddĮ 

i siautė pūga, putė smž 
W blaškė sniegą. 0 mi 

. norėjo apleisti branj 
Bet pagaliau pama 

stė. Mums sukilėliair 
gų netekimai, kurių 

f tarpu man dar neri 

ne liūdėti bet varda 
sustiprinti dvasią ir 
šauliui ’kad mes esai 

L ir ne atėjimai, bet 

krašto gynėjai ir ti 
minirikai. ,

0 jums, žuvusieji 
gai, tebūna lengva 
vos žemelė, del kuri 
mo atidavėt brangia 
turtą-gyvybę.

Tegul nelsuželia to 
tieji prie Jūsų garb 

tegul jį lankys per an 
gi Lietuviai ir sems i 
vynds meilės skaisči: 
tis, stiprins savo dvi 
mą, pasišventimą, m 

Kovos drai

▼ v ▼

Kraštas Tvar
> Stebėtinai greit po 

Klaipėdos kraštas sus 
Visame krašte visai 

ležinkeliais sisisiekin 
pertraukta tik kelioms 
Dabar iš Vokietijos ir 
vos traukiniai eina ka 

Ekonominė krašto pa 
rėja sparčiai. Naujaja 
plaukia aukos iš Lie 
Amerikos Lietuvių. 1

1 ima ‘krašte įsigalėti. I 
se litus ima labai noria 
na dar ir markės.

Tik su litais vedai 
x spekuliacija/ Ant vii 

kerčių žydai keičia lit 
kės, duodami keliais 

! markių už litą mažiau;
Prekybos ir Pramonė 

' skyrius ir Lietuvių B; 
( tais varo dar bjauresn 
f Uaciją, nes už Jitą mok 

: -dviem šimtais mažiau n 
, vėse žydeliai.

Be to, iš Lietuvos a 
“patriotų” kurie visur h 
savo^pavėluotais patarim 
turėdami darbo puldinėja 

| nuoja, ir tuo 'tik trukdo 

! kūrybos darbą. 0 brolia 

' pėdieciai įvertindami kai 
: musų veikėjų jiem'ą laiku i 

tą didelę paramą, visokį 
štą tuo tarpu laiko tikra 

f radariais.
Na, bendrai imant vi 

menkniekiai, netrukus bu 
skirta pelai nuo grudų.

Klaipėdos Krašto Atsto
vas Kaune

(Lietuvos šauliu organas 
“Trimitas” rašo:)

Sekmadienį, sausio 28 dieną 
traukiniu iš Klaipėdos atvyko j 
Kaimą Vyr. iMaž. Lietuvos Gel
bėjimo Komiteto atstovas gerb> 
Jonas Vanagaitis — Klaipėdos1 
vadavimo karžygis. Stotyje jį 
sutiko įvairių musų organizaci
jų atstovų būrelis, kurių vardu 
gerb. St. šilingas pasveikino taip 

i brangų svečią.
Jau kaip žinome, Maž. Lietu

vos Seimais sausio 19 d. Šilutėje 
priėmė deklaraciją kurioje pa
reiškė kad Klaipėdos kraštas-, 
kaipo Lietuvių tautos nuo amžių 
gyvenamas, prisijungia prie sa
vo močiutės Didžiosios Lietuvos 
į vieną Lietuvos Respubliką. 
Taigi gerb. J. Vanagaitis įr yra 
to krašto gyventojų attsovas.

Gerb. J. Vanagaitis tą pačią 
dieną lankėsi Karo Muzejuj, o 
vakare VaJstybilnėj Operoje ant 
perstatymo “Traviata”; kaip vie
nur taip ir kitur karštai buvo 
žmonių minios sutiktas ir svei
kinamas.

Gerb. atstovo Vanagaičio žo
džiai : “Ar gyvensim ar mirsim, 
bet drauge!” ir “Nei Lenkas, nei 
Vokietis mus nevaldys”, ne vie
nam tautiečiui sujaudino širdį 
ir iššaukė broliškos meilės ir 
džiaugsmo ašara’s, kurios tikrai 
liudija kad musų broliai Klaipė
dos krašto Lietuviai jau senai 
troško .prisijungti prie mtisų. 
Atėjo valanda, ir kantriai lauk
tas įvykis auksinėmis raidėmis 
jau įrašytas į Lietuvos istorijos 
lapus, kurios niekas neišdildyą.

Truko kantrybės, ir paslaptin
gai auklėti jausmai iš gilumos 
širdžių išsiveržė į viršų. .. . Mu
sų broliai sukilo. .. . ir laimėjo! 
Jie pasiskelbė tikrais savo va»- 
lios šeimininkais.

Bendras Tautos , reikalas ir 
vergijos jure j e skęstančių bro
lių balsas, it trimito aidai, per- 
skriodė jautrias Lietuvos šaulių 
širdis ir mes ramiai ° žiūrėti ne
galėjom. .. .

Mes> Lietuvos šauliai, karšto
mis Tėvynės meile degančiomis 
širdimis, 'sveikiname Mažosios 
Lietuvos atstovą, tikrąjį įvyku
sio fakto vykdytoją ir liudininką 
—didžiai gerbiamą Joną Vana
gaitį !

▼

Dovanos Klaipėdiečiams
Iš Lietuvos kasdien plaukia 

Klaipėdon daug dovanų, būtent: 
grudų, miltų ir kitokio maisto. 
Jau atėjo penki vagonai (tai su
kilimo pradžioj) sii minėtais pro
duktais. Naujoji Krašto Direk
torija pavedė Klaipėdos miesto 
komitetui gautąją iš Lietuvoj 
pašalpą teisingai pa-skirstyt tarp 
gyventojų.

V ▼ T

Sukilėlių Uniforma
Savanorių kariumenė aprengi 

ta Amerikoniška uniforma, žy
giuodama po Klaipėdos gatves 
ji dainuoją Lietuviškas dainas, 
žmonės iš džiaugsmo net verkia. 
Turgaus dienomis didžiausios 
minios entuziastiškai lydi gatvė
mis savanorius. Visų upas pa
kilęs.

Dar apie Laidotuves
' Paliovė zvimbę švino bitės. 

Šautuvai kiek praaušo. Klaipė
dos gyventoljai džiaugiasi nusi
kratę Germanų ir Trancuzų 
j ungo. Laimėj ę tęumf uoj a!... 
Bet apie kritusias kovoje aukas 
niekas.... užmiršo! Tik sau
sio 20 d. išryto mieste ėjo mažas, 
nežymus gandelis kad po pirmos 
valandos po pietų bus laidojamą 
trįs žuvusieji karžygiai. Nors ir 
mažas gandelis, vienok aplėkė 

/miestą ir pasiekė dėkingas žmo
nių sielas. Jau apie 1 vai. žmo
nių būreliai kuopavosi. gatvėse 
ir laukė iš kur pasirodys žuvu
siųjų karstai, iškilmingai lydi
mi.... Ir taip iki pusei antros 
— jokių karstų, jokių iškilmių 
nematyti. Daugumas ' tiesiog 
ėmė traukti kapų linkui, ir neap
siriko: ten rado kapinių koply
tėlėj tris juodus karštus, greta 
sustatytus, kuriuose jau ilsėjo
si amžinai su mumis persiskyrę 
kovos draugai. Po kelių miliu
tų, aidėjo laidotuvių įesmė. žu
vusių karžygių draugai kantriai 
nešė «avo brolius skirtbn jiems

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

E4243 Polska na zawsze, Polka ..............\ Orkestrą 
” Piękne dziewcze, Mazurka ......s....... Orkestrą 

ėėE4245 O j ty misiaciu zore .......... Ukrainų Daina 
” Chata moja rublennaja .......... Ukrainų Daina 

E4246 Tam za tychym za Dunajem .... Ulyainų Choras 
\ ” Hto za namy za nym .......... Ukrainų Choras 
E4251 Od Krakowa jadę .............. Lenkiška Daina 

” Malgorzata .................... Lenkiška Daina
E4252 Teras albo nigdy, Mazurka ............ Orkestrą 

” Dalėj w kolo, Mazurka ... ............ Orkestrą 
E4286 The Star Spangled Banner .............. Benas 

” America (Fantazija) ................... Benas 
E4288 Tylko dla niej, Polka ................ Orkestrą 

" W ogrodku, Mazurka .......... ...... Orkestrą
E4292 U mlynarza Marcina ........... Lenkiška Daina 

” Hu-a-ha . ........ ............ Lenkiška Daina 
E4293 Piesn dziadowska 1 ............ Lenkiška Daina 

” Piesn dziadowska .............. Lenkiška Daina 
E4314 Z poludniowej strony ........ Jazarimba Orkestrą 

” Temų co z dala przybywa .. Jazarimba Orkestrą 
E4361 After the Kiss ............ Mandolinų Orkestrą 
— ” Mexican Life ................ Mandolinų Orkestrą 
E4365 Plynie woda z Wyszogroda . ... Lenkiška Daina 

“ Hej, z gory, jadą mazury ........ Lenkiška Daina 
E4366 Piesn dziadowska 3 ...........: Lenkiška Daina 

” Piesn dziadowska 4 ............ Lenkiška Daina 
E4367 Piękna goralka ....... . ............... Benas 

” Kuba Jurek ......................... Orkestrą
E4372 Gayety ..................... Ispanų Orkestrą 

” The Firecracker ................ Ispanų Benas 
E4440 Hay. Harvest, Polka .... Rusų Balalaikų Orkestrą 

” At a Russian Inn, Valcas .... Rusų Balalaikų Ork’. 
E4441 Trans-Atlantic March ................ Benas 

” Flag Parade March . ....... . ..................... Benas
E4442 Kuku in the Woods, Valcas .............. Benas 
' ” An Old-Timer, Valcas .................•. Benas 

E444G Čašovoi ..................... Rusiška Daina 
” Ach ty rošča ...../............... Rusiška Daina 

E4448 Divča w siniach stojala ........ Ukrainų Choras 
” Oj o luzi ...................... Ukrainų Choras 

E4456 Pod Polską chorągwią .... ....... ....... Benas 
” Zbior Polskich . .... t................... Behas 

E4458 Jednosc, Polka ................... '...... Benas 
” Na Polskiej sali ........... ..... ........ Benas 

E4458 Bliznięta, Mazur .............. Akordeonas Solo 
•” Od dworu do dworu ........... Akordeonas Solo 

E4467 Our Boys^of 69th ...... ..f......... Benas 
” Doughboys to the Front .................. Benas 

E4469 My Loving Star ....... ........ Gitarų Duetas 
” Edelweiss and Violets . ..\. ...... Gitarų Duetas 

E4470 Spanish Gypsy Dance ...... Ispaniška Orkestrą 
” Night of Love ............... Čigonų Orkestrą 

E4474 Mielaširdystė ................... M. Petrauskas 
” Vai verčia, laužo ............... . M. Petrauskas

E4477 Krakawskie wesele ....... ų ... . Lenkiška Daina
Ulan ........................ Lenkišku Daina 

E4478 Marsz Wolnosci ...................... Orkestrą 
” W dzien swiateezny, Polka ............ Orkestrą 

E2918 Dziennikarski mazur ............... Orkestrą 
” Pomnikowy mazur . ................... Orkestrą i 

E3093 Hoheit tanzt Walzer ............ Vokiškas Duetas

” Fraida na Saskiej kępie .......... Lenkiška Daina 
E2767 Widok Warszawy, Valcas ............ Orkestrą

” Zloto i srebro ................... .... Orkestrą 
E2768 Marsz Poludniowej Ameryki ....... .. Orkestrą

” Trzy kamienie, Three step ............ Orkestrą 
E2771 Troika ......................' Rusų Daina Solo 
. Moskva ............... ...... Rusų Daina Solo 
E2812 Sybil! Illusions, Valcas ........ čigonų Orkestrą

” Sybill Valęas .. .............. čigonų Orkestrą 
E2831 Kozak .......................... Orkestrą

” Trepak . ............................. Orkestrą 
E2870 Waleczny žolnierz .............. Lenkiška Daina

” Piosnka o Blažku .............. Lenkiška Daina 
E2871 Magda, ........................ Lenkiška Daina

” Tego nietrza robic ............. Lenkiška Daina 
E2873 Oknisty, Mazurka . . ’.........-........ Orkestrą
* ” Spotkanie cyklistow ............... Orkestrą 
E2917 Polskie perl y I ....................... Orkestrą

” Polskie perly, II ...................... Orkestrą
” Wiejski marsz ...................... . Orkestrą 

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

E3293 Krakoviak .................. Lenkiška Daina
” ' Gdzie dom jest moj .. ........ Lenkiška Daina 

E3294 Aforyzmy Kindermetha ........ Lenkiška Daina
” Hej z gory .................... Akordeonas Solo 

E3304 Dajže Bože dobfy čas ......... Ukrainų Daina
” Ne sam že ja oženivsia .......... Ukrainų Dsfina 

E3305 Dyvlius ja na nebo ........ .... Ukrainų Daina
' ” Stoit javir nad vodoju ............ Ukrainų Daina 

E3314 Diedukas, Polka ...................... Orkestrą
” Saldžios lupos, Polka ..... . ........ .. Orkestrą 

E3315 Stumbriškių polka ................ Akordeonas
” Jurgiuko kazokas .................. Akordeonas 

E3317 Batų Vystytojas, Maršas ........ Švilpavimas Solo
” Saldus bučkis, Valcas .......... Švilpivamas Solo 

E3350 Naujoji Gadynė ............ •. . M. Petrauskas
” Dainius ......................... M. Petrauskas 

E3352 Swaty ....'. ................... Lenkiška Daina
” Dzwonek, Polka .................... Orkestrą 

E3354 Sotski . ....................... Ukrainų Daina
” Oj dzigune ..................... Ukrainų Daina 

E3362 Leicht Gepack ........ . ...... Vokiška Daina
” Lang, lang ist’s her .......... Vokiškas Kvartetas 

E3364 W<bil i a guter Keri bin ...... Vokiškas Monologas
” t Plim, plim .................. Vokiškas Monologas 

E3413 Medyk—“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina
” Nie wiem sam ................ Lenkiška/Daina 

73414 Wiazanka kwiatow Polskich ......... Orkestrą
” Kujawiaki ludowe .................. Orkestrą 

73417 Polka Mazurka .................... Orkęstra
” Pas-d’Espagne .’...................... Orkestrą 

E3477 Kto wesolo umie žyc.......... Lenkiškas Duetas* 
- ” Na wodzie^ ....... w....... Lenkiškas Duetas 
F.3479 Wieczory zimowe . ............... Akordeonas

” Dziadunio, Polka .................... Akordeonas

E2018 Murklange I ......k .. .................. Benas 
■” Murklange II .......<*\................. Benas 

E2129 Kamarinskaja ........................ Benas 
” Persidskij marsz ....................... Benas

E2181 Munchener Trompeten Landler ................. Benas
” Birkenstoaner Landler .................. Benas

E2182 Immer an der Wand lang .. .......... Benas
” Einmal ist keinmal* ...................... Benas

E2187 Zillertaler Postillion Marsch .............. Benas 
” Auf der Alm, Waltz .................... Benas

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

E2190 Der Steirerbua .................. Vokiška Daina 
” Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška Oaina

E2196 Kuntslerleben, Valcas- .................... Benas 
” Ueber den Wellen, Valcas .. ........... Benas

E2199 Liebestraum nach dem Bali .............. Benas 
” Stephanie Gavotte ..................... Benas

E2203 Behut dich Gott ................ . ’ Kornetą Solo 
” ’ Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kornetą Solo

E2220 Marsz ................................ Benas 
” • Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ............. Benas

E2224 Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 
” Į sveikatą, Maršas ...................... Benas

E2227 Per šilų jojau ............ Lietuviškas Kvartetas 
” Žydas Štatipėje ............. Polka, Orkestrą

E2234 Ruszaj ............................ Akordeonas 
” Cziribiribin, Valcas .............. Akordeonas

E2235>Wszyscy to robią . ..'............... Akordeonas 
” Polka ........................... Akordeonas

E2237 Oswiadczyny, Valcas ........... ..... Orkestrą 
” Herkules, Maršas -. ................... Orkestrą

E2238 Zlote liscie, Mazur .................. Orkestrą.
” Moja luba, Waltz .......... ...... Orkestrą

E2242 Poslaniec, Marsz .................... Xylofonas
” Amerykanski taniec, Two-step ............. Xylofonas

Į E2244 Ostatni dzien dzisiejszy .............. Orkestrą 
” Kolo Jablohi ........... .......... Orkestrą

E2245 La Likerta .......................... Orkestrą 
. ” Wiejska dziewczyna, Polka ...4.’... .. Orkestrą 

E2262 Das Lercherl von Hemais ....... Vokiška Daina
” D’Muattaliab . .. .. ......................... Vokiška Daina

E2278 Oj pidu ja luhom ............ .. Ukrainų Daina
” Oj pidu vyšelkoju ............... Ukrainų Daina 

E2308 Polska powstanje, I .................... Benas
” Polska powstaje, II ..................... Benas 

E2317 Sudba ........................ Rusiška Daina
” v Chaz Bulat' ...................... Rusiška Daina 

E2340 Vilniaus Rūta ..................... Kvartetas
” Drinopolis, Maršas ............... . ... . Benas 

E2342 Siuvėja ......z ...... Glemžų Pranė, Monologas
” Po dvigalviu ereliu, Maršas ....... . . Benas

E2359 Nemuno Vilnis, Valcas .................. Benas
” Sudiev, Mazurka .............x . ........ Benas 

E2360 Varpelis, Valzas .................... Benas
” Mano mielas, Polka ...................... Benas 

E2387 Bartoszu! Bartoszu! ............ Lenkiška Daina
” Nad moją kolyską ............ Lenkiška Daina

..... Orkestrą 

.......\ Daina 
...... t. Benas 
. Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
....... Muzika Į 
..... Orkestrą 1 
..... 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 

į Daina

O j ra i Rach-ciach—Polka . . 
Trze.ci Maj .................. 
Monte Cristo—Valcas ......... 
Amerykanski Patrol L .....,. 

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 ........ .......
Vylitaly orly ........ ...... 
Ciesz šie Matko Polski ..... 
Gwiezdisty marsz ......... 
Polskie tance, I .........
Polskie Tance, II ......

Bal na Wawelu ........... 
Michas Silbergrin ........ 

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

Wino i kobieta .............
” Elektryczne maszyny ....... 

Steirsche Tanze I .......... 
Steirische Tanze II ....... 

Zillertaler, Postillion Marsch 
Blaue Augen ............... 
Rodymyj kraju .................. Ukrainų 
Ridna mova .................... Ukrainų Duetas 

Die veranglueckte I ........ Vokiškas Pasakojimas 
Die verunglueckte II..  Vokiškas Pasakojimas

E1033 Hejze ino fijoleczku ............ Lenkiška Daina
" Usnij že mi, usnij .............. Lenkiška Dama 

' E1036 Marsz-Polka ... -.................. Akordeonas 
Polka ............................. Akordeonas

i Alle Leute tuen as ................ Akoroeonas 
Mach’ Dich dran! .................. Akor/deonas

Į Po francuski i po ruski ...... Rusiškas Monologas 
Nahaika moja ............ Rusiškas Monologas

> Goiserer Schuhplattler II ............... Benas 
Goiserer Schuhplattler II ...... ....... Benas 
Ungarų išokis ................................   Čigonų Benas

.O kur buvai, dieduk mano ... .. Lietuviška Daina 
E124K Velnias ne boba I ........ Lietuviškas Monologas 

” Velnias ne boba II ........ Lietuviškas Monologas

E368

E433

E558

E560

E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E954

E984

E1066
E1145

El 188

E1247

Vogeri fliagst in d’Welt binaus .. Vokiška Daina
E3150 Oberek ............. ...... Akordeonas Solo 
> ’’ Radosc, Mazurka .............. Akordeonas Solo 
E3152 Wiosenny kwiat, Valcas .............. Orkestrą 

” Dziewcze wschodu, Mazurka .......... Orkestrą
E3157 Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 

“ Ego už niet .............. Rusiška Daina Solo

,.. Armonikų 
.. Koncertinų 
.. Koncertinų

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

Saulelė raudona - ...... M. Petrauskas, Tenoras
E2394 Už šilingėlj ............ M. Petrauskas, Tenoras

” Šu nakcialy .......... M. Petrauskas, Tenoras
E2395 Bum-čik-čik, Mazurka .................. Benas 

” Dėdienė, Polka ......................... ‘Benas
E2396 Lapunėlė, Folka-Mazurka ........... Benas 
/ ” Našlys .................................. Benas 
E2398 Ta-ra-ra-bumbia, Ach vi seni ...... Rusų Daina 

” A telegramke ...............'.. ... .' Rusų Daina
E2399 Pišou w tiater ........ - ....... Ukrainų Daina

” Hrycko Mudryj 
E2423 Kehraus Polka

................ Ukrainų Daina

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

E1266 žyd przy telefonie ........ Lenkiškas Monologas
” Więgierka ............................ Orkestrą

E1270 Santa Lucya . ....................... Daina
" Soltysiak .................. Lenkiškas Monologas

E1304 Siuda v Piter ... .......... Rusiškas Monologas
” Prežde i teper .......................... Duetas 

E1311 Reve ta stohne .................. Ukrainų Daina
” Oj u Luzi ...................,. Ukrainų Daina 

E1312 U sosida chata bila ........................  Ukrainų Daina
” Ichau kozak za Dunajem ....... Ukrainų Daina 

•1313 Did rudyj . ....................... Ukrainų Daina
” Oj zdorpva čornobrova .......... Ukrainų Daina 

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

E1318 Halt’s enk z’samm* .................. Benas 
■ ” Neuer steirischer, Landler ............f... Benas 
E1365 Szmul swatem u pana Karola Lenkiškas Monol.

” Kobieta i ksiąžka .............. Lenkiškas Monol. 
E1366 Swier, swier i........ ........ Mazurka, Benas

Bronislaw—Marsz ...................... Benas
E1377 Polka Karasinskiego ..... ........... Orkestrą 

” Na talach Dunaju Waltz ........ ...... Orkestrą 
EI 378 Busby—Polka ..................... Akordeonas 

”, Adam ..’.........._. ........... Lenkiški Juokai 
Ei 416 Gluckssterne Valcas .............. ...... Benas 

” Bartolomaus Valcas ....................... Benas
E1440 Ein Wintermarchen Valcas ............ Benas

” Fruhlingstraume Valcas ............ .... Benas 
EI441 Hemalser Kinder ...................... Benas

” Hopsa Polka ..... j . .................. *... Benas 
E1444 Frohsinn Polka ....................... Benas

” Nieder-Oesterreichischer Tanz ........... Benas
E1452 Beim Kammerfensterln ........ .. Vokiški Juokai

” Am Eislaufplatz ................ Vokiški Juokai
E1484 Sulzer Lanlder .............-rr. Klarnetų Duetas

” Steirer Deandln . .................... Benas
E1499 Poloter .......................

Utoplennik..........
Rusiški Juokai
Rusiški Juokai

” Der lustige Steirer /..................... Benas 
E2434 Ostatni mazurek . .. . .......... Lenkiška Daina

” Czerwony sztandar .......... Lenkiška Daina 
Ę2436 Związkowy mazur ..................... Benas 
, ” Ach, te oczy ......................... Benas 
E2461 Marsz narodowy Polski .................. Benas

” Polonez 3-go Maja .... / .............. Benas 
E2469 Meditation ................' Muzikalia Kvartetas

” Hearts and Flowers ........ Muzikalis Kvartetas 
E2494 Jak wspaniala nasza postac ........ Kvartetas

” Hej, wa chlopcy .................... Kvartetas 
E2495 Woj z sianenv .... ..............Kvartetas

” Hej na dzika ........ .............. Kvartetas 
E2511 Flowers of Paradise ...... . Muzikalis Kvartetas

” Intermezzo .............. Muzikalis Kvartetas 
E252G Prieš Audrą, Valcas ........*......... Orkestrą

” Bangos, Valcas ....................... Orkestrą 
E2527 Linksmybė, Polka .................. Orkestrą

” Išdykus mergaitė, Polka .............. Orkestrą 
E2530 Ant bangų, Valcas ................... Orkestrą

” Kregždutė, Valcas .................. Orkestrą 
E2543 Kwiaciarka .................... Lenkiška Daina

E3480 Na falach Dunaju, Valcas ........ Akordeonas 
” Djabelek, Polka ................... Akordeonas

E3488 Posledniaja piaterka ............ Rusų Dania
” Serdce'liubvi, Mazurka .......... Stygų Orkestras

E3513 Carmen Sylvia, Valcas .............. Orkestrą
” Erinnerungen an Herkulesb’d, Valcas ... Orkestrą

E3583 Čto za piesnia .................. Rusiška Daina
” Vdol da po riečke ............... Rusiška Daina

E3586 Den Gospoden nastupaet ...... Rusų Choras
” K oruziju ........................ Rusų Choras

E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto .... . M. Petrauskas
” Mano skarbas, Valcas ...............<. Orkestrą

E3629 Sprzcdana kanapa ....... Lenkiškas Monologas
” Rozmowa pijanego z księžycem . . Lenkiškas Monol.

E3630 Kometa Hale ja ........ . . Lenkiškas Monologas
” Majcherek u adwokatowej . ... Lenkiškas Monol.

E3634 Iz pod kamuška, Mazurka '...................Akordeonas
” GuSarskaja polka .................. Akordeonas

E3661 Ein Herz und ein Sinn ................ Orkestrą
” Kartner Madeln, Maršas .............. Orkestrą

E3736 Parobecek ei ja ............... Lenkiška Daina
” Polak nie sluga .............. Lenkiška Daina

E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka ......... Orkestrą
” Mazur Wilanowskiego .............. Orkestrą

73798 Kur vėjai pučia .................... A. Kvederas
” Esu garbingas vyras ............. A. Kvederas

E3833 Smiech, Polka .......*. ...... ...... Orkestrą
” Halina, Mazur ........................ Orkestrą

E3841 Atėjo žiemelė .................. M. Petrauskas
” Vai kad aš išjojau ......... ....M. Petrauskaš

E3842 Sveika Marija .............. Marė Karužiutė
” Avė Maria, Lotyniškai .......... Roller, Soprano

E3855Kacheli .................,..... Rusiška Daina
” Bajuški baju .................... Rusiška Daina

E3885 Od sela, do sela ............... Ukrainų Daina
” Oj, na hori teren .............. Ukrainų Daina

E3900 Pareniok ...................... Rusiška Daina
” Zviety .................:........ Rusiška Daina

E4028 Kuba Jeneral ............... Lenkiška Daina
• ” Hosa Dyna .................. Lenkiška Daina

E4039 Hungarų šokis No. 14 ............ SmuikązSolo
” Penktas Hungarų Šokis ............ Smuiką Solo

E4061 Marys moja, Valcas .............. Akordeonas
” Wesoly mazur .................... Akordeonas

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

E3190 Tris berneliai .. Marės ir Jonas Čižauskai, Daina
” Vakarinė daina ......... Marė ir Jonas čižauskai

E3192 Giedu dainelę «........... Marė čižauskienė Solo
”, \Gegužinė| daina ..... .. Marė čižauskienė, Solo 

E3242'Oželis . i.................. Lietuviškas Choras
” Mes padainuosim ............ Lietuviškas Choras

E3243 Saulelė Raudona ............ Lietuviškas Choras
” Beauštant! aušrelė .......... Lietuviškas Choras

E3245 Gimtinė šalis ............ J. Čižauskas, Baritonas
” Sunku gyventi ......... J. čižauskai, Baritonas 

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

” Mazur .. . ........ ........... Akordeonas Solo

’’Wspomnienia o Polsce ............ Lenkiška Daina 
E2546 Blękity Dunaju, Valcas .. ......... Orkestrą

” Julia, Valcas ..........................'Orkestrą
E25S0 Šalies grožybė, Valcas ...... Akordeonų Duetas

” Žuvininkų Valcas ............ Akordeonų Duetas
E2582 Kalnų augštumose, Valcas .... Akordeonų Duetas

” Kariškas maršas .............. Akordeonų Duetas
E2593 Kochac to žic ............. Lenkiškas Duetas

” Wszystko przemija ..... .... Lenkiškas Duetas
E2594 Žyjmy poki kipi krew ........ Lenkiškas Duetas

” Bafkarola ...........•.................. Duetas
E2595 Skowroneczek spiewa .......... Lenkiška. Daina

” Noc księžycowa ..... ....... Lenkiška Daina
E2652 Raseinių Polka ............... Akordeonas Solo

” Kazokas, Valcas ............... Akordeonas Solo 
E2653 Saulei nusileidžiant, V. .cas ...... ?..... Orkestrą

” Mano mylimoji, Valcas.............. Orkestrą
E2654 Onutė, Polka . e Orkestrą

” . Išreiškimas meiles, Valcas ............ Orkestta
E270o Visur linksma, Valcas .......... Akordeonas Solo

” Šok Į ratą, Mazurka ............ Akordeonas Solo
E2707 Rašėjas ir kaimietis ................ . Orkestrą

” Teklytė, Valcas ...................... Orkestrą

E4062 Zwycię.stwo, Mazurka .......... Klarnetą Solo 
” Elektryką .................... Lenkiški Juokai 

E4077 Testča ............ Rusų Katedralis Kvartetas 
” Dunya . ............. Rusų Ratedralis Kvartetas

E4078 Nowy Drug .. ... ._.............. Rusiška Daina 
” JJz ty niwa moja .............. Rusiška Daina

F4098 Gerkit šaltyšiai ........... Lietuviškas Choras 
” Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras

E4099 Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas 
” Jaunystės atminimai ...... Lietuviškas Monologas

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

E4117 Na wsi, I ............... ^...... Lenkiška Daina
” Na wsi, II .. ............................. Lenkiška* Daina

E4118 čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas
” Presmiešno .......... Rusų Katedralis kvartetas

E4152 Modlitwa Panska .............. Lenkiška Daina
” Ludu /noj ludu .............. Lenkiška Daina

E4153 Owczareczek ............... .. Lenkiška Daina
” Nie wydrzecie .......... ...... Lenkiška Daina

E4165 Rudų Liuosybės Maršas ................. Benas
” Pity me .........................>. .. Orkestrą

E4173 Circus Clowns, ....................... Benas
” Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas

E4181 Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą
” Pilviškių valcas ...................... Benas

E4185 Pieęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas 
” Czarujące Oczy, Valcas .... Muzikalis Kvartetas

E4238 Rūtų Darželis, Mazurka ................ Benas
” Jaunimo Polka

E4241 Na fijarce .....................
91 žyczenie .......................

Benas
Lenkiška * Daina
Lenkiška Daina

E4483 Solnedgang i Sverige ........ Skandinavų Benas
” Eko fram Skandinavien ...... Skandinavų Benas 

E4503 Queen of the Mountains .................. Benas
On Tip Toe ............................... Benas 

E4504 Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas
” Honifr Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas 

E4510 Polski przemysl niech nam .... Lenkiška Daina
” Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina 

E4534 International March ........ Muzikalis Kvartetas
” Riviera March ............ Muzikalis Kvartetas 

E4539 Jestem sobie ulan zwawy ... .. Lenkiška Daina
” Zamknij Kaska wrota ?......... Lenkiška Daina 

E4562 Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą
” Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas 

E4563 Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina
” Jedzie ulan lasem ...........y.. Lenkiška Daina 

E4G14 Red Heart Sweetheart, Polka . . Klarnetų Orkestrą
” One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork. 

E4615 Girls from the West ..... f...; Akordeonas Solo
” Peasant Feast, Valcas .... .■.... Akordeonas Solo 

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

E4654 V gostiah ...................... Rusiški Juokai
” Komičeskaja smies ............ Rusiški Juokai 

E4G58 Gypsy Love, Valcas’............. Čigonų Orkestrą
’’ Don Juan, Valcas .............. Čigonų Orkestrą 

E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu .......•. Lenkiška Daina
” Spiewki oddzialu Beliny . . .. >. Lenkiška Daina I 

E4694 Country Fair ..............-............ Orkestrą I
” Evergreen, Polka .......... a........ Orkestr 

E4722 Homeward Bound, One Step ........ Orkestrą
” American Beauty, Fox Trot .......... Orkestrą 

E4723 The Bride ...... .......... Balalaikų Orkestrą
” Peace and Liberty, Valcas ... . Balalaikų Orkestrą 

E4724 Victory Dance ........... Muzikalis Kvartetas 
' ” Everybody’s Gallop ....... Muzikalis Kvartetas 
E4751 Golden Youth .............. Muzikalis Kvartetas

” Lights Out ......... ................ Orkestrą 
E4753 Cupid’s Dream ...................... Orkestrą

” Colibri, Valcas .j............... ........ Orkestrą 
E4761 Piesn dziadowska 1 ............ Lenkiška Daina

” Piesn dziadowska 2 ........... Lenkiška Dainai'
E4790 Rosemary, Polka .......... .... Alpų Kvartetas 

” Hop sa-sa, Šokiui muzika ........ Alpų Kvartetas 
E4921 Stražacka Polka ..................... Orkestrą 

” Na Rozgręwkę, Oberek . .... <........... Orkestrą 
E6036 Choma pjanyj ......... .... Ukrainų Choras

” O j chodyla divčina berižkom ..... Ukrainų Choras
E6040 O Bože _Jezu. Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 

” Hei bracia, czy wy spicie ........ /. Lenkų Choras 
E6041 'Chlopskie wesele ............ Lenkiškas Duetas 

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

’ ” Bialy mazur ......................... Orkestrą 
E6043 Niewinna panna .............. Lenkiškas Duetas

” Smieszna sztuka ............................ Lenkiški Juokai
E6044 Zgadzasz šie? ............... Lenkiški Juokai

On byl dūžy, ona malą .......... Lenkiški Juokai 
E6045 Piękna Warszawo ............ Lenkiška Daina 

” Slowianin, Mazurka .................. Orkestrą 
E6056 Kirka, am Land .................... Orkestrą

” Bierpolka .. ........................ Orkestrą

$125 Columbia Grafonolos už $75
-’•1 'r

® Kreipkitės į Kauno Krautuvę
2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio

“Trimitas”)



Š LIETUVOS' I
ipėdos Krašto Atsto

vas Kaune
Lietuvos šaulių organas 

"Trimitas” rašo:)
ikmadienį, sausio 28 dieną 
kiniu iš Klaipėdos atvyko j 
ną Vyr. Maž. Lietuvos Gd- 
no Komiteto atstovas gert, 
s Vanagaitis — Klaipėdoj' 
ivimo karžygia. Stotyje jj . 
ko įvairių musų ųrganizaci- 
tstovų būrelis, kurių varia 
i. St šilingas pasveikino taip 
igų svečią.
tu kaip žinome, Mat Liete- 
Seimais sausio ^19 d. Šilutėje 
mė deklaraciją kurioje ptk 
kė 'kad Klaipėdos kraštu, 
>o Lietuvių tautos nuo amiį I 
enamas, prisijungia prie u Į 
nočiutės Didžiosios Lietumi 
ieną Lietuvos RespublOų. 
pi gerb. J. Vanagaitis y jn 
[rašto gyventojų attsovas. , 
erb. J. Vanagaitis tą pači \ 
lą lankėsi Karo Muzejuj, 1r 
are Vafetybikiėj Operoje at 
tatymo “Traviata”; kaip vie.' 
taip ir kitur karštai bw 

mių minios sutiktas ir svt - 
imas.
lerb. atstovo Vanagaičio» 
ii: “Ar gyvensim ar mirsią j 
drauge!” ir “Nei Lenkas,k 
[ietis mus nevaldys”, ne ris 
i tautiečiui sujaudino šiiė 
iššaukė broliškos meilės t! 
lugsmo ašarab, kurios tiku • 
lija kad musų broliai Klaipė-1 
krašto Lietuviai jau sei 

ako .prisijungti prie mtasi 
-jo valanda, ir kantriai lai Į 

įvykis auksinėmis raidėm 
įrašytas į Lietuvos istorija į 

us, kurios niekas neišdildė 
Cruko kantrybės, ir paslaptį) I 

auklėti jausmai iš gite 
ižių išsiveržė į viršų.... Ha 
broliai sukilo.... ir laimėj: 
pasiskelbė tikrais savo n, 
šeimininkais.

endras Tautos z reikalas i | 
pijos jurėje skęstančių te 
balsas, it trimito aidai, w 
odė jautrias Lietuvos šarf“ 
is ir mes ramiai’žiurėti i, 
jom....
es, Lietuvos Sauliai, kari. 
Tėvynės meile degančiai 

imis, sveikiname Mažtė 
,uvos atstovą, tikrąjį jvyi 
fakto vykdytoją ir liūdina 
idžiai gerbiamą Joną Va 
” ... I 

ovanos Klaipėdiečiai 
iš Lietuvos kasdien plis 
lipėdon daug dovanų, bute? 
udų, miltų ir kitokio nūs 
u atėjo penki vagonai (tais 
imo pradžioj) su minėtai!p 
ktais. Naujoji Krašto Dri 
rija .pavedė Klaipėdos e? 
mitėtui gautąją iš Lietr 
šalpą teisingai paskirstyti 
■ventojų.

v , »-

Sukilėlių Uniform
Savanorių kariumenė ajfi 

. Amerikoniška unit oran: 
uodama po Klaipėdos ra 
dainuoją Lietuviškas dw 

tnonės iš džiaugsmo net ra* 
urgaus dienomis didžias 
tintos entuziastiškai lydi Įf 
lis savanorius. Visų up*1' 
ilęs.

šaltojoj žemelėj vieton. Kelios 
tautinės vėliavos plevėsavo vir
šuje galvų. Ir taip, be jokių iš
kilmių atnešė kovos draugus jau 
nebeplakančia širdimi, ir sugul
dė šalę iškastos duobės.

žmonių susirinko daugybė. 
Prabilo Dr. Kun. Gaigalaitis. 
Nuo amžių 'bemiegančių šiuose 
šaltuose' kapuose prosenuolių 
akivaizdoj, jis sujaudino susi
rinkusiųjų sielų, stygas. Ir mi
nia, pirm tartum suakmenėjo, 
paskui sujudo ir paliejo ašaras. 
Verkia minia! Nėra čia žuvu
siųjų karžygių senų tėvelių, nė
ra brolių, sesučių, nėra giminių, 
čia jiems svetimi žmonės susi
rinko, čia kovos draugų būrelis, 
ginklų gerbia žuvusius. Tėvy
nės meilės pagarbos ir dėkingu
mo jausmas čia sutraukė tokią 
didelę minią. Ir toji minia, tūk
stančiai apsiašarojusių akių, ly
dėjo juos į amžiną atilsio, vie
tą..., Tai buvo graudinga rau
da!. ;.. ,

Ant kapo atsistojo Vyriausias 
Vadas Budrys—taria žuvulsiems 
karžygiams "Sudiev”, ir dau
giau žodžių negali ištarti, užky- 
ma!.... Minia |dar labiau' susi
judina. ■ Trumpomis prakalbo
mis dar keletas asmenų pager-1 
bia karžygių atmintį. A. Bra- 
kaS, jaunųjų vardu, jpareiškia 
kad jaunieji pastatys paminklą 
už Tėvynės meilės ir pasiaukavi- 
mo pavyzdį. Karstus įleidžia į 
vieną plačią duobę, kur greta 
viens kito jie suguldoma....

Kovos draugai triskart saliu
tuoja- ugninį “Sudiev!”. Bežiū
rint kapas supilta ir apvainikuo
ta įvairių organizacijų bei atski
rų asmenų vainikais, kurių buvo 
dvidešimts suviršum.

Martinas Jankus uždėjo Vy
riausio Maž. Lietuvos Gelbėjimo 
Komiteto vainiką su parašu: 
“Jūsų atmintis niusų širdyse gy
vuos amžinai”. Kiti vainikai 
turėjo kitokius tinkamus para
šus.

Visą laiką laidotuvių metu 
siautė pūga, putė smarkus vėjas, 
blaškė sniegą. O minia vis ne
norėjo apleisti brangųjį kapv.

Bet pagaliau pamažu išsiskir
stė. Mums sukilėliams šių drau
gų netekimais, kurių vardai tuo 
tarpu man dar nežinomi,. lieka 
ne liūdėti bet vardan jų garbės 
sustiprinti dvasią ir parody ti pa
sauliui kad mes esame ne kiškiai 
ir ne atėjūnai, bet drąsus savo 
krašto gynėjai ir tikrieji jo šei
mininkai.

O jums, žuvusieji kovos drau
gai, tebūna lengva Maž. Lietu
vos žemelė, del kurios išvadavi
mo atidavėt brangiausi žmogaus 
turtą-gyvybę.

Tegul neteuželia takai vedan
tieji prie Jūsų garbingo kapo: Į 
tegul jį lankys per amžius dėkin
gi Lietuviai ir sems čia sau Tė
vynės meilės skaisčias kibirkš
tis, stiprins savo dvasios kilnu
mą, pasišventimą, narsumą!

Kovos draugas J. K.
"6F ▼ v

Kraštas Tvarkosi
Stebėtinai greit po perversmo 

Klaipėdos kraštas susitvarkė.
Visame krašte visai ramu i Ge

ležinkeliais susisiekimais buvo 
pertraukta tik kelioms dienoms. | 
Dabar iš Vokietijos ir iš Lietu
vos traukiniai eina kaip ėję.

Ekonominė krašto padėtis ge
rėja sparčiai. Naujajai valdžiai 
plaukia aukos lis Lietuvos ir 
Amerikos Lietuvių. Litas jau 
ima krašte įsigalėti. Krautuvė
se litus ima labai noriai, nors ei
na dar ir markės.

Tik su litais vedama bjauri 
spekuliacija/ Ant visų gatvių 
kerčių žydai keičia litus į mar
kes, duodami keliais šimtais 
markių už litą mažiau; Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banko 
skyrius ir Lietuvių Bankas li
tais varo dar bjauresnę speku
liaciją, neis už (litą moka vienu- 
dviem šimtais mažiau negu gat
vėse žydeliai.

Be to, iš Lietuvos atvyksta 
“patriotų” kurie visur lenda su 
savo^pavėluotais patarimais, ne
turėdami darbo puldinėja, aima
nuoja, ir tuo ’tik trukdo svarbų 
kūrybos darbą. O broliai Klai
pėdiečiai įvertindami kaj kūrių 
musų veikėjų jiems laiku suteik
tą didelę paramą, visokį šlam
štą tuo taupu laiko tikrais ge
radariais.
■į Na, bendrai imant vis tai 
menkniekiai, netrukus bus at
skirta pelai nuo grudų.-

“Trįmitas”)

DIRVA

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų

Dar apie Laidotu^ 
' Paliovė zvimbę švino M 
autuvai kiek praaušo. &■' 
los gyventojai džiaugiasi 4 
:ratę Germanų ir Frtf 
ungo. Laimėję tęumfuoj* t 
Bet aipie kritusias kovoje 4 
liekas.... užmiršo! Tii' 
no 20 d. išryto mipste ėjo E” 
nežymus gandelis kad po 
valandos po pietų bus laW 
trįs žuvusieji karžygiai M 
mažas gandelis, vienok in 
miestą ir pasiekė dėkingas1 
nių sielas. Jau apie 1 n! $ 
nių būreliai kuopavosi.tn 
ir laukė iš kur pasirodys ij 
šiųjų karštai, iškilminei-r 
mi.... Ir taip iki pusei 4 
— jokių karstų, jokių i$ 
nematyti. Daugumas" 
ėmė traukti kapų linkui, ir’! 
siriko: ten rado kapinių 4 
telėj tris juodus karstus, W 
sustatytus, kuriuose jau > 
si amžinai su mumis pa$ 
kovos draugai. Po kebų 4 
tų, aidėjo laidotuvi*’ JesfflėĮ 
vusių karžygių draugai ' 
nešė «avo brolius skirtoj?

TMD. 62 Kp. Choras
KEARNY IR HARRISON. N. J.

PENKIŲ METŲ ISTORIJA.

Parengė J. V. Baltrukonis.

Pirma choro repeticija. Sura
dus chorvedį, kuriuo buvo J. Au- 
čius, štai rugsėjo 20 d. 1917 m. 
įvyksta pirma repeticija, daly
vaujant 28 dainininkams abiejų 
lyčių. ' Gerb. Aučius — jaunas 
vaikinas, bene pirmu kartu sto
jęs chorą vesti, bet savo darbą 
gerokai pažinojo, ir jam priklau
so garbė kaipo TMD. 62 kuopos 
Choro pirmam dirigentui.

Už kelių savaičių choras liko 
užkviestas dainuoti Lietuviška- 
me-Amerikoniškame koncerte, 
kurį Surengė Suvienytos Organi- 
nizacijos lapk. 29 d.

Koncerte šis choras sumuša 
rekordą tūkstantinėj* minioj pa
sirodydamas su puikiomis dai
nelėmis ir geru išsilavinimu — 
gauna dideles ovacijas ir ploji
mų, taip kad po to koncerto cho
ras pasididina daugeliu skait- 
lium naujų narių.

Birutės Choras baisiai intuž- 
ta ant TMD. 62 Kp. Choro ir 
duoda jam visokius vardus, k. t. 
“bedievių”, “laisvamanių”, “ne
tikėlių”, o vėliau “bolševikų”, 
“raudonųjų”, “raudonsiulių”, ir 
kitokiais vardais vadirta kad tik 
pakenkus TMD. Chorui ir išgel
bėjus save iš bankroto. Ypatin
gai TMD. Choro merginos daug 
kenčia nuo aplojojimų.

Šiuo tarpu socialistai veik vi
sai pranyksta, jei ir guvuoja tai 
tik vardas LSS. 161 kuopos su 
septyniais nariais užpakalyje. 
Tuo tarpu kyšt iš kitos pusės pa
sirodo kiti griovikai, — susior
ganizuoja Lietuvos Vyčių kuo
pa, kurią mes pamatysim vėliau., 
Tečiau šiuom tarpu ši kolonija 

I randais! vidurinės srovės žmo
nių rankose. Tautininkai čia lo
šia vadovaujančią rolę: stato di
delius teatrus, surengia milži
niškus koncertus, balius, prakal
bas, paskaitas, ir surengia skait
lingas parodas, žodžiu sakant, 
be tautininkų nebuvo galima nie
ko nuveikti, ir nebuvo niekas 
veikiama.

Čia tuoj TMD. 62 Kp. Choras 
prisideda prie rengimo bazaro 
New Yorke, išrenka komitetą į 
patį darbą tenai, paleidžia visas 
savo jiegas del lavinimosi dailė
je, ir žiemos bėgiu visą savo liue
są laiką pašventė lavinimuisi ir 
mokinimuilsi dainų, ir pagaliaus 
kilo sumanymas surengti didelę 
viešą vakarienę.

Tolimesnis, veikimas. T.M.D. 
62 Kp. Chorui besirengiant prie 
pokilio, jis tampa užkviestas į 
Bayonne, N. J., kur Dailėis Rate
lis rengia vakarėlį. Jame cho
ras puikiai palsirodo, ir pilnai už
ganėdina Bayonnes publiką.

Choras tampa užkviestas ir 
dalyvauja TMD. 41 Kuopos su
rengtame koncerte Newark, N. 
J., chorui ir čia pasiseka puikiai 
užganėdint publiką — tai buvo 
jau sausio 13 d. 1918 m.

Pagaliaus prisiartina ir ’sau
sio 20 diena, kuomet įvyksta tas 
choro pokiliš*. Jin tampa su
traukta įžymiausi rytiniiĮ vals
tijų Lietuvių inteligentija, tarp 
kurių ir gerb. kompozitorius St. 
Šimkus. Šiame^Vakarėlyje tapo 
nustebinta ne tik vietiniai bet ir 
visi atsilankiusieji svečiai pa
vyzdinga tvarka ir jauno choro 
išsilavinimu.

Pasklista po visą Ameriką rei
kalingumas Amerikos Lietuvių 
Seimo. Čia choras ima dalyvu- 
mą įvykdyme, ir paskui siunčia 
savo atstovą — kovo 13—14 dd. 
1918 m.

Choras užkviečiamaš ir daly
vauja didelėse prakalbose Harrj- 
son, N. J., balandžio 21 d. tais 
pat metais1; kurias Surengė šv. 
Juozapo Dr-ja. Viskas pavyk
sta gerai.

Po visą Ameriką tais metais 
buvo rengiama parodymas visų 
tautų ištikimybės Suvienytoms 
Valstijomis, liepos 4 d. 1918 m. 
čia choras ima dalyvumą rengi
me ir išpildo dalį programo.

Liepos 7 d. choras surengė iš
važiavimą į Palisades Parką, ši
sai išvažiavimas labai patiko vi
siems Lietuviams kurie jame da- 

| lyvavo.
J. Aučius apleidžia chorą. S./

Valstijos šaukė visus jaunuolius 
į kariumeinę, kas palietė ir mu
sų chorą. Choro dirigentais J. 
Aučius lieka pašauktas, sykiu su 
juo ir septyni choro nariai; bet 
kadangi choras buvo labai dide— 
lis-skaitlingas, jų išėjimas ma
žai tepajuhta, ir po traumpo lai
ko, chorais gauna naują mokyto
ją K. Kriaučiūną. Liepos 15 d. 
Kriaučiūnas užima vietą. Jis— 
pilnas energijos dailės darbams, 
ypatingai geras artistas-lošėjas.

Kriaučiunui užėmus dirigavi
mą, po kelių pamokų choras da
lyvauja su dainomis N. J. ir N. 
Y. valstijų S. L. A. 5-to Apskri
čio surengtame išvažiavime lie
pos 21 d. Staten Island. Choras 
ten puikiai pasirodo prieš tūks
tantinę minią Lietuvių, nuo ko 
choras pragarsėjo musų laikraš

tijoj ; ypatingai choras pragarsi 
gabiomis dainininkėmis mergi
nomis, darbščiomis Lietuviškoje 
dirvoje.

Lietuviai kareiviai'būdami S. 
•V. kareivinėje norėjo matyti ir 
savo tautos vėliavą iškabintą sy
kiu su kitų tautų vėliavomis, ir 
geri tėvynainiai suaukavę įpo 
kelis centus nuperka Lietuvos 
vėliavą. Jos iškabinimas įvyk
sta rugsėjo 22 d. 1918 m. Camp 
Merrit, N. J. čia negana kari 
daug su aukomis choras prisidė
jo, bet dar visa's choras dalyvau
ja laike visų ceremonijų koncer
te kartu su visų apielinkių cho
rais.
. Choras tampa užkviestas ir 
dalyvauja Aido Choro koncerte 
Brooklyne spalio 6 d. 1918 m.

(Bus daugiau)

EKONOMIJA - SOCIALOG1JA 
•POLITIKA

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

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

1428. Augis darbininkų judėjimo Lietuvoje. Ši kny
gelė aprašo darbininkų judėjimą ir visokiiiš su
kilimus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Pa
rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth, Pa., 1900,

*'• pusi. 58 .....................    20c
1429. Aukos^Kares Dievui. Parašė Jonas Gražys. Ši 

knygelė aprašo, kokios kada buvo karės, kas
z - buvo jų priėžasčia, kiek blėdies padarė ir daro 

žmonėms ir kas į jas žmoniją stumia. Chicago, 
1902, pusi. 40 .......................... 15c

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

1440. Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą. Pa
rašė Dr. Paul Elzbacher, vertė Briedžių Ka-

i ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 1912,VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI!

1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį ir pabaigą. 
Pagal Heiparną, Falbą ir kitus sutaisė šernas. 
Aprašo, kas yra žeme, saulė, žvaigždės, įpėnulis, 
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. Nusbaumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pridėjus nuo amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, Ill., 1901, 
pusi. 147 ............... I............... 60c

1187. Gamtos pajiegoš ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerį sutaisė šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegįį. Chicago, III., 
1906, Ipusl. 238 ....................'...... 1.00 
Gražiais audimo apdarais .............. .. .. 1.75

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

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerį sutai- 
sė 'Šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam- • 
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go. 1905^ pusi. 137 ........ .............'......... 55c

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchin'soną sutaisė Šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 

* gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimą žmo
gaus. Šiądien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tu- 

■ lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kūnus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumą ir senumą 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 subudavojimą kūno vi

sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313.................. .......... 1.50
Ta patį apdaryta ........................ 2.25

1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadą parašė Šernas. Su paveik- ■ 
sieliais. 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, pąrvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, BĮ. 
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 raštą kiekviena žmonių 
• tauta, koki buvo raštai senavėje dang mietų prieš 

Kristų, kada žmonėb vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądienninio alfabetot ( li-i 
tar), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 .. ..... 1.75
Ta pati apdaryta ........................ 2.-50

1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerį 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

pusi. z 29 ...................................  15c
1442. Belaisvio Balsas. Pasaulinės karės atsitiki- 

njas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi. . ■.. 15c

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

1444. Baltoji Vergija. Apie pavergimą pioterų iš 
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido Algirdas.

' Chicago, 1919, pusi. 118 .............................. 50c
1446. Darbininkų Padėjimas Amerikoje. Trumpa 

^menkos Darbo Istorija. Parašė K. S. Kar
pavičius. Istoriškas braižinys prasidėjimo 
Amerikon ateivystės, industrijos vystymosi ir 
darbininkų gyvenimo įvairiais laikais ir įvai
rus nuotikiai. New York, 1917, p. 35............. 10c

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

1448. Dvynai vagių. Parašė kun. V. Dembskis. Išlei
do Susivienijimas Lietuvių Laisvamanių Ame
rikoje. (Su autoriaus ir grupos Laokoono pa
veikslais). Chicago, 1902) p. 88 ........ 35c

1455. Draugijos ir organizmų evoliucija. Parašė Art-
* hur M. Lewis. Vertė A.' J; Karalius. Puslapių 

187. Išguldymas teorijos organizmų bei drau
gijinių organizmų vystymosi. Labai svarbus
veikalas. 187 p. ....................:......... 50c

1456. Darbo žmonių istorija. Ją turi perskaityti 
kiekvienas darbininkas, kad gauti supratimą 
koks buvo likimas darbo žmonių praeityj ir kaip 

jie kovojo. Pusi. 87 ......... '................... 25c
1457. Darbininkams Atlyginimo Įstatymas. Ameri

koje nekurios valstijos tą įstatymą tūri'; šis 
vienas pajudina New Yorko valstiją. Labai 
svarbu visuomenės gyvenifno ir darbininkų 
padėjimo žiūrėtojams ją turėti. Brooklyn,
1915, 96 pusi............................. 35c

1458. Darbininkai ir Jų Ateitis. Naudinga tame 
klausime knygelė. Parašė Rčk. Philadelphia,
1908, 43 pusi...................... .........\.......... 15c

1459. Evoliucija ne revoliucija. Parašė Patrimpas.
Kaąne, 1908, pusi. 88 ..................... 50c

1463. Francijos Revaliucija. Parašė Madelaine Avietė-
naitė. Worcester, Mass., 1917, p. 75 .......... 35c

J.465. Iš Ko Kįla Melai ir Visokios Skriaudos žmo
nijoje. Svarbus Kun. V Dembskio veikalas 
apibudinantis' tikėjimo intekmę ir slopinimą 
žmonių dvasios bei kunigų sloginimą žmoni-

> jos.’ Shenandoah, 1899, p. 171 ...................- 1.00
1466. Imtynės varguolių su bagočiais. Pagal angli

šką parašė kun. V. Dembskis. II. Socialistų 
Suvienytose Valstijose platforma. Išguldė Dr.
J. Šliupas, lymouth, Pa., 1900, p. 22 .......... 10c

1467/ Įtekmė socialistiškų sąlygų ant visų kultūros
šakų. J. Stern. Vert. J. šidaras. Geri pamoki
nimai darbininkams, kaip pagerinti savo būvį.
Plymouth,/ Pa., 1908, pusi. 94 ....................... 25c

1468; Išganymas vargdienio. Piešinys Dr. Jono Šliu
po. Antra laida. Knygelė pamokina kaip page
rinti savo gyvenimą. Baltimore, Md., 1897, pu-

1 slapių 50 .................................. 25c 
1470. Išvogimas iš Paviako 10 kalinių......................... 20c
1475. Japonų Konstitucija. Istoriškas dalykas iš to-’.

limųjų rytų imperijos politiškos permainos.
Parašė Dėdė. Vilnius, 1906, p. 32 ........ 10c

1481. Kaip Maskolija Persekioja Lietuvą. Parašė
Kun. V.-Dembskis, Chicago, 1900, pusi. 15 .. 10Č

1482. Kaip žmonės su ponais kovojo, Sokiečių sukili- s •
\ mas Ispanijoj 16 amžiuje, Anglijoj 16 amžiuje.

Parašė A: J-tis. Chicago, 1908, p. 34’ ........ 15c 
1488. Kur musų išganymas? Iš visur surinkta mede-

ga musą programui. Parašė P. Daujtftas.
Knygelė didelės istoriškos vertės. Jos turinys 
Latvių judėjimas. Politiškos part. Čekijoje. Da
bartinė Lenkija ir jos siekiai. Kapitalizmas ir 
tautiškas klausimas Lenk .Politiškos pąrtijos 

. Lietuvoje ir jų istorija. Statistiški bruožai: 
kiek kas turi žemės, jos našumas, skolos, gyven
tojai, pramonės ir tt. Plymauth, Pa., 1902, pu
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THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, viriduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir'mašinerijų. Rakandus pą- 

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

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

pleiskaną lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Raff^s
yra mirtinu priešu pleiskaną. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

gdlvos odos ir gražią žvilgančių plaukąs naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiųhčiame 

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

1O4-I14 So. 4th St. i. Brooklyn, N.Y.

slapių 117 ................      35c
1490. Kunigija ir svietiška valdžia. Margi piešiniai. 

Parašė P. Medekša. Labai akyvi aprašymai 
apie dvasiškos ir svietiškų valdžių darbus ir jų 
susidraugavimą. Plymouth, 1902, p. 43 .... 20c

1491. Ko Mums Reikia Pirmiausiai? Paskaita J. Lau-
' kio, skaityta kovo 21 d. 1909 m. Chicago, Ir 

Anarchistų dora, parašė P. Kropotkinas, vertė 
J. Laukis. Chicago, 19,09, pusi. 92 .......... 85c

1492. Kodėl Streikus Pralaimi? Kaip Išlaimėt!? 
Darbininku judėjime naudingas aprašymas. 
Vertė A. Baltrušaitis. Pittsburg, 1909, p. 41 10c

1506. Kaip valstiečiai kovoja už žemę ir laisvę. Iš 
rusiškos vertė P. Narvydas. Brooklyn, N. Y.,
1908, pusi. 40 .........................15c

1507. Kas Tie Socialistai ir Ko Jie Nori? Socialis
tų idėjos ir jų jieškinių braižinys. Vertė M.

. '-Dirsė. Brooklyn, 1918, pusi. 27 .......... 15c
1508. Ką Turime Veikti Del Musų Išganymo? Del

Lietuvių Amerikoje supiešė Stasys Kirvis.
Scranton, Pa., 1895, p. 15 ................ 05c

1519. Kaip Sicilijos valstiečiai kovojo už savo tiesas.
Parašė E. iš M. Plymouth, Pa., 1905, pusi. 24___ 10c

1523. Keletas minčių apie mirties bausmę. Parašė P.
Johnson. Brooklyn, p. 16 ..............,. 10c

1524. Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žingeidi kny
gutė iš pblitiškai-eko'nomiško klausimo, kurią

turėtų kiekvienas protaujantis darbininkas, per
skaityti. Pagal K. Kautskį parašė Z. Aleksa. 
So. Boston, Mass., 1914, pusi. 28............. 10c

1525. Kas yr* taip, o kas ne taip? Iš anglų kalbos
vertė A. J. Karalius. Puslapių 264. Labai pri1- 
einamai išaiškina socializmą. Kaina.........  50c

1526. Karės Baisenybės Lietuvoje. Pragyventų va
landų atsiminimai. Parašė Juozas Kudirka. 
Su autoriaus paveikslu. Prietikiai laike di
džiosios karės. Chicago, 1916, pusi. 55 .... 20c

1527. Kaip Gyvena: Latviai, Anglai, Suomiai. Ap
rašymas tų trijų tautų vidujinio gyvenimo, 
jų reikalų tvarkymo ir abelnai supažindini
mas su jais. Paraše M. šalčius. Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje leidinys, Now ■ 
York, 1916, pusi. 65 ............................ ........... 25c

1528. Kaip Darbo Žmonėms Išsiliuosuoti. L. N.
Tolstojaus laiškas valstiečiui 1905 metais.

.-Verte Edm. Steponaitis. Brooklyn, 1909, .. 10c
1529. Kultūriški Piešiniai. Keturios lekcijos skai

tytos viešuose susirinkimuose. Parašė Var- 
gomatis. Telpa: Delei “Aušros” sukaktuvių, 
Į musų Moteris; Kryžiaus Kankinys; Fr. 
Vaičaitis ir jo Dainos. Chicago, 1919, p. 90 25c

1530. Kur Teisybė? Sukruskime. Parašė Kun.
F. K. St. Šimkaus ginčai su kunigais ir kiti 
kunigų reikalai. So. Boston, 1917, p. 14 . .. . 05c

1531. Ką Katalikai turi žinoti apie savo Vadovus.
Žingeidus išrodymas kunigų ir klerikalų nesi
rūpinimo apie kitką kaip tik apie savo poli
tiką. Parašė X. X. Vytis. Pittsburg, Pa., 
1915, pusi. 28, ........................... 10c 

1432. Keletas žodžių apie Nežmoniškus Maskolių 
Darbus Kražiuose ir apie teisimą Kražiečių 
Vilniuje. Kruvino atminimo, vaizdelis. Tilžė
je, 1895, p. 18 ......................................... 10c

1533. Kas tie Socialdemokratai? Vertimas iš Uk
rainą kalbos, atliko J. Bekampis. Vilnius, 
1906, pusi. 16 .......................7..... 05c

1534. Kas iš Ko Gyvena? Parašė Dirkštein. Socia
liu gyvenimo vaizdelis. -Vilnius, 1906, p. 32 10c

1535. Lithuania In Retrospect and Prospect. D-ro 
xJ. Šliupo Anglų kalboje pagamintas veikalas

apie Lietuvos praeitį ir ateitį. Tinka Ame
rikos Lietuvių jaunimui neskaitančiam Lietu
viškai bei padovanojimui Amerikiečiams su
pažindinimui jų su Lietuva. New York, 1915, 
pusi. 97, apdaryta audeklu ............................ $1.00

1536. Lietuviai! ar gerais keliais žengiame priekin?
Nuoširdus atsiliepimas į lietuviškąją visuomenę 
Dr. Jono šliupo. Shenandoah, Pa., 1907, pu
slapių 47 ___ _ - ....... .................... 25c

1537. Labdarybė pirmiaus ir dabar. Parašė P. La- 
fargue. Vertė M. N—as. Telpa čia: I., Seno
vės pagonų labdarybė, II. Vyskupų ir vienuo
lių labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. Chi
cago, Ill., 1908, p. 36 ..................... 15c

1540. Lietuvių Klausimas Europines Karės Metu.
Šaltinėlis žinių ir faktų apie Lietuvos klau
simą didžiosios karės bėgiu ir Lietuvos stovį. 
Parašė A. Rimka.- New York, 1915, 102-p. 35c

1541. Lietuva ir Jos Reikalai. Tautiškas Lietuvos
katekizmas. Parašė B. J-s. Vilniuje; p. 20.. lOe

1542. Lietuviai Amerikoje — Dr. Jono šliupo kal
bos sutrauka, laikytos birželio 5 d. 1910 m. 
Chicagoj. Su istoriškais Lietuvos paveik- e 
slais. Labai naudnga pasiskaitymui. Scran- 
ton, 1910, pūsi. 20 ..................................... 10c

15'44. Moteris ir jos vieta žmonijoje. Parašė J. Lau
kis. Šita knygelė aiškina moterų klausimą, to
dėl yra akyva perskaityti moterims ir vyrams. 
Kalbėtojai joje atras sau daug medžiagos. Chi
cago, 1908, pusi. 47 .............................. 20c

1545. Moteris ir socializmas. Labai puikus veikalas, 
todėl turi rastis kiekvieno darbininkė stubelėj.
Kaina ................. ..... *........... v$1.00
Apdaryta ............... .................... ■............. $1:50

1546. Moterų Padėjimas Evangelijoj ir Apaštalų Ra
štuose. Parašė Z. Alekna. Ši knygelė išaiškina, 
kokis moterų .padėjimas buvo, gilioj senovėj ir 
kaip link moterų atsinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus kurio mokslą skelbia dabartinė ‘ 
musų dvasiškija. Ypač patartina ją perskaityti 
moterims. Kaina ................... 1.. .J20c

1547. Musų dielės. Per ką Lietuva kenčia. Parašė
Žmogus. Šitoje knygelėje yra parodyti visi mu
sų skriaudikai, kurie minta Vien iš musų triūsė 

. Plymouth, Pa., 1901, pusi. 31 ...................10c 
1551. Moteris, ir politika. Parašė Lili Braun, vertė

R. Augys. Knygelė rašyta darbo žmonėmis.
Philadelphia, 1908, pusi. 50 ............. .......... 25c

1553. Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai iš dabarti
nio darbininkų padėjimo. Parašė Antonovas. 
So. Boston, Mass., 1909, pusi. 40. .^.... z....... 10c 

1557. Materialistiškasis Istorijos , Supratimas/ La- .
peliai iš proletarišjcosios filosofijos. Medega

’ iš Greilicho, parašė Z. Aleksa. Labai nau
dinga knygelė kiekvienam. So. Boston, Mass;, 
1913, pusi. 80............................. 20c

1559. Nuosavybės išsivystymas. Parašė Paul Lafar- 
guė. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 167. Vie
nas iš svarbių veikalų socializmo literatūroje. 
Gvildena privatiškos nuosavybės vystymosi 
klausymą. Kaina .......................... 50c

1560. Nuosavybė ir darbas. Sulietuvino A. J; Kara
lius. Puslapių 18. Labai prieinamoje kalboj 
aiškina sunkiai suprantamą klausimą nuosavy
bės ir darbo. Kaina ........................ 5c

1561. Nuo ko Priklauso žmonijos Nuotikiai. Is
toriškų nuotikių vystymosi priežastis. Pa
rašė Jan Kochanowicz, vertė A. J. Kara
lius. Philadelphia, 1911, pusi. 24 ......... .. 15c

1563. Olga Liubatovičiutė. žingeidus vaizdelis iš 
gyvenimo nihilistų arba politiškųjų žmogžu
džių. M. Stepianko, vertė Stasis Kirvis;
Chicago, pusi. 40 ..................... ...................... . . 15c

1565. Priedelis' prie lietuviško klausimo. Raštelis
gvildanantis lietuvystės reikalus po valdžia Ru
sijos ir po įtekme lenkystės. Chicago, Ill., 1905, 
puslapių 38 ........... ............. 15c

1573. Politiškoji ekonomija, kas ji yra ir ko ji mokina.
Pagal D-rą J. B. Marchlewski ir kitus sutaisė
V. R. Račkauskas. Philadelphia, Pa., 1909, pu
slapių 84 .................................. 25c

1574. Paklydėliai. Parašė -J. Gerutis. Shenandoah,
Pa., 1907, pusi. 63 ............................ 15c 

1577. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. Shenando
ah, Pa., 1907, pusi. 161 .................... 60c 

1579. Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo
Rusijoje. Istoriškas braižinys buvusio Ru
sijos caro gyvenimo ir jo galas didžiosios ka
rės audroms siaučiant, taipgi trumpą istori
ja suvirs trijų šimtų metų Romanovų šei
mynos viešpatavimo. Su caro ir jo sunaus 
ir dukterų paveikslais bei paveikslu iš bol
ševikų valdžios. Worcester, 1918, p. 23 .... 25c

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



DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

AUKOS LIET. ŠAULIAMS
Lietuvos Neprigulmybes pen

kių metų sukaktuvių paminėji
mo dienoje, vasario 18 d., šv. 
Jurgio parapijinėj salėj aukavo:

A. Banys $15.00
J. Vaizmužis 10.00
J. Aieksionis 10.00
K. S; Karpavičius 5.00
J. Kuzas 5.00
Vincais iBaltrušaiitis 5.00
A. Ramei'kis 5.00
P. žemaitis 5.00
K. Bentašius 5.00
F. Baranauskas 4.00
P. Šulcą 4.00
T. šulčius 3.00
J. Miliauskas - 3.00
P. Šukienė 2.00
Juozas Miliauskas 2.00
Juozas Sadauskas 2.00
J. Raponka 2.00
M. švarpa 2.00
J. černevičia 2.00
A. Ašmenas 2.00
Ą. Urbšaitis 2.00
J. Mičius 2.00
P. štaupas 2.00
A. Janušonis 2.00
St. šilinskas 2.00

prie to smulkias aukas pasidaro 
viso , $233.81
Nuo ineigos tikietų liko 10.30

Bendrai viso $244.11
Lietuvos šaulių Sąjungos Cen

trui i Kauną kablegramu pasiųs
ta $230.50 (persiuntimo lėšos 
$9.60 paimta iš ineigos tikietų, 
aukos vise’s čielybėj išsiųsta.)

Iš sumos $233.81 vėliau buvo 
priduota $4, kurie liko pas komi
tetą ir persiųsta šaulių Atstovui.

Visiems aukautojams tariu gi
lų ačiū už rėmimą kovotojų už 
Lietuvos laisvę.

Valio Lietuvos šauliai!
Valio jų rėmėjai!

Bendrojo Komiteto Narys 
Jurgis Kuzas.

P. S. Numatoma kad kai ku
rių aukotojų pavardės yra dvie
jose vietose, tas darosi dėlto kad 
gauta vardų tik viena raidė — 
tas sudarė sunkumą išskirti.

Bendrai suimta tik kelių ku
rie dviem atvejais aukavo.

J. K.

Po $1: Antanas Žukas, F. J. 
žiuris, Ant. Sedekersikis, K. Ka- 
siuiionis, T. Dromanta, J. Zever- 
skis, J. Palubinskas, A. Stanke
vičius, Miliauskas, A. Ašmenas, 
A. Jakštys, M. V. Ardzijauskas, 
A, Markevičius, A. Miliauskas, 
M. Vičkiutė; F. Kuzmauskas, F. 
Bortnikas, J. žiltonis, A. Slavin
skas, A. Ruskis, A. Račkus, A. 
Rudbalis, Norbutas, T. Lapins
kas, F. Saučius, J. Križonis; S. 
Kazokas, K. Liskauskas, J. Ale- 
liaus'kas, P. Muliolis, J. Berušai- 
tiis, P. Misevičia, J. Židonis, J. 
Mušinskas, A. Vilimaitis, B. Mi
niotas, K. Bukni's, K. Stankevi- 
če, V. Neravičius, K. Grinius, 
P. Vasiliauskas, P. Janusevičius, 
J. J Niauronis, J. P. Garmus, J. 
Plerpa, J. čunaviče, A. Staseliu- 
nas, P. Jackus, Kun. V. Vilku- 
taitis, J. Montvila, V. Labašaus- 
kas, J. Urbšaitis, M. Zagreckie- 
nė, J. Plerpa, J. žiaunis, J. Usa- 
lis, A. Baikauskas, P. štaupienė, 
F. Gaižutis, J. Ažusenis, A. Ra
dzevičius, J. Kvedaras, F. B. Ba- 
ranau'-kas, A. šidlauska,s A. Sai- 
čikas, J, Zagreckas, M. Palilio- 
nis, J. Dubickas,. Ly. Daniunas, 
J. Ardavičia, M. Gribauskas, J. 
AleksejunaS, M. Ruseckas, J. 
čerkesas, J. Udaitis, J. Perva
žas, P. Janušaitis, V. žibąs, J. 
Blaškevičius, E. Mačiulis, P. J. 
ĮKareiva, J. Januška, J. Mikuls
kis, S. Miliauskas, J. Urbšaitis, 
A. Udbšaitė, A. Bašinskas, J. Zi- 
nevičius, J. Meiliūnas, P. Sušin- 
skas, P. Akšis, A. Višniauskas, 
F. Saukevičius, J. Kranauskas, 
J. Zavaekis, B. žala, C. Gudonis,
J. Ažusenas, B. žvinis, C. Salė- 
kas, P. Kadišius, B. Davidayi- 
čius, J. ArmanavičiuS, J. Mačiu- 
laitis, J. čerkesas, A. Lapinskas,
K. Urbšaitis, A. Praškevičius, J. 
P. Kvedaras, A. Zdatiis, K. Grai- 
čunas, J. Slan'kevičius. Pridėjus I

P. J. žiuris nedėlioj lankėsi 
Pittsburge, kur kalbėjo dvejose 
prakalbose — po pietų ir paka
rę — parengtose Lietuvos Ne- 
prigulmybės sukaktuvių pami
nėjimui., Jis gryžo panedėlyje.

Repeticijos naujo Sandaros 18 
kuopos rengiamo perstatymo — 
bibliškos tragedijos “Salome”, 
Herodienės duktė, atsibus nedė
lioj, nuo 9:30 vai. ryte, “Dirvos” 
redakcijoj. Aktoriai malonės su
sirinkti nevėluojant. Direkt.

Nuotikiai. Lyros Choro “dai
nininkės” viena už kitos stengia
si vėliau ateiti ant praktikų '— 
mat, senberniai labiau žiuri į tą 
kuri ateina prasidėjus dainoms, 
o jos tuomi didžiuojasi. Mat, 
kokių esama ant svieto, nori kad 
žmonės žiūrėtų į ją, ir tuomi di
džiuojasi.

Ateities žiedas, vaikų draugi
jėlė suorganizuota radikalių or- 
jganizacijų. Tie vaikų “moky
tojai” atneša draugijoms rapor
tus'kad tiek ir tiek dolarių pra
leista ant saldainių; mat jie vai
kus mokina saldainius čiulpti — 
gal ir tabaką.

Progresistės nesųsitaiko — 
pasirodė kad centristės, arba 
Mažeikienės batalijonas, reika
lauja tik pinigų, o ne narių;

Su chorais dar blogiau atrodo, 
kadangi vienas susideda iš vedu
sių, kitas iš nevedusių, tokiu bu- 
du negalima susivienyti.

Ekstra kairieji susiorganiza
vę į Apšvietos Draugiją nori iš
leisti savo organą, laikraštį; nu
tarė kovo mėnesyje išleist į svie
tą pirmą numerį.

Bet rodos dar neturi nei spau
stuvės nei redaktoriaus. Tikėjo 
gaut Baltrušaitį, bet tas skaito
si užtektinai apsišvietusiu ir dar 
vis sapnuoja apie partijas.

Patartina jiems apsišviesti ir 
patiems būti Baltrušaičiais, Dė- 
delėmis; Angariečiais, Bimbalais, 
Paukščiais, ir kitokiais perkū
nais, tuomet nereikės su pačio
mis muštis ir dienos uždarbį au- 
kaut del advokatų.

Dovydas.

Sandaros 18 kuopa veikia. Ka
da kitų miestų Sandaridtės mo
terįs pradėjo atskirai organizuo
tis, Clevelande jos kiek girdėti 
turi norą veikti išvien Bu vyrais. 
Tas yra pagirtina, nes čia visų 
lygus darbas, kaip vyrų taip ir 
moterų.

Clevelando Sandaros kuopa 
yra turtinga gabiomis spėkomis, 
muzikališkomis jiegomis, nors 
narių skaitliumi negali perdaug 
pasigirt. Taip esant, yra suma
nymas kad po kuopos oficialių 
susirinkimų atsibūtų muzikališ- 
ki programėliai — muzika, dai
nos, žaislai, ir t. p. .

Tas pagražins musų 'susirin
kimus ir pritrauks daugiau na
rių, ypač tuos kurie politika ne- 
siinteresuoja, kaip tai jautai vai
kinai ir merginos, čia galės at
silankyti ir ne-nariai

Vasario 11 d. susirikimas jau 
athibus su pamarginimais.

Programą sutiko išpildyt šie:
A. Jankauskas, Aldona Jan- 

kauskiutė, Elena Grigiutė, Julė 
ir Elena Baltrakoniutės, A. Ar- 
žųolaičiutė, A. Zdanis. Toliau 
ims dalyvumą kiti.-

Sandaros 18 kuopos susirin
kimai yra laikoma kožno mėne
sio antrą nedėldienį' po pirmam, 
Goodrich salėj. Sekantis susi
rinkimas atsibus kovo 11 d., nuo 
2 vai. po pietų.

šin susirinkimais pageidauja
ma kad kuoskaitlingiauBia susi
rinktų kaip nariai taip ir. jų 
draugai. A. Lapinskas.

įsteigė pieno išvežiojimo darbi
ninkai po pereito meto streiko. 
Ji gerai gyvuoja, biznis smarkiai 
auka.

Po kalbų svečiai buvo pavai
šinta maslionkomis ir Buriu.

Kitu sykiu bus pranešta apie 
sekančius tokius parengimus.

Nuo pradžios mėtų Cleveian-I 
do gatvėse automobiliais užmuš
ta 14 ypatų.

Nenori {leist Ateivius
Cleveland. — Kalbėdamas čia 

Amerikos ■ Legiono susirinkime 
tojo legiono komandierius Owl- 
say pasakė kad reikalinga visai 
uždaryti duris ateiviams į šią 
šalį.

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po'pietų

Įžanga dykai — Kolektų nėra, 
Wm. Abel Salėj, 7017 Superior Ave.

ANTANAS BARTKUS
LIETUVIS FOTOGRAFAS

Kainas už paveikslų traukimą 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 j Lietuvą.
1197 E. 79TH STREET Tarp Superior ir St. Clair

P-lė Minerva Želviutė, iš Pitts- 
burgo, dalyvavusi p. Bendlerio 
vestuvėse, subatoj, vasario 24 d. 
lankėsi “Dirvos” redakcijoje.

P-lė želviutė yra duktė D-rės 
Baltrušaitienės, .plačiai žinomos 
iš įsenai visuomenės veikėjos ir 
buvusios SLA. Vice-Prezidentės.

Dr. V. Kudirkos mėnesinis su
sirinkimas atsibus bedėlioj, ko
vo 4 d., nuo 2 vai. po pietų, pa
prastoj vietoj, 5309-11 Superior 
Ave. Nariai malonės nesivėluo- 
jant pribūti. Sekr.

Pereitą savaitę lankėsi “Dir
vos” redakcijoj tik ką sugryžęs 
iš Lietuvos, Amerikos Rūbo B- 

. vės atstovas, K. J Mačiukas, pa- 
| einąs iš Chicagos. Jisai parodė 
daugelį didelių dalykų tos ben- 

I droves nuveiktų ir veikiamų 
Tauragėj. Ten yra jos išstaty
ta elektros varymo stotis, stato
ma siuvyklai budinkas, ir 'kiti 
užvedimai. Rodė paveikslus tų 
įstaigų, sykiu ir paveikslą Rūbo 
B-vės Kaune.

Taip pasekmingai darbą užve
dę, jie tikisi naudos, ir todėl dar 
mano sukelti kapitalo Ameriko
je, kadangi reikia prie stumėji- 
mo darbo pirmyn.

■ Viešnios iš Lietuvos, gerb. D. 
Šleževičienė ir V. Vencienė, ku
rios lankosi po Lietuvių koloni
jas su Lietuvos našlaičių reika
lais, Clevelande bus Velykų die
noje. Jos čia manoma prabus 
tris ar keturias dienas, kadangi 
Clevelando moterįs rengia jom 
dideliu^ pietus hotelyje per Ve
lykas. Prakalbos atsibus utar- 
ninke, balandžio 3 d. Lietuvių 
salėj.

Pereitą pėtnyčią atsibuvo vie
tos moterų komiteto ir draugijų 
atstovų susirinkimas apkalbę j i^ 
mui visų planų tų didelių vieš
nių Clevelandan priėmimui.

Sekantis susirinkimas atsibus 
ketverge, kovo 8 d., nuo 7:30 v. 
vakare, pas p. BaTtru'konienę — 
2112 St. Clair Ave. Visi drau
gijų rinktiniai ir šiaip moterįs 
gali atsilankyti. Marė.

Proga pasimokinti. Sutrauk
ti kursai knygvedystės bus duo
dama kovo mėnesyje trasu Cle
veland District Cooperative Ly
gos. šie kursai bus išeinama j 
dešimts lekcijų, ypatingai pri
taikyti del iždininkų klubų, uni
jų ir kitokių pašalpinių organi
zacijų, kurie nori pramokt svar
biausius punktus knygvedystės 
bet neturi laiko pilnam profesio
naliam lavinimuisi.

. Mr. H. E. Carrier iš Public 
Accountancy Departmento Cle
veland Trust Co. užsiims pamo
kinimu. Kadangi Mr. Carrier 
turi pasekmingą mokytojo re
kordą augštojoj mokykloj, 'kaip 
lygia j. ir savo dabartinį patyri
mą biznyje, tų kursų organiza
toriai pasitiki jų pasisekimu. 
Klesos atsibus utarninko vaka
rais Goodrich House, 1420 E. 
31st St.

Kaina už 'kursą yra $5, su ga
limu nupiginimu jeigu klesa bus 
užtektinai' didelė. Reikia užsi
registruoti pas Mrs. Bertram,' 
Goodrich House, ant arba pirm 
utarninko, kovo 6 d.

PUBLIKA NORI ATSAKANTESNIO 
DANTŲ VALYTOJO

Rodos jog beveik kasdien naujos 
rūšies dantų valytojas paskelbiama. 
Nekurie kėsinasi valyt bružydami ir 
rėžydami dantis su šiurkščiu žvyru. 
Kiti turi stiprius chemikalus kurie 
gali pakenkti dantims ir smegenims.

Musų žmonės, kaip pastari tyrinė
jimas parodė, žiuri prijaučiamiau į 
tokį dantų valytoją kuris, sfčyo sudė
timi. yra visiškai nepavojingas.

“Nėra paslapties apie užlaikymą 
dantų”, pasakė vienas dentistas, “tik 
užlaikykit juos švariai”. Maisto da
lelės kurios užsilieka tarp dantų pra
deda dantis gadinti. Šveičiant dantis 
su geru dantų valytojų po kožno val
gio, ir pirm einant gulti bus priežaš- 
čia gerų dantų — geros sveikatos. 
Dentistai nemėgsta traukyt dantų. 
Jąm geriau išlaikyti juos sveikais jei
gu ateisit kas šeši mėnesiai išegzami- 
navimui.

Kaip galima butų lengvai nuspėti, 
dantų valytojas apie kuri kalbama yra 
COLGATE’S RIBBON DENTAL 
CREAM. Pamatiniai elementai šio 
dantų valytojo yra smulki tyra krei
da, ir ypatingai išvalytas tyras dar
žovių aliejaus muilas. Šis dantų va
lytojas yra pasekmingas valyme dan
tų be naudojimo kenksmingo žvyro, 
ir jame nėra aštrių chemikalų kurie 
galėtų sužeisti delikatnas plėves bur
nos ir gerklės.

Išdirbėjai šito dantims reikmenio 
veda plačią garsinimo kampaniją sve
timtaučių laikraščiuose, mokindami 
obalsio Geri Dants — Gera Sveikata 
visiems. Pasekmė šito gero darbo 
bus matoma ateities gentkartėse ge- 
resniuose dantuose ateities vyrų ir 
moterų.

Colgate’s Ribbon Dental Cream yra 
patvirtintas daugesnio dentistų negu 
kokis kitas dantų valytojas. ,_____

Depozitai

padėti ant arba prieš

Kovo 3 dieną, šioje įstaigoj

Dėk Savo Taupymus 
j Taupymu Banką”

Neš 4% Nuošimtį nuo 
Kovo 1 Dienos

/ncoryoomfed t849

£ociett) for Innings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Cle-

FIELD

!eU|j SabwiP““1 

a, Dnited St>.w
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Francuz?

J. W. Bendleris, nesenas dar 
Clevelandietis, iš Waterburio, 
vasario 22 d. apsivedė su p-le 
Mare Kurelą iš Pittsbųrgo. Ves
tuvės atsibuvo jo namuose, kur 
dalyvavo būrelis jo artimesnių 
draugų, vietinių ir iš kitur.

J. W. Bendleris lankė Carnegie 
Institutą Pittsburge ir čia West
ern Reserve Universitetą.

Linkime jaunai porelei dau
giausia laimės..
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Astuoni Menesiai Pasekmingo Veikimo
FINANSINIS STOVIS THE A. B. SAVINGS AND LOAN CO., su- 

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

TURTAS
Pinigų ant rankų ... .$ 18,978.45
Paskolos ant mortgečių 

užstatų............ • • 84,046.66

Viso ........................ $103,025.11

ATSAKOMYBĖ
Ištraukiamų akcijų

ir dividendų..........$ 1,678.93
Sumokėtos akcijos

ir dividendas .... 2,700.00 
Neištraukiamos akc. 2,900.00 
Depozitai ir suėję

nuošimčiai ............ 80,829.52
Rezervo fondas .... 1,916.66 
Nepadalintas pelnas . 3,000.00 
Paskolinti pinigai ir

. suėjęs nuošimtis ■ ■ 10,000.00

Viso ........................$103,025.11
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Mokytojų suvažiavimas, 
velande šią savaitę atsibuna vi
sos Amerikos mokslo įstaigų at
stovų suvažiavimas — dalyvau
ja apie 12,000 ypatų, vyrų ir mo
terų. Jie visi yra nariai dide
lės Tautinės Apšvietos Draugi
jos Suvienytose Valstijose.

Suvažiavę jie užėmė ne tik vi
sus kambarius koteliuose bet ir 
visas hotelių ir viešas sales, ku
riose tam tikrų ■ paskirų mokyk
lų ir su jomis surištų įstaigų 
reikalai ir planai svarstoma.

Tarp (kitko, liko pakelta Mak
simas šaukimo pasaulinės moky
tojų konvencijos apkalbėjimui 
kaip su mokslo pagalba butų ga
lima panaikint kares. Toki kon
vencija nutarta šaukti vidurva
saryje San Francisco, Gal., mie
ste, ir manoma jog suvažiuos iš 
visų pasaulio kraštų bent 1,000 
delegatų, k

Jau sukelta 10,000 dolarių ka
pitalo apmokėjimui kelionės lė
šų .tokių šalių atstovams kurios 
pačios negalės apmokėti.

The City Co-operative Dairy 
(Pienininkystės kooperacija) už
vedė .pasilinksminimo vakarėlius 
savo nariams ir draugams, kurių 
pirmas atsibuvo pereitą s.eredą 
Švedų salėj, Addison Rd. netoli 
Wade Park. Būrelis vaikinų iš 
Goodrich House sulošė piratiš
ką veikalą. Mr.. Jonės, koopera
cijos vedėjas, pasakė daug žin
geidžių faktų apie progresavimą 
kooperacijos. Šią kooperaciją

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

A N G«L I S
Pocahontas Kietoji $14.50. 
Northern Ohio Coal Co.

865 East 67th Street
Princeton 507
Union 695-Ws e

The A. B. Savings 
and Loan Co.

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

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

Teleponai:
Randolph 1691

'10

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 
rdeimantinius
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

U. S. Armijos Čeverykai
Tik ką pirkom daugybę Armi
jos Munson išdarbio čeveryku 
ir 1 _ J
kai.
grynos odos su storais dubai- I 
tavais padais prisiūtais ir pri
kaltais. Viršus iš storos chro
me odos su prisiūtu liežuviu, 
dėlto vanduo neįsigauna. Tie 
čeverykai smarkiai partsiduo- 
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.

barduodame tiesiog publi- 
i. Tie čeverykai yra 100%

MWVVWVVVVWWVWVWV^Ii (PIRMOS KLESOS 
MAUDYNĖ

Šalto ir Šilto Vandens

1246 SUPERIOR AVE.

1243 PAYNE AVE. 
Netoli East 12th St.

PIRMOS KLESOS 
PATARNAVIMAS.

Ateikit PersitikrintiKaina 25 c.
į Užkviečiam Lietuvius

5

YOTANS & NEWRONIS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 

KOMPANIJA.
Suveda vielas Į namus ir 

dirbtuves.
6210 DIBBLE AVE.

Princeton 1964-R.

DR. J. T. VITKUS
LietuvH Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptiekos

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

NAMAI,
Malonus Namai!

Perku, mainau ir parduodu lotus, 
stubas ir biznius. Peržiūriu 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
NASCO^CO. ATSTOVAS 
8014 BELLEVUE AVE.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVĖ. 

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

IV. I Lu ZV
•į*' Tas žmogus kuris išrado šį patentą 
X buvo du sykiu operuotas nuo kylos, 
a taipgi bandė dėvėt visokius diržus ko- 
X ki tik iki šiam laikui išrasti, vienok 
Ž niekas negelbėjo. Per daugelį metų 
♦> ligos nukankintas, atrado naują sis- 
T temą kylos arba patrūkimo gydymui. 
X Aš nesiūlau išbandymui gyduolių, nes 
X' žmonės kurie turi šią naują sistemą 
Ą i nepaiso apie išbandymus bet su džiau- 

gsmu užmoka, ir kitiems rekomenduo-
- ja. Čia nėra reikalo meluot.

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

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

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

dara nuo 6—8.

! LOUIS EISENBERG ; 
'Turi Geležinių Daiktų, Pečių.] 
I Kvarbų, Vamišių, Cinuoja, ; 
] Lieja ir Stogams dangalų i 
> 1169 East 79th St. N. E.
I Princeton 1387-K

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 6768, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki. 4 v.al

A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE
Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visus kraštus. 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius.

" Įvairius patarimus suteikia dovanai.

3352 SUPERIOR AVE CLEVELAND

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o n« 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausines kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
p.o išegžaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jUsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 

VUrl dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
nB/1 *r Į6*®11 paimsiu jus gydyt, jums 

8U8ryž senoji jūsų sveikata ir 
įrol tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

nervus it 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 šj 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* 

Nedėldieniaia nuo 10 ilri 1
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