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Prancūzai Užėmė Dar
10 Vokietijos Miestų

NAUJAS KRIZIS KAUNE DEL MINISTERIU 
KABINETO - KRIKŠČIONĮS-DEMOKRA- 

TAI NEGAUNA KITŲ PRITARIMO.

Vokietija Užprotestavo prieš Francuzų Barbariš
kumus su Ruhro Gyventojais.

DARBAI
JR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijų industrijose: 1
Akrono automobiliams gumi

nių ratų išdirbystčls susiduria 
su stoka darbininkų. Užsaky
mų ti] išdirbinių gauta daug dau
giau negu' tikėtasi, ir dirbtuvės 
ima darbininkus kiek tik gauna.'

Youngstowno distrikte plieno 
ir geležies išdirbamas pasiekė au- 
gščiausio laipsnio tos industrijos 
istorijoje, net perviršijo karės 
laiki) veikimą. Daugiau gauna
ma reikalavimų įvairių produk
tų negu galima jų išdirbti.

Clevelande automobilių dirb
tuvės veikia gerai, šiaip kiti dar
bai geležinėse' ir kitur eina at
sakančiai. Bedarbių jau visai 
beveik nėra, arba yra tik tie ku
rie j ieško sau geresnių-darbų.

Puodininkystės darbų viena 
"kompanija E. Liverpoolyj ren
gia naują dirbtuvę skersai Ohio 
upės Newell, W. Va., ir tai dirb
tuvei įsisteigus ši kompanija tu- 

- rėš didžiausiąpuodininkystės 
išdirbystę pasaulyje.

Sharon, Pa., užsidarė geležies 
išdirbystę ir neteko darbo 300 
darbininkų. Užsidarė pasekmėj 
finansinio krizio kilusio The Cle
veland Discount Co. Clevelande, 
kuri buvo didžiausias 'kredito
rius tos plieno dirbtuvės.

Marion, BL, užsidarė viena ka
sykla ir daugiau 400 darbininkų 
liko be darbo. Priežastis tam 
■esanti negavimas rinkos kur an
glį padėti.

Clevelande 18,000 vežimais 
važinėtojų pareikalavo pakėlimo 
mokesčių nuo $42 iki $46 savai
tėje.

Washington. — Bėgyje dvie
jų metų Prezidento Hardingo 
administracijos, 100,000 valdžios 
įstaigose dirbusių žmonių nete
ko darbų — buvo paliuosuoti iš 
vietų apmažėjus darbams karei 
pasibaigus.

Clevelande suskilo Budavoji- 
ino Amatų Darbdavių Sąjunga 
susiginčijus už ir prieš “atvirą 
darbą” visiems: unijistams, ir 
ne. Viena pusė spiriasi panai
kint unijas ir nori nepaisydama 
nieko imti darban kas tik papuo
la, kada dabar amatninkai iš
reikalavo algų pakėlimo. Kiti 
nori skaitytis su unijomis, nes 
prisieina daug nukęsti kovojant 
prieš unijas: daug kartų sudegi
nama statomieji namai kur 
unijistai dirba.

Turbut susidarys “atvirų 
rų” darbdavių sąjunga šalip 
bar esančios pirmesnės.

Trijų Ohio ir keturių' West 
Virginia valstijų apskričių uni
jos angliakasiai laiko savo kon
venciją Bellaire, Ohio. 16,000 
darbininkų atstovaujama.

Ohio valstijos legislaturoj ei- 
• na varžytinės už pravedimą mi

nimum algų moterims įstatymo. 
Vieni sfanatoriai nori tuojau tą 
įstatymą praleisti, kiti sako kad 
ctar reikia ištyrinėt kitų valsti
jų tokius įstatymus.

Lokomotivų Inžinierių Brolija 
liko pripažinta Kanadoj beteisė 
ir negalinti legališkai veikti. 7— 
Ta Brolija turi savo centrą Cle
velande. Viršininkai gavo apie 
tai iš Kanados karališko teismo 
pranešimą. ,

New Yorke, žydų Zionistų su
sirinkime, Dr. Weizmann, prezi
dentas Zionistų organizacijos, iš
sireiškė jog butų gera parinkti 
Jeruzolimą kaipo sostinę Tautų 
Sąjungos.

Rusijoj Tyfas Mažėja
Maskva. — Tyfas kaipo dide

lė epidemija Rusijoj praėjo, sa
ko pranešimai iš Samaros ir Ode
sos.

Froncuzai Užima Dau
giau Vokiečių Miestų 
Paryžius. — Francuzų kariu- 

menė užėmė dešimts Vokiškų 
miestelių rytuose nuo Koelno, 
visiškai atkirsdami Anglijos lai
komą okupuotą Voketijos ruož
tą prie Reino.

Francuzai žudo Vokiečius
Berlinas, kovo 13 d. — Vo

kietijos Kancleris Cuno pa
siuntė Francuzijos valdžiai 
protesto notą prieš Francuzų 
terorą Buere. Ta nota para
šyta aštriausia kalba kokia tik 
buvo naudota Ruhro klausime. 
Francuzai skelbia jog Vokie
čiai ten nužudė du Francuzu, 
už ką Francuzai keršino,' bet 
Vokiečių surinktos žinios rodei 
jog patįs Francuzai tuos Fran- 
euzus viršininkus nužudė.

Naujas Krizis Lietuvos 
Kabinete

Kaunas, kovo 10 (Elta). — 
Ministeriui Pirmininkui Gal
vanauskui perskaičius Seime 
naujo Kabineto deklaraciją, 
prieš balsavo 38 (valstiečiai- 
liaudininkai, socialdemokratai, 
kbmunistai ir žydai); už bal
savo taipgi 38. Kadangi bal
sai pasidalino lygiai pusiau, 
todėl įvyksta Kabineto krizis. 
Priežastis išimtinai vidaus po
būdžio. Dabartinė užsienių 
politika užginama visų Sei
mo partijų. (L. I. B.)

(Nuo Red.: — Matyt naujojo 
Ministerių Kabineto deklaracija 
yra perdaug “krikščioniška” kad 
visi balsavo prieš, išskiriant kr.- 
demokratus.)

ne-

du- 
da-

Berlinas. — Kovo 9 d. Fran
cuzai paskirose dalyse okupuo
tos teritorijos nužudė tris?.Vo
kiečius. .*

Paryžius. — Kovo 10 d. Vo
kiečiams užmušus du Francuzu 
Ruhro srityje, Francuzai nužu
dė septynis Vokiečius.

Pasekmėj kįlančių susikirti
mų ir užmušėjysčių Francuzų 
valdžia pasiuntė dar 15,000 ka
reivių prie Reino.

Ima Lenkus Skebaut
Berlinas. — Laikraščių ko

respondentai praneša jog Fran
cuzai nuo kovo 15 d. pasiryžę 
varyti darbus kasyklose su pa
galba Lenkų skebų kuriuos ga
bena į Ruhrą.

Francuzai buvo bandę patrau
kti į kasyklas Amerikos negrus 
darbininkus, bet tas nepavyko; 
dabar daro sutartis su Lenkais 
ir čekais. \

Visa Vokiečių policija praša
linta Ruhro miestuose.

Francuzai-Belgai Nusistatę 
Vienodai

Brusselis. — 'Belgija ir Fran
cuzija susitarė laikytis maždaug 
sekančiai kasi ink Vokietijos. — 
Ruhro teritoriją palengva aplei- 
sdinės tik tada kada Vokietija 
sutiks ant mokėjimo savo atlygi
nimų.

Francuzai ištengiasi kaip nors 
susitarti su Vokietijos Kancle
riu Cuno. Jie nori tiesioginai 
užvesti derybas ir sutiktų aplei
sti Okupuotas sritis Vokiečiams 
prisiėmus pildyti tam tikras iš
lygas.

Vokiečiams Poincare išstato 
šitokius punktus:

1— Vokietija turi prisipažint 
nuveikta Ruhre ir paskelbt jog 
sutinka atlyginimus mokėti pa
gal pirmesnio nustatymo.

2— Francuzai ir Belgai karęi- 
viai bus atitraukta iki linijos ei
nančios per Esseną ir bus suma
žinta iki kiek jų reiks apsaugai j 
Francuzų viršininkų Ruhre, ku
rie tenai liks koįektavimui mo
kesčių ir produktų iš Vokiečių 
įstaigų.

3— Ir likusi dalis kariumenės 
bus ištraukta jei Vokiečiai leis 
Francuzijos viršininkams daryti 
savo darbą nekliudomai.

Tečiau nėra vilties kad Vokie
čiai ‘prisipažins nugalėtais, ir 
kad Francuzai trauksis iki jie 
to neprisipažins. Turės 
kitokių įmonių.

imtis

VEJA AIRIUS LAUK 
IŠ ANGLIJOS

Dublinas, kovo 13 d. — Sep
tyni Airiai respublikonai ko
votojai užmokėjo savo gyvas
timis už savo pasiryžimą nu
versti dabartinę (Valstijos val
džią. Išviso jai! 63 savano
riai kovotojai nužudyta nuo to 
kaip buvo išleista įsakymas 
padėti ginklus, d nepaklausė.

Liverpool. — Daugelyj Angli
jos dalių padaryta ablavas Airių 
respublikonų, ir 'būriais sugau
dyti jie liko pasiųsta į Airiją 
karišku laivu. Kovo 11 d. išga
benta jų 100 iŠ Anglijos.

Gaudomieji Ainiai — vyrai ir 
moterįs — intariama rengiąsi 
prie nuvertimo Laisvos Valsti
jos valdžios Airijoj.

AUDROSE ŽUVO 50 
ŽMONIŲ

Chicago. — Kovo 12 d. pra
ūžus baisiai audrai iš vakarų į 
rytus, audros kelyje žuvo apie 
50 žmonių, sužeista apie 200.

Pietrytinėse valstijose, prane- 
nešimai sako, užmušta apie 20 
žmonių, 75 sužeista.

Ohio valstijoj trįs užmušta ir 
daug padaryta nuostolių.
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KAIP FRANCUZAI APLEIDO KLAIPĖDĄ 
BUDRIO ĮSAKYMAS GYVENTOJAMS.

Reikalauja Priimt Klai
pėdos Sąlygas

Kaunas, kovo 10 (Elta). — 
Ambasadoriai pareikalavo kad 
iki kovo 11 d. Klaipėdos-sąly
gos butų priimta be rezervų!

(Nuo Red. — Tos “be rezervų” 
sąlygos yra tai leidimas laisvai 
Lenkams per Klaipėdą landžioti. 
Iki šiolei nežinojome ar Lietuva 
tą priima ar ne, dabar matyt ne
sutinka, nes nebūtų reikėję ul
timatumo statyti.);

Taikos Airijoj Nesimąto
Dublinas. — Laisvos Valsti

jos valdžia atmetė paskiausį ir 
geriausį, kaip daugeliui išrodė, 
būdą pradėjimui taikymo Airių 
respublikonų su valstijos val
džia.

Arcivyskupas Harty iš Cashel 
ir keletas kitų intėkmingų val
džios draugų pasiūlė sutikti ant 
mūšių pertraukos sulyg kurios 
respublikonai numestų savo gin
klus pasižadėdami kad ginklai 
bus atiduota tai pusei kuri lai
mės sekančiuose Rinkimuose, ši
tuo budu butų išvengiama pasi- 
žeminimo pasidavimo kaip rei
kalauja valstijos i valdžia.

Iš valstijos valdžios pusės at
sakyta kad tuo pamatu negali
ma pradėt tartis, f

Reikalauja Paliuosuot 
Politiškus Kalinius

New York. — Senatorius Bo
rah, tris dienas švaistėsi po di
dįjį New Yoiką stengdamasi pa- 
intekmėti įvairius šaltinius iš 
kurių butų galima laukti spau
dimo suteikti Rusijai pripažini
mą per Suvienytas Valstijas, ko
vo 11 d. kalbėdamas prieš minta 
žmonių išsireiškė kad Preziden
tas Harding privalėtų tuojau pa
leisti iš kalėjimo politiškus pra
sikaltėlius karės laikais areštuo
tus ir nuteistus. Jų yra 53.

“Karė pasibaigė, atsikratykim 
karės papročio reikalauti krau
jo už* kraują”, pasakė Borah.

(“Prūsų Lietuvių Balsas”)
Klaipėda, Vas 21 d. — Ypa

tingoji Santarvės Komisija su 
visais karo laivais ir Petisnė ap
leido Klaipėdą. — Armijos Va
do įsakymas Klaipėdos krašto 
gyventojams. — Lietuvos kariu- 
menė atvyksta Klaipėdon. Lie
tuvos Respublikos vėliavos iš-, 
kėlimas Klaipėdos mieste.

Vasario* 19 d. Francuzai ir An
glai iškeliavo iš Klaipėdos. Fran
cuzų kareiviai ryte anksti su 
muzika ir vėliavomis attrauikė 
pas savo garlaivį ir čia įsikraus
tė. Pirmoj valandoj po pietų 
tas garlaivis atstojo, išpirmo vi
sai pamažu, o pasiekęs jūres, 
visu greitumu. Tą pačią dieną 
iš Klaipėdos uosto paplaukė ir 
visi kiti santarvininkų karo lai
vai. Kazerną užėmė Lietuviai 
savanoriai, šiandien laukiama 
iškilmingai įtraukiant Lietuvos 
kariumenės dalims.

Lenkai Melagingai Skun
džia Lietuvius

Washington (L. L B.) — Len
kų atstovas prie Tautų Sąjun
gos, Askenazy, inteikė Sąjungos 
Tarybai notą kurioje skundžia 
Lietuvą pasiremdamas prama
nytomis žiniomis. Elta tą už-, 
ginčija sekančiu pranešimu:

Kaunas, kovo 3d. — Lietuvos 
kariumenėje ir šauliuose Vokie
čių nėra; karininko Drobio nie
kados nebuvo; proklamacijos ne
buvo išlipinta; Lietuvos karinin
kas Lukąševičius paimtas nelai
svėn ne Lenkų bet musų terito
rijoje laike patikrinimo, sargy
bų. Nei vienas Lietuvis nepa
imta' nelaisvėn neutralėje zono
je; Lenkų karininkas Stepanow- 
ski, 15-to batai i j ano, paimtas 
musų pusėje. Lenkai operavo 
15-tu, 31-mu, ir 42'-čiu batalijo- 
nais. Lenkai paimta nelaisvėn 
ties Strzelčiškiais, Smolukiais, 
Naruiancais, musų teritorijoje. 
Netiesa kad vedama del imitaci
jos klausimu derybos.

Anglijos Karalius Pieta
vo su Darbininkais

Londonas. — Anglijos pariia- 
mento narė Lady Astor parengė 
pietus karaliui ir karalienei, ka
me jie dalyvaudami susitiko su 
Anglijos darbininkų unijų vir
šininkais. Tai buvo pirmas at
sitikimais kur tolkia maišatienė 
buvo susidėjus į vieną, šalip 
karaliaus ir 'karalienės, dalyva
vo 'kiti žymus valdininkai ir sy
kiu Amerikos ambasadorius.

Iš darbininkų ir jų partijos 
vadų pusės pasipylė pasipiktini
mo laiškų jų organe kam darbo 
partijos parliamento nariai da
lyvauja su karalium. Daugelis 
net palinkę manyti kad jau kas 
nore negero busią.

Areštai Bavarijoje
Berlinas. — Bavarijos sosti

nėj suimta 15 ypatų intartų suo
kalbyje nuversti dabartinę val
džią ir įsteigti savo. Vienas iš 
suimtų, Dr. Kuehles, persišovė.

Paryžius. — Gen. Vrangelis, 
buvęs gana turtingas, vadovavęs 
armiją prieš bolševikus, čia su 
šeimyna badauja. Pasilaikymui 
gyvais jie dirba dirbtuvėje.

Rusai Užsisakė Šautuvų
Ateina žinių kad Rusija ant 

greitųjuiužsimanėį gauti tris mi
lijonus naujų šautuvų ir padavė 
užsakymus Švedijoj, Čekoslova
kijoj ir kitur. Kaip Leninas ke
lios dienos atgal pasakė, “jau 
beveik laikas Rusijai ką nors 
daryti”. Kaipo pradžią ji gali 
pradėti karę su Lenkija.

Sovietų Vadai Visi Susirgo
Londonas. — Pasklido sensa

cija kad visi žymiausi Rusijos 
sovietų valdžios vadai staigu su
sirgo. Leninas nerviškai suiręs, 
jo arterijos kietėja. Litvinov 
apimtas kokios ten negalės, ir 
čičerin taipgi varginamas ligos.

200 Prigėrė su Laivu
Atėnai, Grekija. — Mažas lai

vas, su 400 žmonių, plaukęs iš 
Salamis į Pireus, sutiktas aud
ros' apvirto. Apie 200 žmonių 
prigėrė, kiti išsigelbėjo.

Gibraltar. —-Pu vyrai užmuš
ta ir du sunkiai sužeista eksplo
zijoj ant Angliško kariško laivo.

Hyeres, Francuzija. — žuvi
ninkams plaukiant laiveliu gre
ta Francuzų kariško laivo Vidur- 
žemmėj jurėj, jų tinklas paga
vo paklydusią miną. Du žuvi
ninkai užmušta, laivelis suardy
ta į šipulius. Jei laivas butų už
ėjęs ant minos, jis butų buvęs 
suplaišintas.

Amerikos vatos produktų ga
mintojai susirūpinę Anglijos tų 
produktų išdirbėjų propaganda 
Pietų Amerikoj nuslopinimui S.1 
Valstijų kontrolės 
dūktų rinkų tenai 
Brazilijos pradėti 
savoje' šalyje.

vatinių pro- 
ir drąsinimu 
auginti vatą

New York. — Tūlas Vokietis 
vaikinas jau septintu sykiu de
portuotas į Europą, sugautas pa- 
sOapta atvykęs į New Yoiką. Jį 
vis sugauna ir siunčia atgal, bet 
jis vėl kaip nors ant laivo užsi- 
vagia ir važiuoja Amerikon.

St. Joseph, Mich. — William 
Z. Foster iš Chicagos paimtas 
tardymui apkaltinime tvėrimo 
organizacijos “mokinimui ir pla
tinimui kriminališko sindikaliz- 
mo doktrinų”. Jis buvo areštuo
tas rugpjūčio mėn.

Nušoko nuo Monumen- 
mento 504 Pėdų

Washington. — Tūlas jaunas 
vaikinas iššokę per langą neto
li viršūnės Washingtono monu
mento, iš 504 pėdų augščio, ir 
užsimušė ant akmenų apačioje. 
Kiekvienas kaulas jo kime sudu
žo nuo susikulimo su žeme, ir jo 
čeverykai nuo kojų nuplėšta iš 
smarkaus puolimo žemyn.

Vai'kirias''šakoma buvo protiš
kai nuvargęs nuo savo studen- 
tystės dienų Cornell universite
te,.ir nuo 1916metų buvojpįyai- 
riose sanatorijose gydytis.

Washington. — Iš priežasties 
“miego ligos” šįmet čia mirė 4 
žmonės.

Vancouver, B. C. — Daktarai 
ir ligonbučio perdėtiniai negalė
jo išbudinti 19 metų vaikiną ku
ris miegodamas vaikščiojo. Ki
ti sako kad jis buvo po intekme 
keno nors hipnotiškoS spėkos.

Pensecola, Fla. — Pakraštyje 
išplauta keturi lavonai* iš jūrių. 
Manoma jog tai bus žuvusieji 
kokio žuvininkų laivelio po pra
ėjusios audros.

Port-au-Prinee, Haiti. — Ko
vo 10 d. užsimušė du Amerikos 
kariški lakūnai jų orlaiviui už
sidegus po pakilimo į 300 pėdų 
augštį.

Ottawa, Kanada. — Suv. Val
stijų oriaivininky^tės tarnybos 
generolas Mitchell, kuris nesenai 
padarė greitumo rekordą skridi
me (jį vasario mėn. sumušė 
Francuzas lakūnas),- pasakojo 
čia lankydamasi jog neužilgo ga
lima bus apskristi orlaiviu ap
link visą žemės skritulį be su
stojimo ir vienu prisipylimu ga
zolino.

Franklinton, La. — Atrasta 
lavonai dviejų šerifų užkasti 
'dumble ir užversti pastipusia 
karve. Jie ėjo žiūrėt degtinda
rių, kurie šerifus ir nužudė.

Collinsvlle, III. — Suimta tū
las 42 m. amžiaus vyras prisi
pažinęs nužudęs kitą vyrą, ku
riam nukapojo kojas, rankas ir 
galvą ir sudėjęs į paskirus mia- 
šelius įmetė į upelį. Abu jiedu 
esą Lietuviai.

Baltimore. — Tūlas 62 metų 
amžiaus senis pasidavė į polici
jos rankas prisipažindamas jog 
jis'tarp 1900 ir 1910 metų yra 
užmušęs keturis žmones. Jisai 
ikšiolei slapstėsi po įvairiais var
dais; už sugavimą jo buvo pa
skirta $10,000. Dabar norėda
mas matyt savo motiną prieš jos 
mirtį, jis nusprendė prisipažinti 
prie kaltės. " 1

Klaipėdos Armijos Vado 
Pareiškimas

Vasario 18 d. — Nepaprasta 
Ambasadorių Konferencijos Ko
misija inteikė nuorašą Ambasa
dorių konferencijos nutarimo 
kad Klaipėdos Krašto suverenu
mas perduodama Lietuvos Res
publikai.

šiandien, vasario 19 d., Aiian- 
tų Komisaras ir kariumenė ap
leido kraštą.

Kol galutinai nebus nustatyta 
santikiai tarp Lietuvos ir Klai
pėdos Krašto ir Lietuvos Respu
blika nepaims Klaipėdos kraštą 
valdyti, aš kaipo Armijas Vadas 
atsakomingas už vidaus tvarką 
ir išorinę krašto apsaugą, šiuo 
skelbiu; , .

1. Kad' buvusi ikšiolei įstaty
mais nustatyta tvarka pasilieka 
galioje.

2. Armijos Vadas eina Vyriau
sio Komisaro pareigas.

3. Krašto policija ir toliau pa
lieka Armijos Vado žinioje.

4. Visi krašto valdininkai 
kviečiama ir toliau sąžiningai ei
ti savo pareigas. Gi tuos iš jų 
kurie nuo savo pareigų patįs pa
sitraukė ir iki šios dienos tarny
bon negryžo, skaityti visiškai 
pasišalinusiais, ir alga jems iš
mokama tik iki dienos jų pasiša
linimo.

5. Asmens kuriems už įvairius 
iki vasario 19 d. papildytus pra
sižengimus buvo skirta atminis- 
trativės bausmės (piniginė bau
da arba daboklė nuo šių baus
mių atleidžiami jei jos iki vasa
rio 19 d. dar neįvykdinta.

BUDRYS.

Lietuvių Žygis del 
Vilniaus

Kaunas. — Lietuvos vyriau
sybė kreipėsi į Tautų Sąjungos 
Sekretoriatą telegramų, kuriuo 
ji pabraukia savo Atstovo Sidzi
kausko žodžius sakytuosius Tau
tų Sąjungas posėdy j del Vil
niaus ir neutralės zonos. Lietu
vos vyriausybė nepriima suma
nymo sulyg kuriuo neutralė zo
na tarp Lietuvos ir Lenkijos pa
dalinta taptų. Lietuva reikalau
ja teisės stovį atitaisyti išpil- 
dant sulaužytąją Suvalkų sutar
tį. Lietuvos vyriausybė Tautų 
Sąjungos rezoliuciją ir p. Vivia- 
nio išvedimus laiko nesutinkan
čiais su Tautų Sąjungos įstatais. 
Šitą ginčą išspręsti ji užprašo 
paduoti tarptautiniam teismui. 
Už priimtąją Tautų Sąjungos 
rezoliuciją Lietuvos vyriausybė 
neužima jokios atsakomybės.

Neutralės zonos padėjimas
Tautų Sąjungos atstovas p. 

Saura Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdyj pranešė kad neutralėj 
tarp Lietuvių ir Lenkų juostoj 
gyvena apie 300,000 gyventojų. 
Jų padėtis esanti sunki. Jei Lie
tuviai su Lenkais nesusitaikys, 
neutralės juostos klausimas iš- 
rišt negalima. Saura dėlto siū
lo šitą juostą Zarasų-švenčionių 

‘krašte visą paduoti Lietuviams, 
o Vilniaus krašte Giegraičius ir 
širvintus Lietuviams, o Vil- 
niaus-Gardino gelžkelį Lenkams.

Iš to nieks nebus. O kad toks 
padėjimas ir tik laikinis — jis 
vistiek priimti negalima. Pirma 
turi Lenkai, atitaisyt Suvalkų 
sutartį, kurią jie begėdiškai su
laužė, itk tada tebus galima su 
Lenkais kalbėtis. O artinas die
na kurioj Lenkai net skubokai 
atitaisys šitą sutartį — turės 
atitaisyti! (“Pr. L. Balsas”.)

Vilkai Rusijoj. Simbirsko gub. 
pilna vilkų 'kurie užpuldinėja ke
leivius. šią žiemą vilkai sudras
kė 20 žmonių.

Red Bluff, Cal. •— Nauja ger
klė atsivėrė Lassen vulkano šo
ne ir iš jos pradėjo veržtis du
rnai ir garas. »■

Nieks Nepalarnaus Jums 
Geriau ir Pigiau!

“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry
šius su Lietuvos Bankais, — todėl “Dirva-” 
gali greitai ir teisingai persiųsti Jūsų pi
nigus Lietuvon, taip giminėms taip ir vi
suomenės organizacijoms.

Per “Dirvą” siunčiami pinigai yra iš
mokami: KAUNE BANKUOSE — LITAIS 
arba AMERIKOS DOLARIAIS; VISUO
SE LIETUVOS PAŠTUOSE IŠMOKAMA 
LITAIS. ku

Kas siuntė pinigus Lietuvon per “Dir- 
vą”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugioj.

Jei suskubsite dabar pashįsti, Lietu-, 
voje gitus pinigus dar prieš pavasarį. — 
Nesi vėluokite!

“Dirvos” kursas yra žemesnis už visų 
kitų įstaigų kursą; — ypatingai siunčiant 
dideles sumas mes duodame daug geresnes 
sąlygas negu kiti!

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

“Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave.

Cleveland, Ohio
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Iš Lietuvių Gyvenimo, |
PITTSBURG. PA.

Neįsileido Kauno šmugelnin- 
kų. Į Pittsburgą atvažiavo Kun. 
Narbutas iš Lietuvos, ir čia vie
tiniai prabašteliai surengė visą 
eilę prakalbų. Vasario 24 d. N. I 
S. daly j atvažiuoja kunigėlis 
prie salės durų, durįs užrakintos, 
salėj tamsu. Mat N. S. parapi- 

~sįonai prisirašė prie Sandaros 43 
-ku'opos.'Tr Lietuvos šmugelnin- 
i kų nenori; nei girdėt.

(NėdėĮųy, vasario 25 d., tuoj 
po sumos, S. S. dallyj, Lietuvių 
centre, išmėtyta plakatai su ku
nigėlio paveikslu, ant jų pažy
mėta kad ateitų visi, partijos 
nebus užkabinama. Ateina ku
nigėliai į salę, ugi žiuri — ne
daugiau, nei mažiau septynios 
davatkėlės (bijau kad tą skait
linę nesužinotų gerb. Spragilas). 
Kunigėlis sako be piktumo, be 
nieko: Turim skirtis, del tiek 
neužsimoka nei prakalba sakyt.

Pittsburgiečiai gerai pažįsta 
Lietuvos šmugelninkus ir lenkias 
nuo jų. Nors (daugelis auksa
burnį Garmų ir norėjo pamatyt, 
beit kad ,čia jį slaptai įšmugdlia-

LUCKY 
STRIKE
X CIGARETTE 7

vo tai niekais nei nežinojo, tik f 
vėliau teko patirt kad Pittsbur- 1 
ge buvęs. Tai buvo laiko jo bu
vimo Amerikojė; ' j

Nedyvąi- kad aha nedėldienį ’ 
| Kun. J. Sutkąitis, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, po avangeli- 

|jos prie altoriaus, pridėjęs nyk
ščius prie ausų per 15 minutu 
pirštus krutino ir šakė kad žmo
nės pavirto į .velnius ir tokie ra
gai išaugo. Bažnyčioj buvo ir 
svetimtaučių, jie 'Lietuviškai ne
suprato, ir sako.: Kunigas visus 
mulais išvadino.

Vieni vargai ®u tais Lietu
viais musų praibaštėliams: ir ka
lendorius žmonėms uždyką da
lina, ir kviečia į bažnyčią, ir kei
kia kaip įmanydami, o tie visai 
neatsižvelgia, neina nei į bažny
čią? nei į jų prakalbas’.

Vietos žmonės' nusipirko sau 
kapuia, nelaimei atsitikus laido
jama Lietuviškose kapinėse.

Vasario 12 d. kunigėlis rengė 
balių'bažnyčios naudai — turtėjo 
daug nuostolių.

Tai pasekmė šimtinės Lenkiš
kai vištai ir Paderewskiui.

Ant rytojaus, vasario 13 d., 
buvo parengta.b,aliųs naudai Lie- 
jtuvįškų kapinių, iš to baliaus li- 
, ko pelno suvirs $200.

Pittsburgiečiai 'jau pamatė vil- 
i kus avies kaily j ir saugojas kad 
neprisileidus jų idant daugiau 

Į negalėtų daryt.blėdies ir gėdos 
Lietuviams. Sandarietis.

vo salę suteikia Sandariečiams, 
dykai). Kovo 24 d. bus kruta-: 
mi paveikslai LMD. name, 142 
Orr St., rodys J. Maionis. Pa-' 
veikslai Lietuviški. Tuoj po Ve
lykų, balandžio 14 d., rengiama 
balius LMD. name. Na o svar
biausias nutarimas tai pasikvieslt 
Cleveland© artistus sulošti čia 
biblišką dramą “Juozapas ir Zel- 

’bora” ir “Paraono Sapnas”, ku
riame pastarajam (antras ak
tas) ineina išaiškinimas parao
no sapnų apie, septynias karves 

I ir septynias varpas.
Tas veikalas bus lošiama ge

gužio 
salėj 
ir 18 
vak.)
čių prisideda ir N. S.. Sandaros 
43 kuopa, šiodvi kuojos narių 
turi netoli 500, tai veikdamos iš1 
vien gali daug nuveikti, > š;

Jeigu Clevelandiečiai-gęraįat- 
vaizdins “Juozapą ir Zdborą” 
tai bus pakviesti ir dar kartą 
atvažiuot ir sulošt “Salomę” ku
rią dabar mokinasi.

Pittsburgo Sandariečiai veikia.
Jiems pasidarbavus buvo srt- 

, rengta penkių metų Lietuvos ne-, 
, priklausomybės šventę, Jcųrįoję, 

Lietuvos šauliams surinkta su- 
virš $200 Vilniaus atvadavimui.

Dabar pakvietus Clevelandie- 
čius bus proga pamatyt gerą is- 

’ torišką veikalą. Sandarietis.

5 d., Birmingham Turn 
(Jane St., S. S., tarpe 17 
gatvių. Prasidės 7:30 v. 
Prie kvietimo Oevęlandie-

AMSTERDAM, N. Y.
Vasario 23 d. į musų koloniją 

atsilankė L. M. G. Komiteto! įga
liotinė gerb. V. Vencienė, čia 
labai laukiama. Sulaukus taip 
prakilnių tikslų veikėjos, buvo 
surengta draugiška vakarienė, 
[kurioje dalyvavo būrelis musų

Geriausi
Cigarietai!

I A. L. T. Sadąros 36 kp, vei
kimas. ■ Kovo 4 d. ^avo mėnesi
niam susirinkime L. M. D. name Į vietinių veikėjų. 
ALTS. 36 kuopa'ajiart mažesnių 
tarimų nutarė šiuos' didesnius. 
Kovo 20 d- “Jukeris ir Siksti- 

ikas” Lietuvių 'Piliečių Name, 
12226 Jane St. S. S. (Piliečiai sa

- Vasario 24 d. buvo sušaukta 
publika A. L. Klubo salėj, kur 
gerbiama viešnia turėjo prakal
bas. Mes visai nemanėm kad iš 
musų sesučių šioje šalyje augu-

šių Lietuvaičių. taip gražiai ir i 
gabiai galėtų kalbėti apie musų I 
šalelės Lietuvos reikalus. Ma- ■ 
tyt gerb. V. Vencienė turi daug ' 
energijos darbuotis del Lietuvos 
našlaičių.

Prakalbos tema pirmu atveju 
buvo apie Lietuvos našlaičius to 
komiteto globojamus. Pertrau
koj buvo renkama aukos. An
tru atveju ji kalbėjo apie Lietu
vos žmonių ekonominę padėtį ir 
kovą už Lietuvystę.

Iš visko galima sakyti gerb. 
Vencienė aiškiai ir teisingai per
statė Lietuvos' padėtį ir visus 
veikimus. Pas mus beveik pir
mą sykį kalbėjo moteris apie 
Lietuvos reikalus, 'bet publikai 
matyt labai patiko jos rimta ir 
nieką neužgaunanti prakalba.

Nekurie del trumpo-mažo iš
garsinimo nebuvo ant prakalbų; 
teko girdėt paskui jų apgailavi- 
mus kad negalėjo gerb. Vencie- 
nės prakalbose dalyvauti.

Prieš prakalbas gerb. Vencienė 
ėjo per st ubas rinkdama aukas. 
Taipgi užėjo pas Kun. J. žida- 
navičių, kuris aukavo jos. tikslui

■ ir linkėjo geriausio pasisekimo 
tame sunkiame bet prakilniame

i, darbe. Persitikrinęs klebonas
■ kad neteisingai šias' moteris 
. šmeižia *‘Dar-kas” ir “Garsas”,
■ pasmerkia tuos laikraščius už
■ tai.
. Aukų surinkta musų koloni

joje sekančiai: -
Per stubas surinkta 
Prakalbose
A. Petrila aukavo
Viso labo
Išlaidų už salę ir 

ginimus pasidarė 
L. M. G. Komitetui liko $228.30

Turiu pažymėti kad šios pra
kalbos buvo surengta A. L. T. 
Sandaros 67 kuopos, pasidarba
vus P. J. Lalui ir A. Lukšiui. 
Rengėjų prašomos, pagelbėjo p. 
S. Puriutė kaipo raštininkė, Ju
lė Jurkunienė kaipo iždininkė.

Taipgi keliolika ypatų prisi-

rašė abiejų lyčių prie L. M; G. 
Komiteto vietinio skyriaus pa
sižadėdami ir toliau verkti del 
labo našlaičių.

Tikimės kad musų L. M. G. K. 
skyriui pradėjus veikt ir dau
giau prisirašys. S. Puriutė.

$34.00
154.80 

boną 50.00 
$238.80 

gar-
10.50

LIETUVIšKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgių, ir yra teisinga ir natura-

■ liška' kad taip 'butų. Daugelis'gerų pobūdžių tarp
■ Amerikonų paeinančių iš Lietuvių galima susek- ' 

ti paėjusių nuo tų gerų, paprastu,.maistingų val
gių senai žinomų savoje šalyje kur jiė prasidėjo.
TĖČIAI) šioje Šalyje daugelis’ tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais maišto produk
tais. ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei-klausimas 
kas geriausia tiktų panaudoti?' '

SUPRANTANT tai. The Borden Company. pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumo*Lietu
vėms šeimininkėms nurodymus daugybės’įžymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maisto produktų.-'
ŠITOJI serija receptų ir nurodymų telpa kas ąa- 
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudingą Šei
mininkėms. Išsikirpkit kožną -receptą, įsiklijuo- 
kit į knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

Adresas Lith

Jei norit žinot kaip pamint su Bor
den’s Evaporated Pienu, išpildykit šj 
kuponą ir mes prisiųsim dykai bile 

r kurj šių receptų:
"DUONAI AISKRYM.Ul> PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

RECEPTAS No. 22

VIŠTIENOS FRICASSĖE

SUDĖTINIAI
puodukas Borden’s 
Evaporated Pieno 
svarų višta 
šaukštas druskos • 
šaukštukas pipirų 
šaukštai, sviesto 
svogūnai, bpketas

2 šaukštai miltų
'/, . puskvortės dėžinių 

grybu
3 kiaušiniai
2 šaukštai lemono 

skystimo.

TYRAS ŪKIO
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.

PIENAS SU PALIK-

Vardas.

l=. MJ

KAIP TĄ PAGAMINTI
Nuvalyk, išmazgok ir supjaustyk gražią 

riebią trijų svarų vištą į 8 šmotus; apsudyk 
su t šaukštu druskos, ir 1 šaukštuku pipirų; 
padėk skarvadą su 2 šaukštais sviesto ant 
ugnies, indėk vištą; uždengk ir kepink per 
20 m in ntų. ap vartant vištą keletą sykių; da- 
dėk užtektinai verdančio vandenio uždengi
mui vištos, taipgi du svogūnu ir buketą, ir 
virink iki mėria 'Iikš' minkšta. Dvidešimts 

■ minutu pirm davimo,! sųtarpink skarvadoj 
2 šaukštu sviesto, dadėk du kupinu šaukštu 
miltų, išplak ir kaitink dvi minutas; dadėk 
1 kvortą nusunktos rištinės sriubos ir Vi pus
kvortės dėžinių grybų, virink 10 minutu, 
įmaišyk trynius 3 kiaušinių su 2 šaukštais 
lemono 'skystimo, ir dadėk tą į skarvadą,; da
dėk 1 puoduką Borden’s Evaporated Pieno; 
nuimk nuo ugnies; sudėk vištą ant karštos 
lėkštės, supilk, ant viršaus sosą, ir duok į sta
lą ,su kokiais nors taktiniais arba farinos klec- 
kais. ■ ‘'yJ, .'.p.
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 dalj 
Borden’s Evaporated.

unsweetened
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IŠ CHICAGOS 
PADANGĖS

Nepritaria Seimui. A. L. T. 
Sandaros 25-ta kuopa susirinki
me kovo 6 d. vienbalsiai priėmė 
sekančią rezoliuciją:

Pastaruoju laiku vieno-kito 
asmens pradėta spaudoje agita
cija už reikalingumą šaukti 
Amerikos Lietuvių seimo su- 
bendrinimui veikimo našesniam 
valstybiniam darbui.

Turint omenyje jog Amerikos 
Lietuviai tautininkai-Sandarie- 
čiai visą Lietuvos valsybės tvė- 
rimosi laiką daugiausia dirbo 
valstybės naudai ne savo parti
jai;

Jog esant toms pačioms sąly
goms Lietuvos Seime ir valsty
biniam aparate, esant tam pa
čiam Lietuvos atstovui, p. čar- 
neckiui, Amerikoje, ir jo pasta
tytiems asmenims Finansinėje 
Misijoje, negali Amerikos Lietu
vių sroviniai santikiai pasikeis
ti, ir bendras darbas kad ir val
stybinis negali būti našesnis;

Jog ir be Seimo galima kiek
vienoje kolonijoje sudaryti Lie
tuvos Gynimo Komitetus, kaip 
pa v. Chicago j e, atvadavimui už
grobtų Lietuvos teritorijų,

Todėl, Sandaros 25-ta kuopa 
mato kad šiuo momentu visai 
nėra reikalo šaukti Amerikos 
Lietuvių Seimą, kuris' bereika
lingai išaikvotų tūkstančius do- 
larių, o naudos nedaug atneštų, 
o gal net dar daugiau Amerikie
čius suskaldytų.

A. Lukas, Pirm.
. —, K. Vilkas, Rašt. '

“Pasiutęs klerikalas”. Neti- 
'kėsit, gerbiamieji, bet tai tikras 
faktas kad tarpe dorų ir protin
gų žmonių Chicagoje maišosi pa
siutę žmonės.

Kada žmogus viešame susirin
kime užreiškia jog jis esąs pa
siutęs, kiekvienas jojo užreiški- 
mui turi patikėti. Toki užreiš- 
kimą “iškilmingai” ir su pasidi
džiavimu padarė Kun.’ fe. Rum
šas Chicagoje vas. 22 d. George 
Washingtono šventėj, pokilyje 
rėmėjų Baltic American Society.

Tai matote prie ko eina “par 
siute klerikalai”. Tokis “pasiu
tusio klerikalo” Bumšo elgęsis 
jau pereina visus ru'bežius pa
prasčiausio mandagumo, ir kiek
vieną darbą Tautos labui jie ant 
savo kurpalio tempia.

Tame pokilyje dalyvavo apie 
40—50 žmonių skirtingų pakrai
pų ir profesijų.

Rodos kad Kun; Bumšai kai- 
Ipo šiek-tiek inteligentiškam vy- 
,rui ir .priderėjo pasirodyti žmo
gumi tokiame viešame susirinr 
kime. Bet kur tau : gavęs pro
gą ‘kalbėti” tuojau parodė savo 
tuščią, naivą išmintį, pradėjo 
rodyti savo jėzuitiškus dantis.

Tik vienas iš ten buvusių, bū
tent Dr. A. Zimontas, tinkamai 
reagavo į “pasiutusiojo filosofi
ją”, pabrieždamas kad tokiais 
keliais kokius pradėjo Bumšas 
kloti nei vienas padorus žmogus 
neis.

Daro didėlę gėdą Lietuvai to7 
kie pamišę fanatikai ‘bumšiniai’, 
ir vargiai bus kas gero iš Baltic 
American Society, ir abejotina 
kad joh kas įstotų sužino Ju's jog 
reikės susieiti su pasiutusiais.

Šveiko porto ir rimtas žmogus 
turi saugotis panašių ypatų, nes 
yra didėlis pavojus žmogui turė
ti reikalą su pasiutusiais ir na
tūraliai su ‘pasiutusių skymais'.

Tokie tai dalykai' dedasi šven
toje Chicagoje.

Perkūno Išpažintojas.
Svarbios prakalbos. Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje 129 
kuopa rengia' prakalbas trečia
dienyje, kovo 21' d., 7:30 vai. 
vakare, J. H. Rašinskio salėje, 
729 W. 18th st, arti S. HalSited.

šiose prakalbose bus gabus 
kalbėtojai, kurie išaiškins ką 
reiškia Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje ir kokią naudą, jis 
duoda Amerikos Lietuviams, ir 
tt.

Visi Lietuviai be skirtumo ly
ties ir tikėjimo pažvalgų malo
nėkit atsilankyti ant prakalbų, 
iš kurių turėsit sau naudos.

Įžanga bus veltui ir jokių au
kų nebus renkamai Komit.

PAS

rėt, — sako ji.
— O jeigu pamačius inis' 

ant tavęs bartis? — sakau 
aš.

— Aš užsikišiū ausis ir ne
klausysiu, ■— sako ji.

— Ale matysi kaip ji pyk
sta, —- sakau aš.

— Aš užsirilerksiu, sa
ko ji.

— O jeigu ji ateis ir atsi
sės j vidurį ? —- sakiau aš:

— Ji netilps, jau čia' dau-v 
giaū vietos nėra, nei vanduo 
neperbėgtų, — sako ji.

— Ale jau man laikas eit 
namon, — sakau aš.

— Tik ką atėjai ir jau no
rį išeit, — sako ji.

— Laikas greit prabėgo, 
žiūrėk kokia valanda, — sa
kau aš.

— Tai aš atsuksiu laikro-

Nut

GERB. SPRAGILAS
ŠONKAULĮ

— Gerą vakarą, mano an
gelėli, — sakau aš.

— Gerą, gerą, mano Spra- . . .
gileli. Taip aš tavęs pasiil- di atgal. Dar mudu visai 
gau, — sako ji.

— Na tai gali žiūrėt į ma
ne dabar kiek nori, — sa
kau aš.

— Ale kodėl tu taip ilgai 
pas mane nebuvai, rodos am
žiai praslinko, — sako ji.

— Juk tik vakar pas tave 
buvau, — sakau aš.

— Ištikro, tas laikas man 
išrodo toks ilgas, — sako ji.

— Ale kodėl tu apie save 
amžių kalbėdama taip nesa
kai, — sakau aš.

— Aš dar nenoriu mirt, — 
sako ji.

— Tai kibą manęs nemyli 
kaip reikia'jeigu dajj nenori 
mirt, — sakau aš.-

— Tai kam reikia norėt 
mirt jeigu myli? — sako ji.

— Ba visi kurie įsimylėję 
nieko daugiau nenori tik nu
mirt, — Sakau aš;

— O ar tu nori-mirt? —
sako ji. .

— Sykiu su tavimi 1 — sa
kau aš.

— Tai verčiau .sykiu gy
venkim, — sako jį.,

— Ale paskui norėsim pa
skirai numirti, — sakau aš.:

Ko tu. man. apie mirtį 
kalbi, aš noriu gyvent, — sa
ko ji.

— Na tdi gyvenkim kiek 
galim, — sakau aš.

— Ale ko tų stovi pas du
ris, lyg manęs bijodamas?— 
Sako ji..

— Kai reiks bėgt laukan,

nepasišnekėjom, — sako ji.
— Visą vakarą prašnekė- 

jom ir dar neprisišnekėjom?
— sakau aš.

— Aš visai neatsimenu ką 
šnekėjom, — sako . ji.

— Na tai'pradėkim tą pa
tį iš pradžios, — sakau aš.

— Aš noriu išgirst ko nau
jo, — sako ji.
kai tave pamatau, — sakau 
aš.

— Kad aš viską užmirštu
— Tu niekad man nieko 

nepapasakoji, lupą sukandęs 
tyli jeigu aš ko nepaklausiu,
— sako ji.

— Ale mano širdis Su ta
vim kalba, — sakau aš.

— Aš misliau kad tu be 
širdies, — sako ji.

—: Aš turiu ' širdį tokią 
kaip ir tu, —- sakau aš.

— Parodyk^ — sako ji.
Kad negaliu,- — sakau 

aš.
. — Kaip tau patinka mano 

plaukai? Aš šiandien susi- 
| šukavau gražiai, tavęs be
laukdama, — sako ji.

— Tavo plaukai man pa
tinka ir nesušukuoti, ale 
mąr£ rupi kas‘ po tais- plau
kais yra, — sakau aš; • ’

— Ten yra mano protas,
— sako ji.

— Parodyk, — sakau aš.
— A,- tu šidinįes iš manęs,

— sako ji.
— Kažin kodėl žmonėms 

labiausia nepatinka kai imi
greičiau pataikysiu, — sa- kalbėt apie protą, — sakau 
kau aš. ’ f

— Aš nendrių kad tu bėg
tum, aš užrakysiu duris, — 1 
šakė ji. i

— Reikėjo jas užrakint 
prieš mano atėjimą, — ša-. - 
kau aš.

— Aš net laikiau duris pu- : 
siau praviras iki tu atėjai,— 
sako ji.

— O aš mišliau kad vėjas 
jas atidarė, — sakau aš.

— Ba nevartojai proto kur 
reikią. Kitą sykį žinok, — 
sako ji.

— Ale kitą sykį alcėjęs-ga- 
liu rast imamą prie durų su 
šluota sėdinčią, — sakau aš.

— Nebijok, tave nemuš. 
Sėsk čia’šale manęs, — sako 
ji-

— Kad suolas toks trum
pas, o tu per vidurį atsisė
dus, pasislink į galą, aš sė
siu ant kito galo, — sakau 
aš.

— Sėsk ir tu ant vidurio,
— sako ji.

— Bijau kad suolas neluž- 
tų, — sakau aš.

— Nebijok, tėvas padarė 
drūtą, prisišlink arčiau, — 
sako ji.

— Jau aš ir taip arti sė
džiu, —- sakau aš.

— Ale dar gali pasislinkt, 
dar vietos yra, — sako ji

— Tai tu slinkis toliau, — 
sakau aš.

— Aš prisislinksiu arčiau 
jei tu ne, — sako ji. -

— Nesisliak, aš nupulsiu 
nuo suolo; matai trumpas 
galukas man liko, — sakau 
as;

— Sėdėk kur sėdėjai, va 
šitaip. Dabar gerai, — sako 
JL

— Ale ką pasakys mama 
pamačius mus taip sėdint?— 
sakau aš.

— Mama neturi čia žiu-

as. •. - v‘ ;; .
— Ba ne visi jo turi, Ale 

kėdei man tas suolas pasi
darė: lyg ilgesnis, —r .sako ji.

— Aš pasitraukiau tolyn,
— sakau aš..

.— Aš matau kad jau tu 
nori bėgt namon, — sake ji.

— Visada čia negalių but, 
o jau <vėlu, — sakau aš.

— Tai palauk biskelį, tuoj 
bus anksti., Ale kažin kodėl 
mano lupos vakar ir šian
dien išdžiuvusios; — sako ji.

— Eik atsigerk vandenio,
— sakau aš.

— Aš vandenio nenoriu.
Aš.... noriu... tų žinai...
— sako ji.

:— Aš žinau, ale dabar vėl 
siaučia ligos, bijau .kad ne- 
užkrėstum, — sakau aš.

— Jau tu manė užkrėtei,
— sako ji,

— Kuo? — sakau aš.
— Meilės liga, —sako ji.
— Tai eik pas daktarą, — 

sakau aš.
— Nuo tos ligos vaistų nė

ra,„— sako ji.
— Tai aš neateisiu dau

giau iki neišgysi, — sakau 
aš.

— Aš dar labiau apsirg- 
siu jeigu neateisi, — sako ji.

— Na tai imk mane už gy
dytoją, — sakau aš.

— Ale dabar neišeik ne- 
atidavęs man vaistų, — sa
ko ji.

— Kitą sykį bus gardesnį, 
kai dabar negausi, — sakau 
aš.

— Man ir dabar išpuola,— 
sako ji.

— Na tai te, ba jau dvy
likta valanda, man reik eit, 
— sakau aš.

— Aš misliau kad dar tik 
devynios, — sako ji.

— Labanakt, — sakau aš.
— Labanakt, — sako ji.
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siu, <— sako ji 
Je matysi kaip ji pyk. 
sakau aš.

J? užsirilerksiu, — sa-
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' jeigu ji ateis ir atsi- ■ 
(durį? —sakau aš. 
i netilps, jau čia dau* 
ietos nėra, nei vanduo į 
'ėgtų, — sako ji. 
Je jau man laikas eit 
, — sakau aš. 
ik ką atėjai ir jauno- . 
, — sako ji 
saikas greit prabėgo,: 
kokia valanda, — sa-, 

'ai aš atsuksiu laikro- 
ai. Dar mudu visai? 
šnekėjom, — sako ji ■ 
isą vakarą prašneki-Į 
dar neprisišnekėjom!L 
•tu aš. • L
š visai neatsimenu 
om, — sako, ji Į.
a tai pradėkim tą pa- 
adžios, — sakau as. > 
š noriu išgirst ko nao- Į 
sako ji 
re pamatau, — sakau L

ad aš viską užmirštu į 
Yi niekad man nieko 
sakoji, lupą sukandęs Į 
gu aš ko nepaklausiu, ę 
’ji 
Je mano širdis su ra
iba, .— sakau aš. 
.š misliau kad tu beg 
— sako ji.

Lš turiu * širdį tokią 
tu, — sakau aš. ’ 

įrodyk; —sako ji. 
ad negaliu,— sakai

WO RIEČIAMS ramiu pasi- 
’ priešinimu, dar nepasi

sekė sulaužyt Francuzų oku
pacijos Ruhre, tečiau Ame
rikos Lietuviai savo rimtu 
ir pasiryžusiu (pasipriešini
mu sulaužė Kemėšio atsto
vybės sumanymą uždėti ant 
musų dešimtdolarinę kontri
buciją. Gruodžio 22 diena

Litams įsigalėjus
Įvedus Lietuvoje savus pini

gus, Amerikiečiai mano kad da
bar ten viskas gerai, ir nežiūrint 
kad dabar čia 'kožnas dirba ir 
gerai uždirba, mažiau rūpinasi 
saviškiais Lietuvoje negu tada 
kada čia siautė didelė- bedarbė.

Kaip klaidingai persistatoma 
turėjo būti paskutinė die- dabartinis gyvenimo pager ė j i- 
na užsiregistravimui ir UŽ- mas Lietuvoje galima dasipro- 
simokėjimui dešimtinių, po tgt faktų kuriuos paduoda 

______ ;__S_____ —j_____ frorh V TT Po^VondVaa

na užsiregistravimui ir už- mas Lietuvoje, galima dasipro-

-grąsinimu atmetimo nuo 
Lietuvos pilietybės, ir tt.

. Bet Ita diena buvo pasku-JL/CU i u C* uuvv paon-u"
tinė registracijos reikalavi
mo: registracija neva atidė- 
ta,>tečiau ir užmiršta.

genb. V. K. Račkauskas “Tėvy-| 
nėję” savo 'bendruose įspūdžiuo
se iš Lietuvos:.

. .Litus įvedus, už litą,rei
kė j o mokėti apie 180-markių- 
auksinų. bet kursas kasdien ki-

Jis- sausio m. 1922 m. pardavė 
savo ūkį už 125,000 auksinų. 
Pirkėjas tuos tuoš- auksinus bu
vo perkėlęs (Lietuvon 19221 m., 
ir jie apsiėjo jam lygiai $1,200. 
Pilietis T., gavęs tuos auksinus, 
nepakeitė jų kitais pinigais (pv. 
dolariais, kurių dar sausio mėn. 
1922 m. butų gavęs $600), bet 
padėjo.... į banką. Tie auksi
nai, puolant markės kursui, taip 
nudilo kad šiandien pil. T. (gali 
gauti už juos apie $2.35..;. 'Li
ko, vargšas, be žemės ir be pini
gų!”

Šitie atsitikimai yra Lietuvos 
kaimiečių gyvenimo tragedija — 
iš kurios juos reikėtų gelbėti ne- 
lukuriuojant. Pavasario darbai 
ir reikalingumas visokių reikme
nų laukų darbams atranda mu-

SMULKENOS
Socialistai-Chamunistai

Lietuvos Seime yra “socialis
tų” atstovas Daukšys, kuris ka
da tik Seime kalba tai visados 
apie “prostitucizmą”, kurio tai 
žodžio prasmės pats nesupranta.

Matulaitis, “darbininkų kuo
pos” atstovas, "chamunistas”, 
panašiai. Daukšiui, visados 
ba apie “maštabus”.

kai

Chamunistų Propaganda
Lietuvoje “chamunistai” ste7 

buklingu budu gaunamais pini
gais leidžia “Musų Keliai”. “Pir
myn”, “Spindulys”, “Sargyba”, 
“Pochodnia”, "Darbininkų ži
nios”, ir kitus, ko negali pada
ryti nei katalikai, nei tautiečiai. 
Seime “chamunistai” visados 
kalba vien tiktai apie spaudąs 
“laisvę”. Ricinavo aliejaus fe
nais reikia.

DEL TĖVYNES
APISAKA IŠ TRANSVALIO PRAEITIES

Svarto — Vertė Ant.-Ferd. Max.

lip tau patinka man f 
? Aš šiandien susi f 
u gražiai, tavęs be-., 
na, — sako ji. : 
avo plaukai man pa-Į 
ir nesušukuoti, ale Į 
ipi kas po tais'plau- I 
•a, — sakau-as. Ii 
en yra mano protas, r 
> ji
arodyk, — sakau as. į 
,- tu šidinies iš manęs, j 
>ji-
Zažin kodėl žmonėms [ 
;ia nepatinka kai imi i 
apie protą,.— sakau

a ne visi jo turi. Ale; 
man tas suolas pas- [ 
lg ilgesnis, —■ sakę ji i 
tš pasitraukiau tolyn, I 
au aš.,
Lš matau kad jau tu į 
ėgt namon, — sako ji! 
'isada čia negaliu but, L 
vėlu, — sakau aš.
ai palauk biskelį, tuoj Į 
ksti. Ale kažin kode!: 
lupos vakar ir šiam i 
džiūvusios, — sako ji į 
lik atsigerk vandenio,; 
au aš.
Aš vąndeiiio. nenoriu, f 
noriu. . . tu žinai... Į 

:oji ly i 
lš žinau, ale dabar vėl 
i ligos, bijau kad ne-f 
>tum, — sakau aš 
(au tu mane užkrėtei, 
o ji.
tuo? — sakau aš. 
leilės liga, — sako ji 
'ai eik pas daktarą, - ■ 
aš.
luo tos ligos vaistų nė- ■ 
sako ji.
Tai aš neateisiu dau- 
ki neišgysi, — sakau.

. ~ ” — -------------------- — i iilaucvM uaiuauio avianua ubu-

Amerikiečiu Lietuviu ra- lo ir kilo ir vis dar kįla.... Taip žnionelius, turėjusius šimtus 
mus pasipriešinimas tokiai šiandien^ (vasario 1 d.) Lietuvo- tūkstančių auksinų,-dabar su'ke- 
didelei kontribucijai buvo je už 1 litą mokama apie 5,000 ]etu desėtkų litų. ’ Nekalta čia 
didžiausiu smugiu musų kle- markių arba auksinų.... Prie Lietuvos valdžia kad už bever- 
rikališkai hierarchijai. At- tokių Vokiškos markės ‘salto 
siuntimas Čarneckio kaipd mortale’ neįstabu kad koks pra- 
aitstovo, įstatymas Finansų .
Misi j on Bielskio, ir paškyri- pusmilijonį markių liepos mėne- 
mas juriskonsultu Mastaus- syje 1922 m., bet nesuspėjęs jų 
ko turėjo lerriti galutiną žiu- iškeisti į litus tuojau po jų įve- 
gimą laisvesniam krypsniui 
—‘taip buvo klerikalų many
ta. Uždėjimas kontribuci
jos su didelėmis bausmėmis 
turėjo parodyt Amerikos 
Lietuviams discipliną kurios 
jie turi: nežiūrėt ką kas da
ro bet klausyt ką sako. Bet 
iš visko išėjo tik burbulas.

Nereikėjo Čameckiui pa
klausyti nusidėvėjusių Ame
rikos klerikalų ir suardyti

l Liet. Piliečių Sąjungą; rei
kėjo sekti 'Vileišio pradėto
mis vėžėmis. Atstovybė iki 
dabar jau butų turėjus su
registravus ivisus Amerikos 
Lietuvius ir po tris dolarius 
imdama butų daugiau laimė
jus sau ir Lietuvai, negu už-

* sigeidus po dešimtinę ir nie
ko negaudama.

Kožnas neprotingai suma
nytas darbas suįaųkią sau 

, tokio galo. , / . r.

didelei kontribucijai buvo

lobęs ūkininkas, turėjęs kokį

dimo, liko šiandien *plikas kai 
tilvikas’....

"Asmeniškai pažįstu. vieną 
cks-ukininką, p. T., Mažeikiuose.

tęs markes nedavė daug litų — 
nes ir negalima buvo duoti ka
dangi litas turi aukso vertę, o 
markė tik popieros vertę....

Anksti paduota pagalba šiais 
metais padėtų pakelti žmones iš 
ekonominės 'klampynės kurioje 
jie atsirado del lito pabrangimo, 
o markės nustojimo vertės.

Chamunistai Bijosi Himno '
Lietuvos Seime yra čieli pėn- 

ki chamunistai, kurie į Seimą 
įsigavo melagyste kaipo atsto
vai darbininkų. Kada jie- nu
jaučia jog bus giedama Tautos1 
Giesmė Seime, jie tą dieną visai 
Seiman neateina ir zulinasi tik
tai koridoriuose. — Tuos Mask
vos atstovus reikėtų atgal nu
siųsti.

DAGHESTANAS

Aš dar labiau apsirg- 
gu neateisi, —sako ji 
la tai imk mane už gy- 
i, — sakau aš.
Ale dabar neišeik ne- 
ęs man vaistų, — sa-

Litą sykį bus gardesnį 
įbar negausi, — sakau

lan ir dabar išpuola,- 
L
Ma tai te, ba jau dvy- 
valanda, man reik eit 
au aš.
Aš misliau kad darbi 
ios, — sako ji.
..abanakt, — sakau aš 
Labanakt, — sako ji

i

Popiežius Pius XI pasiryžo at- 
naujint seną popiežių paprotį, 
kuris nebuvo naudojamas- jau 
per 20 metų, ir žada pasiųsti Is
panijos karalienei auksinę rožę. 
Rožė padaroma iš gryno aukso 
ant vienos šakutės su žiedais ir 
buvo duodama karalienėms už 
dievobaimingus darbus. Turbut 
iki šiolei nei viena karalienė ne
pasirodė dievobaiminga.

Paskutinę popiežiaus rožę yra 
gavus Portugalijos karalienė iš 
Leono XIII, dvidešimts metų at
gal.

“ rzALNU žemė kuri yra antra ] 
F*- savo didumu po Himalajų, < 

šalis žmonių ir papročių kurie 
yra likučiai nuo dešimto šimt- ’ 
mečio, kalnų kriaušuose išreng
tais kaimais neišrodo į nieką ki
tą daugiau kaip į Amerikos In- 
Įdijonų pueblas Pietvakariuose.”

Tokis tai yra Daghentanas, 
sako buletinas iš Washington, 
D. C?, National- Geographic So
ciety raštinės apie tą “Rusišką 
Šveicariją”, mažutę ‘’respubli
ką” Sovietų federacijoj, kurios 
badaujanti žmonės, kaip žinios 
sako, gausią Amerikos pašalpą. 

~ “Daghentanas, galima drąsiai 
sakyti, yra viena iš mažiausia 
žinomų kričių Europoje”, tęsia 
toliau buletinas. “Viena prie
žastis tam yra ta kad tas kraš
tas yra vienas iš tolimiausių Eu
ropos paru'bežių. Nežiūrint po
litiškų, rubežių praeityje ir su
maišytų tautinių rubežių dabar, 
Kaspijos Jūres ir Kaukazo Kal
nai yra abelnai priimta kaipo ru- 
bežius pietrytinio krašto kur už
sibaigia Europa ir prasideda 
Azija. Daghestanas įspraustas 
tarpe jų abiejų.

"Daghestano plotas, apie 60 
mylių pločio ir 100 mylių ilgio,1 
susideda beveik visas iš nuogų 
kalnų ant 'kurių neauga jokie 
medžiai, ir tie kalnai tęsiasi nuo 
liukuro Kaukazo linkui jūrių, ša
lip to ten yra gilus kloniai ir

■ grioviai. Daugiau prieinames- 
i niuose kloniuose netoli pajūrio 
I gyventojus paintekmėjo Rusai 
; ir jie patapo lyginamai civilizuo- 
. ti ii' turtingi. Tečiau (giliuose
■ kloniuose ir ant augštumų kal-
■ nuošė dar tebeegzistuoja Vidur- 
į amžių primitivis gyvenimas ir
■ papročiai.

“Daghestanas turėjo imigra- 
i cijos bangas nuo pirm negu Ja- 
' sonas ir jo Argonautai nuvuko
* į tą pasaulio dalį jieškodami Au-
■ ksinių Vilnų.
* tas negalima
* nančiu katilu’.
■ vo savotiškas 
1 kambaris’ kur

šokių žmonių 
vieną. Prie Ariu ainių, kurie at
simetė tenai kuomet Ariu gen- 
tės ėjo toliau į vakares, prisidė
jo pabėgėliai iš Grekų ir Romė-

Vokiečių Sanprotavimai 
ael Klaipėdos

“Deutsche Allg. Zeitung” buk 
aplinkkeliais iš Rėvelio, prane
ša: Francuzija h* Lietuva tarp 
savęs atšalusios buvo tik del 
Francuzijos laikymosi kaslink 
Klaipėdos. Francuzų politika 
ėjo rankom vyr. komisaro Pe- 
tisnė.1 Ji rėmė Lenkų planus ir 
siekimus Klaipėdon. Bet jeigu 
'birtų Klaipėdo skrašte nubalsuo
jama, tai jo gyventojai' bene už 
Vokietiją balsuotų. Idant tartai 
nukreipus, Francuzai propagavo 
freistaatą. Bet tam aštriai prie
šinosi Lietuviai tautininkai. Pa-

| ryžiuje daug intekiriingi|>~politi- 
I kų dabar įstoja už klausimo iš

sprendimą Lietuvių pusėn, ši-
I tiems politikams patiktų jei už 

šitą Francuzijos nusileidimą Lie-
I tu vai, šitoji nesipriešintų Len- 
) kų planams kaslink Rytprūsių ir 
I Rusijos.—

šitie Vokiečių prasimanymai
I yra' be pamato. Francuzija, ko- nų armijų vadovautų Aleksandro 
t kia ji Lenkams draugelka butų, ir Pompejaus:

Lietuvai del Klaipėdos krašto teigė Galatiją gal but irgi paliko 
nieko nedarytų jei tas kraštas (ten dalį savo, žmonių. Dalis ir 
jau ne iš senovės butų Lietuviš
kas. Jei jis iš senovės butų bu
vęs Lenkiškas, jis žinoma ir bu-

I tų tekęs Lenkams, o jei Vokiš- 
I kas — tai Vokiečiams. Taigi 
I Francuzija šiame sykyje tik tei

singumą išpildo. O kas del Len- antmetė jiems Mohameto religi- 
. kų planų, tai del jų, ant kiek jie ją. Kryžiokai, keliaudami atgal 

Lietuvą neužgauna, šijė jokio iš šventosios žemės, sustoję te- 
reikalo neturi čia ką prieš ar už nai pa ilsi u i ir daugiau nebandė 
kištis. ("Pr. L. Balsas”.) j pasikelti ir keliauti namų limcui.

Tečiau tas kraš- 
pavadinti ‘tarpi- 
Vietoj to jis bu* 

‘tautų išdalinimo 
visoki likučiai vi- 
buvo sumesta į

Keltai kurie įs-

Tamerlamo Mongolų pridėta te
nai. Arabai kurie buvo užplū
dę tą kraštą aštuntame amžiuje 
Įsteigė tenai kalnuose miiitares 
kolonijas, kurių nariai patapo 
kita dalimi tos populiacijos ir

Į tų kalnų glėbį, taipgi, atėjo 1 
persekiojamieji visų kaimyniškų 
žemių — Žydai, Georgiamai, Per
sai, Armėnai ir Tatarei.

“Tarp tų priešingųjų elementų 
buvo pusėtina maišatienė, su
prantama, tečiau daugelyje tų 
atitolėjusių kaimų arba aoulų 
lengvai išskiriama tam tikri dali
namieji sluogsniai. Parengk bi
le Daghestaną į Škotišką apdan
galą ir vargu beatskirti jį nuo 
škoto. Kiti yra šviesiaplaukiai, 
mėlynakiai kaimiečiai kokius ga
lima patikt Vokietijos keliuose. 
Kiti yra aiškiai Italai, Armėnai, 
žydai ar Mongolai išvaizdoje ir 
kilmėje. Bet nors jie palaiko 
savo tolimą pratėvių išvaizdą ir 
panašus savo tolimiems giminie- 
čiams šių dienų, psichologiškai 
jie giminystę pametė. Jų kalnų 
aplinkybės perdirbo juos taip 
kaip kalnų gyvenimas gali pada
ryti. Jie tpri bendrus panašu
mus; ir nesiskiria nuo jų šiau
rėj gyvenantieji lygumų žmo
nės. šitiems anie yra tik pa
prasti gorce, arba kalnėnai.

“Kaip ir viso pasaulio kalnė
nai ir Daghestano žmonės džiau
giasi savo laisve. Jie buvo ne
pergalimi iki didelė daugybė ir 
moderniški padargai Rusų, stu
miančių savo imperiją į pietus, 
perviršijo juos apie vidurį devy
nioliktojo šimtmečio. Net tada, 
ėmė dvi gentkartes laiko iki juos 
užvaldė.

“Daghestanėnai yra vaizdingi 
žmonės. Kaip Georgianai pieti
nėse pakrantėse Kaukazo, jie dė
vi ilgus, tandžiai per juosmenį 
sutrauktus viršutinius apdanga- 
luš, išdabintus škersai krutinę 
žibančiais patronams diržais. 
Ant galvų nešioja dideles kaili
nes, be brylių kepures.

“Kaip nuo priešų apsigynimo 
reikalas nuvarė pietvakarinės S. 
Valstijų dalies Indijonus buda- 
votis namus kalnų kriaušuose, 
panašus reikalas išvystė tokius 
namus Daghestane. Nekurie tų 
kaimų arba aoulų yra net 2000 
pėdų augštumo nuo klonio apa
čios, ant beveik stačių skalynų, 
ir galima juos pasiekti tik po 
keleto valandų lipimo išvingiuo
tais takais. Namai pabudavota 
iš prastai aptašyto akmens suli- 
pyto moliu. Grindįs yra kietai 
sumušto molio, tečiau daugelyje 
atvejų-’užtiestos kaurais. Na
mas kįla virš namo terasomis, 
žemutinių jų namų stogai tar
nauja prienamiais viršutiniams.

“Tolumose tarp augštesnių 
Daghestano kalnynų keliaunin
kas pajunta lyg kad jo kalendo
rius butų atsuktas beveik tūks
tančiu metų atgal. Langij sky
lės jų namuose neturi nei stiklų 
nei uždangalų. Džiovintos žmo
nių rankos, karių atmintis, gali
ma kaip kur užeiti prikaltos prie 
durų. Maistą jie valgo susėdę 
ant grindų iš vieno bliudo nu
smailintais pušų pagaliukais. Jų 
tarpe pasilaiko kankinimo teis
mas, ir kraujo atkeršijimas vis 
tebeviešpatauja.” 1

Naujas Pašinas
Lietuvos ir Amerikos “katali, 

kiški lyderiai” didei nekantanti 
delėi Antano Ivaškevičiaus, ku» 
ris ir Lietuvoje ir 
padarė toli daugiau 
“katalikų”' grupės, 
tai dantis sukandus 
gal “katalikai” išdrys ir Klaipė
dos įvykius savintis kaip pasisa
vino Lietuvos pabudimą ir pri
sikėlimą. Katalikai ir žydai prie 
Klaipėdos atvadavimo nieku ne
prisidėjo — tečiau trubija jog 
“ir mes arėme”.

Klaipėdoje 
negu visos 

Geriausia 
tylėti. Bet

Kun. Dr. Purickis
.. Kųų., P. Mačiulis iš Romą? 

“Garse” rašo jogei Kun/Dr? Pu
rickio nusikaltimas prieš vals
tybę neįrodyta iki šiai dienai — 
delei šmugelio. Nėra abejonės 
kad Purickis išeis nekaltu, nes 
pagal Romos įstatymų kunigas, 
ir dar teologijos daktaras — ne- 
prasikadsta. Alna Montrealio 
kunigą, Adelard Delorme, žudi- 
ką, katalikų valdžia norėjo atim
ti iš svietiškojo teismo, kuris 
nėra tiesotu dvasiškio teistu.

Nauja Herezija
Su išsitobulinimu Radio atsi

rado pavojus visoms sektoms- 
kuitams, kurių pasekėjai jau ne 
vien savo demagogų klausys, bet 
ir .progresistų abelnai, ir tokiu 
budu pastos tolerantiškais-pa- 
kantriais, vietoje spango fana
tizmo. Su Radio pagalba geras 
pamokslininkas pasakys pamok
slą pusei milijono klausytojų ir 
tokiose vietose kur Ibile kokio 
kunigėlio koja nebuvo ir nebus: 
ant jūrių, už kalnų, už miškų 
plačiausių. Įsitaisius Radio ga
lima bus girdėti geriausias ope
ras, lekcijas, prakalbas, pamok
slus, muziką, dainas, kritiką, ir 
ko kas benorės klausyti sau net 
lovoje 'begulint namie, kaip pų- 
prarakavo prarakas Edvardais' 
Bellamy savo knygoje "Pažvel
gus Atgal 2000 Metų”.

Demokratas. •

(Tąsa iš pereito num.) .

Tuo laiku Dommers trumpai išdėstė 
visą dalyką apie agentą Tilę. Kruger jo 
klausė su atsidėjimu. Laike to aiškinimo * 
jo gyvos pilkos akįs tik kartą pažvelgė į 
Oną, paskui j Dommersą, bet jis jom rodos . 
susekė visas jų širdžių paslaptis. Kruger 
buvo gana išmintingas žmogus ir galėjo vi
sas mintis vien iš akių išskaityti.

Kada Dommers užbaigė, Kruger neku- 
rį laiką tylėjo. Visą kabinetą užviešpata
vo užburta tyla, kad ir uodo zirzėjimas bu- 
vo.giręljma. Bet visgi gudrusai preziden
tas, greitai išsisuko iš to minčių chaoso. Pa
kėlė augštyn savo pilkas akis ir klausiamai 
pažiurėjo į sekretorių.

— Tą padarysiu vien tik del tavęs, — 
tarė jis. — Kreipkis į augščiausį Van Kui- 
perio teismą, o jis pasistengs išliuosuoti 
Tilę iš kalėjimo,, tik žinoma, reiks pirma 
Įnešti tūkstantį svarų įnašų.

■ Atsistojimu priėmė Onos padėkavoji- 
' fh^ lr'į Achtermanienę tarė:

— Prašau pasveikinti nuo manęs savo 
. vyrą. Dabar atėjo maų mintis pasiųsti per 

tave jam laišką, kuris kaip tik yra jau už
baigtas ir guli mano kabinete ant rašomo
jo stalo. O tu, Henrike, šiandien po pietų 
apie penktą valandą, būtinai ateik pas ma- 
nę& Turim svarbius reikalus aptarti, tin-

i karnai juos panagrinėti.
Tą taręs išėjo, o paskui jį nusekė ponia 

Achtermanienė. Kambaryj liko tik vienas 
Dommers ir Ona.

— Kuomi tamistai atsilyginsiu! — tarė 
Ona artindamosi prie Dommerso. — Be jū
sų aš bučiau nieko nepadarius. Pats prezi
dentas prižadėjo viską išpildyti tik dėka 
tamistos.

— Jau to užteks, užteks, — išdidžiai ta
rė Dommers.

— Visuomet prisiminkite man širdingą 
ir jautrų dėkingumą už suteiktą man jūsų 
malonę, — per ašaras kalbėjo Ona.

O, Ona!— prisirišančiai tarė Dommers 
ištiesdamas jai abi pavo ranki. — Bet ko aš 
negaliu del tavęs padaryti! Del tavęs pa
siryžęs gyvybę paaukauti!

Ji ramiai krito į jo ištiestas rankas. Jis 
ją prispaudė prie savo krutinės, ir ji pir
mutinį kartą savo gyvenime apsipylė mei
lės ir karšto prisirišimo ašaromis, ir kartu 
klausė kaip karštai mušė jo širdies tvaksė
jimas, rodos jos raudoms atsakymą davė, 
jos širdužę guodė.

Jis prisilenkė žemiau; pasigirdo susi
lietimas dviejų lupų, pasigirdo saldus buč
kis. ....

Ketvirtą valandą dienos, abi moteri nu
siskubino atgal Į Johannesburgą — Ona 
buvo laiminga kad turėjo progos pirmą 
kartą išreikšti savo meilės jausmą ir kad 
jos brolis bus laimingai išliuo^uotas iš ka
lėjimo. Dommers buvo prisižadėjęs būti
nai už poros dienų atvažiuoti Į Johannes- 
burgą ir su Ona susirišti amžinos draugys
tės ryšiu; buvo nutarta kad iki vestuvių 
dienos Ona pasiliks pas Achtermanus. Taip 
abu meilės verpetuose persiskyrę, buvo pa
siryžę žut-butinai užbaigti tą nepaprastą 
meilės klausimą; nieko vargšai nei nenu- 
jpąriė.kpd virš jų galvų renkasi baisus juo
das debesis su grasinančiais laimingam gy- 
-venimui perkūnais.

III
DUVO kelios minutos penktos valandos
• kada Dommers nuėjo į prezidento Kru- 
gerio namus. Prie ineigos vartelių sargy
boje stovėjo vienas artileristas iš vietinės 
kariumenės. Dommers prezidentą rado 
kambaryj besėdintį ir jsikandusį niekad ne
išleidžiamą iš dantų pypkę. Tuojau Kru
ger įsivedė savo sekretorių į mažą kamba
riuką, kurio duris uždaręs užrakino raktu.

Sėskis, Henrike, — tarė .jite —Aš 
tave kviečiau kad galėčiau su tavimi pasi
kalbėti apie slaptus, bet labai svarbius, da
lykus. Tu šiandien buvai musų susirinki
me ir girdėjai ko nuo manęs reikalauja 
valstybės deputatai. Jie reikalauja atskai
tos../.

— Taip, girdėjau, dėde Pauliau, girdė
jau. Pašėlusieji Anglų laikraščiai parodė 
savo vaisius; tik labai gera kad musų žmo
nės visus tuos prasimanymus užtyli.

Dėdė Paulius leisdamas iš burnos debe
sius durnų ilgai tylėjo; patylėjęs tarė:

— Tai ne prasimanymai, mano Henri
ke, bet tikra teisybė: toks didelis pinigų iš- 
idkvojimas kad negalima nei altskaitos duo- 

' ti. . ‘ 7
Ilgai Henrikas su nuįminimu žiurėjo

• j prezidentą, paskui tarė:
— Taip, tai Anglų apkaltinimai yra 

teisingi?
—Duok man ranką, Henrike, — tarė 

Kruger, — ir duok žodį kad viskas ką tik 
dabar iš manęs išgirsi pasiliktų didžiausioj 
slaptybėj. Apart manęs ir tavęs tą slapty
bę, žinos tik du ištikimi valstybės asmens.

— Duodu žodį kad viską ką tik dabar 
išgirsiu užlaikysiu slaptybėj, — tarė Hen
rikas paduodamas prezidentui savo ranką 
ir laukiamai į jį "žiūrėdamas.

— Štai,. Henrike, kame dalykas. Jau 
bus daugiau du metai kaip mes Europoj 
užpirkinėjam įvairius kariškus ginklus, ar- 
motas, šautuvus ir šovinius. Aš tam reika
lui paskyriau visą gautąjį iš dinamito san
dėlių pelną, bet pasirodė kad ir to dar tie-" 
užtenka. Anglų laikraščiai (tuojau apkal
tino mane del tokių išlaidų; aš tylėjau. 
Slaptas musų ginklavimąsi del musų gyve
nimas, nes reikia žinoti kad Anglija laukia 
tik progos atimti musų nepriklausomybę. 
Jei mus priešai užpuls pakol mes esam dar 
neprisiruošę, musų prapultis neišvengiama. 
Štai dėlto turi būti musų ginklavimąsi di
džiausioj salptybėj kad Anglija nesužino-' 
tų ir dar neprisiruošusių neužpultų. Iki 
šiam laikui slaptybė gana gerai sekėsi Mes 
ginklus vežėme po išvaizda garinių katilų 
ir mašininių dalių, per Larenco-Markec iki 
savo šalies centro. Mums taip gerai sekė
si užslėpti parvežtieji kariški ginklai kad 
nei vienas iš tūkstančių Anglų šnipų nega
lėjo to susekti. Bet dabar visas dalykas 
krypsta į pavojingą kryptį; dabar musų 
ųuosavi piliečiai būtinai reikalauja tikros 
finansų atskaitos kur pasidėjo tie pinigai, 
tie pinigai, kaip žinai, už kuriuos mes su
pirko inėjome ginklus. Dabar aš reikalau
ju didžiausios pagalbos kad dar viskas pa
siliktų salptybėj ... ir štai sumaniau apie 
tave, Henrike.

(Bus daugiau)

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičių, 
tis. Yra viena ii geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertė Dr. V. Kudirka. Ply

mouth, Pa. 1901, pusi. 226....................

Reikalaukit “Dirvoje”

Prašo Knygų ir Laikraš
čių

Mes esantieji Lietuvoje jūsų, 
broliai ir seselės nėbenorim tam
sybėje miegoti, norim šviesos 
ir likti žmonėmis kultūringais,- 
Nors Lietuvoje labai įsunkus lai
kai bet visas savo spėkas deda
me įgijimui savi) knygynų, štai 
yra pradėta steigti knygynas 
Ulytėlės kaime, švietimui ir.su- 
dorinimui jaunimo. Bet tam 
tikslui stinga lėšų. Taigi prašo
me vardan mūšų jaunimo paau
koti kokį “Dirvos” numerį ir 
atliekamu knygelių. Gal rasis 
gerų “Dirvos” skaitytojų kurie 
gal paaukaus nors senų knygų 
ir perskaitytų laikraščių. Tai
gi kam brangi Tėvynė Lietuva, 
neatsisakykit nuo1 šio mano mel
dimo. Petras Kriukelis.

Lietuva, Rokiškio pačtas,,
Ulytėlės kaimas.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje 
Užrašykit jiems "Dirvą”

, X, P- Šleževičienės, ir 
V. Vencienės 

Maršrutas
..Kovo mėn:
~-iS-r-Newafk, N. J.

20—C. Brooklyn, N. Y. .
„..-22-^-Maspeth, L. L, N. Y.
' ’ĮlSr^Scrantoin, 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—WiHceS Barre, Pa.

'”10—Pittston, Pa.
' v 12 ir 13—Philadelphia, Pa.
;.xy/l5—Baltimore, Md.

M. GLOBOS KOMITETAS 
St. Pauža, Maršruto Ved. 

1Š1 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Iškirpkite šitą pagarsinimą ir 
prisiuskite į Borden Co, SfV 
York ir gausite lietuviu kijipdj 
pilnus nurodymus ir patartimis, 
kaip ji vartoti visai veltui, taip
gi ir puikią kūdikių knygą.

Trys pastarosios moterų gentkartės pil
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 
nes jis čyptas, sveikas ir lengvai suvirški
namas. .

Jeigu Kiloki Maistai 
Negelbsti 

’JScrrtUnfEAGLE BRAND
(CONDfeNKD MOK j

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.



D I K V A

Masu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ v v parengė K. S. K.

SPARNUOTAS ŽIRGAS 
PEGASAS

"PIKTAI dalis arklio pavidalo tesimato šio- , 
je labai senoviškoj konsteliacijoj, ir ga

na keistai, tasai arklys visada perstatoma i 
augštieninkas, su pirmutinėm kojom ko- ] 
piąs į dangų. Pegasas taigi tankiai yra va
dinama ‘“Demi-Arklys” arba “Pusė Ark
lio”, žirgas galingojo Nimrodo.

Mitologijoje šis pagarsėjęs arklys mi
nima paeinąs iš kraujo Medusos, kuris nu
varvėjo į Okeaną kuomet Persėjus nukirtęs 
jos galvą nešėsi.

Sulyg Hės'iodo tas arklys gavo sau var
dą pagal savo atsiradimo arti okeano, reiš
kiantį' iš Grekiško “okeano šaltinis”, arba 
iš 'kitos pusės, “stiprus”.

Ovidas išrodinėja jog Kalnas Helikon 
yra Pegaso vieta. Ant to kalno, sakoma,- 
užgavęs kanopa tvirtai žemę, arklys pra
mušė smarkią vandens srovę, pasakišką šal
tinį “Hippokreno”.

Pegasą prijaukino Neptūnas ar Miner
va, ir jis buvo labai Mūzų mėgiamas. Jis 
buvo atiduotas Bellophorui, sunui Glauko, 
Epyro karaliatffe, pagelbėjimui nugalėti pra
žūtingos Kimeros.

Bellophorui pasisekė siaubūną sunai
kinti, ir paskui jis savo sparnuotu žirgu 
bandė nuskristi į dangų-, Jupiteris perpy
kęs jo tokiu užsigeidimu, pasiuntė vabalą 
įkąsti Pegasą, ir nuo to įkandimo arkliui 
susijudinus jojikas nuo jo nupuolė.

Pegasas, pasiliuosavęs savo naštos, lė
kė tolyn dangaus linkui, ir Jupiteris pasky
rė jam vietą tarp konsteliacijų.

Yra sakoma jog Pegasas nešioja Jupi
terio žaibus ir griaustinį.

Priežastis delei kurios Pegasą Mūzos 
mėgo davė išsivystyti išsireiškimui kokį la
bai tankiai vartoja literatai ir poetai, “jo
ti ant Pegaso”, ir kiekvienam poetui esą 
reikalinga atsigerti vandens iš fontano pra
mušto tojo žirgo koja, pirm negu jis gali 
skraidyti Pegaso sparnais, tai yra, rašyti 
eiles. —

Brown prirodinėja Pegasą esant žirgu 
Poseidono, jūrių dievo, kįlantį “iš gilybių”, 
ar “jūrių”, kaip ta dangaus sritis buvo se
novės žmonėms žinoma. •

Aratas sekančiai apie Skrendantį Žir
gą iŠsireiškia: “Jis neturi keturių kojų; be 
užpakalinės dalies, ir tik matosi jo pusė kį- 

• lanti į viršų.”
Plunket mano kad yra priežasties Gre- 

kų ir Vedų legendose manyti jog tikroji 
Pegaso pozicija nebuvo augštieninka, bet 
stati kaip reikia. Nors tas arklys atvaiz
dinama augštieninkas ant Grekiškų senų 
žvaigždžių piešinių, jis Vienok nėra augš
tieninkas ant artistiškų piešinių, vazų, ar 
pinigų.

Rig Vedoj skaitome apie greitą arklį 
prigulėjusį Asvinams, kurie, sakoma, pri
pildė šimtą indų saldžiu gėrimu, kas pri
lygsta prasimušimui Hippokreno šaltinio iš 

s kurio reikia gerti tiems kurie esti poetais.
Max Mūeller, žinovas Indų mitologi

jos, išrodinėja jog Asvinąi turėjo arklį va
dinamą “Pegas”, ir tie Asvinai yra persta
tomi Alpha ir Beta Arietis. Jeigu pažiū
rėsime į Pegasą danguose, ir patėmysim 
kaip arti seka paskui tą konsteliaciją skai
sčios žvaigždės kurios pažymi Aries arba 
Avino gaivą, lengvai galėsime suprasti kaip 
tie Asvinai galėjo būti Vedų vienuolių įsi
vaizdinti veją priešai save greitą žirgą Pe
gasą.

Kaip dabar Pegasas danguose persta
tomas, jo kojos nesimato siekią jokį dan
gišką pavidalą panašų į indą ar fontaną, 
ar šaltinį, tečiau jeigu jo pavidalą atver
stam, atrasime jog pirmutinės žirgo kojos 
išpuola arti vandens indo kurį laiko Akva- 
rijus, ir tai yra didelė vandens srovė- tekan
ti žemyn nuo briaunų pietinio dangaus.

Asvamediškame himne Rig Vedose yra 
paminėjimas apie aukavimą arklio, ir tas 
manoma bus simboliškas paaukavimas to
jo sparnuoto Arklio iš Pegaso konsteliaci
jos.

Plunket mano jog legenda apie Hippo
kreno fontaną arba šaltinį yra atsiradus 
apie 3000 metų pirm Kirstaus, o pati kon
steliaciją buvo išrasta tūkstantis metų an
ksčiau.

Kaslink arklio augštieninkumo, abelnai 
yra priimta jog taip kaip jis pasiekė mus 
atvaizdintas augštieninkai, taip jis ir yra 
prasidėjęs.

Speciališka reikšmė yra tokioms žvaig
ždžių grupėms kurios sukergia du pavida
lu vieną su kita, arba atvaizdina tiktai pu
sę pavidalo. Taip mes turime konsteliaci
ją Kentauro, kuris yra pusė arklio, pusė 
žmogaus. Tas parodo jog arklio pavida
las buvo žinomas konsteliacijų išradėjams. 
Pegaso pavidale mes randam pavidalą tik 

i pusės arklio; kadangi yra užtektinai vietos 
ir žvaigždžių sudarymui viso arklio pavida
lo, tari būti todėl kokia nors priežastis del 
ko arklio užpakalis nebuvo dadėta.

(Bus daugiau)

UŽBAIGA ORIONO APRAŠYMO
Betelgeuze yra milžiniško didumo sau- ■ 

lė — net dvidešimts septynis milijonus sy
kių didesnė už musų saulę!

Šie atradimai padaryta paskiausiu lai
ku. Prof. Albert A. Michelson, iš Chicagos ' 
Universitetb, plačiai pasižymėjęs moksli
ninkas, atskleidė pasauliui tą didelę paslap
tį, ištobulinęs tam tikrą matavimo būdą. 
Tą savo išradimą padaręs, Prof. Michelson 
tarėjo 'pirmas stebėtinas pasekmes išmie- 
ravime Alpha Orionis, arba Betelgeuze, — 
kaip ji iš Arabiško vadinama. Jos tolumas 
nuo''musų jau iš seniau yra išskaitliuota. 
Hd šiolei buvo galima nuspręsti 'artimesnių 
žvaigždžių tolumą nuo saulės, nors pati ar
timiausia žvaigždė yrą trilijonai mylių at
stu, taipgi pavyko išskirti ar susekti dvily
pes ir iš daugiau susidedančias žvaigždes, 
atidžių tėmijimu ir panaudojimu geriau
sių metodų. Tečiau Prof. Michelsono me
todas yrą pasižymėjęs tuomi ka^ yra pir
mutinis galintis’ pasekmingai nuspręsti tik
rą diametrišką žvaigždės didumą.

Pasisekimas Prof. Michelsono metodu 
išmatuoti Alpha Orionis arba Ęetelgeuzes 
didumą atskleidė mums kraują šaldančias 
erdvių slaptybes.

Žvaigždės Betelgeuze diametras, sulyg 
išmatavimo, yra daugiau negu tris šimtus 
sykių didesnis kaip musų saulės diametras. 
Tai yra, jeigu paėmus tris šimtus skritulių 
musų saulės didumo sudėtum juos šonu vie
nas prie kito, jie nuo vieno Betelgeuze šo- 

, no iki kito išrėdytų kaip aguonos grūdeliai 
nustatyti nuo vieno krašte didelės lėkštės 
iki kito. Jeigu Betelgeuze butų taip mums 

, arti kaip yra musų saulė, ji užpildytų visą 
matomą erdvę. Lyginant rišu apvalumu, 
Betelgeuze yra 27,000,000 sykių didesnė už 

. saulę. Tokie baisus didumai kitų dangiš- 
į kų kūnų musų visus žinomus saulės sis'te- 
; mos narius padaro menkiausiomis dulkelė- 
. mis, ir sykiu parodo kokių nepersistatomo 
[ didumo yra ikšiolei mums nežinotų erdvių 
’ kūnų išrodančių tik šviesos taškeliais.
. Sudarymui tokio didumo skritulio kaip 

yra Betelgeuze iš musų žiemės didumo skri- 
Į tūlių reikėtų sunaudoti jų net trisdešimts 
’ bilijonų.

Betelgeuzes tolumas nuo žemės yra 150' 
; šviesos mėtų; kad suprasti kaip “arti” ji 

yra, reikia žinot jogei šviesa į sekundą ke- 
. liauja 186,000 mylių, o 'tada galima išskait- 

iluot už kiek mylių ji randasi nuo musų. 
. Spindulis pradėjęs nuo Betelgeuze keliauti 

linkui žemės 150 metų atgal, po 186,000 my- 
s lių į sekundą, tik dabar vos mus tepasiekia. 

Saulė yra apie 93,000,000 mylių nuo žemės 
t ir jos šviesa ateina pas mus į beveik aštuo- 
. nias minutas.

Lietuviškai-Angliikaa Ir Angliškai-Lietu vilkas

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

Didžiausias 
vendamaa. 
Listuviškai, 
dilo reikia, 
LUtuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neuimiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jia bui 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nai vienas parvažia
vęs Lietuvon negalįs apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jq atstovais. Kurie patįs neri- 
naudorit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonis 
labai užsidegą Anglų kalbos mokbnmusi. 
getaUgo No. 314d. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

91040
Sll.H

DELEI “LAISVES” 
DEMORALIZA

CIJOS
Brooklyn^ bolševikų-komunis- 

tų "Laisvė” jau nuo keliolikos 1 
metų demoralizuoja-piktina Lie
tuvių visuomenę, 'kada metu 
Lietuvos prisikėlimo iš 500 me- : 
tų karsto turėtų veikti abednam 
Lietuvos labui. “Laisvė” toli 
pralenkia net Lenkiškus lapu®, 
ir viską kas tiktai Lietuviška, 
tautiška, visaip niekina priešais 
savo skaitytojus ir vis perša 
jiems sovjetų “rojų”, kuriame 
darbininkams esą geriausia — 
nes greičiau gali nueiti į amži- 
nasties rojų nuo bado ar kulkos.

Suprantama kad “Laisvė” ir 
jos štabas yra riebiai apmoka
mi savp samdytojų 'Rusijos žy
delių ir Lenkijos m anarchistų, 
ir priedams dar “Laisvės” šta
bas patiekia dar pramogų, kon
certų, teatrų “Laisvės” popieros 
“fondui” arba pašalpai Rusijos- 
Lenkijos agentų patekusių į Lie
tuvos kalėjimus, ir šitie bėdini 
“Laisvės” skaitytojai, suklaidin
ti Lietuviai, jiems tiki ir atiduo
da savo pinigus, kam neturėtų 
duoti nei cento.

Imant domėn musų bolševikų 
darbus iš praeities rasime daug 
susirinkimų išardytų ir visur diL 
džiauSios neajpikantos platina
ma tarp Lietuvių. Paskiausi bol
ševikų darbai parodė jų visišką 
nukrypimą į Varšavą delei ma
nifesto palikti Klaipėdą Vokie
čiams arba Prancūzams — tikre
nybėje LeHkams, tik ne Lietu
viams. Toks jų darbas patvir
tina jų judošystę ir pilną patrū
kimą priešais savo brolius kurie 
savo darbu, krauju ir gyvastimi 
vaduoja savo žemes ir jas apgi
na nuo pavergėjų Lenkų.

Gana ir galas tokiems bolše
vikų judošiškiems darbams. Lie
tuvių visuomenė turi Isudrausti 
tuos patrakėlius ir nedaleisti 
jiems toliau vietrinti-užkrėsti 
Lietuvos kūną.

Pavieniai, draugijos ir viso
kios organizacijos privalo savo 
susirinkimuose užginti rezoliuci
jas tai peticijas Amerikos Pačtų 
Valdybai,. Washingtone, kad 
“Laisvę” ir “Vilnį” išmestų nuo 
privilegijos naudotis Amerikos 
pačtu — kadangi “Laisvė” ir 
Vilnis” eėja-platipa tiktai demo
ralizaciją Lietuvių tarpe prie
šais Lietuvos valdžią kaip ir 
Amerikos.

Kad “Laisvės” ir “Vilnies” 
redaktorius areštuotų ir išvežtų, 
į Rusiją, kad visus bolševikus 
kalbėtojus ir organizatorius ly
giai išvežtų į Rusiją. Niekur 
neleisti bolševikams susirinkimų 
ir prakalbų laikyti, ką žinant 
tuojau policijai pranešti su rei
kalavimu uždaryti susirinkimą, 
o kalbėtojus areštuoti delei kir- 
šinimo žmonių.

čionai bolševikai ginsis su 
i konstitucija užtikrinančia spau

dos ir asmens laisvę. Bet ar ga
lima leisti patrakėliams ir toliau 
kitus apkrėsti, ir griauti Lietu
vos kaip ir Amerikos respubli- 
kas? Lietuvos valdžia turėtų 

i pastatyti Amerikos valdžiai rei- 
. kalavimą užginti griovėjams vi

sus kėlius griovimo ir kaltinin
kus nubausti. Spaudos laisvė 

' yra žmonių tobulinimui o ne pa- 
1 piktinimui. Asmens laisve yra 
■ brangiausia kiekvienam žmogui, 
. kuomi remiasi visi vagis ir plė- 
; šikai, prieš kuriuos reikia laikyti 

puikus policijos ir detelktivų.
Lietuvos kūnas privalą pasi

rūpinti apie savo sveikatą ir ap
sivalyti nuo visokių organizmų 
graužiančių ir vietrijančių—pla
tinančių gangreną, kam reikia 
operacijos, išpjovimo užkrėstos 
dalies kad kūnas pasveiktų.

Lietuviški bolševikai graužia 
Lietuvos savą kūną, ką daro tik
tai pasiutėliai, o pasiutėliai yra 
visur naikinami kad neužkrėstų 
sveikųjų. Lygiai visi naikina 
utėles, blusas, blakes, tarako
nus, svirplius, peles, kurinius, ir 

i žiurkes — kokiais yra ir bolše- 
i visai, ir jie turi visur būti išnai

kinti.
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai

Septyni Senojo Pasaulio stebuklai — svarbus mok- 
. liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo

sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimą. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos Sventuiycia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks verte K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi.' ....i; 91.00

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1.00

RED. ATSAKYMAI
S. K. Grišiui. — Aprašymą 

jūsų kolonijos paminėjimo Lie
tuvos Nepriguimybės netalpin
sime, kadangi jau dvi tuo Mau
simu žinios buvo pirmiau (kitų 
prisiųstos. Ačiū. Meldžiame pa
rašinėti smulkesnių žinučių apie

Demokratui. — Meldžiame ir 
daugiau tokių smulkenų paraši
nėti.
. Gerb. žiopliui. — Korespon
dencija labai ilgai, lai del stokos 
vietos atidedam, 'bet tilps sekan
čiame numeryje.

šikšnosparniui. — Korespon
dencija tilps sekančiame nume
ryje. Ačiū. Meldžiame daugiau.

“Mazgok”- 
Nebraižyk

Savo Danty
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — tečiau 
jis gali sužeist dan
tų palivą.
Jeigu nubrozdysi sa
vo odą, Gamta gali 
ją atauginti. Betgi 
net Gamta neatau
gina dantų palivos 
sykį ji būną nune
šiota stipriu, žvy
ruotu dantų valyto
jų.

Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra. 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

CUNARD
2,310 LIETUVIŲ

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

Del tolesnių informacijų kreip
kitės prie laivų, kompanijos agen
to savo mieste, arba prie arčiausio.
Cunard Line 
Hotel Cleve

land Bldg. 
Cleveland, O.

Antibolševikas.

DAINOS — DAINOS
“LYRA” No. 4 jau gaunama. Jo

je telpa šios dainos: ‘Naktužė", M. 
Vogei, sulietuvino J. O. Sirvydas; 
“Roželė”, H. Werner, sulietuvino A. 
Lalis; “Keleivis”, J. P. Gotthard, su
lietuvino K. V.; “Nedėlios Rytas”, C. 
Krėutzer, sulietuvino J. O. Sirvydas. 
Viso keturios kompozicijos, visos pri
taikinta vyrų,’ moterų, ir mišriems 
{chorams, taigi viso labo yra 12 kom
pozicijų. Knygutė 30 puslapių. Kai
na 75c., taip kaip No. 1, 2, ir 8. Mo
terų chorui dainas galima vartoti vai
kų chorui. (12)

LEONAS EREMINAŠ
324 Berriman St., Brooklyn, N. Y.

/kODIKIuX. 
ųEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.:

&Uae skyriuje nes kiksą

kalus jdomlu bUanflasu

av k^ldlUf.

KfidOtlf aprūpinimu Ir pe-

■STRAIPSNIS XI

Mankštinimas
Mankštinimas yra tiek svarbus Įdek; 

šviežias oras ir miegas. Labai jau
nas kūdikis gauna tiek mankštinimo- 
kiek reikia spardydamasi, voliodamatii 
ir verkdamas maisto. Devynių ar de
šimties mėnesių paprastai pradeda, 
rėplinėti, ir prie to reikia jį akstinti. . 
Paprastai kūdikis bando vaikštinėti 
metų amžiaus, bet čia kūdikiai skiria
si. Kūdikį nereikia raginti vaikščiot- 
ti ar stovėti ilgiau negu jis pats norC'

Sveiki kūdikiai yra tautos turtas. 
Jeigu negali žindyti savo kūdikio, ne
daryk rizikavimą. Duok jam Bor
den’s Eagle Pieną, maistą kuris pa
sekmingai išauklėjo šimtus tūkstan
čių kūdikių bėgyje pastarų 62 metų. 
Taikstančiai gydytojų po visą šalį re
komenduoja Eagle Pieną dėlto kad 
jis lengvai suvirškomas ir maistin
gas. Ęagle Pienas yra grynas ir- 
sveikas. Jis lengvai suvirškomas; ir- 
jo visados gali gauti grosernėse, ne
žiūrint kur eisi.

e Miego Svarba
Miegas svarbus yra vaikams, 

del penėjimo reįkėtų vaikas išbudinti. 
Jie tuoj įgauna paprotį" keltis tik del 
reguliarišką penėjimą, ir yra papraš
yta kad kūdikis miega ištisą naktį nuo 
šešių iki šešių, pradedant su trečiuo
ju mėnesiu. Jie turi būti laikomi šil
tame, gerai išvėdintame kambaryje. 
Yra paprasta kad normalia kūdikis 
išmięga 20 valandų ir 24. Po pirmo 
meto 'jiems reikėtų snūstelti kiek pa
ryčiais ir po pietą, vieną ar dvi va
landas. _ jį
mi atsipratina po dviejų metą, 
popietinį reikia palaikyti iki 
metu ir vėliau.

Tik

Rytinį pogulį jie pats savai- 
Bet 

šešių

Šviežias Oras
Šviežias oras yra tiek reikalingas 

kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti* 
nuo gimimo. Kambaris turi būti ge
rai išvėdinamas, bet tas nereiškia šal
tas. Dviejų savaičių kūdikis vasarą, 
o keturių iki šešių mėnesių žiemą, 
kūdikis turi būti aklimatuojamas, taip 
sakant supažindinamas su lauko oru. 
Vasarą jokių prisirengimą nereikalin
ga; bet žiemą yra gerai kūdikį apsup
ti iki išnešant lauk. Tada reikia ati
daryti langus plačiai kokią valandą 
ar ilgiau, nededant kūdikio į vėją. 
Tą padarius keletą dieną, kūdikis ga
li būti išnešamas lauk. Kūdikis tu
ri kasdien gauti šviežio oro, ar stu- 
bojė ar lauke, žiūrint koks oras. Ge
riausias laikas yra nuo 10 ryto iki 3 
po pietų. Jis turi būti gerai apsau
gotas nuo vėjų, šalčio ir dulkių. Kū
dikiui augant, reikia jis ilgiau laiky
ti ore, o prie gero oro, galima jį lai
kyti lauke visą dieną.

ATRADIT

Tiktai nuolatinis saugojimas iš tė
vą pusės palaikys kūdikius nuo neda-1 
penėjimo ir apsaugos juos nuo ligos:; 
užpuolimų bei užtikrins jiems jaunys
tės vikrumą ir stiprią sveikatą, kurie 
yra businčios laimės ir pasisekimo- 
pamatai. Užganėdintiniausios pasek
mės gaunama penint nedapenėtus kū
dikius su Eagle Pienu. Mokyklų vai
kai kurie kentė nuo silpno maisto, ste
bėtinai pasitaiso su Eagle Pienu, kuo
met tas indedama i jų paprastus val
gius. Viši vaikai turėtą gauti vieną, 
sykį Eagle Pieno į dieną, apart pa
prastą valgią, Atmiešk du šaukštu 
Eągle Pieno su .trimis ketvirtdaliąis. 
puoduko šalto vandens. Kiti vaikai 
geriau jį myli su ginger alum, vaisiui 
sunkomis, suplaktu kiaušiniu ir skan— 
skoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

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

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

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

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 mažą, juos padidinu ir pritaikau geriausius rė
mus. Nesvarbu ar paveikslai seni ar sulaužyti, bet 
padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas ir 
viskas gražiai padaroma. Ateikit tuojau, turėkit 
puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti į Lietuvą.
1197 E. 79TH STREET Tarp Superior ir St. Clair

Net ir kūdikiai pastebi! A
Ir yra taip lęgva visiškai iš galvos paša- 
Imti pleiskanas. Tik kelis kartus panau- I 
(lojus

Piffles .
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jusą 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkęi Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pa&to ženkleliais tiesiai į labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114/So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
.siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pato tą' jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jusą tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulią Roentgeno ir pilnas Bakte- 

' riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusą ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjnsius 

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

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

1 J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
/ visas speciales ligas vyrą ir motorą, tarp ją KRAUJO, ODOS, SKIL-I rK VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES,

w ’ NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernią paskiausią MEDIKALIŲ ir ELEKtKISKŲ gydymą pasveik
si greičiausiu galimu laiku. ' 1

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodą vartojamą EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metą pa
tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir motorą duoda man progos ją 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. Jąs galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

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

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

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

Imk Elevatorių prie rineigos j Standard Teatrą ir

Standard Theatre Bldg,
NEDfiLDIENIAIS 10 IKI 1. 

važiuok ant Trečią Grindą.
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lankštinimas
įas yra tiek svarbiu kiek 
ir miegas. Labai jag. 
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lsių paprastai pradedi 
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Igiau negu jis pati neit 
kiai yra tautos turtai, 
žindyti savo kūdikio, ne-, 
vimų. Duok jam Bor- 
Pieną, maistą kuris pa- 
mklėjo šimtus tukstan- 
ičgyje pastarą 62 metą 
gydytojų po visą šalį re- 
Eagle Pieną dėlto kad 
suvirškomas ir maistui- 
Pienas yra grynas ir 
lengvai suvirškomas, ir 

Ji gauti grosemčse, ne
isi.

Jaunimas

ATRADIMAI EGIPTE
II

negŲ baltieji žmonės Egiptan įžengė — ir 
tik stogsahti akmenų piramida tepaliko iš 
viso skarbo kokį Khufu susidėjo savo kape. 
Cheops turbut buvo vienas iš didžiausiųjų 
ir turtingiausiųjų paraonų, imant tuo kad 
jis pasibudavojo sau didžiausią piramidą 
kuri ir po šiai dienai stovi, virš 450 pėdų au- 
gščio.

Khufu gyveno bėgyje ketvirtos dinas
tijos, daug šimtų metų pirm Tutenkhame-1 Karklynan nulėkęs 
no, kuris valdė Egiptą apie 3,000 metų pirm Tenai nečiauškėčiau, 
Kristaus. Tutenkhamen buvo apie pabai- Bet lėkčiau ir skrisčiau 
gą aštuonioliktos dinastijos kuri buvo Auk- Per plačią mėlynę, 
sinė Gadynė Egipto istorijoj, ir kuri gali- I pasvietę 

............................... . . . ~ Knrqnnsiii Tpvvnė

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

KAD BUČIAU....
Kad aš buč’ paukštelis, 
Sparnus kad turėčiau,

dusęs sako: “Reikalinga prana
šo kuris įspėtų kada baigsis at
važiavimas-pas mus tų svečių iš 
Lietuvos.”

Tobulindami savo patentą, ku
lį rengiamės patieki Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugijai apie 
miegacilus ir juokacilus, dar da- 
dedame ir sapnacilus. Nes tur
būt žmogus sapnuoja tik kada ji 
užpuola sapnų'mikrobai arba ba
cilai.

lažinis saugojimas iš tė- 
likys kūdikius nuo ned»- 
ipsaugos juos nuo ligos 
i užtikrins jiems jaunyj. 
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■ba patrūkimo gydymui, 
šbandymui gyduolių, nes. 

turi šią naują sistemą 
šbandymus bet su džiau- 
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F. RICHARD
it. Holyoke, Mui.
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A PIE stebėtinumus senovės Egipto dienų
— Jo žmonių ir jų darbų — “Dirvos” 

skaitytojai atmena iš aprašymo, “Septy- ' 
niuose Senojo Pasaulio Stebukluose”, Ka- . 
raliaus Khufo kapo-piramidos. Tą viską 
galima gauti knygoje viršuj paminėtu var
du.

Atradimai šiose dienose daugesnių se
nojo pasaulio stebuklų — dabartiniu laiku 
vėl Egipte — yra daug žavėtinesni ir keis
tesni negu gali kas sugalvoti pasakose. At
radimas paraono Tutenkhameno kapo yra 
gyva pasaka iškasta iš žemės iš apie 3,000 
metų atgal. Kaip jau atmename, prie at
radimo . darbavosi Anglas archeologistas, 
Lordas Carnarvon, ir jo kolega, Carter. Jis 
daugelį savo Egiptiškų pirkinių yra patal
pinęs Clevelando Dailos Muzejuje.

Šis atradimas palei Nilių gali perverst 
visą senojo Egipto istoriją ir visą pažinimą 
musų tos paslaptingos garsios šalies dabar 
užmigusios amžinam neprisikėlimui. Bar
bariška gražybė ir puošnumas kokis buvo 
mėgiama 'Egipte anose dienose dabar at
kasta į šviesą ir parodo laikus didžiausios 
dinastijos ir galingiausios imperijos kokią 
rytai regėjo, didesnės net negu Saliamono.

Reikia išsykio atsiminti kad Egiptėnai 
kreipė tiek daug domės į visas taisykles 
palaidojimo numirėlių kaip jie užžiurėjo 
save šiame gyvenime. Kaip senovės Skan
dinavai, kurie laidojo savo karės viešpačius 
su visa jų puošnybe ir skarbu kokį jie tu
rėjo gyvi būdami, kartais net su jų laivais 
kuriais jie švaistėsi po šiaurines jūres, 'taip 
ir Egiptėnai monarchai darbavosi savo gy
venimo bėgiu pasibudavojimui sau kapų 
kuriuose, mirus, galėtų būti sudėta visi jų 
skarbai, rakandai ir daiktai kokius jie tu
rėjo: vežimai, apvalkalai, indai, vazos ii’ 
puodeliai su kvepalais —- begalybė visko ką 
tik gyvi būdami naudojo. Ir taigi ištyri
nėjimas ir išstudijavimas tų rastų dalykų 
pagelbsti šių dienų mokslininkams apsipa- 
žiriti su anų laiku civilizacija kuri žydėjo 
tūkstančiai metų atgal.

Bet archeologistų darbas buvo apsun
kinta ne vien delei žemių užgriuvusių iš vir
šaus, bet ir delei to kad kapai būdavo api
plėšiama tuojau po didžiūnų palaidojimo. 
Tiek daug brangenybių būdavo sudedama 
į kapą kad tas sujudino goduolius ir jie tik 
laukė paraonų laidotuvių. Vieni būdavo 
pastatyta saugoti kapus nuo plėšikų, bet 
vietpj saugoti geriausia galėjo apiplėšti, ir 
jie negaišavo, pasiimdami kas tinkamiausio 
buvo. Spėjama kad vagiliai tik ten paliko 
daiktus neišneštus pilnai kur turėjo skubi
nai darbuotis, arba /kur perdaug sunkiais 
akmenais buvo kapai užbudavota.

Kapas ir grabas Cheopo arba Khufu,

ma tiesiog lyginti prie garsios gadynės Pe- 
riklio G rėk i j o j, Augusto gadynės Romoj, ir 
Renaissanco, kuris prasidėjo Italijoje ke
turioliktam^ šimtmetyje po Kristaus ir iš
siplėtė į kitas Europos šalis.

Tuten'khamen nebuvo didžiausias ar 
garbingiausias narys savo dinastijos. Jis 
lyginosi daugiau šių dienų silpnam sunui 
turtingo tėvo. .'Tečiau Tutenkhamen buvo 
labai išlaidus. Jis perstato apoteozę savo 
šeimynos garbės, augščiausj momentą dal
ios Egipte, ir tik delei šito Egiptologistai 
per metų eiles jieškojo jo kapo, tikėdamiesi 
jog jis bus palaidotas tarp savo visų puoš
nybių ir turės kape užtektinai prirodymų 
apie puikumą kokis buvo jo gadynėje. Jis 
nebuvo paskutinis savo dinastijos narys, 
bet jis buvo paskutinis iš išdidžiųjų parao- 
nų kurių turtai buvo tokie dideli kad vargu 
butų galima juos kada apskaitliuot. Tik 
iš pirmiitinio kambario jo kapo išimti tur
tai apskaitliuojama į keturiasdešimts mili
jonų dolarių vertės.

Tutenkhamen nebuvo tiesioginis inpė- 
dinis. Jis gavo sostą per apsivedimą tre
čios dukters Amenhotepo IV, kuris dauge
liu atžvilgių buvo skirtingiausias paraonas 
iš jų visų. Apie jo religišką keistumą "at
mename iš pereito sykio.

Amenhotepo imperija buvo didelė, pa
gal tų dienų saiką. Tečiau Amenhotep bu
vo sapnuotojas ir idealistas, daugiau susi
rūpinęs apie dievystę, ir jis suvaidijo mili- 
tarę partiją kuri norėjo didint imperijos 
rubežius su kunigais kurie garbino Amoną, 
valstybinj dievą.

Tutankhamenui užėmus valdžią, kraš
tą pradėjo užpuldinėti svetimšaliai, o vidu
je susidraskė tarp save militaristai su ku
nigais. Tutenkhamen neįstengė tvarkos iš
laikyti. Jis sugryžo prie dievų kuriuos gar
bino kunigai. Jis sostą užėmė apie 1358 m. 

i prieš Kristų ir valdė tik kelis metus, po jo 
' gi valdžia teko vėl žentui, kurio mirtis už- 
j baigė tą garsiąją dinastiją:, *

Kur-musų Tėvynė.
Nulėkęs nutūpčiau 
Į vyšnių sodnelį, 
Prie stiklo langelio 
Pas vargšą žmogelį. 
Sparneliais plasnodam’s 
Per dienas čiulbėčiau, 
Tam vargo žmogeliui 
Kentėti padėčiau.
Aš ten apdainuočiau 
Tėvynės grožybes, 
Ir josios piliečių 
Vargelių sunkybes 
Kaip šiandien jie vargsta, 
Už laisvę kariauja, 
Ir ateitį tautai 
Musų rengia naują. 
Taip tenai dainuočiau 
Kasdieninę dainą, 
Tegul josios aidai 
Per Lietuvą eina.

K. J. P—kas.

ET NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLĖ — 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

Kun. Dembski*, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys didelis atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai_  1.00

paveizdan, buvo išplėštas šimtai metų pirm | 10c

ĮLĮSTAS
St. Cleveland 
KIS 4. 
no 6 iki 8 vakar*

$1.00 
ikai be vilties ir nu- 
s mane. Aš gydau 
UJO, ODOS, SKIL- 
RDIES, GERKLES, 
i pagalba X-SPIN- 
Ų gydymų pasveik-

kenkia. Ai vartoju
KSLIŠKUS metodus

' mano 22 metų pa- 
L progos jų pagydy

Aš vartoju gar-

igos opinijos, teisin- 
Jeigu jūsų liga ne-.

ii trumpu laiku.
ka yra patarnavimui.

1 Theatre Bldg.
AIS 10 IKI 1. 
rečių Grindų.

1595. Socialistiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, verte J. Uosis. Shenandoah, 
Pa..................................... .............
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"Dėk
Save
Pinigui

Taupymų
Bankų

Nekurie Dalykai 
įgyt Turėdamas

Pinigų

ką Gali 
Banke

—mokslą vaikams;
—pragyvenimą laike bedarbės;
—namus arba biznį;
—apdraudos ir taksų pinigus;
—progas visuomenėj, vakari jas;

laisvę nuo finansinių rupesnių.. E
į
i E

Pndėti žmonėms taupyti kokiems nors 
ypatingiems tikslams buvo užduotimi 
Clevelando seniausios ir didžiausios tau
pymų įstaigos per 73 metus. 4% pelno 
laukia čia jūsų.

Incorponafed 1849

Society for £tnnngs
in the City of ClevelonA

---------------------------------------- -—15’ 
PUBLIC SQUARE

Nuo Juokų Red.: Nors patar
lė sako kad kovo mėn. dar jau
čio ragas įšąlą, štai jau yra žy
mės pavasario — šios gerb. K 
J. P. eilės, kuriose jis jau kalba 
apie skridimą į Lietuvą ir čiul
bėjimą, kaip paprastai paukš
čiai daro, primena galą žiemos.

Didelė keistenybė atsitiko ši
tuo atveju, ir gal tai bus tikras 
įrodymas jog šįmet pavasaris 
bus ankstyvas, — jei neapsivil- 
sime kaip paprastai gyvenime 
pasitaiko. Kovo mėnuo esti vi
sada prasčiausias eilėms rašytu 
o štai sykiu su gerb. K. J. P. ei
lėmis atėj.o kitos eilės, nuo p-lės 
Kleopatros, kur irgi užgieda:' 
“Kad paukštelis bučiau, dauso
mis skraidyčiau”, ir tt., ką pa- 
tysit kitame num.

Nors reikėjo gerb. Kleopatros 
eiles dėti pirmiau, nes jos pir
miau ,atėjo (išryto), tečiau tam 
yra priežastis. Gerb. K. J. P. 
kalba apie savo norą būti ant 
žemės, q p-lė Kleopatra kalba 
apie skraidymą po dausas — taip 
toli nuo tikrenybės. Nors pa
prasta yra duoti pirmenybę,mo
terims, šiame atveju j e mes tą 
griežtai sulaužėme palikdami jos 
eiles ant kito sykio.
' Iš šių gerb. K. J. P. eilių 
matome jo didelį pasiryžimą nu
skridus raminti ir tiešyti vargo

1 suspaustus', Lietuvos žmonelius. 
Iš to matpme.kad jis gyvena su 
mumis Amerikoje. Ir vėl mato
me kad jis, kaip ir mes visi, no
ri tik paukščio balseliu tiešyt nu
budusius, o ne darbu padėt, kaip 
ištikro turėtų būti. . Jau mes ir 
taip perdaug žodžių prišnekėjom, 
perdaug pasveiknimų prirašėm, 
o tie žmoneliai kaip vargsta taip 
vargsta. Norėtume kad kas nors 
parašytų eiles' tikras, o ne poe
tiškas, ir pasakytų kaip jis no
ri pagelbėt, o dar labiau kad tą 
dartų, ne vien tik kalbėtų.

Kovo 4 d. išryto pas mus bu
vo labai graži ir šilta, tikrai vė
lyvo pavasario laikas.

Mes išėję į gatvę, dar žiemi
niais apdarais, nepasitikėdami 
saulės viliojimui, matėme žmo
nes ramiai vaikštinėjančius, nu
sivilkusiais ploščiais ant rankų, 
kitus visai be ploščių iš namų 
išėjusius.

Matėsi kad visi tuoj patikė
jo jog jau tikrai vasara, nors 
pietums atėjus Vėl. užėjo šaltas 
vėjas, ir žiema atgryžo atgal.

Tada mes manėme sau: Kaip 
greitai žmonės bile kam pasiduo
da ir ima tikėti, skubiai įsivaiz
dindami jog taip ir bus kaip 
sirodė išsykio, ir kas greitai 
sikęičia, nelaiku ar ne vietoj 
sirėiškęs ar į mintį užėjęs.

Kvailas klausimas: Skaičiau 
“Artojuje” (rašo gerb. B. Kas. 
iš Pittsburgo) apie daktarų mir
tis, ir pasirodė kad iš 2,272 dak
tarų mirusių vienu metu, turin
čių nuo 30 iki 100 metų, šimto 
metų senumo daktarų mirė ma
žiau už jaunus. Kodėl taip?

Atsakymas: Todiel kad šimt
mečių daktarų mažai yra — ki
ti jauni išmiršta.

4^
Kalbant apie laikraščius, vie

ni talpina tankiai apie šiokius ar 
kitokius dalykus, nuolat juos pa
kartoja ir plačiai apibudina kad

tik žmonėms laibiau pertikrinus 
ir 'kad tik laibiau patiktų.

Kiti, nuolat pakartoja šmeiž
tus ir melagystes, ir visada apie 
tai rašo, irgi kad tik daugiau 
žmonųmis pertikrinus, kad tik la
ibiau patiktų.

Skaitydami kovo mėn. “Arto
ją” atradome “Moksleivių Ke
liuose”, gerb. Vėjų Seserį. O 
kaip tik šiame kampelyje mes 
turime gerb. Vėją. Gal jiedu iš 
tos pačios mamos paeina.

O gal ir gerb. Audra yra gi
mininga jiems, nes priklauso 
prie vienos veikmės gerb. Gam
tos — ir visa traicė ne prie ge
rosios.

Kaip smagu butų jei matytu
me gerb. Giedrą, gerb. Saulutę, 
gerb. Ramumą, ir tt. ir t. toliau
sia.

Gerb. Brazauskas (vietinis) 
Sandaros 18 kp. susirinkime ne- 
dėlioj pasakė: “Lietuvoj ir kar
vę žmonės vienas kitam parda
vę palieka giminės.”

par
pa-
ap-

“DIRVA” arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

FARMOS FARMOS
Gerbiami Lietuviai. Kurie norite 

apsigyvent ant gerų žemių ir tarpe 
savo tautos žmonių kur jau yra su
virs 400 Lietuvių apsipirkę Faunas, 
čia apsigyvenę jausitės kaip Lietuvoj.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės žinau šitą kraštą gerai. 
Todėl galiu suteikti geriausius pata
rimus kaslink farmų pirkimo. Daug 
Lietuvių pirko Farmas per mane; 
jau devyni metai kaip patarnauju Lie
tuviams Farmų pirkime.-*- šįmet irgi 
surinkau 63 Farmas del pardavimo.i 
Daugelis Farmų parsiduoda su gyvu
liais, padargais ir apsėtais laukais. 
Farmos parsiduoda lengvais išmokėji
mais.

Šįmet Farmos yra labai nupigę, to
dėl nesiduokit miestų agentėliams.'Sa- 
ve apgauti bet Kreipkitės prie manęs, 
o aš suteiksiu draugišką patarnavimą.

Reikalaukit Farmų Surašo. - (13) 
JOHN A. ŽEMAITIS

R. 1. Box 17 Fountain, • Mich.

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus”

Jeigu sveri 150 svarų, 90 svarų iš 
tavęs yra vanduo. Iš likusių 60 sva
rų apie penkta dalis susidaro iš mine
ralų—geležies, kalkio, fosforo, pata- 
sio, magnesio, sodio,' sieros, siliko, 
fluorine, ir tt.

Tų mineralų būtinai reikalinga su- 
budavojimui ir užlaikymui kūno. Be 
jų mes negalėtume gyventi. Stoku- 
mas vieno ar daugiau jų reikia silp
numą, nesveikatą ir ligą.

Tiktai vienas maistas suteikia be
veik juos visus, tai yra pienas. Dau
giau negu tai, -jis suteikia juos taip 
lengvai sutaikomoj formoj kad krau
jas pasigerina be jokio perdidelio ver
žimosi skilvyje arba virškinimo orga
nuose.

Tyras, švarus pienas yra patikėti- 
niausias šaltinis stiprybę teikiančių 
mineralų. Svarbiausias iš tų yra kal
kes.

Kalkės yra pamatinė medega iš ku
rios kaulai ir dantįs padaryta. Da
ryme šitų svarbių kūno dalių reika
linga pagalba fosforo, magnesio, si
liko ir fluorino. Pienas taipgi sutei
kia ir tuos elementus.

Permažas gavimas kalkio kasdie
niniame maiste priveda prie sumink
štėjimo, silpnumo kaulų ir prastų dan
tų kurie greitai nyksta.

.Žinoma, ne. visada galima gauti pie
ną tokį kuriuo galima pasitikėti—ir 
jeigu jis nėra patikėtinai grynas ir' 
tyras, jis gali padaryt daugiau blogo 
negu gero. Todėl tai Borden’s Eva
porated Pienas yra mėgiamiausias 
kiekviename name.

Per suvirš šešiasdešimts tris me
tus šis visiškai sanitaris mokslo ir 
gabumo produktas nustatė pieno iš
tekliaus gavimą visoje šalyje ir nu
statė laipsnį tyrumo kurį dar niekas 
nepėrviršijo. šiandien jis visur yra 
laikoma kaipo vienas iš žymiausių 
maistų saugojančių sveikatą, stipru
mą ir žmonių naudingumą.

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatifiko skaus
mo, nervus kratan
čios ne arai gi jos, kan
kinančio ir riekian
čio į kruvęt strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi musų INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa
mėgdžiojimais. Kaina 35c. ir70c., 
aptiekoso arba iŠ

r. AD. RICHTER G CO., 
104-114 South 4lh SL, Brooklyn, N. T.

Dar toliau kalbant, norime pa
sakyti kad gerb. K. J. P. kėsina
si pirmas kaip šis kampelis sto
vi ar guli, įsigaut jin su savo tik
ru parašu. Iki šiolei buvo vis 
tik slapivardžiai, išskyrus vieną 
ką mes atsimenam, artimą įgerb. 
P., tai buvo gerb. Z. eilės apie 
tai kaip ji “kitą 'kart 'buvo gra
ži". Bet ir tada iš jos Z. nega
lėjome tikrai spręsti ar ji savo 
vardo ar pavardės raidę padėjus, 
ar kaipo simbolį galo savo karje
ros, margo gyvenimo, nes Z yra 
paskutinė raidė alfabete.

Mums butų labai smagu ma
tyti čia tikrą vardą ir pavardę 
gerb.1 Audros, gerb. Kleopatros, 
gerb. Birutes, gerb. Vėjo, gerb. 
Prometejaus, gerb. Adonio, gerb. 
visų kitų kurie rečiau čia pasi
rodo. Tiesa, mes tą žinome, bet 
skelbti užginta (iš jų pačių).

Iš kitos pusės, mums butų ne
visai smagu, nes tada negalėtu
me savo pastabų tokių atvirų 
dėti kad tiems gerb. poetams 
pažįstami nesvi'lintų akių.

Gerb. Praškevičius (vietinis) 
paskaitęs apie atvažiavimą dar 
naujų svečių iš Lietuvos, atsi

Antra Kalba
Lietuves Moti
nas Šioje Šalyj

Kada Amerikonai mąsto apie pieną, jie 
nejučiomis mąsto apie Borden’s.

Per tris bertainius šimtmečio Borden’s Eagle Pienas 
buvo vardas stovintis už viską kas yra geriausio ir 
gryniausio Piene. Daugelis moterų kurios šiandien 
yra senelės, pačios buvo išauklėtos Eagle Pienu. Jos 
savu keliu išaugino savo kūdikius šituo patikėtinu 
Pienu. Ir taip dėjosi geritkartė po gentkartės.
Borden’s Eagle Pienas išaugino tūkstančius ir tūks
tančius Lietuvių vaikų kaip čia taip ir Europoje, . į 
atipinis vyrus bei moteris. Mes kasdien gauname lai
škų ir fotografijų iš Lietuvių motinų iš visos šalies, 
liudijančių vertę Eagle Pieno kūdikių maitinimui. , ■ 
Eagle Pienas šiandien yra vartojamas tūkstančių jū
sų draugų ir tautiečių. Jei negali žindyti savo kūdi
kio, jei maistas netinka jam, jei jis piktas, pabandyk 
Eagle Pieną.

Idant žinotumėte kaip vartoti Borden’s Eagle Pieną 
savo kūdikio penėjimui, mes turime atspausdinę jūsų 
kalboje pamokinimų kaip penėti kūdikius visų amžių. 
Jei norit gauti šitų pamokinimų, išpildykit žemiau tel
pantį/ kuponą ir pasiuskit jį mums šiandien. Eagle 
Pieną parduoda visos geresnėsės grosesnės ir delika
tesų krautuvės.

KUPONAS
Pažymėk kokios
MAITINIMO

knyga
Vardas _______
Adr.____________

literatūros nori
KŪDIKIŲ 

KNYGA

(Lith.)

I,r** Tu* Bordo* cof|f>

BORDE

Wrl_* T

s'?netur"nP°sltion. each label w|H°

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York



dlr -v a

Iš LIETUVOS Į

E1503 E2709

El 620 E2710

E1623 E2711

E2712 E4246E1683
E2714 E4251E1686
E272O E4252E1711
E2764 E4286

E17.16
E2765

E1738
E4292

E1794 E4293
E1886 E4314
E1888 E4361

E1890
E2870E1910
E2871 E4367E2004
E2873 E4372E 2018
E2917 E4440

E2129
E4441

E2181 E3289

E3293

E3294

E3304

E2190 E3305
E4458

E2196 E3314
E4458

Ė2199 E3315
E4467

E2203 E3317
E4469

E2220 E3350
E4470

E2224 E3352

E22Ž7 E3354

E3362E2234

E3364E2235

E2237 E341
E309I

E2238 73414
E3150

E2242 3417
E3152

E3477E2244
E3157

E2245 E3479
E3189

E3190

E3192
E3613E876

E3242
E3583E881

E2340 E3586E883
E2342 E3623E884
E2359 E3629E885
E2360 E3630E888
E2387 E3634E898
E2393 E3661E900
E2394E954

73798 E4539A.
E3833 E4562
Ę3841E2399 E4562

E2423 E4614
E2434

E2436

E2461 E3900
E2469 E4028

E1270 E2494 E4039
E1304 E2495 E4694E4061
E1311 E2511 E4722E4062

E2526 E4723E4077
E2527 E4724E4078
E2530 E4751F.1098

E1318 E4753
E1365 E4761
E1366 E4790E4117

E2582 E4921E4118
E2593 E6036E4152
E2594 E41& E6040

E2595 E6041E4165
E2652 E4173 Tavo Sesuo J

EL444 E2653 E4181
E1452 Ę2654 E4185
E1484 E4238E2705

• . E1499

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

Cleveland Ohio
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D I R V A

Lenkiška
Lenkiška

Armonikų 
Koncertinų 
Koncertinų

. Muzikalia 
' Muzikalis

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

Rusiška
Rusiška

Choras
Choras
Choras
Choras

Dama
Daina
Daina
Daina 
Benas

Lenkiška 
Lenkiška

Lenkiška
-Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

....... Rusų

... Rusų
.. Ukrainų 

Ukrainų

Akordeonų Trio 
. Rusiška ‘

.. Lenkiška Daina 

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

........ Orkestrą

E704 K 
Vy 

E742

Mos žydų valdžia tyi 
svetimu šalių žmi 

savo kraštus, nes j 
^’tipssfcydanu savo 

rojuje” sugriaut 
Nurietą agentų ir

©©©®©^©@@©©©©©MM@@@®©@©©@@<^©@@(^(^@@©©@©©©@@©)©

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 ............... Dainai

A2762 Can’t You Heah Me Callin ............ Kvartetas^ 
” Smilin’ Through ..... Vyriška Daina

A2770 Ctfrolina Sunshine Mužika Trio;
” ,• Give Me a Smile and a Kiss ........ Vriška

A2771 You Can't Get Lovin'- ......;. -Moteriška* 
” v Pickaninny Don't You Cry .... Moteriška

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

Šokiams 
>. šešių 
Orkestro 
... Beno

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

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

____ _______ _ Ii . .. Vyriškas
A2849 The Moon Shines on. Moonshine .... Vyriškas 

” Somebody'.............. ............. . Vyriškas
A2901 Oh! Reighn ..............

’’ Most Done Traveling ;.
A2954 Venetian Moon ........... *.. .

” My Isle of Golden Dreams ...... 
A2966 After You Get What You Want 
' ’ ” You Tell ’Em ................ . 
A2979 Save a Little Dream for. Me ....

” Lonesome Alimony Blues ..
A2984 You’re the Only Girl That Made Me Cry 

/” Drifting .............
A.2987 Repasz Band March ...

American Legion March

A2773 Yearning ........... ...
H Karavan . .............

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

A2784 Forever Blowing Bubbles .. 'Saksofonų
” Beautiful Ohio .1 ..i/..:... Saksofonų

A28O2 Do.vn by the Meadow Brook 
.:Enid—Valcas ....
'A2806 Ida and Dot Polka ...

” Four Little Blackberries
A28O9 Casey Jones ...... * •...
' H Steamboat 'Bill

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

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

E334

Daina: 
Daina' 
Daina; 
Daina 
Daina 

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

......... Choras 
...... .* Choras 

Vyriškas Duetas 
.. Vyriškas Solo 

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

•.. Vyriškas Solo 
’........... ~ j . Solo
........... , Kvartetai 

Beno* Muzikę 
........ Beno Muzikę

[ jnl-puW8 ^*1 
jjįiiagedu Didu Ortas-1 

damos, kurias dai-l 
choras; ddda-l

Mokytojai ir gimnazistai. I _ 
Labino daugybė, net ne-į ’ 
Jį^betlitamejindm- 
Jįįtoti: 7 Kanklių K 
Lfa taipgi buvo suruošim!

durnų paskaitų- Kož-I 
Sis iš šių trijų surengtų! 
SjpnoP)plėj°Pasiririrti . 

kį^ėi sp® dvi atlankyti. I

S itttitėi kaip matyti, buvo 
^iataesnė bei prakilnesnė. 
Mes mėgsta pramogas bei 
Lįfeminimus, ir jei dar bu-' 

kurie dar tautiniai 
įiaįįa, šitokios pramogos pa- 

i tautinį susiprati-
M jose viskas atspindi pa- 

įįįtūa. šiandieną mažėja silp- 
jjiį ir bevilčių skaičius, šian 
įlietais atsilankęs į šven 
tĮtiebesiaepia pats iš savęs ša 
įtau: “Mes, Lietuviai, vary 
ii, uesbitiiiip, ir tapsime la 
^tepriklausomi: juk mes n 
rrtww tvarkytis ir valdytis 
jiwfa vak kiekvienas pilie 
tiri .tratą viltį kad Lietui 

1; fortą gdi boti nepriklausoma 
įpati viena išsilaikyti, nes 
sa tą jiem parodo valstybės p

I pesavimas gerojon pusėn, 
musų tautiečiuose yra viltis 
darbo akstinas — tai musų • 
tai nebebaisus yra priešai, k 
paskutiniu laiku ėmė nusil 
niusų pastangoms ir teisi 
mui. Tą turėdamas omenyje 
liu sakyti kad ateis laikai 
Lietuva bus galinga ir išva 
savo kraštus iš priešų!

U

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

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

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

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

Polka 
Piesn o kazakie ........ .... 
Drau Walzer, I ... i.......... 
Drau Walzer II . ............... ...
Neubayrischer Landler ....... 
Wo die Alpenrosen bluhn ..... 
Die Schonbrunner, Waltz.... 
Stets munter Maršas ;
Breier Marsch .............., 
Ottakringer Landler .......... 
Du lockender Fruhlingskind M . 

Die Wienerwald . ............
Wir hab’n ka klans Geld ...... 

Grinzinger Marsch ............. 
Nach'n Weana Schlag ........, 
S’ arme Hascherl ......................
Vom Sekt sind die Geigen ..... 
Du bist das Marchen Lebens ... 
Nočenka temna .............*. 
Nočevala tučka zolotaja ....... 
Prijdi ko mnie ....... ...... i 
Na zarie ...................... 
Pjanyj^čumak ................ 
Sidit holub .....•.... . ....... 
Kniebohrer Ladler ....,...,.».. ■ 
Aus deip Hochwald, Valcas ...., 
Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
Sliczna, Joilca ..........
Murklange I ......... .........5,
Murklange II ............... 
Kamarinskaja ...... ........ 
Persidskij marsz ............. 

. Munchener Trompeten Landler 
Birkenstoaner Landler ........

E2182 Immer ah der Wand lang . - 
” Einmal ist keinmal .....:.....

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

E2187Gaisbergbaum Landler ....... 
" Kirta in Gress Stritzelsdorr .

Der Steirerbua ...........*....... Vokiška 
Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška 
Kuntslerleben, Valcas ................... /.. .
Ueber den Wellen, Valcas .. .... . j
Liebestraum nach dem Ball ........
Stephanie Gavotte 
Behut dich Gott............................... Korhėta Solo
Schlittschuhlaufer, Valcas ............. Kometa Solo
Marsz ...................Benas 
Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ....... ...... Benas 
Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 

1 sveikata, Maršas ...................... Benas 
Per šilą jojau .......... .........Lietuviškas Kvartetas
Žydas Statinėje ... ......... Polka, Orkestrą
Ruszaj ....... " ........... 
Cziribiribin, Valcas . •... ...
Wszyscy to robią ........... 

Polka .................... 
Oswiadczyny, Valcas ........ 
Herkules, Maršas ........... 
Zlote liscie, Mazur ......... 
Moja luba, Waltz .......... 
Poslaniec, Marsz ..................
Amerykanski taniec, Two-step 
Ostatni dzien dzisiejszy -----
Kolo J ahi on i ............ 
La Likerta ............... 
Wiejska dziewczyna, Polka .. 

E-S.GS-ŲA^ęljęų'cherl von Hemais .. 
Tr- 'ijqjfdattaliab .. ....'........

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

E2308 Polska powstanje, I ........ 
” Polska powstaje, .11 ........

E2317 Sudba ............... ’.
” Chaz Bulat .......

Vilniaus Rūta .... 
Drinopolis, Maršas 
Siuvėja ..
Po dvigalviu ereliu, Maršas 
Nemuno Vilnjs, Valcas .... 
Sudiev, Mazurka .......... 
Varpelis, Valzas .... r..... 
Mano mielas, Polka ....... 
Bartoszu! Bartoszų! ....... 
Nad moją kolyską 
Jojau dieną . ... 
Saulelė raudona . 
Už šilingėlj ..... 

Šu nakcialy .....
E2395 Bum-čik-čik, Mazurka .........

” Dėdienė, Polka .............. 
E2396 Lapunėlė, Folka-Mazurka ..

” Našlys . .................... 
E2398 Ta-ra-ra-bumbia, Ach vi seni 

A telegrąmke ............... 
Pišou w tiater ........ .... 
Hrycko Mudryj ............. 
Kehraus Polka ........... 
Der lustige Steirer .......... 
Ostatni mazurek ., .. ...... 
Czerv'ony sztandar ....... 
Związkowy mazur ........ ....
Ach, te oczy ....... 
Marsz narodowy Polski .......
Polonez 3-go Maja ......... 
Meditation ................ Muzikalis 
Hearts and Flowers ........ Muzikalis 
Jak wspaniala nasza postac 
Hej, wa chlopcy ......... 
Woj z sianem .... ..... 
Hej na dzika ........ ...
Flowers of Paradise ....... 
Intermezzo .............. 
Prieš Audrą, Valcas ..... 
Bangos, Valcas ............ 
Linksmybė, Polka ...... 
Išdykus mergaitė, Polka 
Ant bangų, Valcas ........ 
Kregždutė, Valcas ........ 
Kwiaciarka \ .

Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

....... Orkestrą 
Stygų Orkestrą 

. Vokiška 
Vokišką 

Benas su 
Benas, ąu 
Bonas su 
Behkš'sif 

. 'Vokiška 
.Vokiška 
.. Rusiška Trio 
.. Rhsiška rTHo 
; Rlfsiška 

Rusiška. 
, Ukrainų 
. ŲJcradįnų- 
.... ^Mcordeonas 
...^ . Akordeonas 
• įg- • ty.Qrkestra 
.. 7.‘. . 7 Orkęstra

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Oainą 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

...... Orkestrą 
......... Orkestr? 
.. Smuiką Solo 
.. Smuiką Solo 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška
Rusų Kvartetas 
Rusų Kvartetas 

Lenkiškas Pasakojimas 
Lenkiškas Pasakojimas 

.. Lenkiška Daina 

.. Lenkiška Daina 

........ Orkestrą 

....... Orkestrą 

...... Orkestrą 

.......; Orkestrą 
Rusų Daina Solo 
Rusų Daina Solo 

.. čigonų 

.. čigonų

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

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

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore ......
Chata moja rublennają ..... 
Tam za tychym za Dunajem 
Hto za namy za nym ...... 
Od Krakowa jadę .......... 
Malgorzata ...... ^......... 
Teraz albo nigdy, Mazurka . 
Dalėj w kolo, Mazurka .........
The Star Spangled Banner . 

America (Fantazija) ...........
E4288 Tylko dla niej, Polka ...... 

” W ogrodku, Mazurka ......
U mlynarza Marcina ...........

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

Ė4365 Plynie woda z Wyszogroda
“ Hej, z gory, jadą mazury .... 

E4366 Piesn dziadowska 3 ........
Piesn dziadowska 4 ........, 
Piękna goralka ' ......'. .... 
Kuba Jurek ..’....................... Orkestrą 
Gayety . .................... Ispanų Orkestrą 
The Firecracker ................ Ispanų Benas 
Hay Harvest, Polka . ... Rusų Balalaikų Orkestrą 
At a Russian Inn, Valcas ___ Rusų Balalaikų Ork.
‘rrans-Atląntic March .... . 
Flag Parade March ........

E4442 Kuku in the Woods, Valcas .
” An Old-Timer, Valcas ...... 

E444G časovoi . ..............
” Ach ty rošča ............... 

E 4448 Divča w siniach stojala .....
” Oj o luzi ...............’.... 

E4456 Pod Polskę chorągwią...........
” Zbior Polskich ............, 

Jednosc, Polka ............. 
Na Polskiej sali ............. 
Bliznięta, Mazur ............ 
Od dworu do dworu....
Our Boys of 69th ....... 
Doughboys to the Front ..... 
My Loving Star ........... 
Edelweiss and Violets ...... 
Spanish Gypsy Dance .. ... 
Night of Love .... ......., 

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

E4477 Krakowskie wesele ......
” Ulan ...................... 

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

E2918 Dziennikarski mazur .....
Pomnikowy mazur .................
Hoheit tanžt Walzer ............ Vokiškas Duetas 

Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina
Oberek ......... >..... ...... Akordeonas Solo 
Radosc, Mazurka .............. Akordeonas Solo 
Wiosenny kwiat, Valcas ............,. Orkestrą 
Dziewcze wschodu. Mazurka .......... Orkestrą 
Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 
Ego už niet .............. Rusiška Daina Solo 
Oi Motule .............. Lietuviška Choro Daina 
Motus, Motušė .. ... .\ . i. Liotuviškhs'/ Choras 
Tris berneliai .. Marės ir Jonas Čižauskai, Daina 
Vakarinė daina ......... Mare ir Jonas čižauskai 
Giedu dainelę ............ Marė čižauskienė Solo 
Gegužinė daina ..... .. Marė čižauskienė^ Solo 
Oželis .................... Lietuviškas 
Mes padainuosim ............ Lietuviškas 

E3243 Saulele Raudona ........... Lietuviškas 
” Beauštant! aušrelė .......... Lietuviškas

E3245 Gimtinė šalis ............ J. čižauskas. Baritonas 
” Sunku gyventi ......... J. čižauskas, Baritonas

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

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

” Eko fram Skandinavien ...... Skandinavų 
E45O3 Queen of the Mountains ....
• . On Tip Too ....___:.........
E4504 Young and Old, Mazurka .. 

j ” Home Again, Mazurka ..... 
i E4510 Polski przemysl niech nam

” Spiew wloscian Krakowskich 
E4534 International March ..

” Riviera March ......
Jestem sobie ulan zwawy......... Lenkiška Daina
Zamknij Kaska wrota . 
Khaki Boys March ..... 
Among Flowers, Valcas 
Piesn wolnosci.............
Jedzie ulan lasem ..... 
Red Heart Sweetheart, Polka 
One Evening With a Jolly Bunch 

E4615 Girls from the West .......... 
” Peasant Feast, Valcas.............

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

E4654 V gostiah ................. 
” Komičeskaja smies _........ 

E4658 Gypsy Love, Valcas ........ 
” Don Juan, Valcas .........., 

E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu .... 
” Spiewki oddzialu Beliny .

Country Fair ..............
Evergreen, Polka ..........i 
Homeward Bound, One Step 
American Beauty, Fox Trot 
The Bride ................. Balalaikų 
Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų 
Victory Dance ........... Muzikalis 
Everybody’s Gallop .... y.f Muzikalis 
Golden Youth ....... r...... Muzikalis 
Lights Out ......... ................ 
Cupid’s Dream ...... ............... 
Colibri, Valcas ........................ 
Piesn dziadowska 1 ................... Lenkiška Daina
Piesn dziadowska 2 ........... Lenkiška Daina 
Rosemary, Polka .............. Alpų Kvartetas 
Hop sa-sa, šokiui muzika ........ Alpų Kvartetas 
Stražacka Polka ........ ........... Orkestrą
Na Rozgrewkę, Oberek ................ Orkestrą 
Choma pjanyj ........ .... Ukrainų Choras
Oj chodyla divčina berižkom ..... Ukrainų Choras 
O Bože jezu. Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 
Hei bracia, czy wy spicie .......... Lenkų Choras 
Chlopskie wesele ............ Lenkiškas Duetas 
Jak wiesz že nie potrafisz ; ..... Lenkiški Juokai 

E6042 Kuba Jurek, Mazurka .......... .... Orkestrą

Ant Dunojaus bangų, Valcas 
Brangenybes, Two-step šokis 
Ispanų šokis ............... 

Pręludijos .. .........
Bože cos Polskę ..'.......... 
Z dymem pozarow ..... v , 
Jojne .................... 
Barykady .. .............. 
Cztery latka wierniem služil 
Byla babulenka. Kum i kurna 
Po ulicie mostovoj ...... 
Kak u nas .............. 
Strcjk ................. 
Bez roboty .. . ..............
Polka w šzafliku ......... 
Fraida na Saskiej kępie ...

Ę2767 Widok Warszawy,. Valcas 
! ”' Zloto i srebro ........... 
E2768 Marsz Poludniowej Ameryki .. 

” Trzy kamienie, Three step .... 
E2771 Troika ................. 

. ” Moskva ............... . 
E2812 Sybill Illusions, Valcas .. 

’■ Sybill Valcas.. ........
E2831 Kozak ...............

Trepak ................. 
Waleczny žolnięrz ........
Piosnka o Blašku .........
Magda, .................. 
Tego nietrza robic* ...... 
Oknisty, Mazurka ....... 
Spotkanie cyklistow ..... 
Polskie perly I .......... 
Polskie perly, II ........, 
Wiejski marsz .......... 
Kur bėga Šešupe ......... 
Karvelei! mėlynasis . ___
Krakoviak .............. 
Gdzie dom jest moj .. . 
Aforyzmy Kindermetha .. 
Hej’ z gory .............. 
Dajže Bože dobry čas 
Ne sam že ja oženivsia .. 
Dyvlius ja na nebo ...... 
Stoit javir nad vodoju .. ►. 
Diedukas, Polka ......... 
Saldžios lupos, Polka .... 
Stumbriškių polka .......
Jurgiuko . kazokas ....... 
Batų čystytojas, Maršas .. 
Saldus bučkis, Valcas .... 
Naujoji Gadynė .-.. .........
Dainius ................ 
Swaty .................. 
Dzwonek, Polka ........ 
Sotski . ................, 

O j dzigune ............. 
Leicht Gepack ........ . 
Lang, lang i st’s her.........
Weil i a guter Keri bin ... 
Plim, plim..........................
Medyk—“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina 
Nie wiem sam ........... 
Więzanka kwiatow Polskich 
Kujawiaki ludowe ....... 
Polka Mazurka ........... 
Pas-d’Espagne ............
Kto wesolo umie žyc.......... Lenkiškas Duetas Į 
Na wodzie ............... Lenkiškas Duetas 
Wieczory zimowe .......... ...... Akordeonas 
Dziadunio, Polka .................... Akordeonas 

E348H ’Nh fAlach Dunaju, Valcas ....... * Ąkordėonas 
’’ Djabelek, Polka ... ................ Akordeonas 

E3488 Posledniaja piaterka ............ Rusų Dania
Serdce liubvi, Mazurka ................ Stygų Orkestras
Carmeą Sylvia, Valcas ........... .. Orkestrą
Erinnerungen an Herkulesb’d, Valcas ... Orkestrą 
čto za Viešnia .................. Rusiška Daina 
Vdol dn fpo riečke .........' ...... Rusiška Daina 
Den Gospoden nastupaet r. ... .. Rusų Choras 
K oruziju ........................ Rusų Choras 
Ilgu, ilgu man ant svieto ........ M. Petrauskas 
Mano skarbas, Valcas ................ Orkestrą 
Sprzedana kanapa ....... Lenkiškas Monologas 
Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
Kometa Haleja .......... Lenkiškas Monologas 
Majcherėk u adwokatowej .... Lenkiškas Monol. 
Iz pod kamuška, Mazurka .... ...... Akordeonas 

■Gusayškaja. .polka .......... ^Akordeonas
Eih Herz und ein Sinn ......’. /........ Orkestrą 
Kartricr Madeln, Maršas ....... j ...... Orkestrą

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina

Orkestrą 
Orkestrą 
Kvederas 
Kvederas 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

Rusiška 
.. Rusiška 

E3885 Od ąela, do sela ........................... Ukrainų
Oj, na hori teren ............... Ukrainų 
Pareniok ..................... Rusiška 
Zviety .......................... Rusiška 
Kuba Jeneral ......... ....... Lenkiška 
Hosa Dyna .... .............. Lenkiška 
Hungary Šokis No. 14 ............ Smuiką Solo 
Penktaš Hungarų šokis ............ Smuiką Solo 
Marys moja, Valcas . . ..........  Akordeonas
Wesoly mazur ...... ............... Akordeonas 
Zwycięstwo, Mazurka .......... Klarnetą Solo 
E lėkt ryką .................... Lenkiški Juokai 
Testča ............ Rusų Katedralis Kvartetas 
Dunya ....... ......... Rusų Katedralis Kvartetas
Nowy Drug' .. ................. Rusiška Daina 
Uz ty niwa moja ...... ........ Rusiška Daina 
Gerkit šaltyšiai ........... Lietuviškas Choras 

Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras
E4O99 Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas 

” Jaunystės atminimai ...... Lietuviškas Monologas
E4115 Taniec w gorach. Mazurka . . ....................Orkestrą

Figlarna Zosia, Polka ..................... Klarnetą Solo
Na wšj, I ...................... Lenkiška Daina 
Na wsi, II ............ . .-. Lenkiška Daina 
čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
Presmfešno .......... Rusų Katedralis Kvartetas 
Modlitwa Panska ......;....... Lenkiška 
Ludu .moj ludu .. . ............ Lenkiška 
Owczareczek *...... .:........ Lenkiška 
Nie wydr'zecie .. %............... Lenkiška 
Rusų .Liuoąybės Maršas .................
Pity me ........................... Orkestrą 
Circus Clowns.................■. • . ' Benas
Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Elvito ežero bangos,. Polka mazurka .... Orkestrą 
Pilviškių valcas .................. Benas 
Pieęnoaci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas 
Czanijące Oczy, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Rūtų Darželis, Mazurka ...... ......... Benas 

Jaunimo Polka .............................................. Benas
E4241 Na fijarce ....... . . . ................... Lenkiška Daina

” Žyczenie .......................... . Lenkiška Daina

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

............... Orkestrą

..... ........ Orkestrą 
........; Orkestrą 

.. .............. Orkestrą 
.. 1......... Orkestrą

.... Choras 
..'.,..............Choras
.. Lenkiška Daina 
..; Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina 
.. Akordeonas Solo 
. .. Ukrainų 
...; Ukrainų 
.... Ukrainų 
.... Ukrainų

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 

_ Daina 
. -. Ukrainų Choras 

... Ukrainų Choras 
............. Benas 
............ Benas 
,........... Benas 
........... Benas 
... ' Akordeonas Solo 
... Akordeonas Solo 
...........-.... . Benas 
............. Benas 
..... Gitarų Duetas 
. 9... Gitarų Duetas 
. Ispaniška Orkestrą 
.. čigonų Orkestrą 
.... M. Petrauskas 
.... M. Petrauskas 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
................  Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

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

............... Akordeonas 
............... Akordeonas 
.... Švilpavimas Solo 
.... Švilpi varnas Solo 

.. M. Petrauskas 
........  M. Petrauskas 
.... Lenkiška Daina 
...... *.. .. Orkestrą 
....... Ukrainų Daina 
......... Ukrainų Daina 
.........Vokiška Daina 

.. Vokiškas Kvartetas 
. Vokiškas Monologas 
. Vokiškas Monologas

. ....... Orkestrą 
Daina 

.........,. Benas 
.. Xylo Muzika 
. Vyriška Daina 
........ Muzika
......... Orkestrą 
......... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

MA I S Y T I
Oj ra i Rach-ciach—Polka . 
Trzeįi Maj ................ 
Monte Cristo—Valcas 
Amerykanski Patrol .......

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

Polka pogotowie ........... 
Marsz Warszawsky .....r. 
Hymn do Bogarodzicy ...... 
Nie Opuszczaj nas .......... 

Hej na hori tarn ienci inut 
Divčia v siniach stojala .... 
Kozak ..................'.. 
Ktory mnie zechce.........
Chlopecka .. ..............
Tęsknota za krajem ....... 
Ne čužoho my bazajem ..... 
Balova lezginka ........... 
čy ty mylyj ............... 
Marš čerkesov ............. 
Nieplač Ditia ............... 
Aria Oniegina ........ .... 
Krakoviak ........... .
,ylitaly orly ............... 
Ciesz sie Matko Polski ..... 
Gwiezdisty marsz ......... 
Polskie tance, I .................;.
Polskie Tance, II ....,«.... 
Bal na Wawelu ................... .
Michas Silbergrin ... j .... 
Sposoby poznawania ....... 
To i owo ................ 
Wojtek, I . ..........cn.. 
Wojtek. II ............

> Jeszcze po kropelce ....... 
Ach, powiedz luba mi .....

> Wino i kobieta .........>... 
Elektryczne maszyny .......

t Steirsche.Tanze _l ...... >
Steirisme Tanze •’ll ./.'MA'-

I Zillertaler, Postillion Marsch 
Blaue Augen . .........

I Rodymyj kraju .......... 
Ridna mova ............ 

E984 Die veranglueckte I ...... 
” Die verunglueckte II .... 

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

E1036 Marsz-Polka ..........
’’ Polka ................. 

E1066 Alle Leute tuen as ..... 
” Mach’ Dich dran! ....... 

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

El 188 Goiserer Schuhplattler II 
” Goiserer Schuhplattler II 

E1247 Ungarų Šokis .......... 
” O kur buvai, dieduk mano 

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

E1266 Žyd przy telefonie ...... 
Więgierka .............. 
Santa Lucya . ......... 
Soltysiak ................ 
Siuda v Pitėr . .. .
Prežde i teper 
Reve ta stohne .......... 
Oj u Luzi ........ J......

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

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

E1314 Oj Dnipre, mij Dnipre .. 
Oj ščož dusi zahul ranaja 
Halt’s enk z’samm’ . .... 
Neuer steirischer;'Landler 
Szniul swatem u pana Karola Lenkiškas 
Kobieta i ksiąžką ...... Lenkiškas
Swier, swier . .u .. v..................... Mazurka,
Bronislaw—Marsz .»........., 

E1377 Polka Karasinskiego .....^...
" " Na talačh Dunaju Waltz ...... 

E1378 Busby—Polka i.‘. j
” Adam . J a-.- .. . p;......... .

E1416 Gluckssterne Valcas ..../..... 
,7 . Barto lomaus Valcas ..........

, . , E1440 Ėin Wintermarchen Valcas .. 
” Fruhlingstraume Valcas

EI441 Hemalsėr Kinder '........
Hopsa Polka ......*....
Frohsinn Polka , .■ r....,........ 
Nieder-Oęsterreichischer Tanz . 
Beim Kammcrfensterln ..........
Am Eislaufplatz . ?..:...........
Sulzer Lanlder .:'. ..........
Steirer Deandlm u . - . . . . .
Poloter ........ /...........t 
Utoplennik............ ........

E337

E338

E343

E368

E433

E558

E560

. E595

E596

E701

.... Vyriška 
.....  Vyriška 
,... Ukrainų 
.... Ukrainų 
...... Lenkų
... Benas Mazurka 

Armonikos Muzika 
, Armonika Maršas 
... Ukrainų Duetas I 
..................... Benas 
... Ukrainų Daina 
.............. Orkestrą 
iš operos, Baritonas 
......... Rusų Daina 

Orkestrą 
’... Ukrainų Daina 
............... Kvartetas

Dpetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas

. -Bęnas 

. Benas 

. Benas 
i Daina

.. Lenkiški 
,.. Lenkiški 
.. Lenkiški 
... Lenkiški 
.. Lenkiški 
.. ^Lenkiški 
.. lenkiški 

... Lenkiški

......... Ukrainų 
........ Ukrainų Duetas 
,.. Vokiškas Pasakojimas 
.. Vokiškas Pasakojimas 

...... Lenkiška Daina 

...... Lenkiška Daina 
.......... Akordeonas 
.......... Akordeonas 
.......... Akordeonas 
......... i Akordeonas. 
... Rusiškas Monologas 
.. Rusiškas Monologas 
. ...^....... .. Beitas 
...... y...... «r Benas.
......... čigonų Benas 
... .. Lietuviška .Daina 
Lietuviškas Monologas 
Lietuviškas  ̂Monologas 

. Lenkiškas Monologas 
,..........,. Orkestrą 
..........r;.,Daina 
. Lenkiškas Monologas 
.. Rusiškas Monologas 

........ Duetas 
Daina 
.Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

Monol. 
Monol.
Benas 
Benas 

...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
... Akordeonas 
Lenkiški

... Ukrainų
Ukrainų 

.. Ukrainų
Ukrainų 

,.. Ukrainų 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų 
... Ukrainų

Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

Vokiški. Juokai 
, Vokiški1 'Jhokai 
Klarnetų Duetas 

. .4.. Benas 
Rusiški Jubkaj 
Rusiškį- Juokai

.... Akordeonas 

.... Akordeonas 
..... Akordeonas 
.... . Alęordeonas 
....... Orkestrą 
.....'.. Orkestrą 
....... Orkestrą 
...... Orkestrą 

...... Xylofonas 

...... Xylofonas 

....... Orkestrą 

....... Orkestrą 

....... Orkestrą 

...... Orkestrą 
.*. Vokiška^ Daina 
.. Vokiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų

Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina

...................... Rusiška 
............. Rusiška 
......... ., ...... Kvartetas 
................ .... Benas 
. .i Glemžų Pranė, Monologas 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

.. M. Petrauskas, Tenoras 

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

M. Petrauskas, Tenoras 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas

. Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

_____ I Orkestrą 
... Orkestrą 
...... ... Orkestrą 
.. Lenkiška Dainą 
.. Lenkiška Daind 
._______Orkestrą

Orkestrą 
Akordeonų Duetas 
Akordeopų Duetas 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas

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

E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka ..
Mazur Wilanowskiego ......... 
Kur vėjai pučia .........> ...... 
Esu garbingas yyras ..................
Smiech, Polka .............. ......
Halina, Mazur .. ...........................
Atėjo žiemelė .X.............. 

Vai kad aš išjojau .........
E3842 Sveika Marija

” Avė Maria, Lotyniškai .........
E3855Kacheli ....... -...................

” Bajuški baju ..’................
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Smuikų Duetas 
Smuikų Duetas 
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 

.. Muzikališ^Kvartetas 

.. Muzikalis Kvartetas

E2543
,”Wspomnienia o Polsce.........

E2546 Blękity Dunaju, Valcas ..
•° Julia, Valcas ........................

E 25 80 šalies grožybė, Valcas .....
- - -Žuvininkų Valcas ...............

Kalnų aukštumose, Valcas ..... Akordeonų 
Kariškas marsas .............. Akordeonų 
Kochac to žic ..... .......... Lenkiškas
Wszystko przemija .................. Lenkiškas
Žyjmy poki kipi krew ............ . Lenkiškas>^ąetas
Barkarole ......... ... ..........  r...
Skowroneczek spiewa .........
Noc ksręžycowa .... ....
Raseinių Polka ............. 
Kazokas', Valcas ...... ■ ..... 
•Saulei nusileidžiant, V; jcas .. 
Mano mylimoji,, Valcas .... 
Onutė, Polka ........... 
Išreiškimas meilės, Valcas .. 
Visur linksma, Valcas ....... 
Šok Į ratą, Mazurka ... r.......

’'R27WI Rašėjas ir kaimietis ........
”* Teklytc-, Valcas ............

duetas 
Lenkiška Daina 
Lėnkiška Daina 

AKbrdeonas Solo 
Akordeonas v Šėlo 
‘-<*•3 ši Orkestrą 
....... Orkestrą 
........ Orkestrą

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

2271 St. Cląir Ave
1

....... Lenkiška Daina 
Varpas Solo ir Orkestrą 

Meksikonų Benas 
Lenkiška Daina 

. Lenkiška Daina 
Klarnetų Orkestrą 

Klarnetų Ork.
Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 

. Rusiški J Uokai 

. Rusiški Juokai 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 

, Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 

Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 

. Orkestrą 
Orkestrą

n Bialy mazur ............ ...................... .Orkestrą
E6043 Niewinna panna .. ... r Lenkiškas Duetas

Smieszna sztuka ........ ........ Lenkiški Juokai
E6044 Zgadzasz sie? .......... ..... Lenkiški Juokai

On byl dūžy, ona mala .... ...... Lenkiški Juokai
E6045 Piękna Warszawo ........ ... . Lenkiška Daina»» Slowianin, Mazurka ......... .................... Orkestrą
E6056 Kirka am Land ......... ............ Orkestrą

Bierpolka ..,............. • •••........ Orkestrą

Vasario 16 d. Telšiuose
(Specialiai “Dimi") •

Jau sukako penki metai kaip 
Lietuva yra nepriklausoma ® 
stybė. Ištiesų sakyti kaALie. 
tuvių tauta išgyveno tubs penkis 
metus pilnai nepriklausoma ir 
laisva, dar negalima: pasaulyje 
niekas nesistoja urnai, staigu, 
viskas keičiasi išpalengvo ir led 
tai. Gimęs žmogus, ne išsykio 
tampa žmogumi. Jis ispinno tu
ri pergyventi bejiegias,‘sunkiai 

’ kudikstės dienas, ir už kiek tik 
metų subręsta ir tampa savisto-i 
viu žmogum. Panašiai ir musą 
tauta turi išgyventi tuos sun
kius laikus kurius teikia jai už- 
vydųs priešai. Bene teisingiau 
•butų pasakyta kad sukako jau 
penki metai kaip Lietuvių tau
ta atgimė ir pasirodė pasauliui 
kad ji nori likti sayistovė, lygiai
kaip vaikas trokšta tapt subren
dusiu ir savistoviu- vyru. ’ Per 
tuos praeitus penkis metus tuoj ■ 
atgimusi Lietuvių tauta stengė
si kaip galima greičiau tapti su- 
ibrendusia. Stengėsi tą išreikšti 
savo darbais kad butų aišku pa
sauliui jog ji yra subrendusi ir 
jai auklės nebereikalingos. Tas 
didelis tautos troškimas ištikro 
išsipildė: ji tų metų ’begiu tapo 
pasaulio pripažinta niekam ne
priklausoma ir savistovi valsty
bė.

Ištiesų jau ’Lietuvos gyveni
mas nebe vaikiškas. Viskas at
rodo lyg vyriškiau, net ir šventes 
nebe tokios naiviškos atrodo.
Kaipo pavyzdį tautinio susipra
timo paimsiu šių metų šventę, 
kurios manifesacija atsiliko ir i 
Telšiuose, kaip ir kituose Lietu
vos miestuose.

Telšiuose šventės manifestaci
ją suruošė Telšių Apskrities Gy
nimo Komitetais. Manifestacija > 
prasidėjo 11 valandoj dieną. Ši
tą valandą visos organizacijos 
ir taip žmonės susirinko į baž
nyčią. Organizacijos buvo su 
vėliavom, pasirengusios demon
struoti po pamaldų. Bažnyčios 
apeigos buvo irgi paįvairinta pa
gerbimui tos-prakilnios šventes. 
Mišias laikė trįs kunigai: vienas 
kaip visados, o kiti jam tarna
vo ; paskutiniesiems tarnavo veik 
visi bažnyčios tarnai. ’Laike mi
šių giedojo bažnyčios choras ir 

i dūdavo Ugniagesių Orkestras. 
Bažnyčioj kunigas pasakė pa
mokslą, arba kitaip sakant pra
kalbą — nes daugiau kalbėjo 
apie Lietuvos politiką, apie Klai
pėdos krašto prijungimą ‘į Lie
tuvą, ’ apie Vilniaus išvadavimą 
ir apie Lietuvių negeistinas pu
ses bei ydas. Visą tai rišo su 
Dievo vale, gale.... nors taip 
padaryti nevisai sekėsi.

Po pamaldų minia ir atskiros 
organizacijos išėjo už švento
riaus, kur susitvarkė demonstra
cijai per miestą. Bet pirm pra- 
dėsiant demonstruoti orkestras 
sudūdavo himną ir po trumpos 
vieno kariškio prakalbos, prasi
dėjo vaikščiojimas, orkestrui 
griežiant, po miestą. < Veik vi-\ 
sos organizacijos esančios Tel
šiuose, neišskiriant Lenkų ir žy
dų, dalyvavo eilėse. Minia buvo 
skaitlinga, o joje nepaprastas 
tautinis dvasios pakilimas. Mat 
džiaugsmas ima šiandien kiek
vieną Lietuvį kad jis mato savo 
tautą ne kūdikiu bet jau subren
dusiu vyru. Bet gražų daro įs
pūdį žiūrint kiek ištolo. Toki; 
skaitlinga minia, kurios tarpe j 
plevėsavo organizacijų vėliavos, 
eina gatve papuošta vėliavomis j 
ir tautiniais papuošalais. Sau
lės spinduliai dar labiau gražina 
vaizdą, kuriuos lyg tyčia saulė

■ atsiuntė, nuvaikiusi debesis ir/ 
1 ruka kurie išryto buvo* miestą Į * * I
į apgaubę. Saulė, tartum troško 
i palinksminti ir paglostyti tą! 
j Lietuvį įkurs tiek pageidavo lai< 
i svės.ir tiek daug del jos kentėjo.;]

Demonstracija ilgai negalėjn 
i tęsėti: šaltis buvo didelis. Po, 
[ pasivaikščiojimo, viduryj miesto; 
i iš namo balkono pasakė kalbėto

jas trumpą prakalbą ir paskel
bė demonstraciją del šalčio už-j 
baigta, dūdų orkestrui ir gimna-,1 
zijos chorui sutartinai pagiedo
jus Lietuvos’Himną. Po to de
monstrantai išsiskirstė.

Tas dar nereiškia kad tuo ir j 
buvo šventė baigta. Vakare nfr 1 
kurios organizacijos surengėxdy-1 
kai pramogėlių bei pasilinksmi-1 
nimų. 5 vai. vakare buvo kine- 3 
m.a’tografas, o po jo paskaitos. į 
Kadangi lankančių buvo daug, | 
viskas buvo pakartota ir antru ]

Prieš SvioleKw
Klaipėdos mieste buvo 

bima nemaža Francuių 1 
civiliai parengtų, kurių 
boro kartu su senos Vob 
rektorijos žandarais uži 
tuvių savanorių kariui 
sunaikinti ir tuo budu 
senąją heimatbundinmi 
ką. Savanorių kariame 
das apie tai pranešė Fj 
PuL Transonui pažymi 
kad asmenį? pas kuriuos 
stą ginklų bus teisiami 
teismuose, o..kurie bus j 
•įtoitibios vietoje sai 
. Taip, pat savanoriu i 
nės vadas pareikalavo a 
iš Klaipėdos uosto šaut 

yriškus laivus kaipo ji 
gus ir kenksmingus kr 
dangi atvykusiųjų laii 
menė supirkinėja mk 
kias prekes kurios r 
kraštui, ir tuo didina t

Laiškas iš “Roj 
Miete Broleli: . 
"Tavo laišką ir pinigu 

uz ką tariu daug kar 
.Labai norėčiau mamytę 
į Lietuvą, kuomi ątlikči 
priedermę, bet ar bus 
ateitis parodys. Jokūbą 
kšėiojo 3,000 verstą į 

įkad leidimą, gavus gryžj 
tavą, tai nuėjus rado tą i 
nu jau išvažiavusį, , ir , 
jąm -nepažinau. Gal i 

-pragare ir j 
pabaigti. Broldi, rašai k 

, darbininką Amerikoje c 
tiktai 8 vimdąs —. o mes 

dirbame po 18 valandų, ii
■ didelio mdaibio nepavalgon 
soties na apsidengti negi 

.Brangumas neapsakomas: 
nes duonos svaras 23,000 n 
prasto kartono aršinas 5 
OilO r. /veltiniai batai 70,00 
r, (kokius Sibiriečiai neši 
karvutė kuri pirmiau ka 
# rabliji dabar 200 mflijoi

Wtidd
SIUVĖJAS

B? ®)HAS YT-

PfflJiosU“

omo
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sykiu. 6 vai. parapijos salėj at
siliko Ugniagesių Dūdų Orkes
tro koncertas, dainos, kurias dai
navo gimnazijos chorąs, dekla- 
maęijos ir paskaitos kurias lai
kė mokytojai ir gimnazistai. 
Žmonių buvo daugybė, net ne- 
sutil^o į salę, bet likusieji nebu
vo nuskriausti: 7 vai. Kanklių 
Draugija taipgi buvo suruošus 
pramogėlę, dainų, paskaitų. Kož- 
nas pilietis iš šių trijų surengtų 
dykai pramogų galėjo pasirinkti 
ir pilnai spėti dvi atlankyti.

ši šventė,- kaip matyti, buvo 
daug indomesnė bei prakilnesnė. 
Žmonės mėgsta pramogas bei 
pasilinksminimus, ir jei dar bu-

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų
TMD. 62 Kp. Choras 

KEARNY IR HARRISON, N. J. 
PENKIŲ METŲ ISTORIJA.

Parengė J. V. Baltrukonis. x

Vasario 16 d. Teliį
(Specialiai “DirviT) |

Jau sukako penki metai jį 
Lietuva yra nepriklausonuj 
stybė. Ištiesų sakyti 
tuvių tauta išgyveno tuos» 
metus pilnai neprildauso®| 
laisva, dar negalima: pastr 
niekas nesistoja urnai, atd 
viskas keičiasi išpalengvo ir| 
tai. Gimęs žmogus, ne

s įtampa žmogumi. Jisišpimg į 
’Iri pergyventi bejiegiasjanį: 
i kudikstės dienas, ir už fact ■ 
' metų subręsta ir tampa aah | 
.viu žmogum. Panašiai iru į. tų .piliečių kurie dar tautiniai 
tauta turi išgyventi tuoi i p 
kius laikus kūrins teikia jaii | 
vydųs priešai. Bene teismįf 
butų pasakyta kad sdkšoj; 

[penki mėtai kaip Lietuvių ti į 
-ta atgimė ir pasirodė pasui! 
kad ji nori likti sayistovė, IjJ: 
kaip vaikas trokšta tapt sotu 
dusiu ir savistoviu/ vyru. 11 
tuos praeitus penkis metusi! | 
atgimusi Lietuvių tauta steą 
si kaip galima greičiau tapte) į 
taendusia. Stengėsi tą išrei t 
lavo darbais kad butų aiškoi t- 
ąuliui jog ji yra subrendus’ t 
ai auklės nebereikalingos. 1. 
įdėlis tautos troškimas ištš l 
isipildė: ji tų metų 'bėgiu te Į 
usaulio pripažinta niekam 11 
□klausoma ir savistovi valį ■

Ištiesę jau Lietuvos gyva 
ąs nebe vaikiškas. Viskas 1 
ie lygr vjrriŠkiau, net ir šventi 
be tokios naiviškos atrak 
jpo pavyzdį tautinio susipn 
10 paimsiu šių metu šventi 
rios manifesacįja atsiliko i 
šiuose, kaip ir kituose Liete 
miestuose.

'elšiuose šventės manifestas 
neruošė Telšių Apskrities Gj1: 
o Komitetas. Mamfestacjjr 
n'dėjo 11 valandoj dieną, ši- 
valandą visos organizacija 
iip žmonės susirinko į tai 
ą. Organizacijos buvo siį 
vom, pasirengusios demon 
>ti po pamaldų. Bažnyčia 
ros buvo ifgi paįvairinta pa i 
imūi tos-prakilnios šventa! 
as laikė trįs kunigai : vieniu 
visados, o kiti jam tanu- 

paskutiniesiems tarnavo veik. 
bažnyčios tarnai. Laike ni 
giedojo bažnyčios choras ir 
avo Ugniagesių ’Orkestrą: 
nyčioj 'kunigas pasakė 
:slą, arba kitaip sakant p» 
>ą — nes daugiau kalKeji 
i Lietuvos politiką, apie Kiš; 
» krašto prijungimą'į Iš 
1, apie Vilniaus išvadavim 
pie Lietuvių negeistinas į» 
bei ydas. Visą tai rišo ■ 
ro vale, gale....' nors teį 
rryti nevisai sekėsi;
a pamaldų minia ir atskira: 
mizacijos išėjo už švento j 
s, kur susitvarkė demonstn: 
i per miestą. Bet pirm pn 
ant demonstruoti oikestn 
idavo himną ir po trump; 
o kariškio prakalbos, praš 

vaikščiojimas, oritestn ■ 
žiant, po miestą.< Veikt- 
organizacijos esančios T»: 
se, neišskiriant Lenkų gį' 
dalyvavo eilėse. Minia ta: 
Minga, o joje nepaprasto' 
inis dvasios pakilimas. JIi 
ugsmas ima šiandien kiši 
ą Lietuvį kad jis matom 
ą ne kūdikių bet jau subre . 
u vyru. Bet gražų daro K 
i žiūrint kiek ištolo; W 
Minga minią, kurios ta® 
ėsavo organizacijų vėtiare 

gatve papuošta vMiavatol 
elitiniais papuošalais. Ssį 
'pinduliai -dar labiau graši į 
dą, kuriuos lyg tyčia sav; 
imte, nuvaikiusi debesų I 
į kurie' išryto buvo mies Į 
iulbę. Saulė, tartum troi I 
iksminti ir paglostyti i r 
iU>vį kurs tiek pageidavo b į 
.jr tiek daug del jos kentei I 
emons'bracija ilgai negate į 
ti : šaltis ‘buvo didelis. 
vaikščiojimo, viduryj mis 
amo balkono pasakė kalta t 
trumpą prakalbą Ir paste • 
lemonstraciją del šalčiau 
ta, dūdų orkestrui irgiM 
i chorui sutartinai pagit* 
Lietuvos Himną. Po tol 
strantai išsiškirstė.
is dar nereiškia kad too i 
i šventė baigta. Vakare 1. 
os organizacijos surengei t 
pramogėlių bei pasilinkf 
;. 5 vai. vakare buvoti < 
ografas', o po jo paskai F 
angi lankančių buvo ii 
as buvo pakartota ir ant

snaudžia, šitokios pramogos pa-: 
trauktų juos į tautinį susiprati
mą, nes jose, viskas atspindi pa
triotiniai. šiandieną mažėja silp
navalių ir bevilčių skaičius, šian
dieną Lietuvis atsilankęs į šven
tę nebešišiepia pats iš savęs sa
kydamas : “Mes, Lietuviai, varg
šai, neskaitlingi, ir tapsime lai
svi, -nepriklausomi: juk mes ne
mokėsime tvarkytis ir valdytis.” 
Šiandien veik kiekvienas pilietis 
turi tvirtą viltį kad Lietuvių 
tautą gali būti nepriklausoma ir 
gali pati viena išsilaikyti, nes vi
są tą jiems parodo valstybės pro
gresavimas gerojon pusėn. Jei 
musų tautiečiuose yra viltis — 
darbo akstinas — tai musų tau
tai nebebaisus yra priešai, kurie 
paskutiniu laiku ėmė nusileisti 
musų pastangoms ir teisingu
mui. Tą turėdamas omenyje ga
liu sakyti kad .ateis laikai jog 
Lietuva bus galinga ir išvaduos 
savo kraštus iš priešu!

K. D.

Prieš Sukilėlius
Klaipėdos mieste buvo paste

bima nemažą Francuzų kareivių. 
. civiliai parengtų, kurių planas 

buvo kartu su senos Vokiečių di
rektorijos žandarais užpulti Lie- 

. tuviu savanorių kariutmenę, ją 
sunaikinti ir tuo budu grąžinti 
senąją heimatbundininkų tvar- 

. ką.. . Savanorių kariumenės va- 
_ daš , apie tai pranešė Francuzų 

P.ul. Transonui pažymėdamas 
kad asmenįs pas kuriuos bus'ra
stą ginklų bus teisiami karės 
teismuose, o. kurie bus pagauti

- ginkluoti tuos vietoje Šaudys, •.
Taip pąt savanorių kariume- 

nėsyadas pareikalavo atitraukti- 
iš Klaipėdos uosto santarvės ka
riškus laivus kaipo ^nereikalin
gus ir kenksmingus kraštui, ka
dangi atvykusiųjų laivų kariu- 
menė supirkinėja mieiste viso
kias prekes kurios reikalingos 
kraštui, ir. tuo didina brangeny
bę. (“Karys”.)

(Tąsa iš pereito num.)

Pradžioj 1921 -metų Choras 
surengė gražų j r linksmą drau
gišką vakarienę, ir laike vaka
rienės aukų Lietuvos šauliams 
tapo surinkta $1,572.80. Tai an
tras sumušimas rekordo: juk 
nei viena draugija ar kuopa ne
surinko tiek aukų kaip šis cho
ras.

■ Vasario 5 d. choras surengė 
balių, kurs davė pelno virš $100. 
y Balandžio 9 d. choras tapo už
kviestas ir dalyvavo Aušros Cho
ro koncerte Jersey City; čia jau 
dalyvauja kaipo milžiniškas ir 
gabus choras.

Gegužio 30 d. surengė dailų 
koncertą, kurin irgi publikos at
silankė Skaitlingai. -

Birželio 26 d. turėjo draugiš
ką išvažiavimą į Rockaway pa
jūrį.

Rugpjūčio 14 surengė kitą iš
važiavimą parke, ir pradėta ren
gtis prie kito koncerto, kuris ir 
įvyko Padėkavonės Dienoj (lap
kričio mėn.). Tai buvo antras 
milžiniškas koncertas kuris per
viršijo kitus koncertus.

Pradžioje 1922 metų turėjo 
surengęs balių.

Kovo 14 d. surengė puikią va
karienę, paskiau sukatoj po Ve
lykų turėjo surengęs 'balių, kurs 
nusisekė gerai.

Gegužio 30 d. surengė didelį 
koncertą, paskui į trumpą lai
ką turėjo išvažiavimą automo
biliais, vėliau surengė pikniką, 
o' pagaliąus turėjo “išvažiavimą 
laivu.

Choro puolimas ir vyčių agi
tacija. TMD. 62 Kuopos Cho
ras užbaigęs savo sezoną palei
džia visus dainininkus va'kacijų 
laikui, t. 
peticijas, 
ardytojai 
paleidžia
nas. sugriovimui TMD. 62 Kp. 
Choro.. Pirmiausia prisikalbina 
musų merginas į Birutės Chorą 

. ir paskui pagarsina kad niekas 
iš jų neprigulėtų į TMD. Chorą, 

. Ir užgirdęs tą kuris priguli, ap- 

. šaukia kad tas bus iš bažnyčios 

. išmestas, šitoks grąsinimas jau 
i pereina visus rubežius, ir štai 
. prisikalbina pas save tas pačias 

mergihas kurias lošiant “Živi
lę” visaip apkalbinėjo, išvadino 
bolševikėmis, raudonomis ir rau- 
donsiulėmis.

Taigi pasirodė kad tas kurs 
neina su vyčiais ir nešoka pagal 
jų muziką, tas jau jų suprati- 
įpu yra prakeiktas, nedoras, bol- 

, ševikas, ir tt. Bet kada tas pats

ka, del mokymo. Už keletos 
dienų įvyksta repeticija, į kurią 
atsilanko vyrų aštuoniolika, o 
merginų apie septynios, žinoma, 
merginų labai mažai, bet buvo 
viltis jogei bus ir daugiau, ir 
taip manant nebuvo apsivilta.

Lapkričio 26 d. 1922 m., Cho
ras surengė draugišką vakarie
nę j kurią atsilankė skaitlingas 
buris svečių ir labai visi buvo 
užganėdinti, ką liudijo jų kal
bos laike vakarienės. Tas va-i 
karas davė chorui $35 pelno.

Gruodžio 5 d. įvyko trečia po. 
atgijimo repeticija, į kurią atsi
lankė stebėtinai skaitlingai; tik 
naujų šį sykį prisirašė vienuoli
ka, ir dabar skaičius choro na
rių yra apie 50.

Choras pradėjo tmdkintis di
delį veikalą “Brolžudys”, kuris 
jau buvo statyta, j

Prie kitų mažesnių darbų, su
rengė koncertą Lietuvos operos 
artistams.

Taigi, gerbiamas skaitytojau, 
kaip pažvelgi į praeitį, kiek čia 
surandi truso, kiek energijos pa
dėta, kiek pinigų išdėta, kiek 
surengta koncertų ir kitko, kiek 
perstatyta teatrų, kiek patar
nauta visuomenei — vis tik pa
sišventimu dailai, ne partijai, 
ne politikai.

Dabar irgi T. M. D. 62 Kuo
pos Choras yra užsibrėžęs di
džiausius darbus nuveikti, tik 
vietos Lietuviai visi ispieskimės 
prie šio chąro. Choras neklausi
nėja ar kur kitur priklauso dai
nininkas ar ne, bile tik myli dai- 
1Q-

Lai gyvuoja Tėvynės Mylė
tojų Draugijos 62 Kuopos Cho
ras*! (Galas.)

šventas daiktas: kad ne jie, — 
sako Norkus, — gal nieko nebū
tų Lietuva turėjus. Jie vistu: 
stovi ant sargybos. Patarė ne
klausyt visokių Amerikoj esan
čių paskalų apie šaulius, ir tuos 
kalbėtojus kurie turi drąsos ką 
negero sakyti ant šauilų, vyti 
lauk. Jis kalbėjo daug, ir iš jo 
kalbos galima buvo suprasti kad 
Lietuvos liaudis kaip mūras sto
vi ir kad jokia jiega jų nepri
vers pasiduoti vergijon. Jis pri
minė ir apie už tepimą ^svetimom 
kalbom buvusių iškabų Kaune. 
Buvo gana klausytojams juokų 
apie tai girdint, žydeliai, sako, 
buvo išsigandę, kada rado už- 
mozotus parašus prie savo krau
tuvių.

Taip “Vienybiečiai” užbaigė 
seimelį su dideliu pasiryžimu 
darbuotis ir remti savo brolius 
kovotojus anapus jūrių. Išpirk
ta dar 25 Šerai ar daugiau. Vi
si išsiskirstė apie 9 vai. vakare.

šėrininkas.

‘EKONOMIJA - SOCIALOGIJA 
POLITIKA

y. perstoją laikyti re- 
ir čia choro priešai ir 
pasinaudoja proga, ir 
savo agitacijos rnaši-

. Laiškas iš “Rojaus”
Mielas Broleli:

Tavo laišką ir pinigus gavau, 
už ką tariu daug kartų ačiū. 
Xabai norėčiau mainytę, išleisti 
į. Lietuvą, kuomi atlikčiau savo
priedermę, bet ar bus galimai,'4>risideda prie jų (arba per di-
ateitis parodys. Jokūbas suvai
kščiojo 3,000 verstų į; Tomską 
kad leidimą gavus gryžti į Lie
tuvą, tai nuėjus rado tą'komiso- 

■ rių jau išvažiavusį, ir parėjus 
jąm—- nepažinau. Gal teks ta
me “rojuje’’-pragare ir gyvybę 
pabaigti. Broleli, rašai kad, jus 
darbininkai Amerikoje dirbate 
tiktai 8 valandas .— o mes čionai 
dirbame po 18 valandų, ir iš to 
didėlio uždarbio nepavalgome iki 
soties nei apsidengti negalime. 
.Brangumas neapsakomas: rugi
nės duonos svaras 23,000 rublių; 
prasto kartūno aršinas 5,000,- 
000 r.; veltiniai batai 70,000,000 
r. (kokius Sibiriečiai nešioja)1; 
karvutė kuri pirmiau kainavo 
20 rublių dabar 200 milijonų ru
blių, et....... '

Tavo Sesuo Jieva.

Rusijos žydų valdžia tyčiomis 
neleidžia svetimų šalių žmonėms 
gryžti j savo kraštus, nes jie su- 
gryžę ir apsakydami savo "gerą 
gyvenimą rojuje^’ sugriautų vi
sus melus sovietų agentų ir juos 
pakartų. — Red.

JOHN TIDD
' SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS

PIRMOS KLESOS. z

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

del j vargą pritraukiamas), tuo 
kartu jis yra doras, teisingas^ 
Šventas ir baltas. *

Taip atkalbėjus daugelį mer
ginų ir vyrų iš TMD. Choro, šio 
choro priešai rankas trindami 
šūkauja kad TMD. Choro dau
giau jau nebėra, jau jis yra mi
ręs. Bet tas džiaugsmas ir šu- ' 
kavimas neilgairi.

TMD. 62-ros Kuopos Choro at
gijimas. Viskas aprimo, visur 
tyku, jau daugiau negirdėt dai
nelių, vietos parengimuose, visur 
aprimę, štai ateina rugpjūčio 
6 d. 1922 m., t. y. sukanka pen
ki metai kaip Choras buvo su
organizuotas su didžiausiu upu, 
o štai dabar jis ilsisi sau ramiai.

Prabėgo dar pora mėnesių, ir 
štai vietos veikėjuose pasigirs
ta vienur-kitur balsas jogei bū
tinai turim atgaivinti TMD. 62 
Kuopos Chorą, ir suėję vienas 
kitam paduoda ranką ir prižada 
dirbti.-

Ir štai Choro raštininkas A. P. 
Milinavičius sušaukia choro su- 
rikinkimą spalio 19 d. 1922 m. 
Atsilanko labai mažai — apie 
dvylika ypatų, bet visi išsireiš- 
kia ir pasižada dirbti.

Už poros savaičių tampa su
šaukta antras susirinkimas, šis 
jau kiek skaitlinges-nis, ir šiame 
susirinkime tampa išrinkta val
dyba: pirmininku J. V. Baltru- 
konis, pagelb. — J. Biškauskas, 
rašt. — A. P. Milinavičius, ka- 
sierium — J. A. Bubilius, ir pa
galiau tapo nutarta susižinoti su 
buvusiu mokytoju, gert. Velič-

BROOKLYN, N. Y.
“Vienybės” šėrininkų šuva- ' 

žiavimas. Kqvo 3 d. atsibuvo 
“Vienybės’.’ Bendrovės šėrinin
kų suvažiavimas New Plaza sa
lėj. Pirmihinkas J. O. Sirvydas 
atidarė susirinkimą trumpai už
mindamas jog šįmet suvažiavi- ' 
me neturim keleto-šėrininkų, ku
riuos mirtis pakirto. Taipgi pri
minė pirmuosius “Vienybės” lei
dėjus, ' Paukštį ir Brazį, taipgi 
Klaipėdoj kritusius už laisvę, ir 
paminėjo jog Klaipėdiečiai yra 
tos pačios idėjos kaip mes esam, 
ir paprašė jų pagerbimui atsisto
tu. Visi tyliai sustojo laikyda
mi galvas nulenkę apię 3 minu
tes. .,ę

Perskaityta raportai ir apkal
bėta dienotvarkė, po ko pertrau
kta pietums. Po pietų daugiau 
šėrininkų Suėjo, visi buvo geram 
upe, ir 'buvo svarstoma kaip ga
lima butų greičiausia pradėt lei
sti dienraštis. Visokių buvo pas 
tarimų, bet visų labiausia rodės 
jog reikia daugiau agitacijos, ir 
visi pasižadėjo darbuotis.

■' šįmet iš direktorių išejb J. O. 
Sirvydas, šabunas ir P. Bukš- 
naitis, taigi reikėjo rinkti kitus. 
J. O. Sirvydui nepriėmus kandi
datūros toliaūj jo vi,etoj daugiau
sia balsų gavo Ks. Strumsks. 
Taip išrinkta šie trims metams: 
P. Bukšnaitis, V. šabunas ir Ks. 
Strumskiš. «

Ant pabaigos, atėjo svečiai — 
tik ką iš laivo išlipęs K. Norkus 
su Lrutu. Jis papasakojo pla
čiai kaip paimta Klaipėda ir kas 
daugiausia prie to darbavos. Jis 
sakė kad daugiausia veikė Ame
rikos Lietuviai ■— A. Ivaškevi
čius, A. M. Martus, ir vienas Chi- 
gietis (vardo •nenugirdau). Jie 
prisidėjo savo drąsiu žodžiu, ir 
A. Ivaškevičius su pinigais, Lie
tuvos šauliai gi su kardais ir sa
vo gyvastimis. “Jus, broliai, ne
galit persistatyti kokia žmonių 
buvo linksmybė kai priversta 
Francuzus nuleist savo vėliavą, 
o iškelt Lietuvišką. Tik ten bu
vęs gali tą jausti”. Atvežė jis 
paveikslėlių Klaipėdos karžygių 
ir apdalino visiems, patardamas 
Amerikiečiams kiek galint rem
ti šaulius. Lietuvds šauliai tai

C. BROOKLYN, N. Y.
Neprigulmybės šventė. Vasa

rio 25 d. Kun. Kodžio parapijos 
salėj iškilmingai apvaikščiota 
Lietuvos Neprigulmybės penkių 
metų sukaktuvių švente. Susi
rinko gražus žmonių būrelis.

Pirmiausia Ks. Strumskis pia
no skambindamas su publika at
giedojo' Lietuvos Himną. Po to 
perstatė kalbėti “Vienybės” re
daktorių J. O. Sirvydą. Jis la
bai plačiai nupasakojo Lietuvių 
pasiryžimus atgauti savo valsty
bę kaip turėjo prie Kunigaikščio 
Vytauto, kurios netekę kovojo 
•per ilgus metus, ir štai jau da
bar atkovojo; jau viso pasaulio 
valstybės Lietuvą pripažino; Tik 
dar vienas priešas — tai Len
kas — liko. Įsivilkęs Francuzo 
kailin dar smaugiu 'musų brolius 
ir turi pasigriebęs'bnisų sostinę 
Vilnių. Mes henilleisim rankų, 
sako, tol kol neatsiimsūm .Vilnių 
iš Lenkų. grobikų. ,Į Jo kalba la
bai publikai patiko;. Paskiau pri
minė kad šį apvaĮ^ščiojimą rei
kia kuo nors pažymėti’, taigi rei
kia paaukauti Lietuvos reika
lams. ■ Tuoj vienas žemaitis at
nešė dešimtinę ir padavė saky
damas: “Mes duosim Lietuvai ir 
Lietuvą bus. musų; mums nerei
kia grobikų ; šalin: plėšikai iš 
Lietuvos žemių!” Abelnai aukų, 
surinkta 76 dol.- su centais.

.Buvo garsinta jog kalbės S. 
E. Vitaitis. Bet jis nepribuvo, 
taigi pirmininkas paprašė kad 
pil: K. širvydienė pratartų kelis 
žodžius. Ji prisiminė delko Lie
tuviai pasiryžę taip-kovot sU 
priešu; apipūsakojo kaip -buvo' 
gera gyvent po Vokiečių letena, 
kaip jie Lietuvius .vargino ir’vis
ką nuo jų atėmė ir varė kaip šu
nis dirbti be jokio ^mokesčio, tik 
už juodos kavos puoduką; nega
lėjo žmohės liuosai eiti bažny
čion, nepasiklausę Vokiečių; ka
reivis lydėdavo žmonės į bažny
čią, o po pamaldų vėl tūrėjo visi 
susirinkti ir 'kareivis vėl juos ve
da namon. Jei katras pavėlavo 
tas buvo baudžiamas'. Tokiose 
aplinkybėse gyveno Lietuviai ir 
išmoko kovot ir saugoti tą bran? 
genybę kurią atgavo, ir iš jų' 
niekas jos neatims. Nežiūrint 
kokie bus valdininkai-, ar jie su
manus ar ne, beit liaudis visados 
bus ant sargybos... Tik ir mes 
sykiu', Amerikos Lietuviai, bu
kim sargyboje, pagelbėkim savo 
broliams visai atsiimti sayas že
mes. Taip ji ir užbaigė, publi
kai nulydint plojimu.

Ten Buvęs.

GERA PROGA KRIAUqUI 
kuris norėtų turėti darbą ant vi
sada. Darbas prie taisymo ir 
prosymo drabužių. Atsišaukdar 
mi praneškit už kiek dirbtumčt 
ant savaitės. Gerą vyrą priim
čiau į partnerius. ■ (11)

M. ARMINAS 
2720 S. Washington Ave. 

Saginaw, Mich.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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Francijos Revaliucija. Parašė Madelaine Avietė; 
naitč.. Worcester, Mass., 1917, p. 75 .....->

1465. Iš Ko Kįia Melai ir Visokios Skriaudos žmo
nijoje: ' Svarbus Kun. V Dembskio veikalas'' •' 
apibūdinantis tikėjimo intekmę ir slopinimą j 
žmonių dvasios bei kunigų sloginimą žmonių*-’; ' J 
jos. Shenandoah, 1899, p. 171 ........ . . .. . Į.O)),

1466. Imtynės varguolių su bagočiais. Pagal angli
šką parašė kun. V. Dembskis; II. Socialistų: 
Suvienytose Valstijose platforma. Išguldė Df.

. J. Šliupas, lymouth, Pa., 1900, p. 22 .........';" 'X0c
1467. įtekmė socialistiškų sąlygų ant visų kultūros, 

šakų. J. Stern. Vert. J; šidaras. Geri pamoki- ';
. - įiįni'ai darbininkams, kaip pagerinti savo būvį. . 

" Plymouth, Pa., 1908, pusi. 94 .. .; ......,'
1468. Išganymas vargdienio. Piešinys Dr. Jono Šliu

po, Antra laida. Knygelė pamokina kaip page- 
■'S rinti savo gyvenimų. Baltimore, Md., 1897, pu- 

šlapių 50 .................................. ...........
1470. Išvogimas iš Paviako 10 kalinių j.............. .....
1476. Japonų Konstitucija. Istoriškas dalykas iš tbt " 

lipiųjų rytų imperijos politiškos perinamos,, 
-Parašė Dėdė. Vilnius, 1906, p. 32 ........
Kaip Maskolija Persekioja Lietuvą. Parašė;. 
Kun. V. Dembskis. Chicago, 1900, pusi. 15 .. 
Kaip žmonės su ponais kovojo. Sokiečių sukili
mas Ispanijoj 16 amžiuje, Anglijoj 16 amžiuje. 
Parašė A. J-tis. Chicago, 1908, p. 34 
Kur musų išganymas? Iš visur surinkta mede- 
ga musų programui. Parašė P. Daujotas.

"^Knygelė didelės istoriškos vertės. Jos turinys 
Latvią judėjimas, Politiškos part. Čekijoje. Da- 
baltinė Lenkija ir jos siekiai. Kapitalizmas ir

- tautiškas klausimas Lenk .Politiškos partijos 
Lietuvoje ir jų istorija. Statistiški bruožai: 

. | , kiek kas turi žemės, jos našumas, skolos, gyven
tojai, pramonės ir tt. Plymauth, Pa., 1902, pu- 
slapių 117 .,........................................ ..

1490.'Kunigija ir svietiška valdžia. Margį piešiniai. 
Parašė P. Medekša. Labai akyvi aprašymai 
apie dvasiškos ir svietiškų valdžių darbus ir jų 

. susidraugavimų. Plymouth, 1902, p. 43 .... 
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, 1909, pusi. 92 ......

1492. Kodėl Streikus Pralaimi? Kaip Išlaimėti? 
Darbininkų judėjime naudingas aprašymas. 
Vertė A. Baltrušaitis. Pittsburg, 1909, p. 41 
Kaip valstiečiai kovoja už žemę ir laisvę. Iš 
rusiškos vertė P. Narvydas. Brooklyn, N. Y., 
1908, pusi. 40 .............................. 
Kas Tie Socialistai ir Ko Jie Nori? Socialis
tų idėjos ir jį jieškinių braižinys. Vertė M, 
Dirsė. Brooklyn, 1918, pusi. 27 is
Ką Turime Veikti Del Musų Išganymo? Del 
Lietuvių Amerikoje sUpiešė Stasys- Kirvis. 
Scranton, Pa., 1896, p. 16 .......................... ’..
Kaip Sicilijos valstiečiai kovojo už savo tiesai. 
Parašė E. iš M. Plymouth, Pa., 1906, pusi. 24...; 
Keletas minčių apie mirties bausmę, Parašė P; 
Johnson. Brooklyn, p. 16 .................
Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žingeidi kny
gutė iš politiškai-ekonomiško klausimo, kurių

1443.

1444.

1446.

1448.

1455.

,1456.

1458.

1459.

1463.

1481

1482.

> 148Š.’

1506.

1507.

1508.

1519.

1523.

1624.

60c

ibc

20c

16c

20c

16c

16c

26c

60c

10c
Keletas

06c

36c

50c-

25c

35c-

60e

jlfe

turėtų kiekvienas protaujantis darbininkas per
skaityti. Pagal K. Kautskį parašė Z. Aleksa. 
So. Boston, Mass., 1914, pusi. 28.............

1525. Kas yr* taip, o kas ne taip? Iš anglų kalbos 
vertė A. J. Karalius. Puslapių 264. Labai pri
einamai išaiškina socializmų. Kaina ..........

1526. Karės Baisenybės Lietuvoje. Pragyventų va
landų atsiminimai. Parašė Juozas Kudirka. 
Su autoriaus paveikslu. Prietikiai laikė di
džiosios karės. Chicago, 1916, pusi. 55 __ _

1527. Kaip Gyvena: Latviai, Anglai, Suomiai. ^Ap
rašymas tų trijų tautų vidujinio gyvenimo, •

" ju reikalų tvarkymo ir abelnai supažindini
mas su jais. Parašė M. šalčius. Susivie;. 

in'r... nijimo Lietuvių Amerikoje leidinys, ' New 
York, 1916, pusi. 65 .......... \

1528. Kaip Darbo Žmonėms Išsiliuosuoti. ii.’ N. 
Tolstojaus laiškas valstiečiui 1905 metais. 
Vertė Edm. Steponaitis. Brooklyn, 1909, .

1529. Kultnriški 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 
Kur Teisybė? Sukruskime. Parašė Kun. 
F. K. St. Šimkaus ginčai su kunigais ir kiti . 
kunigų reikalai. So. Boston, 1917, p; 14 .... 
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. 
1916, pusi. 28...... 
Keletas žodžių apie 
Darbus Kražiuose ir 
Vilniuje. Kruv.ino atminimo vaizdelis, 
je, 1895, p. 18 .......
Kas tie Socialdemokratai? Vertimas iš Uk- 
tainų kalbos, atliko' J. Bekampis. Vilnius, 
1906, piisE 16 .s. C",;. ?........

. Kas iš Ko Gyvena? Parašė Dirkštein. Socia- 
lio gyvenimo vaizdelis.

, Lithuania In Retrospect and P^spect. D-ro 
J. Šliupo Anglų kalboje--------- 1— —:1“’—
apie Lietuvos praeitį, ir 
rikos Lietuvių jaunimui neskaitančiam Lietu
viškai bei padovanojimui Amerikiečiams su
pažindinimui jų su Lietuva. New York; 1915,

< pusi. 97, apdaryta audeklų ,....$1.00 
1536. Lietuviai! ar gerais keliais žengiame priekin?

- Nuoširdus atsiliepimas j lietuviškąją visuomenę 
■J 'Dr. Jono šliupo. Shenandoah, Pa.; 1907, pu-, i

: slapių 47 ............ ..............................į>.. 2fe
15?7. .Labdarybė pirmiaus ir dabai-'. Parašė P. La-

fargue. Vertė M. N—as. Telpa čia: I. Seno-, 
'tės-pagonų labdarybė, II. Vyskupų, ir vienuo- 
Hų labdarybė ir III. Buržuazų labdarybe. Chi-.

: .i ■ ct^b.' Ill., 1908, p. 36
1540. Lietuvių Klausimas Europinės Kares Metu, 

įšattinėlis žinių ir faktų apie Lietuvos klau-
'■•siml} didžiosios karės bėgiu ir.Lietuvos stovį.

-•o. ''-Parašė’A. Rimka. New York, 1'915, 102 p. ..
1541. ; Lietuva ir Jos Reikalai. Tautiškas Lietuvos 
. Hąįekizmas. Parašė B. J-s. Vilniuje; p. 20., 
45:42; -Lietuviai Amerikoje —.Dr., Jono Šliūpo kal- 
- Štiš ' sutrauka, laikytos birželio 5 d. 1910 m.

: Chicago).' Su istoriškais Lietuvos paveik- 
y.'.ū'L šiais'. ’Labai naudnga pasiskaitymui. Scran

ton, 1910, pusi. 20 __ .ū'. .i.—įi,.’..................... 10c
1544. Moteris; ir jos vieta žmonijoje. Parašė J. Lau- 

A,' Kis. šita knygelė aiškina moterų-klausimų, to- 
?vi-b akyva perskaityti moterims ir vyrams.
•(oi-K Kalbėtojai joje atras sau daug medžiagos, Chi- 
1!; ufc cage, 1908, pusi. 47.:. .-.I,.......     20c
'1646. Moteris ir socializmas. Labai puikus veikalas, 

'todėl tūri rastis kiekviėhŪ" darbininko stubelėjT
P į' Kaina ............ :...........7. į .'1.,1$1.00
i.įj> Apdaryta ..,L,p,,...........'į.:,.'.,;... $1.60
>1546. Moterų Padėjimas Evangelijoj: ir Apaštalų Ra- 
•j G u-štuošėl Parašė Z. Alekna, ši knygelė išaiškina, 

‘ . ;k'o|;is moterų, padėjimas buvo gilioj senovėj ir
: j:,( '‘KfŪp lįnjc.hioterų atsinešdavo Kristaus apaštalai 

ir pats Kristus kurio mokslą skelbia dabartinė
4. tnusų dvasiški ja. Ypač patartina jų perskaityti 

'moterims.1 Kaina ........... 20c
'15'47-; Musų dielės. Per ką Lietuva kenčia*. Parašė

Žįųogus. šitoje knygelėje'yra parodyti visi* mū
sų skriaudikai, kurie, ųiinfa vien iš mūsų triūso, 
-Plymouth, Pa., 1901, pusi. 31 .................................. ,10c
Moteris ir politika. Parašė Lili Braun, verte 
R. Augys. Knygelė rašyta darbo žmonėms.
Philadelphia, 1908, pusi.. 60 ................................. "25c
Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai iš dabarti
nio, darbininkų padėjimo.Parašė Antonovai.
•So; Boston, Mass., 1909, pusi; 40.........-.10c 
Materialistiškasis Istorijos Supratimas. La- 
peliai iš. proletariškosios filosofijos. Medega 
riš Greilicho, parašė Z. Aleksa. Labai nau
dinga knygelė kiekvienam. So.- Boston; Massi, 

KKlMg, pusi: 80...T.'.‘.A’.?. J'...
Nuosavybės išsivystymas. Parašė Paul Lafar- 
į^iĮė. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 167, Vie
nas iš svarbių .veikalų socializmo literatūroje. 
Gvildena privatiškos nuosavybės vystymosi 
klausymų. Kaina 
Nuosavybė ir darbas. Sulietuvino A- J. Kara
lius. Puslapių 18. Labai, prieinamoje kalboj 
aiškina sunkiai suprantamą klausimų nuosavy
bės ir darbo. Kaina ................ ......
Nuo ko Priklauso Žmonijos Nuotikiai. Is
toriškų nuotikių vystymosi priežastis. Pa
rašė Jan Kochanowicz, verte A- J- Kara
lius. Philadelphia, 1911, pusi, 24 ......

1563. Olga Liubatovičiutė. žingeidus vaizdelis iš 
gyvenimo, nihilistui arba politiškųjų žmogžu
džių. M. Stepiaiuco, vertė Stasis Kirvis. 
Chicago, pusi. 40 .........'.............. ............

1565. Priedelis prie lietuviško klausimo. Raštelis 
gvildenantis lietuvystės reikalus po valdžia Ru
sijos ir po įtekme lenkystės. Chicago, Ill., 1906, 
puslapių 38 ..................................................

1573. Politiškoji ekonomija, kas ji yra ir ko ji mokina. 
Pagal D-rų J. B. Marchlewskj ir kitus sutaisė 
V. R. Račkauskas. Philadelphia, Pa., 1909, pu
slapių 84 ........................................... ............

1674: Paklydėliai. Parašė J. Gerutis. Shenandoah, 
Pa., 1907, pušį. 63 ........................

1577. Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. Shenando- 
. ah, Pa., 1907, pusi. 161 ...................■.

1579. Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo 
Rusijoje. Istoriškas braižihys buvusio Ru
sijos caro gyvenimo ir jo galas didžiosios ka
rės audroms siaučiant, taipgi trumpa istori
ja suvirš 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 ....
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Vytis. Pittsburg, Pa.

Nežmoniškus Maskolių 
apie teisimą Kražiečių

Tilžė-

Vilnius, 1906, p. 32
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Gražus Sandariečių koncertė
lis. Pereitam nedėldienyj Good
rich name Sandaros 18 kuopos 
susirinkime atsibuvo nedidelis 
bet puikus koncertėlis. . Visi da
lyvavę buvo pilnai patenkinti.

Susirinkimą atlaikius, kuria
me padaryta keletas naudingų 
nutarimų, prasidėjo programas.

Prie išpildymo programo daly
vavo p-lės J. M. Baltrukoniutė, 
A. Jankauškiutė, A. Aržuolaičiu- 
tė, E. Grigaitė ir A. Zdanis. Jie 
sudainavo keletą dainelių solo, 
duetais, trio ir kvartetais. Pia
nu akompanavo p-lė Jankaus- 
kiurtė, kuri tarpais ir skambino 
paskirai.

Po programo prasidėjo Lietu
viški šokiai ir žaislai.

Sandaros 18 kuopa tokius pro- 
gramėlius rengs kas susirinki
mas, nuolat ką naujo nariams 
ir svečiams patiekiant.

šis Sandaros susirinkimas bu
vo skaitlingiausias iš visų kokie 
buvo pereitais ir šais metais.

šitokia paįvairinimas kuopos 
susirinkimų įvesta kuopos pir
mininko A. Lapinsko sumanymu 
ir pasidarbavimu.

Neužmirškit saviškių Lietu
voje — pavasaris juos užtin
ka be Litų. — “Dirvos” Agen
tūra.

Solo.

T. M. D. 20 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 
kovo 18 d., nuo 2 vai. po pietų, 
Goodrich name (1420 E. 31 St.). 
Dar nevisi nariai esat atsiėmę 
savo knygas ateikit atsiimti. ,

Piknikai. Dabar dar nelaikąs 
apie piknikus rašyti, ir jų dar 
niekas nerengia — nesiruoškit 
nei važiuoti. Bet jau beveik vi
sos vietos draugijos ir kuopos 
yra nutarusios rengti vasaros 
laiku piknikus ir išrinkusios ko
misijas suradimui vietų.

SLA. 14 kuopa rengiasi j pik
niką kada nors vidurvasaryje.

Važiuos piknikuot ir Sanda
ros 18 kuopa, nes pereitam su
sirinkime išrinko A. Zdanį ir V. 
P. Banionį surast gerą daržąį

Dabar reikia dar rūpintis apie 
žieminius parengimus, o vienas 
iš tokių — grasiausias šio pava
rto veikalas — bus “Salome” ku
rį rengia Sandaros 18 kuopa po 
Velykų, balandžio 22 d. Lietu
vių salėj.

Vietinis.

Nuo pradžios šių-metų Oleve- 
lande nuo nuodingos degtinės 
jau astuoni,žmonės galą gavo.

Neįžiūrint persekiojimų dau
gybė ją daro ir parduoda; nežiū
rint apakimo, paraiižiaus ir tnir- 
čių daugybė ją perka ir geria.

Miesto taryba perleido taisyk
les kuriomis gazo kompanija tu
ri pristatyti gyventojams gazą 
nuo 40 iki 75 centų už 1000 ku- 
biškų pėdų, nežiūrint kad majo
ras tą buvo atmetęs.

Majoras nori verčiau priimti 
kompanijos išlygas negu netek
ti miestui gazo.

Gazo kompanija tokį tarybos 
atsrrrešimą matydama sako jog 
jai geriau bus sulaikyti gazą ne
gu ginčytis.

Gazui sulaikyti nustatyta lai
kas gegužio 1 d. Nežinia ką gy
ventojai darys gazo netekę.

Clevelando gatvekarių darbi
ninkai pasidavė taikymo tarybai 
reikale jų ginčų sU kompanija 
už naujas mokestis. Derybos 
su kompanija ėjo keletah savai
čių kada algų pakėlimo klausi
mas iškilo. Darbininkai grąsi- 
no streiku.

DIRVA

Laukiama svečių. Clevelando 
Moterų Komitetas Lietuvos naš
laičiams šelpti laukia žymių sve
čių iš Lietuvos, kurias perstatys 
ir visai Clevelando Lietimų vi-j 
suomenei. Tos viešnios yra tai 
gerb. Dr. D. Šleževičienė ir V. 
Vencienė, Lietuvos Moterų Glo
bos Komiteto atstovės iš Kau
no. Abi jos yra geros kalbėto
jos, o 'kaipo pirmos moterįs iš 
Lietuvos kaipo ' visuomenės or
ganizacijos atstovės, sukėlė ne- 
nemažai susižingeidavimo.

Joms rengiama gražus priė
mimais per Velykas — Winton 
Kotelyje atsibus Velykų vaka
rienė su margintais kiaušiniais, I 
kuriuos pačios moterįs rengėjos 
tenai nugabens. Tenai atsibus 
gražus koncertas su dainomis ir 
šiaip pamarginimais.

Utaminke po Velykų, balan
džio 3 d., Lietuvių salėj atsibus 
tų gerbiamų viešnių prakalbos.

Užsisakyti vietas ant vakarie
nės galima jau dabar pas rengė
jas (Batlrukonienę, Banionienę, 
ir “Dirvoje”). Marė.

“Dirvos” Agentūra užvedė dar 
tampresniuš,rysius su Lietuva, 
ir nuo dabar siuričiami per šią 
Agentūrą pinigai j Lietuvą eina 
pusau pigiau negu per kurias ki
tas agentūras, Lietuviškas ar 
kitokias.

Visokių dokumentų — dovier- 
nasčiu ir popierų partraukimui 
giminių iš Lietuvos — parupini- 
mas ir giminių partraukimas 
yra musų Agentūros speciališ- 
kumu.

Elyria, O., po 30 meftų pargry- 
žo į savo namus numirti tūlas 
vyras kuris 1893 metais pradin
go kaip jo pati Clevelande liko 
nužudyta. Jis buvo jaunas vy
ras tada, ir po pačios mirties pa
sišalino. Dabar sugryžo ligotas 
ir tuoj mirė sesers glėbyje.

Vienas kunigas sakydamas pa
mokslą Baptistų bažnyčioj išsi
reiškė jog žmogus paeiną ne iš 
beždžionės beS&ji iš. ąeilp.,} Kurią 
tiki į evoliuciją iš beždžionės jie 
klysta, pasakė kunigas. Asilų 
pienas yra lygiai tokios pat su
dėties kaip moterų ptenas, todėl, 
anot jo, žmogus turėjo paeit iš 
asilų veislės, jeigu ne Dievas jį 
rojuje sutvėrė.

Centerburg, O., nusižudė ban
ko kasierius ir vice prezidentas. 
Nieko blogo su banko pinigais 
ir šiaip reikalais nepadaryta, ir 
nežinoma kokia jo nusižudymo 
priežastis.

Vienas darbininkas gavo nuo 
Lamports Company $30,000 už 
paneštas žaizdas kada jį tos 
kompanijos trakas sužeidė. Jis 
buvo suspaustas tarp savo troko 
ir anojo, ir liko negalįs ant vi
sados.

Vienas kunigas kalbėdamas 
aną dieną Clevelande išsireiškė 
kad biedniausį atlyginimą gauna 
krikščionijos darbininkai. O tas 
jų atlyginimas yra ne pinigai 
■bet žmonių dūšios kurias jie del 
dangaus išgano.

šiais amžiais labai mažai dū
šių jie išganyt gauna.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bije diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje Įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį.
PerkeTkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš ban’kij 
ten kur jie buvo palikta.

THE A; B. SAVINGS & LOAN CO
3352 Superior Av. Cleveland, O

Pereitais metais Clevelande 
gimė 21,689 kūdikiai, mirė tik 
9,350 žmonių. Taigi gimimų bu
vo 12,159 daugiau.

Cleveland u i negręsia išnyki
mo pavojus.

PER “DIRVĄ” SIUNČIANT, 
LIETUVOJ GREITAI GAUNA 

PINIGUS

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 5 po pi®f

Nedėliomi* 
nuo 10 ’ki 12 

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO 
‘Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų 

Įžanga dykai — Kolektų nėra.
Wm. Abel Salėj, 701.7 Superior Avė. '

Miesto darbininkų samdymo 
biure yra reikalavimų 1,000 dar- 

ibininkų, bet jų negauna. Praėjo’ 
laikai kada tūkstančiai stovėjo 
prie 
bą.

biuro laukdami gauti d ar

AKRON. OHIO
Nesenai Clevelando vyskupas 

atsiuntė savo pasiuntinius Ak- 
ronan ištirti Lietuvių parapijos 
stovį, ir budavotos bažnyčios sko
las peržiūrėti. Pasiuntiniai su
vadino visus kontraktorius ku
rie prie Lietuvių bažnyčios sta
tymo“* darbavosi; susirinko jų 
apie desėtkas su savo bilomis. 
Kada vyskupo pasiuntinis vieno 
klausia: ką tu veikei? Atsako: 
stogą dengiau. Kitas: skiepą 
kasiau.; trečias — plytas daviau; 
'kitas — lentas daviau. Ir tt. Ant' 
galo klausia J. Vasiliausko iš 
Baltimorės: Na o ką tu dirbai 
prie 'bažnyčios? Visi kiti yra 
amatininkai, ir jie neperdaug te
reikalauja už savo teisingą dar
bą, už ką tu nori nuo parapijos 
dvidešimts devynis tūkstančius 
dolarių? Parodyk ką tu dirbai.

Vasiliauskas tada perbraukė 
sau veidą ranka keletą kartų ir 
sako: Jie visi feikeriai, Lietuvių 
bažnyčiai davė keletą senų an- 
trarankių plytų, keletą mąstų 
senų lentų, o pinigus mes siun- 
tėm Juozukui ir jisai sakė kad 
Akrone tuos pinigus išleido.

Tada vyskupo pasiuntinis sa
ko: Tu Akrone pinigus išleidai, 
o Lietuvių parapija turi atsaky
ti, ir nesi-sarmatiji neteisotai 
jieškoti ko tau nepriguli. Pas
kui klausia Vasiliausko: Ar tu
ri raštus, prirodymus nors kad 
ir į Akroną pinigus siuntei? 
. Vasiliauskas pamaišė 
savo tuščiąme maišelyje, 
nerasdamas sako: Čgi aš 
direktoriatą ir anas man 
kad mes tiek pinigų esam 
dę ir 'kad tu, Vasiliauske, be 
musų negali jokių sutarčių da
ryti.'

Tada esanti visi kontrakto- 
riai kaip pradės šaukti ant Va
siliausko kaip žvirbliai 'kanapė
se, net maniau kad Vasiliauskas 
iš sarmatos galą gaus. Bet ma
tyt jis turi geras akis, ir delnų 
peiburną braukdamas žiuri. O 
tie kontraktoriai jį bara ir bara; 
Mes esam svetimtaučiai, net ne 
katalikai, ir esam patenkinti są
žiningu užmokesčiu, o tu skai- 
taisi Lietuviu, ir kataliku, nieko 
nedirbęs prie bažnyčios ir rei
kalauji tiek pinigų. Tuo viskas 
ir užsibaigė. Meiženis.

ranka 
nieko 

' turiu 
sakė 
išlei-

PARDAVIMAI
MINKŠTŲ GĖRIMŲ, tabako ir 

cigarų krautuvė parsiduoda; 
reikia parduoti greitu laiku — 
kaina prieidama. F. A. Leimo- 
nas, 1421 E. 17 St. (arba ten 
pat ant antrų lubų jei nerasit 
apačioj.) (12)
CIGARŲ 'krautuvė ir Biliardų 

stalai parsiduoda; geroj vie
toj ir geras biznis. Parduodu iš 
priežasties apleidimo miesto. 
Randas 7501 St. Clair av. (13)

NAMAI PARSIDUODA
8 <kam., vienai šeimynai, netoli 
Norwood ir Superior. Lotas 40 
xl20. Kaina $8,200.00
10 kamb. del 2 šeimynų, su ga- 
radžium, netoli Superior ir Nor
wood Rr. Kaina $9,000.00 

18 kam., del 2 šeimynų, mažas lo
tas, Baiiyss avė. Kaina $6,500. 
Reikia Įnešti $2,000.
JOHN ZULICH (12)

6426 St. Clair Ave.
ANT RENDOS keturi 'kambariai 

viršuje, su elektra, maudyne 
ir visais patogumais. Kreipkitės 
nuo 5:30 vakare. Pageidaujama 
be vaikų. 1219 E. 83rd St.
SIUVĖJŲ reikalinga dviejų pir

mųjų rankų prie mašinos dar
bo. Alga nuo $25 augščiau. Lie
tuviška siuvykla. 3348 E. 49 St. 
(Imkit E. 55 karą,, eikit į E. 49 
Street.) (12)
SIUVĖJAI reikalinga tuojau — 

prie vyriškų drapanų darbo.
Atsišankit greitai pas S. Rakau
ską, 2Į53 St. Clair Ave.

ŠĖRAI MAINAIS ANT BONŲ 
Gera proga apsimainyti $550.00 
vertės Šerus Amerikoniškos įs
taigos už $200 vertės Lietuvos 
tonų, nes aš išvažiuoju į Lietu
vą ir man nebus paranku turė
ti Amerikoniški šėrai. Kreipki
tės 8014 Bellevue avė.

Kad siunčiami iš Amerikos pi- 
'nigai greitai pasiektų adresatus 
— tai musų firmos pirmutinis 
uždavinis. Męs žinome kad tik
tai tuomet gali išsidirbti platus 
ir pasekmingas biznis jei teikia
mieji patarnavimai yra teisingi, 
greiti ir sąžiningi. To mes ir 
laikomės, tarpininkaudami mu
sų draugams ir skaitytojams 
persiuntinėjime Lietuvon pini
gu-

Laiks nuo 'laiko skelbsime pi
nigų priėmėjus kurie gavo pi
nigus siųstus per “DIRVOS” PI
NIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ. Jų 
visų nesugansmsimle, tat pasi
tenkinsime tiktai kai kuriais:

Ignas Semėnas, Paežeriuose. 
V. Jarašius, Kietaviškyj. 
J. Lažiaunikas, Kiaulupyj. 
J. Buivydas, Juodeikiuose.
J. Šimkus, Lazdynėj.
M. Viskontienė, Salantuose.
P. Barkauskas, Liet. Kariume

nėj.
K.
D.
A.

Dainius, Kagrinėj, 
Praškevičienė, Rokiškyj. 
Vidugiris, Kariumenėj.

J. Bagdonas, Kariumenėj.
E. Brazauskaitė, Kėdainiuose.
O. Stalgienė, Klėtkininkuose.
V. Buivydas, Kilovoje.
J. ■ Liesins, Kulbiuose. .
P. Kunsaitis, Vilkaviškyj.
Jei negalime pristaltyti pini

gų, del neaiškaus adreso ar del 
kitokių priežasčių, — grąžiname 
siuntėjui. ■*/

Musų laikraštis tarnaująs vi
suomenei nuo 1915 metų, yra 
tiek įsigijęs pasitikėjimo žmo
nėse kad .jie drąsiai kreipiasi su 
visokiais reikalais. Taigi nesi
gailėsite jei kreipsitės pas mus 
klausdami kurso Litams — pas 
mus gausite daug, pigiau ir ge- 

I riau negu kitflr.
Pinigų siuntimo veikale, per

kant laivakortes atsitraukimui 
iš Lietuvos giminių, keliaujant 
Lietuvon, darant visokius rejlen- 
tinius raštus Lietuvoj gyvenan
tiems ir čia pat, — visados krei
pkitės į “DIRVOS” Agentūrą, 
adresuodami šitaip:

7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

(Vietiniams: Agentūra atdara 
ir vakarais.)

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

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

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

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

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

8205 Euclid Avenue.

REIKALAVIMAI
Reikalauju gero siuvėjo (kuris 
galėtų dirbti prie “kotų”). Dar
bas atsakantis. Užmokestis ge
ras. Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie (11)

J. KEMEŽA 
167 Columbia Ave., 

Vandergrift, Pa.____

Nituotojai ir kitokie 
Darbininkai

Reikalinga darbininkų prie visokių 
geležinių darbų, nituotojų, muterkių 
kaitintojų, mašinistams pagalbininkų, 
geležų karpytojų ir paprastų.

VAN DORN IRON WORKS CO.
2685 E. 79TH STREET.________(12)

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo ..................................
Palanga, Naglio kalnas..........
Susigriežimas j..............
Lietuvos Ežerai ................
Dravės ........ ...............................
Regėjimas ...,............................
Nerys ................................ . .......
Giedras Vakaras ......................
Tyrinėjimas ............;............. ..
Liūdnas Kraštas ......................
Kauno Apielinkėse Vasarų ___
Palanga. Jajuryje ..................
Nemunas ties Kaunu ..............
Į šviesių Praeiti ......................
Murmano Kraštas ..................

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pašto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.’ 
WWAVWWiVWWWAVi 
I LOUIS EISENBERG į 

Turi Geležinių Daiktų, Pečių,5
Kvartų, Varnišių, Cinuoja, s 
Lieja ir Stogams dangalų į 
1169 East 79th St. N. E. į

Princeton 1387-K į 
>/AVAW>VAWAVAViAW>V

5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c

PIRMOS KLESCŠ 
MAUDYNĖ 

Šalto ir Šilto Vandens 
1246 SUPERIOR AVE. 

1243 PAYNE AVE. 
Netoli East 12th St 
PIRMOS KLESOS 
PATARNAVIMAS. 
Ateikit Persitikrint.

Kaina 25c. * 
Užkviečiam Lietuviui
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(Ti 

He only Litii 
Pnblisted W 

OhioLithu 
Yarij 

pin the United 
Cnnzde and 1 
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NAMAI,
Malonus Namai!

Perku, mainau ir parduodu lotus, 
stubas ir biznius. Peržiurtu do
kumentus, dydus ir kontraktus, 
ir atstovauju Nasco budavojimo 
kompanijų.
Jeigu turi lotų, vieton mokėti 
taksus, statyk stubų ir imk ren- 
dų. Del platesnių paaiškinimų' 
kreipkitės:

V. Greičius 
nasco co, "Atstovas 
8014 BELLEVUE. AVĖ.

il 12 j

..l'SaS'5.

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 

ilrdeimantinius 
dalykus irmu- 
zikališkūs ihs- 

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE-

No- 12

Nau
NEISTEN

"KRIKŠ

<►

DR. J. T. VITKUS
Llctnria Gydytoju ir Chirurgą*

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

NsdUdisniais nuo 3 iki 4 v.al

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

<►

.25

<►.25

.50
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.58
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30 
$1.00

Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa- 
107 pusi.............................................................35

TEATRALIŠKI VEIKALAI 
Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapnas 
— Bibliška meilės drama (ne religiška

PASARGA LIGONIAMS!
Chiropraktikų sveikatos bū
das duoda geras pasakines 
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.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptiekęs

DR. FELANAS
Akių Specialistas

1286 Norwood Rd. 
Gydo įvairias Akių Li
gas ir prirenka Akinius 
kas ketverge vakarą 

nuo ,7 iki 9.

PRANEŠIMAS
Dr. Francis L. Kennedy’s 
Dantų Taisymo Ofisas 

atdaras bizniui kaip vi
sada. Mes duosime tą 
patį paganėdinantį pa
tarnavimą kaip pirma. 
Mrs. F. L. Kennedy už- 
žiurės ofisą.

Manager
Dr. M. A. Bonhard.

Randolph 2377

Dr. Francis L Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 

subatomis ir kitais Vakarais.

t

Į

i

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND. O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumaa.
8707 BUCKEYE RD.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:s: dantistas t=::

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Strset
Cleveland. Ohio.

YOTANS & NEWRONIS
ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 

KOMPANIJA.
Suveda vielas į namus ir 

dirbtuves.
6210 DIBBLE AVE.

Princeton 1964-R.

Rinkimuoi
Di
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MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI
Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 

amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su r a veikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 

istoiiją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi......$1.00
Ta pati audimo viršeliais .................. ’........... $1.75

Kss Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 

dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi............75
Drūtuose audimo viršeliuose .................................. $1.25

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

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

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiaiusi filosofijos rai
tai Įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 ..$1.00 
Audimo apdaruose .. J............................  $1.75

Mohnmedo Kelionė j Dangų ir kiti svarbus raštai: 
Ar mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli nuo Že
mio Dangus? Ar turi Žmogus Dūšią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl Žiemą 
šalta; Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 
šeimyna. Parašė K. S. Karpavičius. 126 pusi .. .50

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
stnovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu- 
bus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi- 
sj puslapių yra 35........................................................10

Užtekanti Saulė—^Patriotizmo, meilės ir mokslo pa- 
vaikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius .................................. .35c

Pastulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 

žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55...............-.............

POEZIJA IR BELETRISTIKA
Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 

mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius. Pusi. 67 .............. . ..........

Tėvynės (spūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis Su paveikslais atspausdintais gražia 
žulia spalva. 80 puslapių ......................................

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

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 4J . ....*.

Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius, 
luslapių 144 .................. ......................................

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 172 ......................................................

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

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

Laimės Bejieškant —_ Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo, 
veikslu).
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Juozapas ir
JAktas II) ___  ____ _ -jMĮĮĮ____ ____
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptą. Parašė K. S. Karpavičius. Pusi. 117, su 3 
paveikslais. Lošia 3 moters ir 10 vyrų. Septyni 
atidengimai....................  50

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška 5-kių aktų 
tragedija-drania. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi...........

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

, kiutė. Pusi. 67 ..........................................................
Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 

dainomie ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Z. Bagdžiuniutė. Pusi. 50 ...... . .

Balon Kritęs Sausas Nesikelsi — Komedija garsaus 
Francuzo Moljere, perstato turtingo kaimiečio bė-_ 
das apsivedus su panaite. Visai tinka Lietuvių" 
scenai. Vertė Šarūnas. Pusi. 54 ......................

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

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

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lietu
vos krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsibuna 
šiais laikais, antras — 13-me 
2 vyrai. Parašė K. S. K. Pusi

“ D I R V 
7907 Superior Ave.

.50

.35

.25

.25

.25

.25
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šimtmetyje. Lošia 
24............................15

Cleveland, O
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ninkai.

Ohio vafellji 
jose ir visuos' 
reiškia normai 
ir bizniy gerovi 
sty darbai vyst 

šie metai m; 
iš tykiu kaip k 
daro turėti; “gi 

, Clevelande bu 
®®kiai;automi 
Ho 59 nuoš. da 
vo per pastarus 
vhiio industrija į 
po nesusipratimy 
gas. Vietomis d 
teiko. Kaip kuri 

[Stoka darbininku,

B Roterdamo ] 
Yorka laivas su 
ir Hoiandijos ukii 
aijnomis, kure vj 

valstijas ap 
lauky.

Amerikos darbi 
M^ia darytis ai 
J*š komuništy-rai 
*° ketoju ant jy ki 
®uįi varyti.


