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DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

OS KNYGOS

T Sustreikavo 20,000 angliaka- 
L/sių . Valijoj (Anglijoj) sustrei- 
;7 kavo 20,000 angliakasių reika- 

, Jaudami įvedimo vienos didelės 
■ unijos. Jie nori kad ir nieunijis- 

tai ir unijistai kitos unijos su- 
t aidėtų. į vieną. I

40,000 angliakasių Rhondda 
distri'kte padavė pareiškimą jog 
sustreikuos bėgyje dviejų savai- 

f čių tais pat tikslais.
Anglijoj, Norfolk apskrityje, 

į Sustreikavo 10,000 laukų darbi
ninkų susirašę į uniją.

Jie pametė darbus protestuo
dami prieš ūkininkų pasiryžimą 
numažint jų algas.

Gręsia audėjų streikas. Bos
ton, Mass. — Nauj. Anglijos 
aiudinyčių darbininkai, kurių y- 
ra apie 300,000; renka spėkas 
reikalavimui algų pakėlimo ant 

i- 15—nuošimčių. - Judėjimas pir
miausia pradėta Fall River, kur 
dirba 36,000 audėjų.,

New Lexington, O./ vėjas už
darė keletą angliakasyklų, keli 

. išimtai darbininkų liko be darbo. 
; Audra nutraukė elektros vielas 
• ir reikėjo darbas sulaikyt iki pa- 
t taisyta.

" Wilkes Barre, Pa., Beilin dir- 
btuvės pakavimo sandėlyj pri
klausančiam DuPont parako iš- 
dirbystei, eksplozijos užfnušta 

I trįs darbininkai.
Kelly Island, O., 500 darbinin

kų dirbančių prie akmenų skal
dymo gavo pakelt algas po 5c.

I ant valandos.
Niles, O., paleidžiama darban 

tūli stovėję geležies tarpinimo 
pečiai. Viena 'kas čia dabar yra 
tai darbininkų stoka. Darbai ei
na pilnu smarkumu;’

Dirba su poteriais. Duquoin, 
Ill. — Valier kasyklpse anglia
kasiai įvedė poterius prieš pra
tiesiant darbą 'kasyklose. Kas 
rytąs nusileidus į gelmes atkal
bama trumpa maldelė.

w Popiežius paaukavo $25,000 
r ’kenčiantiems Vokiečiams darbi

ninkams Ruhre.
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Marion, HI. — Keletui dienų 
pertraukus tardymą Herrin, Ill., 
skerdynių kaltininkus, teismas 
vėl panaujinta, šeši darbinin
kai tardoma,už užmušimą An
tano Mulkavičiaus birželio 22 
d. pereitą mėtą.

Lisbone, Portugalijoj, kovo- 
vant sū kepyklomis prieš duo
nos brangumą, 'prie kelių kep
tuvių durų mesta bombos; vie
noj keptuvėj sužeista 4 darbi
ninkai. . ■<

Ohio valstijoj visose industri
jose ir visuose miestuose, apsi
reiškia normaiiška darbų eisena 
ir biznių gerovė. Laukų ir mie
stų darbai vystosi.

šie metai manoma bus vieni 
iš tokių kaip kartais pasitaiky
davo turėti, “geri metai”....

1 Clevelande budavojimas eina 
smarkiai; automobilių darbai pa
kilo 50 nuoš. dangau negu bu
vo per pastarus du metu, Siu
vimo industrija atėjo į normalį 
po nesusipratimų už naujas al
gas. Vietomis dirbama pervirš 
Saiko. Kaip kuriuose ‘darbuose 

t stoka darbinirikų.
Iš Roterdamo pribuvo į New 

Yorką laivas su 400 Vokietijos 
ir Hoiandijos ūkininkų ir jų šei
mynomis, kure vyksta į vakari
nės valstijas apsigyventi ant 
laukų.

Amerikos darbininkų unijos 
pradeda darytis aršesniais prie
šais komunistų-raudonųjų ir li
ko kelmu ant jų kelio jų propa
gandai varyti.

Nauji Lietuvos Seimo 
Rinkimai Gegužio 

12—13 dd,
Kaunas, kovo 21 d. — Kovo 

'13 d. klerikalų išrinktas Lie
tuvos Prezidentas Stulginskis 
paliepė Lietuvos Seimui išsi
skirstyti dėlei to kad Seimas 
nepriėmė naujojo ministerių 
kabineto deklaracijos ir neuž
tvirtino kapineto sąstato.

Nauji rinkimai į Seimą pa
skelbta busią gegužio 12 ir 13 
dienomis. Klerikalai tikisi iš
laimėt! rinkimus ir sudaryti 
savo didumą kad galėtų Lie
tuvą savaip valdyti.

Valstiečių-liaudininkų blo
kas, žydai, bolševikai ir so
cialdemokratai atstovai (38) 
balsavo prieš naujojo kabine- 

. to deklaraciją, o 38 klerikalų 
atstovai išvien balsavo už ją.

KLAIPĖDOS REIKALE
Kaunąs, kovo 14 d. (Elta).

Ambasadorių Tarybai katego- 
i riškai pareikalavus iš Lietu
vos vyriausybės kad ji Klai- 

. pėdos prie Lietuvos prijungi
mo sąlygas priimtų be rezer
vų, Lietuvos vyriausybė davė 
atsakymą kad ji sutinkanti 
sū sąlygų principais. (L.I.B.)
Maskva. -— Užrubežinių rei- i statyti kaip laikytis ir kokiu bu

kaiti minirteris čičerin, savo no- tfu paskubėti Airijoj taiką.
tą į Londoną, Pąryžių, Berliną » » »
ir Romą, pareiškia jog aliantų Dublinas. — Tris Valstijas 
nutarimas kaslink Klaipėdos ir kareiviai ir vienas respublikonas 
Nemuno nebus Rusijos pripa- - ” . -
žinta.

Kaip “Išrišta” Lietuvos* 
Lenki jos-Rusijos-

Paryžius. —- Ambasadorių ta7 
ryba nusprendė kad Vilniaus sri
tis butų prijungta 'prie Lenki
jos, ir tokiu budu, tarybos nuo
mone, bus užbaigta ilgi ginčai 
taip Lietuvos ir Lenkijos kurie 
prasidėjo su želgowskio užgro
bimu Vilniaus 1920 metais.

Kovo 20 d. prasidėjo čia de
rybos, po tarybos užžiura, tarp 
Klaipėdos atstovų ir Lietuvos 
ir Lenkijos valdžių del nustaty
mo dalykų atatinkančių abiem 
tom valdžiom Klaipėdoj reika
lus turėti.

Galvanauskas, kuris rezigna
vo nuo pnemjerystės, iškeliavo 
į Paryžių pasirašyti sutartį del 
Klaipėdos uosto, tečiau nujaučia
ma kad Kauno valdžia paisiprie- 
šins ambasadorių nutarimui ati
duoti Vilnių Lenkams.

Aliantų ambasadorių taryba 
taipgi užbaigė vieną iš kebliau
sių klausimų kilusių už rubežius 
tarp Rusijos iir Lenkijos.

šis tarybos žygis buvo tiktai 
paprastas užtvirtinimas Rygos 
sutarties taip Rusijos ir Lenki
jos ir priėmimas dabar esančios 
padėties. Formaliai aliantai ne
buvo priėmę Rygoj padaryto? 
teritorijų padalinimo sutarties, 
labiausia kaslink rytinės Galici
jos. Tas klausimas daug sykių 
buvo pakelta Tautų Sąjungos po
sėdžiuose ir vis pasibaigė bė ga
lutino nusprendimo, del ko Len
kai buvo labai susirūpinę.

šiame ambasadorių tarybos 
posėdyje Lenkų užrubežinių įtei
ksiu ministeris .kategoriškai pa
reiškė jog Galicijos klausimas 
yra užbaigtas taip kaip Lenkai 
niūrėjo, ir kad apie tai nebus 
kalbos.

Amerikos Prekybinio 
Laivyno Atstovas 

Lietuvai
Washington, kovo 15 d. (L. I. 

B.). — Suv. Valstijų Shipping 
Board paskyrė savo atstovą Lie
tuvai, Dorsey Richardson.

Drąsina Vokiečius Dar
bininkus Laikytis

Hamm, Vokietija. — Vokie
tijos Prezidentas Ebert da važia
vo tiek arti prie Frąncuzų oku
puotos zonos kiek tik galima ir 
atlaikė eilę entuziastiškų konfe
rencijų su darbininkų vadais, 
indurtrialistais ir viešųjų darbų 
viršininkais. Mieste jis buvo 
entuziastiškai sutiktas ir svei
kinamas šukavimais-. Darbinin
kai kasyklų ir plieną liejyklų at
vykę iš okupuotos srities prisie- 
kavo “laikytis iki galo”. Ebert 
užtikrino jog valdžia stovės su 
jais, ypatingai aprūpinime mais
tu ir apsaugojime nuo išnaudo
jimo. ■

Su prezidentu buvo keletas 
ministerių, kurie irgi laikė pra- 

i kalbas.

Popiežius Tyrinės Airiją 
, Roma. — Msgr. Luzip>_Jųx- 

j,skirtas vykti Airi j on, tenai ty
rinės neramumo priežastis ir 
apie tai informuos Vatikaną, iš 
ko paskui popiežius galės nusi- 

užmušta kilus mūšiams gatvėse.
Mieste visi pasilinksminimai 

ir sportai uždrausta neapribo
tam laikui.

Gaudo Komunistus Bel
gijoj .

Brusselis. — Penkiasdešimts 
naujų kratų padaryta įvairiuo
se miestuose visoje Belgijoje ko
munistų namuose ir raštinėse. 
Paskutiniam komunistų kongre
se esą buvę padaryta slapti nu
tarimai nuversti dabartinę Bel
gijos valdžią.

Ruhro Darbininkai Nori 
Taikos

Essen. — Darbininkų taryba 
kuri egzistuoja tarp Ruhro ka
syklų ir dirbtuvių darbininkų, 
kaip paaiškėja, siūlo garantijas 
jog bus pristatyta' Francuzijai 
anglies kiek reikės jeigu Fran
cuzai ištrauks savo armiją iš 
Ruhro.

New Yorke, kovo 17 d., šv. 
Patriko, Airijos patrono, paro
dą laikant, t>uvo paskirta 3,200 
policistų užžiurėjimui' tvarkos, 
kadangi buvo bijoma riaušių ko- 
kios galėtų kilti tarp respubli
konų ir Laisvos Valstijos sim- 
patizatorių. Maršavo apie 8,000 
Airių. Keletas respublikonų, su 
parašais smerkiančiais Valstiją, 
norėjo įsigauti į maršuotojų ei
les, bet policiją neleido.

Niagara Falls, N. Y. — Jauna 
mergina nušoko i Niagaros van- 
denpuolį ir. nupųldama į s'krar 
džias tenai žuvo.

Apleido kelionę į Rusiją. — 
Šią vasarą taręsi keliaut Rusi
jon 'keletas senatorių ir atstovų 
•bei šiaip svečių patyrinėjimui 
sovietų rojaus, nutarė tą kelio
nę užbaigti nepradėtą.

RUHRE TERORAS 
NESILIAUJA

Dusseldorf; —• Vienas Pran
cūzas kareivis Užmušta ir trįs 

’ kareiviai ir'.tr'į'S gelžkelio darbi
ninkai sužeista sudužus Francu- 

.ziškam traukiniui vežusiam ka
reivius į Reinlaiidą kovo 16 d. 
Trūkis buvo iškreipta iš kelio ir 
fižledsta ant prekjinio trūkio.

Dinamitu išardyta gelžkelio 
tiltas ant Kaikvįtn upės netoli 
DuSsėldorfo. Pirmiausia buvo 
apšaudyta Francuzai patroliai, 
bet niekais nesužeista.

Netoli Koblenzo nekirsta tri
jų myli ilgio telefono ir telegra
fo ■ vielos ir keturiolika utilita
rių vielų.

Wiedau stotyje mesta bomba.
Iš Friemersheim pranešta jog 

keturiasdešimta kareivių užmuš
ta ir' daug sužeista Frąncuzų 
traukiniui susimušus su prekir 
niu trukiu.

Augšt. Silezijoj angliakasiai 
išėjo streikan protestuodami 
prieš" taip vadinamas apsigyni
mo draugijas, ir reikalauja jų 
išsiskirstymo.

Berlinas. — Buer* mieste vėl 
atsibuvo skerdynės. Du Vokie
čiai užmušta. Išviso čia užmuš
ta vienuolika žmonių — du Fran
cuzai ir devyni Vokiečiai.

Recklinghausene kilus riau
šėms Francuzai užmušė tris Vo
kiečiui.

Essene vėl buyo kilę teroras, 
po šovinio į Fraitcuzą sargybinį. 
Francuzai sugavo keletą žymes
nių Vokiečiu ir p'ąėmė kaipo už
status.

Belgai ir Francuzai
■ r jau Vaidijasi

Brusselis. — Belgijos .ir Fran- 
cuzij'os valdžių nariai pradėjo 
nesutarti kaslink nu'sista^mo 
kaip laikytis okupuotam Ruhre.

Nežiūrint nuolatinių užginči- 
jimų, rašo vienas Belgų laikraš
tis, tarp Frąncuzų ir Belgų yra 
kilę rimti vaidai klausime ar ta 
okupacija yra tiktai Frąncuzų 
daryta iškolektavimui aplygini
mų ar su kitux tikslu — įgauti 
protektoratą ant Reinlando.

Anglija užginčija jog ji ren
giasi siūlyti Vokiečiams ir Pran
cūzams ‘taikymosi pagalbą, kaip 
pranešimai sakė.

Suv. Valstijos taipgi užginči
ja jog jų niekas neprašė prade-: 
ti taikyti Vokietiją su Francd- 
zija, .nors tas buvo Skelbta.

Gandai apie Francuzų-
Vokiečių Taikymąsi
Bėdinas. — Pusiau oficiališ- 

kai Vokietijos valdžia atsiliepė į 
Belgų ir Frąncuzų pažadą pasi
traukti jeigu Vokietija sutiks 
duoti tinkamas garantijas, pa
reiškimu jog tik tada Vokietija 
darys kokias nors tarybas kada 
Belgai ir Prancūzai visiškai iš
sitrauks iš Ruhro.

Kolognė. — Nežiūrint nuola
tinių pžginčijimų, sakoma jog 
esą pradėta taikymo tarybos ir 
busią priimta išlygos sulyg ku
rių Francuzai apleis Ruhrą.

Audrose. Žuvo 18 Žm.
Memphis,- Tenn. — šiaurinę 

dalį Mississippi‘valstijos peršla- 
vus vėtrai;1 aštuoniolika žmonių 
užmuštą ir apie 100 sužeista, o 
■nuostolių padaryta už apie pusę 
milijono dolarių. Suardyta daug 
namų ir žmpnės liko be pasto
gės.

Toji audra patraukė šiaurėn 
ir praėjo pro Chicagą ir Michi
gan valstiją, paskui per Ohio į 
rytus, čia užėjo su dideliu šal
čiu ir sniegu, šiose srityse ir
gi keletas žmonių užmušta.

šoko 21 valandą. Londonas. 
— Dvi poros čionai šoko ištisai 
per 21 valandą ir 16 minutų, to
kiu budu sumušdamos Frąncuzų 
šokimo rekordą viena valanda ir 
10 minutų.

LENINO LIGA SURŪ
PINO RUSIJĄ

Maskvą. — Iš Leipzigo, Vo
kietijos, atvyksta gydytojas už- 
žiurėti Rusijos premjerą Leni
ną/ Daug Maskvoj ir visoj Ru
sijoj kalbama apie Lenino inpė- 
dinį kurie tiktų užimti jo'yietą 
ir. kurio visi taip klausytų ir 
garbintų.

Menama kad po sekančio ko
munistų kongreso, Trockis ir 
Stalinas gal liks tikrais komu
nistų vadais. Kamenev, kuris 
dabar užima premjero vietą, nė
ra pilnai atsakantis. Stalin yra 
Lenino geras draugas ir patarė
jas. Leninui ir Trockiui pra
nykus iš komunistų vadovybės 
neliktų tikrų vadų Rusijoj.

Leninas gerokai serga, ir dar 
jam labiau rūpestis užėjo suži
nojus kad ir Trockis yra po gy
dytojų užžiura.

Turkai Nori Taikos
Paryžius. — Turkų duoti pa

siūlymai prieš Lausannos konfe
rencijos pasiūlymus turi žymes 
Turkijos noro taikos 'keliu už
baigti artimųjų rytų ginčus, — 
■sako Hussein Raghib Bey, An- 
goros valdžios atstovas čionai.

Turkija sutinka atidėti užbai
gimą išrišimo Mosulo aliejaus 
laukų ginčo tarpe Turkijos ir 
Anglijos ir sutinka atsiduoti 
Tautų Sąjungai jeigu tarp jų 
dviejų nebus galima prieit prie 
susitarimo; sutinka užleist Gre- 
kijai Kąraghačą netoli Adriano- 
polio; o pertakos liuosumas ir 
kiti dalykai yra menkesnės svar
bos.

Anglijos Darbininkai 
Pasirengę Kovot

Londonas. — Anglijos darbi
ninkai pasiryžę pirmu sykiu for
maliai apšaukti 'kovą kaiptaliz- 
mui kaipo įstaigai, pasiryžę sto
ti kovort atstovų name.

Norima pervaryt rezoliuciją 
kad ateityje visi įstatymai bu
tų taikoma laipsniškai kapitaliz
mo sistemą ‘slopinti’.

ši revoliucinė rezoliucija, pir
ma tokia Anglijos istorijoj, su
drebino Anglijos konservatizmą 
ir sukėlė griežtam pasipriešini
mui.

ši soeia'listų-darbiečfų rezoliu
cija reikalauja nacionalizavimo 
žemės ir panaikinimo privilegi
juotos nuosavybės ant jos.

Koks buvo Paskutinis 
A. M. Martaus Noras 
Klaipėda, vasario 22 d. —

Liūdną žinią gavome vakar kad 
musų plačiai žinomas, daug už 
visuomenę pasidarbavęs draugas 
A. M. Mantus-, geriausiuose am
žiaus metuose, pasimirė vasario 
17 d. Kretingos ligoninėje, kur 
jis, susirgus tyfu (šiltine), jam 
velijus tapė išgabentas. Jo pas
kutinis velijimas buvo būti pa
laidotu sale Lietuvių Savanorių 
karžygių Klaipėdos kapinėse; 
Jis iir buvo tikras, drąsus, karš
tai savo tautą mylįs 'kariauto
jas už Lietuvystę. Buvo jis 
Amerikos Lietuvis, bet tankiai 
pas mus lankydavosi, o ir pra~ 
nešimus-prakalbas musų krašte 
susirinkįnuose laikydavo. Kai
po kalbėtojas daugybėje susirin
kimų bei visuomenės karštas 
veikėjas ir jis Amerikoje ir Lie
tuvoje plačiausia buvo žinomas. 
Savo didžiu darbštumu jis Ame
rikoje is rriažo^ pradžios buvo 
pakilęs gana augštai su mokslu 
ir darbais. .Visuomet jis mielai 
aukaudavo ir ąukuodavosi už 
Tėvynę. 1 (“Pr. L. Balsas”.) 

■ Philadelphia, Pa. — Moterį) 
Me.iikalėj Kolegijoj sustreikavo 
125 mokinės už tai kad buvo pa
leista iš vietos jų profesorė. 
Merginos sakė tada sugryš prie 
mokslo kada ta profesorė bus 
pastatyta atgal savo vieton.

Pitcher, Okla. — Kasyklų lu
boms įlužus užmušta du darbi
ninkai.

POLITIKOS LAUKE
Europoje — Francuzai Ruhre. — Vilniaus Likimas. 

Lietuvos Seimas ir Sandara

. Europos politikoje daug kaslįj Tautų Sąjungos įgaliojimais, 
pasikeitė nuo to laiko kaip j nustačiusi Lenkijos rubežius ir 
Lloyriq George kabinetas Ang
lijoje atsistatydino. Anglijos 
politinė intaką į Europos įvy
kius tiek nusilpnėjo kad Fran
cuzai daro ant kontinento visa 
ką nori. Jie ne tik nusigabeno 
45,000 apginkluotų kareivių į 
Vokietiją ir užėmė Ruhro sritį, 
bet tikisi ir dar labiau spausti 
Vokietiją, nei neatsižvelgdami į 
tai kokios bus iš to pasekmės 
Francuzijai ir visai Europai.

Pažangesnė pasaulio ^pauda 
šitoj Francuzijos politikos kryp
tyje mato neatleistiną skriaudą 
taikai, mato paminimą pačių ele
mentarinių tarptautinių teisių. 
Anais metais, 'kuomet Vokietija 
sulaužė Belgijos neutralitetą ir 
žėngė per Belgiją į francuziją, 
visas pasaulis šaukė ir keikė Vo
kietiją kam ji Belgijos neutralu
mo paktą pavertusi į paprastą 
“popieros šmoteli”. Tą patį da
bar atliko Fraųcuzija su Versa
lio sutarčia, — ji ją pavertė ir
gi “popiergaliu”.

Versalio sutartis, priparodžius 
kad Vokietija nebenori mokėti 
už karės nuostolius, pripažįsta 
teisę užimti tas Vokietijos dalis 
kurios; karei pasibaigus, buvo 
aliantų okupuotos, t. y. Coblenz, 
Cologne, ir tt. Bet nepripažįs
ta teisės eiti toliau į Vokietiją 
ką padarė Frąncuzija užėmusi 
Ruhrą. Prie to Vokietija ir ne
atsisakė mokėti nuostolių, tik 
laikinai negalėjo to atlikti.

Kiek Francuzija yra-neteisin
ga gindama savo teisę užimti 
Ruhrą parodo tas faktas. Vo
kietija negalėdama pristatyti 
Francuzijai iš savo kasyklų tiek 
angįites kiek to reikalavo Ver
salio sutartis, pasiūlė pirkti an
glį Anglijoje ir pristatyti ją 
Francuzijai. Bet Poincaro val
džia atmetė tą pasiūlymą, nes ji 
jieškojo preteksto įsiveržti Vo
kietijon.

Kas gali išeiti iš tokios Pran
cūzų politikos?

' Sunku butų šiandien prana
šauti. Bet visvien neišeis nieko 
gero Francuzijai ir Vokietijai, 
nei Europai su kitu pasauliu. 
Vokietijos padėtis vis eina blo
gyn ir galima tikėtis visiško val
stybės iširimo. Sprendžiama iš 
šitų faktų. Vokietijos žeimė yra 
beveik blogiausi visoj Euorpoj; 
smiltynai įduoda >kiek nore pro
duktų tiktai ačiū tam kad že
mė yra nuolatos tręšiama; Vo-^ 
kiėtijos ūkininkas niekados ne
galėjo apsieiti be perkamų trą
šų. Ūkių darbininkas dabar dir
ba sunkiau negu prieš karę, beit 
žemės derlius tėra pusė to 'kas 
buvo 1913 metais. Geriausiuo
se ' Berliho bateliuose negausi 
sviesto ibe 'ekstra primokėjimo 
prie paprastųjų kainų, — o tuo 
tarpu prieš karę Vokietija daug 
sviesto išgabendavo į užsienius.

Dar užpernai, ir pernai Vokie
čiai už visas savo nelaimes įkai
tino kaizeri ir jo miiitaristų 
partiją; dabar gi visa Vokietija 
kąltina tiktai Francuziją. Visa 
Vokietija yra dabar lyg ta sta
tinė su paraku, — reikia tik ji Į. 
padegti, o eksplozija bus toki 
kad visa Europa nušvis ir užsi
degs. .Jaučiama kad, jei Fran- 
euzija ir toliau ves tokią; pat po
litiką kaip pastaruoju laiku; ga
li 'būti jai pačiai- labai sunku: 
ikšiol dar buvo’ vilties kad Vo
kietija kiek nors mokės; dabar 
ne tik Vokietija nieko nebemoka, 
bet pati Ruhro okupacija tušti
na Francuzijos ištuštėjusį kiše
nių ...

I
Paskutinėsės žinios iš Lietu

vos nustebino Amerikos Lietu
vius. štai kovo 14 d» pasklido 
Amerikos spaudoj žinia kad Am
basadorių Konferencija, veikian-

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Mėtinė Prenumerata: 

Suvienytose Valstijose ...................
Kanadoje ir Meksikoje ..................
Lietuvoje ir kitur ............................
Prenumerata apmokama iškalno ir 
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit 

’’DIRVA” ,
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

..$2.00 

..$2.50 

..$3.00
i skaito- 

Naujų 
laišku.

priskyrusi Vilniaus miestą ir 
sritį Lenkijai!

Pranešime ciniškai pastebima 
kad šis spemdimas priimtas ne
dalyvaujant nei Lietuviams, nei 
Lenkams, nei Rusams. Kitaip 
sakant, pasidarė toki situacija 
kad visai nesuinteresuotų Lie
tuvos likimu.valstybių atstovai 
dalina Lietuvos teritoriją a prio
ri žinodami kad Lietuva nieką-, 
dos nesutiks su jų nusprendi
mu.^ Bet jie tą padarė.

Lietuva niekados neišsižadės 
Vilniaus ir jo gyventojų, kurie 
yra surišti su mumis 'kraujo ir 
bendros musų praeities ryšiais!

Vilniaus srities gyventojai jau 
žino kad Lenkijai išlaikymas 
Vilniaus apsieina du kartu dau
giau negu ji gauna iš žmonių 
mokesnių. Vilniaus miestas 1922 
m. jau turėjo užtraukti 400,000,- 
000 markių paskolą. Ir Vilniaus 
ir. Kauno ir Ameirkos Lietuviai 
turi rūpintis sudaryti tokias 
Lenkams sąlygas kad jie patįs 
bėgtų iš Vilniaus krašto!

Radiogramas iš Lietuvos pra
neša kad kovo 13 d. Lietuvos 
prezidentas paleido Lietuvos Sei
mą ir paskyrė naujus rinkimus 
gegužio 12'ir 13 dd.

Dešiniojo sparno įspaudą su
šuko kad social-liaudininkai ir 
social-demokratai, Susitarę su 
Lenkais, žydais ir komunistais, 
nuvertė Lietuvos valdžią! Kiek 
pagiežos ir-kiek blogos valios 
tuose šauksmuose! Lietuvos val
džios niekas negriovė: patįs krik
ščionis demokratai, panaudoję 
“steam rolieri” Lietuvos prezi
dento rinkimuose, prigavę vals- 
tiečių-liaudininkų bloką, sudarė 
tokias sąlygas prie kurių neįga
lėjo būti Seime “darbo didžiu
mos”, — krikščionįs-demokratai 
norėjo užgniaužti burnas visiems 
kas kitaip negu jie mano.

šituo valstybės krizio momen
tu Amerikos Sandariečiąi turi 
subrusti ir per savo kuopas, per 
savo Centrą, per Politinį Iždą 
turi duoti valstiečių ir- liaudi
ninkų blokui kuogreičiausios pa
ramos kad kitais rinkimais Lie
tuvos Respublika vėl neatsidur
tų be “darbo didžiumos” Seime. 
Tas ypatingai svarbu yra ir del 
to kad šiuo momentu ir Lietu
vos užsienių politika pergyvena 
didelį krizį.

Sandaros Centras, be abejo, 
tars ar ne verta kuogreičiausia 
sušaukti Sandariečių ir ibepafti- 
nės visuomenės konferenciją. 
Tokioj konferencijoj Sandara 
laimėtų būrius tų kurie dar yra 
“bepartiniai” ir atneštų didelės 
naudos savo vienminčiams Lie
tuvoje.

Laukiame Sandaros ir Politi
nio Iždo Komiteto akcijos!

V. K. R.

D. Šleževičienės ir
V. Vencienės 

Maršrutas
Kovo mėn:

25—Scranton, Pa.
27—Binghamton, N. Y.

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

- 6 iki 30—Chicago ir apiel.
Gegužio men'.:

1—Pittsburgh, Pa.
3—Shenandoah, Pą.
5— Mahanoy City, Pa.
6— Tamaqua, Pa.
8—Wilkes Barre, Pa.

10—Pittston, Pa.
12 ir 13—Philadelphia, Pa.
15—Baltimore, Md.

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

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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Iš Lietuvių Gyvenimu |
ti domėn to aprašymo kad buk 
ištiesų Pittsburgo inteligentiją 
butų taip beprotiškai pasielgusi, 
vietoj atiduoti pagarbą, purvais 
drapstytų. Kurie buvo inteli
gentais nuo pirmiau, pasilieka 
inteligentais ir toliau. ■ O dabar
tiniai šmeižtai tai tik vietos pie
menų darbelis, nes piemenis nie
kados praeivio liuesai nepraleis 
jo neužkabdnę, neapdraskę, (ir 
purvais neaptaškę. Jie, mat sa
ko: “Na ir ką mums tas reiškia! 
Ir mes suprantam muziką geriau1 
kaip ilgaveidė hjpie astronomi
ją !”3 C “gama” dulka kaip iš' 
pypkės, o tolįau visa muzika nuo 
A “šarpi” iki Z “flat” tai tik nu
sispjaut Jau Lietuviškos mu
zikos mums nėrė, mės tik ker
tam muziką Shuberto, Wagne- 
rio, Gounodo, ir dar kitokių, tik 
žinomame ant piano ar smuikos, 
o tik "iš muzikos katalogo. Na 
ir kritiką rašom tokiam žmogui

gi smarkiais akordais ant stalo 
kampo, su žmogum kalbėdamas, 
arbo koją ant kojos užkėlęs per 
blauzdą gamas varinėja. O kas
iink 'balso tai turbūt. nėra nei 
muzikos žodynuose' tokių užva- 
dinimų 'kokie pas jį randasi, žo
džiu sakant, nekirs jo' nei pats 
Caruso jei jis pamislytų dar 
kuomet nors į šį svietą sugryžti. 
Tik žinoma musų “prof.” smar
kus ne dainavime, ir ne publiko
je, tik taip sau paknarzioti mo
kyklos rūme.

Tai dar ne viskas. ' Nagi dar 
prie šalies yra p. P. -P., smuiki
ninkė ir pianistė. • Ogi yra dar 
pora solisčių, viena tai p. M.... 
Konservatoriją' baigę, girdėjau 
net patį p. .“profesorių?’ kalbant kuris muzikoj iš pat jaunystės 
kad jau geresniu issialvinimu dienų ir net tokio amžiaus jau 
nei aptiekoj negausi. Na ir dar yra sulaukęs, 
sako kad Pittsburgą? aptemęs! no galvos? 
štai jau suminėta penki didieji m:l 
inteligentai ir artistai; jau ma
žiukų suvis nerokuojant.

Jei neužtėnka daiPdymų, pa
imkit “Garso”, No. 5, ten rasit 
aprašymą .gerb. M. Petrausko 
koncertų. Tik su, atida pežriu- 
rėkit- ^risą pliurpalą, be aiškini
mo galėsit numanyt ko yra ver
ta Pittsburgo muzikališkoji pie
menų klesaį p: “prof.” balso kri
tikas,, ir p-lė Eriė, garsi smui- 
korkd ir korespondentė.

Kad jau musų gerb; M. Pet- 
. rauskas, musų Muzikos Tėvas, 
Į beveik pirmutinis musų išeivijoj

PITTSBURG, PA. (
Kas Pittsburge gyvena. 'Kas 

Pjttsburge yra buvęs ar jį ap
lankęs beveik kožnas vienas pa-, 
sako kad Pittsburgas yra labai 
Lietuviai^ apgyventas. Bet tik 
yra biednas inteligentais ir taip 
sau augštesnės 'klesos žmonėmis. 
Teeiau jei jau žmogus tikrai 
Pittsburgą’ žinotum, ir nepaži
notum musų augštesnės klesos 
žmonių tai gailėtum tam tikėt. 
•Manymai apie nebuvimą čia au- 
gštesnės klesos žmonių yra vi
sai bergždi. Kaš taip mano tur- 
-but “Lietuviškų laikraščių neskai
to, o ypač “Garso”. Turbut nė
ra šioje šalyje tokios Lietuviš
kos kolonijos kuri galėtų pra
lenkt Pittsburgą augštesnės kle
sos žmonėmis, ypač muzikos sri- 
tyj.

"Išgirdęs tokias mintis — kad 
čia augštos klesos žmonių nėra, 
nors būtum ir paskutinių liurbis1, 
turi nenoromis paimt į ranką 
plunksną ir papeizoti keletą žo
džių kiek nors aiškiau apie tuos 
’’klasiškus” šios kolonijos žmo
nes.

Pittsburgas tai Pifctsburgas — 
kas gali šokti prieš Pittsburgą. 
Argi'jau Lietuvių visuomenė ne
žino kad pačiam Pittsburge (at- 

/siprašau, norėjau pasakyti Šaut
Saide) yra augščiausia Lietuvis-Į 
ka ir kitatautiška muzikalė ir Į 
vokale konservatoriją. Jei ne-' 
tikit atvažiuokit ir pamatysit Į r]aįjes takus pįąmynęš, gauna ir apielinkės Lietuvių' tarpe' ne- 
netjr iškabą. Konservatorijos.£pjuodint nuo tokių'nepriaugu- rasi jam lygaus net apsiėjimu, 
vedėjas yra prof. p. V. M. Kas-I£ĮU sliipnagraiviiT,Xtai jaugi gali-1 kas gi svarbiausia 'kad jis nesi
imk jo gabumų; nėra reikalo nei1 
aiškint. Yra pianistas ir daini-1 
ninkals. Pianą smarkiau kerta1 
negu pati Paderewski.. Tik ne-' 

. manykit,' gerbiamieji, kad tai 
ant piano. Su liežuviu-, kartais

Na ar tai ne avi-

čių pipiru. TaLypatiškas piktu
mas ir pavydas.

Tiktai * vieną p4ė J. M. Bal- 
trukoniutė nebuvo taip išniekin
ta, tik ji viena gavo pagyrimą 
kad puikiai dainuoja. Turbut 
Pittsburgo ^“artistui” ir “kriti
kui” puolė į aki p-lės Baltruko- 
niutės grožė ir gyvumas, delei 
ko ji likosi liuosa nuo šmeižtų.

Gale jų šmeižimų korespon
dencijos yra iš gilumų širdies 
nusiskundimas, girdi, kam jų, 
tai yri.tų šmeižikų, penki ge
riausi artistai1 nebuvo pakviesta 

' i programą. Net ir tą patį va- 
i karą turėjo su savim ir instru-
■ mentus atsinešę, p-lė turėjo dė

žę nuo smuikos, ir p-nas balsą 
gerai išlavintą. A| pats jų vi-

■ šai nemačiau, man tik sakė ku- 
: rie drauge su tais “artistais” sė- 
, dėjo. Sakė kad bulk gerb, M. 
i Petrausko balsas iš mažų dienų 
i esąs nelavintas, ir tas “artistas’’ 
i butų galėjęs savo “išlavintą” ir 
i knarziojanti balsą paskolinti — 
- bet jau dabar pervėl'ai, nebesko-

lin's.... .
Matot, gerbiamieji, kokias ko- 

: medijas lošia Pittsburgo varia

LUCKY
STRIKE
X cigarette/

Geriausi
Cigarie'tai!
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|= ęr GERB.
I ^OPRAOILO KAMPELIO^ I

atstoves kurios renka aukas naš
laičių prieglaudai.

Prakalbos jom rengiama Lie
tuvių salėje, Dix ir 25th St., nuo 
7:30 vai. va'kdre. ,

, šiose dienose buvo susirgęs irt- 
fluenza veiklūs vietos tautinin
kas K. šnuolis. Jau sveiksta ir 
tuoj imsis darbo. Kor.

Tolesniai kasiink A. Sadaus
ko — tai irgi ypatiškas kerštas: 
mat, pavydu delko jis ten prieš Į mūšiai "(atsiprašau, norėjau pą- 
pubilką dainuoja, o ne aš arba sakyti “muzikališki žmonės”).” 
mes! , | Perskaitę šią žinutę apie tokius

Ar dar nežinot kad su tokiais artistus mažu praregėsit kas jie 
tuščiagalviais protingesni žrrio- yra per gyvūnai, ir kuomet bus 
nes vengia susidurti, A.-Sadau- rengiama koks koncertas, sulsi- 
skas yra jaunas vyras, čia gimęs prasit ir tuos “penkis geriau- 
ir augęs, yra žmogus protingas, i sius artistus” užprašyt, ruežiu- 
mylintis dailą, ir turintis malo-|rint kas jie butų, ar cicilikai, ar 
nu stiprų baritono balsą, jau ke-[ bolševikai. Tuomet tai viskas 

bus “gud”, ir nepasiliksit ant to
liau trumparegiais (kaip sako 
musų “penki geriausi artistai”).

žioplis.

lėtą įkartų ‘ yrą publikoj pasiro
dęs ir paliko gerą įspūdi. Toles
niam laike, galima daug daugiau 
iš A. Sadausko tikėtis. Vietos

GARY, IND.
Amerikos Lietuvių Politikos 

Klubas nutars paimti “Dirvą” 
savo organizacijai už organą. 
Visi skyriai ir pavieniai nariai 
šiuomi apie tai žinddinama, ii- 
kiekvienas privalo turėti orga
ną, kadangi nariams būtina sek
ti vi'soki Klubo nutarimai, tur
tas, narių Skaičius, ir tt.

Musų organizacijai tik ir yra 
I reikalinga tekis laikraštis 'kaip 
“Dirva”.

E. J. Žukauskas, 
Centro Raštininkas.

nta aiškiai šakyti ikad ant South 
I Side Pittsburge šiuom kartų pui
kiai atsižymėjo muzikališkoji 
piemenų klesa... Verta gero me
dalių.

Gerr. Petrauskas neturėtų im-

kelia Į puikybę.' Jis del to yra 
Lietuvių godojamas. Teko gir
dėti kad jis dar daugiau mano 
lavintis muzikoje. Geriausios 
jam kloties. Tie gi tuščiagal
viai nepasigailėjo nei jam kar-

DETROIT, MICH.
Laukiama svečių iš Lietuvos. 

Balandžio 4 d., sere'doj po Vely
kų, čia rengiamasi gražiai patik
ti viešnias iš Lietuvos, gerb. D. 
Šleževipienę ir.V. Vencienę..Lie
tuvių Motęrų Globos Komiteto

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo (autinių valgių, ir yra teisinga ir natura- 
liška kad taip butų. Daugelis^gejupobudžių tarp 
Amerikonų paeinančių iš Lietuvių galima susek
ti paėjusių nuo. tų gerų, paprastų, maištingų val
gių senai žinomų savoje šalyje kur jiė prasidėjo. 
TEČIAU šioje šalyje daugelis 'tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais, maistų produk
tais, ir tankiai ėsti 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 žymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maisto produktų.
ŠITOJI serija receptų ir nurodymų telpa kas sa
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudinga Šei
mininkėms. Išsikirpkit kožpą receptą, įsikįijūd- 
kit į knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

THE BORDEN COMPANY
BORDĖN BLDG... NEW'YORK

RECEPTAS No. 23

ŠPINAKŲ GRIETINĖ ŽŲPĖ

SUDĖTINIAI

l’/i dėžės Borden’s 
Evaporated' Pieno' 
svaras špinakų 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų.

i
2
3

TYRAS ŪKIO PIENAS'SU' PALIK
TA J AME. GRIETINE,!'. ’

Visokiame namų' reikale naudojant Borden’s* 
Evaporntejl Pienas duoda‘geriausias, pasek
mes: Jis. yra riebus ir sugrietine—juomi 
galimą padaryt gardžiūš' valgius. Jį galima 
naudoti kasdien kaip virimui taip ir kavai, 
su tikrumu jo rūšies, su tikrumu jo tyrumo.

KAIP TĄ PAGAMINTI
Išvirink 1 svarą gerai nuplautų špinakų sū
dytam vandenyj, virink' 2 minutas; nusunk 
ir išspaušk visą., vandenį' sukapok- smulkiai 
ir pertrink per sietą; sūtarpink 2 šaukštu 
sviesto; dadėk 3 šaukštus miltų; išmaišyk ir 
virk 2 minutas; dadėk 1 dėžę Borden’s Eva
porated Pieno, išfnaišyk per 2 minutas’; da
dėk špinakus, maišyk ir atskiesk su 3 pųs- 
kvortėm vandenio; maišyk iki ims virti; da
dėk pusę dėžes Borden’s Evaporated Pieno į 
tai; pilk į torieles ir duok j stalą.

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 valgiu gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokią dalį 
Borden’s Evaporated.

SO. BOSTON, MASS.
Viešnių prakalbos. Kovo 7 d. ; 

čia 'buvo parengta prakalbos ne- ' 
senai iš Lietuvos atvažiavusiom 
viešniom, gerb. D. Šleževičienei 
ir V. Vencienei, Lietuvių Mote
rų Globos Komiteto atstovėm, 
kurios yra atvažiavę Amerikon’ 
našlaičių šelpimo reikale. Pra
kalbas jom rengė Sandarięčiai. 

j Susirinkimas įvyko Municipal 
Building salėj. Publikos atsi
lankė nelabai daug, nežinia iš , 
kokios priežasties1: ar kad vėlai 
visuomenei apie tai pranešta, ar 
gal-čia turėjo reikšmės partijų, 
nesutikiiųas.

Kalbėtojų buvo dhuig, kaip iš 
Lietuvių taip ir iš žymesnių An
glų, ir visi ragino remti tų mo
terų darbą. Visi kalbėtojai, ypač 
gerb. viešnios, Šleževičienė ir 
Vencienė, -nurodinėjo našlaičių 
padėjimą, jų gyvenimą, ir rei
kalingumą remti ir padėti juos 
išauklėti j žfrnones.

Apart prakalbų, buvo dar ir 
Į kitokių pamarginimų, kaip tai 
dainų ir muzikos, ką išpildė uo

lius1 musų dailės darbuotojas ir 
I kompozitorius M. Petrauskas su 
savo choru Gabija. Negana to 

•kad choras dalyvavo prie vaka- 
I ro pagražinimo, bet dar paau
kavo našlaičiams $25. Adv. F. 
J. Bagočius, uolus darbuotojas 

[musų visuomenėj, paaukavo 100 
dolarių, žadėdamas ir toliau au
kauti pagal išgalėsi Taipgi vie
nas j 

aukavo $25, ir buvo daugiau -to
kių kurie prisidėjo su stambes
nėmis aukomis. Prie to, visi 
atsilankiusieji aukavo pagal sa
vo išgalės? ir aukų surinkta apie 
$500. Taigi visiems aukavu
siems vardu Lietuvos našlaičių 
ir tiri atstovių reikia tarti širdin
gą ačiū. Bostono Lietuviai da
vė pavyzdį ir kitoms kolonijoms. 
Taigi į darbą, visli tautiečiai, ir 
lai partijos to švento tikslo ne
trukdo. Nėra skirtumo kokios 
partijos esi, jei jautiesi Lietu
viu ir tos pačios Lietuvos Mo
čiutės -siuinum kaip ir tie neslai- 

. oiai, laikyk savo priedermę rem- 
z ti šių moterų darbą. Kūdikė

lius aprūpins ta organizacija ku
rią šios gerbiamos viešnios at
stovauja, tik Teikia paremti jų 

/ darbą finansiškai.
Ledų Karalius.
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RED. ATSAKYMAI
Gerb. Spragilaičiui (Green

field, Masę.). — Straipsnelio te
ma yra gera, bet perdaug siau
roj' prasmėj rašyta,’ sunaudoti 
negalime. Ačiū. Praneškit iš 
savo ' srities smulkių žinelių iš 
Lietuvių gyvenimo.

Korespondentams. — Prane
šimus darykit kuotrumpiauisius 
jeigu norit kad greitai tilptų ir 
nesutrumpinti musų.

GERB. SPRAGILAS APIE 
DAIKTUS IR ŽMONES
Dievulis sutvėrė žmogų 

ant savo paveikslo — su di
deliais plaukais, su mažai 
drapanų, be skrybėlės ir ba
sų, ale kai visada mados mai
nosi; persimainė ir ta mada: 
Žmonės pradėjo trumpini 
plaukus, skųst barzdas, ant 
galo ir usus nusišienavo — 
ir neliko nei kiek panašumo 
į sutvertoją. Kolei žmonės 
buvo panašus į Dievulį jis’ 
ateidavo tankiai ant žemės, 
apžiurėdayo daržus ir sod
nus; pripildydavo upes Van
denimis, niekad netruko lie
taus ir pagados, ir viskas 
sekėsi 'gerai.

Ale kai žmonės nusiskuto 
barzdas, išrado klumpes ir 
pradėjo nuo saulės dengtis 
galvas skrybėlėmis, sutver- 
tojas supyko ant žmonių ir 
pasakęs: “Prakaitu kaktos 
savo pelnysįt sau duoną”, 
įsilipo į dangų ir daugiau 
nepąsiro'dė.

Ne tik savo paveikslą žmo
nės sudarkė, bet pradėjo ga
dint ir perdarinei Dievulio 
darbą.

Dievulis žemę padarė ant 
paveikslo blyno — plokščią, 
ir- paplukdė vandenyje, ale 
tas žmonėms nepatiko, ir jie 
žemę? .pasiėmę, ilgus amžius; 
mankė ir voliojo iki padarė' 
iš jos apvalų gumulą.

Dievulis buyo paleidęs sau
lę, niėnulį ir žvaigždes ke
liauti (per dangų isz' rytų Į 
vakarus, ale ir tas žmonėms 
nepatiko, ir jie sulaikė sau
lę ir '■kitus dangiškus žibu
rius, o žemę pasuko kuliais 
suktis apie savo ąšį, ir ji po 
šiai dienai dundėdama lekia.

Kad butų žiemos ir vasa- į 
ros su viltingais pavasariais j 
ir liūdnais rudeniais, žmo
nės pastūmėjo žemę lėkti ap- : 
link saulę, in taip p o šiai die
nai ji keliaują.

Dar toliau žmonės savo 
nepasiganėdinimų ėjo įr. an 
dė Dievulio darbą.; jie vietoj ; 
būti sutvertais ant jo pavei
kslo kiti užsinorėjo kad jų 
diedų pro'diedžiai butų bez-- 
džionės ar kokie kitokie gy
vuliai. Ba niekad žmonėms 
nepatinka taip kaip yra, ir 
vis nori kad butų kitaip.

‘Nusibodo žmonėms valgyt 
žalius obuolius, slyvas, vyš
nias ir bananus kokius Die
vulis jiems išsykio buvo pa
skyręs ’maistui, ir jie pradė
jo iš obuolių kept pajus, iš 
vyšnių virt košes, slyvas dėt 
Į stiklus, ir bananus valgyt 
pienu užsipylus.

Vietoj nulupus nuo avino 
ar aries kaili' dėvėt ji per 
pečius persimetus, žmonės 
pradėjo kirpt avilį vilnas ir 
verpt ir aust iš jų garnito- 
rius; ba vilnų gali kirpt po 
du sykiu ant metų kolei avis 
gyva, o kailio tik vienam 
žmogui teuižtenka; iš karvių 
pieno daro sūrius ir sviestą; 
iŠ karvių, jaučių ir arklių 
skurų darosi batus ir kepu
rėms kazyrkus kad žinotų 
kur kakta, o kur pakaušis.

Nusibodo po medžiais ir 
urvuose gyvent, pradėjo iš 
tų medžių ir akmenų statyt 
namus ir budinkus.. Nusi
bodo pėkštiem vaikščiot, pa
sigavo arklius ir asilus ir 
pradėjo jodinėt. Ale kad tie 
nebuvo užtektinai greiti, pa
sidarė traukinius ir automo
bilius. Luotelėse negalėda
mi atvažiuot į Ameriką, pa-

sidirbo didelius garinius lai
vus, o dar antgalio išrado or
laivius kad nereiktų per kal
ną kast skylę jeigu,pori nu
važiuot iš Šveicarijos į Ita
liją, arba 'kad nereiktų ilgai 
gaišuot jeigu reikia iš Kau
no į Klaipėdą nusiduot.

Neužteko žinojt ką patįs 
daro, ir neužteko bobų plet- 
kų žinioms iš (kitur gauti — 
'užsimanė dar ir laikraščių. 
Ir štai spausdiną, rašo, skai
to, ir kalbasi su tolimais že
mės kraštais per telegramos 
gaudami žinių ir tas- žinias- 
tą pačią dieną paskleisdami 
milijonams kitų.

Neužteko kad pats sužino
jo ar išmoko ką — norėjo 
kad ir visi tą žinotų: ir ėmė 
rašyt ir spausdint knygas ir 
pardavinėt jas ir daryt biz- 
ni-

Neužteko ant akmenio is- 
kalt' meilišką laišką ir pa
siųst savo mylimiausiai, pri
krovus pilną vežimą akme
nų jaučiais vežamų jeigu il
gesnį laišką nori parašyt — 
pasidarė telefonus, ir dabar

> dvi širdis sukibę prie plonos 
vielukės, viena vienam gale, 
kita kitam, už tolimų plotų, 
vieną kitą jaučia ir girdi žo- | 
džius. Ale gal dar išras ir 
kad galės per telefoną maty
tis, tada nereikės gaišuot ei
nant aplankyti.

Miestams, gatvėms, na
mams ir viskam kitam išras-

1 ta tokia daugybė visokių pa
togumų kad rodos daugiau1 
nieko ir nereikia, ale ris dar 
šis tas naujo atsiranda. Vis 
žmonės ardo ir ardo Dievu
lio" darbą, ir viską-; perdaro 
ant savo kurpalio-.

Mergos ir bobos nusitepa 
sau veidus ir matomas mė- 
sąs raudonais dažais ir ap- 
si'barsto milteliais kad tik 
gražesnės įšrodytų.

Ale vieną reikalingiausį 
dalyką žmonės užmiršo iš 
rojaus išėję — tai gerinimą 
savęs. ^. Gerino arklus, žag
res, vežimus, rubus, namus; 
tvartus gyvulių veisles, ir 
viską kitą, tik save pamiršo,. z

Nors daug skirtumo pada- 
! rytą daiktų gerinime nuo 
1 tų laikų kada dar randam 
■ žmonės gyvenančius urvuo

se, ir dideli pasitobulinimai 
įvyko .musų dienose ką 'pa
tįs galėjom savo paniuru- 
siom akini matyti, bei; nema
tyt jokio ■ pagerėjimo žmo
nėse pačiuose.

Kaip akmens gadynėj vie
ni kitus žudė už maistą, taip 
ir šiandien daro. Kaip auk
so. gadynėj risi buvo godu
mu apimti, taip godus ir po 
šiai dienai. Kaip geležies 
gadynėj viens kitą norėjo 
.pavergt ir vergė, taip viens 
kitam ant'- sprandų [lipą' ir 
dabar.,.Kaip barbarizmo am
žiuose, kuomet karalius bu- ‘ 
vo sykiu ir dievu, Vieno įsa
kymu visos šalįs susikibda
vo į kruvinas kovas ir žudė-, 
si tauta tautą, taip ir dabar 
vieno .paliepimu sukįla mili
jonai prieš kitus milijonus 
irgi vieno palieptų kariauti.

Kaip iš<pradžios pagieža, • 
pavydas ir kerštas žmonių 
širdis valdė, taip ir dabar 
tebevąldo ,ir vadovauja žmo
nes kaip vaikus;

.(Kaip pirmiau1 buvo žingei- 
du muštynė, taip ir dabar tik 
apie muštynes ir žudystes 
mes laikraščiuose megztam 
skaityti. Kaip seniau buvo 
lengviausia daryt tai kas 
žema ir nedora, ir dabar ge
riau mums užsiimti niėkais 
ir klausyti tuščių tauzų, rie- ■ 
toj mokslininko žodžių.

Ale gana bus tau, gerb. 
Spragilėli, čia zaunyt, ba, 

į vistiek žmonės užmirš vis
ką tuoj perskaitę, ir neims 

’ knygos mokintis, ale bėgs 
i žiūrėt kur du girti susipešė, 
; kur katė su šuniu susivaidi- 
■ jo, kur,dvi bobos viena kitą
• kolioja. Jeigu kas pasiūlys
• jiems gerą knygą, jie pasi- 
s juoks ir paniekinę siūlytoją

iš namų išvarys, o jeigu kas 
atsineš banką naminės, tas 
bus gražiai priimtas ir prie 
stalo pasodintas. t,
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mokratų, i 
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v kitų pažiu
Kaip ,pal 

reiškia, Sei 
ir buvo ga 
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neturi sav 
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abejo, suži 
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Amerikoje, 
to Seimą si 
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myli”, kito 
ir du os Hi 
savo minis
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padaryti i 
net tokioj 
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tą juodą į 
kito netri 
dyti, išna

Nauji 
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tų .rinkini 
še, tada S 
savo agita

> nėji visuoi 
ko. Mes 
rhi fondų 
birtų Simai 
tacijai. B 
darbo ir ii 
giau vietų 
tiškesnei d1 
Uaudinmkų 
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vėl jie Sein 
dirbti.

Jeigu mi 
kus užtvirti 
lauką kokio 
stovu Amer 
toj butų lik 
kitokių pei 
sulaukę. Di 
viskas kabo

v

Vilniaus ' 
L(

Nelengvai
Lietuviai per 
te Amerikos 
mus jog an 
nusprendė V 
sritį atiduoti

Tokių ir ten 
mų in« girdėj 
ginasi ne kaip 
kaip sutinkam 
tiesa, Lietuvai 
teeiau jos neužt 
skjTi'mo palieka 
žvilgiu klausimą 
ka j ieškoti tols 
lių.

Lenkai per kel 
vo jog Vilniaus 
“užbaigtas faktį 
sadorių taryba 
tai prakalbėjo, ii 
vos sutikimo.

0 to sutikimo 
pirmiau Sidzdcai 
kad Lietuva gi 
Lenkt; užėmimui 
čib ir nfeutralėš z
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Nuo Redakcijos
“KRIKŠČIONIS” PARODE SAVO ILTIS

CEIMAS paleistas — takia 
nustebinanti žinia pasie

kė Lietuvių laikraščius per- 
■eitos savaitės pabaigoj, ta 
žinia tuoj paplito visuome
nėje, ir žmonėse sukilo daug 
įvairiuojančių nuomonių.

Klerikalų spauda suriko: 
“Bolševikų, Žydų, socialde
mokratų, socialistų liaudį-1 
nm'kų blokas Sugriovė Lie
tuvos vyriausybę!” Na ir 
pasipylė neapikaritos prieš 
kitų pažiūrų žmones.

Kaip patįs klerikalai išsi- 
reiškia, Seimo paleidimo tik 
ir buvo galima laukti. Jie , 
tą gerai žinojo. Žinojo kad j 
neturi savo didumos kon- : 
troliavimui Seimo. Tuoj, be ; 
abejo, sužinojo visas savo t 
•spėkas tep ant vietos ir čia i 
Amerikoje, ir laukė momen-|i 
to Seimą suardyti. Momen
tas pataikyta pats kritiš
kiausias, ir tikėtasi kad to
kioj valandoj, “jeigu kraštą ____ _ ___
myli”, kitos srovės nusileis Į netoldu žinomį 
ir duos klerikalams įsteigti -----S-’-
savo ministerių' kabinetą.

Bet kitos partijos negalė
jo duoti rišti sau ant kaklo 
klerikališką virvę. Reikėjo 
pasipriešint.

Steigiamasis Seimas; ka
me klerikalai turėjo galę, 

‘padarė konstituciją kuri da
vė prezidentui valią išvai
kyti Seimą jefgu jis nenusi
lenks klerikalų partijai, jie 
visada tikėjo turėti tiek at
stovų ‘kad užtektų preziden
to išrinkimui, ir visada jis 
gali Seimus išvaikyti jeigu : 
niekam kitam nėra tikęs. a 

Seime jie, jau žinome, iš- ; 
sirihkd savo pirmininką, są- i 
vo priezidentą, dabar norėjo t__
padaryti ir savo kabinetą^ pianai Geographic Society ;rąštį^į
net tokioj' kritiškoj’ valan
doj nepaisydami visų srovių 
bendro veikimo kuomet Lie
tuva pernaują priešų plėšo
ma.

Naujuose rinkimuose jie*, 
tiki laimėti. Bet liaudis tu
rėtų stengtis laimėti prieš 
tą juodą gaivalą kuris nieko 
kito netrokštą kaip tik vai-, 
dyti, išnaudoti, Smaugti.

Nauji rinkimai įvyksta 
gegužio 12—13 dd. Jie prie 
tų.rinkimų iškąlno prisiruo- 
šė, tada Seimą išvaikė. Ką 
savo agitacijai turi laisves-

> lieji visuomenės dalis? Nie
ko. Mes neturime kliošto- 
rių fondų iš kurių galima 
britų sunaudoti pinigus agi
tacijai. Bet turime imtis 
•darbo ir išstoroti dar dau
giau vietų Seime demokra
tiškesnei dvasiai, valstiečių- 

. liaudininkų partijai, nes ki
taip vėl nieko gero nebus— 
vėl jie Seimą išvaikys vietoj 
dirbti.

• Jeigu ministerija butų li
kus užtvirtinta, butume su

plaukę kokio prabaštėlio at
stovu Amerikon', Viniko vie
toj butų likęs Fabijonas, ir 
kitokių permainų butume 
sulaukę, Dabar laikinai tas 
viskas 'kabo ant spėjimo.

Vilniaus “Atidavimas

Nelengvai pasijuto Amerikos 
Lietuviai pereitą savaitę pama
tę Amerikos spaudoje praneši
mus jog ambasadorių taryba 
nusprendė Vilnių ir Vilniaus 
sritį atiduoti Lenkams.

Tokių ir tam panašių sprendi
mų mes girdėjome iš senai. Bet 
^einasi ne kaip išsprendžiama, o 
kaip sutinkama. Nors sunku, 
tiesa, Lietuvai kovoti paskirai, 
tečiau jos neužtvirtinimas to nu- 
^kyrimo palieka dplomatišku at-

Kaip jau buvo daugelio astro
nomų išskaitiiuota, tarpe Mar- 
so ir Jupiterio turėjo būti kokia 
didelė planeta, vietoj dabarti
nės daugybės mažyčių./ Jeigu ji 
buvo, ją yra sutikus kokia dau
sų nelaimė dar ankstyvose sau
linės sistemos’ dienose, ir ji su
plyšo į daleles, tos dalelės gi lai
kosi paprasto kelio aplink sau
lę, ir nei viena nepasuko eiti į ; 
priešingą galą, bet visos kėliau- ; 
ja į vieną pusę kaip ir kitos pla- i 
netos. '

Atrado Naują Planetą
Dangaus erdvėse liko užtėmy- 

ta mažutė planeta. George H. 
Peters, Suv. Valstijų jūrininky
stės tėmytojas Washingtone, 
praneša jog jis nufotografavo 
asteroidą kuris manoma bus 
naujas. Jis dabar randasi Orio
no konsteliacijoj, tečiau toks 
mažutis kad negalima jo^jpaty- 
ti nuoga akia. Jis yra apie de
šimto didumo žvaigždutė. \

Ta iki šiolei' neatrasto maža 
planeta buvo pirmiausia patė- 
myta gruodžio 22 d. valdiškoj 
obzervatorijoj darant reguliarį 

j tėmijimo darbą, bet pranešimas 
I nepaleisto apie tai iki daugeliu 
atvejų perti'krinimą darant per
sitikrinta. Peters taipgi patyrė 
kad tą planetą atrado paskirai 
tėmydami kiti tyrinėtojai Atge
ri jo j ir Ispanijoj apie dešimts 
dienų pirm jo pirmo patėmiji- j Per pirmas septynias kovę die- 
mo- | nas išspausdinta po virš 51 mi-

Da'bar jrra apie 1,000 šitų pla-l'lijoną markių kasdien arba viso 
į ir dauguma jų 1358,000,000,000 markių.

keliauja aplink saulę tarpe kelių 
Marso ir Jupiterio. Didžiausia Vokiečiai turi prisispausdinę s|uk 
iš jų yra apie 450 mylių diame- virš 7,000,000,000,000 markių, 
tro, bet šios‘naujosios diamet
ras dar neišmatuota.

Trilijonai Markių
Markių spausdinimas Vokieti

joj eina labai smarkiai. Dabar 
ji jau turi cirkuliacijoj virš sep
tynių trilijonų popierinių mar
kių. Reichstago raporte paro
doma kokiu greitumu eina pini
gų spausdinamo mašinos dirban
čios trimis permainomis į dieną.

Išviso dabar, taip skubėdami,

Tokius juokus ir bolševikai su 
savo rubliais krėtė, ir dabar už 

‘ Astronomas Peters yra atra- Amerikos dolarj gali likt Rusijoj 
dęs kitas planetoidas pirma to. ar Vokietijoj milijonierium.

- BECHUANALAND

“ Ą FRIKOS. istorija apsireiš- 
** kia įkeistose vietose; ska

lose iškaltame kape Tutankha- 
meno, paveizdan, ir vėl mirus 
Karaliui Khamai, iš Bamangwa- 
to, Buchuanalando”, sako bule-; 
tinas iš Washington, D. C., Na-į

ries,
"Apie Paraoną Tirt yra šiokių 

tokiu užrašų, tečiau jeigu pa- 
jieškotume ‘didžiausio Afrikos 
kilmės’ žmogaus, įtik (paskultiniu

■ .atveju —tą^žiuretūiheL~-Į’ pusiau 
dar aprašytą, retai apgyventą, 
malarijo's apsėstą ir žvėrių ap- 
visusią sritį apsuptą Pietų Afri
kos Unijos, Rhodesijos, ir Piet
vakarinės Afrikos.

“Pažvelgus į Afrikos žemlapį 
pamatysime tas paru'beEihes ša
lis nusmaigytas miesteliais, pil
nais gyventojų ir istorijos, ku
rių sunai tankiai atsiekia pasau
linės garbės. Jau tos šalįs yra 
išvedžiota gdžkeliais ir daugiau 
jų statosi.

“Iš kitos pusės Bechuanaland 
yra Pietų Amerikos SahanKsto- 
kume kaimų ir gelžkelių. Rago- 
iki-Kairo linija pereina jos pie
tinį paru'bežį prie Mafeking, ir 
apsilenkia aplink jos rytinį ru-

■ bezių iki "vėl ineina į tą teri
toriją prie Plumtree.

į “Pastarasis vardas skamba 
kaip miestelis Amerikos' Vaka
ruose Brėfto Harte dienose, ir 
tam atsakantis. Kadangi į va-: 
karus nuo Plumtree tęsiasi ‘blo
ga žemė* Bechuanalando — pla
ti dykumą sūrių pelkių su Di
džiuoju Ma'karakari Druskos 
Ežeru priešakyje ir toliau į vi
dų Ngąmi Ežero sritin. čionai, 
Kalahari tyruose, gyvena žmo
nės 'kurie buvo vadinama patįs 
užsilikučiausieji Afrikoje. Ir 
šie tyrai, buvo sakoma, yra tvir
tovė ‘kurios sienos yra stoka 
vandens*.

“Per nesuskaitomus apleistus 
šimtmečius Bakalaharai išvystė 
savo rūšies šeštą kurio pajauti- ' 
Imą vandens radimui; Jie trau- ' 
kia jį per žoles iš arti paviršio 8 

r&roVių, čiulpdami, ir vartoja j 
lukštus ir oistričių kiaušinių ke- 1 
valus rinkiniui to branginamo 
'skystimo.

“Į pietus nuo Bechuanalando
žvilgiu klausimą neišrištą ir lie-1 Didžiojo Druskos Ežero, netoli 
ką jieškoti tolesnių išėjimui ke;| nuo gelžkelio linijos dulkėtos 
iių. ,i Bechuanalando srities, ir nuo

Lenkai per kelis atvejus Suka- Kapri'korno ruožto' ir Limpopo, 
vo jog \ilniaus klausimas yra yra Serov/e, tenaitinis metropo- 
"iržbaigtas faktas”, bet amba-l 
šadorių taryba tik dabar apie 
tai prakalbėjo, laukdama Lietu
vės sutikimo.

O to sutikimo negaus, nes ar 
pirmiau Sidzikauskas pareiškė 
(kad Lietuva ginklu priešinsis 
Lenkų užėmimui Vilniaus sri
čių ir neutralės zonos.

lis Bamangwato šakoje tos ša
lies Bantu-Negroidų žmonių.

“Daug augščiau patingėję ne
gu šiauriniai tyrų gyventojai, 

i Brm'ar.gwato patriarkai dar te
beatmena laikus kuomet' ligoti 

j vaikai būdavo žudomą; akli kū
dikiai smaugiama, ir mergaitės' 

I įvesdinama Į mergiškumą Spar-

tėnų išbandymais ir Bakkana- 
liėkomis apeigomis.

“šitoje geritėj gimė, apie 1830 
Į metus, skaistus juodas vaikutis 

'kuris, būdamas dvylikos metų 
amžiaus, susitiko Etų Dovydų Li
vingtone; Kaip vienas susidū
rimas su civilizacija* paintekmė- 

Ijo šį juodą sūnų atsilikusios 
į gentėš yra retas atsitikimas 
i žmonių pobūdyje. Khama yra 
į vienatinis Afrikos surius kurio 

-rįbj'ografija verta parašytų tūlas 
Prašytojas tikrina. 
’T “Khama valdė kaip 
J tas taikoje dėlto kad 

į galingas, karėje. Jis 
gaibos .iŠ —Britanijos 
i prieš įsiveržimą Būrų

' veizdelį: “Del Tėvynės”—Red.), 
ir jis atmušė savo kaimynus 
Matabele gentę taip pasekmin
gai kad jie nuo to laiko nieka
dos nedaįp savo periodiškų už
puolimų,
^‘Khamo persivfertimas nebu

vo emociniam ar ti'kybiškam 
susirinkime. Jisai pasina udbj o 
keletu praktiškai naudingų da
lykų ir privertė pildyti taip kad 
atsilankantieji baltieji į jo sos
tinę stačiai buna nustebinami. 
Jis pirmiausia pasiryžo padary
ti žmones blaivais ir teisingais. 
Net rfiisijonieriai sakoma buvo 
susibarę su juo už jo staigų už
draudimą tenąitinio alaus; te
čiau tas senas rimtas aristokra
tas pasakė kad alus gal butų 
gerai baltiems žmonėms' tečiau 
uždraudimas alaus buvo vienati
nis išganymas jo gentei.

“Daug pasakų prisakyta apie 
jo griežtą teisingumą; Vifnu 
atveju jis pardavė, už gerą kai
ną, arklį kuris nudvėsė už 'kelių 
dienų po pirkimo.' Khama su
grąžino jo mokėtus pinigus, sa
kydamas jog jo ištyrinėjimai 
parodė kad arklys gavo tą mir
tiną ligą būdamas dar pas jį.

“Vienas vizitorius jo 'karalys
tėje rašė, ‘Khama nustato kainą 
ožkos kurią perki; ir pieno par
davėjas .begali išdryst paprašyt 
daugiau negu nustatytą kainą, 
neigi gali gaut pieno už pigiau. 
Jis padarė galą egzistavimui ra
ganiškų daktarų. Jis peržiūri
nėjo viską savam mieste. Jis 
visada esti raitas, aplanko lau
kus, krautuves, ir tolimesnius 
krąalus. Jis yra tikras tėvas 
savo žmonių, keistas ir neap- 
sprendžiarrias galiūnas protiška 
jiega ir iritaka tarp žemųjų ir 
bespėkių žmonių.’ •

“Visas Bechuanalaridas, plo
tas kiek didesnis negu Texas, 
duoda pavyzdį taupumo. Jo sau
sumas priskaitoma, daugumoje, 
nuolatiniam iškirtimui šalyje1 
meldžiu. < Diduma jos upių yra 
laikinos; daulguma jų išsilieja 
j tyrynų plotus, žuvįs suisiren- 
ka į drėgnas balukes laike upe
lių išdžiūvimo.” '

autdkra- 
jis buvo 
gavo pa
valdžios 
(skaityk

VALDŽIAJŽGIRIA 
L. M. G. K4ITETĄ
L. M. G. Kortas, kurio at

stovės randasi įerikoje, nėra 
partinė organiza. Ji yra su
daryta grynai jdarybės pa
grindu, ir jos viusiuoju tiks
lu yra auklėti kj žuvusių Lie^ 
tuvių našlaičiu: Tas Komite
tas auklėja taįjau gryžusius 
iš Rusijos ir Lų išvytus iš 
Vilniaus priegLų našlaičius.

Lietuvių ’ Moą Globos Ko 
mitetas užlaiko! prietglaudi— 
viena yra Kaus ir antra Gel
gaudiškio dvarėTose prieglau
dose duodama ikučiams kuo- 
geriausia priežii ir globa; rū
pinamos kad jiižaugtų sveiki 
kunu ir tinkamšlavinti. Tais 
tikslais jie yra kami sulyg jų 
gabumų. Vieną mokosi ama
tų, gabesnieji y leidžiami ir Į 
augštesnes mokias.

Kad ,L. M. obos Komiteto 
prieglaudos yraaetuvai reika
lingos ir nauduos, rodo tas 
faktas kad jų taikymui Lietu
vos visuomenė iAmerikos Lie
tuviai nesigailė; aukų. Didė
jant našlaičių sičiui, o ypatin
gai įvedus Lietoje sayo valiu
tą, paremtą auu, žymiai pa
brango ir Lietuj Moterų Glo
bos Komiteto piglaudų išlaiky
mas, — tų aukųurias Komite
tas gaudavo Liuvoje, nebeuž
tenka. Tuo laba L. M. G. Ko
miteto prieglaių padėtis yra 
sunki kad dau'jdomės dedama 
į tai idant tos jeglauidps butų 
ne ubagynai betinkamai pasta
tytos Lietuvos lašlaičių auklė
jimo įstaigos.

Lietuvos Vyrūsybė, kiek ga
lėdama irgi suhdijuoja L. M. 
G. Komiteto prglaudas, lygiai 
kaip ir kitas, litai tos subsidi
jos toli gražu n®li užtekti, nes 
pati Lietuvos Yriausybė daž
niausia pinigų mūri. Koks yra 
Lietuvos Vyipajybės atsineši- 
mas į LietuviųMoterų Globos 
Komitetą paroc Lietuvos Mi- 
nisterių Pirminrko g. E. Galva
nausko radiogrmas atsiųstas 2 
d. kovo į Amerią, L. M. G. Ko
miteto pirrajnikei. To radio- 
gramo turinis ya sekąs:

'SAugštai Grbiamai
Slezev ičienei

Turėdamas omnyje kad Val
džios ir vsioihenės remia
mas Lletuvh Moterų Globos 
Komitetas ielpia ir globoja 
našlaičius, «š manau kad jis 
yra labai nudinga Lietuvoje 
įstaiga kuri turėtų būti ma
terialiniai išlaikoma visuo
menės aukosis.

Galvanaiskas, Ministeris 
Pirmirinkas ir Užsienio

Rekalų Ministeris.” 
Lietuvių Miterų Globos Komi

teto atstovėns atvykus Ameri
kon rinkti atkų našlaičių prie
glaudoms, ka kurių laikraščių 
pradėta, labai nedaili agitacija, 
kurios tikslu yra užkenkti dar
bui. Jų agitaiija nepažemins L. 
M. G. K-to a:stovių, neužkenks 
joms, bet užlenks to Komiteto 
prieglaudoms, užkenks Lietuvos 
našlaičiams, — tokį agitacija nė
ra girdėta ;okioj civilizuotoj, 
tautoj! Tokioj nežmoniškos agi
tacijos klaidinamieji žmonės ga
li prieiti prie to kad nebešelpe 
jokių labdaringų Lietuvos įstai
gų, nežiūrint to kas priešakyj 
tų įstaigų bus. ' .

Akivaizdoje šitų užgynimo ir 
įgaliojimo radiogramų, , kurių 
originalus kiekvienas gali masty
ti pas L. M. G, Komiteto Atsto
ves, Amerikos Lietuvių visuo
menė ir organizacijos yra prašo
mos kuogyviausia paremti Ko
miteto darbą ir suteikti Lietu
vos našlaičiams galimybės užau
gti sveikais ir dorais Lietuvos 
piliečiais! K. V.

Profesoriai Vyksta į

I.

Karalius Khama pasimirė va
sario-' mėnesyje.—Red.

Washington, kovo 13 d. (L.
B.). — Baltic American Society- 
Vice Prezidentas Prof. Stephen 
P. Duggan kartu su Prof. Paul 
Monroe netrukus važiuoja Lie
tuvon ir į kitas Centrales ir Ry
tų Europos, šalis susipažinti įsu 
tų šalių mokyklomis ir užmegs- 
ti tarp tų šalių ii- Amerikos uni
versitetų artimesnius ryšius, 
ypač, istipendijų teikimo 'klausi
mu. . .

Prof. Dugan yra direktorium 
-žinomos Amerikoje kultūrinės 
įstaigos The Institute of Inter
national Education, kuri yra su
tverta ir išauginta Carnegie’s 
aukomis. Abu profesorių va
žiuoja tos organizacijos lėšomis.

DEL TĖVYNES
APISAKA IŠ TRANSVALIO PRAEITIES O

Svarto — Vertė Ant.-Ferd. Max.

:$ (Tąsa iš pereito num.)

Prabėgo Henrikui mintis kaipgi jis ga
lėtų tokiame dalyke padėti; bet tam nebuvo 
laiko galvoti, Kruger greit pertraukė :

— Mes turime saugoti savo nepriklau- , 
somybę ir turim pranešti kad tikrai finan
sinėj išlaidos buvo, bet labai netikėtinos. 
Turi atsirasti koks nors tvirtos dvasios vy
ras kuris tą visą kaltę pasiimtų ant savęs 
— žinoma ne' ant /visados, bet nors neku
riam laikui. Gerai žinau kad tai labai sun
kus reikalavimas nuo laimingo žmogaus, 
bet (reikia, žinoti kad tas viskas vifejį tik 
del tėvynės; mės esame pasišventę ginkla
vimosi slaptybę % išlaikyti — kitokios išei
ties neturime, / Tu, mano Henrike, priguli 
prie finansų, tu turi tą visą prisiimti sau! 
Jeigu aš atrasčiau nors mažiausią išeitį iš 
to keblaus, bet tėvynei būtinai reikalingo, 
dalyko, nereikalaučiau tavo pasiaukavimo. 
Tu turi iš čia išvažiuoti, pasislėpti, tik, ži
nomą, tuojau, be atidėliojimo. Tu turi pri- 
šiminti kad busi apšauktas dideliu vagiui 
iki tolei kol neateis laikas atidengimo mu
sų slaptybės, ir tik tada Visi pamatys kad 
tu esi ne vagis bet didvyris. , ’

Dommers nejučiomis sujudėjo; jo akįs 
buvo be jokio proto indiegtos į prezidento 
veidą.

— Aš,. dėde^.... Aš turiu prisiim
ti?. ... — neramiai Sumurmėjo jis.

L — Taip, brangus Henrike, visa ta is
torija turi užgulti ant tavo pečių, ir tu tu
ri musų slaptybės pridengti savimi, — kal
bėjo toliau Krugeris. — Aš mei nesistebiu 
kad tu iškarto neduodi savo sutikimo. Bet 
aš visvien duodu tau sunkų reikalavimą, 
tas turi būti: Tik sau pagalvok: kaip tik 
Anglija suseks mūšų "slaptą ginklavimąsi, 
žinok kad netrukus paskelbs mums karę. 
Jau tu su ginklu- rankose nebegalėsi tėvy-| 
nei tarnauti: tu-esi sužeistas; 'bet taipgi 
turi auksutis del tėvynės kuomi tik- gali, 
lyriškumų, galybe — iki pačiai karei gali 
džiaugtis kad nesigrumdamas musių lau
kuose atneši didesnę gerovę atvadavimui 
savo tėvynės už 'krintančius po kardų kir
čiais, po kulkų lietumi, kruvinas aukas, už
snūstuosius kareivius. Kitokios išeities ap
saugojimui musų slaptybes nebėra. Tu 
gausi daug pinigų, prisidengęs kitu vardu; 
keliausi į Europą ir ten per visą laiką tar
nausi savo tėvynei supirkinėdamas^ visokią 
karišką medegą, ir tik tada sugryši kada 
tavęs pareikalausiu. Dabar, Henrikai, pa
lieku tave pusvalandžiui vieną; Lai Vieš
pats tau padeda tą dalyką tinkamai ap
svarstyti.

Krugeris prasišalino, o Dommers pri
ėjęs prie lango išeinančio į priešakyje na-
mo žaliuojantį sodną užsistojęs žiurėjo į 
augančius medžius. Jis' buvo paskendęs., gi
liose Svajonėse. Štai ko reikalauja nuo jo 
tėvynė, valstybė, prezidentas, draugas jo 
mirusio tėvo; buvo prasčiau kaip eiti prieš 
teisingą mirtį mušiu laukuose. Tečiau, jis 
galėjo išsiteisinti. Kaipgi turi kareivis svy
ruoti kurį viršininkas siunčia į mirtį, taip 
lygiai nesvyravo ir Dommers, nors jam 
buvo skiriama daug: prastesnė mirtis!.... 
Duokim sau, ir gana' svarbus reikalas, bet 
ką pamanys draugai, jo pažįstami! — Va
gis, apgavikas!....?'

Ir dar naujos) bet dar sunkesnės, sva
jonės jį kankino; Ona!.... Ir jos akyse 
turi jis, pasilikti nenaudėliu? Ne. tas jau 
pergalėjo jo jiegas. Verčiau mirti papras
čiausia’mirtimi ne kaip pasilikti prieš ją 
nenaudėlių, vagimi, apgaviku!....

Be sąmonės krito ant 'kėdės ir Užsiden
gęs rankom veidą kartojo:

— .Ona, Ona, Oną!.....
Bet jei visos ginklavimosi slaptybės iš

eis dar prieš laiką aikštėn tai tėvynei pra
pultis? Kas tada? Ar tam jis nebus kal
tas? O dabar jis gali ją laimingiausiai gel
bėti, vaduoti!' Svarbus reikalas, milžiniš
kas'tėvynei pasiaukavimas!....

Jis dar taip sėdėjo ir kariavo su įvai
riais, varžančiais sielą, klausimais, kaip 
įženkė Prezidentas Krug&r. Jis pažvelgė 
į Henriko persimainiusį veidą ir .pastebėjo 
pėdsakus vidujinės karės. Aišku buvo kad 
vargšas dar neišsprendė to svarbaus klau
simo.

Prisiartino prie, jo Krugeris. Prezi
dento veidas turėjo malonią išraišką, jis la
bai gailėjo nelaimingojo žmogaus.

— Del tėvynės, Henrike! — ramiai su
judinančiai tarė ištiesdamas ranką į viršų.

Tą miliutą senelis Krugeris rodos per

simainė į užkeiktą burtininką. Jo nė tik 
veidas Buvo persimainęs bet ir kalba.

Dommers pašoko iš vietos. Jo akyse 
spindėjo neapveikiamas pasiryžimas.

’— Elgsiuos taip kaip tu, dėde, nori, — 
tvirtai tarė. — Tiktai vienas prašymas pas 
mane, vienas-vienintelis. Šiandien matei 
mergaitę?....

Krugeris pertraukė jam kalbą:
— Tu ją myli .ir prašai leidimo, hors 

jai vienai pasakyti kad tu esi nekaltas? Tas 
negalima. Nieks neturi žinoti musų slap
tybės, nes kitaip/ gali viskas žlugti! - Aš ta
ve suprantu, Henrike. Gerai suprantu kad 
bus labai nemalonu pasilikti mylimos mer
gaitės akyse apgaviku, vagimi, bet turi, 
Henrike, prisiminti kad ir tas bus kaipo 
auka del tėvynės gelbėjimo! Matai, aš šian
dien paliuosųoju tos mergaitės brolį, bet 
dabar tu turi mano reikalavimus išpildyti.

Sunkus atsidusimas išsiveržė .iš jauno 
žmogaus krutinės. . >

— Bet aš galiu su ja pasitarti praneš-” 
damak kad aš išvažiuoju ir jei kas ką apie 
mane kalbės ar rašys kad ji tam netikėtų.

—- Tas negalima, mano Henrike. Tik 
rimtai pagalvoki apie slaptybę kurią turi 
tuomi apsaugoti; prisimink kad menkiau
sia nuožiūra buk tu tame nekaltas gali vi
sus musų planus suardyti ir tėvynę su visa 
musų nepriklausomybe pražudyti!

— Buk, dėde;ramus!
— Na, dabar duok, Henrike, savo rau

ką. Tu karžygiškas vyras, su tavimi neap- 
kigausiu. Prisiartins tokia valanda kada 
visa musų tauta pasitiks tave kaip didžiau- 
sį didvyrį. Rytoj anksti aš pats pampin
siu leidimą ir visą tavo kelionei pagalbą, ir 
žinok kad rytoj turėsi apleisti savo gimti
nį kraštą. Tik buk atsargus,,'nes žinai, į 

I trečią (Jieną po tavo išvažiavimo vysis ta
ve kareiviai nurėdami sučiupti.

— Kaip tai? Ir dar kas? —- sumur
mėjo Dommers.

— Tm neišvengiama. Tu taip turi pa
daryti būk pats pajutęs nelaimę del- savo 
gobšumo, pabėgi ; ir jei mes tavęs neperse- 
kiosim tai patįs save išsiduosime — supras 
kad mes kartu su tavimi prie to prigulime. 
Bet žinok 'kad jokių-kvailysčių del tavęs ne- 
padarysim. Anglai tavęs neišduos jei tik 
tu nepapulsi jų naguose. Jiems bus gana 
didelis džiaugsmas kad tu būk Savo gobšu
mu mus skriaudi, užgriebdamas didelį skai
čių pinigų. O Europoj gyvensi be jokios 
baimės, — mūsų pasiūntinis priims tave 
po kokią nauja pramanyta tavo paties pa
varde.-

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS DAINOS
is Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

OI NEVERK, MOTUŠĖLE — Basso Solo, smuiką ir 
pianas, žodžiai Maironio, Muzika Naujalio........$1.0*

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

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

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Lieturiikai-Ang ir AngUUtai-LietuvUkaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi ■ žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, fame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvy būtinai reikštų jj turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagalbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalįs apsieiti, nes tenai bus reikalų ra 
Anglija-, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patja nesi- 
naūdosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonis 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimuai.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ......... $10.0*
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ...... 311.H

Reikalaukit “Dirvoje”

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo- t 
sios civilizacijos didelių' žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—-Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijds Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 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............ ... .................................... $1,00
Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Svarbus isto

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

507. žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų; Verte Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 226.................... 50c

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

pusi. 171 .............................. .................... .. 75e
Tvirtais apdarais ___________ ____________ l

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne
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Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome ▼ ▼ ▼ * Parengė K. S. K.

Jei

Vilniaus klausimo 
išrišimas ^XidUDlKluX.

GEROVes skYRIUS

(Tąsa iš pereito num.) 1
Vėl toliau, konsteliacijų tarpe mes ran

dame pavidalus pusės Buliaus, tik -dalį Lai
vo, ir Jūrių Ožką, pusė žuvies, pusė ožkos. 
Kokis buvo tikslas šitaip tas žvaigždžių 
grupes atvaizdinti, galima tik spėti, te
čiau tas ištiesų verčia mus tikėti kad pla
nuotojai tų konsteliacijų 'turėjo kokį nors 
aprokavimą, kadangi visur kitur žvaigždė
tame danguje randame .užbaigtus pavida
lus.

Buvo daroma išvedžiojimų jog tiktai 
pusė Arklio matosi todėl kad kita pusė tu
ri būti padengta debesiu, ir taigi šitaip at
vaizdinamas paveikslas suteikia geresnę 
idėją apie arklį skrendantį per dangų. Ši- 
tokis įsivaizdinimas ištiesų yra gražus.

Allen sako jog Ptolemius mini apie Ar
klio sparnus jau jo laikuose buvusius žino- 

> irius. Sparnuotas arklys matomai buvo la
bai mėgiamas puošnumo pavidalas, ir ran
dasi pieštas ant Etruskinių vazų ir ant dau
gybės puodų-indų rastų Eufrato klonyje. 
Jis taipgi randama ant pinigų Korintijoš 

'iš 500 iki 430 metų pirm Kristaus ir ant 
garsiųjų Hititų ženklų.

nį reikia indėti vieną puodelį' skrudų 
ir daryti taip pat kaip šu sodos prau
simu.

Muštardos prausimas. — Muštar- 
dos prausimai naudingi nerviškume 
ir nemiegojime. Prirengiant maudy
nę, dėk pilną šaukštą muštardos- į še
šis galionus šilto vandens. -Kūdikį' 
laikyk vandenyj dvi ar tris minutės, 
o išėmus gerai nutrink odą ir- tuoj, 
guldyk. Tuo budu kūdikis gaus ra
maus ir atgaivinančio miego; I ( 

Didžįausias klausimas kiekvienos 
motinos yra tada kada jos krūtų pie
nas išsenka, ir jai rupi kokį maistą 
reikės kūdikiui duoti idant jis svei
kas butų ir augtų stiprus ir- vikrus. 
Borden’s Eagle Pienas išrišo tą klau
simą , tūkstančiams ir tūkstančiams 
motinų bėgyje paskutinių šešiasde
šimts metų. Daugiau vaikų tapo iš
auklėta su Eagl» Brand negu su vi-

■ sais kitais dirbtinais maistais sykiu . 
sudėjus. Žindyk, suprantama, kūdikį 
pati jei gali, bet nebandinėk visokių 
maistų apie kuriuos mažai težinai; 
Eagle Pienas yra sveikas ir- grynas*, 
be to lengvai suvirškomas.

Jei nori apsaugoti savo mergaitės 
sveikatą per rimčiausį jos gyvenimo 
periodą, pridėk Eagle Pieno prie jos 

-a kasdieninių valęių. Ant dienos rei- 
'į. i kia vartoti du šaukštuku, geriausia 

paryčiais ar popietyj. Atmiešk jį SU 
trimis ketyirtdaliais puoduko šalto- 
vandens. Eagle Pieną galima sudėti 
su plaktu kiaušiniu ir skanskoniu, su 
imbiero alum, vynuogių sunka, vai
sių sunka ar koko. Suprantama kad 
šviežias oras, mankštinimasi, ganėti
nai miego ' ii- sveikas pasilinksmini
mas taipgi svarbu šiuo laiku, bet 
tinkamas maistas yra pirmutine rei
kmenis.

Vilniaiįlausimas nėra'krašto žmonėms kas yra jų tik- 
iki šiam laikisrištas, dar ne- na tėvynė-gloibėja ir kam rupi 
reiškia kad jių visuomet ir jų reikalai. Tauri tikslui atkreip- 
valdys Lenka'Nežiurint į Jųlkime domę į Lietuvių'mokyklas 
pravestą plebĮtą, kurio Tautų Vilnijoj — tas musų ntepriklau- 
Sąjunga neprasta, Lenkų eei- somybės tvirtoves. Jų skaičiusi 
mas yra sutoinęs 

įkraštu, jausdas kad 
į kas dar yra tjkoj. Dteihpkra- i 
tingi jų seimjlųogsniai “Od- 
rodzenia” atyį siūlo ištiesti 
Lietuvai rankį- geruoju baig- 

jti ginčą! Jienatomai, prade
da suprasti kįenkų militaris- 
tai ir endėtf nuėjo pertoli 
skriausdami Ėūvą, kuri nieko 

Gamma Pegasi, vadinama “Algenib”, blogo jiems n( padariusi. Tei- 
kas. reiškia “sparnas” ar “šonas”, yra viena sės žvilgsniu jikai yra Vilniu- 
iš “Trijų Rodyklių”, žvaigždės kurios ran- Je tik okuPail> panašiai kaip 
j . , i ,. ..... ... , . buvo Vokiečiąjie gali valdytidasi beverk ties tiesioginiu meridianu; ki- . , .. 1J,. . . . ..... -J , . . , miestą, gali ryti rekvizicijas

tos meiidiano,rodyklės yra Alpha Andro-hr uždarinėtiji'kraščius kurie 
medae ir Beta Cassiopeiae. rodos jiems yojingi, bet kol

•Net dauguma smulkiųjų tos kpnstelia-Lietuva neisadės sutartim 
ei jos'žvaigždžių turi savo paskirus vardus, Vilniaus’ tasjiestas skaitysis 
, j ■ . .. , -L. . Lietuvos1. Lęu okupacija jaukas rodo,. 10g ta konsteliacija buvo svarbi ir J' • • •■' p. , tęsiasi kelis rtus ir sienai rei-
nuolat cėmijama ankstybuose laikuose. kėjo ją nuknt] Jie agituoja gy-

Didžiojo Keturkampio plote Argelan-veritojų tarpeksidėti prie Van
der priskaitė apie trisdešimts nuoga a'lfla savos ir kurst£y,ventojus prieš 
įmatomu žvaigždžių, kuomet Schmidt, tė- Lietuvius. B<o mes esam pri- 

versti laikyti dėlę kanumenę, mvdamas Atėnuose, suskaite šimtą ir dvi. .“ ’ - kas rteikalaujaiemazai išlaidų.
Alpha Andromedae yra spektroskopiš- Mes galime aauti Vilnių pri- 

ka dvilypė žvaigždė ir tą sudėtinė sukasi imdami Hymąo projektą, bet 
aplink savo centralinę masę su devyniasde- tuomet turėtus suvaržyti savo

keturkampį žinomą kaipo “Didysis Pegaso 
Keturkampis”, vienas iš dangiškų aiškes
nių žymių.

Alpha Pegasi, arba Markab, yra viena 
iš taip vadinamų lunarių žvaigždžių, ant 

i kurių daug remiamasi tėmijimams naviga
cijoje; Astrologijoje ji reiškia pavojų nuo 
įsipjovimų, indurimų, ir ugnies. Ji pasie
kia meridianą 9 vai. vakare lapkirčio 3 d.

- -p—>------ - — —----- ---------
yra sulipinęs Vilniaus turėtų būti padidinta, o medegi-Į 
a, jausdas kad ne vis- nis stovis aprūpinta, nes tose

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

^KŪDIKIŲ SVEIKATOS,.

Blame akyrtaje mes laiku 
no* laiko rrDdenslme nl* 
kalus (domius b&sUnfloms

ny kūdikių.

KUOdų aprtptnlmaa Ir pe-mokyklose gludi mulsų ateitis..
Apsišvietę Vilniaus krašto gy

ventojai nešoks geruoju į Lenkų 
krokodilio žiotis.*Lietuvių spau
da Vilniuje privalėtų būti aprū
pinta geriausiomis pajBėgomis ir 
kad pasiektų visus kampelius ne
žiūrint Lenkų žandarų persekio
jimo. Musų kovos budai bus są
žiningi; kultūrinėmis priemonė
mis, pirmoj eilėj apšvieta, nu- 
galėsim Lenkų tamsybės ir de
magogijos politiką Vilnijos kra-| 
šte. Nutilus kariniams susirė
mimams, musų uždavinis yra

. sustiprinti savo 'kulturinį fron- pirmą mėnesį vandens temperatūra 
; tą okupuotoj dalyj. Musų au- l1ni;b“"a įe_-~100 -ipS??h' 
l kos ir pasidarbavimas nebus be 90 gale metų. Rekomenduojama įsi- 
- vaisiaus.

Jei manoma' sušaukti x visų Į vata.

ATRADIMĄ
rime regullariškal* laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
pergvildeull.

STRAIPSNIS XII
Maudymas

Kūdikį' reikią kasdien prausti, lai
ką nureguliuojant pagal laiką penė
jimo ir pravėdinimo. Geriausią yra 
rytas, bet galima ir vakare. Nerei
kia kūdikio maudyti po penėjimui, 
arba neužilgo prieš išvedimą lauk. 
Iki bamba neužgis, reikia plauti tik 
su kempinė. Po to vatorti vaną. Per.

lai buna apie 95—100 laipsnių Fah- 
renheito, laipsniškai mažinant iki bus 

taisyti maudynes termometras. Au
sis ir nosį reikia švelniai išvalyti su 

Į vata. Seilių gleivė gerklėje pas ku- 
.Amerikos Lietuvių šeimą tai jis|diki .t?iP -P,?.n? -ka-d .^iausias pa
turėtų begalinės reikšmės Vil
niaus atvadavime.

tryninfcs gali indrėksti ir atverti ke
lią užsikrėtimui. Todėl patariama 
motinai nepraleisti kūdikio burnelei

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę if pasidėk ateičiai.

Seimas na- m°t>nai nepraleisti kūdikio burnelei
. . , apsipiirvinti kad nereikėtų plauti. Po

rodytų visų Lietuvių nesulaužo- Šeštam mėnesiui kūdikio gerklę gali
mą siekimą prie Vilniaus kaipo ma vaJytl su minkštu audeklu, ne-

* nivcrant n lenda dantis nnsirndfi. ffi- I

Grekai tą" konsteliaciją vadino Jpįios, šitnts septynių dienų periodu,_ ir ta sistema 
o Alfonsiriėse Lentelėse ji buvo “Alatus”, savaimi artinasi linkui sgulinės sistemos su 
kas reiškia “sparnuotas”. Matyt kad ko- 1 
kiu nors laiku viena pirmutinė koja Pegaso 
buvo di'kčiai pratiesta, kadangi p Cygni tu- < 
ri Arabišką vardą reiškiantį “arklio ka- 1 
nopa”. - j. ■

Dr. Seiss priskaito Pegasą kaipo Pra
nešėją Gerų Žinių, tai yra apie atėjimą 
Kristaus. Žydų legendos padarė jį arkliu 
Nimrodo, ir taipgi sakoma jog jis perstato 
asilą ant 'kurio Kristus iškilmingai įjojo į 
Jėruzolimą. Schiller įsivaizdino jog tas pa
vidalas perstato Gabrielių.

. Bochart išvedžioja jog žodis Pegasas 
yra sudėtinis iš Foinikų “pag” arba “pega”, 
ir “sus”, kas reiškia Pažabotas Arklys, kas 
būdavo piešiama ant laivų pirmgalių. Taip
gi sakoma jog Pegasas buvo Egiptiškos kil
mės, nuo “pag”, paliauti, ir “sus”, laivas, 
ir tokiu 'budu buvo simbolizuojama palio- 
vimas navigacijos pasikeitus Niliaus van
deniui, arba apmažėjų?. Čionai mes. ran
dame Pegasą kaipo dangišką emblemą lai
vu toj pačioj vietoj danguose kur turėtų 
būti randama koks nors laivas, kadangi ta 
dangaus dalis iš senovės buvo vadinama 
“Jure”. < ‘

Alpha Pegasi yra žinoma kaipo “Mar-j 
kab”, kas Arabiškai reiškia balnas ar lai
vas. Gali ir būti kad Pegasas, laivas, yra 
paantrintas pavidalas Argo, Laivo konste
liacijos. Kalbant apie Argo, randame 'tą 

, laivą užmestą ant uolos. Pegasas randasi 
arti srovės vandenio pilamo iš indo Akvari- 
jąus, kuris gal perstato, kaip buvo mano
ma, Tyaną. . Ištiesų logiškiau išeitų Pegasą 
atvaizdint kaipo laivą negu, pusę z arklio, į 
kadangi 'randama jau ir taip du pavidalai 
arklio atvaizdinami Kentauru ir Sagitta- 
rium, o tik vieną laivą. Argo. Poromis pa
skirstymas konsteliacijų taip tankiai ran
dasi jog tik- ir galima tikėti kad turi būti 
kitas laivas prie dabartinio j q.

■ Alpha, Beta ir Gamma Pegasi ir Al
pha Andromedae, žvaigždė jungianti Pe
gaso ir Andromedos konsteliacijas, sudaro

Lietuvos sostinės, ir sykių nu
statytų sistematingo veikimo 
programa ta siekimą įvykdinti.

, M. V—la.

, padaryti. Mus reikalavimas ai-
greitumu 13 kilometrų į sekundą. Įškus; _ Prijlgti vilnid.be. jo-

Alphą Pegasi irgi yra spekjroskopiška kiu sąlygų. J< Lenkai ir Fran- 
dviiypė. Matomas jų sukimąsi vįenos ap- euzai norės Čia užtęsti Vil- 
link kitą yra įvairiuojantiš, tik nepadaryta ™au® klausimnorėidami ten ant 
užtektinai tjTinėjimų nusprendimui jų sis
temos sukimosi Jaiko.

Beta Pegasi tolinasi nuo saulinės, sis
temos su greitumu 8 kilometrų į sekundą. 
Gamma, Pegasi tolinasi nuo musų su grei
tumu 5 kilometrų Į sekundą.

Pųsiaukelyje tarp Skrendančio Arklio 
ir Delfino, tiesiakertis pavidalas susidedąs 
iš ketvirto ir penkto didumo žvaigždžių, 
sudaro žvaigždyną žinomą po vardais “Ma
žasis Arklys”, “Equuleus”, ar “Arklio Gal
va”. “ J'

Geminus pamini jog Equuleus pavida
lą' išrado Hipparchas. Arabai jį vadino 
“Arklio Dalis”,, kuomet Indams ji buvo am 
trąsis iš jų Aswini, “Raitelių”.

Mitologijoje, sulyg Allen, Equuleus sa
koma perstatąs Celerį, Pegaso brolį, kurį 
Merkuras padovanojo Kastorui; ar Cylla- 
rą, Junos padovanota Pollųksui, ar tą' su
tvėrimą kurį Neptūnas trinage šake nu
dūrė ir nustūmė nuo žemės kuomet kovėsi 
su Minerva už viršenybę; tečiau jis taipgi 
buvo sujungtas su pasaka apie Philyrą irL.^ sieną tarp ti dviejų valsty-

■ Saturną. bių kad Vilniau! klausimas nę-
Caesius manė jog Equuleus perstatė butų taip degama; vėliau, užė- 

Karaliaus Arklį kurio Samanas tikėjosi Pus. patogesnian laikui, Tautų 
gauti kaip apsakoma knygoje Esteros, ša- Sąjunffa imltųsi r® uagnn i.

Bet salvgoš pvkitėjo 'kuomet hn to, buvo manoma jog jis perstato mis- r. . . .... . "L•.£ ’_ . .j t> j. i Lietuvių valdžia notomis, o gy-
tišką Rožę. ventojai ginklu, pasipriešino to-

Tas žvaigždžių būrelis pasiekia meri- Kimesniam Lenki, žehgimui į mu- 
dianą 9 vai. vakarę rugsėjo 24 d. su kraštą. Neuiralinė juosta ir

A ix t? i •' x i —- • j i •• Vilniaus 'kiausinas turės darDelta Equulei yra trilype ir dar su ki- , * , • ...*. , karta būti svarstoma netolimojtomis susiartinus. Dvi didesnėsės zyaigz- atettyj Jlflc irTautų Sąjungą 
dės sudaro sistemą pasižymėjusią greičiau-Į turį nOrs kiek žmoniškumo jau
siu apsisukimu už visas dvilypes, išskyrus 
dviejų. Tos žvaigždės- yęa- taip arti viena 
kitos kad galimą atskirti tik dideliais tele
skopais. . ’

visados pašilti, mes neleisim 
nei vienos Lėtų valtės plaukio
ti Lietuvos Nnunu, nei vienam 
jų laivui 
uoste;

Lietuva 
lomatinių 
Panašios 
Lenkams ir toms užrnteresuo- 
toms valstybėms kad mes, neat
sižvelgdami Į ijsckmes, neužlei- 
sim niekam Vriiaus.

Seniau' Frar.uzai manė kad 
Lietuva negaliamą stovėti ant 
savų'kojų pas.-emš' ant Lenki
jos, ir (tokiose Sąlygose Vilniaus 
'krašto klausiaus nesunku but 
ISrtšti. Bet dablr "Lietuva pri
pažinta de jure;jpš žmonės sie
kia nepriklausomybės ne Vokie
čių kurstomi bet savo krašto 
meilės verčiami, todėl Vakarų 
Europoj sudarytuniją tarp Len
kų ir Lietuvių viltis dingusi vi-1 
siems laikams, padalinimas ne- 
utralinės zonos parodo naują 
kryptį Vilniaus itžvilgiu. Tuo- 

Imi buvo norėta sudaryti pasto-

.parodyti Klaipėdos

neumegs jokių- d-ip- 
eankių su Lenkais, 
prinonės parodytų

(Bus daugiau)

Duona =ir= Pienas

Geriausias'

Patėmyk valgymo papročius žino-' 
rijų kuriuos matai prie stalo, ir pa
matysi kad ne nuvargę, susikūprinę, 
susirūpinusios išvaizdos žmones ku
rie valgo duoną su pienu, 'beit tiesus, 
blaivų akių, linksmai išrodantieji, su 
tyra oda, ir išrodo pas juos užtekti
nai spėkos, pravedimui jų per .visas 
užduotis.BELLE VERNON MILK

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso- 

Lkius auksinius 
įirdeimantinius 
’dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5.758, Princeton 431

Valandos: 'tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedeldiėniais nuo 3 iki 4 v.al

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
1ST DANTISTAS t—r

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Street
CK ve land, Ohio.

D
F TllTENKHAMENC 
Į1 per šimtmečius, 
jog jis randasi Kara 
laidojama visi Egipt 
■roji to kapo .vieta bu 
jna per daugybę met 
Įkojo nuo pat pradžie 
na iš svarbiausių klii 
ta kad ankstyvieji j

■ hr tas kapas galėt 
. pylė ant jo žemių k

ĮRamsio VI, kurio ka 
Isiai virš anojo. Išti 
pas tik todėl vos-voi 

1 jog buvo bijoma ka 
kėj kad nesuardyti ! 

įdėta rengtis pertra 
L Tečiau Cartero 
■bunesvyravo. Jis 
įišdkaitliavimus ir į 
įtai atvykę į Thel 
f kapo esančio arti] 
L jo drangas ir bend 
L-von.'kuris pasigai 
i nymą, sekančiai i 
[Karalių Kloni;

“Gražumas 
| mas skalų ir aki 
I eigą j tą klonį 
f .punktų Thebišfc 

nam į tas karai! 
į dinamą portkulį, 
t; iškiista akmeny! 
r pasakyti kad pin 
^papratiname vie 

; me randasi kapai 
f kaires yra kitas 
' kapai Yuaa ir Tį

“Einant tiesi
■ ■ einam į plotą ku 

l giausia/ Musų
. II. didžiojo, km 

! taip garsaus mo 
j Toliau randasi I 
, | dinamo Žydų Bi
■ pats didžiausias

ląpkomas. Sek;
> - trįs kapai, ! 
,, Ramsio VI, strdj

mė plote, su pa, 
dirbau per du sc 

f tūkstančių tonų 
I mes prisiartinoi
■ nuo kapo Ramsii 
į mę apačioje jo, t
> šia turistų mėgia 

i j ktra, ir kad tuo t
• negalėjome tena 

T tas butų patenk 
’ j ti” ■

Čionai tai, pi 
į ter ėmėsi varyti 
L jo bendras apleidi 
r savaitės bepasek 
E garbingame Won; 
[ tokioj pozicijoj k 
: paprastą susidarj 
j kančią dieną—pt 
į valdžia—jis prai 

' ; je, ir už penkių 
i nuo kapo Ramsi 

tą kietame akm 
'.'tai papanjinta, ii 
i aštuoniolika isvi 

i ■ laipto atrasta pr 
Į buvę augštutinės 

. ! lipytos-į tą karali
Atradimas ka 

I Epeėėtijimas, kas 
j tur, paliktais kara 
■vo pranešta Lordu 

' ’’kuris tuoj atvyko
■ ft. Daug nuomonii 
f leno ištiesų yra ta

jog tai Rekmiro. p; 
rizierO'laike Thotn 

pt laiptų užtikta t( 
-Carter pilnai buvo; 
praTutenkhameno.

Apačioj žemyn 
atrasta kita užpečėl 

j •lėta rengtis tas dt 
i 'Wantakmenj, iš

»■<> vu.jv. ou ......n.o.u Tas žmogus kuris išrado šį patentą,
mygant, o kada dantis pasirodė, ga- Į buvo du sykiu operuotas nuo kylos,. 

Ii:__ ---- x—x—v-:- I taipgi bandė devėt visokius diržus ko
ki tik iki šiam laikui išrasti, vienok 
niekas negelbėjo. Per daugelį metų 
ligos nukankintas, atrado naują sis
temą kylos arba patrūkimo gydymui. 
Aš nesiūlau išbandymui gyduolių, nes 

Į žmonės kurie turi šią naują sistemą 

j gsfnu užmoka, ir kitiems rekomenduo
ja. Čia nėra reikalo meluot.

_ ___  .. ___ Delei persitikrinimo meldžiu kreip- 
Odoje tada ne- tis ypatiškai, arba laišku indedant už 

Kūdikį 2c štampą atsakymui, žemiau pėduotu.
adresu: ■ (13)

Holyoke, Mass-

Įima vartoti švelnų šepetuką. Kaip 
tik kud.ikis užauga tiek kad gali mo
kintis, reikia ji pratinti dantis valyti.

“Nebus Pieno, Nebus ! 
Žmogaus”

Maisto žinovai skelbia jog pienas 
yra didžiausias “apsauginis” maistas.

Tas reiškia jog bile kokis neatsa- 
kantumas kasdieniniam maiste—bile 
stoka elementų reikalingų tvėrimui 
ar pridavimui fiziško tvirtumo—gali
ma daduoti vartojant pieną arba iš 
pieno padarytus .valgius.

Pienas savaimi yra pilnutėlis mai
stas—vienatinis kuris suteikia pilnu
tėlį maistingumo saiką. Suaugusiems 
jo reikia lygiai taip pat kaip ir vai
kams, kadangi -maistai kurie nepri
duoda normąlio vystymosi jauniems 
nepalaikys ‘stiprumo ir kūno lygsva
ros suaugusiuose.

Tečiau užsiėmę vyrai ir moteris ne
turi laiko smulkmeniškai išstudijuoti 
ko jiems reikalinga del maistingumo; 
apie kombinacijas kurios pagelbsti ir 
kurios pakenkia.

To nebus nei reikalinga jeigu pie
nas turės atsakančią vietą valgiuose.

Padarykit 'jį svarbiausiu pasirėmi- 
mu sveikatai iš valgio puses, kaip jis 

. visada buvo nusilpnėjimuose ir ligo
se. Kadangi jame randasi visi reika-

1 lingi elementai, ir suteikiami taip 
; lengvai suvirškinamoje formoje kad 

paliuoouojn delikatną-kuno—mašineri- 
ją nuo nereikalingo intempimo.

“Daugiau pieno prie valgių!” “yra 
svarbiausias parašas ant stulpo ke
lyje į sveikatą ir \išnašumą. Jeigu 
galit gauti visiškai patikėtino, tyro, 
gryno, šviežio pieno ir išlaikyt jį nuo 
sugižimo, gaukit sau po kvortą ant 
dienos del kpžnos ypatos pirm pir
kimo. svaro mėsos.1

Jeigu negali užsitikrint tyrumu ir 
grynumu gaunamo pieno, lai Borden's 
Evaporated Pienas patarnaus jums 
kaipo karvė jūsų virtuvėje.

iNekados nebuvo abejonės apie ty
rumą ir maistingumo vertę šito pro
dukto, kuris yra tiesiog riebus, švie
žias pienas su diduma vandenio išim
ta, supakuotas į sanitarines dėžes. 
■Užpakalyje kožnos dėžės stovi šešias
dešimts trijų metų pieno patyrimas 
ir patarnavimas.

Soda Prausimas. — Prausimas su 
soda patarnauja gana gerai tada ka
da šilta, ypatingai'vasara. Į kiek-, . ... , - ,
vieną galioną vandens reikia dėti du nepaiso apie išbandymus bet su dziau- 
šaukšteliu sodos. Vandens tempera- 
turą turi būti ta prie kurios kūdikis 
jau pripratęs. Užtenka laikyti jį dvi 
iki keturių minutų. C2_j_ 
tiiri būti jokio prasitrynimo. 
reikia nušluostyti švelniu abrusu. .

Skrudų prausimas. — Skrudos ir- J. F. RICHARD
gi naudingos del karščių. Į’vande- j131 Walnut St.

Patarimas Tėvams
Dauguma vaiki) nevalytų savo dantų jeigu 
tėvai nepadarytų jų pareiga ir mokytų juos; 
Geriau yra jiems vartoti Colgate’s Ribbon 
Dental Cream dabar negu vėliau kentėti nuo 
blogų dantų ir blogos sveikatos!
Colgate’s išvalo daritis visiškai ir saugiai. 
Daktarai ir Dentistąi visur, rekomenduoja 
Colgate’s.

Geri Dantįs—Gera Sveikata

Bis

smo ir (pagarbos - teisei kad pa
galiau pamatyt! kokią didėlę 
■skriaudą ir 'įžeidimą tautinio 
jausmo ji atlieki taikingos Lie
tuvių tautos atžvilgiu. Turėkim 
dar truputį kantrybės ii* laukini 
tolimesnių ■nutarimų.

Tuo tarpu Lietuvių visuome
nė turi rengtis prie 'Vilniaus, at
vadavimo: jei ne kardu tai bent 
'kultūrinių ir ekonominiu žvilg
sniu, Mes turim prieš save nuo
latinę Lenkų propagandą ir 
šmeižtus okupuotoj Lietuvos da- 
lyj. Jų agentai ii1 laikraščiai 
falšuoja žmonių norą ir siekimą. 
Jie siunčia iš okupuoto krašto 
atstovus, kuriuos rinko ne patįs 
gyventojai bet paskyrė ’ tiesiog 
Varšavos valdžia.
•Tuo tarpu Lietuvių veikėjai 

ištremiami. Lenkų viešpatavi
mas Vilniuje privedė miestą 
prie bado ir ‘ekonominio chaoso. 
Miesto galva V. Bankowski, va
sario 15 d., atsisakė nuo savo 
pareigų del miesto finansinės 
betvarkės. Kuo tolyn tuo blo
gyn eina stovis, ir, žinoma, gy
ventojų nepasitenkinimas auga 
kasdiena. Jei pačiam Vilniuje 
randasi karštuolių šovinistų, tai 
kaimuose, kumgyventojai Lietu
viai arba Bal įgūdžiai, Lenkų 
valdžia rėmėsi tiktai ginklu.

Tokį momentą mes galime iš
naudoti kad priminus okupuoto

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptoną ant milinių laivų 
AQUITANIAx MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorką kas Utarninką 
Greitas persėdimas Southamptone.

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentą. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkėj.
Gunard Lino
Hotel Cleve- , 
land Bldg. ,r
Cleveland, O. -

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

prie kokių neišlavintų daktarų: Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išėgzamihavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjustas 

- nervus ir kenčiate nuo ūžnuodijimo 
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 atsmešit 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 vakarė 

Nedeldiėniais nuo 10 iki 1.

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

i J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateiki pas* mane. Aš gydau 
tml Sį&jlTf » * visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp-jų KRAUJO, ODOS, SKIL-
Grri VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES,

imasaiti I" NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalbi X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS‘ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu 'galimu laiku.

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

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

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

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

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

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

Imk Elevatorių prie inęigos j Standard Teatrą ir

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENlAlS 10 IKI 1. 

važiuok ant Trečių Grindų.

vilnid.be


D I R V.A 5
indėti vieną puodelį skrudu 
taip pat kaip su sodos- p ra u*

Jos prausimas. — Jluštar- 
simai naudingi nerviškume 
•ojime. Prirengiant maudy- 
ilną šaukštą muštardbs į lė
tus šilto vandens. -Kūdikį' 
nden/j dvi ar tris minutas, 
gerai nutrink odą ir tuoj 

Tuo budu kūdikis gaus n. 
atgaivinančio miego. ' 
sias klausimas kiekvienos 
ra tada kada jos krūtų piį. 
ka, ir jai rupi kokį maistą 
dikiui duoti idant jis svei- 
ir augtų stiprus ir vikrūs.

Eagle Pienas išrišo tą klau- 
istančiams ir tūkstančiams 
ėgyje paskutinių šešiasde- 
ų. Daugiau vaikų tapo iš- 
u Eagl» Brand negu su vi. 
s dirbtinais maistais sykiu 
Žindyk, suprantama, kūdikį 

rali, bet nebandinėk visokią 
pie kuriuo? mažai težinai, 
inas yra sveikas ir grynas, 
jvai suvirškomas.

i apsaugoti savo mergaitės 
per rimčiausi jos gyvenimo 
ridėk Eagle Pieno prie jos 
ų valgių. Ant dienos įei
ti du šaukštuku, geriausia 
ar popietyj. Atmiešk jį su 
įtvirtdaliais puoduko šalto 
Eagle Pieną galima sudėti 
kiaušiniu ir skanskoniu, su 

ilum, vynuogių sunka, vai- 
ar koko. Suprantama kad 

ras, mankštinimasi, ganėti- 
> ' ir sveikas pasilinksmini- 
gi svarbu šiuo laiku, bet 
maistas ^ra pirmutinė rei-

šituos straipsnius kas 
itę ir pasidėk ateičiai.

SaintiniaH

Atradimai egipte

jgus kuris išrado šį patent* 
sykiu operuotas nuo kylos, 
idč devėt visokius diržus ko- 
šiam laikui išrasti, vienok 

gelbėjo. Per daugelį met* 
rakintas, atrado naujų sis- 
s arba patrūkimo gydymai 
tu išbandymui gyduolių, nes 
irie turi šių naują sistemų 
>ie išbandymus bet su džiau- 
oka, ir kitiems rekomcnduo- 
era reikalo meluot.
irsitikrinimo meldžiu kreip
tai, arba laišku indedant ui 
atsakymui, žemiau paduoto
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TTTENKHAMENO kapas buyo dingęs 
B per šimtmečius. Buvo gerai žinoma 
>g jis randasi Karalių Klonyje kur buvo 
įidojama visi Egipto paraonai, tečiau tik- 
oji to ka>po«vieta buvo ųežinoma ir jieško- 
la per daugybę metų. Carter pats jo jieš- 
ojo nuo pat pradžios šio šimtmečio. Vie- 
a iš Svarbiausių kliūčių jo atradimui buvo 
a kad ankstyvieji jieškotojai, nežinodami 
:ur tas kapas galėtų radtis, \lar daugiau 
ylė ant jo žemių kasdamiesi aplink kaipą 
tamsio VI, kurio kapas randasi beveik He
rai virš anojo. Ištiesų, Tutenkhameno ka
ras tik todėl vos-vos, išliko nuo- neatradimo 
bg buvo bijoma kasti daugiau toj apielin- 
:ėj kad nesuardyti kapo Ramsio VI, ir pra
nta rengtis pertraukt kasimą į tą pusę. 

. f Tečiau Cartero pasitikėjimas savu dar
iu nesvyravo. Jis ištyrinėjo gerai savo 
sSkaitliavimus ir pradėjo kalbėti jog turis
tai atvykę į Thebes vaikštinėja virš kito 
capo .esančio artimai Ramsio šeštojo. Ir 
[o draugas ir bendradarbis, Lordas Carnar
von,zkuris pasiganėdinęs finansavo šitą ma
tymą, sekančiai žingeidžiai aprašo apie tą 
karalių Klonį:

“Gražumas ir* ypatingas paslaptingu
mas skajų ir akmenų išvien daro puikią in- 
eigą į tą kloni, vieną iš patraukiančiausių 
punktų Thebiškam nekropoly  j. Mes mei
liam į tas karališkas kapines per ■ taip va
dinamą portkulį, kas ištiesų yra peršvarpa I 
Iškirsta akmenyse senose dienose. Galiu 
pasakyti kad pirm pasiekiant šitą peršvar- 
pą praeiname vienoj pusėj kitą klonį kuria-' 
line randasi kapai Amenhotepo II ir Ay. Iš 
kairės yra kitas klonis, kuriame randasi 
[kapai ,Yuaa ir Tuau; ir keleto kitų.

“Einant, tiesiai pirmyn į pietų šoną in- 
einam į plotą kur karališkų kapų yra dau- 
giausia.' Musų dešinėje yra kapas Ramsio 
II. didžiojo, kuris nors yra pasilsio vieta 
taip garsaus monarcho, nėra verta lankyti. 

[Toliau randasi kapas tylenepthaho, taip va
idinamo Žydų Bėgimo Paraono. Šiame yra 
(pats didžiausias grabas, tankiausia turistų 
I laikomas. Sekantis yra kapas Ramsič VI 
į-’- trįs Jcapai, Ramsio II, Menephtaho ir 
Ramsio VI, sudaro lyg kokį trikampį. Šia- 

įme plote, su pagalba mažojo gelžkelio, aš 
dirbau per du sezonu, nukasdamas apie 70 

[tūkstančių tonų žemių. Du metai atgal
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įmes prisiartinome' tik per penkis jardus 
nuo kapo Ramsio VI, ir norėjome kasti že- 

Į mę apačioje jo, tečiau kad jis buvo labiau- 
. šia turistų mėgiamas kapas, apšviestas ele- 
ktra, ir kad tuo tarpu buvo turistų sezonas, 

[negalėjome tenai 'darbą varyti, kadangi 
[tas butų pakenkę vizitoriams kapą maty- 
Iti.” -

Čionai tai, pereitą spalio piėnesį, Car- 
I ter ėmėsi varyti kasimo darbą toliau, kur 
Ijo bendras apleido. Vieną dieną, po beveik 
[savaitės bepasekmingo riausimosi šiame 
[garbingame klonyje, j art pasitaikė stovėti 
[tokioj pozicijoj kad jis galėjo patėmyti ne- 
I paprastą susidarymą kalno toj vietoj. Se- 
I kančią dieną—po tūlų keblumų su vietine 
[•valdžia—jis pradėjo greitai kastis apačio- 
1 je, ir už penkių jardų (penkiolikos pėdų) 
t nuo kapo Ramsio VI, pasiekė laiptą iškirs- 

tą kietame akmenyje. Darbas tuoj karš- 
, tai panaujinta, ir atrasta daugiau laiptų — 
[aštuoniolika 'išviso. Viršuje augštutiniojo 
[ laipto atrasta pradžia to kas pasirodė yra 
f buvę augštutinės durįs įcemantuotos ir ųžr 
| lipytos -į tą karališką kapą.

Atradimas kapo su tdip nepajudintais 
r užpečėtijimas, kas labai retai pasitaikė ki- 
I tur, paliktais karališkame nekropolyje, bu- 
| vo pranešta Lordui Carnarvonui, Londone, 
p kuris tuoj atvyko į Egiptą su savo dukte- 
I re. Daug nuomonių buvo pakilę kaslink to 
Į keno ištiesų yra tas kapas. Lordas manė 
i jog tai Rekmiro, pagarsėjusio premjero ir 
| viziero- laike Thotmio III, labiau dėlto kad 
| aht laiptų užtikta tojo paraono ženklas. Tik 
į Carter pilnai buvo įsitikinęs jog šis grabas 
I yra Tutenkhameno.

Apačioj žemyn vedančios skylės buvo 
[ atrasta kita užpečėtyta siena, ir tuoj pra- 
[ dėta rengtis tas duris išardyti. Išvertus 
I vieną* antakmenį, iš vidaus išsiveržė kei-

stas oras. Įkalintas tenai per 3,000 metų. 
Carter užsižiebė žvakę, pasilenkė tarpdu
ryje ir žiurėjo į vidų. Per tūlą laiką jis. 
tylėjo. Lordas Carnarvon nekantriai sušu
ko: ‘‘Carter, sakyk ką nors. Ar matai ten 
ką?’’

“Taip”, atsakė Carter, “Čia ištikro kas 
stebėtino yra.” Lordas paėmė žya'kę ir per 
skylę Įkišo Į vidų. Išsykio jis nieko nema
tė, per palengva pradėjo Įžiūrėti žviesos 
atspindžius—nuo aukso kuriuom buvo iš
dabintas ceremonialis suolas stovįs prie sie
nos.

Vienas po kito, buvusieji žmonės irgi 
ėmė žiūrėti, nuostabos perimti, matydami 
puikiausius dalykus sukrautus viduje; ir 
vėliau kada darbininkai nuvertė keletą ki
tų akmenų nuo durų, visas buris galėjo in- 
eiti Į vidų ir vaikščioti po grindis kurios 
buvo uždengta tamsybėje per keturiolika 
šimtų metų iki Kristaus. Tas kambaris 
buvo apie 30 pėdų ilgio ir 18 pėdų pločio, 
jo grindįs beveik visai apkrautos pa
dargais kurie buvo su karalium palaidota 
—karališki rakandai ir skrynios, brangiau
si drabužiai, dikčiai aukso ir žemčiūgų, ala- 
bastro, drambliakaulio -ir brangių medžių.

Išmarginti suolai, pirmiausia patėmy- 
ti Cartero ir Lordo Carnarvon, rasta trįs, 
su augštomis jojomis. Vienas tų Suolų turi 
pavidalą liūto ilgai išsitiesusiu. Ant to suo
lo buvo sudėta lovų užtiesalai, skrynutės, 
išgražinti liktoriai žiburiams (pirmbtiniai 
iš tokių dalykų kada nors atrasti) ir kiti 
padargai; apačioj buvo retežis, krėslukai, 
altoriukai su emblemomis pomirtinio pa
saulio ir labai graži skrynia išdailinta bal
tu kaulu ir pagražinimais.

Antras-iš didesnių jų suolų turi pavida
lą “Hathoro” karvių, ant jo sukrauta buvo 
irgi lovų patiesalai, krėslukai, papyrai, gra
ži dėžutė ir du sistrai kurie skamba muzi- 
kališkais balsais ir dabar. Apačioj buvo 
daugybė maltų dėžių su mumijuotu valgiu.

Trečias karališkas ceremonialis suolas 
buvo pavidalo gyvūnų kokius randama tarp 
demonų senovinėj Egipto mitologijoj. Ant 
to suolo buvo didelė medinė skrynia, baltai 
numaliavota su pavidalu karalienės Ankh- 
senamen. Apačioje, duryse kurios veda į 
kitą kambarį, taipgi atrasta nuskelta šmo
tas akmens,' manomai plėšikų, per tą ply
šį matoma daugybė daiktų sukrautų vie
nas ant kito, užpildžiusių kanjbarį.

Vežimai, ratai, stulpai, pakinktai ir ki
tos flalįs keturių vežimų, padarytų iš įvai
raus kietmedžio tinkamo vežimams daryti, 
apdailinta’auksu, taipgi auksu išsiuvinėta 
pakinktai.

Rasta kele'tas dėžių su rožėmis kurios 
buvo nešama procesijoj laike karaliaus lai
dotuvių, dar gražiai užsilaikę ir turi aiškų 
savo kvapsnį.

Gal but vienas iš žingeidžiausių ir pa
prastų dalykų buvo tai rasta maža piršti
nė, taip maža kad ji turbut prigulėjo vai-

— =1J U O K I S 
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi
■ - ------ 1

MANO NORAI
Kad (paukštelis bučiau 
Dausomis skraidyčiau, 
Žvaigždynus ir saulę 
•Nuolatai lankyčiau.
Naktyj slaptingoje 
Pas mėnulį vykčiau, 
Jį į glėbį savo 
Karštai apkabinčiau.
Mano minitįs laksčios 
Vis mane vedžioja 
Po erdvių platybes, 
Ir toli vilioja.
Noriu aš matyti 
žvaigždžių garbingumą 
Į dausas išlėkus 
Kur jos visos buna.
Jei paukštelis bučiau, 
Medį pasirinkčiau 
Gražiausi ant svieto, 
Ten lizdelį pinčiau.'
Kad sparnus turėčiau, 
Visur ąplakstyčiau, 
Gražiausią bernelį ’ 
Radus sau paimčiau.

Kleopatra.
Nuo Juokų Red.: Pereitame 

num. minėjome jog turime eiles 
p-lės Kleopatros, kuri lenktynia
vo su gerb. K. J. P.'pavasario 
apreiškime. Abiejų eilės, kaip 
matome, yra paukštinės eilės.

Tik skirtumas tas kad gerb. 
K. J. P. norėjo lėkt i Lietuvą, o 
p-lė Kleopatra nori skrist Į dau
sas, aplankyt saulę, žvaigždes ir 
mėnulį. Iš to matome kad ir 
p-lė Kleopatra, kaip ir visi smer- 
telni žmonelįai, nori to kas ne
galima. Kas turi sparnus, pav. 
paukšteliai, jie niekados nenori 
skraidyt jo dausas bet džiaugia
si gaudami nutupt ant žemės ir 
kad jų niekas nebaido, nes tik 
ant žemės randa ko lest — slie
kų ir vabalėlių, ir turi ką į liz
delį parnešt.

Kodėl dar nei vienas poetas, 
neprisipažino mums kad jis (ar 
ji) “Jei pinigų turėtų” nuvyktų 
į Niliaus pakrantę, į Egiptą, kur 
dabar atrasta 'kapas Tutenkha
meno iš 3,500 metų atgal, kur 
jau yra seniau atrasti ąenovės 
.amžių istorijos skarbai? Kur 
guli Egip io garbė lir didybė ?

Kodėl nei vienas neišsireiškia 
geismo a; įlankyt senovės Meso
potamijos ir Chaldėjos griuvė
sius, negi id'žia pažintvanų laikų 
Grekijos, paskui Romos garbę, 
kurios da' >ar pradeda iš žemių 
kilti. ■

savo ’paslapčia: Jai svarbiausia 
rupi bernelis., Dausas apskrai- 
džius, visgi ji mislina ir apie liz
delį į kurį parvestų sau gražiau
sią bernelį.

Prieš tai mbs nieko neturime, 
tik irgi reikia -žiūrėt tokio 'ku
ris tavęs nori, o ne kurį tu no
rėtum, nes išeis tik tiek kiek su 
pasiekimu saulės;

J. Žukas (iš Detroito) skaitė 
pereitame num. pranešimą kad 
popiežius rengiasi padovanot Is
panijos karalienei auksinę rožę.

— Kažin ką Ispanijos kara
lius pasakys tą sužinojęs? — 
žingeidauja jis.

Atsįdėkavojimui Amerikai už 
šelpimą badaujančių ir: 'kūdikių, 
Rusijos bolševikai šelpia auksu 
Amerikos komunistus sugriovi
mui Amerikos valdžios.

Mes nuo daugelio iš Lietuvos 
gauname pažadų,rašinėti “Dir
vai” straipsnius ir žinias jeigu 
siuntinėsime jiems dovanai laik
raštį. Bet nors sutinkame ant 
jų išlygų, nuo jų jokių raštų ne
gauname.

Taipgi gauname raštų nuo ke
leto tokių (gerb. Laisvas Lietu
vis, Ant.-Ferd. Max., Gogelis, 
Kudlius, Svajonė, ir keleto ne
periodiškų) kurie niekad savo 
pasisiūlymų nesiuntė, o tiesiog

siuntė ir siunčia raštus.
Tada mes supratome kad ne 

tas yra rašytojas kuris pamatęs 
kitų prirašytą laikraštį pats už
sidega noru tą patį daryti, bet 
tas kuris rašo.

Ir daug’ smagiau mums yra 
turėti keletą tokių kurie rašo, 
negu daugybę tokių kurie žada.

Ohio valstijoj norima įvest 
priverstiną mokymą biblijos vie
šose mokyklose.

Gerai, mes pritariame tam, 
tegul mokina bibliją ištisai, nuo 
pradžios iki pabaigai, o ne pa
rinktas nekurtas daleles.

Einant arčiau prie gamtos, 
rašo gerb. Ašara (iš Brooklyno), 
šiam juokų kampeliui reikėtų, 
prie'gerb. Audros, gerb. Vėjo, 
turėti ir gerb. Saulę, gerb. Pa- 
gadą, gerb. Lietų, gerb. Sniegą, 
gerb. Temperatūrą, gerb. Klimą-,

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

je telpa šios dainos: ‘Naktuže”, M. 
Vogei, sulietuvino J. O. Sirvydas; 
"Roželė”, H. Werner, sulietuvino A. 
Lalis; “Keleivis”, J. P. Gotthard, su
lietuvino K. V.; “Nedėlios/Rytas”, C. 
Kreutzer, sulietuvino J. O. Sirvydas. 
Viso keturios kompozicijos, visos pri
taikinta vyru, moterų; ir mišriems 
chorams, taigi viso labo yra 12 kom
pozicijų. Knygutė 30 puslapių. Kai
na 76c., taip kaip No. 1, 2, ir 3. Mo
terų chorui dainas galima vartoti vai
kų chorui. (12)

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

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai

tą, 4r tt. Tada susidėtų čia vi
sa mus supanti gamta.

FARMOS FARMOS
Gerbiami Lietuviai. Kurie norite 

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

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės žinau šitų kraštų 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. 
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 draugiškų patarnavimų.

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

R. 1. Box 17 Fountain, Mich.

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

j Pain-Expelleriu
I ant skaudamų vietų, ligi pa

jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos, 
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

Štai Jums 
Muzika li Dainos

kui. Tutenkhamen neturėjo vaikų, taigi 
gal but ji buvo karalienės, kuri vargu turė
jau daugiau 13 metų kuomet ištekėjo.

Šiame kambaryje nesirado karaliaus 
grabo.- Grabas yra kitame kambaryje, at
skirtame nuo pirmojo kambario durimis 
prie kurių stovi kaipo sargai du milžiniški 
pavidalai Tutenkhameno. Jie yra apie sep
tynių pėdu augščio, ir yra gražiai išdrožti 
medyje, padengti juodu materiolu, pritai
kintu prie šventų laidotuvių raštų. Jų ap- 
rėdalai ir papuošalai iš aukso. Ant kaktos 
karališkas ženklas iš bronzos ir aukso. Ir 
akių skylės padarytos iš aukso, o pačios 
akis iš brangakmenių.

Kad šis kapas irgi neišliko nuo plė- 
šikų-vandalų senose dienose, buvo galima 
spėti iš to kad, kambaryje nesirado mažų 
daiktų iš aukso, sidabro, bronzos ir stiklo 
(stiklas senovės laikuose buvo brangus kaip 
auksas). Nekurie daiktai atrasta kąrido- 
riuje ir ant trepu, kas liudija jog plėšikai 
skubėjo bėgti. Plyšys duryse į grabo kam
barį irgi rodė jog tenai plėšikai buvo taip
gi įsilaužę, ir egzaminavimai parodė jog jis 
vėl buvo užpečėtytas oficiališkai kokiu lai
ku vėliau. Vagystė turėjo atsibūti tuojau 
po laidotuvių, nes už gentkartės artam pa
našiai vėliau kapas buvo užneštas smėliu, 
ir kuomet didesnis kapas Ramsiui II buvo 
rengiama, apie 1150 metų pirm Kristaus, 
jau nebuvo žinota jog tenai radosi Tuten- 
khartono kapas.

Atidarymas karališkojo grabo kamba
rio liko atidėta, ir norima palikti Tutenk- 
hameną gulėti tenai kur jis pats sau pasi
rinko paskutine pasilsio vieta. Nors jieš- 
kotojų žingeidumas yra didelis, kadangi 
atidarymas jo grabo kambario ir paties 
grabo dar suteiktų žingeidesnių žinių.

K. S. K.

Kodėl nei vienas nedainuoja 
apie norą aplankyt šiaurinį ar 
pietinį polių ir matyt kaip pusę 
beveik metų tenai viešpatauja 
ištisa dieną, o paskui nepertrau
kiama naktis. Patirt kaip Sto
vint ant vietos sukiesi aplinkui 
lyg' ant kokio sukančios: dugno 
stovėdamas.

'Kodėl nei vienas negeidžia nu
vykti ant Vezuvijaus ir apžiūrė
ti. ir patirti tas baisias gamtos 
paslaptis kurios per amžius nai
kino aplinkinius žmones, kur už
kasta kaimai ir miestai, nuo ko 
dreba žemė ir kįla ir prapuola 
jūrėse salos'? Kodėl nenori nu
sileist į jūrių dugną ir pamatyt 
tenai nuskendusias žemes; da
bartinius jūrių gyventojus-?

Ak, bet bereikalo mes čia apie 
tiek daug vargo kąlbame. tas 
viekas lengvai galima namuose 
sėdint matyti — tik; reikia ne- 
pagailėt dolario^cito tuose klau
simuose knygai nusipirkti — ir 
skaityti ją, ne pasidėjus laikyti.

Geriau taipgi butų iš knygos 
ir žvaigždės ir saulę ir mėnulį 
pažint negu norėt tenai nuskrist 
— ko niekad neatsieksi, ir ne
reikėtų svajoti apie tai.

Bet skaityt labai sunku.... 
sunku.. .

- Dar norime p-lei Kleopatrai 
užsiminti' kad ji netrokštų ir 
gerb. Mėnulį apkabinti. Menu-' 
lis yra persenas glamonėjimui, 
ir jaunos mergaitės net jau čia 
ant žemės daug semi vyrų iš 
proto išvedė. Kas butų jeigu 
gerb. Mėnulis, p-lės Kleopatros 
paglostytas. įkaistų ir imtų vi
sada šviesti. Nežinotume nei 
kada delčia, nei pilnatis, ir ne
žinotume kada javus sėt, kopūs
tus raugt ar eit grybaut. Arba 
jei susisarmatijęs jis imtų ir vi
sai užUemtų!

Neištruko p-lė Kleopatra su

DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS 
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMfiKIT JŲ AUTORIŲ

MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) ........   30c
Jojau Dienų (dvi: ąugštam ir žemam balsui) . 60c 
Ko Liūdit, Sveteliai? ..................   20c
Vai Aš Pakirsčiau __ '......;. . .................   ’ 20c
Už Šilingėlį ..... .............  30c
Dovanojo (dzūkiška) .............................................. 15c
Skyniau Skynimėlį ......................... 15c
Tykiai Nemunėlis Teka .......-... 15<\
Saulutė Raudonų ..............................................;. 25c
Lihgo (Latviška) .................................................. 15c
Kregždelė (duetas prie piano, žodžiai V. Kapšo

(Angliškai žodžius pritaikė P. Presevage) 
' Išleido Lithuanian Conservatory of Music,
So. Boston, Mass;') ..... 30c

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Eglė-
Žalčių Karalienė". Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ................................. 75c

Jauųosioš Daina (iš op. “Vestuvės”. Angliškai
žodžius pritaikė Anna Lutkuš) ......... ’ 35c

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė”; Angliškai
žodžiai Anna Lntkus. Solo ir»pianui) .... 30c

Girių. Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 3.00
Aras (kvartetas) .......................... 40c
Neverk pas Kapų (mišram chorui) ................... 60c
Mėtai po Metų (vyriškas kvartetas) ........ 40c
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . ..7................. ■..... 50c
Pasaka (solo) ............................ 80c
Noktumas — Ačiū (solo)* ................... * 76c
Kūr tas Šaltinėlis (solo) ..................  75c
Vai’, Verčia, Laužo (solo) .................. ....... 50c
■Lietuviškos Dainos (niišr. chorui) II sus. ...■., 25c
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .................. 50c
Skambančios Stygos (duetas) .......................... 50c
“Lietuviškos Dainos” — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riems lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p. 1,50 

“Šventoji! Naktis” — trijų aktų operetė, solo- 1 
sopranas, 4 tenorai, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai, Mirtis, Kainas, ir 
kiti. Pusi. 41. .. .................... .... 1.50

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje'yra
31 Solo, -13' Duetų, a Kvartetai, 10 Šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių..........  .. $5.00

J. NAUJALIO VEIKALAI
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) .............. 75c
Noktumas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

“Močiute Mano") ........................:................ 60c
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 50c 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui - 50c
■‘Kad širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 60c
“Giedai Gaideliai”, “Ant Kalno Rugiai”, ir “Oi

Žiba Žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui .... 30c

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buyo Vakarėlis

(mišram chorui) ..................... '............ .. 35c
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 30c 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) .............■ 60c
Aš jaivilkčiau Čigono Rūbų (duetas) s ....... 1.00
Atsisveikinimas su Tėvyne' (mišr. chorui) .. 1.50
Darbininko Daina (mišr. chorui) ...................  60c
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 50c
Kaip Raiba Paukštutė (solo.) .......................... 1.00
Ilgu, Ilgu (keturiems lygiams balsams) .... 60c
Kareivių Daina (trio) .............................  60c
Kur Bakūžė Samanota (solo) .............................. 50c
Lietuviais Esame Mes Gimę (chorui) ........ 75c
Lopšinė Daina (solo) .....................................  60c
Mes 'Padainuosim (mišr. chorui) ...................... 30c
Motule Mano ir šėriau Žirgelį (mišr. cbczui).. 30c
Nesigraųdink, Mergužėle ir Einu per Dvarelį

(mišram chorui) ........................................ .t' 30c
Nė del Tavęs aš, Mergele (solo) ...................... 50c
Oželis (mišr. chorui) ...................... 60c
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 1.00
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške — solo)........ 1,00
“Dainų Ųainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų .mo
kykloms), 30 dainelių .......................... 60c

Paukštužėli Skrajūnėli (mišr. chorui) ____ ... 30c
Plaukia sau Laivelis (duetas) ............................ ’ 75c
Pamylėjau Vakar; Vai Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) .............................................. 76c
Saulutė Tekėjo (duetas) ...................................... 25c
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girių, Girelę (m. ch) 30c 
Šių Nedėlėlę (mišr. chorui) .............................. 25c
Scherzo (tik pianui) .......................................... 60c
Sunku Man Gyventi (solo) ................................ 60c
Vakarinė Daina (mišram chorui) .......... 60c

Važiavau Dienų ir Vai Žydėk, Žydėk (mišr. ch.) 25c 
Vai Gudri, .Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė

ir k. (mišram chorui) ........ ................... . ,. 50c
Vai tu Žirg'ė ir Per Tamsių Naktelę .............. 30c
Vienas Žodis nė Šneka (mišriam chorui) .... 45c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margį .Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) .

.solo) *......................  75c
Lietuvos Himnas (solo) ............. ...... 6.0c
Mergvakrio Daina ir Ei, Tėveli (mišr. ch.) .. 35c
Aš Pas Tėvelį 'ir Močiute Mano (mišr. ch.) .’. 35c
Aš Toli Nuleista ir Tris Dzienas (m. ch.) .... Ž5e-
Balnok, Tame, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 35c
Močiute; Miego Noriu ir Ei;.Varge (m. ch.) .. 35c
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.)- 35c
Oi tu, Lakštirigale ir Vanagėlis Tupėjo (in. ch.) 35c 
Eisiu į. Girelę ir Ui, ui, ui, Dieve (mišr. ch.) .: ,35c
Keturi Suktiniai (pianui) . ...........................     -į , 60c
Gailesčio . Giesmė (trio) .J,...............................................25c
Asperges Me (trio) ................................!■?'.'•.50c
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ...... '\50c
Pasaka (pianui) ........rt ,-,5Qc 
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.) 50c 
Taut, šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego " 50c
Trjs Liaudies Dainos (pianui)'-. '50c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ............................................. .75e
Graži čia Giružė (solo) ...................................................50c
Ginkim'- šalį Lietuvos (mitriam chorui) .. 50c
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ..................................... '’65c
Meilė (šoįo) ...................................................................... | 40c
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... 75e
Lietuvos---Vyčių Himnas (solo) .............. i 25e
Visuomet-' širdis Surakinta .............  60c
Bernųžėl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 50c
O, Pažyglgki, Mieloji ” ...... 50c
Skrenda, Lekia Musų Mintis (dviem balsam ” 75c
Trisdešimts' Lengvų (a capella) duetų .......... 1.50
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) . 50c
Giesmė į šv. Kazimierą (mišram chorui) ........ ' 50c
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)' ' l.'OO

Č. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupė, (mišram chorui) ................... 25c
Karvelėli (mišr. chorui) ...,\....................... i 30c
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) .........-.........  , 40c
Užmigo Žemė' (mišr. chorui) ............................... 35c

L. EREMINO VEIKALAI
“Lyra” No.' 1, telpa šios dainos: “Liuosybė", 

“Liepa”.- “Pavasario Daina’?, “Kelias tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, motetų ir - mišriem^ 
balsams) .............................. .’.................... 75c

“Lyra” No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi
ria”; “Palik Sveika”, “Daina”, “Internacio
nalas” -(vyrų, moterų ir mišriems chorams) 75c

“Lyra” No."3, telpa: “Darbo Giesmė”, “Tiroliu 
Kalnuose”, “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjojim^” (vyrų,jpioterų ir mišriems ch;).. 75c

Dainos, sutaisltos apt keturių balsų. Surinko L.
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta ..................... ...... 1.50

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
J. Gruodžio: “Ei, Jaunieji” (mišram .chorui) ... 30c

” “Jura ir Mergos” (solo) .......... 60c
“Burtai” (Solo “Tupi šarka”) ................  60c
“Mylėk” (solo, “Darbuokit, Trusk”) ............ 50c
“Visur Tyla” (solo) .............................................................30c
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuvą” (mišr. ch.) 30c 

“Už Klystančius Žmonės” ,(ario-
za, tenor solo) .   ......................................../. 75c

J. Žilevičiaus: “Laisvės -Daina” (mišram chorui) 30c
Kun. T, Brazio: “Musų Dainelės” I dalis, dviem

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių ___  50c
“Musų Dainelės”, II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ................  60c
“ “Giedojimų Mokykla”, vadovėlis

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 80c 
M. Grigonio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams

ir gegužinėms), 102 dainelės .......... . 80c
Kanklės; Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 

balsams sutaisytos, čia telpa 18< dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .... J...... x .....,. 25c 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams,
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16.................................................... 35c

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 60c
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskio) pianui ... 50c
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų,

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..........  1.00
“Pumpurėlis” — Operetė — Muzika A S. Pociaus,

Chicago, Ill.............. .*...........,.... 25c"DIRVA"
Į7907 Superior jAve. Cleveland, Ohio
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
AMERIKONIŠKI

A2662 Mickey ......... ,’|1........... Muzukilis Trio 
” Mickey—Medley ..../............  ... Prince’s Orkestrą

A2687 How Ya Gonna Keep Them Down .............. Daina
" When Yankee Doodle Sails ............, , Daina

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

A2770 Carolina Sunshine .............. Muzika Trio 
T Give Me a Smilė and a Kiss ........ Yriška Daina

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

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

I Yearning .................... Šokiams 
Kara van . ...’................. šešių

• Tell Me ......'............... Orkestro
Breeze, Blow My Baby .Back......... Beno

T* A2784 Forever Blowing Bubbles .. Saksofonų 
” Beautiful Ohio ' ............ Saksofonų

A2802 Down by the Meadow Brook .
Enid—rValcas ..............

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

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

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

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

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

A2901 Oh! Reigh.n .................,.
” Most Done Traveling ...........

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

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

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

A2773

A2783

E1503

EI 620

E1623

E1683

E1686

E1711

E1716

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

........ Choras 
.... • .. Choras 
Vyriokas Duetas 
.. Vyriškas Solo 
........ Duetas 
........ Duetas 
,. Vyriškas Solo 

_______________ ... Vyriškas Solo
A2984 You’re the Only Girl That Made Me Cry .. Solo 

n Drifting ..........................., Kvartetas . 
A2987 Repasz Band March .............. Beno Muzika 

" Ąinericap Legion March .......... Beno Muzika

E334

E337

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

Amerykanski Patrol .......
Krakowiak ........................ '..

Telšiai
(Specialiai “Dirvai") 

Linksmai ir iškilmingai

E1794

E1886

E1888

E2004

E2018

E2J29

E2181

E2182

. Akordeonų _ Trio 
.. Rusiška

Lietuvos Kariui 
įėjimas Klaip 

fliipėda, vasario J 
^20 d. Klaipėda 
^KHmingaipasv 
/sentėvių prabočių 1 
įjnt įtraukiančiąja 
foriimenę. Gedimino 
įjs pasiektas, ft m 
to Įsiveržusių kryže 

. uetjviu iemę, turtą 
_ dabar Klaipėda iš’ 

lauruose’regi va 
Gedmino gadynės, Li 
itin®. musų kraujo 
briygius brolius. 

; . Tuojau po 12 vaJ 
Bsipėks turgaviete 

i įkštėj, pradėjo rin 
tdiais attraukusios I 

1 nnnenės dalįs. Buv 
tfcinkų, raitelių, kuli 
h|, kelias batarejos, 
tt^ Viskas padare d
|q4

■ Oras nors ir šalta 
> lė maloniai švietė. 
: prižiūrėt buvo supi i

tiai — is paties Kla 
, to, nesą del pertrųn 

gilėjus intra ūkimą' 
riti nuo kaimų n 

[ atvažiavę; 0 juk: 
galima sakyti jog ii

■ pėdos suplūdo tuk 
žiūrėti — ir žiuri 
ir kantriai' kentėc

į sa valandą didelį 
t kad tik galiausiai 
L kie tie Lietuvos ki 
i jie paraduoja.

Visu pirmu ki 
i jojo ir risčia ūžė 
L Ot puikus tai v 

gai, mandriai ar 
F broleliai. Ilgai: 
| ir iš ten, su mi 
f oais, yra prisii 
Į te.

Mes Klaipėdi 
Į. dynėj KJaipėdo 
į čių knrinmenę.

galima sakyt e 
jau padariniai

I matėme, bebuvc

Slifi 
komo Vasario 16 dieną, 
Tautos Atgimimo šventę; pj 
kių mėtų sukaktuves. Jos bo 
vo švenčiama kiekviename Lie 
tuvos kampelyje. Pas mus, N 
šiuose, šventė apvaikščiota ma 
daug sekančiai: apie 10 valandą t 
radosi iškabinta gatvėse ant sie> i 
nu įvairiais piešiniais. papuoš į 
skelbimai kad “šiandien bo| I 
vakaras parapijos salėj, ten bu 
laikoma paskaitos, deklamaciją | 
ir tt,, grieš trimitų orkestrai į 
Ine jimas neapmokamas."

Augščiau minėti žodžiai bun į 
įspausdinta gražiame vaizde | 
paveiksite, kuriame matėsi kro į 
mai, viduje krūmų graži pflą l 
kurios viršuj vėliava su para | 
šu: “1918—1923". Tai Gėdini 
no kalnas įsu dar tvirta tebesto 
vinčia pilim. Kiek čia daa 
randasi svajonių’ — tame vaiz
de!

Iš ’bažnyčios pakilusi žmonių 
minia nešina Tautos vėliavas 
žengia drąsiai pirmyn j vietą 
kame bus prakalbos. Orkestras 
griežia savo skardžiais dūdą J 
balsais. Visų Širdyse žėri karš
tos liepsnos kibirkštėlė.

Po visų demonstracijų, povk 
su apeigų, žmonės išsiskirstė 
namon pasirengti ir laukti iš
kilmingo vakaro. Mildos Ainis.

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

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

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

......... Orkestrą 
.. Stygų Orkestrą 
... Vokiška 
.. Vokiška 
.. Benas 
.. Benas 
.. Benas 
.. Benas 
... Vokiška 
... Vokiška 

.. Rusiška Trio 
. .. Rusiška Trio 
... Rusiška 

Rusiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų
...... Akordeonas 
...... Akordeonas 
........ Orkestrą 
........ Orkestrą 
........... Benas 
.................... Benas 
.......... Benas 
......... 'Benas 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas I 
Benas 
Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

su 
su
su
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Chdru 
Choru 
Daina 
Daina

Daina
Daina
Daina
Daina

E2190

E2196

E2199

E2764

E2765

E2767

E2917

E3289

E3294

Ę3304

E3305

E3314

E3316

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4251

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

.. Lenkiškas Pasakojimas 
Lenkiškas Pasakojimas

.. Lenkiška Daina 

.. Lenkiška Daina 

.............. Orkestrą 

......... ...  Orkestrą 

..............Orkestrą 

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

čigonų 
čigonų

E4252

E4286

E4292

E4293

E4314

.. Lenkiška 
Lenkiška

.. Lenkiška 
. Lenkiška

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

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

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

.... Lenkiška 
........Lenkiška 

.... Lenkiška 
.... Lenkiška 
............. . Orkestrą 
................. Orkestrą 

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

.................. Orkestrą 
....’.............Choras

............./... Choras 
>.. Lenkiška Daina 
.... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
... Akordeonas Solo 
.. .. Ukrainų Daina 
........Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Daina 

........Ukrainų Daina 

................. Orkestrą 
................. Orkestrą 
.............  Akordeonas 
........... Akordeonas 
... Švilpavimas Solo 
.. Švilpivamas Solo 
. .. M. Petrauskas 
.......  M. Petrauskas 
... Lenkiška Daina 
........ Orkestrą 
.... Ukrainų Daina 
.,.. Ukrainų Daina 
.... Vokiška Daina 
Vokiškas Kvartetai 
Vokiškas Monologas 
Vokiškas Monologas

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4361

E4365

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

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

eėE4245 O j ty misiaciu zore ....... 
” Chata moja rublennaja .......

E4246 Tam za tychym za Dunajem . 
Hto za namy za nym ..... 
Od Krakowa jadę ......... 
Malgorzata .........,; V*... 
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 data przybywa .. 
After the Kiss ..........., 
Mexican Life ............... 
Plynie woda z Wyszegroda 
Hej, z gory, jadą mazury ...

E4366 Piesn dziadowska 3 ........
” Piesn dziadowska 4.............

E4367 Piękna goralka ....... ...
” Kuba Jurek ........................ Orkestrą

E4372 Gaiety .................... Ispanų Orkestrą
The Firecracker .............................. Ispanų Benas

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

E4441 Trans-Atlantic March ....
” Flag Parade March ...... 

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

E4446 ČasoVoi ..................... Raiška Daina 
” Ach ,ty rošča ...... .. /......... l^Biška Daina

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

E4456 Pod Polską chorągwią .... .............. Benas 
” Zbior Polskich . v......................... t?enas 

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

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

E4467 Our Boys of 69th .................. Benas 
Doughboys to the Front...................... Benas
My Loving Star . .............. Gitarų Duetas 
Edelweiss and Violets .......,... Gitarų Duetas 
Spanish Gypsy Dance ...... Ispaniška Orkestrą 
Night of Love .............. čigonų Orkestrą

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

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

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

E2918 Dziennikarski maziir ..... ..........-. Orkestrą 
” Pomnikowy mazur .................... Orkestrą

E3093 Hoheit tanzt Walzer ............ Vokiškas Duetas 
° Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina 

E3150 Oberek .............. ...
Radosc, Mazurka .......... 
Wiosenny kwiat, Valcas ... 
Dziewcze wschodu, Mazurka 
Nčo . .................... 
Ego už niet . ............ Rusiška Daina Solo 
Oi Motule .......... tLietuviška Choro Daina 

Motus, Motuše .. .......... Lietuviškas Choras 
E3190 Tris berneliai .. Marės ir Jonas čižauskai, Daina 

” Vakarinė daina .....V... Marė ir Jonas čižauskai 
E3192 Giedu dainelę........................Marė čižauskienė Solo
' ” Gegužinė daina ..... Marė čižauskienė, Solo 
E3242 Oželis ...........-......... Lietuviškas 

Mes padainuosim ............ Lietuviškas 
Saulelė Raudona -............ Lietuviškas 
Beauštant! aušrelė .......... Lietuviškas 

Gimtinė šalis . J. čižauskas, Baritonas
Sunku gyventi ......... J. čižauskas, Baritonas 
Hpp.i hop, mazur ............ .... Orkestrą
Pokusa, Oberek f................................Akordeonas Solo
Mazur .........., .....'..... Akordeonas Solo 
Solnedgang i Sverige ........ Skandinavų 
Eko fram Skandinavien ...... Skandinavų 
Queen of the Mountains ......... ^........

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

Kokiomis Išlygomis Ati
duota Klaipėda

Amib^adorių Tarybos- Konfe
rencijos sprendimo tekstas Klai
pėdos reikalų, i-nteiktas p. Gai
liui, Klaipėdos Vyriausybės Mi- 
nisteriy Prezidentui:

Britanijos Imperija, Francu-į 
zija, Italija ir Japonija parAšą 
davėjos drauge >su Jungtinėmis 
Amerikos Valtsybėmis kaipo 
•svarbiausios susi j ungusios ir 
susidraugavusios valstybės pa-

........ Orkestrą 

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

. ........ Muzika

........ Orkestrą 

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

E338 ..... ........ ................ |..........
*Cztery charne jagodki .... 
Polha pogotowie .......... 
Marsz Warszawsky ...... 

Hymn do Bogarodzicy ..... 
Nie Opuszczaj nas ........ 

Hej na hori tam ženci žnut 
Divčia v siniach stojala ... 

Kozak . ................
Ktory mnie zechce..............
Chlopecka .. .............

Tęsknota za krajem............
Ne čužoho my bažajem ...., 
Balova lezginka ........... 
Čy ty mylyj ...... ........ 
Marš čerkesov ............ 
Nieplač Ditia .............. 

Aria Oniegina .
Krakoviak .............. 
Yylitaly orly .............. 
Ciesz sie Matko Polski ..... 
Gwiezdisty marsz ..............
Polskie tance, I ........... 
Polskie Tance, II ........, 

Bal na Wawelu ........... 
Michas Silbergrih^ ........ 

Sposoby poznawania ....... 
To i owo ................

Wojtek, I . ..i..........
Wojtek, II :.................. .........
Jeszcze po kropelce .......
Ach, powiedz luba mi ..... 

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

Die veranglueckte I .. ?........
’ Die veranglueckte II ......

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

EI036 Marsz-Polka .......... ....
” Polka .................... 

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

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

EI 188 Goiserer Schuhplattler II ........'....... Benas
” Goiserer Schuhplattler II .............. Benas 

E1247 Ungarųzšokis .................... Čigonų Benas
” O kur buvai, dieduk mano.......... Lietuviška Daina

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

E1266 Žyd przy telefonie ........ Lenkiškas Monologas
7 Wįęgierka ............................ Orkestrą 

E1270 Santa Lucya . .......................... Daina 
. Lenkiškas Monologas 
.. Rusiškas Monologas 
i... Duetas

Daina 
Dainą

į Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

Monol. 
Monol.
Benas 
Benas

. Orkestrą 
. ■ Orkestrą 
Akordeonas

Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Vokiški Juokai 
Vokiški Juokai

Klarnetų Duetas E2705
‘ u siūk į rauu, xviuzurnu

Rusiški Juokai į E2707 Rašėjas ir kaimietis 
Rusiški Juokai | ” Teklytė, Valcas ...

E343

E368

E433

E558

E560

E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900 
•f

E954

E984

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

Armonikos Muzika 
. Armonika Maršas 
... Ukrainų Duetas 
........Z... Benas 
.... Ukrainų Daina
............... Orkestrą, 
iš Operos, Baritonas 
.......... Rusų Daina 
............... Orkestrą 
... Ukrainų Daina 
,.............. Kvartetas
. Armonikų

Koncertinų 
Koncertinų

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina.......... Ukrainų

,........ Ukrainų Duetas
Vokiškas Pasakojimas 
Vokiškas Pasakojimas 
..........  Lenkiška Daina 
;........ Lenkiška Daina
................ Akordeonas 
................ Akordeonas 
................ Akordeonas 
......... Akordeonas

Santa Lucya . . ......., 
Soltysiak ............... 
Siuda v Piter .,......., 
Prežde i teper ........ 
Reve ta stohne .......... 
Oj u Luzi ............. 
U (sosida chata bila.......
Ichau kozak za Dunajem 

1313 Did rudyj ................ 
Oj zdorova čornobrova .. 
Oj Dnipre, mij Dnipre .. 
Oj ščož dusi zahul ranaja 
Halt’s enk z’samm’ . .... 
Neuer steirischer, Landler *.................
Szmul swatem u pana Karola . Lenkiškas 
Kobieta j «ksiąžka ........ Lenkiškas 
Swier, swier .......... ........ Mazurka, 

Bronislaw—Marsz .......... 
Polka Karasinskiego ...... 
Na talach Dunaju Waltz ... 
Busby—-Polka ............. 
Adam ............ ........ 
Gluckssterne Valcas ....... 
Bartolomaus Valcas .........

E1440 Ein Wintermarchen Valcas . 
Fnihlingstraume Valcas .... 
Hernalser Kinder .......... 
Hoįsa Polka ............. 
Frohsinn Polka ........... 
Nieder-Oesterreichischer Tanz 
Beim Kammcrfensterln........
Am Eislaufplatz ............ 
Sulzer Lanlder ............. 
Steirer Deandln ...........     ’ ..
Poloter ......... .......... 
Utoplennik.................... ......,

E1304

E1311

E1314

E1318

E1365

E1366

E1377

E1378

E1416

E1441

E1444

E1452

E1484

E1499

Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų

Lenkiški

Polka ...................... 
Piesn o kazakie ........... 
Drau Walzer, I ..;............. . ....
Drau Walzer II .......... . .. 
NeubayHscher Landler ...... 
Wo die Alpenrosen bluhn .... 
Die Schonbrunner, Waltz.... 
Stets munter Maršas ..............
Breier Marsch .............. 
Ottakringer Landler ......... 
Du lockender Fruhlingskind .. 
Die Wienerwald .
Wir hab’n ka kląns Geld ..... 

Grinzinger Marsch......... ....... . .
E1738 Nach’n Weana Schlag ........ 

S’ arme Hascherl. ....*........ 
Vom Sekt sind die Geigen ..... 
Du bist das Marchen Lebens '.. 
Nočenka temna ............. 
Nočevala’ tučkh zolotaja ...... 
Prijdi ko mnie .............. 
Na zarie ....................

E1890 Pjanyj čumak ............... 
” Sidit holub .................

EI 910 Kniebohrer Ladler .......... . 
Aus dem Hochwald, Valcas .... 
Gdy slonce zachodzi Valcas ., 
Sliczna, Polka .........(...... 
Murklange I ........f........ 
Murklange II . ............... 
Kamarinskaja . ............ 
Persidskij mafsz ............. 
Munchener Trompeten Landler 
Birkenstoaner Landler ....... 
Immer an der Wand lang ..
Einmal ist keinmal ....................

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

E2l87Gaisbergbaum Landler ....... 
Kirta in Gross Stritzelsdorr ... 
Der Steirerbua .................. Vokiška 
Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška 
Kuntslerleben, Valcas .................... 
Ueber den Wellen, Valcas .... .............
Liebestraum nach dem Ball ... ........... 
Stephanie Gavotte .....................

E2203 Behut dich Gott .................. Kometa Solo 
” Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kometa Solo 

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

E2224 Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 
’’ J sveikatą, Maršas ...................... Benas 

E2227 Per šilą jojau ........................ Lietuviškas Kvartetas
Žydas Statinėje ............. Polka, Orkestrą 
Rūszaj ............................. Akordeonas 
Cziribiribin, Valcas .............. Akordeonas 
Wszyscy to robią .................. \ Akordeonas 

Polka ,............... .......... Akordeonas 
Oswiadczyny^Valcas ................ Orkes’tra 
Herkules, Maršas .................... Orkestrą 
Zlote liscie, Mazur ............... Orkestrą 
Moja luba. Waltz ... .................  Orkestrą
Poslaniec, Marsz *.................... Xylofonas 
Amerykanski taniec, Two-Vstep ........ Xylofonas 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Daina 
Daina 
Dairia 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina

E2234

E2235

E2237

E2238

E2242

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

E2245 La Likerta .............
’’-. ^Wjejoka dziewczyna. Polka 

E22G2 Das Lercherl von Hernats 
” D’Muattaliab....................

E2278 Oj pidu ja luhom ........
Oj pidu vyšelkoju ........ 
Polska powstanje, I ..... 
Polska powstaje, II . .... 
Sudba ........................ Rusiška 
Chaz Bulat ...................... Rusiška 
Vilniaus Rūta ..................... Kvartetas 
Drinopolis, Maršas ..................... Benas 
Siuvėja ............ Glemžų Pranė, Monologas 
Po dvigalviu ereliu, Maršas ............ Benas 
Nemuno Vilnįs, Valcas .............. m. .. Benas 
Sudiev, Mazurka ...............;........ Benas 

Benas 
enas 

................ Lenkiška Daina 
..... Lenkiška Daina 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

... Lenkiška. Daina 
.. Lenkiška

E2308

E2317

E2340

E2342

E2359

E2360 Varpelis, Valzas ........
w Mano mielas, Polka ..

E2387 Bartoszu! Bartoszu! . 
—” Nad moją kolyską .... 
E2393 Jojau diena . ..........

Vokiška 
Vokiška 
Ukrainų 
Ukrainų

E2393 Jojau dieną ........... 
’’ Saulelė raudona .. ......

E2394 Už šilingėlį ............ 
” Šu nakcialy . .........

E2395 Bum-čik-čik, Mazurka .. 
” Dėdienė, Polka .........

E2396 Lapunėlė. Polka-Mazurka 
” Našlys ................

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

E2399 Pišou w tiater . .*..........
Hrycko Mudryj ............. 
Kehraus Polka .......... . .. 
Der lustige Steirer .......... 
Ostatni mazurek .......... 
Czerwony sztandar .... .... 
Zwiazkowy mazur .................
Ach, te oczy .............. 

E2461 Marsz narodowy Polski ...... 
” Polonez 3-go Maja .......’.

E2469 Meditation .............................. Muzikalia
” Hearts and Flowers ........ Muzikalia 

E2494 IFak wapaniala nasza postac ........
Hej, wa chlopcy ...... 
Woj z siąnem ...... 
Hej na dzika ........ 
Flowers of Paradise ... 
Intermezzo ............ 
Prieš Audrę, Valcas ... 
Bandos, Valcas ........ 
Linksmybė, Polka 
Išdykus mergaitė, Polka 
Ant bangų, Valcas ..... 
Kregždutė, Valcas ........
Kwiaciarka ........ *..., 

’’Wspomnienia o Polsce ..... 
E2546 Blękity Dunaju, Valcas 
. ” Julia, Valcas ........... 
E2580 šalies grožybė, Valcas . . 

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

” Kariškas maršas ..........
E2593 Kochac to žie ......... 

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

” Barkarola ..........................
E2595 Skowroneczek spiewa .... 

” Noc księžycowa ......
E2652 Raseinių Polka ..........

Kazokas, Valcas .......... 
Saulei nusileidžiant, V; x:as 

Mano mylimoji, Valcas 
Onute, Polka . ......... 
Išreiškimas meilės, Valcas 
Visur linksma, Valcas ... ., 
šok Į ratą, Mazurka .......

E2423

E2434

E2436

E2495

E2511

E2526

E2527

E2530

E2543

E2653

E2654

........ Rusų

... Rusų

.. Ukrainų
Ukrainų

Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

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

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

..........Orkestrą 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas

,.. Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.. Akordeonas Solo 
.. Akordeonas Solo 
...,....... Orkestrą

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

Muzikalia 
Muzikalia

Akordeonų 
Akordeonų 
Akordeonų 
Akordeonų 
Lenkiška a 
Lenkiškas 
Lenkiškas

E3350

E3352

E3354

E3362

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

E2710 Ispanų 'šokis *.............. 
Preludijos .. ......

E2711 Bože cos Polskę ............ 
” Z dymern požarow ..............

E2712 Jojne ..................... 
” Barykady .. .............. 

E2714 Cztery latka wierniem služil 
” Byla babulenka, Kum i kurna 

E2720 Po ulicie niostovoj ... 
Kak u nas ....«.... . 
Strejk .
Bez roboty .......... 
Polka w szafliku ..... 
Fraida na Saskiej kępie 
Widok Warszawy, Valcas .... 
Zloto i srebro ................

E2768 Marsz Poludniowej Ameryki .. 
” ' Trzy kamienie, Three step .... 

E2771 Troika . ....z......... 
” Moskva ..............

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

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

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

E2871 Magda, ............... 
” Tego nietrza robic . .. 

E2873 Oknisty, Mazurka .*... 
Spotkanie cyklistow .. 
Polskie perly I.

Polskie perly, II .. .o... 
Wiejski marsz 
Kur bėga Šešupė.........
Karvelėli mėlynasis . ..

E3293 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 ... ..
E3317 Batų čystytojas, Marsas 

Saldus bučkis, Valcas .. 
Naujoji Gadynė ......., 
Dainius ............... 
Swaty ................ 
Dzwonek, Polka ....... 
Sotski ................ 
Oj dzigune .. . ....... 

Leicht Gepack..
Lang, lang ist’s her ....

E3364 Weil i a guter Keri bin . 
Plini, plim ............. 
Medyk—“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina 
Nie wiem sam ................ Lenkiška Daina 
Wiązanka kwiatow Polskich- ......... Orkestrą 
Kujawiaki ludowe .............. i.... Orkestrą 
Polka Mazurka .............. ..... Orkestrą
Pas-d’Espagne ................. ..... Orkestrą 
K to wesolo umie žyc.......... Lenkiškas Duetas' 
Na wodzie ............... Lenkiškas Duetas 
Wieczory zimowe ................ Akordeonas 
Dz’iadunio, Polka1*-.*.......-........ ? .• .• .■ Akordepnas 

E34S0 Na falach Dunaju, Valcas ...... ,. Akordednaš’ 
” Djabelek, Polka ................... Akordeonas 

E348S Posledniaja piaterka ............ Rusų Daniu 
”• Serdce liubvi, Mazurka .......... Stygų Orkestras 

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

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

i Den Gospoden nastupaet .. .. .. Rusų Choras 
K oruziju ........................ Rusų Choras

: Ilgu, ilgu man ant svieto ........ M. Petrauskas 
Mano skarbas, Valcas ................ Orkestrą 
Sprzedana kanapa ....... Lenkiškas Monologas 
Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
Kometa Haleja .......... “ 
Majcherek u adwokatowej .. 
Iz pod kamuška, Mazurka .. 
Gusarskaja polka .......... 
Ein Herz und ein Sinn ..... 
Kartner Madeln, Maršas . ... 
Parobecek ei ja .......:.. 
Polak nie sluga .....................
Elektryczny Tramwaj, Polka 
Mazur Wilanowskiego ...... 
Kur vėjai pučia ............. 
Esu garbingas vyras............
Smiech, Polka ............ 
Halina, Mazur .............. 
Atėjo žiemelė ..... v....... 

Vai kad aš išjojau. ......... 
Sveika Marija ..........., 

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

” Bajuški baju ...........„ ...
E3885 Od sela, do sela ........... 

” Oj. na hori teren..................
E3900 Pareniok .................. 

” Zviety ....................., 
E4028 Kuba Jeneral ...........

E3413

73414

73417

E3477

E3479

E3586

E3623

E3629

E3630 Lenkiškas Monologas 
.. Lenkiškas Monol. 
....... Akordeonas 
........ Akordeonas 
........... Orkestrą 
........... Orkestrą 
.... Lenkiška Daina 
... .1 Lenkiška Daina 
......... Orkestrą 

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

........ M. Petrauskas 
.... M. Petrauskas 

,... Marė Karužių te 
.... Roller, Soprano 
..... Rusiška ~ 
..... Rusiška 
,.... Ukrainų 
..... Ukrainų 
.... Rusiška 
..... Rusiška 
.... Lenkiška 

” Hosa Dyna ............ k..... Lenkiška
E4039 Hungarų šokis No. 14...................... Smuiką Solo

” Penktas Hungarų šokis ............ Smuiką Solo 
E4061 Marys moja, Valcas .............. Akordeonas 

” Wesoly mazur .•.... ............... Akordeonas 
E4062 Zwycięstwo, Mazurka .......... Klarnetą Solo 

” Elektryka .................... Lenkiški Juokai 
E4077 Testča ............ Rusų Katedralis Kvartetas 

° Dunya .............. Rusų Katedralis Kvartetas 
E4078 Nowy Drug............. .. Rusiška Daina

Uz ty niwa moja .............. Rusiška Daina 
Gerkit šaltyšiai . v-........ Lietuviškas Choras 

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

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

Figlarna Zosia, Polka ...........‘. Klarnetą Solo 
Na wsi, I ...................... Lenkiška Daina 
Na wsi, II ............... Lenkiška Daina 
Čtd zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
Presmiešno .......... Rusų Katedralis Kvartetas 
Modlitwa Panska .............. Lenkiška ~ 
Ludu moj ludu .............. Lenkiška 
Owczareczek ................. Lenkiška 
Nie wydrzecie .......... ...... Lenkiška 
Rusų Liuosybės Maršas ....... -..........
Pity me ............................ Orkestrą 
Circus Clowns................................................... Benas
Over the Waves, Valcas .... Muzikalia Kvartetas 
Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 
Pilviškių valcas ..................
Picęnosci wiejskie, Mazurka 
Czarujace Oczy, Valcas ... 

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

E4241 Na fijarce ............... 
M Žyczenie ..................

E3634

E3661

E3736

E3766

73798

E3833

E384J

E3842

E4098

E4099

E4117

E4118

E4152

E4153

E4165

E4173

E4181

E4185

E4469

E4470

E3152

E3157

E3189

E3243

E3245

E3249
E4479

E4483

E4503
On Tip Toe.....................................

E4504 Young and Old, Mazurka .. 
. ”• Home Again, Mazurka , .r .. 
E4510 Polski przemysl niech nam

Spiew wloscian Krakowskich 
International March ...........

Riviera March........................
Jestem sobie ulan.zwawy .. 
Zamknij Kaska wrota

E4562 Khaki Boys March .

E4534

E4539

. Akordeonas Solo 
,. Akordeonas Solo 
............. .. Orkestrą 
................ Orkestrą 
Rusiška Daina Solo

Choras 
Choras 
Choras 
Choras

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

...................... Benas
. Muzikalia Kvartetas 
Muzikalia Kvartetas

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

Daina 
Daina

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

/.. Smuikų Duetas 
.... Smuikų Duetas 
,... Lenkiška Daina 
, ... Lenkiška Drf^na 
Muzikalia Kvartetas 
Muzikalis Kvartetas 
.. Lenkiška Daina 

... Lenkiška Daina
.. Varpas Solo ir Orkestrą 

Among Flowers, Valcas .......... Meksikonų Benas
Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
Jedzie ulan lasem ........ ..... Lenkiška Daina 
Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą 
One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork. 
Girls from the West .......... Akordeonas Solo 
Peasant Feast, Valcas ........ Akordeonas Solo 

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

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

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

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

E4694 Country Fair ......\ .......
” Evergreen, Polka .........,.1 

E4722 Homeward Bound, One Step 
American Beauty, Fox Trot 
The Bride ................. Balalaikų 
Peace and Liberty, Valcas-./,. Balalaikų 
Victory Dance.......... •....... Muzikalis Kvartetas
Everybody’s Gallop .......... Muzikalis Kvartetas
Golden Youth .............. Muzikalis Kvartetas 
Lights Out ......................... Orkestrą 
Cupid’s Dream ...... ................ Orkestrą 
Colibri, Valcas ....................... Orkestrą 
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 
E6040 O Bože .Jezu, Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 

. ...........Lenkų Choras 
. Lenkiškas Duetas 
... Lenkiški Juokai 
........ Orkestrą 

Orkestrą 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

E 4563

E4614

E4615

E4723

E4724

E4751

E4753

E4761

E4790

E4921

E6036

Lenkiška
Lenkiška

” Hei bracia, czy wy spicie . 
E6041 Chlopskie wesele ........

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

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

” Smieszna sztuka ........
E6044 Zgadzasz sie? ..........

" On byl dūžy, ona' mala ...
E6045 Piękna Warszawo .......

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

” Bierpolka ............................

.... Rusiški Juokai 
f... Rusiški Juokai 
.. čigonų Orkestrą 

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

Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą

Lenkiškas
Lenkiški

. Lenkiški
. Lenkiški

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

■ ............ Orkestrą
.............. Orkestrą

$125 Columbia Grafonolos už $75

sirašiusios po Versalio Taikos i? pasidrdžiuojančic 
Sutartim 28 d. birželio 1919 m.»< i dabar čionai, šit 
...nutaria perduoti.' Lietuvai — -~
Klaipėdos krašto suverenitetą^ 
čia toliau išdėtomis sąlygomis.

1. Atsisakant Lietuvos nau
dai nuo visų teisių ir titulų ta- ■ 
me krašte, aprašytų Versalio 
Sutarties str. birželio 28 d. 1919 
mėtų;

2. įsteigiant Klaipėdos krašte 
autonominį režimą ir visuome
nės atstovybę, taip pat ir lai
duojant kad viešai butų pripa
žintas dviejų kalbų vartojimas, 
principas lygybės visiems gy
ventojams, neatsižvelgiant į* ją 
kiltį, jų kalbą ir, jų religiją, ir 
lygybe elgesio su piliečiais ir’ 
svetimšaliais, kalbant apie (Svi
linės teises ir prekybą;

3. jūrių, upių ir sausžemio 
tranzito laisvės tokia organiza
cija kad butų atsižvelgta į rei
kalus Lietuvos ir Lenkijos kraš
tų, kuriems Klaipėda yra natū
ralūs uostas, sudarymas ekono-4 
minės Klaipėdos uosto adminis
tracijos tinkamos jo plėtotei, 
intaisius liuosą zoną, ir būtent, 
pastačius kvalifikuotų atstovą 
duoti pilną garantiją kad taria
mieji interesuoti kraštai—Lie
tuva ir Lenkija — ras tame uo
ste lengvenybių savo prekybai;

4. Klaipėdos krašto, garan
tuojant Lietuvai, atlyginimas iš
laidų, avansų padarytų jo admi
nistracijos ir okupacijos šefo 
vardu, ir dar nepadėngtų;

5. Perdavimas Lietuvai arba 
Klaipėdos kraštui visų turtų ir 
nuosavybės kurie prigulėjo Vo
kietijos /imperijai arba kitoms 
Vokiečių valstybėms toje žeme- 
j e; apsiėmus Lietuvai savo ir 
Klaipėdos krašto vardu išpildyt 
ti prievoles nustatytais 
256 Versalio Sutarties 
niuose; -

6. Parėmus Lietuvai 
dos krašto suverenitėtą 
mi saugščiau sąlygomis, 
dirbta Paryžiuje Ambasadorią] 
Konferencijos, atvykus Lietuvos 
ir Klaipėdos Krašto atstovams,] 
Santarvės Statutas kraštui ir 
sudaryta su Lietuva sutantisj 
sutinkant su šiuo sprendimu. I

POINCARE.

254 ir 
straips-

Klaipė- 
išdėto-' 
bus iš-:

Kreipkitės į Kauno Krautuvę YOTANS & NEWfiONIS

2271 St. Clair Ave. Cleveland Ohio
'l®’@©©@®®©©©©®©@®©©©©©©@©©©©©@©@@©©@@@©©©©©©©®©@®©©©©  @®®©®®®©®©©©®©©©@@@@©@@@@@@@@@

ELEKTRIŠKŲ DARBŲ 
KOMPANIJA.

Suveda vielas Į namus ir 
dirbtuves.

6210 DIBBLE AVE.
Princeton 1964-R.

j reiviai —žiurii 
[ matome: skirtim 

buose ir kąlboj ii 
viskas Vokiška, 
Lietuviška — 1 

...konvaudu išvedi 
pasakyt jog ir ii 
kurie ‘tam žiūre; 
pagyrimai, hot 
bet visgi pagyi

Visam taip 
taip trumpai pr 
dą atėjo Kariui 
nas Budrys su 

; nužengė į front 
rinkama _ šautui 
jaut, raiteliams 
či® karius* ištr 
užtraukus Tauta 
nuolėms šaujant 1 
lektūros namų, ‘ 
vo plevėsavusios 
vos, užsitraukė i 
vėliava.

Šituom .ųžtrati 
.Lietuva, Klaipėdo 
lotinai susivieniji 
Lietuvos, Lietuvo 

Po šito akto mu;
bįno Tautos Himn 

Tada kariument 
riumenę užsveikįu 

[ lio| ir perkungraii 
vyari vienu balsu;

Po jo .kareivius < 
t pėdos 'krašto Prez 
r liūs:
Į Vėl visi vienu b 

griausmingai susri 
į ’ Vardan Sukilėliu 
; pėdą užėmė, sveik 

tis. Vėl.pasigirio
| Tam visam nūs 

aktas pasibaigė. 
vbos dalis susini 
tvariam ir skambi 
baisais patraukė fe 

žmdhės kimština 
juosius 'lydėti. Iš 1 

į venamų vietų prai 
Jūob tapė mesta pa 

K^ių. 0 prie kazari 
vėl tūkstančiai buvo

Taipo Lietuviai ve 
žmonėmis savo tėvu 1 

idimino ir Vytauto d 
vilkuose vėl prisikėlė 
Klaipėda vėl yra Lit 
Pasiliks.

J (‘Trasų Lietuviu 1 
Er—— Eiwwvwwwww

LOUIS EISEN] 
pfTuri Geležinių Daiki 
Ii Kvaibų, Varnišlų, ( 

l|i Lieja ir Stogams d 
!-|l U69 East 79th St. 
'I Princejon 1887-



DIRVA 7
IŠ LIETUVO

Lietuvos Kariumenės 
Inėjimas Klaipėdon

Klaipėda, 'vasario 22 d. — 
Vasario 20 d. Klaipėda savo mū
ruose iškilmingai pasveikino sa- 

sentėvių prabočių Tėvynę at
siimt nutraukiančią ją Lietuvos 
kariumenę. Gedimino kovų tik
slas pasiektas. Jis nuo Klaipė
don įsiveržusių kryžeivių gynė 
Lietuvių žemę, turtą ir gyvastį 
— dabar Klaipėda išvaduota ir 
savo mūruose' regi vaikų vaikus 
Gedimino gadynės, Lietuvius ka-, 
reivius, musų kraujo ir kalbos 
karžygius brolius.
/Tuojau po 12 vai. pietumis 

Klaipėdos turgavietėje, Teatro 
Aikštėj, pradėjo rinktis keliais 
'kėliais attraukusios Lietuvos ka
riumenės dalis. Buvo daug pės
tininkų, raitelių, kulkosvaidinin
kų, kelios batarejos, bagažas; ir 
tt.''Viskas padarė didelių pulkų 
įspūdį.

■ Oras nors ir šaltas, bet saule
lė maloniai švietė. O žmonių 
iįasižiurėt buvo suplūdę tūkstan
čiai — iš paties Klaipėdos mies- ____________ „___
to, nesą del pertrumpo laiko ne- žvelgus į musų Atstovybę ir į 
galėjus intraukimą viešai pagar- jos tvarką.
sinti nuo kaimų niekas nebuvo nori Įkalbėti pasauliui kad da- 
atvažiavę; O juk ir gražu kad baltinis atstovas Čarneckis te
galima sakyti jog iš pačios Klai-' Bai pppuliariškas ir didelis kan- 
pėdos suplūdo tūkstančiai pasi- kinis, bėt labai abejotina ar tas 
žiūrėti —^ir žfurėjos linksmai jiems pavyks padaryti. Iš jų 
ir 'kantriai, kentėdami-per išti- 'pusės jiega stipri ir turi drąsos 
są valandą didėlį žiemos šalti, 
kad tik galiausiai pamatytų ko
kie tie Lietuvos kareiviai ir kaip 
'jie parodųoją.

Visu .pirmu kuopa Usarų at
jojo ir risčią užėmė savo vietas. 
Ot puikūs tai vyrai, greiti žir
gai; mandriai ant jų sėdi seselių 
broleliai. Ilgai netrunka, iš šiam 
ir iš ten, su muziką, maršo bai
sais,- yra prisirinkusi visa aikš
tė.

Mes Klaipėdiečiai .kaizerio ga
dynėj Klaipėdoj matėme Vokie
čių kairium'elnę. žinoma, tai jau 
galima sakyt seni metai. Ką 
jau paskutiniais , karės metais 
matėme, į>ebuvo tik šešėlis tos

_ pasididžiuojančios didybės? Bet I /dv. Maistauską. Jie turi geras 
Sutartim 28 d. birželio dabar čionai, šitie Lietuviai ka-1 ^įg įr drąsą melagystes skleis- 

, žiūrime — įį įr klaidinti žmones, ir jiemj, 
matome: skirtumas rodos tik ru- ta8 sekas. Bet jie nepamislijo 
buose ir kąlbojjr. dvasioj — ten bus ateįtyje. Jiems tas ne

rupi. Tečiau Lietuviams reiktų

Telšiai
(Specialiai “Dirvai) [ 

Linksmai ir iškilminę 
kome Vasario 16 dienų,; j 
Tautos Atgimimo šventi t 
kių metų sukaktuves. Jį Į 
vo švenčiama kiekviena* | 
tuvos kampelyje. Pas;imį 
šiuose, šventė apvaikščioti ’’ 
daug sekančiai: apie 10tį 
radosi iškabinta gatvėse t 
nu įvairiais piešiniais, įę 
skelbimai kad “šiandie • 
vakaras parapijos salėj, ta* 
laikoma paskaitos, deklart, L 
ir tt., grieš trimitu orį į 
Ine j imas neapmokamas." Šį

Augščiau minėti žodžiai I 
įspausdinta gražiame 
paveiksle, kuriame matėt 
mai, viduje krūmų gnf . 
kurios viršuj vėliava g f 
šu: “1918—1923”. Tai į 
no kalnas įsu dar tvirta į 
vinčia pilini. Kiek m į 
randasi svajonių1 — tau* į 
<te!

Iš bažnyčios pakilusi į 
minia nešina Tautos tį I 
žengia drąsiai pirmyn į F 
kame bus prakalbos; Oit į 
griežia savo skardžiau Į 
balsais. Visų širdyse žėri 
tos liepsnos kibirkštėlė. į" 

Po visų demonstracija; 
sų apeigų, žmonės išį 
namon pasirengti-' ir lai! 
kilmingo vakaro. Mite į

Kokiomis IŠlygomii!
duota Klaipėda

Ambasadorių Taryta I į 
rencijos sprendimo tekstu! 
pėdos reikalų, teteiktas p. į- 
liui, Klaipėdos Vyriausjtė 
nisterių Prezidentui:;

Britanijos Imperija, Fa j 
zija, Italija ir Japonija įb- 
davėjos drauge su Junpa 
Amerikos Valtsybėmu Įr 
■svarbiausios susijuugĖjr 
susidraugavusios vaistyta; 
sirašiusios po Versalio»

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų
KOKI ĮSPŪDI GAVAU 

WASHINGTONE
Nuvažiavus į Washfngtona 

teko matyti visos gražiausios 
vietos kurios tik buvo pirmiau 
svajota matyti. Atstovybės Se
kretorius gerb. Vinikas savo au
tomobiliu apvežiojo po" visas Įžy
mesnes miefeto dalis. Jau visi 
"žino kad miestas Washington 
yra visos Amerikos širdis, ir vi
so pasaulio valstybių širdis. Ton 
širdin ir-mes Lietuviai esam pri
lipę prie kampučio — tik kam
pučio, ir reikia bijoti begu išsi- 
laikysim nenukritę.

Priežastis ta kad Lietuvių 
tarpan spraudžias negeisti gai
valai — tai musų kunigai su 
svetima- politika, — tie gaivalai 
ir privers Lietuvius kristi že
myn. Įspūdis labai negeras ,pa-

gyvent, ir vis dab laukia toles
nių mažinimų. Tas reiškia jog 
einama prie atstovybės uždary
mo, nes niekas Washingtone ne
galės išgyventi gaudamas šimtą 
dolarių į. mėnesį. Tik pats at
stovas ir MastauSkas, 'kurie nie
ko nedirba, gauna dideles algas, 
o kurie atlieka visus darbus tie 
turi badauti. Tai mat pagal ku
nigų ^politikos: jie viską susi- 
globoja sau, o valstybę ir jos 
darbininkus palieka apnuogin
tos.

Bet kurgi yra visi tautinin
kai kurie tiek vargo padėjo del 
Lietuvos dirbdami? Ar jan jie ir 
leiis1 tiems žemos sielos kadukanis 
viską naikinti ir kalti ant savo 
kurpalio? Visi pažangieji Lie
tuviai turėtų susirūpinti tuo ir 
stoti kovon, prieš juodųjų mums 
ruošiamą vergiją. * Buvęs).

Nors Kadų partija

skleisti melagystes savo spau
doje: jie sako kad dabar Ame
rikos Lietuviai labai suvargę ir 
mirštą iš bado užtai įr Atstovui 
nesiseką darbuotis, viskas su
stojo, nėra pinigų, niekas jų ne
duoda. Del tokio Lietuvių skur-' 
do, ir musų atstovas liko kanki
niu; kaip Kauno “Laisvė” pra
neša. Bet mes Amerikos Lietu
viai žinom kad V. Čarneckis nėr 
ra joks kan'kinis jisai čia sėdi 
dykas ip visai nepaisąs valsty
bės ir nesiskaitąs su Amerikos 
Lietuviais. Jis niekur neina iš 
savo kambario.. Įr kam jam ei
ti ir dirbti. Juk jis turi savo 
auginėjus — Kun. Kemešį ir 

Jie turi geras

... .'•’nutaria perduoti lay reiviai — žiūrime, 
Klaipėdos krašto oi
čia toliau išdėtomis ų,— uuu3c *x nemyj >x. —.

1. Atsisakant Lietom S' viskas Vokiška, čionai viskas
d'ai nuo visų teisių irtifįr? Lietuviška — bet drausmė ,ir I susiprasti ir tvirtai išstoti prieš 
me krašte, aprašytų Įs,. komandų išvedimas tai reikią |melagystes ir valstybės ardyto1 
Sutarties str. birželio 28ilĮ 
mėtų;

2. įsteigiant Klaipėte k 
autonominį režimų ir via 
nėš atstovybę, taip pat iii 
duojant kad viešai but, k 
ž in tas dviejų kalbų varto? 
principas lygybės visiem., 
vęntojams, neatsižvelpaat:;

pasakyt jog ir iš pačių Vokiėčių; Į j 
kurie tam žiurėjos, pasigirdo tik 
ipagiu-imai, norėti ir nenorėti, 
bet visgi pagyrimai; ,

Visam taip toli' prisirūošus, 
taip trumpai prie? pirmą valan
dą atėjo Kariumenės Va'das Jo
nas Budrys su savo padėjėjais, 
nužengė; į frontą, ir tada, pėsti-; 

•kiltį, jų kalbą ir. ji) riišK piP'kams šautuvais prezentuo- 
lygybė elgesio su pilišišj 
svetimšaliais, kalbant iRr 
liries teises ir pfėkybą; į

3. jūrių, upių ir su® 
tranzito laisvės tokia oip 
ei j a 'kad butų at9ižvdgbj| 
kalus Lietuvos ir Lenkijai 
tų, kuriems Klaipėda yni 
ralus uostas, sudarymu ■ 
minės Klaipėdos uosto * Lietuva, Klaipėdos Kraštas^ ga/ 
tracijos tinkamos jo 4 ?u^ai susivienijo su Didžiąją 
iritaisius liuosa zoną, ir bį Lietuvos, Lietuvos Vaistu | 
pastačius kvalifikuotu 4 . E° "lto akto muzika vęl skam- 
duoti pilna garantija kai IJautos Himqa. . . 
mieji irtteresuoti kraitiil . Tada 'Xanumenes Vadas ka- 
žuva ir Lerikija — rasta® ™menę .uzsveikjno Lietuvai’Pa
ste iengvenybiu savo U;110' ?r Perkungraųsmingai visa.

4. Klaipėdos kraite, V1fnu ba?su sus*° Vaį10' 
x t • l • ■* • ’-J Po jo kareivius sveikino Kvituojant Lietuvai, atiypnpf _ , J„ - .. x .pėdos krašto Prezidentas Gai

lius:
r Vėl visi vienu balsu perkun- 
Įgriausmingai -sušuko Valio!
| , Vardan Sukilėlių, kurie Klai
pėdą užėmė,, sveikino Simonai- 
ttis. Vėl pasigirdo valio iš visų, 
į Tam visam nusidavus, šitas 
aktas pasibaigė. Kariumenės 
[visos dalis susirikiavo maršo 
tvarkon ir skambiais muzikos 
baisais patraukė kazarmėn.
k žmdhės kimštinai susikimšo 
juosius 'lydėti. Iš Lietuvių gy
venamų vietų pratraukiant į 
įjuos tapė mesta pasveikinimui 
į gėlių. O prie kazarmės žmonių 

vėl tūkstančiai buvo' spsi'kimšę. 
I Ta'ipo Lietuviai vėl yra savo

jant, raiteliams, savo blizgan
čius kardus’ ištraukus, muzikai 
užtraukus Tautos Himną ir ka- 
nuplėms šaujant salutų, ant pre- 
lekturos namų, 'kur iigšiol bu
vo plevėsavusios svetimos 'vėlia
vos, užsitraukė musų. Lietuvos 
vėliava.

i šituom užtraukimu, Mažoji

laidų, avansų padaryt) jo v 
nistraciįos ir okupacijos I 
vardu, ir dar nepadengty; t

5. Perdavimas Lietuvai1'. 
Klaipėdos kraštui visu tori! 
nuosavybės kurie priguliji t 
kietij’cs * imperijai arba B 
Vokiečių valstybėms toje i r 
je; apsiėmus Lietuvai flU i 
Klaipėdos krašto variu ii?: 
ti prievoles nustatytas | 
256 Versalio Sutarties stri [ 
niuose; -

6. Parėmus Lietuvai 0 i„t ’.v 
dos krašto suverenitetą 
mi saugščiaū sąlygomis, b® • 
dirbta Paryžiuje Ambas^j 
Konferencijos, atvykus LB® 
h Klaipėdos Krašto atsto Išmonėmis savo Qe.
Santarvės Statutas braštv ^jmjn0 yyįauį0 flva^a savo 
sudaryta su Lietuva tvaikuose vėl prisikėlė Į gyvastį, 
sutinkant su šiuo sprcndia»|K]aipėda vėl yra Lietuviška ir

• - ' PO^^^asili'lcs.

(“Prūsų Lietuvių Balsas”)•i-h-h-h-s

C
E

YOTANS & NErtlll|į 
ELEKTRIŠKŲ DARBU 

KOMPANIJA.
Suveda vielas į namus i> 

dirbtuves.
6210 DIBBLE AVE. 

Princeton 1964-R.

jus. .
Štai ką pasakojo atstovybės 

darbininkai. Sekretorius, sako, 
kitų valstybių atstovybėse reiš
kia visas gaspadorius, jis viską 

|veda ir tvarko. Bet musų at- 
rstovybej to ’nėra: atstovybės 
i sekretorius visai pamintas po 
kojų: jis nieko nežino ir nebūna 
su juo jokių pasikalbėjimų iš at
stovo pusėsviskas ką jis^suži- 
tįo apie valstybės reikalus tik iš 
laikraščių,..

’ Klausant tokių pasakojimų, 
prisimena priežodis1: Ko velnias 
nepadaro tai kviečia bobą. — 
Aš pakeisiu tą sekančiai: “Ko 
velnias nepadaro tai kviečia ku
nigą”, nes kunigas įf boba yrą 
abu 'lygus: :į? .
, || .Toks ' Atstovybėj neapsikenti- 
■mfes vienas (kito nebus sveiku 
valątyb.ėj. Jau" finansiškai at
stovybė visai nusmuko. Kad ne 
kunigai su sayo svetima politi
ka viskas butų kitaip, buvę. Jie 
važinėjo po Ameriką rinkdami 
pinigus ne valstybės reikalams 
bet Romos partijai, apiplėšė 
žmones klastingai perstatydami 
tikslus, pristatė Lietuvoj klioš- 
torių, kurie visai nereikalingi, 
jau ir taip yra gana dykaduonių; 
Tas padarė didėlę skriaudą val
stybei ir visiems piliečiams. Val
dininkai gauna labai mažais al
gas, negali išsimaitini, imą ky
šius nuo kožno žmogaus. Pilie
čiai rūgo ja ant valdininkų už 
tapimą dviejų skutų. Kas gi 
tam kaltas jei ne patįs piliečiai 
kam jie duodas save taip išnau
doti-ir klauso kunigų melagys
čių, kuriems visai nerupi 
tybė o vien sava partija.

Pertoli jau nuėjau nuo’ 
shingtono. čia irgi’ tas 
skurdas: darbininkų algos 
sumažėjo kad jie vos gali

vals-

Wa- 
pas 
taip 
pra-
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LOUIS EISENBERG S

Turi Geležinių Daiktų, Pečių,5 
Kvarbų, Varnišių, Cinuoja, 4 
Lieja ir Stogams dangalų į
1169 East 79th St. N. E. 5

Princęfon 1337-K J 
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JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS;

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

pukterų Draugystė”, šitas sky
rius sutverta neva tuo tikslu 
kad prie jo prisidėję nariai ga
lėtų susipažinti su SLA. ir veš
liau pastoti jo nariais. Bet tapo 
kitaip negu buvo manyta. Mas-’ 
kvos apaštalai apsiautė visą tą 
skyrių, pasidarė sau kitą kon
stituciją kuri griežtai yra prie
šinga SLA. įstatams, apart to, 
šito skyriaus nariai dalyvauja 
SLA. kuopos susirinkimuose su 
sprendžiamuoju balsu. Ir per
eitame metiniame susirinkime, 
balsuojant ne SLA. nariams, ta
po išrinkta SLA. kuopoj iždo 
globėjai ir mašralka tokie kurie 
nėra SLA. nariais. Apart to, Į 
noriu priminti kad ta “draugys
tė” rengia balius, šokiu® ii’^ki- 
tus pasilinksminimo vakarus 
varde 106 kuopos, o visas pelnas 
eina tik Į “draugystės” iždą. Ir 
štai to< ‘'draugystės” ižde yra 
suvirs $800, o 106 kuopos ižde 
nei cento. Ir 106 kuopa nusilp
nėjo suvis, jos nariai neturi jo
kio balso, nes ant susirinkimų 
“draugystės” nariai perviršija 
SLA. narius, ir anie daro kaip 
jiems patinka.) Ir pagal virš-, 
minėtą paaiškinimą galima ma
tyti ką tie švilpukai daro SLA. 
106 kuopoj. >

Todėl šiandien turiine praleis
ti nemalonų laiką, bet visgi vil
ties nepametę čionykščiai Lietu
viai vis darbuojasi ir žengia pir
myn. štai, nesenai čia,susitvė
rė TMD. 4 kuopa, kuri gyvuo
ja gerai, bet tie švilpukai ren
giasi ir tai 4-tai kuopai užken
kti. Vienas iš tų švilpukų para
šė atvirutę pas TMD. narį nusi- 
duodamas nekaltu ir dailiais žo
deliais prašo’ jį priimtų y musų 
kuopelę. Bet šalin su švilpu
kais! Nėra ir nebus*’progos ant 
toliau platinti savo “apšvietą” 
tarpe TMD. 4 kuopos narių. Tie 
išdavikai brolių ir seselių, tie at- 
imtojai kąsnelio duonos nuo na
šlaičių kurių širdelės yra apsi
ašarojusios, nes nėra kam jų 
priglauisti, pamylėti.... Jų tė
vai, 
jau 
lėj, 
yra
rią jie paaukavo savo gyvastis 
del apgynimo Jos, — tie begė- 
džiai su vanagiškais nagais no
ri išdraskyti skylutę ir įlysti per 
ją į taip brangią mums organi
zaciją, kurios vardas skamba 
■kaip varpas, "lyg šaukdamas Lie
tuvius priklausyti prie jos, Jos, 
Tėvynės Mylėtojų Draugystės! 
Argi galimas dalykas kad mes, 
TMD. nariai, vadintum^ tuos 
pardavikus, skriaudėjus musų 
našlaičių, šnipus .brangios musų 
Tėvynės, JTėvynės 
arba savo "draugais! 
"tą sykių ne! šalin 
šalin , su Maskvos
šalin su skriaudikais, musų ir 
jų pačių tėvų, brolių, motinų^ jr 
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Nors ir gyvename toli' nuo 

“Dirvos”, 'bet jos darbininku 'bal
są išgirdome čia, saulėleidžio ša
lyj, ant •Pacifiko kranto. Gano
me nesenai “Dirvos” No. 5, -ku
rią perskaitėme visą, ir drąsiai 
galime sakyti kad “Dirva” yra 
vienas iš geriausių Lietuvišku 
laikraščių Suvienytose Valstijo
se Amerikoj. Nemanykite kad 
mes Saulėleidžio Lietuviai duo
dam komplimlentą “Dirvos” dar
bininkams, ne, mes neiturimle 
laiko rašinėti komplimentus, bet 
gryni faktai rodo kad “Dirva” 
yra šaltinis iš kurio galima pa
siekti ne tiktai žinutes bet ir 
moksliško-patriotiškus pamoki
nimus, kurie, yra naudingi žėd- 
nam Lietuviui, o ypatingai čio
nykščiams Lietuviams, nes ne- 
kurie iš musų Lietuvių suvis už
miršo kad jie yra Lietuviais, bet 
išgirdę kad kur ten kas švilpau
ja, ir jie taip daro, nors nežino 
del ko..... Kitaip sakant, iš
girdo kadi Maskvos dievaičiai 
švilpauja po Maskvą .tai ir jie 
pradėjo švilpauti čia, bet patįs 
neina Į Maskvą pasišvilpauti, 
ne.s;-Maskoliai gali juos iššvilpti 
iš ten.... Tie musų vadinami 
“šviesos skleidėjai”, 'kitaip, tų 
Maskvos dievaičių apaštalai, pra
dėjo švilpti savo “apšvietą” tar.p 
vietos Lietuvių, bet patįs nieko 
nežinodami ir nemokėdami ge
rai vardo pasirašyt, “švilpia” į 
žmones .vadindami kitus neapsi- 
švietėliais, nesusipratėliais, ir 
taip visokiais šmeižtais. Gaila 
kad tie gaivalai negali visų pir
ma pasižiūrėti patįs į save, pa
simokyti,-o paskiau kitus mo
kyti ....

čia turiu paminėti darbus tų 
“švilpukų” ir jų juodą; ’kaip juo
duko kulnas, komunistišką pro
pagandą.

Visųpirma, išgirdome, kad tie | 
juodieji apaštalai sutvėrė ko
munistų kuopą, ii' neužilgo .pasi-, 
rodė čia slaptas jų organas “Ko-1 
munistas”. Jį musų švilpukai Turime garbę atiduoti mes 
pradėjo pardavinėt, dovanoti ir San Francisco ir Oaklando Lie- 

’ platinti, tuviai vietiniams atsižym’ėju- 
“Kpmunis- siėms Lietuviams-patriotams —

■ Justinui Adomaičiui. Petrui A- 
domaičiui, S. Kraujutaičiui, Je- 
lieniųi, Mitcheliui, ir M.’Duykui, 
nes jiė palaiko, sustiprina, ir 
^darbuojasi tarp vietos Lietuvių, 
del jų labo, skleisdami apšvietą 
ir narsiai kovoja su vietiniais 

■“švilpukais”. Todėl garbė jums, 
'broliai; Nors jus negalite tbn, 
Lietuvoje, veikti, bėt jėsų dar
bas yra naudingas ir labai rei
kalingas čia. .Todėl nepamdsda- 
mi vilties ir negailėdami savo 
spėkų darbub'kites ant toliau sa
vo viengenčių tarpe, o jūsų dar
bas bus apvainikuotas.

“Dirvos” skaitytojai, lai mu
sų istorija būna pasarga del vi
sų patriotiškų organizacijų, kad 
reikia, saugotis priimant j kuo-

1440.
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1455.

1456.
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20c

15c

20c

15c

15c
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broliai, mamutęs ir seselės 
senai miega šaltojoj žeme- 
kurių kraujais aplaistyta 

musų gimtoji šalelė, už 'ku-

mylėtojais” 
Ne! ir'šim- 
su priešais! 
apaštalais!

taip visokiais 'būdais 
sakydami kad per 
tą” jus daąidksite laisvę, rojų! 
koksai šiandien yrą badaujan- 
čioj Rusijoj, dirbsite tik po dvi 
valandas į dieną ir gyvensite kai 
lopšelyje pas mamutę,....

Negana to, keletas tų švilpu
kų prisidengę' Lietuviško-pait- 
riotiška skraiste; meiliais žode-' 
liais, kaip nekalti avinėliai įlin
do į musų SLA. 106 kuopą ir pra
dėjo varyti sav*o propagandą, 
manydami kad čia galės gauti 
keletą narių savo juodai organi
zacijai, bet išėjo kitaip. Nors ir 
mažas būrelis Lietuvių randasi 
čia, bet galima rasti rimtų ir 
protaujančių žmonių, kurie pra
dėjo komunistus malšinti. Ta
da, 'nežinodami ką daryti, pra
dėjo daugiau jie į SLA. 106 kp. 
skyrių rašytis, (čia turiu’paai- pas panašius švilpukus, nes toki 
š'kinti apie minėtą skyrių. Keli -atneša blogumą dtel visifbmenės. 
metai atgal SLA. 106 kuopos Priimant į savo kuopas reikia 
nariai sutvėrė 106-tos kuopos žiūrėti ir ištirti gerai koksai yra 
skyrių, kurį užvardino “Sūnų ir kandidatas. šikšnosparnis.
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Paraše Rčk. Philadelphia, 
............ 15c

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

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

1428. Augis darbininkų judėjimo Lietuvoje. Si kny
gelė aprašo darbininkų judėjimų ir visokius su
kilimus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Pa-

\ rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth, Pa., 1900, 
pusi. 58 ..................................

1429; Aukos Karės Dievui. Parašė Jonas Gražys. Si 
knygelė aprašo, kokios kada buvo karės, kas 
buvo jų priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jas žmoniją stumia. Chicago, 
1902, pusi. 40 ......... «................ .

1439. Audra Rusijoje 1905-6 m. Braižinys iš Rusi
jos revoliucijos 1905-6 metais. Parašė A. 
Adata. Tilžėje, 1907, p. 56*..............
Anarchizmas pagal Proudhono Mokslų. Pa
rašė Dr. Paul Elzbacher, vertė Briedžių Ka
ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 1912, 
pusi. 29 ........ ........
Belaisvio Balsas. Pasaulinės karės atsitiki
mas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi. . .. 
Byla Detroito Katalikų su Socialistais. Atsi
tikimas Lietuvių socialistų ir katalikų tarpe 
1911 m. Vienų kartų katalikai užpuola so
cialistus, paskui vėl, 1913 m., tas pats atsi
tinka. Su paveikslais nukentėjusių. So. Bos
ton, -Mass., 1914, pusi. 61 ’................ 
Baltoji Vergija. Apie pavergimų moterų iš 
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido Algirdas. 
Chicago, 1919, pusi. 118 ......, .............s.
Darbininkų Padėjimas Amerikoje. Trumpa 
Amerikos Darbo Istorija. Parašė K. S. Kar
pavičius. Istoriškas braižinys prasidėjimo 
Amerikon ateivystės, industrijos vystymosi ir 
darbininkų gyvenimo įvairiais laikais ir įvai
rus nuotikiai. New York, 1917, p. 35....... 
Darbininko Dovanėlė Darbininkams,
straipsnelių paliečiančių darbininkų gyveni
mą. Parašė F. V. Antra laida, So. Boston, 
1916, pusi. 32 ............... .......... ............ .-.....
Dvynai vagių. Parašė kun: V. Dembskis. Išlei
do Susivienijimas Lietuvių Laisvamanių Ame
rikoje. (Su autoriaus’ ir grupos Laokoono pa
veikslais). ''Chicago, 1902, p. 88 ......... ...........
Draugijos ir organizmų evoliucija.' Parašė Arto 
hur M. Lewis. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 
187. Išguldymas teorijos organizmų bei. draū- 
gijinių organizmų vystymosi. Labai svarbus 
veikalas. 187'p......................................
Darbo žmonių istorija. Ją turi perskaityti 
kiekvienas darbininkas, 'kad gauti supratimą 
koks buvo likimas darbo žmonių praeityj ir kaip 
jie kovojo. Pusi. 87 .. . .................. 
Darbininkams Atlyginimo Įstatymas. Ameri
koje nekurios valstijos tą įstatymą turi; šis

. , vįeųas pajudina New Yorko valstiją. Labai 
svarbu visuomenės gyvenimo 'ir darbininkų 
padėjimo žiūrėtojams ją turėti. Brooklyn, 
1915, '96 pusi. ...'........... 
Darbininkai ir Jų Ateitis. Naudinga tame 
klausime knygelė. 
1908, 43 pusi.
Evoliucija ne revoliucija. Parašė Patrimpas. 
Kaune, 1908, pusi. 88 ....................................
Frąncijos Revaliucija. Parašė Madelaine Avietė-, 
naitė. .Worcester, Mass., 1917,”p. 75 ... .. 
Iš Ko Kįla Melai ir Visokios Skriaudos Žmo
nijoje. Svarbūs Kun. V Dembskio veikalas 
apibudinantis tikėjimo intekmę ir slopinimų 
žmonių dvasios bei kunigų sloginimų žmoni
jos. Shenandoah, 1899, p. 171 ;........ 
Imtynės varguolių su bagočiais. Pagal angli
škų parašė kun. V. Dembskis. II. Socialistų 
Suvienytose Valstijose platforma. Išguldė Dr. 
J. Šliupas, lymouth, Pa., 1900, p. 22 ...... 
Įtekmė socialistiškų sųlygų ant visų kultūros 
šakų. J. Stem. Vert. J. šidaras. Geri pamoki
nimai darbininkams, kaip pagerinti ^-savo būvį; 
Plymouth, Pa., 1908, pūsi. 94 .......................
Išganymas vargdienio. Piešinys Dr. Jono Šliu
po. Antra laida. Knygelė pamokina kaip page
rinti savo gyvenimų. Baltimore, Md., 1897, pu

slapių 50 .. .  . .. ..............   .......
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių........................
"Japonų Konstitucija. Istoriškas dalykas iš to
limųjų rytų imperijos politiškos permainos. 
Parašė Dėdė. .Vilnius, 1906, p. 32....... ..........
Kaip Maskolija Persekioja Lietuvų. Parašė 
Kun. V. Dembskis: Chicago, 1900, pusi. 15 .. 
Kaip žmones 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 
Latvių judėjimas. Politiškos part; Čekijoje. Da
bartinė 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 įr tt. Plymauth, Pa., 1902, pu
slapių 117 ....................
Kunigija ir svietiška valdžia. Margi piešiniai. 
Parašė P. Medekša. Labai akyvi aprašymai 
apie dvasiškos ir svietiškų valdžių darbus ir jų 
susidraugavimą. Plymouth, -1902, p. 43 ....

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 Išlaimėt!? 
Darbininku judėjime naudingas aprašymas. 
Vertė A. Baltrušaitis. Pittsburg, 1909, p. 41

1506. Kaip valstiečiai kovoja už žemę ir laisvę. Iš
rusiškos vertė P. Narvydas. Brooklyn, N. Y., 
1908, pusi. 40 i.................. ..,...............

1507. Kas Tie Socialistai ir Ko Jie Nori? Socialis
tu idėjos ir jų jieškinių braižinys. Vertė M. 
Dirsė. Brooklyn, 1918, pusi. 27 ........... .

1508. ' Kų Turime Veikti Del Musų Išganymo? Del
Lietuvių Amerikoje supiešė Stasys Kirvis. 
Scranton, Pa., 1895, p. 15 ............................

1519.'Kaip Sicilijos valstiečiai kovojo už savo tiesas. 
, Parašė E. iš M. Plymouth, Pa., 1995, pusi. 24....

1523. Keletas minčių apie mirties bausmę. Parašė P.
Johnson. Brooklyn, p. 16 .. .........................

1524. Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žingeidi kny
gutė iš politiškai-ekonomiško klausimo, kurių
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1465.

1466.

1467.
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Parašė Dirkštein. Socia- 
Vilnius, 1906, p. 32 
and Prospect. D-ro 
pagamintas veikalas 
ateitį. Tinka Ame-.
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50e
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25c
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10c

10c

05c

10c

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

1525. Kas yr’ taip, o kas ne taip? Iš anglų kalbos 
vertė A. J, Karalius; Puslapių 264. Labai pri
einamai išaiškina socializmų. Kaina .......... 
Karės Baisenybės Lietuvoje. Pragyventų va
landų atsiminimai; Parašė Juozas Kudirka. 
Su autoriaus paveikslu; Prietikiai laike di
džiosios karės. Chicago, 1916, pusi. 55 .... 
Kaip Gyvena: Latviai, Anglai, Suomiai. Ap
rašymas tų trijų tautų vidujinio gyvenimo, 
jų reikalų tvarkymo ir abelnai supažindini
mas ■ su jais. Parašė. M. Šalčius. Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje leidinys, New 
York, -1916, pusi. 65 .......................................
Kaip Darbo žmonėms Išsiliuosuoti. L. N. 
Tolstojaus laiškas* valstiečiui 1905 metais. 
Vertė Edm. Steponaitis. Brooklyn, 1909, ..

1529. Kultūriški Piešiniai. Keturios lekcijos skai
tytos viešuose susirinkimuose. Parašė Var-.

. gomatis. Telpa: Dėlei “Aušros” sukaktuvių, 
Į musų Moteris; Kryžiaus Kankinys; Fr. 
Vaičaitis ir jo Dainos. •’’Chicago, 1919,- p. 90

1530. Kur Teisybė? Sukruskime. Parašė Kun. 
F. K. St. Šimkaus ginčai su kunigais ir kiti 
kunigų reikalai. So. Boston, 1917, p. 14 . ...

1531. Kų Katalikai turi žinoti apie savo Vadovus, 
Žingeidus išrodymas kunigų ’ir klerikalų" nesi
rūpinimo apie kitką kaip- tik apie savo poli-

- tiku; Parašė X. X. Vytis. Pittsburg, Pa., 
1915, pusi. 28............................

1432. Keletas žodžių apie Nežmoniškus Maskolių 
Darbus Kražiuose ir api’e teisimą Kražiečių 
Vilniuje. Kruvino atminimo vaizdelis. Tilžė
je, 1895, p. 18 ......... ...................... į
Kas tie Socialdemokratai? Vertimas iš- Uk
rainą kalbos, atliko J. Bekampis. Vilnius, . 
1906, pusi. 16 .. . 
Kas iš Ko Gyvena?,
lio gyvenimo vaizdelis. 
Lithuania In ’Retrospect 
J. Šliupo Anglų kalboje 
%pie Lietuvos praeitį ir 
rikos Lietuvių jaunimui neskaitančiam Lietu
viškai bei padovanojimui Amerikiečiams su
pažindinimui jų sų Lietuva. New York, 1915, 
pusi. 97, apdaryta audeklu 1............................ $1.00
Lietuviai! ar gerais keliais žengiame priekin? 
Nuoširdus atsiliepimas į lietuviškąją visuomenę 
Dr. Jono šliupo. Shenandoah, Pa., 1907, pu
slapių 47 ..................................■ 
Labdarybė pirmiaus ir dabar.- Parašė P. La- 
fargue. Vertė M. N—as. Telpa čia: I. Seno
vės pągonų labdarybė, II. Vyskupų ir vienuo
lių labdarybė ir III. Buržuazų labdarybe. Chi
cago, Ill., 1908, p. 36 ....... ............. 
Lietuviu Klausimas Europinės Karės Metu. 
Šaltinėlis žinių ir faktų apie Lietuvos klau
simą didžiosios karės bėgiu ir Lietuvos stovį. 
Parašė A. Rimka. New York; 1915, 102 p. 
Lietuva ir Jos Reikalai. Tautiškas Lietuvos 
katekizmas. Parašė B.J-s. Vilniuje, p. 20.. 
Lietuviai Amerikoje — Dr, Jono Šliupo kal
bos sutrauka, laikytos birželio 5 d. 1910 "rft. 
Chicagoj. Su istoriškais Lietuvos paveik
slais. Labai naudnga pasiskaitymui. Scran
ton," 1910, pusi. 20 ..........     .u..

1544. Moteris ir jos vieta, žmonijoje. Parašė J. Lau
kis. 1 Šita knygelė aiškina moterų klausimą, to- 
del yra akyva perskaityti,moterims ir vyrams. 
Kalbėtojai joje atras sau daug medžiagos. Chi
cago, 1908, pusi. 47 ...................i........... ^ 20c

1545. Moteris ir socializmas; Labai puikus veikalas, 
.todėl turi rastis kiekvieno darbininko stubelęj.
Kaina ..........<..........$1.00
Apdaryta ..........i..?.............   .■........ $1.50

1546. Moterų Padėjimas Evangelijoj ir Apaštalų Ra
štuose; Parašė Z. Alekna, ši knygelė išaiškina, 
kokis moterų padėjimas buvo gilioj senovėj ir 
kaip link moterų atsinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus kurio mokslų skelbią dabartinė

, .musų dvasiškija. Ypač patartina jų perskaityti 
i moterimis. Kaina ...........'..........   ■, 20c

1547. Musų dielės. Per kų Lietuva kenčia. Parašė 
' Žmogus, i šitoje knygelėje yra parodyti visi' mu-

. sų skriaudikai, kurie minta vien iš musų triūso.
Plymouth, Pa., 1901,-pusi. 31 ....:... . ........... .-.“.10c

1551. Moteris ir politika; Paraše Lili Braun, verte 
' R.! Augys. Knygelė rašyta darbo žmonėms;

Philadelphia, 1908, pušį. 50 ......................... 1
1553. ..Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai iš dabarti- 

, ;.nioj darbininkų padėjimo. Parašė Antonovas;
So. Boston, Mass., 1909, pusi. 40............   i...........i

"1557. Materialistiškasis Istorijos Supratimas. La
peliai iš proletariškosios filosofijos.^ Medega. 
iš1 Greilicho, parašė Z. Aleksa. Labai naw- 

ydinga knygelė kiekvienam. So. Boston; Mass.;' 
1913, pusi. 80. ........................... !

1559. Nuosavybės išsivystymas. Parašė JPaul Lafar- 
f gūe. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 167. Vię- 

, pas iš svarbių veikalų socializmo literatūroje.
, t/ .Gyjldena privatiškos nuosavybės vystymosi 

klausymų. Kaina .....'. -............................. I
Nuosavybė ir darbas.* Sulietuvino A. J. Kara
lius,. Puslapių 18., Labai prieinamoje kalboj 
aiškiną sunkiai suprantamą klausimų nuosavy
bės ir darbo. Kaina ............. I
Nuo ko Priklauso Žmonijos Nuotikiai. Is
toriškų nuotikių vystymosi, priežastis. Pa
rašė Jan Kochanowicz, vertė A. J. Kara
lius. Philadelphia, 1911, pusi. 24 .......... 
Olga Liubatovičiutė. Žingeidus vaizdelis iš 
gyvenimo nihilistų arba politiškųjų žmogžu
džių. M. Stepiankp, vertei Stasis Kirvis. 
Chicago, pusi. 40 ......,.................................
Priedelis prie lietuviško klausimo. Raštelis 
gvildanantis lietuvystės reikalus po valdžia Ru
sijos ir po įtekme lenkystės. Chicago, I1L, 1905, 
puslapių 138 ............................. 
Politiškoji ekonomija, kas ji yra ir ko ji mokina.. 
Pagal D-rų J. B. Marchlewski ir kitus sutaisė 
V. R. Račkauskas. Philadelphia, Pa., 1909, pu
slapių 84 .................................. ' 
Paklydėliai. Parašė J. Gerutis. Shenand'oah, 
Pa., 1907, pusi. 63 .................... . ...
Patrimpo laiškai. Parašė K. A. 'K. Shenando
ah, Pav 1907, pusi. 161 ...........-......... 
Pradžia ir Pabaiga Romanovų Viešpatavimo 
Rusijoje. Istoriškas braižinys buvusio Ru
sijos caro gyvenimo ir jo galas didžiosios ka
rės audroms siaučiant, taipgi trumpa istori
ja suvirš trijų šimto} 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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D. I R V A W mi

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

YAVZ išldi- 
skel-

CIGARŲ 'krautuvė ir Biliardų 
stalai parsiduoda; geroj vie

toj ir geras biznis. •' Parduodu iš 
priežasties apleidimo miesto. 
Randas 7501 St. Clair av. (13)

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO

Šv. Kazimiero vakaras. Kovo 
11 d. buvo nurengta šv, Kaži- ] 
miero šventė, kuri nuo sejiiau 1 
buvo įvesta Tautos Fondo diena 1 
arba Lietuvių Diena. Lietuvos i 
Neprigulmybės šventė tą šventę 1 
panaikino, bet katalikai ją vis : 
rengia.

Nors ir pervėlai, vistiėk buvo 
rengiama (šv. Kazimiero išpuo
la kovo 4 d.). Vakaras buvo 
rengta bažnytinėj 'salėj, su pra- 
kalbomis ir dainomis. Viskas 
savu keliu ėjo gerai, tik kalbė
tojas nebuvo toks koks garsin
ta — pasirodo lyg tais daryta 
žmonių suvedžiojimui. Sakyta 
jog kalbėtojas bus iš Lietuvos, 
o užteko vietinio seno kunigo, 
žinoma, ir j'is iš Lietuvos’, ir aš 
iš Lietuvos, ir mes visi tiek ži
nom apie’ tai. O kita vėl, kal
bėtojas nieko neaiškino apie Lie-1 
tuvą gero ir naudingo Lietuvai, i 
tik kiek buvo galima girdėt, jis 
kalbėjo, ir viskas. Nors "buvo 
sakyta jis išaiškins viską kas

■ dabar Lietuvoj dedas, to nebu
vo girdėti.

Pradėjo kalbą Bu katalikais 
ir su šventa dvasia — tai tas 
ir ėjo apie Lietuvos reikalus: 
Katalikai, sako, geri ir teisus, o 
tie bjaurus bolševikai ir kiti ne- 
katali'kai Lietuvoj nereikalingi. 
Tik katalikai ir bolšeVikai ir bu
vo per pusę jo kalbos.

Tam pasibaigus, pradėjo aiš
kint apie visų šventųjų gyveni
mus, kokie jie buvo paleidę ir 
kokiais gerais paliko;) pridėjo 
dar ir apie pust-elninkus, kurie 
gyveno po girias ir dideli šven
ti paliko. 1 Na tai viskas apie 
Lietuvą.

Aš patarčiau kalbėtojui va
tas visas pustynds kaip kalbė
tojas sakė, ar tas butų naudin
giausiu dalyku Lietuvai, ir kad 
Lietuviai paliktų mučėlninkais 
ir puatelninkais ir visa šalis lik
tų šventa po mirties.

Tokie kalbėtojai yra didžiau
si Lietuvos draskytėjai, nes jie 
sugundo žmones vienus prieš ki
tus. Del tokių’kalbėtojų dar tu
rės šalis daug vargo jeigu vi
suomenė jų klausys. Jie neži
no naudingumo gyvenimo ir tik
slo, o tik bile kalba ir viskas.

Aš patarčiau kalbėtoją va
žiuot į Afrikos pustynę, gal pa
liks šventu, neš politikierių it 
biznierių teisingų nėra. Pasau
lio tvarkyme ką ir yra du daly-: 
kai: biznis ir politika, ir nei vie
niems nei kitiems maldos nerei
kalingos: Ten Buvęs Katalikas.

dangi ta vieta žiemos laiku re
tai labai žmonių užeinama, ma
tę ją ištolo žmonės suprato ką u 
negero ir ėmė šaukti bėgdami' s 
artyn, beit ji atbula šoko į aud-Į 
ringą vandenį pirm negu kas 
spėjo prisiartint. Bangose ji 
dingo ir nebuvo galima rasti,! 
nors policija ir buris vyrų sten- 

‘ ‘ . Vėliau tik su
rasta, po audros.

“Salomes” tragedijos pasaka. 
Kruviniausią iš bibliškų nuoti- 
kių papildytų vieno asmens ki
tam, ir tik vienas iš keleto ku
rie galima perstatyt scenoj, yra 
tai nukirtimas šv. Jono Krikšty
tojo galvos.

Sandaros 18 kuopa stato šią 
šiurkščią Oscar Wild’o dramą ___ r------ .— _
balandžio 22 d. Lietuviu salėjte. I gėsi ją išgriebti.

Dalykas dedasi Herodo Anti- 1 
po namuose, kur jis savo var
duvių dienoje 'kelia puotą sve
čiams iš kitų šalių, kurių yra 
baltų ir juodų — iš Nubijos, 
Romos, Egipto, Kapadokijos, Si
rijos, ir tt. Puotoje pasigėręs 
Herodas labiau pamyli savo pa
čios du'kfterį (savo nužudyto bro
lio dukterį kurio pačią jis pa- 
'ėmė sau už pačią). Tuo tarpu 
į Salome labai įsimylėjęs kuini- 

Į gaikštis, kuris pas Herodą yra i 
i kaipo vergas, kada jo šalis bu- 
vo paslėgta Romėnų. Salome iš 5 
savo pusės pamyli šv. Joną, ku- 1 
ris yra nelaisvėje pas Herodą. i 
Išėjus iš vidaus, Salome išgirs- ■ 
ta šv. Joną kalbantį savo nesu,- , 
prantamais žodžiais. Ji parei
kalauja ‘kareivių atvesti paš ją 
Joną. Nelaisvis kunigaikštis Si- ' 
rietas, kuris ją pamylėjo, maty- 1 
damas kaip Šalome prie Jorio 
meilinasi, iš sielgraužos nusižu
do. Bet Jonas ją prakeikia ir 
nusitolina į \ kalėjimą.

Išėjęs girtas Herodas su; He- 
rodiene ant balkono ginčijasi. 
Herodas žiuri į Saiomę -ir prašo 
jos pasekti jam. Tuo tarpų vis- 
girdisi šv. Jono išmetinėjimo 
žodžiai ištvirkėliams, ir tą He- 
rodienė supranta užmetimu jai 
už jos palaidą gyvenimą. Kada 
Salome sutinka Herodui pašok
ti, motinS pataria dukterei rei
kalauti atlyginimu Jono gaivos. 
Herodas nenori ant to sutikti, 
bet Herodidnė paduoda budeliui 
Herodo mirties žiedą, tas- nuker
ta Jonui galvą ir atneša Salo- 
iriei, kuri neapsakomai džiaugia-

- ši; Iš piiktumo, Herodas įsako 
• kareiviams pulti ir užmušti Sa- 
■ lomę. '

LIETUVOS PINIGAI 
LABAI GERAI 

STOVI
Lietuvos Bankas, kurs 

do Lietuvoj pinigus Litus,
•bia savo atokaitas gan dažnai. 
Paskutinėje 'atskaitoje išleisto
je vasario 15 d., matome tokias 
skaitlines:

AKRON, OHIO
Kovo 4 d. Šv. Stanislovo 

stė nutarė pasveikinti savo kle
boną Kuri; M. Cybeli 'kovo 22 d., 
sukaktuvėse jo astuonių metų 
(kunigavimo. Draugija nutarė 
■padaryti klebonui dovaną.

Jau ir J. Vasiliauskui iš Balti
's 'morės atsibodo Akrone nuo 'Vie

no namo miestui mokėti po $41 
už vandenį, kada rendos mene-, 
šilti.tegauna vos $17. Mat ta
rną name baltakės dirbėjas A-1 
G., su Agnieška gyveno ir savo 
bravorui daug vandens išnaudo
davo. Vasiliauskas liepė G. iš 
namų išsinešti. Gal Birutos ga
tvė apsivalys. .

šv. Stanislovo Draugystė po 
Velykų rengia prakalbas ir tea
trą.,

Balševikutis A. Svirplys už 
laikymą pas save ginklų kuomet 
susipešė su , savo draugui teisme i 
užsimokėjo $200 bausmės .ir tu
rės 30 dienų 'kalėjime patupėti.

Akroniečiai laukia “Vanago” 
paniekiant. Jau laikas, atšilo.

Meižeinis.

Dr-

Aktivas:
U Aukso Fondas 

Sidabro Fondas 
Dolariai ir kt. 
svetima valiuta 

Kita svelt. valiuta 
Diskontas ir 

paskolos 
Kiti aktivad 

Balansas

15,738,964.41
92,055.66

23,602,243.35
26,706.18

Litų
Pasivas

Akcinis kapit.
Banknotai apivar.
Depozitai ir
indėliai

Kitfpasivai

Balansas

13,387,670.16
4,129,255.10

56,983,894.86

12,000,000.00
39,412,98402

4,002,184.98
1,568,894.84

56,983,894.86

Gyvi paveikslai, ir viešnių 
*- prakalbos. Balandžio 3 diena 

jau netoli. Ant tos dienos ren
giama didelės prakalbos svar
biom viešniom iš,Lietuvos, naš
laičių komiteto atstovėm, gerb. 
Df. Šleževičienei, žmonai dviem 
atvejais Lietuvos m misterio pir
mininko, ir V.- Vencienei.

Gerbiamos viešnios atvyta Į 
Clevelandą subatoj prieš Vely
kas, čia bus per keturias dienas, 
po to vyta į Detroitą.

Jos bus sutikta stotyje vieti
nio L. M. Globos Komiteto sky
riaus narių. Nedėlioj, per Vely
kas, Winton Kotelyje, rengiama 
joms vakarienė (nuo 6 v. vak.) 
kurion sukviesta buris vientau
čių (dar galima gauti vietų ku
rie nori dalyvauti). Vakarienė 
bus su margintais kiaušiniais, 
su dainomis ir tt.

Utarninko vakare, nuo 7:30, 
•Lietimų salėj bus jų prakalbos, 

» taipgi bus parengta gyvas vaiz
das Lietuvos našlaičių verkian

čių prie kapo. Marė.

Mirė Domicėlė šerkšnienė. 27 
d. vasario •plaučių uždegimu mi
rė Domicėlė šerkšnienė (Kata- 
lyniutė) šv. Aleksio ligonbuityj. 
A. A- šerkšnienėbuvo pažymi 
vietos katalikų visuomenėje vei
kėja ir patriotė; ji buvo savo 
žmonių mylimą. Daug ji dar
bavosi del laibo moterų organi- 
cijų. Ji taipgi pavyzdingai mo
kino savo vaikelius. Ji buvo 38 
metų amžiaus. Liko jos vyras 
ir septyni vaikai; Ji taipgi pa
liko septynis brolius. Lai būna 
jai ramu šaltojoj žemelėj.

J. Z.

Kovo 20 diena buvo tiljcra žie
ma Oevelande, nors be sniego, 
bet labai šalta. Bet ta diena bu
vo paskutinė žiemos diena, o ant 
rytojaus, prasidėjus kalendori
niam pavasariui, oras pasirodė 
tikrai pavasarinis, gražus, švel
nus. Temperatūra persimainė 
bent 30 laipsnių tarp panedėlio1 
ir seredos ryto.

Nedėlioj irgi buvo šilta, užtai 
bepavasariodami žmonės auto
mobiliais trįs buvo užmušta.

Panedėlio ryte, siaučiant di
delei audrai ir ežere siūbuojant 
15 pėdų augščio- bangoms, Gor
don panke nuo tilto nušoko į 
ežerą ir prisigirdė tūla-moteris. 
Kokia jos nusižudymo priežas
tis tik bangos težino. Ji buvo 
gerai pasirengus, jauna; Ka-

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bite 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.
Perkelkit 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 bankų 
ten kur jie buvo palikta.

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

Eitų
I Iš tų skaitmenų
I Lietuvos pinigai stovi bene tvir
čiausia už visus kitus pinigus, 
žinodami kad 'kiekvienas Lietu
vos Litas turi būti garantuotas 
a.uksu, sidabru arba tvirta sve
tima valiuta (Dolariais, Sterlin
gų Svarais, švedų Kronais, etc.) 
manome kad užpakalyj kiekvie
no Lietuvos Lito yra aukso 'ga
rantijos daugiau negu Lito ver
tybė. Taip, 39 milijonai 412 
tutatančių išleistų apivarton Li
tų garantuota aukso, sidabro ir 
tvirtos svetimos valiutos fondas 
viršijantis 39 milijonais 440 tū
kstančiais Litų.

žinoma yra kad tose šalyse 
kur yra aukso valiuta įgyveni- 

KAS NORI gaut gerą kambarį imas yra brangus. Taip yra 
geroj šeimynoj?'kreipkitės pa- Amerikoje, Anglijoje, Švedijoje, 

matyti 9311 Amesbury Av. NE. I Šveicarijoje. Tain pat jau yra 
Važiuot reikia Payne avė. karu,!įr Lietuvoje. Musu Tėvynėje 
ir ishpt ant E. 93 st; , _ „ . .* j„_v„H _ uz porą čeverykų, uz eilę drabu-

. žiu, už kambarį hotelyj, už mai-
PARDAV1MAI Istą. ir tt. jau reikia mokėti be- 

MINKŠTŲ GĖRIMŲ, tabako ir j veik tiek pat kaip ir Amerikoje.
cigarų krautuvė parsjduoda; I Todėl Lietuvos žmonėms reikia 

reikia parduoti greitu laiku — i (ja|)ar daugiau pagalbos negu 
karna prieinama. F. A. Leimo- .... . . . T. .__
nas, 1421 E. 17 St! ’.(arba ten (re,k.eJ° perna'. kuomet Lietui o- 
pat ant antrų lubų jei nerasit 
apačioj.) (12)

NAMAI PARSIDUODA
8 kam., vienai šeimynai, netoli 
Norwood ir Superior. Lotas 40 
X120. Kaina $8,200.00
10 kamb. del 2 šeimynų, su ga- 
radžium, netoli Superior if Nor
wood Rf. Kaina $9,000.00 
8 kam., dek 2 šeimynų, mažas lo
tas, Bai'lyss avė. Kaina $6,500. 
Reikia įnešti $2,000. ‘
JOHN ZULICH (12)

6426 St. Clair Ave. ,

PUIKUS NAMAS parsiduoda, 1 
šeimynos, 9 kambariai, elek

tra, maudynė, šiluma, maliavo- 
tos sienos; pigiai parsidouda, 
nes savininkas apleidžia miestą. 
Klauskit 1562 E. 70 St. (13)

GROSERNĖ IR SALDAINIŲ 
krautuvė parsiduoda pigiai, ge
roj vietoj apgyventa Lietuviais. 
Biznis / geras. Kaina $1,400. — 
Klausk 1139 Ansel Rd. Telefo
nas Garfield 148.

X

į

Velykoms Ce very kai i 
Užkviečiam ateit nusipirkt Ž 
geriausių čeverykų ant Ve-, t 
lykų. Drūtai padaryti ir + 
pritaikinti pire Europiškų 1 

: kojų, čeverykai vyrams- ir T 
moterims; Kurie atsinešit ? 
šį skelbimą gausit gražias X 
pančiakas dykai prie kožnos Ž 
poros čeverykų. f

Meyer Miller Shoe Co.f.
6311 St. Clair Ave.

matome kad

ŪKĖS PARDAVIMUI
Puikiausia apielinke. Geriausia že

mė šitoje Lietuvių Kolonijoje. Nie
kur niekas negali rasti geresnės že- 

| mes ir taip pigiai pirkti ant lengvų 
| išmokėjimų ir su mažu įmokėjimu. 
Randasi arti miestų, ūkės su gyvu- 
liais, javais ir mašinom, čia aš gy- j 
venų daug metų * ir žinau gerai apie-1 
linkę. Taip pat aš gyvenęs ant ūkių 
per 32 metu, ir gyvenęs me vien Mi- 

I chigan bet ir Wisconsin, Illinois, Co- 
llorado, Indiana, Iowa valstijose, bet 
čionai yra daug geriau. Ir todėl no
rintiems čia pirkti ukes aš patar
nausiu jums teisingiausia, ir atva
žiavę čia rasit viską kaip savo na
me. Aš parodysiu visokių farmų ne 
taip kaip kiti parodo vieną ar porą, 
ir daugiau nežino. Aš parodysiu, 
jums 300 farmų. Iš jų galėsit pa
sirinkti kokią tik'norėsit.

Aš parodysiu jums sekančias: 360 
akrų farma, su 16Q dirbamos žemės, 

1 kita miškai ir ganeva, verta $6,000, 
bet galima pirkti už $4,800. į mokėt 
reikia $800, ir po $100 i metus.

520 akrų farma, 2 setu budinkų, 60 
karvių, 7 arkliai, 40 kiaulių, 200 viš- 

1 tų, 1000 buš. grudų, mašinos, viskas 
: $19,000, įmokėti reikia $8,000.

80 akrų farma, arti miesto, 
žeme ir budinkai, $3,300. Reik 
keti $1,300.

60 akrų farma, geri budinkai, ge
ra žemė, gyvuliai. $3,200, įmokėti 
*1.500^

60*nkrų farma, gera žemė, nauji 
budinkai ant cemento, $3,600, įmokė
ti $1000.

40 akrų farma, $700, įmokėti 
80 akrų farma, $900, įmokėti 

Klausk daugiau.
P. D. ANDREKUS 

PENTWATER, MICH.

Wm. Abel Salėj, 7017 Superior Ave.
--------------- *■

NAMAI, 
Malonus Namai!

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

V. Greičius
NASCO CO. ATSTOVAS
8014 BELLEVUE AVE.

PIRMOS KLESOS I 
MAUDYNĖ 

Šalto ir Šilto Vandens 
1246 SUPERIOR AVE. 

1243 PAYNE AVE. 
Netoli East 12th St.
PIRMOS KLESOS 
PATARNAVIMAS. 
Ateikit Persitikrink 

Kaina 25c.
Užkviečiam Lietuvius
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Organize
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Velykines Drapanos |
Stebėtinas Išpardavimas Naujų Velykinių

Siutai ir Ploščiai
j

j e buvo, vartojama markės ir 
kuomet gyvenimas buvo pigus.

Pagalbą savo giminėms ir 
draugams galite pasekmingiau- 
sia persiųsti per “DIRVOS” 
Aglentilrą: pėr mus siunčiami 
pinigai yra greitai ir teisingai 
išmokami Lietuvos Kredito Ban
ke, Lietuvos paštuose, Lietuvos 
Iždinėse.

Taipjau per “DIRVOS” Agen
tūrą galima pasiųsti Lietuvon 
laivakortes savo giminėms kad 
jie atvyktų Amerikon.

Visais šitais reikalais kreip
kitės adresuodami:

7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

(Vietiniams: Agentūra atdara 
ir vakarais.)

REIKALAVIMAI
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)

Nituotojai ir kitokie 
Darbininkai

Reikalinga darbininkų prie visokių 
geležinių darbų, nituotojų, muterkių 
kaitintojų, mašinistams pagelbininkų, 
geležų karpytoju ir .paprastu.

VAN DORN IRON WORKS CO.
2685 E. 79TH STREET. (12)
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ANTANAS BARTKUS

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

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
oui kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekyeuo plaukus.

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos 'visiškai 
pranyks pleik|n>nos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančių plaukų, naudokit Huffles.
Kaina 65 centai aptiėkose, arba už 75 centus prisiunčiama 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

<104-114 So. 4th St. Brooklyn, N.Y.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

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

»nimui nueik pas
Dr. Albert Ivnik, D.C

5506 St. Clair Ave.
Kampas E. 55th St.

<> O o
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Pasirinkimas iš 600 Garnitorių po $19.001 
Moterjs ir merginos manančios^T 

apie pirkimą naujo pavasarinioV 
ploščiaus arba siuto, turėtų ateiti^ 
į šitą išpardavimą. Ta kaina su-^ 
teikia progą nusipirkti nepaprastąA 
dalyką kokių retai esti. PasirinkitX 
anksti. Kaina $19.00. Y
Siutai X
—yra iš Poiret rupių siūlų ir Vii-A 
nonio Trikotino, pasiūti Eton Pa-/K 
vyzdžių ir ilgų ploščių madose.Y 
Apsiuvinėti karieliukais ir šiaipVT 
mezginiais. Gražiu pamušalu. Vi-\F 
sose mėgiamose spalvose. MierosA 
moterims ir merginoms. Po $19.A 
Ploščiai

—yra sportinių modelių, plačių ap-A 
siaustų ir apgabalų pavyzdži;. IšA 
gražių Bolivia, Yalama, Polaire ir A 
Veloųr audimų naujausiose spal~A 
vosė pavasariui. " . — .
šilko pamušalu, 
dbs kalnieriais. 
ir merginoms. _

Beveik visi yra' 
Su naujos ma-' 

Mieros moterims* 
_____ Po $19.

BAILEYS— SKLEPE

DAR
IK DARBINI]

500 Aptaisytų Skrybėlių 
i

Yonngstown, I 
Ieties ir plieno i 
mas apmažėja, t 
nėra prigaminau 
tų galim par 
darbas eina snr 

Clevelande a 
paprastų darbi 
sarį ta stoka bi 

Akrone guru 
bystės po pake 
vo išdirbinius, 
vėti, ir didina 

Puodininkys 
kompanijos E. 
rūpinti planai 
darbininkų im 
naujus rinkimt 
metinę konvenc 
balandžio 10 d.

Darbai puodh 
trijoje eina gera

Amerikos pran 
pu ne tik kad ats 
eina į tikra ties 
skelbia valdžios 
tštikoa.

1,000 Įvairiausių' 
Apatinių, 49c

Apsiausta} . 
Kamizolės

Apsisupimui '
Jekutės*

Crėpe <
Bloomeriab

Ekstra gera, 
proga. Iš ge
rų tvirtų ma-; 
terijų odos' 
spalvos. Mie-< 
ros moterims, 
ir merginoms.,

Thompsonville, 
tas Cfcįet Co. * 

bininkų pakėlė i

Montreal, Kai 
dirbtuvei sudegi 
500 žmonių.

Kanados darb 
ja'į Detroitą km 

į ii; darbą moka 

gos. Kasdien įli 
I šeimyną.

New Yorke su 
merginą dirbanči 
drapaną siuvimo.

Jos reikalauja 
ir pagerinimo dar

I Fall River, Mas 
r lią audinyčių šian 

savo sąjungą, ats 
karas nesutinką iš 
kalavimo pakelti 
nuošimčio.

Dunkirk, N. Y, 
' nutarė streikuoti 

pakelta jiems mol 
iki 82 centu į vala 

; pripažinta unija. , 
‘ lokomotivą dalią Ii

‘ Oevelandan atvj 
j Yorko žymi organiz 
i Seeger, kuri stengs 
; anot moterišku dra 
J jusi uniją.

Athens, Ohio, sus 
angliakasių trijų k 

' testuodami prieš s 
| lygą padalinimą dai 

’ Anglijoj, 15,000 
. 'įtinką susirašiusią

■ sprendė streikuoti 
\ įtinką atsisakymo
Į Marinų pakėlimo

Švedijos darbini! 
' darbūs pradėjo per
■ kitas šalis, dauguma 
' Vasario mėn. švedi, 
! tūkstančiai bedarbi

K tuksiančiai streik

Wes Barre, Pa, 
Į kasyklos pusiaugjvis 
į *®ris per 75 valandas 
f Jo kasykloj po žeme. 
| dienas jo jieškota su 
j «t ir tie neužuodė jo 
I i u manyt jog jis jau 

Putui atrasta užleisti 
•JJo gulintis pusgyvis.

Amerikon atvyko Lę 

til. iš Anglijos, agituoti 

h sąjungą,

$2.75 ’
Iš naujausių šio sezono 
materijų, kaip šiaudų 
pynių, aptemptų audi
mu, Milan kanapių ir 
kombinacijų, juodose ir 
visokiose ^mėgiamose 
spalvose. Modeliai mo- 

Į________________ terims Yr merginoms.
MERGAIČIŲ SKRYBĖLĖS, 89c iki $3.98 

Mergaitėms nuo* 3 iki 9_ metų. Gražių 
modelių mezginių ir šilko šviesiose ir tani- 
siose spalvose.

<>

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VAITOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 

Valandos: 9 iki 12;-1 iki 5; užda
ryta seredoj pq pietų. Atdara 
sukatomis ir kitais vakarais.

Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD 

Kampas Superior prie E. 65 
Viri Aptiekei

DR. FELANAS
Akių Specialistas

1286 Norwood Rd. 
Gydo įvairias Akių Li
gas ir prirenka Akinius 
kas ketvergo vakarą 

nuo 7 iki 9.

Vyrams ir Vaikinams Velykiniai

2 KELINĖM SIUTAI
Taipgi Pirmi ilgom Kelinėm Vaikams Siutai

$19.50 '.
Gerai padirbti siutai- su kvolduotais arba su 
diržais pečiais. Viši turi dvi poras kelinių kas 
padvigubins drapanų nešiojimą. Dirbti iš

VILNONIO CASSIMERO 
IR RUPAUS AUDIMO.

Visuose mėgiamuose pavidaluose ir spalvo
se. Išimtina vertė už $19.50. Mieros 31 iki 
42. Pasirinkit Velykoms dabar.

Vyrams ir Vaikinams 
RUPAUS AUDIMO 

PLOŠČIAI

$17.95
$25 Vertės. Storų siūlų viršutiniai ploščiai 

diržais aplinkui madų. Šviesių ir tamsių 
snalvu. Visokiame ore nešiojimui. Mieros 34 
iki 44. Po $17.95.

o o o o o o o o o
o o o

Vaikų $12 Vilnoniai Dviem Kelinėm 
PAVASARINIAI SIUTAI $8.95

Kad ir prastesnis1 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas., 
Superior Home

Supply
6101 SUPERIOR AVE.

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

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

o f o o o o <>

Gražus su diržais ir kvolduotais pečiais švarkai ir 
dvejos kelinės su pamušalu, švarkai yra mohair 
pamušalu; gerai pasiūti.- Visose mėgiamose spal
vose,. kaip pilki, rusvi, rudi ir. mėlyni. Mieros vai
kams 7 iH 17.

VAIKŲ DVIEM KELINĖM SIUTAI, $6.95 » 
Gražaus audimo, su dviem porom kelinių pilnai 

pamušalu išsiūtų. Mieros 7 iki 16. Po $6.95.
VAIKŲ PAMUŠALU IŠSIŪTOS KELINĖS, $1.39

Pilnai iškirptos ir tvirtai siūtos; įvairaus audimo 0] 
marginių. Mieros 7 iki 17. Po $1.39. Ą

MAŽIEMS VAIKAMS SIUTAI, $3.45. j Al
V ilnonio audeklo ir serge visokiuose pavyzdžius- A 

se.' Po $3.45. Y
BAILEY’S—SKLEPE Y

Moteriški Naujausi, Geros Rūšies 0
ŽEMI ČEVERYKAI $2 851

$4 iki $7 Vertes. Naujausių madų juodo satino, ps*y. 
tent ir juodos ar rudos ožio ar veršio odos. Žemi irAj 
su dirželiais. Goodyear welt padai ir visokių madiįa 
kulnai. -Al
MERGINOMS PAREDINIAI ČEVERYKAI, S2.95A 

Visokių gražių pavyzdžių. Užsiūtais odos padais!
ir guminiais kulnais. Mieros 11% iki 2. Pora $2.95.71

KŪDIKIAMS 'UŽSEGAMI ČEVERYKAI, 98c Aj 
Patent arba rudos odos su gražiais viršais. Ui-Xj 

siutais padais. Mieros iki 8. Specialiai po 98c. I 
BAILEY’S—SKLEPE. . .11

0

0 
0 
o

S’® City, k -
W išsiliejus prigėrė

Leduj upėj b< 
Mitą ifeprogdint, bei 

vandeniui kelis


