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Pietinės Chinijos respublikos 
prezidento Dr. Sun Yat Sen ka
reiviai pradeda sukilti, plėšti ir 
užpuldinėti, negaudami algų.

Harlan, Ky. — Trijų dienų bė
gyje pereitą savaitę čia užmuš
ta septyni žmonės krvirčiuose

prieštaravimą sovietų 
tapo sušaudytas.

Londonas. — Pranešama jog 
susirėmime Gerolsteihe, Reiniš- 
koj Prūsijoj, užmušta vienuoli
ka žmonių, iš kurių šeši buvo 
Vokiečiai.

Karaliaus Reikia ir Gana
Vasario 16 d., Lietuvos Nepri- 

gulmybės šventėje, Kaune, Kun. 
Vilimavičius (kuris Paryžiuje 
vadinosi Vilimu ir gavo daug pi-

didžiųjų dirbtuvių 
skaičiaus pasirodė 
kovo mėnesio jose
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Martinas dar nei 
nebūdamas pamatęs
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500,000 VOKIEČIU IR JŲ ŠEIMYNŲ BUS DE
PORTUOTA IŠ RŪHRO KAM STREIKUOJA.

Eina Gandai jog Tuoj Bus Susitaikinta su Prancū
zais, bet tuo tarpu Desėtkais Vokiečiai 
Darbininkai Žudoma už Priešinimąsi.

Nauji Parėdymai At
stovybėse

Kaunas. — Šiose dienose 
pripažino Lietuvą de jure Chi- 
nija ir Piety Amerikos Res
publika Peru.
Washington (L. I. B.). — Nėr 

Įsant Kinijoje Lietuvos atstovy
bės, Lietuvos reikalus tame kra-

NORI T^IJŲ VALSTY
BIŲ SĄJUNGOS -

Londonas. — Yra žinių jog 
buvęs Vokietijos kaizeris savo 
ištrėmime Holandijoj, ir jo sū
nūs, buvęs did-kunigaikštis, tu
ri noro kad susidarytų trijų val
stybių sąjunga į kurią ineitų 
Suv. Valstijos,. Anglija ir Vo
kietija.

Iš senų rastų laiškų paaiški 
jog kaizeris dar savo galybės 
dienose norėjo sudaryti trijų 
valstybių sąjungą — Rusijos, 
Vokietijos ir Austro-Vengrijos.

RYMO PROTESTAS 
SOVIETAMS

, Maskva. — Msgr. Kučkavič, 
generails vikaras Romos katali
kų bažnyčios Rusijoje, nuteistas 
su kitais augštaisiais dvasiš
kiais už 
valdžiai,

I Varo Vokiečius Streike- 
rius iš Ruhro

■ Dusseldorf. — Gen. Degoutte, ite’atetovauti"pav"ės“ta musų at- 
• Francuzijos okupacijos viršinin-

Ohio vaitai jos industrijose: kas Ruhre, išleido proklamaciją
stovybei 'Londone.

, Maskvos' Atstovybei pavesta
streikuojantiems Vokiečiams ge- atttovailti Lietuvos reikalus taip 
ležinkelių darbininkams okupuo- |pat ir Sibiro plote
toj zonoj kad jie turi arba dirb- ldivoS|tolke laikinad paskirta iga_ 
ti arba bus prašalinti iš savo gy- liotinia tremtinių reikalams, Jo- 
venamų vietų į Vokietiją. Ta 
proklamacija paliečia lapie pil

tų daribinikų, stoka mašinoms'sę milijono žmonių, daibininkų 
operatorių jau dabar yra. Lau-Ivyru jr šeimynų. Prancūzai 
kams darbininkų tikima visai ne- .' - . .. ., _a._____ ,.__ ___ “• ,.i.j___ •__u._ I turės nemažai keblumo, nes Vo

kiečiai pasiryžę streikuoti, o iš
gabenti juos iš Ruhro riebus

Columbus, O., išdirbėjai ir in
dustrijos riumato žymes busin- 
čios stokos darbininkų visai ne
užilgo. Reikalavimai paprastų 
darbininkų net dabar yra dides
ni negu galima jų gauti.

Steką prie budavojimo ama-

bus galimą gauti kada miestuo
se darbai eina.

Youngstowno distrikte gele
žies ir plieno liejyklos veikia be
veik pilnomis' išgalėmis. Gauta 
-daugiau žalios medegos ir padi
dėjo plieno produktų pagamini
mas. Tuo tarpu darbininkų dar 
pakanka, bet paprasti darbinin
kai eina daugiau prie budavoji
mo darbų kur mokama 50 į va
landą prieš 36c dirbtuvėse.

Avių augintojai šįmet gerai 
pelnys už vilnas, nes vilnų san-i 
dėliai beveik tušti.

Puodininkystės darbai E. Li- 
veępoolyj sugryžo į normą, vi
sos dirbyklos veikia pilnu saiku.

Akrone autartobUiams guminių 
raitų gaminimas^.didifiąma, ka
dangi pavasariniai reik&alvimai 
•didėja, žmonėms daugiau Auto
mobiliais važinėjant.

Clevelande darant pertrkrini- 
mą, iš 100 .............................
darbininkų 
jog bėgyje 
darbininkų skaičius pasidaugi
no. Dabar jose dirba 93,617' 
neskaitant kitų mažesnių dirb
tuvių kurios irgi ta pačia propor
cija darbininkų skaičių didina.

Daugelis nelegalių darbininkų 
agentų iš kitų miestų atvažiavę 
Vilioja Clevęlando darbininkus! 
važiuoti į kitus industrijų cen
trus kur esą darbų ir uždarbiai 
didesni;

Jūreivių unijos agentas Cle
velande iškėlė aikštėn kad ant 
darbinių laivų pereitą vasarą po 
Didžiuosius Ežerus priverstinai 
buvo Taikomą prie darbo apie du 
šimtai nepilnamečių vaikų — 
nekurtuos laivus apžiurėjo tik 
vieni vaikai po apie 15 metų am
žiaus, prieš savo norą priversti 
dirbti, ir buvo su jais apsieina
ma taip nežmoniškai kaip tik 
galima, lyg vergu prekybos die
nose.

Elyria, ,O., Fox Furnace Go., 
geležinių pečių išdirbystė, su
mažino savo darbininkams dar
bo valandas nuo 10 irk 9, ir pa
kėlė mokestį po 4 centus nuo 
valandos.

Geriau užžiurint, kasyklose 
dikčiai sumažintą mirtis nuo gu
žų ir eksplozijoj Skelbia Suv; 
Valstijų angliakašyklų biuras.

New Yorke sugriuvus naujai 
statomam budinkui užmušta 1 
darbininkas, 9 sužeista, 10 buvo 
dingusių, kurie vėliau atrasta.

Clevelande automobilių ir ve
žimų kėravo'tojai reikalaują pa
kelti Jiems algas ant 30 nuoš.

Hartford, Conn., sugriuvus 
bokštui užmušta aštūcni žmo
nės. Manoma jog dar daugiau 
randasi lavonų po plieno ir ak
menų griuvėsiais.

Organizuoti 'Amerikos darbi-' 
ninkai pradėjo aštriai pajuokti 
paduodamą Prezidentui Hardin- 
gui sumanymą jog respubliko
nai stengtųsi kovoti už panaiki
nimą unijų ir įvedimą laisvo 

“darbo visiems.
Londonas. — Anglija susidu

ria su kritiškiausiu protarpiu 
savo istorijoj. Darbininkai rei
kalauja visiškos permainos da
bartinėj administracijoj — mi-Į 
nisterių kabinete, — ir žmonės j

Permato Tuoj Busiant 
F ranciizų-V okiečių 

Taiką
Haga. — Maximilian Harden, 

taip lengvą kada gelžkeliai nei- j Vokietis rašytojas', apie Ruhro 
na* z į okupacija išsireiškė: “Ta padė-
J Vokietijos valdžia rengiasi tą ltis tuoj turi mainytis. Ji yra 

ištrėmimą sutikti; tremtinių perdaug pavojinga Prancūzijai 
šeimynos buS paimta prie Ruhro įr Vokietijai-. Aš tikiu jog Vo- 
riibežiaiis ir ^išdalinta įvairiose Kįefija tuoj išeis su aiškiu ir pri- 
dalyse ; valdžia stengsis duoti jm-tinu atlyginimų programų ir 
visiems darbus. j klausimas tuoj bus užbaig-

, 368,000,000,000 markių buvoję. Taip dabar nega.
išleista paramai streikuojančių 
Vokiečių Ruhre, ar Vokietija to
liau pasiryžus palaikyti tuos ku
rią nesiduos Francuzaųia prisi
versti dirbti.

Žudynės ir Kraujo Krau
jo Praliejimas Ruhr e 

Essen. — Kruppo dirbtuvė
se ssutreikavo 54,000 darbi
ninkų užprotestuodami prieš 
Francuzus už sušaudymą ke
lių jų draugų.

lės tęstis ilgiau kaip keturias sa
vaites laiko. Kiekvieną savaitė 
parodo dalykų stovį baisesniu.

“Francuzija ir Vokietija te
gali prieiti atsipeikėjimo (ver
kiant bendrai. Aš tikiu jog di
dieji industrialistai abiejose pu
sėse yra gatavi susieti į susitai
kymą, ir turės Sueiti. .Stinnes 
yra vienas iš sukalbamiausių 

industrialistų, Vr jis 
gatavas pradėti veik-

Vokiečių 
taipgi yra
ti.”

Harden

Miego Liga Europoj
Geneva, Šveicarija. — Tautų 

Sąjungos sveikatos Skyrius pra
neša jog nekurtose šalyse šiau
rinės Europos pradėjo platintis 
miego -liga. Švedijoj, Anglijoj, 
Lietuvoj ir kitur ta liga veikia.

Nužudyta Anglijos Vice- 
Konsulas Italijoj

Londonas. — Nežinomas už
puolikas nudurė Neapdyj Ang
lijos vice-konsulą Goldie ir su
žeidė jo žmoną. Užpuolikas ke
lyje patikęs juos, šoko pirmiau
sia ir sužeidė konsulo žmoną, po 
to kai konsulas sugriebė ji už 
gerklės, užpuolikas pasiliuosa- 
vęs perdūrė konsulą, pabėgda
mas

Vilkai Rusijoje
Kazanius. Rusija. — Vilkai 

•sugryžo į stepus, šaltomis žie
mos naktimis užpuldinėja Tata- 
rų kaimus, jie tokie <įrąsųs 
kad atėję prie durų .lenda į gy
venimus.

Daugiau 40,001! galvijų vilkai 
Šią žiemą sudraskė.

Neatšauks S. V. 'Laivų iš 
Turkijos Vandenų

Washington. — Kolei nebus 
Įvesta tikra taika artimuose ry
tuose, Suv. Valstijos neatšauks 
savo kariškų laivų iš, Turkijos 
vandenų'.
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Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio
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Lietuvoje ir kitur .............
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SMULKENOS

— Popiežius Pijus pa
siuntė Rusijos sovietų .valdžiai 
prašymą paliuosuoti Arcivysku- 
pą Zepliaką ir kitus kataliku 
bažnyčios perdė'tinius Rusijoje, 
pasmerktus mirtin, apkaltintus 
■kurstyme žmonių prieš sovietų 
valdžią.

Kadangi tas arcivyskupas ir 
jo bendrai yra Lenkai, Varšava 
irgi pagrasino bolševikams su- 
traukymu ryšių jeigu bolševi
kai tuos augštus dvasiškius 
žudys.

Maskva. — Revoliucinis 
bunalas Kamenec-Podoflske 
teisė mirtin 84 ypatas, daugiau
sia pinklius ir inteligentus, už 
gelbėjimą Petlurai, bolševikų 
priešininkui, atakuojant raudo
nuosius.

Rusijoj Taksai “Žemi”
Maskva. — žmogus kuris tu

ri ineigų virš $100 į mėnesį, su- 
lyg naujo įstatymo turi mokėti 
$80 taksų, arba jam lieka tik 
$20. Mažesnės ineigos taksūo- 
jama mažiau. Kuris uždirba 
tik 1,350,000,000 rublių (apie 
$27) paliuosuojamas nuo taksų.

Ludwig C. A. K. Martens, bu
vęs pirmiau Amerikoje “sovie
tu ambasadorius” Suv. Valstijo
se, deportuotas į Rusiją, dabar 
vėl atvyksta Į Suv. Valstijas; su 
juo atkeliauja jo sekretorius G. 
Weinstein ir sovietų prezidento 
žmona Kalenina. Jų noras įva
žiuoti' čia sukėlė daugelio pro
testus. Imigracijos viršininkai 
gavo įsakymus saugoti jų Įva
žiavimą ir sužinoti jų tikslus.

Kalenina atvykstanti čia paty
rinėti vaikų organizacijų veiki
mą.

“Katalikiškai”
Tautiečių ir net socialistų lai

kraščiai yrą pusėtinai jau pa
minėję 40 metų jubilejų-sukak- 
tuves nuo užtekėjimo "Ausz- 
ros”. Bet katalikų laikraščiuo
se dar neteko matyti nei žodelio. 
Tokia katalikų ignorancija .pa
rodo kad Lietuvos atgimimas 
pas katalikus yra skaitoma be- 
dzievišku darbu, anot Dzūko, 
nes pat pirmame "Auszros” nu
meryje jau rašė Jonas Szliupas. 
Na o Kun. Kemėšis; alias Uosis, 
net sumanė kad srovės galėtų 
bent Tautos šventę bendrai švę- ; 
sti 1 Pas (katalikus ir Lietuvos 
Neprigulmybės šventė (buvo ig- ; 
noruota per pirmutinius tris me- j 
tus. šventas Kaziukas, ir gana, i 
tai bent šventė — sykiu su Pa- < 
liukais.

nigų iš Tautos Fondo) viešai 
kalbėjo nuo Seimo laiptų apie 
“supuvusį demokratizmą ir pra
gaištingumą demokratinės tvar
kos”, už ką Seimo Pirmininkas 
Dr. Bistras padėkojo auksabur
niui Vilimavičiui už “išreikštus 
■linkėjimus”.
tis 
vo

Antanas 
žodžio.

Ten pat Amerikie- 
Ivaškevičius nega

Demokratas.

Dar “Katalikiškiau”
Katalikiško "Darbininko” No. 

35 vėl tvirtinama kad Sleževi- 
vienės vaikai yra*auginami lai
svamaniškai ir gana, nors abie
jose prieglaudose yra kunigai- 
kapelionai. Katalikai, neduoki
te Šleževičienės prieglaudoms 
nei cento, 
lapio pats 
sekančiai:

“Šventas 
kataliku
nuogalį perpjovė savo ploščių 
ir pridengė pavargėlį”. Marti
nas per Dievo malonę tapo šven
tuoju paskaitytas. Ir

“Atmink, vaikeli, ką Kristus 
sako apie šelpimą pavargėlių: 
— ‘Ką vienam tų mažiausių pa
darėte, tą Man padarėte’.”

Ką Dievas baudžia tam atima 
protą.

O sanetus Francis de Sales, 
orą pro Gudą.

Aukų Siuntėjams
Kad geriau butų galima su

žinoti kokiems tikslams suvar
tojama Klaipėdiečiams renka
mos aukos, V. M. L.. Gelbėjimo 
Komitetas praneša visų komite
tų ir aukotojų žiniai siųsti vi
sas tokias aukas tiesiog į 
Vyr. Maž. Liet. Gelbėjimo Ko

mitetą Klaipėdoje,
iš kurio jos bus atiduodama ata
tinkamoms vietoms ir įstaigoms.

Vyr. Maž. (Lietuvos Gelb. 
Komitetas.

Už pirmininką J. LebartaS, 
Sekretorius M. šlaža.

Giminės iš
Lietuvos

Essen. — Susirėmime tarp 
Vokiečių darbininkų ir Prancū
zų kareivių Kruppo dirbtuvėje 
žuvo 11 Vokiečių ir 35 sužeis
ta. Vokiečiai sako jog du Pran
cūzai užmušta.

Prancūzai aiškina tą atsiti
kimą šitaip. Leitenantas ir vie
nuolika kareivių inėjo į dirbtu
vę rekvizuoti automobilius; juos 
užpuolė darbininkai, apie 3,000, 
pradėjo/mėtyt akinenais ir kit
kuo, kiti darbininkai net šaudę. 
Kareiviai pradėjo irgi šaudyt, 
pirmiausia Į orą, paskui į žmo
nes, matydami kad minia nesi- 
skirsto.

Prancūzų militaris kbmandie- 
rius tuoj prisiuntė į riaušių vie
tą šarvuotus automobilius ir 
tankus, prieš ką darbininkai pa
sitraukė.

Keletas dirbtuvės perdėtinių 
Vokiečių areštuota už 'kursty
mą priešintis kareiviams.

Beriino Vokiečių socialistų 
laikraštis, “Rate Fahne” (Rau
donoji Vėliava), rašydamas apie 
Kruppo dirbtuvės susirėmimą 
Essene sako jog dibtruvės sie
nos būvš iškabinėta plakatais su 
raginimais darbininkų nepasi
duoti. Ir kuomet atėjo į dirb
tuvę Prancūzai kareiviai, karš
tesni patriotai Vokiečiai ragino 
darbininkus pulti ant jų ir ne
išleisti nei vieno Prancūzo gyvo.

sako jog neapikanta 
prieš Francuziją 'kokia 
Ruhro darbininkų taipe 
bai pavojinga.

Iš Vokietijos pusės
to nusileidimo žymių, sako ki
tos žinios, | neruošiama tiesiogi
nių pasiūlymų Prancūzijai. Abi 
pusės turės nusileisti. Vokie
čiai pirešinimąsi vis drutina ne
žiūrint kiek jiems kainuoja, it 
mano taip laikytis.

Tarp Vokieči ų ir Prancūzų 
vietomis eina varžytinės gra
žiuoju ulž streikuojančius gelž- 
kelių darbininkus. Francuzai- 
Belgai stengiasi mokėti daugiau 
gelžkeliečiams negu jiems 
dama iš Beriino.

Airių Kovos
Dublinas. — Susirėmimuose 

įvairiose Airijos dalyse pereitos 
savaitės gale užmušta keturi Ai
riai respublikonai ir vienas Val
stijos kareivis. Keliolika sužei
sta.

Bombos eksplodavimu suga
dinta krutamu paveikslų teat
ras Dubline.

Iš Limerick kalėjimo pabėgo 
30 nelaisvių respublikonų, bet 
vėl jie sugauta.

57 Žuvo Sukilime
Buenos Aires, Argentina. — 

Paraguoj, mūšiuose tarp suki
lėlių ir valdžios kariumenės už
mušta 57.,ir daugelis sužeista. 
Sukilėliai buvo priversti apleist 
Villarica miestelį.

Stinnes Nori Rusų-Vo
kiečių Sąjungos

Roma. — Būdamas Italijoj, 
industrialist]] suvažiavime, Vo
kietijos kapitalo magnatas Hu
go Stinnes Amerikonams pasa
kė tai kad jeigu Francuzija elg
sis panašiai su Vokietija kaip 
dabar daro Ruhre, gali Vokieti
ja sudaryti su Rusija sąjungą 
prieš vakarinę Europą. •

Vėl Prašo Rusijai 
pažinimo

Washington. — Andai Valsti
jos Sekretorius Hughes atsisa
kė sukeikti Rusijai pripažinimą 
•kurio prašė Moterį] Tarptauti
nės Lyges Taikai ir Laisvei Ru
sijos komitetas'. Dabar tašai 
■komitetas siūlo šitokią propozi
ciją: “Lai tam tikra komisija 
iš Rulsijos valdžios būna užpra
šyta sueiti su Amerikos komisi
ja ir draugingai bandyti rasti, 
pamatus priimtinus abiem šalim, 
ši yra nauja diplomatija — 
yra naujas būdas.”

Gelsenkirchen. — 15,000 ang
liakasių šiame distrikte, užim
tame Prancūzais, ' sustreikavo 
protestuodami prieš okupaciją.

Prancūzai šiose dienose pra
plėtė savo okupaciją į kitas da- 

protestuoja prieš tolimesnį didi-' l’s Buhro, kur tuoj Vokiečiai iš
miną taksų. , ėjo streikam

Washingtone patento ofiso 
darbininkai pradėjo pykt ant pa- 
raono Tutenkhameno, nons jis 
jau miręs 3,300 metų atgal. Da
bar atsirado daugybė visokių 
mažniekių pagal anų laikų ma^ 
dos ir užphido ofisą reikalavi
mai užpatentavimo.

Bernhardt Laidotuvės
Paryžius. — Kovo 29 d. palai

dota pasaulyje pragarsėjus ak- 
torė-artistė Saarh Bernhardt, su 
didžiausiomis iškilmėmis, lydint 
milijonui žmonių.

Ji mirė bankrute. ir net vieta 
jos kapo buvo paimta skolinin
kų. Kreditoriai susirinko užim
ti net jos padargus, bet jos sū
nūs dar jai sergant daugumą 
brangesnių dalykų išsigabeno.

PUIKUS KLAIPĖDOS 
SUKILIMO AT

VAIZDAI
Kas nenorėtų savo akim ma

tyti Lietuvių sukilimą Klaipė
dos Kraštą, tų narsių 'Lietuvos 
savanorių šaulių burių ir jų va
dų kurie ten taip didvyriškai 
stojo kovon už savo tautos tei
ses ir laimėjo!

Kas nenorėtų pamatyti tų pa
imtų nelaisvėn Prancūzų ir am
žinų Klaipėdos krašto siurbėlių 
Vokiečių kurie turėjo iškelti bal
tą vėliavą ir pasiduoti pasiryžu- 
tiems ar mirti ar laimėti Lietu
viams ?

Pagalios, indomu' butų pasi
žiūrėti kaipgi atrodo ta pati 
Klaipėda — tos Lietuvos duris 
į visą pasaulį, klaipėdos uostas 
ir tos Lietuvių apdainuotos gin
tarų jurės-marios, Klaipėdos 
žmonės, ir tt.

Visa itai jau galima Ameriko
je pamatyti.

Tik ką yra gautą iš Kauno,1 iš 
Lietuvos šauliu Sąjungos Cen
tro, kintamiems paveikslams 
filmų kurios gražiai atvaizduos 
ja tuos brangius mums visiems 
įvykius ir vietas.,

Su pagalba tų filmų galima 
puikiai išdildyti visą vakarą.

Visi paaiškinimai užrašyta 
Lietuvių kalba.

Todelei visos Lietuvių koloni
jos kurios turi arba gali gauti 
aparatus knutamiems paveiks
lams rodyti, tegul kuogreičiaū- 
sia pasirūpina tuos nepaprastus 
paveikslus parodyti savo žmo
nėms.

Tuo reikalu kaip,'lygiai ir ki
tai® ’liečiančiais Liet, šaulius 
reikalais, galima kreiptis adre
su: 38 Park Row (Room 814), 
New York City.'

A. ŽEMAITIS
Liet, šaulių Atstovas.

Jau Anti-Kristas Ateina
Pagal šventąjį Raštą, Dievas 

svietą sutvėręs 5684 metai tam 
atgal, ir po 6,000 metų jau bus 
svieto galas — sudna diena. 
Taigi dar iki sudnai dienai tu
rime 316 metų.

Anti-Kristas yra Kristaus 
priešas, demonas, velnias, bukis, 
augštas dvasės gabumas, žaltys, 
■kuris jau musų jnąmytę Jievą 
rojuje pakusė skinti obuolį nuo 
medžio žinojimo ir gyvenimo, 
dabar pagundė daugelį mokintų 
vyrų ir moterų, kurie apsišar- 
vavo su špatais, kenebėkais ir 
kitais visokiais įrankiais ir pra
dėjo žemę kasinėti, knistis į že
mę ir jieškoti liekanų toli pir
miau palaidotų negu Dievas 
svietą sutvėrė. Bet kad Dievas 
ir Demoną-Velnią sirtvėręs, tą 
visi kunigai patvirtina ir i šven
tai tiki. Taigi tie žemės kur
miai suskato net lenktyniuoda- 
mi visur knistis į žemę ir jau 
daug\liekanų surado, iškasė — 
Egipte, Asirijoje, Meksikoje, 
Oregone ir net Patagonijoje, 
kur .'atrado žmogaus galvą-kau- 
kolę 2,000,000 metų seną. Toks 
archeologų-knisių darbas arine-: 
ta Dievo darbą — sutvėrimą 
svieto pirm 5684 mėtų, kas pa
gal visų kunigų gilų mokslą 
skaitosi Anti-Kristo atėjimu.

Bus Pilni Kluonai ir Aruodai
• ' Lietuvos katalikų partija per 
ateinančius' rinkimus į Trečiąjį 
Seimą, pagal kunigų planą, lai
mės galybes dalinių ir zupelnų 
atlaidų už balsavimą už katali
kų partiją — kuri vadinaisi krik- 
ščionių-demokraltų partija, at
eitininkai, pavasarininkai, dar
bo federacija, davatkos, ir tuti 
multi. Sako, 
Pąpos Įgalioti 
jams atlaidus.

Nuo Liepos 1 šių me
tų, Amerikos Konsulas 
Kaune pradės leisti išva
žiuoti į Ameriką naujo
sios kvdtos — šių metų 
—pasažierius iš Lietuvos. 
Jis dabar priima aplika- . 
ei jas tai kvotai.

Kolei kvota dar neuž
pildyta, kurie norit par- 
sitraukt savo gimines iš 
Lietuvos ateikit į “Dir
vos” Agentūrą bile dieną 
ar vakarę, ir čia gausit 
visas informacijas apie 
atitraukimą ęaviškių iš 
Lietuvos. ,

Partraųkiam 'gimines: 
senus tėvus, brolius, se
seris, vaikus, ir šiaip gi
miniečius.

“Dirvos” Agentūra pa- , 
gamina visas popieras ir 
dokumentus reikalingus 
atvažiavimui iš Lietuvos. 
Visą pasąžierio kelionę 
aprūpina nuo pat Kauno 
iki Cleveland© arba kitų 
punktų į kur pasažierius 
turi atvykti.

Kurie pirmiau išsiųsit 
laivakortes tų giminės 
bus pirmesni ant Konsu
lo listo išleidimui išva
žiuoti.

Pinigai per “Dirvos” 
Agentūrą nueina į Lietu
vą ir Į Lenkų užimtas da
lis labai greitai. Žemiau
sias kursas negu kitur ir 
greitas patarnavimas yra 
dvi piežastįs delei ko vi
si siunčia pinigus per 
musų ofisą.

7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.
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I Iš Lietuvių Gyvenimo,
Arrtras kuopos parengimas 

buvo Užgavėnių vakare,' toks 
pat kaip ir pirmas, kurį jos už- 
vadino “Tautiškų Rūbų Vaka
rėlis”. Jin atvyko ne tik daugel 
savųjų bet aplankė ir prakilnes
nės ‘svetimtaučių draugijų mo
teris. Vi^j'labiausia gražų {spū
dį darė mergaitės tautiškuose 
rūbuose," kurios pasakė puikias 
/Icdrlamaniinta • nof du vipfnc An-

J. Stasevičiufi, J. Šeškevičius, H.
Brudy. Smulkių $3.45. Viso $50.

Visiems aukavusiems Moterų 
Kuopos vardu tariu širdingą 
ačiū. M. Mockienė.

GARY IND. Iro vedėjas, yra kompozitorius J. 
Perminąs, baigęs Valparaiso

Tautiečiai džiaugiasi, čia bu-, Universiteto konservatoriją, 
vo surengta debatai temoje: “Ar gia kur tik matai, skaitoma 
Amerikos Lietuvių politikos “Dirva”, “Vienybė”, “Sanda- Į deklamacijas; net du vietos An- 
Klubas yra pragaištingas tau- ra”, ir tautinirtkai usus kraipy- glų laikraščiai tą vakarėlį pa
tai ir įtikėjimui?” Už Klubą' (jaTnį džiaugias kad čia inlteli- Įminėjo išgirdami Lietuvius, 
buvo mokytojas Lietuvių rašy- j gentija auga ir užima viršų de-j 
bos, A. A. Tulys, o iš priešingom nwkraštikesnė (dvasia; ' _ _ ___________________ _____
pusės; debatprius nepasirodė, pa-1 senelis po prakalbų sušuko: “Te- bus rodos ne tik naudingas ir Į naudą gauna jo nariai ligoje ar-

PROVIDENCE, R. I.
Kovo 25 d.. čia L. P. P. Klu

bas buvo surengęs prakalbas; 
nusisekė gerai. Kalbėtojas bu
vo P. Kriuišas iš Norwood, Mass. 
Jis savo kalboje aiškiai nušvie-

Trečias jaunutės moterų T. tė tokio itfu-bo naudą ir kodėl 
Vienas ■ M. D. kuopos pasidarbavimas I rejlna prie jo priklausyti, kokią

ftugo. Mat jis gerai suprato :guį Lietuva pasilieka laisva vi- labdaringas bet ir pavyzdingas, 
'kad gerb. Tulys yra gabus iš- ■ gados!” Klubietė.' Moterįs pamačiusios vietines są-
kalbininkas ir turi gerus argu- Į lygas ir mažą skaičių pirmeiviu,

. mentus, todėl priešininkas^ pabi- -■ I nutarė nekviest čionai iš Lietu- 
jojo stoti su juo į debatus, nors | DAYTON, OHIO I vos atvykusių viešnių, gerb: D. 

-pašaliais kalba. Tada A. A. Tu-Į Kokiu tei netikėtu budu> DayJŠleževičienės ir V. Vencienės, 
■lys laikė prakalbą, aiškino sml^ mdterįs, rei.| renkančių aukas. Lietuvos naš-
Klubo svarbą. Darodinejo jog, kalingumą sutvert nors vieną | laičiams, kad nedarius išlaidų, 
Amerikos Liet. Politikos Klubas draugiją, susirinku- pet pačios pasidarbavo padary
nėm pragaištingas nei tautai |siog nutarė Tė_l damos nemažą auką. Viena iš
•nei tikybai 'bet ::yra tvirtas.- Mylatoju Draugijos Mo-|narių paaukavo staldangtę kuo- 
tautos sulas . Tohaų Tulys is- 
eirei^kė: “Jeigu mes visi Lie
tuviai priklausytume prie A. L.
P. K. ir dirbtume risi išvien, 
tą sykį galėtume .paduoti savo 
tautišką pagalbos ranką Lietu
vai”. Jis toliau prisiminė kad 
kas darko Lietuvių laisvę ir ši
tą Klubą, tas yrą tautos išga
ma. Jis davė pipirų tiems ku
rie rašo į “Draugą” melagingus | 
ir ^nesąžiningus šmeižimus iri 
darko žmogaus vardą, ir “Drau
gui” kuris dar daugiam prideda 
ir pagiria tuos slapukus kurie 
palindę po kokia nors pavarde 
ardo Lietuvių vienybę. Kalbė
tojas sušuko:, “žmogau, tautos 
išgama, pasirodyk čionai, tark 
nors sykį iš savo lupų teisybės 
žodį.”

Gerb. Tulys savo jausminga 
kalba labai klausytojams patiko, 
ir sukėlė juose daug karšto pa
triotiško jausipo. Po jo kalbos, 
Klubo choras uždainavo Lietu
vos Himną. A. L. P. Klubo cho-

įvynės’’ Mylėtojų Draugijos Mo-lnarlU paaukavo staldangtę kuo- 
terų Kuopą. Pradinis darbas i'Pa*> kurią sukelta pelno ?pOj 
pasirodė gana keblus, mat vieti-i kuopos iždo paskirta ^$5». iš 
nė vyrų TMD.’kuopa joms ne K” *nc 
tik nepritarė bet tiesiog pasa
kė jog ^.pasekmių nebus. Cen
tro (Valdyba taip pat vargais-ne- 
galais davė čarterį, o jau kleri
kalų šlamštas “Darbininkas” vi
sa gerkle ėmė šaukt kad. mote
rįs čia tveria draugiją bedievy- 

y" stei platinti Moterįs energin- 
įgai visas klintis perkentejo ne
paisydamas 'ar kas giria ar pei
kia, ar atjaučia ar įžeidžia — 
visos kaip viena laikosi tvirtai.

Pirmas jaunutėlės kuopos pa
sidarbavimas buvo surengimas 
draugiškos vakarienės su pa- 
marginimais deklamacijų, po to 
buvo šokiai. ..Vakarėlis ne tik 
davė dikčiai pelho kuopai, bet 
atidarė visų akis jog ši kuopa 
ne bedievystę platina, bet prie
šingai, pamokina jaunimą dorai 
praleisti laiką, kur nėra svaiga
lų ir visi blaivi gali gražiai žai
sti.

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

LUCKY 
STRIKE 
\ cigarette/

Geriausi
Cigarietai!

GERB. "
>OPRAGILO KAMPELIO

ba jų giminės po jų mirčiai.
Gaila tik kad nedaug publikos 

teatėjo, žinoma, tam yra,dvi 
priežastį: viena tai naminė, ku
ri taipe vietos Lietuvių ima vir
šauti; antrą, tai kad šis Įdubas 
yra laisvas,, o Romos vergai nie
kad nemano būti laisvais, kaip 
jie galės eiti ant. ‘^laisvamanių” 
prakalbų. Kaip jau žinomai Ro
mos krikščionįs ir Vilnių jau 
Lenkams atidavė kad tik netap
ti laisvais Lietuvos piliečiais.

Ir gerb. J. Vileišis tik Už tą 
vieną žodį "pilietis” tapo Ro
mos agentų iš Amerikos išės
tas, nors jis tik ir dirbo del Lie
tuvos piliečių laisvės, raginda
mas pirkti bonus ir rinkti au
kas Lietuvos laisvei. Jo balsas 
atsimušė visų laisves trokštan
čių Lietuvių širdyse ir tapo iš
klausytas ir aukos plaukė desėt- 
kais tūkstančių. Bet už tai Ro- 

$26.301 mos agentai su savo federacija 
5.001 dūko prieš tą žmogų, ir net So. 
2.00 Bostono davatkų organas “Dar- 
2.OO1 bininkas” prieš Velykas (1921

, 1.00 m.) išdryso jį nukryžiavot, 
' 1JOO ba, kaip “D-kas” pasakė,

1.00, leisi prie gėdos stulpo prikala”,|tįs. Aukautojų vardai: Po. $1: 
1.001 o vien tik už tai kad jis dirbo E. Paurazas, A. Rukštis, A. Ale-

liunas, G. Samulis, J. Reikšis', 
Lai tie Lietuvos laisvės prie- P. Dai'lidunas, G. Dičiuis, K. Sa- 

1.001 šai “Dar-ko” leidėjai pasako viekas, B. Kapeika, V. Bandža, 
.75 del ko ir kas riųkryžiavojo Kris- K. Krikštaponis, S. Blauzdis, P.

su savo pasekėjais prikalę ji 
prie kryžiaus kad jis nežemintų 
jų saumylystės, godulystės, ir 
jų-garbės nežemintų. To ir da
bar nori Romos agentai, ir kry- 
žiavoja kiekvieną laisvės jieš- 
kantj žmogų. Pilietis.

tos sumos $25 paaukauta Lie
tuvos našlaičiams, o $10 vieti
niams našlaičiams. Prie to, po 
stubas rinkta aukos, ir taip sy
kiu pasidarė $50, kurie pasiųsta 
gerb. Šleževičienės vardu per 
“Dirvos” redakciją, pasveiki
nant Lietuvos viešnias su Ve
lykomis^ atvykus jom Į Clevelan- 
dą.

Aukautojų vardai: 
TMD. Moterų Kuopa 
P. Dambrauskas 
J. Urbonas 
T. Sakaitis
J. Gužauskas 
O. Gužauskienė 
L. Radzevičius 
Hiipatija Mockiutė
K. Paulauskas 

. A. Giedraitis
Roth and Klein
J. Bumėika
Po 50c: Mrs. Boeck,

šiūS, V. Adomaitis, J, Sakaitis, Į ir išganymo žmonėms. Kunigai

PITTSBURG, PA.
Kovo 24 d. L. M. D. Name 

kalbėjo Lietuvos' šaulių Atsto
vas gerb. A. žemaitis. Kadan
gi labai ant greitųjų prakalbos 
surengta tai labai mažai ir žmo
nių prisirinko. A. žem'aįtis daug 
apipasakojo apie šaulius, kad 
.jie ir kaip jie veikia del Lietu
vos nepriklausomybės ir kaip 
gina Lietuvos laisvę nuo visokių 
užpuolikų.

Buvo renkama aukos, surink
ta $19.75. Kadangi vasario 26 
d. čia buvo prakalbos P. žiurio 
iš Cleveland© ir surinkta 103 do- 
lariai ir 65c. tiems patiems šaū-

ar- liams, todėl ši syki mažai suau- 
'Vi- kauta, nes aukavo beveik tie pa- 
I rs M 9 I 4-v n A i rv.i ii4-zx-v t v -v-rrv rtn • C? 1 •

sibosta. Tada p-le Rūginte 
pradeda galvelę lenkti kur į 
įsimaišiusį gerb. Miežį, o 1 
gerb. Rugis pradeda vUiot 
gražiai žydinčią <p-lę Vbsil-, 
ką. Gerb. Kvietis susimylė
jęs su p-le Kvi'etaitė susiža
da vesti, ale pasisuka gerb. 
Dagis tarpe jų, ir p-lė Kvie- 
taitė užmiršta apie savo pir
mąjį.

Tarp gerb. Žirnių irgi yra 
keistumo. Jie galima sakyt 
yra senžįmiai, ba jie sau * 
lauke -vienodų augalų netu
ri. P-lės Grikės jiems yra 
perprastos. Ir taip bežiop
sodami jie ima ir išsižioja, 
ir išbyra viekas kas juose 
buvo — kaip senberniuose 
kurie ilgai nesuranda sau

RUSIJOS LAI

1.00 o vien tik už tai kad jis dirbo 
1.001 del Lietuvos laisvės.
1.001

L. Melą- tų? Juk Kristus troško laisvės Lauri-

APIE GERB. KRUČKO
ROMANSĄ SU PL-LE

KRUČKIUTE
Didį dalyką gerb. Spra- , ,, . ..

gilas sužinojo, ir tuoj nori šonkaulių. Senbernį gali pa- 
visiems pranešt, nors tas ne- žint ne tik iš jo pliko pakau- 
priguli prie raportu .Slaptos šio bet ir iš jo apsiėjimų.

J _ X.n. Tlnihilne lankni S11S1-Gerb. Dobilas lankoj susi
myli su p-le Viksva. Ateina 
gerb. Karvė, nukanda Dobi
lą. jis numiršta. P-lė Vik
sva lieka liūdėt ir kankintis: 
iki rudenį nudžiusta, nieko 
daugiau ji nenori. Nors ir 
daugiau Dobilėlių aplink ją 
yra-, ji nei vieno kiti nežada 
mylėti....

Sodne vaikštinėjant tik 
atsistok už medžio ir pasi
dairyk. Gerb. Obuoliai pa
sikorę ant šakų laukią at-

SUPRANTANT tai, The Borden Company pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti dėl 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 kožną receptą, įsiklijuo- 
kit i knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

Stulga, V. Kirbelis, J. 
nai'tis.

Po 50c.: P. Marmokas, 
tauskas, K. Leliušis, J. 
vičia, A. Jaranimas, J. 
ka, J. Janulis. Smulkių 1.25. Iš
viso $19.75. Už apgarsinimus 
išmokėta $4.25. Nuo pirmiau 
surinktų išmokėta kalbėtojui ke
lionės lėšos ir kiti iškaščiai, — 
$24.50. Liko $79.15. Nuo pa
rodos buvo likę pas K. Stravin
ską $13.69, labu pasidaro $108. 
34c. Tie pinigai pasiųsta 'Lie
tuvos šaulių Sąjungos Centrui)

J. Virbickas. '

F. Gu- 
Skude- 
Mikel-

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

RECEPTAS No. 25

TOMATĖS IR SPAGHETTI
KAIP TĄ PAGAMINTI

SUDĖTINIAI
!-'z žalio pipiro
*/2 dėžės tomačių
'/i puoduko grybų 

šaukštuko pipirų
14 svaro sūrio

PIENAS SU PALIK- 
GRIETINE!

2 puodukai Borden’s
Evaporated Pieno

'/z svaro spaghetti;
1’4 šaukštuko druskos
2 šaukštuku sviesto
1 svogūnas

TYRAS ŪKIO
TA JAME

Visokiame namų reikale naudojant Borden’s 
z Evaporated Pienas duoda geriausias pasek

mes, Jis yra riebus ir su grietine—juomi 
galima padaryt gardžius" valgius. Jį galima 
naudoti kasdien kaip virimui taip ir kavai, 
su tikrumu jo rūšies, su tikrumu jo tyrumo.

Sulaužyk '/z svaro Itališkų spaghetti į šmo
tus. sudėk juos su l‘/z kvortos vandenio ir 2 
puodukais Borden’s Evaporated Pieno, da- 
dėk '/z šaukšto druskos ir virk per 25 iki 39 
minutę. Sutarpyk 2 šaukštu sviesto, dadėk 
1 smulkiai sukapotą svogūną, smulkiai su- 

■ kapotą pipirą, virink 6 minutas, dadėk '/z dė
žės tomačių, !4 puoduko smulkiai sukapotų 
grybų, 1\ šaukštuką druskos, šaukštuko 
pipirų ir virk per 20 minutų/
Kuomet spaghetti bus gatavi, nukošk.į run- 
delį. 'Sutarkuok !4 svaro sūrio. Sudėk spa
ghetti eilėmis su tomatėm ir. tarkuotu sūrių; 
Indėk tą viską kelioms .minutėms į karštą 
pečių ir paskui 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 valgių gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokių dalį 
Borden’s Evaporated.

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

■ kurį šių receptų:
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

Unsweetened

Evaporated 
milk

CHICAGO, ILL.
Susitvėrė Lietuvos Gynimo 

Komitetas. Inieiativa tautinin
kų veikėjų, 'kovo 5 d. liko suda
ryta Lietuvos Gynimo Komite
tas iš 21 nario, kutas svarbiau- 

I šia rūpinsis teikti centralism to- 
i kiam pat komitetui Lietuvoje 
galimos pagalbos atvadavimui 

‘‘i okupuotų Vilniaus sričių.
/ Valdybon išrinkta sekanti as
menis: S. Kodis — pirmininkas,
J. S'trumskis — vice-pirm.; A. 
L. Lukas — rast.; S. Grisius ir
K. Vilkas — II rast.: globėjai— 
J. A. Mickelionis ir P. Jonis.

Išmušė valanda 'kada tikrie
siems Lietuvos sunarni vėl rei
kia išklausyti Tėvynės balso: 
šaukiasi į mus Amerikiečiui ga
linga dvasia Gedimino kad dėtu
me paskutines pastangas už/kė- 
limui trispalvės Lietuvių vėlia
vos ant Gedimino Kalno nenu
stojančiam plevėsavimui per 
amžius. Kada laimės simbolis 
— Amerikos Lietuvių Laisvės 
Varpas —: garsingai skambėtų 
Vilniaus padangėse.

Amerikiečiai, išgirskite Tėvy
nės balsą, stokime i gynėjų ei
les. Protestuokime prieš begė
dišką Ambasadorių Tarybos iš
sprendimą atiduoti Vilnių ir 
Vilniaus kraštą Lenkijai, mu'sų 
tautos amžinam priešui. Padė
kime musų broliams šią pasku
tinę kovą laimėti. Teikim jiems 
bendrą pagalbą, pametę Į šalį 
savo partinius ginčus. Kiekvie
nas šiandien paaukautas dolaris 
pagelbės greičiau kovą laimėti 
ir Lietuvos vėliavą vėl užkelti 
Į debesis virš Vilniaus.

Į darbą, broliai Amerikiečiai! 
Į darbą; Tikrieji Lietuvos Sunai!
Lietuvos Gynimo Komitetas 

Adolfas L. Lukas, Rast.
3315 S. Halsted St. Chicago, Hl.

Spragilų Sąjungos, o tik 
prta tokių žmonių kurie tu
ri galvas ne tuščias, ir ku
rie vadinasi mokslininkai.

Tie mokyti žmonės knisi- 
nėjosi po žemę ir surado vi
sas paslaptis tas kokių dar 
iki šiolei nežinojo.

Iki šiolei tik žmonės mylė
josi 'ar neapsikentė, o dabar 
atranda kad ir visokie auga
lai, daržovės, javai ir vaisiai 
mąsto, mylisi,' neapsikenčia 
E’ vedasi kaip ir žmonės.

Duokim sau štai ką šį pa-1 einant tvirtesnio vėjelio kad 
vasari galit pamatyti. Iš- tik galėtų pabučiuot po la- 
ęįkit į daržą užsodintą vi- pais pasikavojusias p-les 

■ šokiomis daržovėmis. Klau- Grušaitės. Jos retkarčiais 
sykit ir išgirsit: Pašnabžda pakelia savo uždangas ir pa
gerta Kručkas kalbina p-lę žiuri į savo kaimynus. Ale 

jų romansas pasibaigia ka
da visi ant žemės susieina: 
p-lės Grušaitės turi labai 
minkštas širdis, na ir susi
tikusios su gerb. Obuoliais 
ima ir praskysta. Gerb. O- 
buoliai pasirodo tankiausią, 
rukštųs, ir nesutinka su jo
mis.

p x-iciiio oxyvuiixxo iiuoxMvsj— 
|ta laukt vėlyvo rudenio iki 
jos sueis į draugiškumą su 
konfitūrų ptiodu, arba iki 
sudžius belaukdamos geres
nių laikų.

Taigi dabar matom: 
' šiolei kaip gerta Adomas 

teko savo šonkaulio tik 
rai jų turėjo jieškot, o 

■ bar'jų j ieško ir gerb. Par- 
! šai, ir gerb. Arkliai, ir gerta 
i kiti dvikojai ir keturkojai 
sutvėrimai. Ir antgalo dar 
paaiški kad ir gerb. Kopūs
tai neturi su savim savo šon
kaulio, ir gerb. Kručkai, ir 
gerb. Ridikai ir visi kiti dar
žų gyventojai, ir visi laukų 
gyventojai, ir visi sodnų gy
ventojai. Patįs medžiai ir
gi šaknelėmis kibinasi, ir 
kartais gerb. Aržuolas paki
bina ponią Eglę, d ponia Pu
šis užsinori su gerb. Skrob
lu į pažintį sueit.

Visa gamta ant Meilės pa
remta, ir užtai tarp visų ei
nasi nesutikimai, barniai, 
varžytinės, karės, ir mušty
nės tai už bobas, tai už mer
gas (visų augmenų), ir taip 
Meilė laiko ant visų savo 
skraistę užtiesus ir niekas 
iš jos išsisukti negali.

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

Kručkiiitę būti jo žmona, ir 
mylėtis amžinai. Gerb. Ri
dikas pradeda suktis apie p- 
lę Ridikiutę, o gerb. Kopūs
tas kibinasi su p-le Kopus- 
taite. Gerb. Arbūzas pasi
pūtė ir susipyko su ponia 
Arbuziene užtai kad ji ėmė 
ir pertoli nuo jo nuėjo ant 
savo stiebo, o prisiartino ša-k P-lėms Slyvoms nusibos
ta gerb. Pastarnoko.

Gerb. Cibulis nė visada pa
tenkinta savo pačia ponia ' 
Oibuliene, kaip kada- nori 
susidraugaut su p-le Česna- 
kiute, kuri nelabai visų my
lima ale moka viliot savo 
ištolo suuodžiamu skoniu.

Visada einasi gerai jeigu 
toks su tokia, tokia su tokiu 
arba, iš savo laipsnio ir sto-j 
no iporą renkasi. Ale buna; 
nesusipratimų, kaip ir tarp 
žmonių, kada gerb. Cibulis 
pradeda gretintis prie p-lės 
Morkaitės, kuri paeina iš 
saldžiųjų veislės, o gerb. Ci
bulis visai iš 'kitokios.

Gerb. Kopūstas su p-le 
Kopustaite apsivedę galėtų 
puikiai gyvent, ale p-lė Ko
pustaite galvą palenkus žiu
ri į gerb. Ridiką. Niekad 
nebus zgados jeigu vienas 
iš’ augštos giminės, kitas iš 
žemos (ba gerb. Kručkas au
ga žemėj) sueis į šeimyniš
ką gyvenimą.

Gerb. Kopūstas, turėda
mas -diplomato galvą, labai 
prastai žiuri į visas kitas 
daržoves — jam visos kitos 
daržovės kurios auga po že
me yra perprastos: nei p-lė 
Bulbaitė, nei Morkaitė, nei 
Kručkiųitė jam netiks. Jei 
arti neauga gražios p-lės 
Kopustaitės, jis ir lieka iki 
nukirtimo vienas ir nusen- 
berniauja.

Cibuliai tarp savęs jokių 
romansų nevarinėja nuo to

. laiko kaip jie sugadino dau- 
! gybę žmonių romansų, ba 

kada Jonas nueina pas Sta
sę cibulių prisivalgęs, ji jį

, išveja ir liepia daugiau ne
ateiti O kurios mergos ci
bulius myli, jos niekad nesu
laukia vyrų atjojant nors 
šunes už jaujos kas vakaras 
kaukia.

Pupos visada buvo senpu- 
pių veislė, ir jos kaip kada 
ima mirksėtis su gerb. Ša- 
įbaibonais, kurie augštai ant 
kuolelių’išsikėlę į orą sen- 
pupes 'tik erzina.

Paskui nuėjus į lauką už
sėtą javais, irgi slapta gali 
prisižiurėt jų meiliškų ro
mansų. Štai gerb. Rugis’ su 
p-le Rugiute trinasi, sukinė
jasi vienas apie kitą, iki nu-

iki 
ne
vy- 
da-

V1K0LAI Lenta 
V eina blogyn ir 
Nors jau kėli metai 
na kalbos apie jo Jif 
mirimą, bet vis išl 
vas, jis tikrai'kada 

/ mirs, ypač kad jau 
nas žmogus, apiml 

1 ir šiaip nukamuotai 
go Rusijos gyventai 
mis.

Rusijoj apsireišl 
“lis politiškas subr 

Monarchistai ir jų 
zatoriai ruošiasi 
sukilimą ir užimt 
Tą nujausdamas 
mano paimt visą ši 
rankas ir btft dik 
jeigu tik Leninas 1 
Trockis mato reika 
kirtimui kelio m 
tams.

Sunku iškabo11 
išsivystys Rusijoj! 
mirus, bet kad rai 
bus tai labai aišku, 
užims valdžią, T 

L kokie monarchists 
plus nekaltu nuvai 
su kraujas. Mer 
judinimas iš m 

L , ar kitokių revolt 
prieš komunizmą 
Trockio .visus t 
kankinimus ir 1 
gu užgrobs valė 
tie tą patį dary 
mui sukilimo.

Nelaukia Rus 
gyvenimas, nūs 
nežiūrint kiek ii, 
gyvens — tas Lt 

’ yra nors komunj 
žmogaus jaušnią: 
gau^ protu. K 

t jis permatė tusi
f komunistiškos U

tuoj ėmėsi pakei 
Rusijos sistemą 
nes, nekurtuos d 
grąžindamas nJt 
■prie caro, kibia 
tavo aklieji kon

Likęs kas kitai 
visus savo žiaui 
dinimui to kas 1 
gali stotis, ir, ji 
tai tik apsvaig 
kaulėse.

Dar daugiau, 
pėdmiai gali kė 
“rojų” visoj Eur 
Azijoj—jiems nei 
jo, negaila gyyasi 
švaistytis lyg beį 
rodyti pasauliui 
gali padaryt-, kad 

į įstengi.

NAMAI IR FARMOS
GRAND RAPIDS, MICH.

SIUNČIAME PINIGUS Į LIETUVĄ, 
PARDUODAME LAIVAKORTES •
Ir turime Pardavimui 50 Farmų 

mažų ir didelių, su budinkais ir sod
nais, su gyvuliais ir mašinomis, vi
sos randasi pakraščiais gražaus, di
dėjančio-fabrikų miesto Grand Rapids 
kuriame mieste yra 150,000 gyvento
jų ir yra 300 visokių fabrikų; yra 
daug gerų lengvų, švarių darbų vy
rams ir moterims ir vaikams, ir vi
suomet darbai eina gerai, šiam mie
ste apie ir aplinkui ant farmų gražiai 
ir pasiturinčiai gyvena apie 5,000 
Lietuvių ir beveik visi turi savo na
mus arba farmas.

Musų farmos palei Grand Rapids 
yra gražus lygus laukai, žemė gera, 
molis su juodžemiu ir su žvyru, vis
kas ką užaugini ant farmų gali par
duoti pats be agentų suvartotojams 
už augštas kainas. Apsidirbę ūkės 
darbus patįs ir vaikai gali gauti ge
rų darbų čia pat fabrikuose arba vai
kai ofisuose.. Miestas labąi gražus, 
gatvės cementuotos, medžiais ir gėlė
mis išsodinta, su gražiais namais. 
Atvažiavę pas mus į Grand Rapids 
gausit nusipirkti gražių namų ant 
gražiausių gatvių už nebrangią kai
ną, turėsit graži) ir linksmą gyveni
mą ir gausit lengvus darbus. Atva
žiuokit tuojau arba rašykit: (14)

LIBERTY
Real Estate and Foreign Exchange 

336 Monroe Ave.
GRAND RAPIDS, MICH.

STATĖME!

of the Ownership, JI 
Circulation, ėtc, 1 
the Act of Congn 
24; 1912

of the DIRVA publishe 
Cleveland, Ohio, for API 

į State of Ohio - ss 

Coanty of Cuyahoga
Before me, a Notary 

for the State and counl 
personally appeared As 
kas. who, having been dr 
cording to law, depose 
that he is the Business 
the DIRVA and that tl 
is, to the best of his kn 
belief, a tine statement 
ership, management; etc. 
resaid publication for thi 
in, above caplion, remi 
Act of August 24,1912 

k section 443, Postal Law 
lations, to wit:

I I—Hat the names
of the publishers, edit< 
editor, ami business ma 

PUBLISHERS,
.The Ohio Lithuanian Pi 

>' 7907 Superior Ave. C
EDITOR 

j K. S. Karpavičius
5 7907 Superior Ave. Cl

į BUSINESS MANAGER 
■i Anv Jankauskas

7907 Superior Ave. Cle 
' 2-THAT THE OWNEf 

A. B. Rartoszewicz,
14851 Shore Acres Drive, 

K S. Karpančius
7907 Superior Ave. Clevi 

Į V. S. Jokubynas
Worcester, Mass.

i A Krasauskas
4608 Superior Ave, Cleve 

2—That the known bond 
• mortgagees, and other seenri 
■ en owning or holding 1 per 
1 more of total amount of bondi 
1 Pres, or other securities an 

\ KONE . ’

AUG. 'JANKAU 
- , Bosines!
sworn and subscribed befo 

Į ““ 2id -day of April,’ 1923, 
1 8. Lewandowsl

j My comniššion espires Not. ioj
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. Tada p-lė Rūginte I 
a galvelę lenkti kur į Į 
iusį gerb. Miežį, o 1 
Rugis pradeda viliot 

žydinčią <p-1ę Vosfl-.
jrb. Kvietis susimylė- 
p-le Kvietaitė susiža
di, ale pasisuka gerb. 
tarpe jų, ir p-lė Kvie- 
žmiršta apie savo pir- I

DIRVA-

Nuo Redakcijos
RUSIJOS LAUKIA KRUVINOS DIENOS

i gerb. Žirnių irgi yra I 
no. Jie galima sakyt Į- 
snžįmial, ba jie sami 
vienodų augalų netu- | 
lės Grikės jiems yra i 
stos. Ir taip bežiop- Į 
i jie ima ir išsižioja, F 
Ta viskas kas juose i 
— kaip senberniuose Į 
ilgai nesuranda sau į 
ilių. Senbernį gali pa- r 
i tik iš jo pliko pakau- Į 
; ir iš jo apsiėjimų.
). Dobilas lankoj susi- [ 
u p-le Viksva. Ateina | 
Karvė, nukanda Dobi- f 
numiršta. P-lė Vik-I 

:ka liūdėt ir kankintis | 
denį nudžiusta, nieko I 
iu ji nenori. Nors ir | 
iu Dobilėlių aplink ją r 
nei vieno kiti nežada į

ne vaikštinėjant tik Į 
)k už medžio ir pasi- Į 
l Gerb. Obuoliai pa- | 

ant šakų laukia at- | 
, tvirtesnio vėjelio kad t 
dėtų pabučiuot po la- i 
pasigavėjusias p-les r 
ites. Jos retkarčiais į 
a savo uždangas ir pa- f 
į savo kaimynus. Ale r 
tnansas pasibaigia ka- Į 
si ant žemės susieina: r 
Grušaitės turi labai į 
itas širdis, na ir susi- į 
os su gerb. Obuoliais į 
• praskysta. Gerb. 0- | 
i pasirodo tankiausia 1 
įs, ir nesutinka su jo- I

ms Slyvoms nusibos- 
kt vėlyvo rudenio M , 
eis i draugiškumą su į 
urų pūodu, arba iki L 
.s belaukdamos geras- į 
ikų. , 
gi dabar matom: iki į 
kaip gerb. Adomas ne-i 
savo šonkaulio tik vy- Į. 
į turėjo jieškot, o da- f 
j jieško ir gerb. Par- Į 
gerb. Arkliai, ir gerk Į 
vikojai ir keturkojai I 
urnai. Ir antgalo dar į 
:i kad ir gerb. Kopus- Į 
turi su savim savo šon-1 
, ir gerb. Kručkai, ir 
Ridikai ir visi kiti dar- 
ventojai, ir visi lauką į 
tojai, ir visi sodnų gy- į 
ai. Patįs medžiai ir-į 
knelėmis kibinasi, ir 
s gerb. Aržųolas palo Į. 
onią Eglę, d ponia Pu I 
sinori su gerb. Skrobl 
ižintį sueit.
i gamta ant Meilės py į 
, ir užtai tarp visų ei; 
nesutikimai, barniai, i 
inės, karės, ir musty-1 
i už bobas, tai už mer-į 
ūsų augmenų), ir taip!
laiko ant visų savo r 

tę užtiesus ir; niekas | 
išsisukti negali.

NJ IKOLAI Lenin kasdien 
-*• ’ eina blogyn ir blogyn. 
Nors jau keli metai kaip ei
na kalbos apie jo Jigą ir nu
mirimą, bet vis išlikęs gy
vas, jis tikrai kada pors nu
mirs, ypač kad jau yra se
nas žmogus, apimtas ligos 
ir šiaip nukamuotas audrin
go Rusijos gyvenimo bango
mis,

Rusijoj apsireiškia dide
lis politiškas subruzdimas. 
Monarchistai ir jų simpati- 
zatoriai ruošiasi padaryt 
sukilimą ir užimt valdžią. 
Tą nujausdamas Trockis 
mano paimt visą šalį į savo 
rankas ir bult diktatorium 
jeigu tik Leninas mirs. Tą 
Trockis mato reikalingu už
kirtimui kelio monarchis- 
tams. ,

Sunku iška'lno' spėti kas 
išsįyystys Rusijoje Leninui 
mirus, bet kad ramumo ne
bus tai labai aišku. Kas ne
užims valdžią, Trockis ar 
kokie monarchistai, vėl pa
plūs' nekaltų nuvargusių Ru
sų kraujas. Menkas pasi
judinimas iš monarchistų 
ar kitokių revoliucijonierių 
prieš komunizmą iššauks iš 
Trockio .visus barbariškus 
kankinimus ir mirtį.. Jei
gu užgrobs valdžią kiti, ir 
tie .tą patį darys nuslopini
mui sukilimo.

Nelaukia Rusijos ramus 
gyvenimas, nusistovėjimas, 
nežiūrint kiek ilgai Leninas 
gyvens — tas Leninas kuris 
yra nors komunistas, bet su 
žmogaus jausmais, su žmo
gaus' protu. Kaip greitai 
jis permatė tuštumą savo 
komunistiškos Utopijos jis 
tuoj ėmėsi pakeitinėsi visą 
Rusijos sistemą ant genes
nės, nekuriuos dalykus at- 
grąžindamas niSt, kaip buvo 
prie caro, kdih'la'bhi prbtes- 
tavo aklieji komunistai.

Likęs'kas kitas, panaudos 
visus savo žiaurumus įvyk- 
dinimui to kas niekados ne
gali stotis, ir jeigu stojasi 
tai tik apsvaigusiose ma
kaulėse.

Dar daugiau, Lenino in- 
pėdiniai gali kėsintis įvest 
“rojų” visoj Europoj ir neit 
Azijoj—jiems negaila krau
jo, negaila gyvasčių, bile tik 
švaistytis lyg bepročiams ir 
rodyti pasauliui ką kvailo 
gali padaryt, kada gero ne
įstengi.

Laikraštininkų ir Ben
dradarbių Suvažiavi

mas
Balandžio 7 ir 8 d. Brooklyne, 

Tony Hotel (145 Broadway)', 
Įvyksta tautininkų Srovėk laik- 

1 raštininkų suvažiavimas — su- 
sivažiuos redaktoriai ir jų 'ben
dradarbiai, žurnalistai ir kores
pondentai,

“Dirvos” redakcija šiuomi už- 
kviečia savo sandarbininkus ku- j 
rieins aplinkybės pavelys daly
vauti tame suvažiavime. Vi
siems mes išsiuntinėjome pa
kvietimus, tečiau jei kuris del 
kokios nors priežasties negau
tų, bus suvažiavime priimtas 
pareikšdamas jog yra nuo “Dir
vos”.

šis suvažiavimas yra svaiibuts 
ne vien tik 'laikraštininkams — 
redaktoriams ir leidėjams — ir 
jų bendradarbiams, bet 'sykiu ir 
visuomenei. Nekurie svarbus 
dalykai reikalinga musų laik
raštininkams nustatyti ir su pa
galba bendradarbių vykinti 
veniman ant visų naudos.

gy-

AR REIKIA SEIMO, 
AR NEREIKIA?

Yra Lietuvių patarlė, ir ji tu
ri labai gilios prasmės: “Ne lai
kas1 šunes lakinti kai vilias kie
me”. Mūšų padėtis dabar ir yra 
toki: Vilkas (Lenkas) yra kie
me (Lietuvos teritorijoje), o 
mes nesame prisirengę jį vyti 
laukan, bet dar diskusuojame, 
dar šnekame ir rezoliucijas ra
šome apie klerikalus, apie ben
drą darbą su jais, ir t. p. '

štai “Sandaroje" tilpo A. L. 
i T. S. 29-tos kuopos, iš Detroit, 
Mich., rezoliucija. Joje protes
tuojama prieš idėją bendro .dar
bo su kitomis partijomis, ypa
tingai su klerikalais. Rezoliuci
ja atsirado po intekme p. Uosio 
straipsnio, kuriuo jis šaukia prie 
susitarimo. Rezoliucijos auto
riai sako kad “tokiam seimui 
pritarė p. Karolis Vairas ir kt.” 
Teisybės delei pasakysiu kad p. 
Uosio straipsnio nemačiau ir ne
skaičiau, — Seimo klausimą pa
kėlęs spaudoje, vadovausi itin 
svarbia ir kritinga Lietuvos pa
dėtim. Kiek pasirodo iš rezo
liucijų ii: protestų 'tai pamatinis 
seimui šaukti motivas yrą skir
tingas: p. Uosis jieško tik ben
dram darbui pagrinJo, gi K. Vai
ras jieško seimo kurs pagelbėtų 
Lietuvos žmonėms neįsileisti

to tarti savo žodžio del įvykių 
Europoje kurie jau' kare grą
so visos Europos taikai!

' Kokie yra motivai kuriais re
miasi Detffiįtiečiaj pasmerkda
mi seimo 'idėjos “apaštalus"? 
Jie yra grynai partinio pobūdžio. 
Seimas esąs nereikalingas dėlto 
kad, girdi, p. Čarneckis sėdįs 
Washingtone, kad registracija 
nenusisekus, aukso-sidabro fon
das negerai buvęs suorganizuo
ta, etc. Visi tie argumentai tu
ri savo pamato ir' rimtos pras
mės ir jie butų galėję sulaiky
ti mus nuo Seimo jei to Seimo 
tikslu butų užgyrimas p. Čarnec
kio, sutvarkymas, registracijos, 
reorganizavimas aukso-sidabro 
fondo, etc. Bet dabar visiškai 
apie ką kitą einasi: Dabar die
nos klausimu yra gynimas Lie
tuvos nuo 
zdoije to 
jau nebe 
Lietuvoje
Respubljkos nepriklausomybei, 
ne ką bereiškia p. Čarneckio as
muo, nei nenusisekusi registra
ciją, nei aukso-sidabro tuščias 
fondas.... nei kiti tolygus klau
simai. Lietuvą drasko ambasa
dorių konferencija, Lietuvą puo
la Lenkai, Lietuva yra ant slen
ksčio dideliausios svarbos isto
rinių įvykių — ir Amerikos Lie
tuviai to neįžiūri. Ne laikas bus 
graužti nagus kai nebeteksime 
nepriklausomybės, kurią musų 
broliai savo gyvybėmis ir kraur 
j u iškovojo.!

Lenku. Taigi akivai- 
pavojaus kurs graso 
kuriai nors partijai 
bet visai Lietuvos

STATEMENT

DEL TĖVYNĖS.
A.PISAKA IŠ TRANSVALIO PRAEITIES

Svarto — Vertė Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

V
0URBAN, žymiausias Natalijos tvirtovės 

mieštas, gulintis rytiniame Afrikos pa
kraštyj — tas miestas kurį taip tankiai va
dina “Pietinės Afrikos Neapoliu”, — sken
do pavasario žalumynuose, balti jo namai 
su augštai iškilusiu rotušės bokštu links
mai žvalgėsi po giliai žemėj įsiskverbusios 
įlankos vandenis. Tai buvo 1899 metų rug
pjūčio mėnesio laikas. ‘

, Už miesto tęsėsi gražus pasipuošęs žy
dinčiais žalumynais augštai pakilęs plotas 
— tai Burbano prigimties suatisytasai par
kas. Iki pačiai kalno viršūnei pro žaliuo
jančius medžius baituojasi nedideli, gražus i 
nameliai. Tai Durbano 
priemiestis, Berea, garsus 
kurortas.

Ant vieno augščiausio

vasarnamiškas
sveiko klimato

Lietuviškos Knygos bus
Kongreso Knygyne

Washington (L.I.B.). — Gar-ĮL^U-ir atvaduoti neatvaduo 
šiame Kongreso Knygyne (Con- tasias Lietuvos žemes.

Ir tai toks buvo mano straip
snio leit-motivas Seimo klausi
me.

Jei krikščionįs demokratai ne
panorėtų tokiame Seime daly
vauti kurs šaukiama Lietuvos 

supirkinėjama žemėms vaduoti, 'tai jau jų da- 
* * , Bet tai nereiškia kad 

j pažangioji visuomenė nepriva-

gressional -Library) Lietuvos 
Atstovybės pastangomis orga
nizuojama Lietuviškų knygų 
skyrius. Naujajam skyriui stei
gti knygynas paskyrė gan žymią 
sumą pinigu.

Knygos bus s
Lietuvos švietimo Ministerijos I Iykas, 
nurodymu.

PRIEŠISTORIŠKI
ATKASIMAI

1AI IR FARMOS
(AND RAPIDS, MICH. 
AME PINIGUS I LIETUVI, Į. 
JODAME LAIVAKORTES; Į 

ime Pardavimui 50 Farmg r 
didelių, su budinkais ir sm- į 
gyvuliais ir mašinomis, n- L 

laši pakraščiais gražaus, Ii- į 
-fabrikų miesto Grand Rapids j 
mieste yra 150,000 gyvento- 1 

ra 300 visokių fabrikų; jn L 
rų lengvų, švarių darbų vj-Į 
moterims ir vaikams, ir n- Į 

darbai eina gerai, šiam mię j 
ir aplinkui ant farmų gražiai jį 
urinčiai gyvena apie 6,000 į 
ir beveik visi turi savo m- į 

a farmas.
farmos palei Grand Rapids j 

:ųs lygus laukai, žemę gen, L 
juodžemiu ir su žvyru, vis-1 

užaugini ant farmų gali par ! 
,ts be agentų suvartotoji!® į 
tas kainas. Apsidirbę ūkės f 
latįs ir vaikai gaji gauti ge- , 
čia pat fabrikuose arba vai- į 

lose. Miestas labai gražus, Į 
smentuotos, medžiais ir gėlė- r 
idinta, su gražiais namais- į 
ę pas- mus j Grand Rapids į 
usipirkti gražių namų aut f 
ių gatvių už nebrangių kai- Į 
it gražų ir linksmų gyveni- į 
iusit lengvus darbus. Atva- į 
uojau arba rašykit: (14) į

LIBERTY
tate and Foreign Exchange Į 

336 Monroe Ave.
AND RAPIDS, MICH.

of the Ownership, Management, 
Circulation, etc., Required by 
the Act of Congress of Aug. 
24, .1912

of the DIRVA published weekly at 
Cleveland, Ohio, for APRIL 1st, 1923,
State of Ohio ss 
County of Cuyahoga

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid; 
personally appeared Auą. Jankaus
kas. who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the Business Manager of 
the DIRVA and that the following 
is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the own
ership; management! etc., of -the afo
resaid publication for the date shown 
in above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied 'in 
section 443, 'Postal Laws and Regu
lations, to wit:
. 1—That the na'mes and adresses 
of the publishers, editor, managing 
editor, and business managers arė: 
PUBLISHERS, 
The Ohio Lithuanian

7907 Superior Aye.
EDITOR
K. S. Karpavičius

7907 Superior Ave.
BUSINESS MANAGER 
Ans’ Jankauskas

, 7907 Superior Ave. Cleveland,
'2—THAT THE OWNERS ARE: 

A. R Bartoszewicz,
14851 Shore Acres Drive, Clev., O. 

K. S. Karpavičius
7907 Superior Ave. Cleveland, O.

V. S. Jokuhynas
Worcester, Mass.

A. Kranauskas
4608 Superior Ave., Cleveland, O.
2—That the known bondholders, 

mortgagees, and other security hold
ers owning or holding 1 per cent or 
more of total ąmount of bonds, mort
gages; or other securities, are: ■

NONE.

Publishing Co.
Cleveland, o.

Cleveland, ■ O.

O.

AUG. 'JANKAUSKAS, 
Business Mgr. 

and subscribed before me

SENOVĖS tyrinėtojai smar
kiai z veržiasi per istorišką 

‘niekeno žemę’, užimdami tran
šėjas po tranšėjų iš prieš-isto
rijos, daugelyje viėtii šalip Lu- 
xoro”, rašo buletinas iš Wash
ington. D. C., National Geogra
phic Society raštinės.

“Svarbus darbas dabartiniu 
laiku varoma šventojoj žemėj, 
Mesopotamijoj, Egipte, Turkiš
kam Pusiausalyj, ir Grekijoj. 
Tarp žingeidžiausiųjų iš tų lie
kamų yra maldnamiai Grekų 
mitologijos, 
gyje pereitų 
tų atskleidė 
akropolio ir 
ko Apollo Gortynoj, sostinėje I 
Pietinės Kretos, buvusių pabu- 
davotų šalę Kalno Ida. Vidu
je to maldnamio stovi puiįi sto- 
vyla Apollo kaipo arpiaus, kan
klininko, kuri primena vieną iš 
pažymiųjų pavidalų to dievo, 
sutverto Grekų skulptorių ket
virtame šimtmetyje, dabar esan
tį išstatytą Vatikane, šie griu
vėsiai priguli tam periodui Kre- , 
■tols istorijos kuomet ta sala bu
vo turtinga ir tirštai apgyv’en- 
ta» '

“Tyrinėtojai dar vis tebedir
bo prie kasinėjimo bėgyje pava
sario ir vasaros 1922 pietų va
lydami ir atkasinėdami Agorą 
arba rinkos vietą, maldnamį ir 
jo apielinkes, ir Byzantišką baž-,- 
nyčią kuri buvo pastatyta ant 
griuvėsių kito maldnamio, taip
gi atkasinėjo liekanas 'kitų dau- f 
gybės žingeidžių budinkų kurie * 
buvo pastatyta vėlesniais lai
kais. Kretas nuo senai jau bu- , 
vo smagi medžioklės vieta seno- j 
vės liekanų jieškotojams, kur ] 
jau nuo seniau yra gerai visiems - 
žinomi atkasti griuvėsiai prie ] 
Knossos. - j

“Švedijos sosto inpėdinis pas- t 
tarais laikais jieškojo senovės 

I Grekijos puodininkystės dalios i 
turtų Asino mieste Lakonijoj, i 
kurį Arguviečiai užėmė kadangi i 
tas miestas • dalyvavo Spartėnų < 
pusėje karėj prieš Argos. Ka- ; 
dangi Pythiškojo Apollo maid- h 
namiš buvo vienatinis ką jie pa- i 
liko nesuardyto tame mieste, j« 

Į jo atradimai negalėjo būti dide- 
iii ir žingeidus. Tečiau, jis at-j tų, kaip buvo padaryta daugu- 
kasė daugybę ankstyvųjų kre- moj atvejų su kitais Grekų diev-

Itališka Misija' bė- 
poros ar trijų me- 
į šviesai griuvėsius 
maldnamio Pythiš-

. Sworn _________________  „
this 3rd ■ day of April,* 1923.

S. Lewandowski, 
^Notary Public. . ----- f -------- --------------------- . --------

My commission expires Nov. io, 1925.. matuotu' kapu iš ankstyvos Ge-, namiais.'

ba
su

ei-.
di-

ležies Gadynės ir rado vazas iš
margintas su geometriškais pa
vidalais arba keistais Įsivaizdin
tais gyvūnais.

“Prie Epidaurb, palei Baroniš
ką Užlają Argoiyj, atkasinėji- 
mo darbas buvo varoma nuo 
1916 metų. Tenai atrasta bazi
lika, arha tik bromas Grekiško 
maldnamio, šalę mažos šv, Jo
no bažnyčios, kurios grendimo 
centralinė dalis buvo mozaiško 
darbo. Mažutė vilią greta 
zilikos; taipgi buvo išgrysta 
daugybe puikių mozaikų.

“Atkasinėjimo darbas per 
lės metu ėjo Mykenoj. Nors
durna jo istorijos žymisi nuo 
1400 metų pirm Kristaus, tasai 
miestas matyt buvo pažymus 
jau 2000 metais pirm Kristaus. 
Pastarose dienose Britiška Mo
kykla Mykenoj nuvertė dalis 
pamatų 'Doriško maldnamio ir 
atrado? tolimesnes, liekanas ku
rios davė supratimo apie, origi
nale to maldnamio budąvonės 
formą. Legendos saiko jog My- 
keną pabūdavo jo Persėjus, o 
Homero dienose buvo tikima 
jog tai buvo namai Agamem
nono.

“Nesenai dar laikraščiai pa
skelbė pranešimus apie atkasi- 
mą gražaus maldnamio pas Rer- 
ras, Thessalijoj. Ta budavonė 
buvo puikiai išsilaikius nuo su
griuvimo ir sakoma jog ji yra 
taip didelė kaip Jupiterio mald
namis Olympijoj. ‘

“Olympio buvo mažas klonis, 
Elise .apsuptas Alpheus ir Olau- 
"diu's upėm, ir tame klonyje at
sibūdavo Olympiški žaislai. Tas 
klonis iš visų pusių buvo išda
bintas daugybe dievnamių ir 
stovylų. Vienas iš pažymiausių 
jų tarpe buvo Olympieum, di
džiausias maldnamis Grekijoje 
ir vienas iš didžiausiųjų senovės 
pasaulyje. Jame radosi garsu
sis pavidalas, milžiniškas Zeus 
Phidio darytas. (Skaitytojai jį 
atmena iš “Septynių Senojo Pa
saulio Stebuklų”.—Red.).

“Dabar tik galima spėti kokią 
daugybę turtų tas didis dievna- 
mis Delphuose turėjo. Liekamos 
dabar dar tebestovinčius tos bu- 
davonės Įrengtos ketvirtame 
amžiuje pirm Kristaus, pergy- 
no daugybę kataklizmų. Tasai 
maldnamis pasiliko pagoniškas. 
Jokia Krikščionišką bažnyčia ne
buvo pabudavotą ant jo pama

Ko mes iš tokio Amerikos Lie
tuvių Seimo turime teises tikė
tis ir kam jis šaukti?

Aš tokio Seimo'pagrindan pa
dėčiau .sekančius klausimus:

1) Protestas prieš Ambasa
dorių Konferencijos išsprendi
mą Vilniaus ir Lietuvos 
klausimo.

2) Amerikos Lietuvių 
žadėjimas ginti Vilnių ar 
neatvaduotuosius Lietuvos pa
kraščius, iki jie gryš prie Lietu
vos.

3) 
teto 
vaus 
planus), kurs valstybiniais Lie
tuvos klausimais' galėtų reikšti 
organizuotų Amerikos Lietuvių 
nuomonę ir nusistatymą.

4X Pasiuntimas Amerikiečių 
delegacijos Francuzijon ir Bri- 
tanijon Amerikos Lietuvių nuo
monei pareikšti tų valstybių 
premjerams. Toki delegacija 
butų begalo svarbi daugeliu .at
žvilgių.

5)' Pareiškimas Lietuvės val
džiai Amerikos Lietuvių nuo
monės ir nusistatymo tokiais 
politikos 'Mausimais kurie liečia 
Amerikos Lietuvius, kaip tai: 
priverstinoji registracija, drau
dimas pirkti Lietuvoje šerpės, 
ir tt.

sienų

pasi-
kitus

Sudarymas bendro Komi- 
(iš tų partijų 'kurios daly- 
Seįme ir priims ateities

“Opozicija” Seimui (“Sanda
ros” Redakcija, 25 ir 29 ALTS, 
kuopos) turėtų nepamiršti dar 
vienos sąlygos: nei Vairas, nei 
kas,-kitas Seimo nešaukia: jie 
neturi teisės tai daryti. Bet jie 
turi teisės reikšti savo nuomo
nę. Mes' turime savo organiza
cijas, turim jų centrus, kuriems 
jau pripažinome tam tikrą-auto
ritetą visuomenės klausimuose. 
Ir tie centrai (nei musų, nei 
krik.-demokratų, nei social-de- 
mokratų) dar neišreiškė viešai 
savo galutinos nuomonės, todėl 

| kiekvieno tų srovių nario teisė 
yra klausimu domėtis ir aiškin
ti taip kaip jis jį suprantama. 

[.Reikia tikėtis kad galutinai mu
sų srovinių centrų nuomonės su
sikristalizuos : krik.-demokratai 
nuolatos ruošia slaptas savo fe
deracijos apskričių konferenci
jas; Sandariečiai irgi .tariasi; 
social-demokratai taipjau nemie
ga. Tat laukime pasekmių. Vie
nas tik yra svarbu, kalbant už 
Seimą ar prieš Seimą, bandyki
me klausimą visapusiškai ap
svarstyti ir pirmoje eilėje sta
tykime ne savos kurios nors par
tijos (šituo atveju) reikalo, bet 
visos tautos, musų jaunutės Re
spublikos, kuriai pavojus grąso.

Karolis Vairas.

Henry Ford, automobilių iš- 
dirbėjas, sako jog kita didelė ka
rė būtinai turi užeiti. Jis sako
si esąs pacifistas, neapkečia 
karių, tečiau priverstas sakyti 
taip, nes tikrai mato kas artina
si. Karė turi ateiti — po jos 
viskas apsiramins, žmonės — 
nė politikieriai — tada valdys.

namelio bal'ko- 
. nėlio sėdėjo Achtermanienė su Ona ir skai-
• tė knygą. Achtermanienė, kaip ir seiliau,
• žiurėjo tom pat linksmom ir aiškiom akim;

Ona dar nuo prabėgusios ligos buvo neat
sitaisius, pabalus ir silpna; rodos kad jau 

, ji nei nepasitaisys. Prabėgusioji jos nervų 
, šiltinė taip buvo pavojinga kad galima bu

vo tikėtis baisių nuotikių, tik po daugelio 
savaičių ji pradėjo gerėti; bet pasveikimas 
dar gana ilgai užsitęsė, Ona taip nusilpnėjo 
kad ir dabar negali ateiti. savyston. Da
bar jau suėjo septyni mėnesiai nuo to lai
ko kaip Ona pasveiko ir kartu su Achter- 
maniene atvažiavo d DurŲaną,- kur buvo' 
perkeltas misijonierius; bet neatsižvelgiant 
į klimato permainą jos sveikata nepagerė
jo. Achtermanienei buvo gerai žinoma kad 
ją paveikė slaptas meilės karštis, nes jau
na mergaitė nieko nuo jos neslėpdavo, nei 
vieno sielos sunkumo, nei vienos apie Dom- 
niersą svarbesnės minties. Achtermanienė 
negalėjo iš savo p.usės nei suprasti kokiu 
budu ji neatsimeta nuo to savo brolio, kuris 
taip niekšingai pasielgė, pabėgo; bet prie
šingai, su baime žiuri laikraščiuose ar nėra 
baisios' žinios jog Dommersą sugavo. Ji 
niekad nuo Dommerso to nesitikėjo! Bet 
■dar buvo labiau keista kad Onutė būdama 
rimta mergaitė n’e tik svajoja apie tą leng- 
vamintį žmogų, apie vagį, apgaviką, bet dar 
taip karštai myli. Net gaila buvo Achter
manienei žiūrėti kad ji del to pabėgėlio taip 
kankinasi ir trumpina savo gyvenimą.

Achtermanienė buvo tikrd kad užtik
rindama Henriko prigavystes ir bėgimą, 
trukdys Onai pasveikimą, bet ji netikrai 
savo sielos stovį del draugės išreiškė, žino
ma vien tam 'kad'-ją nuraminti. Ona visiš
kai netikėjo apie jo kaltybę, ir kad ir sun
kiose valandose iš minčių jo neapleido. Tik 
tas labiausia ją kankino kad apie jį mažiau
sios žinios nebuyą girdėti. Oną gerai žino
jo kad jis išbėgo į Europą’: bet kodėl neduo
da menkiausius žinios apie savo gyvenimą? 
Kaip jam einasi? Kur jis užsislėpęs?.... ' 
O gal kur Serga, o gal' jau ir miręs?.....

Ona nesuprato kad Dommers negali 
nieko rašyki, niekam negali atidengti savo 1 
paslapties. Jeigu jis išduotų savo gyveni- ( 
mą vietą, tai ar šiaip ar taip gali išduoti 
prigavimą Jcad Europoj gyvenantis ir dir- ' 
bantis Transvaliaus respublikos labui dak
taras Kembden tai yra ta pati ypata kurią 
Transvaliaus valdžia persekioja ir stengia
si suimti. Henrikas labai liūdėjo kad ne
gali Onai parašyti laiškelio, bet ką padary
ti — būtinai turėjo išpildyti savo prisiža- 
dėjimą ir užduotį.

Perstojo Ona skaičius, pakėlė akis ir j 
pažvelgė į tolį, į prieš ją išsitiesusią, šaulės • 
spinduliais nušviestą įlanką.
x — Štai, žiūrėkite, koks didelis garlai
vis atplaukia! — kalbėjo ji į Achtermanie- j, 
nę, rodydama plaukiantį į priestdtę laivą.

Achtermanienė prisidėjo -prie akių žiū
roną ir pažvelgė į laivą.

— Tai Vokiškas garlaivis, — patėmi- 
jo: — ar tik ne “Bundesrath”, apie kurio 
atplaiikimą dar vakar iš Lorenco-Markec 
telegrafavo. Aš bėgsiu į miestą pasitei
rauti apie pačtą. Gal yra kas nors ir del 
tavęs.

Praslinkus keletui minutų, ji apleido 
savo vietą ir nusiskubino į tramvajų stotį, 
iš kurios kas pusvalandis važiuodavo tram- 
.vaju's į žemutinę miesto dalį. Ona gi pa
griebus žiūroną ilgai ilgai tėmijo į Vokie
čių garlaivį, kuris tuo kart pamaži inplau- 
kė į kariškų laivų uostą; jauna mergaitė 
rodos nujautė kas stovėjo ant laivo plat
formos ir užsimąstęs žiurėjo Į Durbaną ir 
prie jo prisiglaudusį amfiteatrą Bereą.

Tai buvo Henrikas Dommers,-'bet kas 
jį galėjo ir pažinti tame grynai nuskustame 
žmoguje su sumenkusiu ir išbalusiu veidu. 
Po septynių mėnesių apleidimo, vėl dabai* 
jis užžengė ant Pietų Afrikos dirvos, vėl 
pamatė žaliuojančius jos augalus.

Visųpirma jis nusiskubino į pačtą. Pa
čiame kambaryj, taipgi ir prieš jį gatvėj, 
grudėsi daugybė žmonių, žinoma kaip vi
suomet prie atplaukusio iš Europos laivo 
su pačta, visi laukė prie valdininko atsiėmi
mui savo korespondencijos. Ir Dommers 
norėjo užklausti ar nėra 'jo vardu siunčia
mo iš Pretorijos laiško. Kantriai jis pra
stovėjo ten visą valandą, pakol-gavo progos 
prisiartinti prie langučio, pro kurį valdi-? 
ninkas padavinėjo publikai laiškus. Čia jis 
pamatė netoli savęs stovinčią moterį, kuri 
indomiai į jį žiurėjo. Tai buvo jo giminai
tė, ’Achtermanienė.

— Nejaugi tu, Henrike? — tykiai už
klausė ji jo kada abiejų žvilgsniai kariu su
sidūrė.

— Taip, aš, bet jau dabar mane vadina 
Kempdenu. Aš dabar ką tik parvažiavau 
šiupmi garlaiviu iš Europos. O ką tu čia 
veiki ?

Prieš tai pakol Achtermanienė galėjo 
atsakyti, ji jau buvo prisiartinus prie lan
gelio, ir valdininkas pranešė?

— Laiškas Achtermanienei ir Onai Ti- 
lei!

Dommers išgirdęs paskutinį vardą net 
sudrebėjo. Achtermanienė atsiėmus savo 
laiškus nusiskubino į tą šalį kur jos laukė 
Dommers, kuris irgi buvo gavęs laišką 
Kembdeno vardu.

Bemažko visa valanda praėjo nuo to 
laiko kaip tramvajus išvažiavo iš Dunbaro 
ir pasiekė Bereą. Jau temo kada Achter
manienė išlipo iš vagono į Berea stotį ir 
nusiskubino į savo gyvenamus namus. Prieš 
sodnelį, pintoj kėdėj, sėdėjo Ona.

— Neužpyk, mylima Onute, — kalbė
jo senoji, — kad aš taip greitai nesugryžau. 
Nes tu žinai kokia iš manęs pliauška, ypač 
tada, 'kaip šiandien, kada sutinku gryžusius 
iš Europųs pažįstamus. •

— Kaip, sutikote pažįstamus?
— Žinoma taip; teisybę pasakius vie

ną. Tik labai bijau kad jau njudvi dl^ai 
kartu negyvensim — reikš skirtis.

— Kaip tai? — nusistebėdama užklau
sė Ona, ir jos išbalę veidukai paraudonavo. 
— Aš nieko nesuprantu.

— Užteks kad padkui suprasi. Žinai, 
aš' parnešiau labai geras žinias ir galiu 
daug ką pasakyti. ,Na, 'bet tu, kaip šian
dien jautiesi, ar gerai sveika kad galėtum 
viską išklausyti?

— Aš visiški sveika. Prašau 'kalbėti, 
o ne klausinėti manęs.'

(Bus daugiau)

NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

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

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

DUI. DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ........... .........___50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

DAINOS IR MUZIKA
įlChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra 'ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę t 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

Lietu viškai-Anglifika* ir Angliškai-Lietuviškaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvę būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vus Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ........... $10.06
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas ....... $11.00
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Masu Kaimynai Dausose
POLITIKOS LAUKE

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.
(Tąsa iš pereito num.) 1

“Bulius, Liūtas, ir Žmogus yra ‘tris iš ! 
keturių Cherubiškų formų tankiai pamini
mų Biblijoje, ir labai tankiai yra buvę gar
binimo daiktais ankstyvoje stabmeldystėje. 
Ketvirtoji forma, Erelis, taip arti yra su
bendrinta su Skorpionu, jog yra aiškus 
faktas kad sargyba, kaip ten nebuvo, ketu
rių dangaus kampų buvo, priskirta šioms 
keturioms misteriškoms formoms.”

Medai, kurie gyveno Babilono apielin- 
kėse ankstyvame ketvirtame tūkstantyje 
metų pirm Kristaus, išrado astronomišką 
monogramą kuriame, tūli tikrina, galima 
yra aiškiai išskaityti atsinešimai Į šias ke
turias zodiako konsteliacijas, kurios tuom 
laiku pažymėjo keturis metų sezonus.

Tie monogramai buvo vartojama kai
po nustatytas dalykas po tūkstančių metų 
vėliau tarp Semitiškų Asyriečių. Svarbiau
siosios šių keturių konsteliacijų žvaigždės 
buvo žinomos senovės žmonėms kaipo “ke
turios Karališkos žvaigždės”.

Persai turėjo tradiciją jog keturios 
' skaisčios žvaigždės pažymėjo keturis kar

dinalius punktus, t. y. koluras, ir tos ketu
rios Karališkos Žvaigždės buvo Regulus, iš j 
Liūto konsteliacijos, Aldebaran, iš Tauro, ’ 
Antares, iš Skorpiono, ir Fomalhaut, iš i 
Pietinės Žuvies. Šios keturios žvaigždės 
buvo laikoma dideliame paaugštinime per 
visą Aziją. Skaisčioji žvaigždė Erelio kon
steliacijoj, Altair, buvo norima pamainyti 
i vietą Fomalhaut. Taigi, kaip Eze'kielio 
jsivaizdinime, taip ir konsteliacijų pavida
luose, Liūtas, Jautis, Žmogus, ir Erelis bu
vo kaipo palaikytojai dangaus skliauto, kai
po “dangaus pilioriai”. Jie žiurėjo Į visus 
sutvėrimus kaipo kokie sargybiniai, ir lyg 
saugojo keturis dangaus kampus.

Leo yra daugeliu priežasčių reikšmin
gas Masonams. Keturiose didžiosiose žvai
gždėse, keturi didieji Elohimai, arba Deka
nai, dievai valdą tuos dangiškus ženklus, 
buvo manoma gyveną.. Tie keturi Dekanai 
kurie valdė keturis kampus dangaus buvo 
patįs svarbiausi ir galingiausi.

Šioms keturioms žvaigždėms buvo ati
duodama šventa pagarba, ir šventi balvo- 
nai buvo dirbdinama kuriuose Liūtas, Ere
lis, Jautis, ir Žmogus buvo įvairiai sukom
binuota. Tie pavidalai yra atvaizdinta ant 
Karališkos Arkos Vėliavos, ir pati Arka

Ij. Toje vietoje buvo viena iš Indų lunarių ] 
stočių, perstatoma pavidalu Lovos ar Suo
lo. L

Astrologai išskyrė Leo kaipo “vienati
nį saulės namą”, ir mokino jog pasaulis bu
vo sutverta kuomet saulė buvo tame ženk
le. Jie vadino tą konsteliaciją “Liūtų Na
mai”. Tie kurie yra gimę tarpe liepos 22 
ir rugpjūčio 22 sakoma esą gimę po Ijeo 
žyme ir yra po intekme saulės. Tokios ypa- 
tos yra didelio sudėjimo,, rūstaus veido, turi 
tamsias akis ir rusvus plaukus, tvirtą bal
są, levišką pobūdį, apsisprendę ir pilni am
bicijos, tečiau širdingi ir draugingi. Liū
tas valdo širdį ir' strėnas ir turi intekmės 
ant Italijos, Francuzijos, Bohemijos; Sicili
jos, Romos, Bristolio, Bath, Tauntono, ir 
Philadelphijos. Jis yra vyriškas ženklas 
ir laimingas. Jo emblematiška gėlė yra 
rietena, o žemčiūgas yra rubinas.

Tiktai-du imperatoriai istorijoje tebu- 
1 vo po. intekme Leo. Tai buvo Marcus Au-
• relius ir Claudius Gothicus. Pastarų dienų 

aprašyme apie atradimus kasinėjant seno-
> vės liekanas, vienaą rašytojas apie Marco 
■ Aureliaus kape užtiktus dalykus ir žymes
• sako jog ant tojo imperatoriaus grabo at

rasta nupiešta pavidalas didelio “liūto visai 
vieno, savo rūšies heraldiškos išvaizdos liū
to ilsinčiosi su sukeistom pirmutinėm ko
jom ... liūto iš zodiako”. Tas tai bu-, 
vo geriausias prirodymas, rašytojas tikri
na, jog ypata palaidota tame grabe buvo 
gimus po Liūto žyme, ir iš tolimesnių fak
tų jis prieina prie išvedimo jog tas grabas 
buvo tojo pagarsėjusio Imperatoriaus.

Leo konsteliacija turi visai mažai pa
našumo į pavidalą žvėrių karaliaus, ir ne- 
kūrie žinovai mano jog tas vardas pirmiau
sia buvo duota tiktai svarbiausiajai tos kon
steliacijos žvaigždei, pirmojo didumo žvai
gždei “Regulus”, kas reiškia “Karaliukas” 
arba “Kunigaikštis”. Ji taipgi buvo vadi
nama- “Karališka žvaigždė”, ir ant drožinių 
rastų Eufrato Klonyje apie ją kalbama kai
po apie “Karalių žvaigždę”. Arabai ją ži
nojo po vardu “Karališka Žvaigždė”, ir ji 
buvo viena iš tų keturių Karališkų žvaigžr 
džių kaip viršuje minėta.

Motomai del savo pozicijos danguose, 
o ne del savo skaistumo Regulus liko garsi, 
kadangi dauguma pirmojo didumo žvaigž
džių perviršija ją skaistumu.

Regulus buvo pažymi žvaigždė visais

Partijos 'Atstovas, ’ 
ne Lietuvos

Lietuvos Atstovas, ponas Vai- ’ 
demaras Čarneckis, prašomas l. 
ponių Šleževičienės ir Vencienės ! 
kad tartų gerą žodi už Lietuvių ‘ 
Moterų Globos Komitetą ir jos 
prieglaudas Kautne, Gelgaudiš
kyje ir Alytuje, pasakė negalįs 
to padaryti jei L. M. G. Komi
teto atstovės negaus liudymo 
nuo Kūdikėlio Jėzaus Draugijos 
arba nuo Amerikos Tautos Fon
do!.... Šitokiu savo užreiški- 
mu ponas Va'ldemoras Čarnec
kis pasirodė ne Lietuvos Atsto
vas bet klerikalinės partijos 
kontraktu surištas žmogus. Ir 
kur jo “common sence”, kur jo 
tie “diplomatiniai gabumai” ku
riems klerikalų spauda panegi- 
rikus rašo? Jeigu jis butų tu
rėjęs paprasto “common sence” 
tai but taręs gerą žodį, nes kiek
viena labdaringa įstaigai Lietu- 

i voje yra remtina. Jei -jis butų 
“diplomato gabumais” pasižy
mėjęs tai bent nebūtų išsidavęs 
kad tarnauja klerikalų partijai, 
nors algą jam moka valstybė, o

’ ne jo partija.
! Lietuvos Premjeras ir Užsie- 
• nio Reikalų Ministeris, taigi po- 
) no Valdemaro Čarneckio šefas, 

užgyrė L? M. Globos Komitetą 
net ka'blegramu; tur būti jis pa
stebėjo pono Čarneckio' netak
tingą sąlygą gauti Tautos Fon
do liudymuB. Kaip gi jaučiasi 
dabar ponas darbininkas kada 
jo bosas viešai, kablegramu, pa
rodė kad darbininkas nebežino 
kur stovi ir ką daro ?

Buvo kalbų buk anuo metu 
Bumša-Garmus-Bagdonas, 
žinėdami po Ameriką tiktai sa
vo partijos reikalais gaudavę 
kelionėms pinigų iš Atstovybės 
kuri panaudodavusi juos neva 
propagandai už bonus. Mes ne
tikėjome tam, nes vis dar ma
nėme kad, kaip ten nebūtų, po-, 
nas Čarneckis visgi yra Lietu
vos valstybės, ne partijos, at
stovas ir valstybės pinigų ne
panaudos partijos reikalams. 
Mes ir dabar toms kalboms ne
labai tikime, bet “you never can 
tell” akivaizdoje šitokio siauro 
partinio tako kurį diplomatinės 
pono Čarneckio kojos mina Ame
rikoje!

Liūdna yra matyti valstybės 
reikalus rankose žmonių tarnau
jančių ne valstybei bet partijai. 
Prie to dar turėsime progos su- 
gryžti.

žiasi klausimas ar jiems ištikrų- 
jų rupi Lietuvos labas, ar tik 
jie ne geidžia Lietuvai pražū
ties? Nenoromis taip jau ver
žiasi kitas klausimas, kam ta 
provokacija?

Ją tegalima išaiškinti šitaip: 
klerikalų lyderis Uosis viešai iš
sitarė už bendrą darbą, o jo gi- 
zcliukai Česaitis-Gudas- šimutis 
savo keliu gavo instrukcijas pa
šlakstyti purvu kitą visuomenės 
dalį kad ji 'negalėtų susitarti su 
jais krūtingoje Lietuvos valan
doje. Ir visuomeninė jų “sąži
nė” liks tyra, — juk jie paskel
bė bendro sutartino darbo idėją 
— ir tikslas bus atsiektas: libe
ralai į darbą neatėjo!.... ,

X^kUDIKIuX. 
uEROVės skYRIUj
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR <JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.'

STRAIPSNIS

va-

Ir Veidmaininga ta 
Ponų Politika!

Dvasininkų politinė mokykla 
yra labai tobula tuo atžvilgiu 
kad visados gali rasti išėjimą, 
visados gali sutaikyti savo sąži
nę su laiku, su sąlygomis.

Susidarius Brooklyne - New 
Yorke bendram Komitetui Lie
tuvos Kraštams Vaduoti, R.-K. 
Federačija paskelbė rezoliuciją 
kuria parodo visuomenei kaip 
dideliu atsižadėjimu savęs ir pa
sišventimu ponai kri'kščionįs- 
demokratai sutinka bendrai dir
bti. Kad taip pasišventė, kad 
taip sutiko — rodos gražu, pa- 
glostytum visą Federaciją. Bet 
kaip nenuosekliai pasielgta, kaip 
kompromituojančiai pasirodyta! 
Tame pačiame Federacijos posė
dy kur priimta ši sutikimo rezo
liucija atkartotinai apšmeižia- 
ma liaudininkai su valstiečiais 
(jų vienminčiai Amerikoje yra 
Sandariečiai), primetant jiems 
krašto išdavystė, susitarimas su 
Lenkais, štai mes ir klausiame 
Federacijos ir paties šimučio iš 
“Garso”, kaip jus drystate eiti 
į bendrą Komitetą su 
mis kuriuos vadinate 
priešų talkininkais? 
galite sutaikyti savo 
meilę ir patriotizmą
pragarišku Tėvynei darbu kaip 
bičiuiiavimasi su jos priešų 
draugais?.... Mes negalime 
padaryti kitokios išvados kaip 
tik vieną: jus šmeiždami Sanda- 
riečius norite nukreipti nuo sa
vęs visuomenės pirštą kurs ro
do į jus ir sako kad jus pasitar
navote Lenkams, nes jūsų pre
zidentas paleido Lietuvos Sei
mą tokioje valandoje kuomet 
Lietuva yra karės išvakariuose; 
jūsų partija, privagusi kitų par-

Užkietėjimas
Iš visų mažiukų kūdikystės nega- 

liavimų mažai'yra tiek daedančių ir 
kaip kada taip sunkiai pataisomų 
kaip vidurių užkietėjimas. Išrūdyti 
visas priežastis7 ir paaiškinimus to 
negaliavimo užimtų perdaug vietos. 
Lai užtenka pasakymo kad veik vi
suose atvejuose tiesioginė priežastis 
gali būti bude kuriuo kūdikio maistas 
yra paruošiama. Tinkamas nustaty
mas maisto kad jis sutiktų su kūdi
kio norais ir reikalavimais, dažniau
sia užkietėjimų prašalina. Gyduolių 
labai negudru' yra naudoti jei dakta
ras to nepataria.

Kad atitaisius šitokius dalykus 
mes rekomenduojame idant iki penk
tam mėnesiui vartoti oatmeal vande
ni prirengimui maisto. Po penktam 
mėnesiui pridėk oatmeal- košelės prie 
pieno ir vaisių sunkos, ypatingai 
apelsinų sunkos. Laike antrų metų 
kepta obuolienė arba perkošta sunka 
slyvų gali būti duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti primokinti kūdikį prie regu- 
liariškų tuštinimų vidurių. Geriausis 
laikas tai tuoj po pusryčių, ir kūdi
kiui augant reikia neleisti nei jokiam 
žaidimui ar darbui trukdyti šitam 
dalykui. Jauniausi kūdikį galima pri
pratinti prie tai atlikti tam tikromis 
valandomis kasdieną, galima tą pa
protį jam įkalti, kas yra svarbu svei
katai.

Liuosuotojai nereikia dažnai varto
ti. Jie nusilpnina vidurių muskulus 
ir išplečia pilvą. Ideališkas gydy
mas susideda 'iš pralavinimo vidurių 
reguliariškai atlikti savo funkcijas be 
pagalbos,

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

puoduko šalto vandens. Senesni kū
dikiai kai kada jį geriau mėgsta su 
gingęr alum, vaisių sunka, suplaktu 
kiaušiniu ir skanskoniu.

BEDI
Rašo.

žmonė- 
Ijietuvos 
Kaip jus 
Tėvynės 

su tokiu

Jusli kūdikio pirmieji metai yra" 
svarbiausi. Jo' pradžia gyvenimui 
priklauso nuo maisto kurį gauna per 
šituos dvylika mėnesių. Maistas įš- 
auginimui stiprių kaulų ir vikrių ko
jų turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai suvirškomas. 
Jei negali žindyti savo kūdikio, pir
moji jūsų mintis turėtų but Borden’s 
Eagle Pienas.' Per daugiau kaip 60 
metų motinos ant jo atsidėjo. Gydy
tojai rekomenduoja Eagle Brand dėl
to kad jis saugus, švarus, lengvai pa
daromas ir lengvai suvirškomas.

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprią 
ir vikrių vaikų negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motinų 
liūdijo jo vertę kai
po kūdikių maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja jį dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikių su
virškomas.

Nėra jokių abejonių 
apie jo grynumą ar
ba puikų rezultate 
Eagle Pieno del Kū
dikių penėjimo. Jis 
visados grynas ir 
šviežias.

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Kū 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

Nei vienas kūdikis neturi būti au
ka taip vadinamų kūdikystės ligų. Jei 
jo kūnas yra pirmos klesos padėtyj, 
jam jau gamta pagelbsti apveikti li
gas. Tiktai tada kada jo sistema lai
psniškai genda nuo nedapenėjimo, jis 
tampa lengvą auka ligoms. Kiekvie
nas vaikas gali greitai ir pilnai atsi
gauti jei j apsupa tikros sveikatos 
sąlygos. Apsaugojantis maistas yra 
svarbiausia apsauga. Pridedant Bor
den’s Eagle Pieną prie jūsų kūdikio 
kasdieninių valgių, gali būti tikra 
kad jo kūnas gauna reikalingo mais
to. Jūsų kūdikis turėtų gauti po du 
šaukštu Eagle Pieno kasdien apart 
kitų valgių. Atmiežk du šaukštu 
Eagle Pieno su trimis ketvirtdaliais

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York
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| 7IEMA. Vėjas’pust 

maišęs žemę su < 
laukinis ’žvėris pakliu 
sniego gniutulius pad 
nunešęs kur jį į kriau

■ iena lyg kad norėda
Visoje erdvėje č 

visos pragaro galybė 
į ir stengiasi šią naktį 

ką išgriauti ką tik k 
tos ranka yrą sukuri 

Kaimo gale, ma: 
di mažas, vos pastebi 

' je grintelės ant stalo 
kurios šviesa krisdai 

' si ijnuo durnų šiem;
vaizdą.

Viduje galima
l žmogystos. Iš jų tr
■ kuždėjosi. Suteršti 
j . gyvis kūdikis, o prie

Uų moteriškė. Retk 
lys lyg iš po akme: 
nuo karto bobelių

■ nykią karsto tylą.
— Gana jau ga:

: kuždėjo draugėms 1 
, — Ką čia, kurni 

kad jo čia tik kunel
. ščiausį linksminas, 

lienė.
— Kūma, — z 

- pančią moteriškę, - 
mas! Jei turi drob

I nukas pasiųs nabai 
Į Motina negirdė 
I vą ant kūdikėlio ki 

mis ir jomis maa 
šluostė savo plauke

I
 LOUIS/EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, -Pečių,! • 

Kvaibų, Varnišių, Ciano ja, Į> 
Lieja ir Stogams dangalų >’ 

1169 East 79th St. N. E. I;

Princeton 1337-K Įj 
\\W,V.'VWA’A,.V."W»S"A'A?

geriausia perstatoma atvaizdinimu tų kon
steliacijų ant jos, kur Leo, pavyzdis tvirtu
mo, randasi pačiame Arkos viršuje vasario 
5 d. Tas laikas yra geriausias-1 tėmijimui 
tos Arkos, sako Brown, kadangi jis apsi
reiškia visame savo gražume žvaigždėtame 
danguje.

Liūto konsteliacija matosi nuo vidur
žiemio visu pavasarių, didelio Pjautuvo.pa
vidale, kurio rankenos gale matėsi gelsva 
didelė žvaigždė Regulus.

Astronomiškas Leo zodiakalis ženklas 
taikinta perstatymui Liūto susirietusio ir 
įširdusio; kiti sako kad tas ženklas yra tik 
perstatymui sulenkto pjautuvo ašmenų, iš 
kurio galima pažinti pačią konsteliaciją. 
Viduriš Pjautuvo yra tai vieta iš kur paei
na pagarsėję Leonidai meteorai, kurių lie
tus nustebino pasaulį savo Skaisčiu paplū
dimu 1833 ir 1866 metais, ir iš kurių astro
nomai pirmiausia gavo pažinimo meteoriš- 
kai teorijai nustatyti.

Šalip pavidalo Pjautuvo kuris pažymi 
Liūto galvą, dar yra pailgas trikampis pa- j 
vidalas kuris sudaro užpakalinę gyvūno da-|

amžiais: Senovės žmonės tikėjo jog ji val
dė dangiškus reikalus, o astrologams ji vi
sada buvo laimingumo žvaigždė. Sulyg ge
riausių -žinovų, Regulus nebuvo užvardinta 
nuo pavyzdingojo Romos Konsulo turėju
sio tokį vardą, kaip kartais buvo manoma, 
bet buvo taip užvardinti Koperniko suma
žėtoj -formoj nuo ankstyvesnio vardo Rex.

Įspūdis apie galybę ir didybę sujungtą 
su Regulų buvo visasvietinis. Tas gal but 
paeina nuo to jog ji yra skaisčiausia žvaig-- 
ždė vyriausioje zodiakalėj žymėj.

“Cor Lionis” arba “Liūto Širdis” buvo 
Į kitas vardas tai žvaigždei, o Al-Biruni va
dino ją “Širdis Karališkojo Liūto”.

(Bus daugiau)

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas: 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 6—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Khrpavičius. Šu paveikslais, 
virš 200 pusi.......................... 31.00

Didesnes ir didesnes Artojų eiles seką “Artoją”, kuris pasekmingai 
plėšia velėnas apžlusio musų liafudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 
kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas didinasi. Su tuomi didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje,; o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra mėneisinis, 28 pusi, žurnalas, didelio for
mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

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

Klerikalų Provokacija
Nesenai p. Uosis (Kūn. Kemė

šis) prabilo laikraščiuoise apie 
bendrą tarpsrovinj darbą, apie 
susitarimą, apie Amerikos Lie
tuvių Seimą. Klaipėdos klausi
mui iškilus, Sandariečiai ir so
cialistai kai kuriose vietose 
(Chicagoje, Brooklyne ir kt.) 
sudarė bendrus komitetus su 
krikščionimis-demokratais. 'Va
dinasi, pažangioji visuomenės 
dalis stojo bendran darban pa
siryžusi atidėti partinius gin
čus ir nesusipratimus “patoges
niam laikui”. Pažangioji visuo
menė supranta kad sujungtomis 
jiegomis ir bendra kontrole ga
lima nuveikti didelį darbą Tė
vynės labui.

Bet kaip elgiasi krikščionių- 
demokratų spauda ? štai, iš Lie
tuvos atėjo žinios apie tai kad 
p. Stulginskis paleido Seimą, nes 
jame nebuvo “darbo didumos”. 
Pažangiosios spaudos laikraš
čiai dar nebuvo gavę oficialių 
pranešimų iš Washington o, o 
"Garsas” didelėmis raidėmis pa
skelbė kad “socialistai liaudinin
kai, susitarę su Lenkais, Žydais 
ir bolševikais?’ nuvertė Lietuvos 
valdžią!... .

Ar jus girdėjote apie tokius 
nevidonus? Jie-susitarė su Len
kais! Jie bernauja (Lenkams! 
Sakytum kad tokio “Garso” re
daktorius, paleidęs šį šmeižtą, 
išsikraustė iš proto ir laukia 
ambuianso kurs išgabentų jį į 
"Blackwell Island” geltonuosius 
namus. Tiktai jį vieną tekaltin- 
tum. Bet jam į pagalbą atėjo ir 
oficialė katalikų partijos įstai
ga — tai Federacija. Ji tą patį 
kartoja po kelis sykius visoje ei
lėje savo rezoliucijų! Pažiūrė
kite “Draugą”, “Garsą”, “Dar
bininką”. Jie vilsu frontu pra
dėjo puolimą ant liberalės visuo
menės mesdami jai veidan ap
kaltinimą išdavystėje.

Akivaizdoje to nenoromis ver

tėjų frakcijas, pastatė priešakyj 
žmogų kurs Lietuvos politikoje 
sulošė į Lenkų kortas!

Ponai "diplomatai” iš “Gar-j 
so”, “Darbininko” ir “Draugo” 
turi nepamiršti, kad jų žmonių 
viešpatavimo Lietuvoje laiku 

I Lietuvos istorija užrašė šmuge
lį, užrašė neteisingą žemės re
formą, užrašė skandalinį Ame
rikos Lietuvių atšalimą į Lietu
vą ir jos ateitį.

V. K. R.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos”
7907 Superior Avenue- 

Cleveland, O.
KYLA

Tas žmogus kuris išrado šį patentų 
buvo du sykiu operuotas nuo kylos, 
taipgi bandė dėvet visokius diržus ko
ki tik iki šiam laikui išrasti, vienok 
niekas negelbėjo. Per daugelį metų 
ligos nukankintas, atrado naujų' sis
temų kylos arba patrūkimo gydymui. 
Aš nesiūlau išbandymui gyduolių, nes 
žmonės kurie turi šių naujų sistemų 
nepaiso apie išbandymus bet su džiau
gsmu užmoka, ir kitiems rekomenduo
ja. 'čia nėra reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai, arba laišku indedant už 
2c štampų atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: (13)

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

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

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

myninio linimento ir juomi iStrin 
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi muslĮ INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba iš

F. AD. RICHTER <& CO., 
104-114 South 4th St, Brooklyn, N. T.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
i Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

Nuo susiorganizavimo iki šiam laikui išmokėta $248,587.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $247,687.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistais knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj,

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

DR.'SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų,1 o n. 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriui na- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji. 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baktė- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos 'priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiui 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijįmo

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nėaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manę, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųžinin- 
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimų.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. lOath Sį. Cleveland 

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

Nedčldieniais nuo 10 iki 1.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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V TEMA. Vėjas pustydamas- sniegą ir 
maišęs žemę su dangumi, staugia lyg 

laukinis žvėris pakliuvęs' į spąstus; iškėlęs 
sniego gniužulius padangėn maišo, suka ir 
nunešęs kur jį į kriaušius ar į tamsią girią 
-beria lyg kad norėdamas (viską užversti.

Visoje erdvėje čypia, kaukia: tartum 
visos pragaro galybės susiburusios žemėje 
ir stengiasi šią naktį viską sunaikinti, vis
ką išgriauti ką tik kada žmogaus ar gam
tos ranka yra sukurusi.

Kaimo gale, mažutėje grintelėje, spin
di mažas, vos pastebimas, žiburėlis. Vidu
je grintelės ant stalo stovi mažutė lemputė, 
kurios šviesa krisdama ant juodų, aprūku
si ųnuo durnų sienų ir lubų sudaro nykų 
vaizdą.

Viduje galima buvo matyti keturios 
žmogystos. Iš jų trįs susiglaudusios ką tai 
kuždėjosi. Suterštoje lomelėje gulėjo pus- 

\ gyvis kūdikis, o prie lovelės klūpojo ant ke
lių moteriškė. Retkarčiais buvo girdėti gi
lus lyg iš po akmens atsidusimai. Karts 
nuo karto bobelių kuždėsis pertraukdavo 
nykią karsto tylą.

— Gana jau gana, iš jo nieko nebus, — 
kuždėjo draugėms kurna Baltruvienė.

— Ką čia, kurna, dar kalbi; visi matom 
kad jo čia tik kūnelis, o dūšia jau pas Aug- 
ščiausį linksminas, — tikrino kurna . Jone- 
lienė.

— Kurna, — žadino Baltruvienė klū
pančią moteriškę, —1 ką gelbės tavo verki
mas! Jei turi drobės tai duok; mano Pra
nukas pasiųs nabašninkėliui marškinėlius.

Motina negirdėjo kūmos; nuleidus gal
vą ant kūdikėlio krutinės pratruko ašaro
mis ir jomis mazgojo sudžiuvusį kūnelį, 
šluostė savo plaukais....

Kas jį ten taip traukė — jis pats neži
nojo.

Vieną gražų vasaros rytą, turėdamas 
jau aštuonis metus amžiaus, jis ryžosi eiti 
ton lygumon.

Kasdien eidavo į upelį ir atsisėdus ant 
kranto augančios žolės, žiūrėdavo kaip van
denis bangos šokdamos per akmenis ošė ir 
purškė tūkstančiais burbulėlių. Ir taip jam 

į buvo čia ramu, taip ramu, rodos kad neitų 
niekados iš čia.

Ir taip per visą vasarą.
— AšNsakiau kad iš jo nebus geras 

žmogus, — kalbėjo kaimynkoms Antanie
nė. — Ganyti neturi ko tai slapstosi po 
miškus kai laukinis. Nei jis į žmogų pa
žiūrės ; turbut su nelaboj om draugauja, nes 
jos turbut jį išgelbėjo ir nuo mirties.

—i Raganių savo kaime . užauginsim; 
dar nelaimes, ligas užtrauks, — skundėsi 
kurna Baltruvienė.

Tuo tarpu iš menko vaikiuko išaugo 
gražus jaunikaitis. Į lyguiųą neidamo, bet 
su niekuo veltui nekalbėdavo, ir buvo vi
suomet užsimąstęs. ’

II 
pAVASA RIS eidamas sparčiais žingsniais 
1 varė sniegą nuo laukų, ledus nuo ežerų; 
kartu gi tirpdė ir skausmą nelaimingos 
motinos širdyje. Kaip šypsos žemė išsi- 
liuosavus iš po kietų žiemos pančių bučiuo
jama saulės karštų spindulių, taip nusi
blaivė moteriškės skausmų ir vargų išbal
tintas veidas išvydus savo vienintelį sūne
lį vaikščidjant.

— E, tai niekis kad pasitaisė, bet iš jo 
nebus geras žmogus, — filosofayo kurna 
Aritanienė.

Baltruvienė nežinodama ką sakyti, tik 
galva lingavo.

Parslinko metai, o vaikas augo ir au
go. Jo silpnas kūnelis sutvirtėjo, bet bu
vo lieknas lyg gėlė augusi pavėsyj. Akįs 
didelės, mėlynos, į kuriąs' pažiūrėjęs, tar
tum į dangaus gelmes, galėjai ryškiai skai
tyti kokį tai nesuprantamą liūdnumą. Ne
paprasto budo buvo vaikas. Kada ėjo jau 
penktus metus, jo amžiaus kaimo vaikai 
suėję į tirštą krūvą, žaizdavo, klykaudavo, 
kartais ir susipešdavo. Motinos išgirdu- 
sios vaikų klyksmą atbėgdavo teisinti, kar
tais ir pačios tarpusavyj susibardavo, gin
damos savo mažulėlių neliečiamybę taip 
kad ir vyrai turėdavo įsikišti į tuos reika
lus.

Visai kitaip buvo su Joneliu. Motinai 
išėjus į laukus, atsisėsdavo jis šalyj grinte- 

, lės ir pilstydavo į dėžutę smilteles. Bet 
tas darbas Jonelio ilgai neindomavo. Tada 
jis įsižiūrėdavo ar tai į didžią lygumą su 
lankomis, ar tai į mišką kuris buvo už ly
gumos, ir taip lyg ko nustebęs per ištisas 
valandas neatitraukdavo akučių nuo sau 
pasirinkto taško. Kartais nuvargęs atsi
guldavo ant žolės ir įsižiūrėjęs į pilką de- 

< besėlj, kuris plaukia per neišmatuojamas 
dangaus mėlynes, sekdavo mėlynom lyg to- 

f ji gelmė akutėm ir taip žiūrėdamas užmig-

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

PLAUKIA SAU LAIVELIS
Muziką sukomponavo 

’Stasys Šimkus 
(Parsiduoda visur po po 75c.) 

žodžius parašė
Grynai Lietuviškos Įstaigos 

Direktorijatas.

tų galėjęs dalyvauti Klaipėdos 
atvadavime, arba rengiamame 
Vilniaus atėmime, ir tam pana
šiuose žygiuose.

Gerb. Budriu yra 57 metų am
žiaus.

Dar nei nuo vieno 27-rn etinio 
negirdėjome tokio pareiškimo— 
nuo tokio kuris galėtų, o ne vien 
norėtų, taip padaryti.

III
NJUBODO gryčiose ilgais žiemos vaka- 
x raiši Seniai ant krosnies užsirepečki
nę, jaunieji šį-tą trusia Itrioboje; jaunimas 
eina i sodžiaus galą pas senį Daunorą va
karuoti. Pradeda brėkšti, žiūrėk, su kuo
deliu po pažasčia, basaminčiu,. bėga gatve 
viena-kita mergina, o vėliau ir vaikinai at
eina. Kiek ten pasakų, juokų! O senis 
Daunora kaip pradės pasakoti apie senovę, 
apie savo pragyventus atsitikimus, tai, ro
dos, klausytum ir klausytum. O kartais ir 
baisenybių pripasakoja kad mergos ir na
mon bijo eiti.

Labiausia tų pasakų mėgo klausytis, 
Jonelis. Atsisės priešais ir žodžius ryte- 
ryja senio, nuo jo akių nenuleis. Labiau
sia jam patikdavo kuomet senis prisikimšęs 
pypkę tabako imdavo pasakoti apie “Rau- 
donkrutinį”; nei vienas žodelis nepraeis 
Jonelio ausis. f \

1 — Tai buvo, vyras, — pasakodavo Dau- į 
norą, — tvirtas kaip aržuolas, o turtus tai 
saujomis žarstė. Sužinos kad ponas skriau
džia baudžiauninkus — jis tuoj ir čia. At
ėjęs su savo vyrais atims nuo pono pinigus 
ir brangiausius daiktus, ir išsiveža į mišką. 
Paskui pavargėliams ir pono nuskriaus
tiems saujomis dalina.

(Bus daugiau)

ĮSPŪDŽIAI Iš ligoninės
Šalta žiema nelamoni, 
Vargin’ kūną, verč’ liūdėt, 
Aš nuvargusi kelionėj 
Jau norėčiau pasilsėt.

Tegul kūnas kur gulėtų — 
Kad ir žemės gilumoj, 
Bile skausmo nekentėtų, — 
Laisva siela te skrajoj’....

Erdvės plačioje mėlynėj, 
Tanp šviesiųjų žvaigždynų 
Arba kvepiančiam gėlyne 
Linksmai žaistų be skausmų, 

Be rupesnio kasdieninio 
Būti kaip saldžiam sapne,. 
Be*to truso nuolatinio 
Ką taip vargina mane.

Amžius saldžiai taip sapnuoti 
Nenubostų niekados.
Erdvėse laisvai skrajoti — 
Linksmai žaisti visados.

Jei praeitį atsiminus 
Susidomėtų siela, 
I gyvastį įsipynus 
Įsikūnytų vėla....

Ir vėl išnaujo galėtų 
Jauną kūną apvaldyt, 
Kolei jis nusidėvėtų, 
Pasaulyj pasibastyt.

Kada kūnas nudėvėtas 
Juk malonu pasilsėt, 
Kas gyventi benorėtų 
Kada skausmas reik kentėt.

Kaip gyvenimas tas menkas! 
Jo pradžia ir pabaiga, 
Ar kam tinka, ar netinka, 
Eina vienoda vaga. .

1.
Plaukia sau laivelis

New Orleans link, 
Sėdi jam bankelis' —

Dairosi aplink:
Iš keturių pusių

Vien augšti kaštai..
Anei “kargo”, aiiėi pelno 

Niekur nematai....
Bet nenor bankelis 

Jau aplink žiūrėt,
Stengias kapitalą

Šiaip taip suturėt, 
Dairos, pats nežino

Ką čia reik daryt....
Reik jau Bankų Depart- 

mento
Patarties prašyt.

2.
Bankų Departmentas 

Tokią rodą duod:
Reikia tą laivelį 

KuogreiČiau parduot,
Tur užtekt bankeliui 

Laivuose plaukiot
Ir sudėtą kapitalą 

Taip laisvai aikvot.
Pardavė laivelį

Už pusę kainos.... 
Bet čia dar ne galas

Liūdnosios dainos C 
Iš siurpliuso reikia

. Nuostoliai išdėt, 
Šėrininkams dividendo

Suvis nemokėti
3.

Rieda, rieda ašarėlės 
Per veidus švelniai,

Nes trisdešimts tūkstantėlių 
Nunešė velniai....!
Nuo Juokų Red.: Apie banke

lio romansą laivelyje nieko ne
nusimanydami, ypač dar kad šis 
skyriui niekad dar apie bizniu
kus reikalus neišsižiojo, nuo ko
mentarų susilaikome.

Ačiū Dievuliui! Nors
poetas išvadavo mus nuo taip 
sunkių, varginančių, gaivą lau
žančių, ir taip tuščių komenta
rų kokius čia bandėme dėti prie 
eilių per praėjusius tris metus! 
Mums buvo gaila visų tų poetų 

Į kurie taip sielojosi savomis ei
lėmis ir vargo bandydami para
šyt ką tinkamo, ir mes pamisly- 
davome ar kas nepasigaili mu
sų, bet niekas nei vieno patieši- 
jančio žodelio neprisiuntė..

Kada kiti musų laikraščiai 
mokina savo skaitytojus kaip 
prižiūrėt ir augint protą ir save, 
“Amerikos Lietuvis’ 
‘'kaip augint 
tais”, — sako 
Pitts'burgo).

rūpinasi 
ir prižiūrėt viš- 
T. Verbickas (iš

Neužilgo mes pradėsime tal- 
pint “Davatkų Teologiją”, pa
rašytą Voltaire’o, to garsaus fi
losofo su 'kurio veikalu “Kandi- 
du” skaitytojai jau yra susipa
žinę. Jeigu dabar butų inkvi
zicijos amžiai, šis Juokų Kam
pelis (nes čia ta “Teologija” bus 
patalpinta) butų iškilmingai ant 
.laužo prieš Lietuvišką bažnyčią 
sudegintas.

“Davatkų Teologiją” išver
tė vienas iš žymiausių musų li
teratų, bet turbut jis pats bijo 
garbingai ant laužo patekt, nes 
vardo nepasirašė....

D. Vaitkunas (kuris dar nie
kad čia poezijos neparašė) ra
šo sekančiai kas ištiesų yra po
ezija: “Poeziškas šmotelis tu
ri turėti tikslą, turi ką nors pa-' 
reikšti, iškelti kokį nors daly
ką, pastūmėti moralą, ir nors 
kiek patarimo žmogui duoti. Jei 
aš bandyčiau užsiimti poezija, 
aš tą būtinai stengčiaus praves
ti. Tušti žodžiai poezijoje, -tai
kyti dailos žvilgsniu, yra bever
čiai, ir tokių ‘poemų’ redakto
riai ‘turėtų netalpinti.”

Bet visa bėda tame kad tie 
kurie nusimano apie poeziją vi
sai jos nerašo, o tik tie rašo ku
rie nori būti poetais, nors apie 
poeziją nieko neišmano....

Biblijos studentas Diglis (vie
tinis) sako: "Aną metą Kris
tus vienas papenėjo penkis tūk
stančius žmonių, o šiais laikais 
penki tūkstančiai paraipijonų ne
išpeni vieno kunigo.”

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
t=t DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 8 Street 
Cleveland. Ohio.

Eleonora.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryt* iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomia 
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

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENU

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton; ant milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New York; kas Utaminką 
Greitas persėdimas Southampton;:

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

kalingų dokumentų del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentą. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų mieste arba apielinkėj. 
Cunard Line a 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

davo iki motinai pareisiant.
Taip slinkdavo Joneliui vasaros dienos. 

Žiemą irgi nebloga. Matulė per ištisas die
nas namie būdavo, paglamonėdavo.

Jonelis kiek paaugo, bet inpročio savo 
nemetė. Labiausia jį traukė toji jam ne
suprantama lyguma ir miškas. Niekas 
jam nepasakojo kas ten yra. Tiesa, jis pas 
nieką neklausė; net pas savo motulę.

Vyrai žiūrėdami į mergas nu- 
maliavojusias Laumės dažais ir 
apsidengusias drapanomis ku-' 
rių kartais ant kūno be akinių 
negali matyti, piktinasi tuomi, 
o yra tokių filosofų kurie laik
raščiuose ilgiausius straipsnius 
įrašo buk mergos (ir moteris) 
taip rengiasi palikimui vyrams.

Viskas mainosi, turėtų 
nytis ir ši filosofija.

mai-

vieno

vienas

Mes matėme paveikslą 
tvirtuolio, atspausdintą ant gar
sinimų kortos skelbiančios bu- 
sinčias ristynes. Jis — vyras 
— stovi muskulus išpūtęs, kru
tinę iškėlęs, ir matosi jame di
delis pasididžiavimas savo spė
ka.

Kitur matėme ant kortos pa
veikslą menko, sudžiuvusio žmo
gelio, prie kurio buvp parašyta 
jog turės paskaitas mokslo ša
koje. Jame irgi matėsi pasidi
džiavimas savomis spėkomis — 
bet ne kūniškomis, o dvasiško
mis.

Tada mes mieli j ome sau: Kož- 
nas gyvas žmogelis turi savy
je ką nors kuomi jis pasididžiuo
ja ir už ką jį žmonės paaugšti- 
ną ir laiko Skirtinesniu už ki
tus. Tik visada su pabaiga žmo
gaus pasibaigia darbai to ku
ris kuinu garbę įgauna, o lieka 
amžini darbai tų kurie protu ką 
nors nuveikia.

“Dar-kas” atspausdina Vely
kų “aleliuja” pašvęstą Tėvui 
Fabijonui, taikintą “darbinin
kams”, užvardintą “Darbininkų 
Himnas”, o nusuktą pasmerki
mui “komunistų”.

Jeigu ne pats Tėvas Fabijonas 
tuos žodžius rašė (apie kompo
zitorių nekalbame, tik gaila kad 
prie tokių niekų savo spėkas ai- 
kvoja) ir ne sau taikė, jis turė
tų perdirbt tą “dainą” bent ši
taip (kolei dar nepradėta dai
nuot vyčių susirinkimuose): 
Vietoj

“Te komunistų žun svajonės, 
geriau tiktų:

“Visų kitų te žun’ svajonės”. 
Nes pagal dabartinių žodžių iš
eina kad tas “himnas” neprie- 
šingas (pritaria) kitiems, o tik 
priešingas komunistams. Yra 
juk dar visokių kitį partijų ku
rios aršiau kovoja prieš “krik
ščioniškuosius obalsius” aršiau 
negu komunistai-bolševikai tarp 
savęs.

Daugelis patriotų skuba j Lie
tuvą parvažiuot, bet dar su di
desniu siroku gryžta j Ameri
ką, — saiko gerb. Bartoševičius 
(vietinis).

Reikalaukit “Dirvoje”
Patarmės Merginoms apie Lyties Dalykus. — Labai 

svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis; kurios pagelbės išvengti 
jvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga-

1444 Baltoji Vergija ..................................... p. 118 50
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 60

ret H. Sanger, vertė J. Stropus..................... 1.00
1269 Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 75

į 14 Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84 50

J. Budrys VI (vietinis) saiko, 
kalbėdamas apie musų ano sy
kio pastabą prie p-'lės Kleopat
ros eilių, apie neišsipildomus no
rus kaip siekimas saules ir 'kla
jojimas tarp žvaigždžių, — jog 
jis nenorėtų būti nei Egipte, nei 
Mesopotamijoj, nei yai'kščioti 
ant Vezuvijaus; jis labiausia 
butų buvęs patenkintas jei bu-

Padėk Savo Vaikui Mokykloj
Mokytojos peržiūrinėja savo mokinių dantis ir 
kurių d antį s nėra švarus išbara už tai.
Pagelbėkit mokytojoms mokindamos savo vai
kus valyti dantis po kiekvieno valgio ir prieš 
ėjimą gulti, su Colgate’s Ribbon Dental Cream.
Colgate’s yra saugus ideališkas dantų valytojas 
vaikams. Dakatrai ir Dentistai visur reko
menduoja Colgate’s. '

Geri Dantįs — Gera Sveikata

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Raffles |j|ggr
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją —'• 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonk; Ruffles savo aptiekojo šiandie už 65o., arba prisiųskite 75o. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

365 Dienos nuo Dabar?
Ar užsitikrinate sau kad jūsų 
finansai bus geresniame stovyje 
už metų nuo dabar negu dabar 
yra?
Gyvenimas pilnas ’’krantų ir 
pakalnių” — tečiau jus butumet 
prisirengę prie bile ko jeigu tu
rėtumėt atsargos 
dą.
Nežiūrint su kiek 
šit, jūsų taupymai

pinigų fon-

mažai pradė- 
_ ____ maloniai bus

priimti Clevelando seniausioje 
ir didžiausioje taupymų įstaigo- 
je-banke — ant 4% pelno.

. “Dėk Savo Taupymus 
į Taupymų Banką”

PUBLIC tncorytsorafed i8^9

for Rovings
in the Citg of Cleveland

ATDARA PANEDĖLIAIS IKI 6 V. ' SUBĄTO.MIS IKl’l PO PIETŲ
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125,000 Rekordų 4 už $1.00•*

IŠ LIETUVOS
Kainos Lietuvoje

Joniškis, Kauno ap. 
žemėse geros, dešimtinė 1500 L

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

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

” When Yankee Doodle Sails ......................  . Daina
A2762 Can't You Heah Me Callin.......................Kvartetas

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

" Give Me a Smile and a Kiss............. Yriška Daina
A2771 You Can’t Get Lovin*................. Moteriška Daina

" Pickaninny Don’t ‘You Cry .... Moteriška Daina
A2772 Tell Moztehr I’ll Be There................... Vriška Daina

” Mprk for the Night is Coming .... Vyriška Daina
A2773 Yearning ................................... Šokiams Mjizika

” Karavan ...............    šešių Muzika
A2783 Tell Me ..........................   Orkestro Muzika

’ Breeze, Blow My Baby Back............. Beno Muzika
A2784 Forever Blowing Bubbles .. Saksofonų Sekstetas

" Beautiful Ohio ........z.......... Saksofonų Sekstetas
A2802 Do.vn by the Meadow Brook................... Orkestrą

” Enid—Vairas ....................... Orkestrą
A2806 Ida and Dot Polka ........ Orkestrą

” Four Little Blackberries .......... Xylofono Solo
A2809 Casey Jones .... .............. Vyriškas Duetas

” Steamboat Bill ................... Vyriškas Solo
A2821 Tell Me ..............,.......... Vyriškas Silo

” Wonderful Pal .................. Vyriškas Solo
A2835 I Gave Her That ............... Vyriškas Solo

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

” Somebody ........................ Vyriškas Solo
A2901 Oh! Reighn ........................... Choras

’’ Most Done Traveling ................ -.. Choras
A2954 Venetian Moon ................ Vyriškas Duetas

” My Isle of Golden Dreams ........ Vyriškas Solo
A2966 After You Get What You Want ........ Duetas

” You Tell ’Em .......1................. Duetas
A2979 Save a Little Dream for Me ...... Vyriškas Solo

" Lonesome Alimony Blues ........ Vyriškas Solo
A2984 You're the Only Girl That Made Me Cry . Solo

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

'* American Legion March .\. ...... .. Beno Muzika

MAIŠYTI
E334 Oj ra i Rach-ciach—Polka ............ Orkestrą

” Trzeci Maj .............................. Daina
E337 Monte Cristo—Valcas .................... Benas

" Amerykanski Patrol ........................ Xylo Muzika
E338 Krakowiak ...................... Vyriška Daina

” Cztery chame jagodki . ................ Muzika
E343 Polka pogotowie .................. Orkestrą'

” Marsz Warszawsky .................. Orkestrą
E368 Hymn do Bogarodzicy ............ Vyriška Daina

” Nie Opuszczaj nas .............. Vyriška Daina
E433 Hej na hori tam ženci žnut......... Ukrainų Daina

” Diveia v siniach stojala .......... Ukrainų Daina
E558 Kozak ........................... Lenkų Daina

” Ktory mnie zechce .....Benas Mazurka
E560 Chlopecka .................. Armonikos Muzika

” Tęsknota za krajem .......... Armonika Maršas
E595 Ne čužoho my bažajem .......... Ukrainų Duetas

’’ Balova lezginka . ........................ Benas
E596 Čy ty mylyj ......... ......... Ukrainų Daina 

" Marš čerkesov .......'................. Orkestrą
E701 Nieplač. Ditia.............................. iš operos, Baritonas

” Aria Oniegina ...... ....-........ Rusų Daina
E704 Krakoviak ........ ............,.... Orkestrą

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898 »

Vylitaly orly ............. .
Ciesz šie Matko Polski 
Gwiezdisty marsz ...

Polskie tance, I ......
Polskie Tance, H .... 
Bal na Wawelu ......
Michas Silber grin ... 

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

Wojtek, I . - ........
Wojtek, II..................
Jeszcze po kropelce . 
Ach, ppwiedz luba mi

Wino i kobieta...........
Elektryczne maszyny . 
Steirsche Tanze I ....
Steirische Tanze II. ..

.. Ukrainų Daina 
.. .:.. Kvartetas
Armonikų Duetas 
Koncertinų Duetas 
Koncertinų Duetas 
,.......... Juokai 
......... Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
,. Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
.. I.enkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
........... Benas 

.. .......... Benas
E900 Zillertaler, Postillion Marsch .............. Benas 

” Blanc Augen ............................ Benas
E954 Rodymyj kraju ................. Ukrainų Daina 

” Ridna mova .................... Ukrainų Duetas
E984 Die veranglueckte I ........ Vokiškas Pasakojimas

” Die verunglueckte II ...... Vokiškas Pasakojimas 
E1033 Hejze ino fijoleczku ........... Lenkiška Daina

” Usnij že mi, usnij .............. Lenkiška Daina 
E1036 Marsz-Polka .................... Akordeonas

” Polka Akordeonas
E1066 Alle Leute tuen as ..

” Mach’ Dich dran! .... 
El 145 Po francuski i po ruski

” Nahaika moja ........

............ / Akordeonas

.............. Akordeonas
......... Rusiškas Monologas 
....... - Rusiškas Monologas

EI 188 Goiserer Schuhplattler II ............... Benas
" Goiserer Schuhplattler II .............. Benas

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

EI248 Velnias ne boba I ........ Lietuviškas Monologas
" Velnias ne boba II ........ Lietuviškas Monologas

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

E1270 Santa Lucya . ..
” Soltysiak .........

Lenkiškas Monologas
........... Orkestrą
............. Daina 
Lenkiškas Monologas

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

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

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

1313 Did rudyj .r............... •........ Ukrainų Daina
” Oj zdorova čornobrova .......... Ukrainų Daina

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

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

E1365 Szmul swatem u pana Karola Lenkiškas Monol.
” Kobieta j ksiąžka v.............. Lenkiškas Monol.

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

EI503 Polka ........................ Akordeonų Trio 
” Piesn o kazakie .............. Rusiška Daina

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

E1623 Neubayrischer Landler .................. Benas 
; ’’ Wo die Alpenrosen, bluhn ......... .. .. Benas 
E1683 Die Schonbrunner, Waltz.............. Benas 

. ” Stets munter Maršas ....... •............. Benas
E1686 Breier Marsch ...................... Orkestrą 

” Ottakringer Ląndler ............ Stygų Orkestrą 
E1711 Du lockender Fruhlingskind ...... Vokiška Daina 

” Die Wienerwald ............... Vokiška Daina
E1716 Wir hab’n ka klans Geld .......'. Benas su Choru 

” Grinzinger Marsch . ......Benas su Choru
E1738 Nach'n Weana Schlag .......... Benas su Choru 

" S’ arme Hascherl...................... Benas su Choru
E1794 Vom Sekt sind die Geigen ........ Vokiška Daina 

" Du bist das Marchen Lebens ...... Vokiška Daina 
EI 886 Nočenka temna ................ Rusiška Trio 

" Nočevala tučka zolotaja .......... Rusiška Trio 
E1888 Prijdi ko mnie ................. Rusiška Daina 

" Na zarie ..................... Rusiška Daina 
E1890 Pjanyj čumak .................. Ukrainų Daina 

” Sidit holub ................... Ukrainų Daina 
EI910 Kniebohrer Ladler .......... ....... Akordeonas 

" Aus dem Hochwald, Valcas .......... Akordeonas 
E2004 Gdy slonce zachodzi Valcas .......... Orkestrą 

” Sliczna, Polka ........................ Orkestrą
E2018 Murklange I ........................... Benas 

” Murklange II . .......................... Benas 
E2129 Kamarinskaja .............................................. Benas

” Persidskij marsz ....................... Benas 
E2181 Munuhener Trompeten Landler .......... Benas 

" Birkenstoaner Landler ................... Benas 
i E2182 Immer an det Wand lang, . ............ Benas

" Einmal' ist keinmal ..................... Benas 
E2187 Zillertaler Postillion Marsch .............. Benas

Auf der Alm, Waltz .g.............................. Benas
E2187Gaisbergbaum Landler ......... ........ Benas 

" Kirta in Gross Stritzelsdorr .... .......... Benas 
E2190 Der Steirerbua ................. Vokiška Daina 

” Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška Oaina 
E2196 Kuntslerleben, Valcas .................... Benas 

” Ueber den Wellen, Valcas .. .......... Benas
E2199 Liebestraum nach dem Bali .............. Benas 

” Stephanie Gavotte ..................... Benas 
E2203 Behut dich Got t .............Kornetą Solo 

" Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kometa Solo 
E2220 Marsz ................................ Benas 

” v Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ............. Benas 
E2224 Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 

" ] sveikatą, Maršas ...... ............... Benas
CS2227 Per šilą jojau ...z........ Lietuviškas Kvartetas 

” žydas Statinėje ...... J...... Polka, Orkestrą 
E2234 Ruszaj ............................ Akordeonas 

" Cziribiribin, Valcas .............. Akordeonas 
E2235 VVszyscy to robią .................. Akordeonas 

” ' Polka ...... . .................... . Akordeonas 
E2237 Oswiadczyny, Valcas ................ Orkestrą 

" Herkules, Maršas .................... Orkestrą 
E2238 Zlote liscie, Mazur ........._......... Orkestrą 

” Moja luba, Waltz ............" ...... Orkestrą
E2242 Poslaniec, Marsz .................... Xylofonas 

" Amerykanski taniec, Two-step ........ Xylofonas 
E2244 Ostatni dzien dzisiejszy .............. Orkestrą 

” Kolc Jabloni ..................... Orkestrą 
E2245 La Likerta .......................... Orkestrą 

” Wiejska dziewczyna, Polka ............ Orkestrą 
Į E2262 Das Lercherl von Hemais ....... Vokiška Daina 

” D’Muattaliab .................. Vokiška Daina 
E_^78 Oj pidu ja luhom .............. Ukrainų Daina 

” Oj pidu vyšelkoju ............... Ukrainų Daina 
E2308 Polska powstanje, I .................... Benas 

” Polska powstaje, IT ............ ........ Benas 
E2317 Sudba ......«. ....... i...'..... Rusiška Daina 

” Chaz Bulat ...................... Rusiška Daina 
E2340 Vilniaus Rūta ..................... Kvartetas 

” ' Drinopolis, Maršas ..... Z.............. Benas 
E2342 Siuvėja ............ Glemžų Pranė, Monologas 
. " Po dvigalviu ereliu, Maršas ............ Benas 
E2359 Nemuno Vilnis, Valcas .................. Benas 

" Sudiev, Mazurka ....................... Benas 
E2360 Varpelis, Valzas .................... Benas 

" Mano mielas, Polka ...................... Benas 
E2387 Bartoszu! Bąrtoszu! ............ Lenkiška Daina 

" Nad moją kolyską ............ Lenkiška Daina 
E2393 Jojau dieną . .\......... M. Petrauskas, Tenoras 

” Saulelė raudona ..... M. Petrauskas, Tenoras 
E2394 Už šilingėlį ...................M. Petrauskas, Tenoras

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

" Dėdienė, Polka .......................... Benas 
E2396 Lapunėlė. Polka-Mazurka .. ......... Benas 

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

”• A telegramke .................... Rusų Daina 
E2399 Pišou w tiater ........ ... t. .. Ukrainų Daina 

” Hryęko Mudryj ................ Ukrainų Daina 
E2423 Kehraus Polka ......../. ................ Benas

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

” Czerwony sztandar .......... Lenkiška Daina 
E2436 Zwinzkowy mazur ..................... Benas 

” Ach, te oczy ...................... .. Benas 
E2461 Marsz narodowy Polski .................. Benas 
i ” Polonez 3-go Maja ...................................... Benas
E2469 Meditation ....... ........ Muzikalia Kvartetas 

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

” Hej, wa chlopcy . ................... Kvartetas 
Ė2495 Woj z sianem .................... Kvartetas 

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

. ” Intermezzo .............. Muzikalis Kvartetas

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

E2710 Ispanų šokis ......................
” Preludijos ... ;............... ....

Smuiką Solo
Smuiką Solo

E2711 Bože cos Polskę ..............:.. Lenkiška Daina 
' ” Z dymem pozarow .............. Lenkiška Daina 
Ė2712 Jojne ....................... Lenkiška Daina

” Barykady .. .................. Lenkiška Daina 
E2714 Cztery latka wierniem služil .... Lenkiška Daina

” Byla babulenka. Kum i kurna .... Lenkiška Daina 
E2720 Po ulicie mostovoj .......... Rusų Kvartetas

” Kak u nas .................... Rusų Kvartetas 
E2764 Strejk ....... .......... Lenkiškas Pasakojimas

” Bez roboty ........... Lenkiškas Pasakojimas 
E2765 Polka w szafliku ................ Lenkiška Daina

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

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

" Trzy kamienie, Three step ......... t.. Orkestrą 
E2771 Troika ...................... Rusų Daina Solo

" Moskva »........ •...... ....... Rusų Daina Solo 
E2812 Sybill Illusions, Valcas ........ Čigonų Orkestrą

” Sybill Valcas .. .............. čigonų Orkestrą 
E2831 Kozak ............................. Orkestrą

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

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

" Tego nietrza robic ............. Lenkiška Daina 
E2873 Oknisty, Mazurka .................... Orkestrą

" Spotkanie cyklistow ...... ........ Orkestrą 
E2917 Polskie perly I .................. ‘...... Orkestrą 
I ’’ Polskie perly, II s...................... Orkestrą

” Wiejski marsz ........................ Orkestrą 
E3289 Kur bėga Šešupė ...............r • • • • • • • Choras

’* Karvelėli mėlynasis ....... ......... Choras
E3293 Krakoviak .................... Lenkišką Daina

" Gdzie dom jest moj ........... Lenkiška Daina 
E3294 Aforyzmy Kindermetha ........ Lenkiška Daina

” Hej z gory\.............'........ Akordeonas Sfolo 
E3304 Dajže Bože dobry čas ......... Ukrainų Daina

" Ne sam že ja oženivsia .......... Ukrainų Daina 
E3305 Dyvlius ja na nebo ......... .... Ukrainų Daina

" Stoit javir nad vodoju ............ Ukrainų Daina 
E3314 Diedukas, Polka ...................... Orkestrą

" Saldžios lupos, Polka ....... /..... .... Orkestrą 
E3315 Stumbriškių polka ............................ Akordeonas
r " Jurgiuko kazokas ............. Akordeonas 
E3317 Batų čystytojas, Maršas.............švilpavimas Solo

’’ Saldus bučkis, Valcas .......... švilpivamas Solo 
E3350 Naujoji Gadynė .............. M. Petrauskas

" Dainius ......................... M. Petrauskas 
E3352 Swaty ........................ Lenkiška Daina

” Dzwonek, Polka ....................................... Orkestrą
E3354 Sotski ......................... Ukrainų Daina

" Oj dzigune ..................... Ukrainų Daina 
E3362 Leicht Gepack ......... . ..... Vokiška Daina

” Lang, lang ist’s her .......... Vokiškas Kvartetas 
E3364 Weil ?a guter Keri bin ...... Vokiškas Monologas

" Plim, plim .................. Vokiškas Monologas 
E3413 Medyk—1‘Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina

Nie wiem sam ................ Lenkiška Daina 
73414 Wiązanka kwiatow Polskich ......... Orkestrą

” Kujawiaki ludowe .................. Orkestrą 
73417 Polka Mazurka .................... Orkestrą

" Pas-d’Espagne ....................... Orkestrą 
E3477 Kto wesolo umie žyc.......... Lenkiškas Duetas

" Na wodzie z........... .... Lenkiškas Duetas 
F.3479 Wieczory zimowe ................ Akordeonas

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

” Djabelek, Polka ................... Akordeonas 
E348S Posledniaja piaterka ............ Rusų Dania

” Serdce liubvi, Mazurka ......... Stygų Orkestras 
E3513 Carmen Sylvia, Valcas .............. Orkestrą

” Erinnėrungen an Herkulesb'd, Valcas ... Orkestrą 
E3583 Čto za piesriia ................’.. Rusiška Daina

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

” K oruziju ........ ............... Rusų Choras 
E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto ........ M. Petrauskas

” \ Mano skarbas, Valcas ...............-. Orkestrą 
E3629 Sprzcdana kanapa ....... Lenkiškas Monologas

” Rozmowa pijanego z księžycem . . Lenkiškas Monol. 
E3630 Kometa Hale ja .......... Lenkiškas Monologas

" Majcherek u adwokatowej *.... Lenkiškas Monol. 
E3634 Iz pod kamuška, Mazurka ........ Akordeonas

" Gusarskaja polka .................. Akordeonas 
E3661 Ein Herz und ein Sinn ................ Orkestrą

” Kartncr Madeln, Maršas ..........'.... Orkestrą 
E3736 Parobecek ei ja .............. Lenkiška Daina,

” Polak nie sluga .............. Lenkiška Daina 
E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka ......... Orkestrą

” Mazur Wilanowskiego .............. Orkestrą 
73798 Kur vėjai pučia .................... A. Kvederas

” Esu garbingas vyras ............. A. Kvederas 
E3833 Smiech, Polka .................... Orkestrą

” Halina, Mazur ........................ Orkestrą 
E384J Atėjo žiemelė .................. M. Petrauskas

” Vai kad aš išjojau ............. M. Petrauskas 
E3842 Sveika Marija ............... Marė Karužiutė

■ " Avė Maria, Lotyniškai .......... Roller. Soprano 
E3855Kacheli ....................... Rusiška Daina

” Bajuški baju .................... Rusiška Daina

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

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

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

E4246 Tam za tychjyn za Dunajem . .. Ukrainų Choras
” Hto za namy za nym ...... ... Ukrainų Choras

E4251 Od Krakowa jadę .............. Lenkiška Daina
” Malgorzata .................... Lenkiška Daina

E4252 Teraz albo nigdy, Mazurka ............ Orkestru
” Dalėj w kolo. Mazurka ... ........... Orkestrą

E4286 The Star Spangled Banner ............ Benas
” America (Fantazija) .............. .... Benas

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

E4292 U mlynarza Marcina ........... Lenkiška Daina
” Hu-a-ha ........ ............ Lenkiška Daina

E4293 Piesn dziadowska 1 ............ Lenkiška Daina
” Piesn dziadowska .............. Lenkiška Daina

E4314 Z poludniowej strony.............Jazarimba Orkestrą
" Temų co z dala przybywa .. Jazarimba Orkestrą

£4361 After the Kiss ............ Mandolinų Orkestrą
" Mexican Life ................. Mandolinų Orkestrą

E4365 Plynie woda z Wyszogroda ....... Lenkiška Daina
° Hej, z gory, jadą mazury ........ Lenkiška Daina

E4366 Piesn dziadowska 3 .........1...... Lenkiška Daina
j ” Piesn dziadowska 4 ............ Lenkiška Daina

E4367 Piękna goralka ?..................... Benas 
" Kuba Jurek .......^.......... ...... Orkestrą

E4372 Gayety ..................... Ispanų Orkestrą
” The Firecracker ................ Ispanų Benas

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

E4441 Trans-Atlantic March .... ........... . Benas
" Flag Parade March .................... Benas

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

E4446 Časovoi ............... ...... Rusiška Daina
" Ach ty rošča .................... f^išlęa Daina

E4448 Divča w siniach stojala* ........ Ukrainų Choras
" O j o luzi ............. ‘........ Ukrainų Choras

E4456 Pod Polską chorągwią . ... .............. Benas
” ’ Zbior Polskich . ....„ ................... Benas

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

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

E4467 Our Boys of 69th .................. Benas
" Doughboys to the Front .................. Benas

E4469 My Loving Star ................ Gitarų Duetas
" Edelweiss and Violets .......y... Gitarų Duetas

E4470 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 mazur ......... Orkestrą/,
” Pomnikowy mazur .................... Orkestrą i

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

E3150 Oberek ................. Akordeonas Solo 
’’ Radosc, Mazurka .............. Akordeonas Solo 

E3152 Wiosenny .kwiat, Valcas .............. Orkestrą 
" Dziewcze Wschodu, Mazurka .......... Orkestrą 

E3157 Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 
“ Ego už niet .............. Rusiška Daina Solo 

E3189 Oi Motule .............. Lietuviška Choro Daina 
■ " Motus, Motuše ............ Lietuviškas Choras 
E3190 Tris berneliai .. Marės ir Jonas Čižauskai, Daina 

" Vakarinė daina ......... Marė ir Jonas Čižauskai 
E3192 Giedu dainelę...................... Marė čižauskienė Solo

” Gegužinę daina ....... Marė čižauskienė, Solo 
E3242 Oželis ...... .... ..y Lietuviškas Choras

” Mes padainuosim ............ Lietuviškas Choras 
E3243 Saulelė Raudona .....!....... Lietuviškas Choras 

” Beauštant] aušrelė 2......... Lietuviškas Choras 
E3245 Gimtinė šalis ............ J. čižauskas, Baritonas 

" Sunku gyventi ......... J. Čižauskas, Baritonas 
E3249 Hop, hop, mazur ............ ... . Orkestrą
E4479 Pokusa, Oberek..............................Akordeonas Solo

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

" Eko fram Skandinavien
E4503 Queen of the Mountains

On Tip Toe ..............
E4504 "■

Skandinavų
Skandinavų

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

E3900 Pareniok ...................... Rusiška Daina
" Zviety ...........’............... Rusiška Daina

E402S Kuba Jeneral ............... Lenkiška Daina
" Hosa Dyna .................. Lenkiška Daina 

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

E1377 Polka Karasinskiego ................ Orkestrą 
" Na talach Dunaju Waltz ............ Orkestrą 

EI378 Busby—Polka ..................... Akordeonas 
” Adam ............_. ........... Lenkiški Juokai 

E1416 Gluckssterne Valcas ................... Benas 
" Bartolomaus Valcas ...................... Benas

E1440 Ein Wintermarchen Valcas .. . .......... Benas 
” ' Fruhlingstraume Valcas ................ Benas 

EI 441 Hernalser Kinder ...................... Benas 
” Hopsa Polka ...... .................... Benas 

E1444 Frohsinn Polka ....................... Benas 
” Nieder-Oesterreichischer Tanz . .......... Benas 

E1452 Beim Kammerfensterln ........ .. Vokiški Juokai 
” Am Eislaufplatz ................ Vokiški Juokai 

E1484 Sulzer Lanlder ................ Klarnetų Duetas 
" Steirer Deandln ............... ...... Benas 

E14 99 Poloter 1.......... ...^........ Rusiški Juokai 
” Utoplennik.......... .......... Rusiški Juokai

E2526 Prieš Audrą, Valcas ................. Orkestrą 
” Bangos, Valcas ....................... Orkestrą

Ė2527 Linksmybė, Polka .................. Orkestrą 
' " Išdykus mergaitė, Polka .............. Orkestrą 
E2530 Ant bangų, Valcas ............... .... Orkestrą 
- ” Kregždutė, Valcas .................. Orkestrą 
E2543 Kwiaciarka . ................ .... Lenkiška Daina

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

” Julia, Valcas .......................... Orkestrą 
E2580 Šalies grožybe, Valcas......... Akordeonų Duetas
’ ” Žuvininkų Valcas ............ Akordeonų Duetas 
E2582 Kalnų augštumose, Valcas .... Akordeonų Duetas

" Kariškas maršas .............. Akordeonų Duetas 
E2593 Kochac to žie .. ...............  Lenkiškas Duetas

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

” Barkarola .............................. Duetas
E2595 Skowroneczek spiewa .......... Lenkiška Daina

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

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

n Mano mylimoji, Valcas .............. Orkestrą
E2654 Onutė, Polka .................... Orkestrą

" Išreiškimas meilės, Valcas ............ Orkestrą
E2705 Visur linksma, Valcas .......... Akordeonas Solo

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

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

" Elektryka ......,.............. Lenkiški Juokai 
E4077 TestČa ............ Rusų Katędralis Kvartetas

” Dunya .............. Rusų Katędralis Kvartetas 
E1078 Nowy Drug .. .................. Rusiška Dainą

” Uz ty niwa moja .............. Rusiška- Daina 
F.4098 Gerkit šaltyšiai ........... Lietuviškas Choras

” Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras 
E4099 Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas

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

” Figlarna Zosia, Polka ............ Klarnetą Solo
E4117 Na wsi, t ...................... Lenkiška Daina

” Na wsi, II ............... Lenkiška Daina
E4118 Čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas

” Presmiešno .......... Rusų Katędralis Kvartetas
E4152 Modlitwa Panska ......,....... Lenkiška Daina

" Ludu moj ludu .............. Lenkiška Daina
E4153 Owczareczek ................. Lenkiška Daina

" Nie wydrzeciė ................. Lenkiška Daina
E4165 Rusų Liuosybės Maršas ... i............. Benas

” Pity me ............................ Orkestrą
E4173 Circus Clowns, ................. . ...... Benas

” Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas
E l 181 Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą

” Pilviškių valcas ...................... Benas
E4185 Pieęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas

” Czarujące Oczy, Valcas .... Muzikalis Kvartetas
E4238 Rūtų Darželis, Mazurka ................ Benas

” Jaunimo Polka ........................ Benas

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas 
Home Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas 
Polski pr žemy si niech nam .... Lenkiška Daina 
Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina 
International March ............ Muzikalis Kvartetas

RivieraK ftįarch...................    Muzikalis Kvartetas
E4539 Jestem sobie ulan žwawy Lenkiška Daina

Zamknij Kaska wrota .......... Lenkiška Daina 
Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą 
Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas 
Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
Jedzie' ulan lašeni ............... 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 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 

. Rusiški Juokai 

. Rusiški Juokai 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 
į Lenkiška Daina 
'Lenkiška Daina

Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkęstra 
Orkestrą 
Orkestrą 

,.. Muzikalis Kvartetas 
.. Muzikalis Kvartetas 
... Muzikalis Kvartetas 
............. Orkestrą 
.............. Orkestrą 
,... ........ Orkestrą 
....... Lenkiška Daina 
...... Lenkiška Daina 
...... Alpų Kvartetas 
....... Alpų Kvartetas 
........... Orkestrą 

............. Orkestrą 
.... Ukrainų Choras 
.. .*. Ukrainų Choras 
Lenkiškas Kvartetas 
...... Lenkų Choras 
. Lenkiškas Duetas 
,... Lenkiški Juokai 
........ Orkestrą 
.......... Orkestrą 

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

E4510

E4534

E4562

E4563

E4614

E4615

E4241 Na fijarce .....................
” Žyczenie ........................

Lenkiška Daina
Lenkiška Daina

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

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

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

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

American Beauty, Fox Trot . .. 
The Bride . .............. .. Balalaikų 
Peace and Liberty, Valcas . .. . Balalaikų 
Victory Dance .'...... 
Everybody’s Gallop 
Golden Youth .......... 
Lights Out ........... 
Cupid’s Dream ....... 

Colibri, Valcas ......... 
Piesn dziadowska 1 . ... 
Piesn dziadowska 2 ... 
Rosemary, Polka ....... 
Hop sa-sa, Šokiui muzika 
Stražacka Polka ....... 
Na Rozgrewkę, Oberek . 
Choma pjanyj .........
O j chodyla divčinaberižkom 

E6040 O Bože Jezu, Palestrina ... 
" Hei bracia, czy wy spicie .. 

E6041 Chlopskie wesele ......... 
" Jak wiesz že nie potrafisz 

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

E6043 Niewinna panna .......... 
" Smieszna sztuka ........ .. . 

Zgadzasz šie? ........... 
On byl dūžy, ona mala ..... 
Piękna Warszawo ......... 
Slowianin, Mazurka ......, 
Kirka ąm Land .......... 
Bierpolka .. ............

E4654

E465S

E4683

E4723

E 4724

E4751

E.4753

E4761

E4790

E4921

E6036

E6044

E6045

E6056

žemės, vidutinės, deš. 10001? 
žemės, įprastos, deš. 600
Vyras ant metų 12001,
Mergina ant metų 800 L
Piemuo ant metų 500 V
Ardinarčikas ant metų 2300 jį 
Artely s, vidutinis 10001.
Karvė, vidutinė 400J,
Avis, vidutinė 401.
žąsis, 20 svarų 261.
Antis, gera 101.
Višta, gera 31.
Vištos kiaušinių tuz. 1.301
Lašinių svaras 21
Kumpio sv. - 1.501.
Sviesto sv. 3].
Varškės sv. 25 c.
žąsies taukų sv. 41.
Kiaulienos taukų sv. 21
Pieno kvorta < 30 c.
Smetonos kvorta . 21.
Medus, svaras 31.
Bičių kelmas 501.
Malūnas, vidutinis,

dviem girnom 60,0001.
Balnas, jojimui, naujas 801.
Balnelis, važiuojamas 15L
Rugių pūras 121.
Kviečių pūras 151.
Miežių pūras 51.
Avižų pūras 
žirnių pūras * 12H
Vikių p. \ 121’.
Bulvių pūras 31
Pupų gorčius 40 c.
Burokų pūras 21.
Kopulstų kapa, vidutinių 91 
Sėmenų, gerų, pūdąs 101. 
Sėmenų, antros rūšies, p. 31. 
Semenų, trečios rūšies,' p. 51. 
Linų birkavas, 1 rus. 2501. 
Linų b. II rūšies 200'1.
Linų b. III rušies 1301. 
Linų mašina už pūrą

sėjimo išminti 201.
Linų sekas nurauti 101.
Linų birkavas nuplukti 101. 
Linų mašina, nauja 6001.
Ugnia kūlimas mašina

už valandą 61.
Kuliama mašina, 12

arklių spėkos 50,000 L 
Vyrui už dienos darbą 31
Moterei už dienos darbą 21.
Eglės balkis, 15 colių storio 45 L 
Palšiorkos, naujos 30’1.
Plunksnų, syąras 31.
Vilnų sv. 61.
Javų pūras supMiuoti 21.
Javų pūras sumalti \ 20 c.
1000 degtų plytų 1001.
1000 žalių plytų 201.

i Kietos anglies pūras 91.
Kirvis, naujas 31.
Dalgis, naujas. 2.501.
Priekalėlis dalgiui 21.
Plūgas, naujas 1301.
Arklas žagrei, naujaą 101.
Padvalka, nauja w 11. 
Kalviui už padkavos

prikalimą 30c.
Geležies svaras 25 c.
Federinėls akėčios, naujos 2001. 
Geležinės akėčios, naujos 2001: 
Trižagris, naujas 4001.
Lopeta, nauja 31.
Sėjama mašina 6001.
Pjaunama mašina 12,0001. 
Grėbiama mašina 5001.
Lenta, colio storumo,

ketvirtainė pėda 21.
(Bus daugiau) 

z > s

Lenkiškas
Lenkiški

. Lenkiški
. Lenkiški_____

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

$125 Columbia Grafonolos už $75
® Kreipkitės j Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave. Cleveland, Ohio
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Nelaime Malūne
Puotkaliai, Kretingos aps. — 

Puotkalių kaime yra Hugo Mal
ki no laikomas vandeninis malū
nas. Jame, einantį savo parei
gas tarnautoją pagavo volai ir 
mirtinai užtrynė. Tokių nelai
mių atsitinkant girdėti gana 
tankiai. Darbo Ins.pektariuli rei
kėtų pasirūpinti apžiūrėt pramo
nės įstaigas kad pavojingos vie
tos butų tinkamai aptaisyta.

(“Liet. Ūkininkas”)

Klaipėdoj Įvesta Litai
Krašto Direktorijai patarus 

liko mitsatyta:
1. Klaipėdos krašte nuo tuo

jau įvedama Lietuvos litų va
liuta šalia Vokiškų markių va
liuos kaip nutvirtinta mokėji-, 
m o priemonė.

Viešoms kasėms kursą taikių 
tarp ’litų ir markių nustato di
rektorija.

1. Nuo vasario 26 dienos Klai
pėdos krašto muitų valdyba pa
vesta Lietuvos valdžiai Kaune. 

. Nuo 10 kovo bus Klaipėdos 
krašto (muito rubežius su Lie
tuva panaikintas. Su ta diena 
pradeda veikti pakeičiamasis 
Lietuvos muitų tarifas ir Klai- 

' pėdos krašte.

Į įfcp Klaipėdos krašto I 

ir Lietuvos Susisie' 

jjjfeterijos padarytoji f 

įį Mink gelžkelio, pa( 

^tdepiiu įstaigų perdavi 

Ijįjroi raidžiai yrašiuomi

' stasis Lietuvos Valstj 

ilpliotinis Klaipėdos Kra

A. Smeton
V .v T '

Įįtavos Atstatymo 
niisariato Veikim,

j Lietuvos Atstatymo Ko 

.pta pavasariui organi 

| tre keliaujančius Intsru] 
hta, kurie Įsu įrankiais 

j kaimus, daugiausia į na 

^įgyvenimus, ir padės 

[ Elytis patogius pigius 

Į degamus trobesius. Jų 

į ai medega bus vartoja 

b kokią galės rasti7 s
1 Inetoj.

' | Balandžio mėn. mano 

organizuoti tam tikrus :
I kursus, kur bus rodoma 

f nedegamu trobesių. S] 

i daroma pamokos ir p; 
I Atstatymo Komisai 

i nion perėjo visi valstyb 

bėsiai, kurie bus tvari 

piržiurima. Komisariai 

sta statyti valstybinio
I pirmoj eilėj — proje 

Finansų Ministerijos £ 

ir kiti trobesiai.

L Be visa to, Atstaty

- šariatas sefka Lietuv 

į ir miestelių, planavi 

' namų statymų, ir tt.

mų namų statymą s( 
[ cių Atstatymo Komi 

ypatingais atsitikiu 

įsikišti ir Atstatyu

I riatui.

(“Prūsų Liet.

v ▼

Baisi Provi
Vasario 5 d. tie

I perbėgo į Lietuve 

kas karininkas Ar
T Jfarcinkovskis. Iš 

Į apie baisią Lenku 

Į kurios pagalba Le 

sukiršinti Tautų & 
i Lietuvą Abo-Marcn 

I / rodymu, toji provo!

■ taip manyta:

1922 metų rugsė; 
Į Avižancų kaimą tui 

| Tautų Sąjungos k( 

f riai — Ispanas Sau

■ Lasicas, kuriems 1 

ga buvo pavedusi i

r lines juostos pade 

. cinkovskiui Lenka 
Į lę kad jis Tautu & 

I sijos narius užmuš 

partizanu'būreliu i

’ Lietuvos teritorijoj 

, pusės. Tai turėjo 

' ta Lietuviu vaidu, 
į du sukiršinus Tau

prieš Lietuvą. Bet. 

: kovskis atsisakė tą 
I vykinti.

Dabar vėl spėjam, 

gai Anglijos generol.

| vežę į Lietuvos pus 

mušiu sritį, kad jį i 

tuo budu sudarytų fc

' Anglijos ir Lietuvo 

. tos nuomonės juo tvi 

, me laikytis, nes iš Al 

į kovskio parodymo nu

Lenkai tokių baisių ] 

. ju nesidrovi imtis, kai 

I turai įk’aųdus.

. Abo-JIarcinkovskis, 

reiškė kad jį p. Saura t
I imti iš veido, nes jis*i 

i gai kalbėjos, neva 'kai 

gyventoju atstovas; j; 
kai b’uvo pavedę gyven 

| du prašyti Tautų Sajų 

’ misiją kad kalbamą i 
I juostos sritį priskirtų p

Ii)®. (Tr
V V w

Atstovybė Ukr<
Panaildnama

Karnas. — Kadangi1 

Į kiančiai susisiekimai 

Į rana visrien eina per Į 

r Reikaly Minisję 
F taia Charkovo atstoryba

Buvęs atstovas 
; ^JrtdiamaMaskvoi 

i J”' Paliks prie Lietui 

stf^ėfekvoje.

Kaimo raft® - d

Rtp išsinešdaso 
skaitydavo pasidL „„ 
ąikRaOJ

sąlytis SU^ 
ta slapstosi su Dh4»

! Pačią parsineš i 
Į®fenuovis!l[i(ę|i()I; 
■'“'“’•’-netikaiiia 
J apfarsininiB. - jjb 
čakit jiems apšvietus. 
^lUetuvą įįįjgjj,



S LIETUVOS
Kainos Lietuvoje

Joniškis; Kauno ąp. 
iės,v geros, dešimtinė 
lės, vidutinės, deš. 
lės, prastos, deš. 
as ant metų 
■gina ant metu 
nūo ant metų 
inarčikas ant metų 
lys, vidutinis 
vė, vidutinė 
?, vidutinė 
s, 20 svarų 
is, gerą 
a, gera ' 
oš kiaušinių tuz. 
nių svaras 
įpio sv.

15MI 
iow; 
6»ii; 

13»| 
80015 
50l|:

25B| 
10001 

40)1!
ai- 
261' 
101 f

3. Tarp Klaipėdos krašto Di
rektorijos ir Lietuvos Susisieki
mo Ministerijos padarytoji Su
tartis kaslink gelžfkelio, pačto, 
ir telegrafų įstaigų perdavimo 
Lietuvos valdžiai yra šiuomi pa
tvirtinama.

Ąugštasis Lietuvos Valstybės 
''Įgaliotinis Klaipėdos Kraštui 

A. Smetona.

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų

Sees sv. 
es taukų sv. 
dienos taukų sv. 
o kvorta 
tonos kvorta 
iiš, svaras 
i kelmas 
tnas, vidutinis, 
iem girnom 
as, jojimui, naujas 
elis, važiuojamas 
ų pūras 
čių pūras 
ių pūras 
į pūras 
ų pūras ‘ 
i P- \ 
ų pūras 
gorčius 

tų pūras 
stų kapa, vidutinių 
iių, geru, pūdąs 
nu, antros rūšies, p. 
nu; trečios rūšies,1 p. 
birkavas, 1 ruš. 
b. II rūšies 
b. III rūšies 
mašina už pūrą 
mo išminti 
sekas nurauti 
birkavas nuplukti 
mašina, nauja 
kūlimas jnašina

ii j 
b5)i:

51

111
21

30(
-21

Ui 
5)1.

60,0001

151'
121: 
1511 

61 į 
JI į 
M
131 į 

31
40c

21 į

91
101 | 

81; 
51

2501 į 
2001 
1301Į

201
101
101

6001

Lietuvos Atstatymo Ko
misariato Veikimas

Lietuvos Atstatymo Komisa
riatas pavasariui organizuoja 
tris 'keliaujančius Intsruktorių 
Biurus, kurie Su įrankiais vyks 
į kaimus, daugiausia i naujaku
rių/ gyvenimus, ir padės jiems 
statytis patogius pigius ir ne
degamus trobesius. Jų, įstaty
mui medega bus vartojama to
kia kokią galės rasti-1 statymo 
vietoj.

Balandžio mėh. manoma su
organizuoti tam tikrus statybos 
kursus, kur bus rodomą keletas 
nedegamų trobesių. Sykių bus 
daroma pamokos ir paskaitos.

Atstatymo Komisariaito ži
nion perėjo visi valstybiniai tro
besiai, kurie bus tvarkoma bei 
piržiurima. Komisariatui pave
sta statyti valstybiniai namai, 
pirmoj eilėj — projektuojama 
Finansų Ministerijos spaustuvei 
ir kiti trobesiai.

Be visa to, Atstatymo* Komi
sariatas seka Lietuvos .miestų 
ir miestelių, planavimą, viešų 
namų Statymą, ir tt. SmuOkes- 

<nįų namų statymą seka apskri
čių Atstatymo Komisijos ir tik 
j ypatingais atsitikimais tenka 
įsikišti ir Atstatymo Komisa- 

i riatui.
(“Prūsų Liet. Balsas”)

Amerikos lietuvių politikos 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

GARY, IND.
DR; A. T. SMITAS - - Prezidentas 

1336 Jackson St.
F. JONAITIS - - Vice-Prezidentas 

11 th & Madison St.
ED. J. ŽUKAUSKAS - Prot. Rast. 

1624'Polk Street
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rast. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

1550 Jackson St.
Iždo Globėjai: Anna J. Smitas, DPH. 
J. Malinauskienė, Kat. Sakalauskaite. 
Revizoridi: K. Sakaaluskaite, G. Šer- 

kšniutė, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos. Žaramskis, C. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. J. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Trakšelis, Jos. Varnagis, Stan. 

Kuchis, Vladas- Bartkevičius.
Viši skyriai ir norintieji sutverti 

naujus skyrius ar įstoti pavieniai na
riai, del platesnių informacijų kreip
kitės sekančiu adresu:
AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 

KLUBAS
1336 Jackson St Gary, Ind.

Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Rast.

Baisi Provokacija
Vasario 5 d. ties Giedraičiais 

perbėgo Į Lietuvos pusę Len
kas karininkas Anatolius Abo- 
Marcinkovskis. Iš jo sužinota 
apie baisią Lenkų provokaciją, 
•kurios pagalba Lenkai norėjo

alandą 61 į sukiršinti Tautų Sąjungą prieš
ta mašina, 12 
ių spėkos 50,000,

Į Lietuvą. A'bo-Marcinkovskio pa- 
J rodymu, toji provokacija buvo

už dienos darbą 3i e taip manyta:
ii' už dienos darbą 21 1922 metų rugsėjo 19 d; į
balkis, 15 colių stono 451 J Avižancų kaimą turėjo atvykti
rkos, naujos 381 K Tautų Sąjungos komisijos na-
snų syaras ■ riai — Ispanas Saura ir Serbas
sv. U ‘ Lasičas, kuriems Tautų Sąjūn-

pūras supikliuoti 21 ■ ga buvo pavedusi ištirti neutra-
pūras sumalti 1 20c [ lines juostos padėtį. Abo-Mar-
degtų plytų 1001 1 cinkovskiui Lenkai buvo pasiu-
žalių plytų 201 į lę kad jis Tautų Sąjungos komi-

>s anglies putas 91 [ sijos narius užmuštų, .su Lenkų
is, naujas 81 I partizanų būreliu užpuolęs juos
is, naujas. 2J01 g Lietuvos teritorijoje iš Širvintų
alelis dalgiui 21 fe pusės. Tai turėjo but padary-
is, naujas 1301 | ta Lietuvių vardu, kad’tuo bu-
as žagrei, naujau '•101 | du sukiršinus Tautų Sąjungą
alka, nauja H 1 prieš Lietuvą. Bet Abo-Marcin-
iui už pądkavos 
ikalimą 30i

I kovskis atsisakė tą sumanymą 
Į. vykinti;

ties svaras St Dabar vėl 'spėjama kad 'Len-

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 20 d.- L. M. G. Komite

tas buvo surengęs prakalbas, 
kalbėjo gerb. D. Šleževičienė ir 
S. E. Vitaitis, “Tėvynės” redak
torius. Buvo garsinta jog kal
bės ir V. Vencienė, bet jį nepri
buvo. Prakalbos atsibuvo Liet. 
Neprigulmingo Kliibo ' kamba
riuose; žmonių atsilankė labai 
mažai, ir'aukų surinkta tik 32 
dol. 20c. Priežastis blogų pa
sekmių gal but dvejopa: viena, 
po tai kunigijos agitacijai 'ka
me .visaip tos viešnios buvo 
šmeižiamą, daugelis' suklaidin
tų žmonelių susilaikė nuo ėjimo; 
d antra, tai paprastas vakaras, 
nemažai’ žmonių dirba naktimis, 
negalėjo atsilankyti kurie ir no
rėjo. Bet Stebėtina iš- mūsų biz
nierių ir šiaip pasiturinčių žmo
nių; vos vienas biznierius davė 
penkinę, o kiti tik po dolarį Įritą. 
Tokiu pasielgimu Central Brook- 
lyniečiai pasidarė sau neatleis
tiną gėdą.

“Dirvos” No. 10 buvo rašyta 
kad ugniagesįų automobilis už
mušė D. Griš'ką. Po tai nelai
mei, manėme kad likusiai jo 
našlei su trimis vaikučiais bus 
duota koks atlyginimas ar pa
galba. Bet pasirodo kad gauti 
ika nors nėra lengva, nes kur bu
vo eita ir klausinėta, visur at
sakyta kad už ugniagesių pada
rytus nuostolius neatsako. Da
lykas pavesta advokatui, nes vi
suose prirodymuose matosi kad 
nelaimė ištiko automobiliam su
silėkus viens prieš kitą.

Lietuvos Sūnūs.

kalavot nuošimčių, b kur jie da
bar? žydai ne tik tų nuošim
čių neduoda bet nei darbo.

žydai1 mat žino rUbsiuvių pa
dėti: pakol rubsiuvis dirba tol 
dolarį turi, pabaigė siūti pasi
baigė ir dolariai. žydeliai' to
kiu būdu naudojasi proga: su
laiko darbą ant kelių dienų, ir 
išgirsta rubsiuvių gvoltą.

Tam ne vieni rubsiūvi'ai kalti 
kad negali jokio ilgesnio strei
ko išlaikyti; kaltas unijos parė
dymas kad neturi unija savo iž
de pašaipų išmokėjimui kai ku
riems streikeriams, nors nuo na
rių Į mėnesi ima po $1, kitur-ir 
daugiau. Kas tuos pinigus su- 
aiky.oją? Tą tik pati sinagoga 
žino, daugiau niekas.

Ant unijos yra kas pasakyti, 
ši Amalgamated Clothing Wor
kers of America unija yra pave-

dus organizatoriams veik visas 
sutartis daryti su firmomis; 
tiems organizatoriams darbinin
kų mažos algos neskaudžios; o 
dar reikia žinoti kad ka’d viena 
ar dvi ypatos gali būti ir per- 
silpnos tokiuose dalykuose; ki
ta gi, porą ypatų bile kada gali 
gudrūs biznieriai už keletą šim
telių papirkti. Ir ve kame tos 
unijos blogumas, Darbininkui 
tas gana ne ant sveikatos.

Mano nuomone, reiktų unijos 
konstituciją perleisti perbalsa- 
virnui per visus unijos skyrius, 
taisyti ją, o vėliau.kontroliuoti 
tuos viršininkus. Nei viena or
ganizacija savo vardu nepasida
ro gera, būna naudinga tik na
rių geru supratimu kaip ją kon
troliuoti ir tvarkyti visus jos 
reikalus.
mes.

Tą turim daryti ir 
Ant. Kurelaitis.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Janių gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bes priešus. , . 1

“TRIMITE” dedama šiaip gražių apisakėlių, istorinių įvykių ir įžy
mių žmonių gyveninio aprašymų, straipsnių, eilių, retų atsitiki- 

__mų ir moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt. |

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta- 
tikru 

visuo-
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti 
draugu i ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės" gynime, 
meniniam ir kai turiniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo__ kaina
' 'Lietuvoje metams, 7 litai 50 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 

metams $1.50, pusei 'metų 80c. Atskiras numeris 5c.
Amerikos Lietuviai!, Užsirašykit “TRIMITĄ” sau Amerikoje ir 

savo giimnėms bei pažįstamiems Lietuvoje.
Amerikoje “TRIMITĄ” galima-užsisakyti pef:

L. Šaulių Atstovų — A.'Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill. 
Tr. Narvydas. 38 Park Row (Room 816) New York City.

Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yra susidarę.
“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 

KAUNAS, LAISVES AL. No. 26;

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

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

visokių žinią ir informaciją — Paraiduos tik po 25c.

“SANDARĄ”
327 E Street :: : : Boston 27, Mass.

LIETUVOS TRISPALVE

EKONOMIJA - SOCIALOG1JA 
POLITIKA

1425.

1427.

1428.

1429.

1439.

1440.

1442.

1443.

1444.

1446.

rinės akėčios,- naujos 2001Į 
žinės akėčios; naujos 2MI į 

looii 
s; 

6(9i;
12,00# | 
f

įgris, naujas 
ita, nauja 
ma mašina 
mama mašina 
narna mašina 
3, colio storumo, 
•tvirtainė pėda

(Bus daugiau)

Nelaimė Malūne 
ucūkaliai, Kretingos"aps. 
tkalių kaime yra Hugo Mi I 
1 laikomas vandeninis indi į

Jame, einantį savo pa® 
tarnautoją pagavo volai 

tinai užtrynė. Tokių o« 
atsitinkant girdėti m 

kiai. Darbo Inspektoriui ra 
ų pasirūpinti apžiūrėt pran, 
įstaigas kad pavojingos š i 
butų tinkamai aptaisyti

(“Liet. Ūkininkas")

į

gai Anglijos generolą buvo at
vežę į Lietuvos pusę, -į pačią 
mūšių sritį, kad jį užmuštų ir 
tuo budu sudarytų kivirčą tarp 
Anglijos’ ir Lietuvos. Dabar 
tos nuomonės juo tvirčiau gali
me laikytis; nes iš Abo-Marcin- 
kovskio parodymo matome kad 
Lenkai tokių baisių provokaci
jų nesidrovi imtis; kad tik Lie
tuvai įkandus.

Abo-Marcinkovski®, be to, pa
reiškė kad ji. p. Sa’ura turėtų pa
žinti iŠ veido; nes jis su juo il
gai kalbėjos, neva kaipo vietos 
gyventojų atstovas; jam Len
kai buvo pavedę1 gyventojų var
du prašyti Tautų Sąjungos ko
misiją kad kalbamą neutralės 
juostos sritį priskirtų prie 'Len
kijos. (“Trimitas”)

Kiekviename name, privalo būti Lietuvos Vėliavą, paro
dymui savo patriotiškumo ir ištikimybės Lietuvai.

“VlėNYBĖS” BėNDROVĖJ GALIMA GAUTI:
Vilnonę, 6 pėdų didžio vėliava........
Gražiaus audeklo, 6 pėdų didžio ..

' Mažos su koteliais, 8 colių didžio po 
o % colių didžio, su kotukąis po ...

Siųsdami užsakymus prisiųskite drauge ir pinigus, 
kupčiams duodame didelį nuošimtį 
mo lėšas. Pasinaudo!kite proga.

Bet Žy- 
Mat jų

193 Grand
‘^Vienybė"

$6.00
$3.75
. .25c
. ,15c

Per-
ir apmokam persiunti-

Be” '■
Brooklyn, N. Y.Slreet

išeina du kartu savaitėj, "kaina metams $3.50.
Prenumerata į Lietuvą $4.50.

50c

10c

Pa., 1900,
20c

Gražys. Si 
karės, kas

pats atsi-
So. Bos-

moterų iš

15c

20c

15c

15c

25c

1447. Keletas

50c

10c

Klaipėdoj Įvesta Litih 
irašto Direktorijai pat®, 
i nutsatyta:
L. Klaipėdos krašte nnota 
i įVedąma Lietuvos lito į 
ta šalia Vokiškų markią ® 
įpis kaip nutvirtinta mM 
1 priemonė.
Viešoms kasėms kursą t^2 
•p li tų ir markių nustato £ 
ctorija.
1. Nuo vasario 26 dienos M 
dos 'krašto muitų valdybai y 
sta Lietuvos valdžiai Ka* į 
Nuo 10 ’kovo bus Ktaip^ t 
ašto muito rubežius su V a 
va panaikintas. Su ta į 
adeda veikti pakeičiaii;

Atstovybe Ukrainoj 
-Panaikinama

Kaunas. — Kadangi vfei dip
lomatiniai susisiekimai su Uk- 
: raina visyien eina per čičeriną, 
t Užsienio Reikalų Ministerija at- 
f rado Charkovo atstovybę nerei- 
I kalinga. Buvęs atstovas Mošin- 
į skas perkeliama Maskvon ir tur- 
i but pasiliks prie Lietuvos at- 

stovybės Maskvoje.

Kaimo vaikinas, spaudos už
draudimo laikais, gavęs kny
gelė išsinešdavo į laukus ir 
Skaitydavo pasislėpęs nuo ne
ištikimų akių. — Dabar nerei
kia slapstytis su skaitymu, — 
bet slapstosi1 su “Dirva”: nu
bėgę Į pačtą parsineša ir sle
pia ją nuo visų kitų kolei ne
perskaito — ne tik žinias bet 
ir apgarsinimus. — Nepavy
dėkit jiems apšvietos. “Dir
va” i Lietuvą kainuoja $3.00.

BALTIMORE, MD’.
Rubsiuvių laimėjimai ir nė. 

Nesenai turėjome kėlių dienu 
streiką reikalaudami dešimto 
■nuošimčio algos 'pakėlimo. Or
ganizatoriai Skelbė kad rubsiu- 
viai gaus 10 centų ant dolario. 
žmonės žinoma paklausė, išėjo 
streikan. Kuomet rubsiuviai iš
ėjo streikuot, dirbtuvių savinin
kai (kontraktoriai) irgi tą pa
darė. Kuomet taip atsitiko, fir
mų ir krautuvių savininkai tu
rėjo unijos komisijoje užsire
gistruoti* (komisija susidėjo iš 
darbininkų ir kontraktorių), ir 
kiekvienas darbdavį? registra
vosi pasakydamas kiek jis mo
ka savo darbininkams ir kieflc 
galės dar damokėti.- Rodos bu
vo darbininkų ir kontraktorių 
gerai apsirokuota, t. y. kad gau
ti tam1 tikrą nuošimtį uždengti 
didžiuosius trukumus, 
dai juos visus apmovę,
'buvo išgalvota tos intrigos pa
daryti. štai jos: Krautuvnin- 
kai. nors užsiregistruodami pa
sižadėjo duoti nuošimčius; o pa
sibaigus* streikui baigės ir da
lumas darbo kad kuriose jų dir
btuvėse. Gi darbininkai norė
dami dirbti ima ir siuva ir be 
nuošimčio, o ypatingai tuos siu
va kurie vadinasi “uždaryti”, o 
“atdarus” duoda į geresnes‘dirb
tuves ir ; atiduoda žadėtąjį 10 
nuoš.

Da'bat taip yra: tos dirbtu
vės kurios turi darbininkus nuo 
geriausio iki prasčiausio rūbo 
pasiuvimui, reikalauja nuošim
čio; tokioms dirbtuvėms žydai 
visai mažai darbo duoda kad pri
vertus dirbti be1 nuošimčio. "Sa
ko: žiūrėkit, yra žmonės kurie 
be tų nuošimčių pasiuva rūbus, 
tai kodėl jus,negalite siūti? — 
štai kontraktoriai pradeda pc 

■ truputį zurzėt sakydami: Rei-

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”,.savaitinis laikraštis , 
rainių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir svarbių žinių, yra, naudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas1 jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
gruodžio, 'mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį kalendorių. Užsirašykit 
dabar, turėsit naudingą laikrašti?

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
15 Millbury Street Worcester, Mass.

NAUJIENOS
Pirmas 'Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo- 
■'' nėms.
■NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina- metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

x 1 NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III

Apie Turtą Išdirbimą. Parašė Schram. Ver
tė S. M. Veikalas gvildenantis politišką ekonomi
ją. Kokiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant draugijos gyve
nimo. Chicago, 1900, p. 139 ............ 
Ar socialistas gali but kataliku? Sodiečiams 
ir draugams darbininkams parūpino Žmogus. 
Plymouth, Pa.; 1900, pusi. -23 ............  .........
Augis darbininką judėjimo Lietuvoje; ši kny
gelė aprašo darbininką judėjimą ir visokius su- > 
kilimus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Pa
rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth, 
pusi, 58 ......... X.............................
Aukos Kafės Dievui. Parašė Jonas 
knygelė aprašo, kokios kada buvo
buvo ją priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jas žmoniją stumia. Chicago, 
1902, pusi. 40 ........... ......................................
Audra Rusijoje 1905-6 m; Braižinys iš Rusi
jos revoliucijos 1905-6 metais. Parašė A. 
Adata. - Tilžėje, 1907, p. 56 ........'........
Anarchizmaą pagal Proudhono Mokslą. Pa
rašė Dr. Paul Elzbacher, vertė Briedžių Ka
ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 1912, 
pusi. 29 .............................................
Belaisvio Balsas. Pasaulines karės atsitiki
mas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi; . .. 
Byla Detroito Katalikų su Socialistais. Ątsi- 
tikimas Lietuvių socialistų ir katalikų tarpe 
191'1 m. Vieną kartą katalikai užpuola so
cialistus, paskui vėl, 1913 m.,- tas 
tinka. Su paveikslais nukentėjusių, 
ton, Mass., 1914, pusi. 61 .........
Baltoji Vergija. Apie pavergimą
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido Algirdas. 
Chicago; 1919, pusi. 118 ................ 
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 Dovanelė Darbininkams.
straipsnelių paliečiančių darbininkų gyveni
mą. Parašė F. V. Antra laida,' So. Boston, 
1916, pusi. 32 .................... •’..............
Dvynai vagią. 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 Art
hur M. Lewis. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 
187. Išguldymas teorijos organizmų bei\ drau
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 ...........v ■....

1457. ', Darbininkams Atlyginimo Įstatymas. Ameri
koje nekurios valstijos tą įstatymą turi; šis 
vienas pajudina New Yorko valstiją. Labai 

' svarbtr' visuomenės gyvenimo ir darbininką 
padėjimo žiūrėtojams ją turėti. Brooklyn, 
1915, 96 pusi. ................................................

1458. Darbininkai ir Ją Ateitis. Naudinga tame 
klausime knygelę. Parašė Rčk. Philadelphia, 
1908, 43 pusi..........................

1459. Evoliucija ne revoliucija. Parašė Patrimpas.
Kaune, 1908, pusi. 88 ......................... 

1463. Francijos Revaliucija. Parašė Madelaine Avietė- 
riaitė. Worcester,’ .Mass., 1917,. p. . 75 ........
Iš Ko Kjla Melai ir Visokios Skriaudos Žmo
nijoje. Svarbus Kun. V Dembskio veikalas 
apibudinantis tikėjimo intekmę l ir slopinimą 
žmonių dvasios bei kunigų sloginimą žmoni
jos. Shenandoah, 1899, p. 171 ....___  •..
Imtynės varguolių su bagočiais. Pagal angli
šką parašė kun. V. Dembskis. II. Socialistų 
Suvienytose Valstijose platforma. Išguldė Dr. 
J. šliupas, lymouth, Pa., 1900, p. 22 ..'....
Įtekmė sociallstišką sąlygų ant visų kultūros 
šakų. J. Stern. Vert. J. Šidaras. Geri pamoki
nimai darbininkams, kaip pagerinti savo būvį. 
Plymouth, Pa., 1908, pusi. 94 .......................
Išganymas vargdienio. Piešinys Dr. Jono Šliu
po. Antra laida. Knygelė pamokina kaip page
rinti savo gyvenimą. Baltimore, Md., 1897, pu
slapių 50 .................................. 
Išvogimas iš Paviako 10 kalinių . j.....................
Japonų Konstitucija. Istoriškas dalykas iš to
limųjų rytų imperijos politiškos permainos. 
Parašė Dėdė; Vilnius, 1906, p. 32 .......... 
'Kaip Maskolija Persekioja Lietuvą. Parašė 
Kun. V. Dembskis. Chicago, 1900, įusl. 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 ir 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 ....

. Ko Munis 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 ........

. Kodėl Streikus Pralaimi? Kaip Išlaimėt!? 
Darbininkų judėjime' naudingas aprašymas. 
Vertė A. Baltrušaitis. Pittsburg, 1909, p. 41 
Kaip valstiečiai kovoja už žemę ir laisvę. Iš 
rusiškos vertė P. Narvydas. Brooklyn, N. Y., 
1908, pusi. 40 ...................................................

1507. Kas Tie Socialistai ir Ko Jie Nori? Socialis
tu idėjos ir jų jieškinių braižinys, ' Vertė M. 
Dirsė. Brooklyn, 1918, pusi. 27 ......'.'... 
Ką Turime Veikti Del Musų Išganymo? Del 
Lietuvių Amerikoje supiešė Stasys Kirvis. 
Scranton; Pa., 1895, p. 15 ............................
Kaip Sicilijos valstiečiai kovojo, už savo tiesas. 
Parašė E. iš M. Plymouth, Pa., 1905, pusi. 24.... 
Keletas minčių apie mirties bausmę. Parašė P. 
Johnson. Brooklyn; p. 16 ..................

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

1448.

1455.

1456.

1465.

1466.

1467.

1468.

1470.
1475.

1481.

1482.

1488.

1490.

1491.

1492.

1506.

1508.

1519.

1523.

05c

35c

50c

etuvos muitų tarifas ir ® ;■
idos krašte.

1526.

1527.

1528.

1529.

1530.

1531.

1432.

1533.

1534.

1535.

10c

50c

20c

26c

10c

25c

05c

25q

35c

15c

50c

35c

1.00

10c

25c

25c
20c

10c

10c

Vytis. Pittsburg, Pa.

Nežmoniškus Maskolių 
apie teisimą Kražiečių 

Tilže-

Parašė Dirkštein. Socia- 
Vilnius, 1906, p. 32 
and Prospect. D-ro 
pagamintas veikalas 
ateitį. Tinka Ame- 

neskaitančiam Lietu-

10c

10c

06c

10c

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

1525. Kas yr* taip, o kas ne taip? Iš anglų kalbos 
vertė A. J. Karalius. Puslapių 264. Labai pri
einamai išaiškina socializmą. Kaina .......... 
Karės Baisenybės Lietuvoje. Pragyventų va
landų atsiminimai. Parašė Juozas Kudirka. 
Su autoriaus paveikslu. Prietikiai laike di
džiosios kares. 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 ............. •i. ...... 
Kaip Darbo Žmonėms Išsiliuosuoti. L. N. 
Tolstojaus laiškas valstiečiui 1905 metais. 
Vertė Edm. Steponaitis. Brooklyn, 1909, .. 
Kultūriški Piešiniai. Keturios lekcijos skai
tytos viešuose susirinkimuose. Parašė Var- 
gomatis. Telpa: Delei “Aušros” sukaktuvių, 
Į musų Moteris; Kryžiaus Kankinys; Fr. 
Vaičaitis ir jo Dainos. Chicago, 1919, p. 90 
Kur Teisybė? Sun-uskime. Parašė Kun. 
F. K. St. Šimkaus ginčai su kunigais ir kiti 
kunigų reikalai. So. Boston, 1917, p. 14 .... 
Ką Katalikai turi žinoti apie savo Vadovus. 
Žingeidus išrodymas kunigų ir klerikalų nesi
rūpinimo apie kitką, kaip tik apie savo poli
tiką. Parašė X. X. 
1915, pusi. 28, ........
Keletas žodžių apie 
Darbus Kražiuose ir
Vilniuje. Kruvino- atminimo vaizdelis, 
je, 1895, p. 18 ......
Kas tie Socialdemokratai? Vertimas iš Uk- 
rainų kalbos, atliko J. Bekampis. Vilnius, 
1906, pusi. 16 ... 
Kas iš Ko Gyvena?
lio gyvenimo vaizdelis.
Lithuania In Retrospect 
J. Šliupo Anglų kalboje 
apie Lietuvos praeitį, ir 
rikos Lietuvių jaunimui
viškai bėi padovanojimui Amerikiečiams su
pažindinimui jų su Lietuva. New York, 1915, 
pusi. 97, apdaryta audeklu ............................ $1.00

1536. .Lietuviai! ar gerais keliais žengiame priekin?
Nuoširdus atsiliepimas į lietuviškąją visuomenę 
Dr. Jono šliupo. Shenandoah, Pa., 4.907, pu
slapių 47 ............................................................ 25c

1537. Labdarybė pirmiaus ir dabar. Parašė P. La-
fargue. Vertė M. N—as. Telpa čia: L Seno
vės pagonų labdarybė, II. Vyskupų ir vienuo
lių labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. Chi
cago, iii., 1908, p. 36 ........... .......?.......
Lietuvių 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 m. 
Chicagoj. Su istoriškais Lietuvos paveik
slais. Labai naudnga pasiskaitymui., Scran
ton, 1910; pusi. 20 ...........7;.;■;...;........../..
Moteris ir jos vieta žmonijoje. Parašė J. Lau
kis. Šita knygelė aiškina moterų klausimą, to
dėl yra akyva perskaityti moterims ir vyrams. 
Kalbėtojai joje atras sau daug medžiagos. Chi
cago, 1908, pusi. 47 ........ ........................
Moteris ir socializmas. Labai puikus veikalas, 
todėl turi rastis kiekvieno darbininko stubelėj. 
Kaina .....; ............................... $1:00 
Apdaryta ..................Į ................ . '.... $1.50
Moterą Padėjimas Evangelijoj ir Apaštalų Ra
štuose. Parašė Z." Alekną, ši knygelė išaiškina, 
kokis moterų padėjimas buvo gilioj senovėj ir 
kaip link moterų atsinešdavo Kristaus apaštalai 
ir pats Kristus kurio mokslą skelbia dabartinė 
musų dvasiškija. Ypač patartina ją perskaityti 
moterims. Kaina ................   20c
Musą dielčs. Per ką Lietuva kenčia. Parašė 
Žmogus, šitoje knygelėje yra parodyti visi mu
są .skriaudikai, kurie minta vien iš musų triūso. 
Plymouth, Pa., 1901, pusi. 31.................................10c
Moteris ir politika. Parašė Lili Braun, vertė 
R. Augys. Knygelė rašyta darbo žmonėms. 
Philadelphia, 1908, pusi. 50 ................

1553. Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai iš dabarti
nio darbininkų padėjimo. Parašė Antonovas. 
So. Boston, Mass;, 1909, pusi. 40......... ........

1557. Materialistiškasis Istorijos Supratimas. La
peliai iš proletariškosios filosofijos. Medega 
iš Greilicho, parašė Z. Aleksa. Labai nau
dinga knygelė kiekvienam. So.-Boston, Mass., 
1913, pusi. 80.........................J... 
Nuosavybės išsivystymas. Parašė Paul Lafar
gue. Verte A. J. Karalius. Puslapių 167. Vie
nas iš svarbių veikalų socializmo literatūroje. 
Gvildena privatiškos nuosavybės vystymosi 
klausymą. Kaina . .1..,.......... į......

, Nuosavybė ir darbas. Sulietuvino A. J. Kara
lius. Puslapių 18. Labai prieinamoje kalboj 
aiškina sunkiai suprantamą klausimą nuosavy
bės ir darbo. Kaina .........................................

.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.' Stepianko, vertė Stasis Kirvis. 
Chicago, pusi. 40 ... t.....................................

1565. Priedelis prie lietuviško klausimo. Raštelis 
gvildenantis lietuvystės reikalus po valdžia Ru
sijos ir po įtekme lenkystės. Chicago, Ill., 1905, 
puslapių 38 ............................ ......... i....
Politiškoji ekonomija, kas ji yra ir ko ji mokina. 
Pagal D-rą J. B. Marchlewski ir kitus sutaisė 
V. R. Račkauskas. Philadelphia, Pa., 1909, pu
slapių 84 ............................I..... 
Paklydėliai. Parašė J. Gerutis. Shenand'oah, 
Pa., 1907, pusi. 63 ...............
Patrimpo laiškai. Parašė"K. A. K. Shenando
ah, Pa., 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 suvirs trijų šimtų metų Romanovų šei
mynos viešpatavimo. Su caro ir jo sunaus 
ir dukterų paveikslais bei paveikslu iš bol
ševikų valdžios. Worcester, 1918, p. 23 _ _
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Randolph

apie Kristaus Triukas kasdien, 
kad žmotiės nieko daugiau ne
galėtų išmokti.Kas Girdėt Clevelande

Telefonai Princeton 2727

LIETUVIŲ MOTERŲ GLOBOS 
KOMITETAS GAVO $250.00 

AUKŲ
Nedėlios ryte, balandžio 1 d., 

Cleveland© tautininkai priėmė 
savo kolonijoj vieną iš pažy
miausių Lietuvos moterų vieš
nių, Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto atstovę gerb. D. Šle
ževičienę, kuri atvykus Ameri
kon su Lietuvos našlaičių rei
kalais. Nore buvo laukta dvie-

DIRVA

Vagonai niį

A. B. Bartoševičius

3352 SUPERIOR AVE.

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3' iki 4 v.al

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCOTOM

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

Rosedale 5758, Princeton 481

Columbus, O. — Trūkiui už- ypatos užmušta.
lėkus ant didelio automobilio va- šoko nuo relių 'staigu trūkį su- 
žiuoja-nčio per reles, aštuonios laikant.
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D. Šleževičienės ir 
V. Vencienčs 

Maršrutas
Balandžio mėn.:

6 iki 30—Chicago ir ąpiėl. • 
Gegužio mėri.:

1—Pittsburgh, Pa.
3—Shenandoah, Pa.
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.

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO 
Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų 
Wm. Abel Salėj, 7017 Superior Ave.

Įžanga dykai — Kolektų nėra.
Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui: 

MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS ------- 25c 
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ......................■-)......................... 25c1
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ -------- 15c

Kreipkitės i “Sargybos Bokštas',’ 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

1 AKRON, OH IO. — Kovo 24 
d. čia pasimirė trumpai singus 
Elena Puišienė, Igno Puišio pa
ti. Liko tris, augančios dukre
lės ir vyras. Laidotuvės buvo 

(iškilmingos; Kun. Cybelis, Lie- 
| tuvių klebonas, pasakė graudin
gą pamokslą' ant kapo. Puišiai 

Į gyveno ant ūkės netoli Akrono.
Dabar Akrone pribunant iš 

kitų miestų pradeda stigti na- 
I mų nuomavimui ;• darbams ęk

salėje riedėjo per veidus ašaros. Globos Komiteto atstovės iš Lie- 
Po jos kalbos, buvo atvaizdin-j tuvos, vietos pažangesnės mote1 

ta gyvi paveikslai — našlaičiai ris turi garbės už tokį gražų pri- 
verkią ant kapų savo tėvelių, i-teto skyrių; prie darbo prakal-, 

Sekantis kalbėjo vietinis, P.' bu rengimo buvo prikviesta ir j
J. žiuržs, plačiai žinomas Ame-; tautinių draugijų atstovai. Vi- 
rikoje prakaJl'bininkas. Jis gra- sas darbas gražiai priruošta iš-1 
žiai išrodė reikalingumą našiai;(kalno, ir todėl Clevelando mote-j lluuIlia„„Illu„ Uttlua,IIls C1. 
čių užžiurėjimo, jų užlaikymui ps tun garbes uz:taip gražų pn-1 aįt * darf)ininku.

I Pnbuna čia, ir Lietuvių, Kime 
įnoriai pasilieka gyventi..

Bolševikas Petras Sedaras, 
gyvenęs pirmiau Kenmore, O., 

j'dabar ant ūkės arti Akrono, iš 
didelio apsišvietimo norėjo pats 
sau galą pasidaryti perpjauda
mas sau gerklę. Išgelbėjo jį jo 
moteris tą pamačius. Dabar Se- 
daras gydosi ir sveiksta. Tai 

, 'Priė ko tamsumas '.priveda.
Meiženis.

čių užžiurėjimo, ____ „. __ , . _ ...s
aukavimo, ir kokia nauda iš to! ėmimą italip. žymios mumsvieš- 
bus ateičiai. inios. P. Daugiausia darbavosi šios 

-.---------------- ------------------------ j Pertraukoje, rinkta aukos, po; _L. Banionienė, B. Jau
jų viešnių, bet gerb, V. Vencie-|to vėl kalbėjo p. žiuris apie po-1 hauskiene, J. BaltrUkoniute, A. 
nė nepribuvo, neš šiose dienose i litiška padėtį Lietuvoje, gerai Grigienė, T. šimkunienė.------, ... ... • ............ i Iš Clėvelando gerb. Šleževičie

nė išvažiavę 12 vai. dieną sere
doj, į Detroitą, kur ją išlydėjo 
p. B. žiurienė. Gerb. Sleževičie-' 
Ten pas ją nuvyks ir V. Vencie-1 
nė aplankys Grand Rapids, pas-1 
kui Chicagoj susitiks su p. Ven-1 
ciene. Solo.

turi isvarbius susirinkimus New 
Yorke su Amerikonais, iš kurių 
tiki daug naudos Lietuvai;

Vakarienė. Nedėlios vakare, 
Winton Batelyje, buvo surengta 
jos priėmimui Velykų vakarie- 
'nė. Dalyvavo apie 40 vietos pa
žymesnių žmonių ir tautininkų 
veikėjų. Po vakarienės, prasi
dėjo kalbos. Vakarą vadovavo 
p. A. Grigienė. Pirmiaitsia kal
bėjo “Dirvos” red. Karpavičius; 
paskui A. Lapinskas, trečias — 
A. Praškevičius, po jo J,' Mičiu- 
lis, po to Ona Virbickiutė, toliau 
J. Plerpa. L. Banionienė, antga
lio pati viešnia, gerb. D. Šleževi
čienė, žmona buvusio dviem at
vejais Lietuvos ministerjų kabi
neto pirmininko.

Gerb. Šleževičienė laibai aiš
kiai išdėstė L. M. G. Komiteto 
užžiurimų ir auklėjimų našlai
čiu padėtų, jų ateitį, jų reikalą, 
jų paudą Lietuvai jeigu jie bus 
tinkamai išauginti su visuome
nės pagalba.

Po kalbų sekė muzikos progra
mas. P-lė Julė Baltrukoniutė 
sudainavo “Tegryžta Laumė”, A. 
Zdanįs — “Kam šėrei žirgelį”; 
A. Jankauskiutė skambino pia
nu, ji taipgi dainuojantiems pri- 
lydėjo: toliau J. Baltrukoniutė 
dainavo “Leiskit į Tėvynę". Vi
sas programėlts išėjo puikiai. 
Po: to buvo šokiai.

Kotelyje Lietuviams buvo pa
skirta didelė puiki salė, ją mo
teris išdabin.o Lietuvos didele 
vėliava Šalip Amerikoniškos vė
liavos. Ant stalo šalip papras
tų valgių buvo vietos moterų at
nešta margintų kiaušinių — nu
dažyta kožnas' kiaušinis trimis 
Lietuvos vėliavos spalvomis — 
geltona, žalia, raudona.

Aukos po biznierius. Panedė
lyje gerb. Šleževičienė su p-le 
Baltrukonirite, pavežinėjant J. 
Baltrukoniiri automobiliu, ap
lanke daugelį biznierių rinkda
mos aukas. Surinkta $79.

Susirinkimas. Panedėlio va
kare “Dirvos” redakcijoj atsibu
vo vietinio skyriaus L. M. GĮ. 
Komiteto susirinkimas dalyvau
jant gerb. Šleževičienei. s

Skyrius nutarė toliau pasi
darbuoti našlaičių naudai tarp 
Lietuvių ir Amerikonų.

Prakalbos. Utarninko vaka
re Lietuvių salėj atsibuvo gerib. 
Šleževičienės prakalbos. Ji la
bai vaizdinga ir įspūdinga sayo 
kalba apipasakojo daugelį Lie
tuvos nuotikių, nuo pat respubli
kos įsikūrimo, vidujinio drutini- 
mosi, kariumenės organizavimo
si,tpaskui steigimo našlaičių už
laikymo namų, draugijoms or
ganizuojantis. Jos žodžių klau
sant beveik visiems buvusiems

UumAą paucii jLuvvLrvvjri, gerai < 
patarkuodamas musų dvasiški-! 
ją. Publikai abiejų kalbos dabai į 
patiko.

Aukautojai. Aukų laike va
karienės, lankant biznierius, ir 
per prakalbas surinkta 
Aukavo:

Jonas Rameika
A. B. Bartoševičius
J. V. Mitchell 
Tadas Neura 
Ant. Ališauskas 
Birutės Duorikepykla 
Kaz. Butkus 
Baltrukoniai 
Ig. Usevičius
K. S. Karpavičius 
St. Stankevičius 
Ant. Bartkus 
Ant. čerkesas 
Ant. Janilionis 
And. Lapinskas 
Agota Grigienė 
Juozas Leskevičius 
Slavinskas 
žiuriai 
T; šimkunienė 
Marė Aluškienė 
Elena Grigiutė 
J. P. Garmus
O. Kaminskienė ' 
J. Plerpa 
Ant. Žukas- 
St. Zaborskis 
M. švarpa
J. Vidugiris
K. Baltakis 
Juozas Alekna 
Ona 'Balčiūnienė "
J. Aidukiis
K. Grigalius
B. Jankauskienė 
■V. J. Pugher
K. Grinius 
A. Gudonis
L. Kube 
J. Braskavitz

, J. Urbšaitis >
A. Ždanis 
J. Ribokas
A. J. Ushevičius
B. Jankauskienė 
Aržuolaitienė
M. Millerienė 
A. Jankauskas
P. Vasiliauskas 
V. P. Banionis 
Z. Vasiliauskas 
Mazilatiska s 
Tamošiūnienė 
J. Bernotas 
J. Miščikas 
Mazilau-kas 
Wm. Mileris 
M. Senukas 
J; Mikalajūnas 
J. Alekna
Dr. J. šemoliunas 
J. S. Šukys 
Alb. Miliauskas 
Vietinis L.M.G.K. skyr. 
Viso su smulkiomis
Darbo surengimas. Kaip tik 

buvo gauta žinių kad atsilankys 
į Cl'evėlandą Lietuvių Moterų

$250.00.
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11:00 
$250,00

New Yorke, vieną mergina 
Sandaros 18 kuopos susirin-, balandžio 3 d. iššoko ištisai per 

kimas atsibus ateinančioj nedė- (27 valandas, pasimainydama su 
šešiais vyrais. Ji sumušė visų 
šokikų rekordą.

Kūnas ausruus airiuauuiuj neue-1 
lioj nuo 2 vai. po pietų, šalip 
susirinkimo, bus programas su 
dainomis, muzika ir žaislais. Vi
si nariai ir su jais pašaliniai 
meldžami dalyvauti. Vald.

Gražiausias ir žingeidžiausias
— ir paskutinis šio-pavasario
— nuotikis kokį Clevelando Lie
tuviai gaus pamatyti yra tai 
rengiamas perstatymas bibliš- 
kos dramos ‘‘Salome”, arba nu
kirtimas šv. Jono galvos.

Karšta meilė, girtuoklystė, in
trigos, godumas — viskas tas 
prabėgs pro žiūrėtojų akis kai 
kokis paveikslas iš anų senovės 
dienų kuomet dar Kristus vaik
ščiojo ant žemės, kurio krikšty
tojų iširdus Herodienė nužudo 
paliepdama budeliui nukirsti jo 
galvą kada Salome, jos duktė, 
to užsigeidžia.

Lošimas atsibus Lietuvių sa
lėj balandžio 22 d., nedėlioj, nuo 
5 vai. vakare.

Pėtnyčios vakare, “Dirvos" 
redaktorius K. S. Karpavičius 
išvažiuoja? Bręoklyną į laikraš
tininkų suvažiavimą, žada gry- 
žti panedėlyje.

SLA. 136 kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, balandžio 8 d., 
12:30 vai. po pietų, Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior Ąye. Malo
nės visi nariai dalyvauti.

J. J. Žilis, Manto-Raštis.

Lietuvių Salės Bendrovė ge
gužio 19 d., subatos vakare, ren
gia viešą vakarienę ir šokius. 
Atsibus Lietuvių Salėję. Ti’kie- 
fcus reikia gauti iškalbo.

Rabinas Wolsey’ del sumany
mo Įvesti mokyklose mokinimą 
biblijos (žinoma tik kunigų pa
rinktų punktelių) išsireiškė jog 
tai yra fanatiškas, tyraniškas, 
bedieviškas darbas. Tokia įs
tatymas/ jei butų Ohio valsti
joj įvestas, veržiąs mokyklose 
kas rytas ir vakaras skaityti iš
traukas iš biblijos, butų tikslin
gas varžymas religiškos laisvės, 
— sako Rabinas Wolsey.

No. 15

Haverhill, Mass., viena mote
ris pusės metų bėgiu pagimdė 
keturis kūdikius, dviem atve
jais po dvynus.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
V ir S Aptiekos

!
 Sanitariškos

MAUDYNĖS 25c.
646 Lietuviai lanko šitų geriau^ 

į šią .-maudynę, čia jiems geriau- 
X šia' patarnaujama ir yra visokį 
? patogumai. Užkviečiam ir dau- 
T giau atsilankyti pas mus. Kai- 
į na 25 centai.
t 921 ST. CLAIR, Netoli E 9 St.
T
•H-M-

St. Louis, Mo., šeši plėšikai 
užpuolė registruotų pačto siun
tinių vežimą ir apiplėšę nusive
žė kelių šimtų tūkstančių vertės 
grobio.

Ashland, Ky., traukiniui užlė
kus ant automobilio užmušta 5 
žmonės.

PARDAVIMAI
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 dideli 
kambariai kožnai, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokesčio.
Ė. 80 ir Superior, 4 po penkis 
kambarius suites ir 6 kambarių 
pavienis namas užpakalyj. In- 
eigos $175 į mėn. Kaina $14,500. 
Ant išmokesčio.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio.
kreipkitės 7907 SUPERIOR Av.

Rand. 6153.

‘20 metų šioj pat vietoj yra už
tektinas liudymas musų atsa- 

kantumo; klaust savo Bankierio 
apie mus.

Pasakykit mums ką turit par
duoti. Pasakykit ko jums rei
kia. Mes tuirmę. Pavieniai na
mai ; 2 šeimynom; 4 suites. 
McKENNA, 1383 East 55th St.

Atdara vakarais.

REIKALAVIMAI
Reikalinga Moterįs operatorės 

ir finišerkos. Patyrusios prie 
suknių ir andarokų.

THE McQUEEN CO., 
2630 Payne Ave., Cleveland, O.

THE CLARK MESKER CO., 
šriubinių mašinų darbininkai, 
pre gręžimo, šiaip mašinų dar
bo ir taisytojai reikalinga. Krei
pkitės į samdymo ofisą užpa
kalyje budinko, 18511 Euclid 
Ave.

Geriau ir Pigiau!
“Dirvos” Agentūra sudarė naujus ry

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

Kas bus su gazu? Gazo kom
panijos viršininkai kreipėsi į 
augščiausį valstijos rėismą pra
šydami pavelyti uždaryti gazą 
Clevelande ir užbaigti veikimą 
nuo balandžio 21 dienos, dešimts 
dienų pirmiau negu buvo teismo 
nustatyta kompanijai tą pada
ryti. Nesirsibaikant su miesto 
taryba del kainų, kompanija iš
gavo leidimą uždaryti gazą ir iš
eiti iš biznio.

Priešingai tam, miesto teisių 
direktorius kreipėsi į teismą su 
prašymu prailginti laiką užda
rymo gazo po gegužio 1 d. ša
lip to, 'kad butų dėdama pastan
gos atnaujinti tarybas.

PIRKIT FARMĄS
IR VĖL GRYNAS-BARGENAS
40 akrų farma ant rendbs, ir dvi 

farmos ant mainymo ant miesto na
mų. Čia tai tavęs laumė laukia.

360 akrų, 160 akru dirbamos že
mės, kita miško. Kaina 84,700. Rei
kia Įmokėti $100 ir po $100 kas me
tai kolei išmokėsi.

Ekstra! 80 akrų, geri budinkai ir 
žemė, arti miesto $3,000. Reikia 
Įmokėti $1.300., L" Akrų geros že
mes, $800. IGė akrų, 2 mailės iki 
miesto, gera žemė, didelis sodnas, na
mai murb, 12 kambarių, vanduo ge
ras, geri tvartai. $9,000. Arba 80 
akrų su budinkais už '$7,000. Reikia 
mokėti $3,000.

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

(15)

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

Kas siuntė pinigus Lietuvon per “Dir
vų”, nesigailėjo: pinigai nuėjo greitai ir 
saugiai.

šįmet Clevelande Velykes bu
vo yęalčiausios kiek tik atmena
ma — bent bėgyje pastarų 50 
metų termometras nerodė tokio 
žemo numerio kaip šįmet.

Nežiūrint šalto oro, diena bu
vo labai graži, saulė visą dieną 
švietė.

Velykas švenčiant ir besilin
ksminant pasivažinėjimais, dvi 
ypatos automobiliais užmušta, 
bent 15 sužeista.

>9
S

J. LAZICKAS
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro
džius ir viso
kius auksinius 
ir deimantinius 
dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402 SUPERIOR AVE.

i

Jei suskubsite dabar pasiųsti, Lietu
voje gaus pinigus dar prieš pavasarį. — 
Nesi vėluokite!

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

Pasidavė. James I. Meehan, 
narys būdavojimo amatų unijos, 
pasidavė pats policijai utamin 
ke ir tapo apkaltintais užmuši
me Ferdo D. Bowen, buvusio 
unijos biznio ’agento, po susi- 
kivirčijimo susirinkime pereitą 
panedėlį.

šalip to jam primesta kaltė 
pasikėsinimo nušauti kitą žmo
gų, unijos sekretorių. Meehan 
yar 28 m. amžiaus.

H

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

Visokiais reikalais rašydami adresuokit:

DIRVOS” AGENTŪRA
7907 Superior Ave Cleveland, O

Biblija atmesta. Galutiname 
balsavime, valstijos legislaturo- 
roje atmesta bilius siūlantis ver
stiną mokymą iš biblijos viešo
siose mokyklose šioje valstijoje.

Iškovoję prohibiciją, tūli nori 
užgint rūkymą, pasilinksminimą 
nedėliomis, o vaikus mokymą

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS

PIRMOS KLESOS..

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

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

K. Kairukštis .... Vice Pirmininkas 
500 Ė. 143rd Street

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

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

8205 Euclid Avenue

Pajieškojimas iš Lietuvos
Pajieškau savo, vyro Adomo 

Grigonio, 35 mėtų amžiaus, iš 
Kalvių miest., Trakų apsk. Iš
važiavo Amerikon 1913 m.1 ir 
nedavė apie save jokios žinios1. 
Aš palikta vieną su jo sunum. 
Prašau jį patį atsišaukti arba 
kas apie jį žino pranešti.

V. Grigonienė, Kalvių miest., 
Kruoniu paš., Trakų ąps.

Lithuania.
A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių: 
Prie darbo ................. 
Palanga, Naglio kalnas......
Susigriežimas ............... 
Lietuvos^-Ežerai ............. 
Dravės ........................ ........ . ..
Regėjimas .................. 
Nerys ......................... ;.: ... >
Giedras Vakaras .....................
Tyrinėjimas ........ ...... 
Liūdnas Kraštas ............ 
Kauno Apielinkėse Vąsarą .... 
Palanga. Jajuryje .......... 
Nemunas ties Katinu ............
Į Šviesią Praeitį . ...............
Murmano Kraštas ...... .

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. ' Cleveland, O.

\5c
5c
5c

6c 
6c 
5c 
5c 
5c

5c 
5c 
5c
5c 
5c

NAMAI, 
Malonus Namai!

Perku, mainau ir parduodu lotus, 
stubas ir biznius. Peržiurtu do
kumentus, dydus ir kontraktus, 

*ir atstovauju Nasco būdavojimo 
kompaniją.
Jeigu turi lotą, vieton mokėti 
taksus, statyk stubą ir imk ren- 
dą. Del platesnių paaiškinimų 
kreipkitės:

V. Greičius
NASCO CO. ATSTOVAS 
8014 BELLEVUE AVE.

PASARGĄ 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.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais.

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas, 
Superior Home

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

Cleveland; o.
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI
Raugas ir Apmes 

Spcciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

DR. FELANAS
Akių Specialistas 

1286 Norwood Rd. 
Gydo įvairias Akių Li
gas ir prirenka Akinius 
kas ketverge vakarų 

nuo 7 iki 9.

SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 
CLEVELANDE

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

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius.

Įvairius* patarimus suteikia dovaneli. 1

CLEVELAND

Dalyvauti formaliam atidaryme
DARVAS PROFESSIONAL SCHOO! 

DRESSMAKING, DESIGNING and 
MILLINERY’

6520 Hough Avenue,-
Wade Park Karas

5 BALANDŽIO 5-tą, 6-tą ir 7-tą
5 NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARE.
? Įsteigta 1910.

į Didžiausia, geriausiai Įrengta ir vienatine į
į pripažinta mokykla šiame mieste. 5

(
ANTANAS BARTKUS

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Kainas už paveikslų traukimą numažinau pusiau 
kaip pirma buvo, nes dAbar turiu liuosesnio laiko, 
nėra vestuvių. Aš noriu supažindinti Lietuvius su 
savo geru darbu. Kurie turite paveikslų iš Lietu
vos mažų, juos padidinu ir pritaikau geriausius rė
mus. Nesvarbu ar paveikslai seni ar sulaužyti, bet 
padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas ir 
viskas gražiai padaroma. Ateikit tuojau, turėkįt 
puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti į Lietuvą.

% 1197 Ė. 79TH STREET Tarp Superior ir St. Clair

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 skaitytį 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 is bankų 
ten kur jie buvo palikta.

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

Daugybė O 
valstijos pliem 
Idą darbininki 
didinimus Unl 
korporacijos i 

Paprastiem: 
keliama nuo 
valandą Kiti 
porcionaltai k 

Clevelande 
irraS paliečia 
ninku.

Kitos, nei 
žies ir plieno 
damos pirmą 
dafbininkams 
towne keturi 
pakėlė mokes 
Jos užlaiko i 
ninku.

Bethlehem 
irgi skelbia p 
vo liejyklų d

United Sta 
cija iki k’ovo‘l 
septynis ir ip 
užsakymų gė 

, rių nespėja

’'Naujosios 
ėarb'innjkai 
11% nuoš. 
reikalauja 1 
ir sumažm 
nuo 54 iki <

Pittsburg' 
dard Sanit 
dirbtuvėj su

Amerikoje 
gauna žemia 
gų negu kol 
joj. Papras 

i jų darbminto 
užmdkesnį, te 
ninku algos : 
ginama torėt

Wheeling & 
lis .pakėlė alg 
ky darbininkai 
kaip dirbtuvės 
lig. Stoka dai 
ves sakoma e 
mo priežastis, 
nas jaliėSa 1 
darbininkų Cit 
Mnkėse.

Sandusky, ( 
Ohio gelžkelių 
dino darbininki, 
genu taisymo i

Toledo, 0., I 
mo kompanija' 
bo ajne 200 įv 
amatų darbini 
tuomi kovą un 
griežtai laikj-t 
be unijistu.

.Gevelando 
ninkai pareito 
gų nuo 55c i 
Jeigu nebus 
abiejų pusių, g

Atstovai iš 
siuvimo amatų 
susivienyti pagi 
kosi Amatų L 
Lyga kurią vadi 
siamas kaipo kr 
dikalistas Micbij 
Foster.

Amerikoniška 
Fhuicuzų okupuo 
tu, sumažino da 

(Ienų savaitėj, ne 
ii žalios medegos. 
ma ūkio padargai 
darbininkų.

šokimo rekordai 
batą New Yorke i 

per 36 vai. ir 
mušdama kelios di 
Padarytą rekordą 2 
baL 9 d, viena men 
50 valandų, su nę 
įais, sumušdama š; 
Pinnesnį savo 27 va 
dą,‘ j ■

Y


