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Vokiečiai Rengia Sukilimus
Prieš Lietuvius Klaipėdoj

DARBININKAI PAKĖLĖ STREIKUS PRIEŠ 
LIETUVOS VALDŽIĄ REIKALAUDAMI 

MAISTO NUPIGINIMO IR KITKO.

Prancūzai Užėmė Daugiau Vokietijos Žemių, bet 
Eina Kalbos apie Nuėmimą Ruhro Okupacijos.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Daugybė Cbevelando ir Ohio 
valstijos plieno ir geležies liejy
klų darbininkų gauna algų pa
didinimus United States Steel 
korporacijos dirbtuvėse.

Paprastiems darbininkams pa
keliama nuo 36 iki 40 centų į 
valandą. Kitų algos irgi pro- 
porcionaliai keliama.

Clevelande tas algų padidini
mais paliečia apie 20,000 darbi
ninkų.

Kitos, neprigulmingos, gele
žies ir plieno ršdirbystės, pasek- 
damos pirmąją irgi kelia savo 
darbininkams algas. Youngs- 
towtne keturios didelės įstaigos 
pakėlė mokesnius 11 nuošimčių. 
Jos užlaiko apie 11,000 darbi
ninkų.

Bethlehem .Steel korporacija 
irgi skelbia pakelianti algas sa
vo liejyklų darbininkams.

United States Steel korpora- 
- cija iki kdvo>.3I ,7 d.. tufejo apie 
septynis ir pusę milijonų tonų 
užsakymų geležies ir plieno ku
rių nespėja išpildyti.
.. Naujosios Anglijos audinyčių 
darbiniąkai nepasiganėdindami 
11% nuoš. algų pakėlimu dar 
reikalauja 14.9 nuoš. pakėlimo 
ir sumažinimo darbo valandų 
nuo 54 iki 48 savaitėje.

Pittsburge, eksplozijoj Stan
dard Sanitary Manufacturing 
dirbtuvėj sužeista penki vyrai.

Amerikoje ūkių darbininkai 
gauna žemiausį apmokėjimą al
gų negu kokioj kitoj industri
joj. Paprastieji kitų industri
jų darbininkai gauna irgi žemą 
užmdkesnį, tečiau laukų darbi
ninkų algos žemesnės negu ly
ginamai .turėtų būti.

Wheeling & Lake Erie gelžke- 
lis .pakėlė algas visų darbo ša
kų darbininkams savo Įstaigose, 
kaip dirbtuvėse taip ir prie ke
lių. Stoka darbininkų Į dirbtu
ves sakoma esanti algų didini
mo priežastis. Algų padidini
mas paliečia keletą tūkstančių 
darbininkų Clevelande ir apie- 
Hnkėse.

Sandusky, O., Baltimore & 
Ohio gelžkelių kompanija padi
dino darbininkų skaičių savo va
gonų taisymo dirbtuvėj.

Toledo, O., Rabbit budavoji- 
mo kompanija paliuosavo iš dar
bo apie 200 Įvairių budavojimo 
amatų darbininkų paskelbdama 
tuomi kovą unijoms ir pasiryžo 
griežtai laikytis “atviro darbo”, 
be unijistų.

Clevelando gatvekarių darbi
ninkai pareikalavo pakėlimo al
gų nuo 55c iki 80c į valandą. 
Jeigu nebus nusileidžiaiiia iš 
abiejų pusių, gali kilti streikas.

Atstovai iš šešių Clevelando 
■siuvimo amatų unijų nubalsavo 
susivienyti pagal plano kokio lai
kosi Amatų Unijos Apšvietos 
Lyga kurią vadovauja dabar tei
siamas kaipo kriminališkas sin- 
dikalistas Michigane, William Z. 
Foster.

Amerikoniška firma Neuse, 
Francuzų Okupuoto j Ruhro sri- 
tyj, sumažino darbą iki dviejų 
dienų savaitėj, negalėdama gau
ti žalios medegos. Ten išdirba
ma ūkio padargai; dirba 3,000 
darbininkų.

šokimo rekordai. Pereitą su
tratą New Yorke viena pora iš
šoko per 36 vai. ir 15 min., bu- 
mušdaima kelios dienos pirm to 
padarytą rekordą 27 valandų. O 
bal. 9 d. viena mergina šoko per 
50 valandų, su septyniais vy
rais, sutnušdama šį rekordą ir 
pirmesni savo 27 valandų rekor- 
dą.z r

Vokiečiai Klaipėdoj De
monstruoja prieš

Lietuvą
Klaipėda. — Lietuvių užim

tame Klaipėdos mieste pradėjo 
kilti streikai, kuriuos manoma 
rengia Lenkai ir Vokiečiai kerš
taudami Lietuvos valdžiai. Ga
li būti kad su Francuzų ir Len
kų pagalba Klaipėdos darbinin
kai kurie nesulaukė ant greitų
jų visko susitvarkant .pradėjo 
bruzdėti prieš Lietuvą. Kele
tas Lenkų deportuota; to pasek
mėj darbininkų organizacijos iš
šaukė streiką.

Generaliam streikui prasidė
jus Klaipėda paliko be šviesos 
ir vandens. Demonstracijas lai
kyti Lietuvos kariumenė nelei
džia.; Susirėmimuose su kariu- 
mene keletas priešininkų užmu
šta.

Bankai ir (krautuvės laikoma 
uždarytošS^Kiaipė'Jas komandie- 
rius Budrys buvo įsakęs įstai
gas pagedėlyje atidaryti, bet fci-i 
ti bijo aki nebus Įvesta mieste 
tvarka.

' Vokiečiai labai prieštaravo 
Įvedimui Lietuvos pinigų ir Lie
tuviškos kalbos kurią jie turi 
valdiškose Įstaigose vartoti.

Sugaudoma maištininkai Len
kai ir kiti ir deportuojama įauk 
iš Klaipėdos krašto.

Lietuvos valdžia siunčia dau
giau. kariumenės į Klaipėdą ti
kėdama tolesnių neramumų.

Prancūzai Plečia Sayo 
Okupaciją Ruhre

Berlinas. — Francuzai dar ple
čia (savo okupaciją ant Vokiečių 
žemių. Aplink Dormundą su
traukta kariumenė. Taipgi oku
pacijos ruožtas pratęsta iki Ha
gen apielinkės, ir Francuzų pa
truliai pasirodė ant kelio taip 
Hagen ir Ecksen.

Berlinas pasiuntė Francuzi- 
jai notą .protestuojančią prieš 
Francuzų surengtas Vokiečių 
darbininkų žudynes kame užmu
šta 13 žmonių.

Prie IDuessefldlorffo pasažieri- 
nis trūkis vos išliko iš nelaimės 
spėdamas sustoti pirm užlėki
me į sritį kur gelžkelio relės bu
vo išardyta. Trisdešimts darbi
ninkų areštuota ir apkaltinta 
kaipo sabotažai inkai.

* * *
Essen. — Tūkstančiai darbi

ninkų iš aplinkinių darbo cent
rų susirinko į laidotuves čionai 
trylikos darbininkų kuriuos per
eitą savaitę Francuzai nušovė.

Laidotuvių dienoje visos val
gyklos, teatrai, Įstaigos ir dirb
tuvės buvo uždaryta — niekas 
nedirbo.

Francuzų okupantai uždėjo 
Esseno miestui 100,000,000 mar
kių baudos už mirtį Prancūzo 
kareivio nušauto laike tarnybos 
prie vieno viešojo budinko.

Ėssene pradėjo veikti slapta 
Vokiečių organizacija vadinama 
"Plieninė Kepini?”; ji plečiasi 
visame Ruhre.

Prie Heme bomba išardyta 
kanalo užtvara.

Vokiečių gelžkelių darbininkų 
kaimelyje prie Euren Francuzų 
kariumenė išvijo 106 šeimynas 
už .tai kad jų vyrai nėjo dirbti.

Meksikoj, Cadereyta kaime, 
rinkimų riaušėse užmušta penki 
ir sužeista 22 žmonės.

Francuzai Linkę prie Pa
sitraukimo iš Vokiečių 

Teritorijų
Bėdinas. — Francuzai pra

dėjo ofensivą prieš “auĮgštės- 
niuosius” eisiančius užpakalyje 
Vokiečių ramaus prieštaravi
mo Francuzų okupacijai Ruh
re. šalip kitų augštųjų valdi
ninkų iš Vokietijos, suimtas 
Hugo Stinnes, didžiausias Vo
kietijos indulstrialistas. Po iš- 
krėtimo lėčiau jis liko paliuo- 
sudtas. • • *

Londonas. — Francuzai deda 
pastangas susitarti su Anglija 
ir bendrai išrišti visus Europos 

’kiaušinius, tarpe jų ir Ruhro.
Francuzijos atstovas kalbėję

si su Anglijos premjeru pripa
žįsta jog Francuzijos kariumenė 
turi pasitraukti iš Ruhro kaip 
[greit galima.

šito Francuzijos atstovo pa
žiūros yra kitokios negu laikosi 
Francuzijos premjeras Poincare.

(Poincare buvo užsispyręs kad 
ir atsimesti nuo visų kitų savo 
karės draugų ir vienam varyti 
spaudimą Vokietijos ir {šmeiži
mą 'ką tik galima. Tuo tarpu 
.po šito, atstovo, Loųcheuy’p atsi
lankymo Anglijoj jr.išsireiški
mo jog Anglija ir Francuzija tu
ri laikytis išvien*- visi sužiuro į 
tąi ką Poincare darys ir kokią 
intekmę tas ant jo daro; Kal
bant apie veikimą išvien su An
glija visi supranta jog tūri bū
ti užsileidimas ir Ruhre. Be to 
nieko neišeis;

Mirė Lordas Carnarvon
Kairo, Egiptas. — čia pasimi

rė Lordas Carnarvon iš Angli
jos, pasižymėjęs Egiptologas ir 
atradėjas paraono Tutankhame- 
no kapo. Jis mirė, nuo vabalo 
Įkandimo, nuo ko gavo kraujo 
užnuodijimą, o paskui liga išsi
vystė į plaučių uždegimą.

Dauguma kalba jog išsipildė 
senas užkeikimas kad buk jeigu 
■kas palies tą turtingą paraono 
kapą turės mirti. Tečiau Egip
te, karštame klimate, kur yra 
nuodingų vabalų, ir be jokio už
keikimo žmonių numiršta nuo 
užnuodijamo kraujo.

Su Lordu Carnarvon dirbo ir 
Amerikietis Carter; darbas ir 
dalykų žinojimas daugiau pri
klausė tam Amerikiečiui, nes 
Anglas davė tik pinigus, ir, ži
noma, kaipo tuo darbu susižin- 
geidavęs sykiu dalyvavo prie at
radimų.

Carnarvon’© Simus skelbia pa
liausiąs tolimesnį darbą, tėvo 
pradėtą, ries jis nesižingeidauja 
archeologija. Mirusiojo lordo 
žmona tečiau sako duobianti pi
nigų tolimesniam tyrinėjimų va
rymui; .

1922 Metais Amerikoje 
Nusižudė 13,530 Žm.
New. York. — Gyvasčių gel

bėjimo draugija skelbią jog su
rinktos saužudysčių žinios 1922 
metais jyra tekios : viso per 1922 
metus nusižudė 13,530 ypatų.

Taip paprastų visų amžių nu
sižudžiusiųjų, 38 buvo kolegijų 
studentai, 50 kolegijų profeso
rių ir mokytojų, 19 kunigų ir 
religiškų darbų vadų; 52 teisė
jai ir advokatai, 48 daktarai, ir 
apie 100 prezidentų ir viršininkų 
bizniškų Įstaigų; 79 milijonie
riai, 461 turtingos moterįs, 88 
bankeriai.
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RUSŲ PATRIARKAS 
LAUKIĄ tEISMO

Maskva. — Nužudžius katali
kų bažnyčios Rusijoje general} 
vikarą Butčkavičių, visi susirū
pinę kokis likimas laukia Rusų 
stačiatikių bažnyčios patriarko 
Tikhono. Jis irgi 'bolševikų kal
tinamas maišto kėlime ar 'kur
styme žmonių prieš sovietų val
džią.

Su Tikhonu laukia teismo kiti 
žemesni stačiatikiai dvasiškiai.

Varšavoj apsireiškė dideli su
judimai prieš sovietų nužudymą 
Lenko kunigo Butčkavičiaus — 
šimtas tūkstančių' Lenkų laikė 
protesto demonstraciją. Lenkai 
reikalauja savo valdžios Įsikiši
mo 'kad Rusija paiiuosuotų su
imtuosius kunigus.

Protesto demonstracija prieš 
bolševikus virto skerdyne žydų 
pačioj Varšavoj; 50 žmonių su
žeista darant užpuolimus ant 
žydų krautuvių ir plšėiant jais.

Areštuota tris šimtai žmonių.
Iš Londono pranešama jogei 

Petrograde sušaudyta 30 Rusų 
armijos oficierių už neištikimy
bę sovietų valdžiai.

Taipgi šiose dienose suimta 
650 žmonių įvairiose Rusijos da
lyse kaltinamų suokalbiavime 
prieš Maskvos valdžią.

Fanatikai Baiminasi 
Svieto Pabaigos ,

Petrogradas. ■— Prasiplatino 
Rusijoj gandai kad ant tos ša
lies užpuls Jupiteris ir sunaikins 
viską> Religiški fanatikai aiš- 
kinasi (jogiitaip Įvyksią del bpį?. 
ševikų sušaudymo kunigų. Vi
si -tik- ir-’ šneka jog ateina svieto 
galas. . Nei tik ' darbininkai bet 
£r senesnieji .vidurinės klesos 
žmonės tuos gandus laiko rim
tais.

Imamasi moksliško budo išai
škinimui žmonėms jog toks da
lykas kaip svieto galas negali 
ateiti del kdkių menkniekių, ir 
ne dalbai*.

Rusų Jaunuomenės 
Kvailiojimas

Londonas. — .Rusijos komu
nistinė jaunuomenė taip išaugo 
iš sąmonės ir prato kad daiktus 
kuriuos ląi'ko nereikalingais la
biausia apie juos šneka ir mis- 
lina. Vietoj geresnių darbų, už
siima demonstracijomis pasmer- 
kiančomiis ir pajuokiančiomis 
krikščionybę ir tikinčius, lyg no
rėdami greičiau sukirširit ir su
kelt žmones prieš kvailą komu
nizmą. Jie reikalauja mirties 
patriarkui Tikhonui ir kitiems 
dvasiškiams. Dvasiški titulai 
Rusijoje uždrausta, to ir užten
ka.

Rusija Dalyvaus Nusi
ginklavimo Tarybose
Maskva. — Rusija priėmė pa

kvietimą dalyvauti Tautų Sąjun
gos nusiginklavimo konferenci
joj. Nors iš savo pusės, Rusijos 
valdžią pareiškia jog ji “laiko 
Tautų Sąjungą kaipo susibūri
mą 'keleto valstybių netiesotaa 
stengiančių^ uzurpuoti kitų val
stybių spėką”. Sumažinimui ka
res naštų pasaulio darbinin
kams, sako sovietai, valdžia, ji 
sutinka dalyvauti konferencijoj.

Francuzai Nori Reino 
Gelžkelių

Londonas. — Gener. Payott, 
Francuzų komandieriūs Koėlne, 
pranešė Vokietijos gelžkelių val
dybai jog Francuzija ir Belgija 
pasiryžusios valdyti gelžketius 
kairėje Reino pusėje per sekan
čius 25 metus ir netoleruos jo
kio Vokietijos tam prieštaravi
mo.

Amerikos valdžia neduoda lei
dimo įvažiuoti į Suv. Valstijas 
Rusijos sovietų prezidento žmo
nai, Kalininai.

Italijos permjeras Mussolini 
planuoja įrengti didelį oro lai
vyną kuriuomi Italija valdytų 
viisuts oro kelius nė tik Vidurže- 
minėse jūrėse bet ir Ariamuose 
Rytuose ir Šiaurinėj Afrikoj.

AUDROSE ŽUVO KE
LIOLIKA ŽMONIŲ
Alexandria, La. — Šioj srityj 

praėjus didelei audrai pereitą 
savaitę, užmušta 14 žmonių; ti
kima žuvusių bus daugiau, bet 
tik 14 išsykio surasta negyvų.

Suardyta daug namų ir su
traukyta telegrafo ir elektros 
vielos.

Maryland valstijoj irgi aud
ros pasekmėj užmušta 4 žmonės.

Airių Naminė Kova
Belfast. — Susirėmimuose su 

Valstijos kariumene devyni res
publikonai užmušta prie Blen- 
car. Kariumenė apsupo namus 
kuriuose buvo respublikonai su
kilėliai apsistoję ir jiems bėgant 
lauk prasidėjo šaudymai, kame 
tie devyni žuvo.

Airiai kovotojai grasina laik
raščiams ir garsinantiesiems 
juose mirčia už rašymą ką nors 
paremiančio Valstiją.

Dubline susprogdinta gelžke
lio relės ir du tiltai netoli Dun
dalk.

Anglijoj Perdaug Dak
tarų

Londonas. — Jokia profesija 
Anglijoj nenukenčia taip nuo 
perdidelio toj šakoj skaičiaus 
■praktikuotojų kaip medikalė. — 
Po 'karės, taip daug atsirado no
rinčių daktarauti, ir tiek daug 
mokinasi tos profesijos kad jau 
ligoribučiai neturi vietų jiems 
praktikuotis.

Arabų Mūšiai su Italais
Tripoli. — Pastaruose Arabų 

susirėmimuose su .Italų, karei-, 
viais 33 užmušta ir daug sužei- 
sta.

Mūšių priežastis buvo ta kad 
Italiją užėmus Tripolį nuo Tur
kų nori užvaldyti tolimesnes sri
tis kurių tenaitiniai Arabai ne
nori užleisti.

Rumanai prieš Žydus
Bucharest. —- Pastarose .dje- 

nose Rumanijoj pradėjo kilti to
kie smarkus užpuldinėjimai ant 
žydų kokių dar toje šalyje ne
buvo. Valdžia ir policija kaip 
tinama už nebandymą tų užpul
dinėjimų sulaikyti.

Iš Viennos pranešama jog 45 
žydai 'buvę užmušta riaušėre 
Rumanijos sustinėj Buchareste.

Mussolini Sako Žmonės 
Nenori Laisvės

Italijos premjeras Mussolini 
savo organe pareiškia jog “aiš
ku darosi kad visi kurie neap-; 
akinti dogmatizmu mato jog 
laisvė žmonėms dasiėdė.” Libe
ralizmas nėra tai paskutinis žo
dis valdžioje ar valdžios, ir jei
gu jis buvo geras praėjusio am
žiaus žmonėms, nėra geras da
bartiniais laikais. -“Didžiausias 
dalykas po karės periodo yra tai 
nugalėjimas liberalizmo”, sako 
Mussolini. “Rusijoj ir Italijoj 
pasirodė jog galima valdytis iš 
vidaus, iš viršaus ir iš lauko 
nepaisant liberaliųJlansvų idėjų. 
Nei 'komunizmas nei fascistiz- 
maš neturi nieko bendro su lais
ve.”

Turkija galutinai įvedė prohi- 
biciją — uždraudimą vartoti bi
le svaiginančius gėrimus. Mo- 
hąmetonų tikyboj svaigalų var
tojimo draudimas yra griežčiau
sias negu kur kitur. Už pasi
gėrimą bausmė yra nuo vieno 
iki dviejų metų kalėjimo ir di
delė piniginė bausmė.

Santiago, čili, kur eina Ame
rikos valstybių 'konferenciją, 
eina kalbos apie paskyrimą ko
misijos kuri rastų budus gink
lavimosi sumažinimui.

Buchareste, Rumanijos sosti
nėj, partiviškoj kovoj užmušta 
penki žmonės. Dvi partijos vai
dijasi už vadovystę.

DIENOS KLAUSIMAIS
67-tas Amerikos 
Kongresas Išsiskirstė

Išsiskirsčius 67-tam Suv. Val
stijų Kongresui, Amerikos spau
da suveda, taip sakant, Kongre
so darbų balansus. Per du metu 
Repu'biikonų partijos viešpata
vimo Washington© politika buvo 
vedama taip kad net pačios Re- 
publikonų partijos eilėse yra di
delio nepasitenkinimo.

Ta kritika valdžios įsako kad:
a) Valdžia nepasirūpino kad 

ūkininkai galėtų laiku gauti tin
kamomis sąlygomis kreditus;

b) laike gelžkelininkų ir ang
liakasių streikų valdžios politi
ka buvo labai reakcinga, kas at
baidė darbininkus, ir jie sekan
čiais (rinkimais nebebalsuos už 
Republikonų partiją;

c) Valdžia nieko nedarė 'kad 
sulaikyti “profitierius”, — dar 
labiau: ji atšaukė mokesnius ant 
pajamų perviršio, sumažino mo
kesnius ant didėlių pajamų.

d) Pasaulio nusiginklavimo 
konferencija; nenusisekė, nes 
valdžia nepasiskubino priimti 
kitų valstybių pakvietimą daly
vauti pasaulio politikoje. Pre
zidento rekomendarijos buvo ge
ras, 'bet jos lyg tyčia buvo pri
duotos pervėlai kad turėtų 'ko
kią nors reikšmę';

e) krašto industrijai apsaugo
ti. įvestasis naujas tarifas jau 
jaučiama, — kainos taip kįla 
kad neišvengiamai darbo žmonės 
turės nukentėti. '
D-Prie to kritikai palygifih - Wil- 

sono administracijos laikus ir 
randa kad Wilsono laikais pra
vesta buvo begaliniai svarbus 
sumanymai taip vidujinės kraš
to politikos, ta'ip ir tarptautinių 
sahtikių žvilgsniu. Jie sumini 
vyriausiai šituos Wilsono admi
nistracijos darbus atliktus pir
mais dviem metais (iki kovo 4 
d. 1915 m.):

a) Federalio Rezervo Ban
kų Įstatymas;

b) Numažinimas tarifo-;
c) Panaikinimas mokesnio už 

naudojimąsi Panamos Kanalu; ■
d) Įkūrimas Federalės Preky

bos Komisijos.
Wilsono politika per tuos du 

metu pakėlė Amerikos prestižą 
viso pasaulio akyse. Jo kalbo
je spalio 27 d. 1913 m. -buvo pa
skelbta istorinės reikšmės žo
džiai, kad “Jungtinės Valstybės 
niekados nedarys žygių užka
riavimui keno nors teritori
jos. ...”

Kita kritikų dalis, užgirianti 
Harddngo administracijos laiką, 
visame mato tik nuoseklumą. Ji 
sako kad joksai Kongresas ir 
joksai prezidentas ikšiol nekrei
pė tiek domės į ūkininkų reika
lus kaip Harding ir jo Repulbli- 
koniškas Kongresas-. Jie randa 
kad Hardingo administracijos 
laiku sudaryta kooperacija uld- 
ninkų, apsaugota valstybės tur
tai priimant budžeto sistemą, ir 
tt.

V

F. J. Bagočius ir 
Prezidentūra Lietuvoj

Lietuvių Amerikoje “politi
koje” Įvyksta tuo tarpti sensaci
ja: Bostono laikraštis “Boston 
Post”, iš kovo 27 d., patalpino 
sensacinę žinią apie tad būk Lie
tuvos darbuotojai pakvietę Adv. 
F. J. Bagočių iš Bostono vado
vauti liberalų partijai Lietuvoje 
ir pasiūlę p. Bagočiui Lietuvos 
Rešpulbdikos Prezidento vietą. 
Kaipo kuriozą, mes atkartosime 
čia visą tą “žinią”:

“Boston Post” rašo:
“F. J. Bagočius, Bostono ad

vokatas, kablegramu yra pakvie
stas apsiimti vadovauti Lietuvos 
liberalų partijai ir įkaityti save 
kandidatu Į tos mažos respubli
kos prezidentus. Pats (advoka
tas Bagočius sakosi neturįs jo
kių aspiracijų nei prie respubli
kos prezidento vietos-, nei ineiti 
i naująjį kabinetą kurs bus su

darytas gegužio mėnesyje, susi
rinkus naujajam seimui, visgi 
vakar jis sakė kad važiuotų tuo
jau Lietuvon ir duotų pagalbos 
liberalams, kurie tikisi laimėti 
sekančiuose rinkimuose.

“Spaudžias pakvietimas
“Tarp tų kurie siuntė kable

gramu skubiną pakvietimą Bos
tono vyrui, yra Mykolas Sleževi
čius ir Kazimieras Grinius, bu
vusieji Lietu-vos premjerai, ir 
Jonas Vileišis, buvęs ambasado
rius, dabar esąs Kauno miesto 
Majoru. Jie pareiškė kad se
kančiame pariiamente liberalai 
turės didumą narių, taigi, jei jis 
nemano sutikti vadovauti kaipo 
respublikos prezidentas, jie no
rėtų kad jis sutiktų būti užsie
nio reikalų ministeriu, arba ki
tokioje naujame kabinete vieto
je.

“Bagočius vakar aiškiai -parei
škė savo draugams kad jo kelio
nė Lietuvon nebus ilgam laikui, 
‘Man rupi kad liberalai laimėtų 
prieš klerikalus, bet kas liečia 
manęs — aš turiu čia savo šei
myną ir savo reikalus, kuinų 
negali atidėti šalin, nežiūrint to 
jausmo kokį turiu sulyg Lietu
vos’, jis sakė.

“Jis taip pat paaiškino kad 
Generolais Natkevičius, vyriau
sias vadas Lietuvos kavalerijos 
žinomos vardu ‘Geležinis Vilkas’, 
vadovauja liberalų opozicijai. 
Paskutinis parliamentas buvo 
taip lygiai pasidalinęs kad turė-

-būti paleistas, ir nauu.pnki- 
mai įvyks už kelių savaiŠų.”

žinodami kokio pobūdžio yra 
Amerikos laikraščių reporteriai, 
ir žinodami *kbkio turinio kable- 
gramą p. Bagočius gavo iš Lie
tuvos (žiur. “Sandarą”), nepri- 
duodame tai sensacijai jokios 
svarbos, žinoma, p. Bagočiui, 
kaipo Bostono advokatui, tokios 
rūšies “publicity” duodą gerų 
prospektų klientaliai tarpe Ame
rikonų. Prię to, žinome kad p. 
Bagočius nęįą.u auka nei su dar
bu Lietuvos reikalais nėra šyk
štus, mes nei nemanome blogu 
paskaityti jam tokį pasigarsini- 
mo būdą.

▼ v v

Penn. Valstijos Naujo 
Gubernatoriaus Politika

Pennsylvania valstijoje suma
nyta padaryti tikrą “karčiamų 
valymą”., Tuo darbu užsikirto 
valstijos gubernatorius Gifford 
Pinchot. Kaipo valstijos “poli-, 
cy”, jis priėmė sekantį progra
mą:

1) Išvyti iš Pennsylvanijos 
visuls saliunus;

2) Smarkiai bausti visus deg
tindarius (“bootieggerius”);

3) Leisti ir taikyti gyvenime 
gerus Įstatymus, kuriais butų 
galima apsaugoti darbininkus 
vyrus, moteris ir vaikus;

4) Duoti geriausias visoje 
Amerikoje mokyklas vaikams;

5) Išpildyti teisingus reikala
vimus tų kurję, dalyvavo pasau
lio kairėje-; ■ •

6) Duoti daugiau savivaldos 
miestams, apskričiams ir vals
čiams.

Prohibicijos palaikymo klausi
mas dabar jau liko bene svar
biausiu klausimu visoje Ameri
koje. Pati visuomenė didumoje 
lyra nusistačiusi prieš prohibici- 
ją. Bet, jei dabar butų paduo
ta referendumui sumanymas at
šaukti 18-jį Konstitucijos prie
dą, kiltų didžiąušis lermas ir iš. 
tų kurie užsiima šlapia degtinės 
prekyba: jie dabar daro milijo
nus, gi panaikinus prohibiciją 
ir gryžus prie senosios tvarkos 
jie nebetektų progos pelnui sem
ti.... ’ <T V. K. R.

Daytone, O., užsimušė kariš
kas 'lakumas nupuldamals iš 1,500 
pėdų augščio.

Netoli Mass, valstijos pakraš
čio sudužuis laiveliui gabenusiam 
degtinę devyni žmonės prigėrė.
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Is Lietuvių Gyvenimo g
Tautinių Laikraštininkų 

Suvažiavimas
Brooklyn, N. Y. -— Balandžio 

7 ir 8 d. Tony’s Kotelyje įvyko 
tautinės srovės' laikraštininkų 
suvažiavimas.

Pačioj pirmoj sesijoj dalyva
vo leidėjai-redaktoriai nuo šių 
laikraščių: . v

"Vienybės?’ — J. O. Sirvydas, 
“Tėvynės” — Š. E. Vitaitis, 
“Sandaros” — V. J. Šliakys, 
“Dirvos” — K. S. Karpavičius, 
“Artojo” —V.'Sirvydas.
Antron sesijon pribuvo nuo 

“Amerikos Lietuvio” M. Palta- 
navičia.

'Bendradarbiai dalyvavo šie:
Justas žižis, A. S.'Trečiokas, 

P. Bukšnaitis, P. MikOlainis, J. 
Mikdlainienė, V. Lazdynas, K. 
Sirvydienė, P. Sakaitauskas, P. 
Bajoras, Kun. J. Gritėnas, J. V. 
Baltru'konis, V. K. Račkauskas, 
A. Ivaškevičius, M. Vasiliaus
kas, A. B. Strimaitis, Pp. Gri
mai,' Pp. Karbonskai, P. Narvy
das.

Svečiai: Ona Jaškevičaitė, A. 
Karpavičius, J. M. Danielius, J. 
Ambraziejus, K. Norkus, A. že- 
maitis-žmuidzinavičius, ir kele
tas kitų.

Suvažiavimo tvarkvedžiai .iš
rinkta: Pirmininkas — V. J. 
šliakys, pagėlb. — A. B. Stri
maitis. I sekretorium — K. S. 
Karpavičius, II sekr. — P. Ba
joras ; rezoliucijų komisija — V. 
K. Račkauskas, A. S. Trečiokas, 
J. O. Sirvydas.

Buvo aptarta laikraščių atsi- 
nešimas į Lietuvos partijas, į 
dabartinę Atstovybę Washing
tone, visuomeninės kultūros rei
kalai, laikraščlių saimtikiai su ben
dradarbiais, įkūrimas rašytojų-
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"KRIK*

SAN FRANCISCO, CAL,

Per visą kovo mėnesį mes tu
rėjome labai šiltą orą, viskas 
žaliuoja, medeliai ir žolės; Gol
den Gate Paikas rodos lyg ap- 
•smaikj'tąs visokių (gėlelių; lin
ksma čia gyventi.' Kiek žinoma, 
nei vieno Lietuvio čia nėra ku
ris neturėtų darbo, visi dirba. 
Daugumas išvažinėjo į kitus 
Kalifornijos miestus; nė darbo 
jieškodami bet pamėginti gyve
nimą kitur, ant vietos nusibodo. 
Taipgi ir musų TMD. 4-tos kuo
pos buvusia rėštininkas, Justi- 

' nas Adomaitis, pasitraukė iš čia 
į Los Angeles, kur Įstos1 į uni
versitetą ir pabaigs savo mokslą 
kaipo elektriškas inžinierius, 
čionykščiai Lietuviai labai .jo 
apgailauja, nes jis buvo vienas 
iš darbštesnių- Lietuvių patrio
tų, be pai'lsid darbavosi tarpe 
savo viengenčių skleisdamas ap
švietę ir brolišką meilę. Taigi, 
velijame jam 'gero pasisekimo 
jo moksle. Linksma yra kad iš 
musų tarpo atsiranda gabių vy
rų, .kurie nota negalėjo pasiekti 
mokslo prigimtoj šalelėj, hepa- 
metę energijos čia sunkiai už
sidirbę keletą dolarių eina mo
kytis! Tai pavyždis kitiems jau
nuoliams' Amerikoje gyvenan
tiems.

Taipgi, nesenai atkeliavo iš 
Australijos į San Francisco Lae- 
tuvis-milijonierius, Vincas Cuo- 
pas (Kuopas), apsistojo Palace 
Kotelyje. Būdamas ant laivo, 
per 28 dienas, vedė transakcijas 
bevįeliniu telegramų pirklybai 
namų, uždirbdamas $15,800. At- 

I vyko čia paraginti Amerikos pi- 
, niguočius prie' geresniu susinę- Vin Ras i , ,' i Šimų piiklyboj tarp Australijos 

ir Amerikos; taipgi jis perka 
už $250,000 mašinerijų savo fa- 

. i___ j 28 d.™Suvienytose Valstijoše’bū- brikams. Pabuvęs, jie žada va-
leptynias pilnas ir septynias į to’23 neautorizuoti angliakasių žinoti į New Yorką, is kui va- 

- - • strjeikai kuriuose dalyvavo apie žinos į Lietuvą. Lietuvoj jis ža-
^5 f) O U zJ o * JI v v w o Ir 11 11 1 o v , — . ■ « , • «• ■ «• — ■pdą atidaryti > kelias dirbtuves, 

vėliau, pasiėmęs su savim savo

žurnalistų draugijos, spaudos is 
knygų platinimas, jaunuomenės 
švietimas, ir 'tt. ir tt.

Suvažiavimas užsibaigė neriš
lioj, bal. 8 d., 6 vai. vakare.

Koresp.

PITTSBURG, PA.
Laukiama “Juozapo ir Zelbo-1 

ros”. Pasklidus šiame mieste 
paveiksluotiems apgarsinimams 
•didelio bibliško veikalo kurį sta
tys Olevėlandb artistai, visi vie
tos Lietuviai tuomi susidomėjo.

ši jautri bibliška meilės dra
ma gerai žinoma kiekvienam; ji 
yra įvykus Egipto didybės die
nose, pirm tų laikų kada prasi
dėjo žydų vergija paraonų že
mėj iš kurios paskui Maižiešius 
turėjo žydus išvesti.

Drama apima Juozapo, Jokū
bo sūnaus, patekimą į Egiptą, 
vergų Potiparuij paraono karve
džiui. Potiparb' žmona Zelbora 
Juozapą pamyli,-ir su tuomi pra
sideda jos slaptingi meilavimai- 
si prie Juozape, nekentimas sa
vo vyro, kova su kita moteriš
ke, vaidelytę Asenkta, kuri irgi 
Juozapą mylį; ir Juozapas myli 

iją. Zelbora iki paskutines va
rosi išgauti Juozapo meilę, bet 

I kada nepasiseka, ji Juozapą ap
skundžia"^ savo vyrui, sugryžu- 
siam iš karės, buk Juozapas no
rėjo ją sugėdini'Potiparui' na-! 
mie nesant. Juozapas ■ patenka! 
į kalinį.

Antras aktais atvaizdina Fa
raoną susirupinusį apie savo di-| 
delius sapnus — septynias rie- j Nuo gruodžio 6 d. iki vasario I 
bias ir septynias liesais karves, Į" 
ir st 
tuščias varpas. Faraonas ginei-;' n n , . . . , -KT ..... . , . . . , , |26,.000 darbininku. Nuostoliai
jasi su kunigu apie tuos (sapnus, neiškasta anglimi per visus bu- 
kunigas jų neišaiškina, o prašo , va apie 243,000 tonų.

ANELĖ AKELAITĖ 
pažymi darbuotoja Pittsbur- 
go moterų taiutinirikių tarpe. 
Ji dikčiai darbavosi prie, su
organizavimo vietos moterų 
Sandariečių kuopos, kurios ji 
yra sekretore. Ji taipgi yra 
A. L. T. Sandaros centro iždo 
globėja.

daugiau aukų kad dievai pagel
bėtų sapnus išaiškint. Bet Fa
raono šinkorius užsimena apie 
Juozapų, Faraonas liepia jį pa- . 
vadinti, ir taip Juozapas išaiš
kinęs sapnus lieka, paskirtas vy
riausiu afit Egipto ir gauna už |, 
pačią Kunigo' dukterį Asenatą.

Tą veikalą Pittsburgiečiai ir 
apielinkių Lietuviai matys čia 
gegužio 5 d., subatos vakare, 
.Birmingham Turn Salėj,'ant Ja
ne Sti, S. S., tarpe 17 ir 18 gait. I 
" Vietos Sandaros kuopos ir jų! 
vadai smarkiausia darbuojasi i 

| perėdami padaryti tą perstaty- 
i mą pasekmingu, kadangi pelnas 
eis Sandaros centrui,

Geriausi
Cigarietai!

senus tėvus sugryš atgal į Aus
traliją.

Pamatęs1 antgaivį vietiniame 
laikraštyje amt pirmo puslapio, 
“LITHUANIAN MILLIONER 
VISITING SAN FRANCISCO”, 
netikėjau savo akim, turėjau 
dar sykį perskaityti, galų gale 
datyriau jog teisybė. Matyti 
kad tarp musų, Lietuvių, taipgi 
randasi milijonierių. Gerai bu
tų kad p. V. Kuopas nuvažiavęs 
į Lietuvą padarytų sutartis s.u 
turtingesniais Lietuviais užve
dimui prekybos su uasdeniu, tuo 
jis pagelbėtų musų šalelės pre
kybai, padėtų pagerėti finansiš
kam ir ekonomiškam stoviui.

. šikšnosparnis.

GERB. SPRAGILAS LAIK-

Redaktoriai nutarė slap
ta susiorganizuot ii*- sekan
čiame seime 'pakelt smarkes
nę kovą prieš zecerius ir pa
naikint jų panaikinimą' dėji
mo tų ženklelių, ir gal nuo 
tada mes vargo žmoneliai 
sulauksime naujos gadyriės 
kada be bėdos galėsimi laik
raščiui skaityti.

Po to pakilo dar didesnis 
klausimas kurio temą' jau 
iš sienai mūšų cicilikai yra x' 
ištampę' : Kas pirma atsira
do, ar višta ar ’kiaušinis. — 
O šiame seime tarp redakto
rių ir žecerių kilo ginčai už: 
Kas svarbesnis, zeceriai ar

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. 
TEČIAU šioje šalyje daugelis tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais maisto produk
tais. ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei klausimas 
kas geriaiišia tiktų panaudoti!

SUPRANTANT tai, The Borden Company1 pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjui ir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumo Lietu
vėms Šeimininkėms nurodymus daugybės žymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maišto produktų?
ŠITOJI serija receptų ir nurodymų telpa kas sa
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudinga Šei
mininkėms. Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuo- 
kit j knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. ''NEW YORK

KAIP TĄ PAGAMINTI
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1 saukštuka šviesto

Sutarkuota 1 lemono
žievė

lukštas

Evaporated Pienas yra dusyk, riebesnisBorden s
vartok pusę vandens ir pūkam paprastas pienas.

se Borden’s Evaporated vietoj paprasto pieno. Jci-
jusų turimi receptai valgiu gaminimui nurodok u

artokit to vieton tokią dali
Gorden’s Evaporated.

RECEPTAS No. 26
LEMONO MERINGINIS PAJUS

Sumaišyk pieną ir vandeni dubaltavam vir
dulyje, dadėk cukru ir kornu krakmolą; pil

Paskui dadėk druska ir kuomet kiek atves
įmaišyk lemono skystimą ir tarkuotą žievę,
supilk i miltini lukštą, aptepk meringu pada
rytu is dvieju kiaušiniu baltymų ir trečdalio
puoduko miltinio cukraus, ir kepink lengvai
pečiuje per 10 muiutu iki meringas bus kie-

arudaves.r gražiaitas

% puoduko Borden s

vandens
l'/i puoduko cukraus

krakmolo
2 kiaušiniai

FYRAS ŪKIO PIENAS SU PALIK
TA JAME GRIETINE

mes.

SUDĖTINIAI

Evaporated Pieno
% puoduko karšto

arba pavaduotojo
Skystimas 2 lemonų

4'/z šaukštuko komų Žiupsnelis druskos
1 keptas miltinis

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

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.

nai sumaišyk viską, ir virk per 15 minutų, 
nuolat maišant. Atskirk kiaušinius, suplak 
trynius lengvai, sumaišyk su biskiu karšto 
pieno, supilk ir įmaišyk į tą tirštą mišįnį ir 
virk dar oenkias minutas. nuolat maišant.

reikaiingumn grietinės

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

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

Vardas.

Adresas __

unsweetened
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NAUJI KANKINIAI
Jau musų tie seni berneliai vi

sai paliko nelogiški. Dar vis 
ikšiol turėjo 'truputį gėdos, nors 
ir nešiojo nelogiškais rūbais, 
būtent ilgais žfponais, atbulais 
kalnieriais. Dar ikšiol buvo ga
lima su jais susikalbėti. Bet 
įabar jau visai negalima — tie
siog pakvaišo.. Prisirinko iš da
vatkėlių Amerikoje pinigėlių ir 
jau gali Lietuvoj prisistatyti 
klioštorių ir prisirinkti jaunų 
merginų, žinoma, dar nekaltų, 
ir taipgi vaikinų, ir iš jų pada
ro šventuosius kad gyvi žinotų 
jog jie yra šventi.

Tuo prakilniu šventinimo dar
bu čia Amerikoj užsiimk Kun. 
Kemėšis, 'o Lietuvoje Kun. Bu
čius. Mat kaipo profesorius jis 
geriau ^nujaučia katras, tinka į 
šventuosius pakelti. Kaip’ se
niau taip ir dabar, paprastas 
darbininkas nebus šventas, nes 
jis nemoka būti dukaunu, jam 
reikia šventieji užlaikyti ir už
dirbti jiems duoną. ,

Sulyg to (profesoriaus prane
šimo, kandidatas į šventuosius 
dabar yra V. Čarneckis, dabarti
nis klerikalų tremtinis iš Lietu
vos. Kauno “Laisvė” šitaip sa
ko: “V: Čarneckis yra didžiau
sias kankinis, jis daugiau ken
čia ir už Kristų; Kristų kankino 
žydai, o V. čarneckį bedieviai.”

Taigi matot kaip V. Čarnec
kis iškeliamas Į šventuosius. Jau 
dvidešimtame amžiuje atsiran
da didesni kankiniai ir už Kris
tų;

žinoma, nėra ko stebėtis, pa
saulis nestovi ant vietos, viskas 
mainos, atsimainė ir kankynės, 
atsirado ir didesnis kankinis už 
Kristų, būtent V. Čarneckis.

Tik jau jo kankinimas yra 
geresnėse aplinkybėse kaip bu
vo Kristui; Kristus buvo neve
dęs, nes tada nebuvo vyčių ir 
vytaičių ir neturėjo iš ko pasi
rinkti, o V. Čarneckis atsirado 
viena tokia. Kristus buvo bied- 
nas, o V. Čarneckis turtingas, 
nes gauna didelę algą. Tai ma
tot kokios permainos ir stebuk
lai šioje gadynėje. Tik dabar 
norėtųsi sužinoti nuo profeso
riaus (Kauno “Laisvės”)' kaip 
dabar per bažnyčias darys, ar 
dar minės Kristų ir jo kanky
nes, ar jau V. čarneckį ir jo 
kankynės? Ar iš savo pusės 
patarčiau kad butų įvesta naujo 
kankinio bei genijaus, Vf. Čar
neckio, garbinimas.

Tik vėl mane baimė ima, ko
de! gi V. Čarneckis turi ‘būti 
šventas, o ne tas šventas berne
lis Purickis? Juk jis daugiau 
kankinosi su šmugeliu ir su mer
gelę Jagama'staite. Kodėl jis ne
gavo kankinio vardo; arba Kun. 
Garmus kuris tiek prakaito iš
liejo iki surinko bedievių pirk
tus Lietuvos 'bonus, iki juos vi
sus pašventino, o iki juos praleis 
irgi daug vargo turės "padėti? 
O vienok profesorius nepaskyrė 
jų šventųjų vieton.

Reikėtų visoms davatkoms 
prieš. tokią neteisybę užprotes
tuoti Ne-Kankinis.

RAŠTININKŲ SEIME
Aš, gerb. Spragilas, kai

po vyriausia gaiva Slaptos 
Spragilų Sąjungos, kaipo 
“Dirvos” nuolatinis kreve- 
zotojas ir skaitytojų vargin- 
tojas, ir šonkaulių jieškoto- 
jas, buvau užkviestas j re
daktorių ir rašytojų suva
žiavimą. Gerb. red. pridavė 
man mandatą, kad kiti su
važiavę nepavydėtų man 
kalbėt, ba žmogus nieko ne
kalbėdamas suvažiavime iš- 
rodai kad nieko neišmanai, 
nors ir didžiausias pilozopi- 
jas sėdėdamas primislint

Važiuoju j šeimą su tokia 
slaunia ypata kaip gerb. re
daktorium iš Klevelando.

Susėdam abudu j trūkį, ir 
misliu sau, važiuodamas su 
redaktorium per visą naktį 
galėsiu prisiklausyt jo kal
bų apie visokius mokslus, o 
paskui seime galėsiu šnekėt 
visiems ir išrūdysiu labai 
augšto mokslo vyras.

Ale visu kėliu jis nei burbt 
apie mokslus man neprasi
tarė, o įtik taip bai’kas krėtė 
ir apie šonkaulius šnekėjo 
ir šiaip ką pasakojo. Mis
liu sau, nieko nepešiu su 
juo; reik kentėt iki nuva
žiuosiu į Bruklyną, ten bus 
daug redaktorių, ir. kada jie 
ims kalbėt apie visokius mo
kslus ..tada aš tikrai moky
tas pastosiu?

Ale ir tenai to neradau: 
susieina visos didžiausios 
musų protiškos galvos, susi
sėda vienas prieš kitą arba 
prie kito, ir vėl tik juokus 
krečia kada neina sesijos, ir 
baikas pasakoja ir niekus 
šneka, o apie mokslus aš nie
ko negirdžiu.

Tada dasiprotėjau: juk ir 
kriaučius apie savo darbą 
su kitais susiėjęs nesipasa- 
koją, ir šiaučius nekalba ką 
jis daro su skūra, ir duonke
pis apie savo amatą nešne
ka, ba tai yra jo kasideninis 
darbas. Taip ir gerb. redak-

rędaktoriai?
ZeceHai arba raidžių sta

tytojai prirodinėjo faktiš
kus argumentus kad jeigu 
jų nebūtų nebūtų pasaulyje 
•nei mokslą, nei knygų, nei 
laikraščių, nei žurnalų, .nei 
plakatų, ir pasaulis būtų 
tamsus, niekas nežinotų kas 
ant svieto dedasi, kokį išra
dimą kas padarė, ką kas pa
rašė, ar kad Lietuvos kle
rikalai Seimą išvaikė, ar kad 
dvi bobos kur susikoliojo. 
Nebūtų zecerių, nebūtų nei 
gerb. Spragilas pagarsėjęs, 
nei “Tarka” negalėtų tar
kuoti,1 nors butų ką, nei Po 
Medžiu žmogus negalėtų pa
mokslų sakyti, nei Sandarie- 
čiai “Keleivio” vištą pešti, 
nei SLA. nariai apie aukso 
konkursą nežinotų, nei “Ar
tojas” neturėtų ką arti.

Vienu žodžiu, klausimas 
apie tai kas pasaulyje svar
besni: zeceriai ar redakto
riai, buvo rimčiausias klau
sima^ Po ilgų ginčų priei
ta prie kompromiso kad be 
redaktorių zeceriai neturėtų 
ką statyti ir spausdinti, ir 
todėl kiekvienas savo vietoj 
visada buvo ir yra reikalin
gas. .

Visu seimo laiku visi — 
ir gerb. redaktoriai, ir ben
dradarbiai, ir literatai, ir 
korespondentai ir ■ agentai 
ir gerb.' Spragilas buvo ge
rame upe, ir per dvi dienas 
išsėdėjo krėslus prispaudę, o 
upas dar labiau pakilo kada 
seimas pasibaigė: Visi en
tuziastiškai šoko nuo krės
lų, vilkosi žiponus, movėsi 
skrybėles ir bėgo kas sau, ar 
būreliais kur turėjo pasisky- 
rė- "c1

Gerb. Spragilas su Slaps
tos Spragilų Sąjungos Spra- 
gilaičiais nusidavė į slaptą 
savo 'šešiją, kur prie muzi
kos ir Juokų užbaigė pasku
tinę šlaunų ypatų suvažiavi
mo sesiją kokios niekad ne
nusibosta.

toriai džiaugiasi kad nerei
kia jiems apie tokius daly
kus kalbėt iš ko jie duoną 
yąlgo.

Seime aptarta šitokie la
bai svarbus dalykai specia- 
lėsė sesijose pertraukas pa
darius pietums ir vakarie
nėms: Vienas įneša kad vi
si redaktoriai turi apsivest. 
Ale aš, gerb. Spragilas, ne
prigulintis , prie redaktorių, 
tik jų stoną žinodamas, pa
daviau prie įnešimo pataisy
mą kad turi rast sau šon
kaulius visi tie redaktoriai 
kurie dar jų neturi, ba kiti 
jau senai juos turi.

Buvo pakilęs klausimas 
kur reikia dėt raidžių uo
degaites, ai’ viršuj, ar apa
čioj. Kaip visi sutvėrimai 
neapsieina be uodegų, išsky
rus žmones, tai ir raidės tu
ri turėt -uodegas ir ragus, 
ba jos prie žmonių neprigu
li.

Ir šiame seime liko atide
gta kova tarp zecerių ir re
daktorių už pernešimo žen
klelius. Redaktoriai reika
lauja kad butų dedama viso
se eilutėse pernešimo ženk
leliai laikraščiuose prie žo
džių kurie skeliasi pusiau, d 
zeceriai nubalsavo kad jie 
nedės tų ženklelių (-) kur 
jiems nepatiks, ir todėl skai
tytojams pasilieka ir toliau 
vargintis skaitant iš vieno 
žodžio du, ir nesuprantant 
ką tas reiškia kada eilutėj 
nepadėta “pemešiko”.

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomia 
nuo 10 iki 12

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

Inėiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph ’1906

Dr. T. A. Hanlen 
tSj DANTISTAS tSt‘.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1195 E. B Strsst 
Cleveland, Ohio.

Randolph 2377

Gydytojas ir Chirurgas į
DR. ADOMAS SZCZYTH

982 E. 79 St., Cleveland, O'. 1
— Telefonai — j

Rosedale 5758, Princeton 431 J

Valandos: tik vakarais nuo 7 J 
iki 9 vai. <

Nedeldieniais nuo 3 iki 4 v.al į

Dr, Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVĖ.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų'. Atdara 

. subatomis ir kitais vakarais.

z
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Lietuvoj nev 
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krauju.

Bd šiolei i 
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“Kokią valdi 
ventojai išs 
ir buna”, 
reikia pakš 
čiau pasva 
žmonės ne 
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žut-butinę 1 
špatavimo s 
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sis nužudyt 
dus; jie net į 
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Tekios ifcvai
Lietuvos žmi 
Prieš tą reiki 
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Liaudininku 
pripažįsta vis 
są pažiūrų ži 
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pažiūras.

DABAR .D 
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NIAM IŽDUI 
tautinių laikr 
jas ar per Sa 
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Prezidentas 
Tarp tauri

Prezidentas J 
žfs iš pasilsio, ę 
ti su savo sumai
rika pataptu na 

' teismo, nežiūrint
tai "prieš taraujant 

, Birding, su sai 
metė Amerikos pri 
tarty Sąjungos, ki 
įkūrė. Bet kadanf 

'į'tfflfizmas eina iš ir 
mi negalima pasižyn 

-nori pasižymėt taiko 
neš1 tik už tai niokjd 
dabar žmonėms meds 

Bent iki šiolei, Ht 
kno neįstengė pasižyn 
n tautoje nei pasaul;

Hardingo partijos i 
rie prieštaravo Tautų 
®tar intaria jog Suv 
prisidėjimas prie pasai 
ano butu tik inėjimai 
Stingą pėr užpakaline
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faktoriai nutarė slap, 
usiorganizuot ir sekan
te seime pakelt smarkes- [ 
cvą prieš zeceriusirpa- ! 
int jų panaikinimą dėji
ku ženklelių, ir gal nuo ■ 

mes vargo žmoneliai 
aksime naujos gadynės į 
i be bėdos galėsim laik
ius skaityti.
> to pakilo dar didesni 
simas kurio temą jam ♦ 
enai musų cieilikai yra 
upę: Kas pirma atsin- i 
lt višta ar kiaušinis. - I 
nne seime tarp redakto- 
r zecerių kilo ginčai ui: f 
svarbesnis, zeceriai ar Į. ' 
ktoriai?
■ceriai arba raidžių sta- j 
jai prirodinėjo faktiš- į 
argumentus kad jeigu i 

ebutų nebūtų pasaulyje [ 
mokslo, nei knygų, na 
■aščių, nei žurnalų, na 
atų, ir pasaulis butų ■ 
;us, niekas nežinotų kas ; 
svieto dedasi, kokį isra-Į 
į kas padarė, ką Ims pa- į 
, ar kad Lietuvos kle- r 
lai Seimą išvaikė, ar kad 1 
bobos kur susikoliojo. r 
itų zecerių, nebūtų na t 
. Spragilas pagarsėjęs, į 
“Tarka” negalėtų tar- ' 
i; nors butų ką, nei Po j 
žiu žmogus negalėtų pa- ‘ 
siu sakyti, nei Sandarie- Į 
“Keleivio” vištą pešti, Į 

SLA. nariai apie aukso 
mrsą nežinotų, nei “Ar- 
j” neturėtų ką arti 
enu žodžiu, klausimas r 
tai kas pasaulyje svar- , 

i: zeceriai ar redakto- f" 
buvo rimčiausias klau-' 
su Po ilgų ginčų priei- 
*ie kompromiso kad be 1 
torių zeceriai neturėtų Į 
atyti ir spausdinti, ir Į 
kiekvienas savo vietoji 
a buvo ir yra reikalui- ,

Nuo Redakcijos
“KRIKŠČIONIŠKAS” BARBARIZMAS

u seimo laiku visi — 
rb. redaktoriai, ir ben- ■ 
irbiai, ir literatai, ir t 
spondetitai ir ■ agentu 
■rb. Spragilas buvoge-1 
; upe, ir per dvi dienas į 
ėjo krėslus prispaudę, b [ 

į dar labiau pakilo kadi Į 
įas pasibaigė. Visi en- 
astiškai šoko nuo krės- r 
vilkosi žiponus, movėsi 
■bėies ir bėgo kas sau, ar Į 
sliais kur turėjo pasisky-

erb. Spragilas su Slap 
Spragilų Sąjungos Spra- 
ičiais nusidavė i slaptą 
> Sesiją, kur prie muš- 
ir Juokų užbaigė pasta- 
šlaunų ypatų suvažiavi 
sesiją kokios niekad ne- 
ibosta.

L J. ŠEMOLIUNASj
Akių Gydytojas

Ofiso ralssk
10 ryte iki J

Nedėliosi 
nuo 10 iki 9: 

irsis ofisas atdaras noo 7 ibi į 
9 ir St. Clair (virš Aptieks) 
Ineiga iš E. 79th Street I 
Telefonas Randolph 1906 r

Prcspeet 201.

Dr. T. A. Hanlen 
txt DANTISTAS

C EIMĄ išvaikant, kaip vė- 
lesnės žinios sako, mu

sų “krikščionįs” buvo prisi
rengę prie kraujo pralieji
mo: mažiausias pasiprieši
nimas iš kurio nors kitos 
partijos žmogaus butų iš
šaukęs šaudymą ir areštus. 

z. “Krikščionįs” slaptai su
organizavo galvažudžius iri 
kitokius niekšus kuriems pa
imti ginklas ir eiti prieš sa
vo brolį, pasirengus jį nu
žudyti, yra tik žaislas. Tuos 
niekšus, vadovaujamus ku
nigo, susivarė į Seimo rū
mą, ir tada Seimo pirminin
kas drebėdamas perskaitė 
4*kirikščioniško” prezidento 
“dekretą” paleidžiantį Sei- 
pradžiugo, nes jie viską ži- 
pardžiugo, nes jie viską ži
nojo, na o kitų partijų at
stovai iš nuostabos apsidai
rę aplink save pamatė atkiš
tus į juos revolverius, ir štai 
■“krikščioniški” galvažudžiai 
ragino visus išeiti iš salės.

Musų “krikščionįs” įkūrė 
Lietuvoj neva “fascistų” or
ganizaciją surašydami į ją 
vaikėzus ir kitokius gaiva
lus gatavus žaisti su žmonių 
krauju.

Iki šiolei Amerikos Lietu
viai moderatistai sakydavo: 
“Kokią valdžią Lietuvos gy
ventojai išsirinko tokia lai 
ir buna”. Dabar tą sakinį 
reikia pakeisti, 'reikia šal
čiau pasvarstyti. Lietuvos 
žmonės neišsirinko tokios 
valdžios kokia dabar yra — 
niekas ir nesapnavo kad ke
letas karštagalvių eidami į 
žut-butinę kovą už savo vie
špatavimo antmetimą Lietu- _ 
vos žmonėms imsis tokių 
barbariškų priemonių. Gin- 
klas — šautuvas ir kitbkis—’j 
šią gadynę tinka tik gintis 
nuo barbarų-užpuolikų, bet 
ne rengti užpuolimus po> n ALANDžIO mėnuo dar vis 
priedanga tikėump, ekrijęš- D tebeturi praėjusios žiemos 
čionybės, bažnyčios. I gražius nakties dangaus vaizdus,

Laukdami naujo Seimo bet sykiu jis ir bus tų gražumų 
laukiame ko nors baisaus. Į pabaiga, nes jau tie vaizdai pra- 
Musų “krikščionįs” pasiryžę | džioje šio mėnesio anksti pra
laimėti rinkimus. Jie juos Į dingsta-nusiieidžia vakaruose, o 
bandys savo naudai perver- toliau dar anksčiau nusileis, ar- 
sti su pagalba ginklų, su pa- ba dings sykiu su saulės nusilei- 
sitarnavimu tų galvažudžių, j 
“fascistais” vadinamų. Jie 
bandys ginkluotais užpuoli
mais išardyti kitų partijų 
susirinkimus kame bus kal
bama apie Seimą; jie kėsin
sis nužudyt kitų partijų va
dus ; jie net gali, ginklais ap
stoję, priversti kožną žmo
gų atiduoti balsą už “krik
ščionį” atstovą.

Tekios tvarkos ir valdžios 
Lietuvos žmonės NENORI. 
Prieš tą reikia kovoti dabar 
kol yra laikas. Reikia pa
ramos demokratiškesnei vi
suomenės daliai, Valstiečių 
Liaudininkų partijai, kuri 
pripažįsta visokią laisvę vi
sų pažiūrų žmonėms kurie 
fnoka toleruoti kitų žmonių 
pažiūras.

DABAR DAR LAIKAS 
SIŲSTI AUKAS OOLITI
NIAM IŽDUI. Siųskit per 
tautinių laikraščių redakci
jas ar per Sandaros centrą.

Šis Tas iš Lietuvos Kle
rikalų Tvarkos

“Dirvos” bendradarbis iš Lie
tuvos, skaitytojams gerai žino
mas savo parašu kaipo Laisvas 
Lietuvis, rašo sekantį laiškelį 
redakcijai:
Gerb. "Dirvos” Redakcija!

Prašau Redakcijos perduoti 
A. Praškevičiui, kuris prisiun
tė man per “Dirvos” B-vę 
knygų, kad kovo 14 d. š. m. 
esu gavęs iš jo siuntinį kny
gų, už ką tariu jam širdingai 
ačiū. Knygų siuntinyje ra
dau 20 egz. Negailite Tamiis- 
tos įsivaizdrnt kokia laimė 
mokytojui su mokiniais gauti 
iš kur gerų knygų. Knyga yra 
mums dvasinis penas! Iš kny
gų semiame mokslą; (knygose 
pasaulio turtai!

Šiuomi pasidalinsiu su Ta- 
mistomis politikos įspūdžiais 
Lietuvoje. Juodas internacio
nalas Lietuvoje uždėjo leteną 
ant žmonių laisvės; pažangie
ji žmonės be teismo baudžia
mi, žvalgyba siaučia lyg prie 
Rusų žandarai su “ochranka”. 
šiomis dienomis Respublikos 
prezidentas Stulginskas palei
do Seimą už tai tik kad pa
starasis nepasitikėjo Galva
nausko kabinetu. Krašte rim
ta padėtis; galima laukti rau
donųjų ar fašistų-klerikalų re
voliucijos. Klerikalai svajoja 
pastatyti diktatūrą kad panai
kinti tie trupiniai demokratiz
mo.

Aš irgi asmeniškai nuken
tėjau už “Revizorių” — gavau 
300 litų pabaudos arba 3 sa
vaites kalėjimo. Apeliavau į

augštesni teismą, tai man pa
baudą įnešti atidėjo iki birže
lio 1 d. Mane išdavė mano 
draugas mokytojas kuris pa
norėjo prisimeilinti klerika
lams. Lietuvoje nėra nei žo
džio nei spaudos laisvės. Lai
svė mirusiems, o gyviems — 
kalėjimas. Kuo pasibaigs ne
žinia. Ilgaskverniai pilnai čia 
viešpatauja, nes sudarė sau 
Lietuvoje išsvajotą “Dangaus 
Karalystę”, o mus “pragaro 
galybėms” padovanojo. Mes 
mokytojai esame persekioja
mi lyg šunes, nes be klebono 
"žymės” negalima nūdien Lie
tuvoje mokytojauti. Aprūpin
ti materiališkai irgi esame el
getiškai, nes gauname tik 130 
litų į mėnesį.

Laisvas Lietuvis.

SMULKENOS
Katalikiškai Meldėsi

Katalikiškas “Dar-kas” N. 34 
rašo kad Lenkijos visi augšticji 
valdininkai Varšavoje buvo su
ėję į katedrą ir giedojo “Te 
Deum laudamuB” sykiu su dau
geliu kunigų ir vyskupų > dėkuo- 
dami Dievui už laimingą pavo
gimą Vilniaus, su aiiantų pagal
ba. Pirm dviejų metų BroOkly- 
ne prakalbose Mikolainis pami
nėjo Len'kus-katalikus plėšiant 
Lietuvą tai “Darbininkas” laibai 
Mikolainį nupeikė.

Stoka Butų-Namų
Seime Kubickis, bolševikas, 

labai smarkiai kalbėjo apie sto
ką butų kuriuose darbininkai 
nieko nepaisydami “susikiša”, 
nuo ko Seimas pasileido juokais.

iki 7 v»landai vakan

13M E. » Stnct 
Cleveland. OMa.
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DL ABOHAS Mffll

— Telefonai — 
Rosedale 5758, Princetoa UI

Valandos: tik rakusia tm

Neėeldieniais noo 3 iki 4 vi į

Randolph 2377

Dr. Francis L Keonedj;
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS | 
VARTOJA GAZA IR 0KSIGEXI I

5402 SUPERIOR AVE
Karap. E. 55tk SL dėvėki

ijta seredoj po pietų. Atdu*

BALANDŽIO men 
DANGUS

dimu.
Vasaros periodas abelnai nė

ra žingeidus žvaigždėmis,' nes 
beveik visą vasarą, mes su žeme 
keliaujame toj saulės pusėj kur 
nėra jokių žymesnių grupių su 
didesnėmis žvaigždėmis, o tik 
paskiros žvaigždės viena nuo ki
tos toli keliauja, lyg bijodamos 
sykių/ su saule, (Visos į krūvą 
susispietę, iškepti žemę.

Viena ką šį pavasarį ir vasa
rą turėsime patraUkiantesnio 

Į tai dvi (planetas — Saturną ir 
Jupiteri, kuriodvi daibar pasi
rodo apie 9 vai. vakaro.

Iš praėjusių mėnesių žvaigž
dynų dar tebesimato žymusis 
Orionas su savo buriu žvaigž
džių; Gemini su savo dvynais; 
Taurus su Alddbaranu; Auriga 
su Kapella; Canis Major su Si
rijum; Canis Minor su Procyo- 
nu. Tos visos grupės tęsiasi iš 
pietų į šiaurę ir jau esti vakari
nėj pusėj meridiano kada su
temsta.

Rytinėj meridiano pusėj ran
dasi Regulus iš Levo konstelia
cijos, kurią galima pažinti dide
lio pjaultuivo pavidale, Regulus, 
gelsva žvaigždė, randasi pačia
me rankenos gale.

Didėji Meška dabar matosi 
šiaurrytyj po sutemos, o apie 10 
vai. vakaro buna virš gaivos. Ją 
galima pažint iš didelės pailgos 
Skrynios ar keturkampio, kurio 
rytiniam gale matosi ilgas išlen
ktas dyselis; nuo to turbut Lie
tuviškai ši konsteliacija pramin
ta Gryžulio Ratai, o iš klasiškų 
laikų ji žinoma kaipo Didėji Me
ška, kurios uodegą perstoto tas 
dyselis. Kitas skrynios galas 
turi dvi netolimai viena nuo ki
tos žvaigždes, ir jomis sekant į 
šiaurę susiduri su šiaurine žvai
gžde, apie kurią sukasi visos ki
tos žvaigždės, žemei sukantis 
aplink save.

Vėliau pasirodo rytuose gels
va žvaigždė Artcturas iš Bootes 

smo butų tik inėjimas į Tautų, konsteliacijos. Nuo jos į piet- 
Sąjungą per užpakalines duris, j ryčius sekant užeini baltą žvai-,

Prezidentas Harding už 
Tarptautinį Teismą

Prezidentas Harding, sugry- 
žęs iš pasilsio, pasiryžęs yra ei
ti su savo sumanymu kad Ame
rika pataptų nare tarptautinio 
teismo, nežiūrint tūlų tom griež
tai prieštaraujančių.

Harding, su savo partija, at
metė Amerikos prisidėjimą prie 
Tautų Sąjungos, kurią Wilsonas 
įkūrė. Bet kadangi dabar mi- 
Jitorizmas eina iš mados ir juo- 
mi negalima pasižymėt, Harding 
nori pasižymėt taikos žvilgsniu, 
nes tik už tai mokytas pasaulis 
dabar žmonėms medalius dalina.

Bent iki šiolei, Harding nie
kuo neįstengė pasižymėti nei sa
vo tautoje nei pasaulyje;

Hardingo partijos nariai, ku
rie prieštaravo Tautų Sąjungai, 
dabar intaria jog Suv. Valstijų 
prisidėjimas prie pasaulinio tei-

DEL TĖVYNĖS
APISAKA IŠ TRANSVALIO PRAEITIES

Svarto — Vertė Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)
— Taip. Aš sutikau vieną artimą ypa- 

tą, tik ką sugryžusį iš Europos, ir daug iš 
jo sužinojau apie giminaitį Henriką.

Karšta banga palytėjo Onos veidą.
— Labai geros žinios, — tęsė toliau 

Achtermanienė. — Už dienos kitos jis bus 
visiškai išteisintas nekaltu.

— Aš niekad ir nepamaniau kad jis bu
tų 'kuomi nors kaltas, — tarė Ona, ir iš jos 
akių nuriedėjo per veidus džiaugsmo aša
ros.

čia minimi dalykai visiems 
aiškus, išskyrus gal "Revizo
rių”, jeigu skaitytojai trumpas 
atmintis turi. Tuo vardu vaiz
delis tilpo “Dirvoje" pereitais 
metais. Jame buvo labai gražiai 
pajuokta tirti Trakų apskrityje 
viršininkai. Tas jiems matyt 
buvo perkartu, ir jie sušnipinė- 
jo patį autorių, ir štai girdime 
jog jis buvo nubaustas.

Tai tik pradžia. Reikia lauk
ti baisesnių dalykų — jeigu kle- 
rikalai-fascis'tai užims viršų Lie
tuvoje, (naują Seimą savotišką 
pasistatydami. Tada prasidės 
įkalinimas, ištrėmimas ir gal 
net deginimas žmonių už tokius 
raštus. Iš “krikščionių” to ga
lima tikėtis.

Lietuviams ar Lenkams?
Musų “Lietuvos Informacijų 

Biuras” renka žineles iš Ameri
kos Angliškų laikraščių ir sa
vaip pergrumulliavęs siuntinėja 
Lietuviškiems laikraščiams, ku
rie kentėdami literatišką badą 
ir talpina — mat gatavas dar
bas, redaktoriui lieka liuosa va
landėlė. Bet kaip svarbu butų 
kad tas L. I. Biuras surinkęs ži
nias iš Lietuvos laikraščių apie 
Lenkų visokius žiaurumus ir 
piktadėjystes Lietuviams daro
mas siuntinėtų Amerikos spau- 
dai-laikraščiams — tada tai at
liktų savo uždavinį. Dabar iš
rodo kad tas Biuras tarnauja 
Lenkams, Išlepdamas jų barba
rystes. Lietuvių laikraščiai tu
rėtų netalpinti daugiau to Biu
ro bulių.

Artimųjų Rytų konferencija 
atsinaujins Lausannoj balandžio 
15 d. Turkai pradės derybas su 
Grekais ir kitais.

gždę Spiką iš Virgo konsteliaci
jos, o ųųo įps Į vakarus visai ar
ti randasi (Saturnais, augščiau 
minėta planeta. Jodvi abi aiš
kiai matosi.

Spika, skaisčiausia žvaigždė 
iš Virgo konsteliacijos, persto
to kviečių varpą, kuiri yra ran
koje gausybės ir derliaus dievės. 
Virgo kaip ir kitos konsteliaci
jos turėjo daugelį vardų, ir sa
koma jog ji perstoto Grekų mi
tologijos gausybės dievę Ceres. 
Lietuvių senovinėj tikyboj ji bu
vo žinoma vardu žeminė.

Paskui Arkturą vėliau užeina 
ant dangaus Jupiteris, didelis ir 
aiškus žibutis, bet nemirgsintis 
kaip kitos žvaigždės. Jį ir Sa
turną iš to lengvai galima at
skirti nuo kitų žvaigždžių.

Nuo gelsvo Arkturo sekant 
biskelį toliau į rytus, aiškiai tė- 
mijant, galima užtikti gražų vai
niką vadinamą šiaurės Vainikas, 
nedidelis lankelis žvaigždžių, ir 
ne visai skaisčių, kurias tik ge
rai įsitėmijus galima matyti.

Toli šiaurvakaryje apie 10 v. 
vakaro suspingsi balta-mėlyna 
žvaigždė Vegą iš Lyros konste
liacijos. Ji bus matoma per vi
są vasarą. Pirma jos eina pažy
mi ir didoka konsteliacija Her
kulio. ši konsteliacija nors tur
tinga pasakomis, bet neturi nei 
vienos žymesnės žvaigždės kuri 
pagelbėtų paprastam tėmytojui 
ją išskirti iš kitų žvaigždynų. iJ 
prasideda tuoj kur baigiasi pa
minėtas šiaurinis Vainikas, gu
li į rytus nuo jo.

Šiuomi tarpu geriausia gali
ma persi,tikrint pasakos teisin
gumą apie KaSsiopejos konste
liaciją. Ta konsteliacija, pavi
dale raidės W matosi apačioje 
Šiaurinės žvaigždės. Ji keliau
dama aplink šiaurinę vienu tar
pu būna augštyn kojom, kitu 
tarpu kaip reikia, šitokį paže
minantį likimą Kasiopėjai nym- 
fos išmeldė vandenų dievo Nep
tūno už tai kad Kassiopeja gy
rėsi ir didžiavosi esanti gražes
nė už jūrių nymfas. Nymfos 
taip 'supyko ant jos jog prašė 
Neptūno neduoti KasSiopejai nu
sileisti į jo karalystę-jurę, kuo
met visos kitos žvaigždės nusi
leidžia. \ Kassiopeja apeina ap
link šiaurinę iš rytų į vakarus, 
praeina pro jos apačią ir vėl kį- 
la rytuose. Visu tuo tarpu ji 
jTa matoma. Dabar yra jos lai
kas buvimo aname šone šiauri
nės. Tyrame ore ją aiškiai ma
tysit.

Vėl į Kudlas
Aliantams patvirtinus Lenkų 

apetitą link Vilniaus, Amerikie
čiai pradėjo organizuoti komite
tais Lietuvos kraštų vadavimui. 
Kemėšis net tarpsrov.inj suva
žiavimą pradėjo piršti, kaip Bu- 
kis vėl viską suvėlė, pakušinda
mas kataliką. Stulginskį paleist- 
išardyt-Seimą., kur dabar 'lark,e 
rinkimų naujų Seimo atstovų 
srovės intemps visas savo jie- 
gas kudlubtis, ir Lenkai turės 
liuosas rankas toliau terorizuo
ti Lietuvą. Taigi mukų katali
kai Seimo išardymu Lenkams 
daugiau padėjo negu anie tikė
josi.

Galėtu Pasinaudot — Neturi 
Iš Ko*

Velionis Papa Leonas 13-tas 
gruodžio 2, 1898 metuose jau 
suteikė 300 dienų' atlaidų vieną 
kartą dienoje, vfeudtinus atlai
dus kartą mėnesyje — visiems 
kurie kasdiena po 15 minutų 
skaitys bibliją. Katalikiškos bi
blijos neturime iki šiolei, ir žiū
rėkite kiek nuostolių turime ne
gaudami atlaidų! j Kunigas Ke
mėšis galėtų šauniai pastūmėti 
biblijos išleidimą vietoj landžio
ti į Atstovybę, kur ne jo vieta. 
Už skaitymą protestonų bibli
jos Vietoje atlaidų pelnome pe
klą.

Velionis šventas Pranas iš Sa
les (Saiezijušas) yra patronu 
katalikiškų redaktorių pagal pri
sakymą dabartinio Papos.

Kristus ir Mahometas
Vestuvėse Kanoj Galilėjos kur 

Kristus, jo motina Mergė Mari
ja ir mokintiniai dalyvavo, nete
kus vyno, Kristus permainė ke
letą kibirų vandens į vyną, ir pi- 
jokystė ėjo tolyn.

Mahometas apsireiškė apie 
600 metų po Kristaus. Kartą 
eidamas per kaimą pamatė- įsi
gėrusius nuo vyno vestuvnin- 
kuB. Ant rytojaus gryidamas 
per tą pat kaimą pamatė krau
juotą žemę, kur liudininkai Ma
hometui pasakojo sekančiai: 
“Vakar vestuvėse visi nusigėrė 
ir paskui pradėjo viens kitą žu
dyti, kaip liudija šie kraujo kla
nai”, ant ko Mahometas pasi
remdamas įrašė į Koraną šitaip: 
“Nei vienas Allah’o vaikas ne- 
ineis į Rojų kurs gers vyną”. 
Mahometas jau tada suprato 
girtybės kenksmą visai šaliai. 
Dabar Turkijoj yra pilna Kal
vystė, kuomet kri'kščionįs yra 
didžiausi girtuokliai.

Už pabučiavimą rinkutės ant 
vyskupo piršto visi pelno po 50 
dienų atlaidų.

Demokratas.

— Prezidento Krugerio šaukiamas, 
Henrikas neužilgo sugryš iš Europos. Ki
ta liūdnesnė žinia, mano mylima Onute: 
musų šalyje neužilgo prasidės karė — An
glai Transvalį puola.

— Karė?.... — stebėdamasi prabilo 
Onutė.

— Taip, Transvaliaus karė su užpuoli
ke Anglija. Jei tu nori gali tuoj važiuoti 
į Europą; o aš su vyru turiu paskubom 
gryžti į Johannesburgą.

— Ir aš kartu su jumis, juk žinote kad 
jus esate mano vienatinė draugė; dabar su 
jumis gyvenu — gyvensiu ir sunkiausiais 
laikais.

Achtermanienė pabučiavo jauną mer- , 
gaite; paskui skubiai patėmijo:

— Žinai ką, Onute, geriau eikiva į kam
barį, nes jau oras atvėso.

Ona apsistojo, ir atsiremdama į jos pe
tį inėjo į kambarį. Iš jos eisenos buvo ma
žai pastebiama kad net už artimų krūmų 
pasislėpęs žmogus nieko gerai nesuprato: 

pati ji eina, ar ją neša, tik girdėjo gar- 
ir karštą jos alsavimą.

Po to kada jos abi įžengė į namus, ir 
išlindęs iš krūmų nusekė paskui jas.

ar
šų

nės armotos. Paskutinė batareja lauko ar- 
motų kuopasekmingiausia buvo parvežta į 
Pretoriją dvi savaitės atgal. Taip jos bu
vo slaptai Lorenco-Markec pervežtos kad 
nieks nei nepastebėjo; armotos buvo pa
slėptos mediniuose kelmuose. O dabar duo
du klausimą: ar reikia pareikalauti Ang
lijos kad laike trijų dienų paimtų visą sa
vo kariumenę nuo rubežiaus ir jokių kitų 
kariškų jiegų į Pietinę Afriką nesiųstų?”

Visi parliamento nariai su dideliu ūžė
siu vienbalsiai priėmė tą prezidento rezo
liuciją. Karė buvo užtikrinta. Tą pačią 
naktį iš Pretorijos prie visų Transvaliaus 
telegrafo stovių pasirodė sujudinantis ap
skelbimas “Orloog”, apskelbiantis visuoti
ną mobilizaciją. Vakare vėl įvyko antras 
toks pat slaptas parliamento narių posėdis; 
per šį posėdį pasirodė ir Henrikas Dom- 
mers, kurį visi širdingai sveikino. Praslin
kus savaitei laiko visi Transvaliaus laikraš
čiai rašė apie jo žygius.

Dar po savaitei laiko misijonierius 
Achterman toj pačioj Pretorijoj Henriką 
Dommers ir Oną Tilę sujungė moterystes 
ryšiu. Jaunosios taip buvo veidas nušvi
tęs kad nebegalima buvo ir pažinti jog tai 
ta pati buvo kuri nepersenai vaikščiojo 
kaip mirties šešėlis. Paskutinę savaitę pas 
ją įvyko didelė permaina.

Kaipo valdžios narys ir žmogus neval
dantis rankos, Dommers negalėjo dalyvau
ti mūšių laukuose ir turėjo likti Pretorijoj.

Lirfkime kad laimingi karės įvykiai 
prisimintų jį ir jo jaunąją pačią!

(GALAS)

jis
Achtermanienė įvedus Oną į kambarį, jai 
pasodinus paliko, o pati išbėgo vyriškio'pa
sitikti ; pasitiko jį prie pačių durų ir įvedė 
į tą kambarį kur sėdėjctOna.

— Labą vakarą, brangi Onute! — iš- 
sigirdO’^iftib Susijudinimo dr^ba^tis vyriš- 
kio balsas, ir jauna mergaitė su sumišusiu 
balsu šoko nuo sėdynės ir puolėsi apkabin
ti savo mylimąjį.

Baigėsi 1899 metų spalio mėnuo. Pie
tinė Afrika laukė karės; rodos ir pati at
mosfera buvo pasiruošusi kaip prieš kokią 
audrą. Pretorijos parliaments susirinko 
slaptiems pasitarimams. Posėdžio salės 
durįs buvo tvirtai uždaryta ir sargyba ap
statyta kad niekas iš pašalinių negalėtų ĮI 
ridų įsigauti.

Karštai kalbėjo prezidentas Krugeris:l 
“Jau mes senai ruošėmės prie šios ka-l 

rėš. Visą pelną iš dinamito sandėlių aš su- j 
naudojau pirkdamas Europoj visokius gin
klus: armotas, šautuvus ir šovinius. Mus 
visi kaltino išlaidomis; aš tylėjau, taip kaip 
iš'tikrųjų bučiau ėmęs pinigus iš valstybės 
kasos neduodamas jokios sąskaitos apie jų 
sunaudojimą. Musų ginklavimąsi turėjo 
būti paslaptyj laikoma. Sulyg mano pata
rimo, Henrikas Dommers pasiėmė ant savęs 
visą kaltę tuose nežinomuose pinigų išaik- 
vojimuose, nors jis yra niekuo nekaltas; 
sulyg mano patarimo, jis norėdamas pa
dengti tas slaptybes bėgo Į Europą kad aš 
laisvai ir be baimės galėčiau visiems užtik
rinti apie išaikvojimo priežastį. Dėka jo 
pasitarnavimui tapo dar supirkta, paskuti-

APIE KŪDIKIO MIRTĮ
Veltui but sakyti kad naktis 

Bus jo amžina tamsuma —
Negalit jus matyt šviesybės 

Per ašarotą liūdnumą.
* Gyvenimo grožė nuvyto, r"

Brolis, sesuo verkia graudžiai;
Pradingęs vaikas iš šio svieto 

Nėr’ miręs bet miega saldžiai.
Sukryžiuotos rankutės mažos 

Dar meiliai tebmyluojamos;
Ir šviesesnės Esybės Dievas 

Spindulį siunčia palaimos.
Mirtis,' vėjas padangių klaidžiojąs, 

Nuolat lekia sparčiais sparnais;
Nuskynęs gėlę su savim nešas — 

Jus viltis saldžįausi virto pelenais.
Mirtis yra permaina, ne nykimas.

Po blankiausiais savo sparnais 
Ji slepia vaiką mirusįjį,

Skaidrų auksiniais plaukais.
Bebalsė didi mirties blėdis

Padarė jumis raudotojais;
Arčiau apglėbkite Kryžių 

Kur guli vaikas su miegotojais.
Nors baisų skausmą kenčiate, 

Ir jūsų širdįs apdraskytos,
“Prie manęs ateiti jį leiskite”, 

Saldus balsas iš augšto girdėjos.
Budrikas.

W

Lermas nieko nereiškia. Tankiai viš- 
padėjus tik kiaušinį kudakina taip gar-ta

šiai lyg ji butų padėjus kalną.

D. Šleževičienės ir 
V. Vencienčs 

Maršrutas

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

Gegužio mėn.:
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.

Jei nežinai kaip 
prisiūsk mums šitą paskelbimą ir mes 
pasiusimo jums penėjimo instrukcijas, 
Kūdikiu Knygą ir kitokias brangias in
formacijas, dykai.

ORDEN’S Eagle 
Pienas neturi 

nieko kito savy kaip 
tik gryną karvių pie
ną ir gryną cukrų, 
nis maistas jūsų ka
stas kūdikiams per 63 
metus ir yra vienati
nis maistas savo kū
dikiui duoti kada mo
tinos pienas jo neuž
ganėdina.

vartoti Eagle Pieną,

THE 
BORDEN 

COMPANY

BORDEN 
BUILDING 
NEW YORK
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

Katalikiškas Sabotažas

(Tąsa iš pereito num.)
Žvaigždės Regulo svarbą kokią ji turė

jo senovės laikuose gerai liudija daugybė 
Įvairių vardų jai priskirtų, didumoje kurie 
turėjo reikšmę galybės ir spėkos. Babilo
nijoj ji buvo vadinama • “Šarru”, Karalius, 
Indijoj vadinta “Magha”, Galingasis, Sog- 
dianoj “Magh”, Didysis, Persijoj “Mijan”, 
Viduris, tarp Turanų “Masu”, Karžygis, 
o Akkadijoj ji buvo subendrinta su penktu 
prieštvaniniu Karalium dangiškojo skliau
to. Arabijoje ta žvaigždė buvo žinoma po 
vardu “Karališkas”, Grekijoje turėjo reik
šmę Karaliaus žvaigždės, Rex.

Ant Nineviškių lentelių atrastų Nine- 
vos miesto griuvėsiuose, randama minint 
Regulus šitaip: “Jeigu didžiojo liūto žvaig
ždė yra nusiminus, žmonių širdĮs neturės 
džiaugsmo.”

Regulus yra viena iš taip vadinamų 
“Lunarių žvaigždžių”, ir delei to labai tan
kiai naudojama prie rodyklių navigacijoje. 
Rugpjūčio 20 dieną Regulus beveik randa
si saulės pozicijoj. Jis turi Siriško tipo 
žvaigždžių spektrą, ir artinasi prie žemės 
menamai su greitumu 5.5 mylių Į sekundą. 
Nekurie žinovai tikrina jog ši milžiniška 
saulė išduoda tūkstantį sykių daugiau švie
sos negu musų saulė, ir yra 160 šviesos me
tų atstu nuo musų.

Rašytoja Martin, kuri apdovanojo pir
mojo didumo žvaigždes individuališkumu 
kuris visados atskirs jų puikumą, ir pada
rys jas brangesnėmis žvaigždžių mylėto
jams, skaito Regulą kaipo kaimyniškiau- 
sią žvaigždę, kadangi ji esti matoma per 
aštuonis mėnesius kas metai. Sekanti iš
trauka paimama iš Sarviss’o “Per Visus 
Metus su Žvaigždėmis”: “Kuomet ši ‘Ka
rališka Žvaigždė’ pereina augštai meridia
ną paivasario vakaru, Įsivaizdinimai nusi
driekia atgal beveik visu keliu Ariečių ra
sės istorijos, ir Regulo spinduliai atgrąžina 
atgal sapnus apie Babiloną ir Ninevą, apie 
Grekiją ir Romą, apie Indiją, ir apie žvaig
ždes tėmijančius tyrynus Arabijos. Kyras, 
savo pergalinčiuose žygiuose, gal but lau
kė iš tos žvaigždės sau pagalbos ir padrąsi
nimo, kadangi ji buvo dangišku sargybiniu 
Persijos monarchų.”

Regulus pasirodo ant horizonto visai 
netoli pietus ir šiaurę dalinančios linijos, 
rytuose, šiaurėj tos linijos, apie 9 vai. va
kare Naujų Metų dienoje, ir pasiekia aug- 
ščiausį punktą danguose balandžio 6 d. 9 
vai. vakare.

Žvaigždė Beta Leonis, arba “Denebo- 
la”, sutrumpintas vardas iš Arabiško reiš
kiantis “Liūto Uodega”, yra žingeidi žvaig
ždė. Ji pažymėjo'dešimtą Arabišką mėnu
lio stotį vadintą “Keitėjas”, tai yra oro, ir 
Al-Biruni rašė apie ją šitaip: “Karštis pa
sišalina kuomet ji teka, ir šaltis pasišalina 
kuomet ji pradingsta.” Denebola yra vie
na iš žvaigždžių sudarančių taip vadinamą 
“Virgo Keturkampį”, didelį pailgą ketur
kampį iš žvaigždžių Denebola, Arkturus, 
Cor Caroli, ir Spika.

Astrologijoje Denebola buvo laikoma 
nelaiminga, užtraukianti nepasekmę ir pa
žeminimą. Jos spektras yra Siriškas, ir ji 
artinasi prie musų sistemos su greitumu 12 
mylių į sekundą. Sakoma jog ji yra apie 33 
šviesos metai tolumo nuo musų, o apie de
šimts sykių skaistesnė negu musų saulė. 
Labai gali būti jog Denebola buvo daug 
skaistesnė žvaigždė seniau negu yra dabar, 
kadangi Al-Sufi kalba apie ją kaipo “skai- j

sčią ir didelę pirmojo didumo žvaigždę ku
ri randasi ant uodegos”. Ji pasiekia meri
dianą 9 vai. vakare gegužio 3 d.

Gamma Leonis, taipgi vadinama “Al- 
geiba”, Arabiškai reiškiančiu “Kakta”, yra 
viena iš puikiausių dvilypių žvaigždžių vi
same danguje. Doberck apSkaitliuoja jos 
periodą esant dviejų šimtų metų. Abi tos 
žvaigždės galima labai gerai matyti trijų 
colių teleskope, turinčiame 130 padidini
mo spėkos, ir žymus skirtumas jų spalvų 
duoda gražų vaizdą. Jų spalvos yra skais
ti rausva ir žalsva geltona. Herschel atra
do tą jų dvilypumą 1782 metais. Ta žvaig
ždė artinasi prie musų sistemos su greitu
mu 24 mylių į sekundą.

Delta Orionis nešioja Arabišką vardą 
“Zosma”, kas reiškia Juosta. Ulugh Beg 
vadino ją “Duhr”, “Liūto Kupra”. Chini- 
joj ji buvo žinoma po vardu “Didysis Val
stybės Ministeris”. Sakoma jog ji artinasi 
prie musų su greitumu devynių mylių į se
kundą.

(Bus daugiau) 
W

LAIMINGAS
Laimingas tas žmogus kurs mokslą 

pažįsta;
Jis tada kaip gėlė skaistutė pražyšta. 
Laimingas kur tamsos ir vargo nebijo, 
Kuris tamsias šmėklas nuo savęs nuvijo. 
Laimingas kas audrų ir keršto nejaučia, 
Tam dainų akordai ramumą vien audžia. 
Laimingas kurs meilės žiedelį gal skinti 
Ir puikų vainiką dorybės supinti.
Laimingas kurs keršto širdyje neturi, 
Su meile ir šypsą į viską tas žiuri. 
O dar laimingesnis kurs gali rašyti, 
Ir mokslo slaptybes pasauliui sakyti!

J. Gogelis.

MANO DAINOS
Nors mano sieloje audra begalinė, 
Bet lygiai, vienodai kilnojas krūtinė, 

Lyg Nemuno .vj^lnįs nakčia.
Buities aš verpetu visai neatboju, 
Nors liūdnai graudingai dainelę dainuoju

Gaivinu sau širdį slapčia.
O dainos tos mano! Taip širdį gaivina, 
Sustiprina dvasią, skausmus nuramina, 

Lyg žavinti tyla nakties.
Jas vien tebegirdi tik naktį; žvaigždėtos, 
Tų mano svajonių draugės numylėtos —

Jos bent neišduos paslapties.
Aras.

. w
TĖVYNĖS MEILĖ

Aš myliu Tėvynę, 
bet kas iš tos meilės , 
kad mano darbai apmirę, 
kas yra galybė Tėvynės.

Norėčiau jai padirbėti, 
atnešti jai naudos, 
bet nežinau iš kur pradėti, 
nes du yr’ galu visados.

Ar kibtis to
kurio tveriasi klerikalizmas, 
ar to
kurio kibosi socializme s.

Ilgai aš kankinaus
kad susekus kaip pradėti, 
bet sutikęs daug sunkumų 
nutariau,... visai tylėti.

K. D.

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

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

Nuo pat pradines musų tau
tiško atgijimo, kur tiktai nepa
žvelgsime visur yra matoma ka
talikiškas sabotažas (ardymas, 
griovimas) visų Tautos ir de
mokratijos reikalų, darbų. Pirm 
viso ko, mes turime įsidėmėti 
kad katalikystė yra senai įsigy
venusi (politiška partija su nie
ku nesiskaitančiais vadais, ku
nigais, kurie niekur ir niekad 
neveikė žmonių ir šalies gerovei 
bet visados tiktai savo valdan
čiosios partijos naudai, klerika
lizmui, jėzuitizmui, po priedan
ga tikėjimo, tai dūšios išganymo 
— grobimo ir valdymo turtų ir 
žmonių kaip avių. Katalikystė 
yra vienų kunigų valdžia ant vi
so ko ir yra vadinama teokrati- 
ja, Lietuviškai pasakius dievo- 
kratija — Dievo ar dievų val
džia, ir prasidėjusi pasakų ga
dynėje pas Kinus, Japonus, Kan
dėjus, Persus, Syrus, Foini'kie- 
čius, Egiptėnus, žydus, kur ku
nigai visur buvo Dievo valios 
reiškėjais, savo naudon įstaty
mų davėjais, ir visados šventais 
vadinamų, nors žiauriausiose 
formose ir išpildyme. Ta die- 
vokratija yra ir dabar vykina
ma katalikiškų kunigų po direk
cija Papos kaipo Dievo vietinin
ko ant žemės, kurio prerogative 
pasisavino carai, kaizeriai, ka
raliai vis "iš Dievo malonės”, .ir 
su pagalba savų kunigų engė 
savo šalies gyventojus ir vergė 
kaimynus.

Priešais šitąją teokratiją-die- 
vokratiją vėlesniame laike atsi
rado demokratija — pačių žmo
nių valdžia, kurią žmonės maino, 
taiko sulyg gyvenimo reikalavi
mų, dr daugumoje jau nutrenkė 
carus, kaizerius ir karalius su 
kunigais, ir įvedė savo-žmonių 
valdžią — demokratiją, kur vi
si žmonės turi lygias teises ša
lies (valdyme ir- rinkime visų 
valdininkų.

Lietuvos atgimimo tėvų pat- 
riarkų obalsis visados buvo de
mokratija, žmonių valia, prieš 
despotizmą-priespaudą caro ir 
kunigų dievokratiją. Nežiūrint 
caro persekiojimų Lietuvoje, 
kiekvienas kunigas savo parapi
joje buvo pilnu valdininku-die- 
vokratu Lietuvių dvasios reika
luose, ir taip įsispaudusiu į da- 
vatkų-dievažninkų smegenis kad 
labai yra lengva kunigui juos- 
jas valdyti su gąsdinimais vel
nio, tai žadėjimais dangaus, tai 
paliuosavimu nuo kalčių, net kri- 
minališkų, suteikiant atlaidus 
už kriminališkus darbus dievo- 
kratijos-kunigų naudai.

Lietuvos Neprigulmybei įsi
kūrus, pradžioje musų dievdkra- 
tai, kurie pasivadino <1kri'kščio- 
nimis-demokratais” tiktai apga
vimui žmonių, buvo net sukal
bami, net tikėtasi buvo bendro 
darbo, kaip ilgainiu musų tie 
dievokratai ištyrę demokratijos 
jieškinius St. Seime ir nuolati
niame Seime, vis ir vis pradėjo 
demokratijos pagrindus ardyti, 
griauti, nesiskaityti su mažesne 
dalimi žmonių, gyventojų, kaipo 
ir Seimo atstovų. Rinkimuose 
į nuolatinį Seimą dievokratai 
pralaimėjo ir gavo lygiai pusę 
Seimo atstovų, taip kad negalė
jo pravesti savo užsimanymų 
nenaudai visos Lietuvos, kaip 
tai jie buvo pratę daryti St. Sei
me, kur jiet buvo daugumoje. 
Kada antrame Seime jie nega
lėjo nieko pravesti be susitari
mo su demokratais, tada tieji 
dievokratai tuojau pradėjo sabo- 
tažą-griovimą. Prieš teisingu
mą, jie, dievokratai, tuojau su
laužė savo priimtąją konstituci
ją renkant Seimo prezidiumą, 
jau būdami mažumoje, ir visad 
sumynė konstituciją išrinkdami 
savo "katalikišką prezidentą”, 
Stulginską, su trisdešimts še
šiais balsais, net savo mažesne 
puse (nes dievokratų yra 39), 
kuris (Stulginskas) būtinai tu
rėjo gauti Seimo atstovų balsų 
didumą, bent keturiasdešimts.

Tieji dievokratai turėjo savo 
rankose valdžią ir vedė visą ša
lį į neišbredamus vargus, bėdas, 
ir Įvedė. Dabar ant greitųjų tu
rime tiktai pažiūrėt kaip tie die
vokratai susabotažavo Seimą. 
Re susitarimo jie pastatė savus 
niinisterius, kurie jau buvo nu
vedę šalį į vargus, ir norėjo tuos 
ministerius palikti, su kuomi ne
sutiko demokratai, ir jų paskir
toji ministerija turėjo pasitrau
kti, nes negavo Seimo patvirti
nimo, ir kam įvykus, visai nebu

vo reikalo Seimą išardyti, bet 
paskirti sudetinę-koalicinę mi
nisteriją, kuri tikrai butų buvu
si Seimo užgirta dideliu daugu
mu balsų. Bet dievokratams 
kas kita rūpėjo. Jie pasitikėjo 
savo neprotingam įsitikiniihui, 
kaip jau senai ir agitavo, kad 
Seime turi būti dievokratų-da- 
vatkų dauguma kad butų jiems 
galima iščiulpti iš gyventojų 
kas dar liko neiščiulpta per jų 
nelemtą patvarkymą. Seimo iš
ardymo dienoje, pagal dievokra
tų programą, į Seimo rumus su
sirinko nemaža milicijos, ir vai
kėzų su revolveriais (“fašistų”), 
kuriems vadovauja Kum. Vili- 
mavičius, keikėjas supuvusios 
demokratiškos tvarkos, kaip tai 
jis padarė Vasario 16 nuo Seimo 
laiptų. Dr. Bistras pagarbino 
save atidarydamas paskutinę 
Seimo sesiją ir perskaitė Stul- 
ginsko raštą išgriaunantį Seimą, 
kurį perskaičius dievokratai plo
ja rankom, kada demokartai ver
kia — ir turi verkti kiekvienas 
Lietuvis, tikras tautietis maty
damas kaip dievokratai griauja 
Tautos šventnamį Seimą. Tad 
buvo trečiasis aktas dievokratų 
sabotažo.

Dabar dievokratai grasina 
liaudžiai Lietuvoje kad į trečią
jį Seimą rinktų tiktai dievokra- 
tus. Pamatysime kaip liaudis į 
tą grasinimą atsakys turėdama 
omenyje:

1) Praradimą visų pinigų ša
lyje delei suvėluoto išleidimo sa
vų pinigų;

2) Lupimą žmonių dideliais 
mokesniais, net neteisėtais, ir 
rekvizicijomis;

3) Spekuliaciją su miškais, 
kuriuos vežė į užsienį kuomet 
ūkininkai nei malkoms pagalio 
negavo nusipirkti; valdžia dar 
nori iškirsti 70,000 hektarų mi
ško.

4) žemės reformos taip su- 
fušeriavimą kad dvarininkai ga
lėjo savo dvarus išsidalinti ®au 
ir išsiparduoti rinkos kaina;

5) Visose svarbesnėse vietose 
pastatė savo valdininkus, kurie 
tiktai savo kišenius dabojo pri
sipildyti ir visaip varginti gy
ventoj tusi ;

6) Sutiko aVit Santarvės rei- 
reikalavimo neutralizuoti Nemu
ną kad Lenkai galėtų Lietuvos 
miškus plukdyti į užsienį;

7) Tyčiomis kėlė* partivišką 
kovą ir atidavė Lenkams Vilnių;

8) Tyčiomis leido bankams 
plėšti gyventojus su spekulia
cija imant nuo 60% iki 200% 
už paskolas;

9) Vidaus Reikalų Ministeris 
Oleka pats vienas sutiko atiduo
ti pravoslavų šventikams Uni
versiteto namus, kuriuose stu- 
derrtai-medikai studijavo anato
miją ;

10) Atstūmimas Klaipėdos 
krašto (nuo rinkimų į trečiąjį 
Seimą, nes Klaipėdai yra teikia
ma “autonomija” (savivaldybė), 
iš baimės kad Klaipėdiečiai ne
padidintų bent šešiais attsovais 
demokratų skaitliaus.

Taigi matydami musų dievo
kratų užsimojimus ir daug ne
laimių užtrauktų ant Lietuvos, 
taipgi atsimindami visus dievo
kratų sabotažus Amerikoje, vi
si tautiečiai kuriems rupi Lie
tuvos ir brolių likimas sukrus- 
kime ir susispieskime į abazą 
kovai prieš dievokratų avantu- 
ras, šviesdami liaudį idant poli
tikos ir ekonomijos srityse ku
nigai netektų pagrindo, kad liau
dis jiems pasakytų: Jus, kuni
gėliai, sėmę mokslus seminari
jose mokinkite žmones vien mei
lės Dievo ir artimo bažnyčiose. 
Politika ir ekonomija yra ne jū
sų darbas ir tą palikite tiems 
žmonėms kurie tai supranta.

Antgalio nedkupėkime $1 ir ki
to rinkimų agitacijai Lietuvoje 
lead šiuose rinkimuose taptų iš
rinkta didelė dauguma Seimo 
atstovų demokratų, kad butų 
galima atitaisyti bent dalimai 
ką dievokratai išgriovė.

Tautietis.

/kODIKIvX. 
uEROVės skYRIUd
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Kūdikio Drapanos
Kūdikio drapanos turi būti pada

ryta atsižvelgiant i šilumą ir pato
gumą. Reikalinga dažnas mainymas, 
ypatingai palą, iadnt kūdikis butą 
šviežias ir švarus. Kūdikis patogiai 
aprėdytas kada jo drapanos yra šil
tos, bet ne peršiltos. Jei kūdikiui 
peršilta, jis prakaituoja; o jei ne — 
jo kojom ir rankom bus šalta, arba 
pamėlynuos burna. Taigi, aprėdant 
kūdikį vartokite savo paprastą svei
ką protą, visados laikydama minty
se tikslus kuriuos reikia siekti; bū
tent, apsaugojimas nuo oro, ir palai
kymas vienodos temperatūros.

Drapanos taipgi turi būti liuosos, 
kad augantis kūdikis turėtą užtek
tinai vietos vystytis ir kvėpuoti.

Palos
Pala yra įkyriausia dalis kūdikio 

drapaną. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvos sugeriančios materi
jos, ir reikia turėti ją daug, taip kad 
galima butą greitai permainyti jei 
jos susipurvina ar sušlampa. Jas 
reikia perplauti karštame vandenyje 
su tokiu muilu kuriame nėra nieko 
ėdančio odą, paskui išgręžti gerai, iš
džiovinti ir pravėdinti pirm vartoji
mo. Palą ir kitą drapaną niekados 
nereikia džiovinti kūdikio kambary
je, kadangi, nekalbant jau apie pa
gaminamą drėgnumą, dar pakįla ne
sveikas ir priklus kvapsnis.

Kūdikio Aprėdymas
Aprėdant kūdikį reikia paguldyti 

jį ant motinos kelią, ir drapanos vil
kti augštyn per kojas ant kūno, o ne 
pro galvą. Naktį reikia visas kūdi
kio drapanas permainyti. Naktiniai 
marškiniai turi būti ilgesni už die
ninius, laisvi ir luoši, kad kūdikis ga
lėtą juodinti savo sąnarius. Žiemos 
metu jie turi būti iš minkšto, lengvo 
flanelio, arba panašios moterijos, apa
čioj suraukiami su siulu. Vasarą 
geriausia materija yra minkštas mus
linas, ir naktiniai gali būti palikta 
atviri apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kudikią 
reikalauja ypatingos domos metuose 
tarp keturią ir šešiolikos. Jiems rei
kia maisto kuris ypatingai drutina. 
Jiems reikia maisto kuris padarys 
juos stipriais, vikriais, ir pagelbės 
kovoti su ligomis. Tėvams šitokią 
vaiką stipriai rekomenduojasi Bor
den’s Eagle Pienas. Padarytas iš 
moksliškai sumaišyto puikiausio pie
no ir geriausio cukraus, jis nedape-’ 
nėtą kūdikį greitai suriebina ir išau-. 
gina, bei padaro jį sveiku ir stipriu. 
Tėvams bus didelis sutaupymas pri
žiūrėti kad ją kūdikiai tinkamai su- 
budavoti butą, nes tada jie geriau 
kovos su ligomis, ir yra pigiau' palai
kyti kūdikį sveiku negu išgydyti jį 
sveikai. Šitiems vaikams rekomen
duojame duoti po du šaukštu Eagle 
Pieno atmiešto trimis ketvirtdaliais 
šalto atvirinto vandens. Gali šita 
formulą jiems duoti arba paryčiais

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

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

Kampas E. 55th St.
II -------------

arba po pietą. Senesni vaikai kai 
kada labiau jį mėgsta su ginger alum, 
vaisią sunkomis, arba suplaktu Hso- 
šiniu ir skanskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai

Mazgok —
Nebraižyk 

Savo Danty
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu? Lauki
niai Itiaip darydavo, 
bet civilizacija Į to 
vietą panaudoja 
muilą.
Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją ir 
nušveisti nuo dantų 
jų delikatną palivą 
—tečiau tas yra pa
vojinga.
Colgate’s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentistai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
belę šiandien.

Geri DantĮs 
Gera Sveikata

•S LOUIS EISENBERG ! 
į ■Tori Geležinių Daiktų, Pečių,] 
;! Kvaibų, Varnišių, Clnuoja, ] 
■I Lieja ir Stogams dangalų < 
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Del platesnių informaciją kreipkitės šiuo adresu:

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

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 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $500,000.00.

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

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

prie kokią neišlavintą daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rą užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulią Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusą ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum* 
tuoj sugryž senoji jusą sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčjusiu* 

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

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

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

Nedčldieniai* 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, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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« po pietų. Senesni vaikai k 
la labiau jį mėgsta su ginger 
šių sunkomis, arba suplaktu į? 
iu ir skanskoniu.

skaityk šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Mazgok —
Nebraižyk

Savo Danty
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar' 
valot jas trindami 
su smėliu ? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija į to 
vietą panaudoja 
muilą.
Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją ir 
nušveisti nuo dantų 
jų delikatną palivą 
—tečiau tas yra pa
vojinga.
Colgate’s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dęntistai vi
sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
belę šiandien.

Geri Dantįs
Gera Sveikatą
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BEDUGNĖ
Rašo Aras

(Tąsa iš pereito num.)

BT Joneliui tos pasakos begalo patikdavo, 
r Pradės temti, jau jis pas Daunorą; užlys Į 
į kampą h* klausosi ką pasakoja senis.

Senis Daunora Jonelį irgi mylėdavo. '
Daunora Jonelį mylėjo turbut užtai 

r kad niekas jo pasakomis tiek nesidomau- 
[ davo kiek Jonas.

Taip slinko nuobodus, ilgi žiemos va- 
r karai.
I' Pavasariui išaušus ir sniegui nuo lau- 
| kų nutirpus, Krukštaponių kaime iš po na- 
į kties dingo keturi kaimo berniokai; jų tar

pe ir našlės Gražulienės Jonas.
Kur berniokai dingo niekas nežinojo.
Tuo tarpu artimojo miško dideliame 

į-tankumyne, keturi vaikiščiai kūreno ugnį 
I ir susėdę aplink ją šildėsi. Jonas, kaip vi- 
į suomet, sėdėjo susimąstęs ir žiurėjo į ug- 
[ nį. Kiti irgi tylėjo.

— Vieno kvailo paklausius, ir basto- 
Į mės po mišką kelinta diena kaip laukiniai, 
E — antgalo prabilo Petras.

— Jei mamos jau taip pasiilgai tai 
Į gryžk, — atšovė jam Jonas.

— Koks jis protingas: “Gryžk”! Tai 
Į but juoko visam kaimui I.

— Nei valgyt ką. Ir ką mes čia išsė- 
I dėsim! — Burbėjo Motiejus. Kiek laiko 
Į. patylėjęs tarė:

— Žinot ką, vyručiai, einam šiąnakt 
I pas šinkorių Leibą, įlysim pro langą į indau- 
’ ją ir pasipelnysim.

Žinoma, negi kas patieks po dantų, 
I — pritarė jam Petras.

— Jus vogti norit! — nusistebėjo Jo
nas..

. Tai biesų tu mus čia atvedei? Ar 
kad badu pastiptume?

— Bet vogti, ir dar slapčia! Daudon- 
Į. krūtinis to nedarydavo'! — pHrbdinėjo Jo

nas.

IV
CAULĖ patekėjusi siuntė savo spindulius 

į kiekvienį užkampį, neapleisdama ma
žiausios vietelės, tarytum norėdama per-

k l |pw* ■iirniUHI “tikrinti ar viskas vietoje. Jos spinduliai 
} nMtnlnvJ neapleido nei vieno krūmokšnio, nei men-
_____________________ kiaušio žolynėlio; visur klaidžiojo, šildė, 
Apdraudos ir Pašalpos I žavėjo.
ienytose Valstijose, | Oras ramus; -nei jokio vėjelio kuris bu- 
kia arti $500,000.00. | tų sujudinęs įpušis ir" 'beržus, kurie tary-
iam laikui išmokėta S248.581J 
u išmokėta $247,687.15.

: didesniuose miestuose. Narui p 
js. Visi nariai gauna laikrašti "M 
ILA. išleistas knygas už pusętaa

- $150, 300, 600 ir 1,0011 ‘ 
6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj. į
ei jų kreipkitės šiuo adresu:JANCE OF AMERICA

New York, N. I

turn ko apverkdami apgailestaudami leido 
žemyn savo garbiniuotas kasas, ant kurių 
prieš saulę žibėjo tūkstančių tūkstančiai ty
rų lyg deimantų, rasos lašelių.

Keliu į miestelį, vietinė milicija varė 
keturis jaunus, geležimis surakintus vyrus. 
Jų tarpe buvo ir Jonas.

i Senutė, Jono motina, verkė, susilpnino 
savo menką sveikatą, ir praslinkus mėne
siui nuo to numirė.

Senis Daunora sužinojęs apie Jono pa-
—■--- ■ *********“ steigimą, laužė rankas ir kartojo pabalu- 
f, SPECIALISTAS į8iomlW: „

— As pražudžiau vaiką, as prazu-
Eikite pas tikrą Specialistą, • > j • •

irie kokių neišlavintų daktarą. “į UAldU. . . .
ąs Specialistas arba profesorių • Teismas peržiūrėjęs bylą nuteisė du 
ikauda. Jisai pats t« jums kaltmmku ipo mėnesį, Motiejų sesiems mė- 
* pagfd* HI nesiams, o Joną, kaipo, vadą, metus kalėji-
leturėjo užtektinai apsipaiinino irF j^q 
yrimo bei neišrado jūsų tikros * 1 
Mano aparatas Radio-Scope-Raff* CT.tT™rVT
Spindulių Roentgeno ir pilnas B**’ nTAlfcMBiN 1 (
riologiškas egzaminavimas knwjįof the Ownership, Management, 
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tuoj sugryž senoji jūsų sveiMS the Act of Congress of Aug. 
tvirtybė. Jeigu turite tmsilpatffį .Q19 
nervus ir kenčiate nuo uiniwij*

Metams praslinkus, sugryžo iš kalėji
mo ir Jonas. Tylus, nekalbus, užsidaręs sa
vyje, skirte skyrėsi nuo kitų linksmų kai
mo vaikų.

— Nejaugi jis nebus toks kaip visi 
žmonės? — kalbėjo pats sau senis Dauno
ra. Senis krimtosi ir jautėsi pats kalčiau
sias esąs suklaidinime jauno vaikino.

Atėjo visų laukiamoji Sekminių šven
tė. Gamta pasipuošus į gražiausi savo ap
darą.

Kaimo jaunimas irgi puošiasi ir kas 
tik sveikas ir gyvas stengiasi kuolinks- 
miausia praleisti tą iškilmingą šventę.

Jaunimas suėjęs kaimo smuklėn links
minas, geria, dainuoja. Muzika griežia, jau
nieji apsvaiginti degtinės tvanko daužosi, 
šoka.

Karčiamoje atsirado ir senis Daunora, 
vilkte vilkdamas už .rankos įsispyrusį Joną.

— Še, išgerk, bus smagiau,—duodamas 
jam stiklelį ragino senis.

Jonas spjaudėsi pirmą kartą gyvenime 
paragavęs deginančio skystimo, bet senio 
prispirtas išgėrė.

Nulenkęs galvą, kaip vilkas prispirtas 
gaujos šunų, stovėjo Jonas pečiais atsilo
šęs į karčiamos sieną ir dairosi aplinkui, o 
galva sukask sukasi.... Kojos tokios len
gvos, o jam taip šilta ir drąsu!

— Eik šokti! — ragina jį senis.
Pirmą kartą savo gyvenime pasigrie

bęs mergą į glėbį Jonas pasileido suktis po 
karčiamos butą. Nieko nematė, tik jis, 
merga ir karčiama sukosi, sukosi....

— Nesispardyk kaip pasiutęs, valdyk 
kojas, — riktelėjo į ausį Jonui augalotas 
vyras ir pakišo Jonui koją. Jonas užkliu
vęs, su merga pargriuvo. Kada pasikėlė 
nuo nešvarios, purvinos aslos, visa smuklė 
iš jo juokėsi.

Joną apėmė begalinis piktumas. Pa
grobęs tuščią bonką smogė ja savo priešui 
į galvą.

Nepažįstamas pasriuvo kraujais. Sti
klai sulindo į galvą ir veidą.

Trukšmas apsistojo, o Jonas gulėjo bla
škydamas! ir raitydamasi surištas stipriai 
virvėmis

Savaitei praslinkus, teismas nuteisė 
Joną Gražulį penkiolikai metų sunkiems 
darbams.

Senis Daunora verkė kaip mažas vai
kas keikė save ir Jono likimą, jausdamas 
kalčiausiu del Jono pasielgimo.

Dešimčiai metų praslinkus, tolimo Si
biro krašte Jonas mirė.

Mirė nesupratęs šios keistos žmonijos. 
Bet ir žmonija nesuprato Jono.

Karklynai, 19-1-23.

W
Geriausia rinkti 'pesimistą į iždininko 

vietą.
Vakarykščių dienų pasakos yra šių die

nų faktai.
Kuomi busi rytoj priguli nuo to kaip 

manai ir ką veiki šiandien.
Reformatoriams taip sunkiai einasi to

dėl kad jie bando reformuot daiktus vietoj 
žmones.

Sekantis po politikieriaus prižadų to- 
kis pat bevertis dalykas yra tai vakarykš
čios dienos tikietas į teatrą.

Kuomet turčius pasakojasi kad jis vi
są savo laimę rado sunkiai dirbdamas, nie
kas nelaukia kad kitas turčius tam tikėtų.

et* 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

DUL DUL DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros,
Muzika A. Vanagaičio .'............................................ ..50c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

D 1 K V A

JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

LIETUVOS KAREIVIŲ 
DAINA

Žiba žvaigždės anit 'kalnierių 
Mus Lietuvos oficierių;
Disciplina kad prie caro — 
Buožėms gėdos tai nedaro!
Slenka gatvėm’s generolai, 
Leitenantai, kapitonai.
Pagarbos neatiduosi — 
Į kalėjimą važiuosi....
Veda mus 'jie j skerdynę, 
Liepia gint buožių Tėvynę. 
Mus apgauna ir parduoda, 
žada žemės, bet nedudda.
Laukuos’ sužeisti dejuoja, 
Ministeriai sau dainuoja.... 
Kaune panai Uliavoja, 
Darbininkai !gi vaitoja!
Bet ilgai mes ndkentėsim, 
Ponams gyvasčių nedėsim! 
Pulemiotus pastatysim, 
Buožių valdžią išvaikysim! • • • • 
Lėks tad žvaigždės nuo kalnierių 
Mus Lietuvos oficierių.... 
Tversim valdžią darbininkų, 
Imsim žemę dvarininkų!

P. S. M. T.

Nuo Juokų Red.: šios eilės 
pas mus išgulėjo jau pora mėne
sių ir vis abejojome ar dėt ar ne. 
Jos skamba gana gerai, ir rau
donojoj spaudoj už jas P. S. M. 
•T. gautų pirmą dovaną — rau
doną kaklaraikštį (jeigu ne rau
doną nosį)..

Bet kaip andai minėjome; jps 
yra rašytas Chicagoj, o ne Lie
tuvoj, ir tik dėlto jas čia talpi
name, norėdami parodyt šitą 
dalyką: žmogelis nebuvęs Lietu
voj-, nematęs nieko panašaus ką 
čia aprašo, ale mat rašo bile tik 
būt poetu. Dabar lauksime iš 
jo 'kitų eilių — apie “Rusijos Ro
jaus Darbininkų Raudas”, kur 
jis apsakys kaip puikiai ten vi
si gyvena, komunistai darbhiin-

DAVATKŲ TEOLOGIJA
arba

Karšti Apdūmojimai apie 
Paskutiniuosius Dalykus.

Pagal Voitaire’ą. Skiriama 
Lietuvėms Davatkoms ir Jų

Draugams. Taip .pat jau 
naudinga pasiskaityti ir tiems 
kais su davaifkomis nedraugauja.

AARONAS
Augštasis žydų kunigas, ver

tasis Mozės brolis ir tobulas mu
šu gadynės kunigų prototypes. 
Jis privertė savo pasekėjus gar
binti (ir jis pats garbino) auk
so veršį, šitą jojo pavyzdį la
bai uoliai pamėgdžioja jo pavel- 
dėj'ai-kunigai net iki šios gady
nės. Užtai kad jis nebuvo ga
na tvirtas tikėjime jam ir nebu
vo leista paregėti Pažadėtąją 
žemę. Ačiū tam tat faktui ir 
jo paveldėjai patįs netiki į bu
simąjį gyvenimą ir pažadėtąsias 
jo gerybės, bet liepia visiems ki
tiems į .tai tikėti. Nežiūrint tų 
visų Aarono silpnybių, Dievas 
žinojo ko jis vertas, tat ir do
mėjosi juo 'labai smarkiai; net 
tiek kad nurodė tikrąjį skaičių 
varpelių kuriuos Aaronas turė
jo dėvėti prie savo andaroko. Iš 
šito turime pasimokinti kad 
Dievas rūpinasi visa tuo kas tik
tai liečia jo tamus-kunigus.

ABATAS (Vienuolių Viršinin
kais)
Dvasiškas tėvelis, džiaugiąs! 

I svietiškomis gerybėmis, — pri
rištas prie vienuolyno, — ir už 
tai turi kalbėti poterius iš bre
vijoriaus, turi kankinti vienuo
lius ir tąsytis su jais po dvasiš
kus teismus. Visa ką jis daro, 
tai rengiasi juodais rubais, dėvi 
baitą kaklaraikštį ir pasakoja 
pletkas (apie pasaulinius daly
kus.
ABATIJA (vienuolynas)

šventa vieta pasišalinimui nuo 
pasaulio pagundų. Vienuolynus 
daugiausia įsteigė ir kure seno
vės laikų sufeijaudinę plėšikai. 
Į vienuolynus eina labai geri 
piliečiai ir pilietės pasišventę

giedojimui, valgymui ir miego
jimui ir vis tuo tiksiu kad jų ir 
kitų žmonių sielos pasiektų am
žino išganymo.

ABNEGACIJA
Krikščioniškoji (dorybė, Die

vo malonės suteikiama. Ją se
kant, turi nekęsti pats savęs; 
turi vengti bi kokio Smagumo 
taip smarkiai kaip vengtum pa
ties maro ar limpamosios ligos. 
Tą dorybę lengva yra atsiekti | 
jei tik turi gana Dievo malonės 
ir jei -ta malonė ištuština ma
kaulę.

ABRAOMAS
Visų tikinčiųjų tėvas. Jis 

mokėjo gerokai meluoti. Jis

vienas balvonas gali pasiliuosuo- 
ti nuo sąžinės išmetinėjimų, — 
Motina Bažnyčia imą ant savęs 
jo nelabųjų darbų atsakomybę 
ir nuramina jo širdį.
ABSTINENCIJA

Augščiausi dorybė — susilai
kyti nuo visų Dievo sutvertų 
gerų dalykų'tuo tikslu kad už
draudus jails naudotis.... Baž
nyčia patardama mums susilai
kyti nuo jų.,tokiu budu stengia
si sumažinti Dievo geraširdystę.
ADVENTAS

Gavėjimo, liūdėjimo ir ašarų 
laikas, 'kuomet visi Krikščfonįs 
gedi laukdami Ižganytoją už
gims! ant.

taip čieždavo kailį savo sunui 
kad vieną 'kartą tik-tik nenu- 
durė jo Su peiliu, jei angelas ne
būtų sulaikęs jo rankos. Mat, 
Dievas juokais pareikalavo kad 
Abraomas paaukotų |savo sūnų 
ant aukuro. Po to Dievas pada
rė su Abraomu sutartį, pavesda
mas pasaulį Abraomui ir jo sė
klai (žydams). Bet vėliau tą 
sutartį panaikino Dievo Sūnūs i 
atėjęs į pasaulį ir pažinęs įvai
rias priežastis kurių nenumatė 
Jo Tėvas sutartį su Abraomu 
darydamas..

ABSOLIUCIJA
Atleidimas nuodėmių kurias 

mes papildome prieš Dievą. Ro
mos Bažnyčia ir jos kunigai at
leidžia nuodėmės gaudami tam 
teisę iš Paties. Dievo. Labai ge
ras išradimas. Ačiū jam, ne

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

dabar priima aplikacijas del pas- 
portų visų .sekančių mėtų kvotai. 
CUNARD patarnavimas yra grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su 
Cunard tikietais neturi laukti ilgai 
dėlto kad Cunard laivai išplaukia 
iš Europos kas kelinta diena.

Cunard Linija turi padarius su
tartį Lietuvoje ir pagelbti pasa- 
žieriams savais patarnautojais. 
Sutaupo jiems laiką ir išlaidas del 
to kad pristato pasažierius prie 
pat laivo; šis patarnavimas veltui.

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bilė laivų agentą, arba:

Pakirpti plaukai ir pleiskauos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus. .

Ruffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskohos. Palaikymui sveikos

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiama 

tiesiai iš labaratorijbs. '
F; AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

puškus ant viso kūno ir burnos,M of the DIRVA published weekly at 
■ negaiiinkit ilgiau laiko ir neiS*Cleveland, Ohio, for APRIL 1st, 1923, 
mane, o ai po ištyrinėjimo tikro P
neišgydoma, ir tų padarysiu štiš State of Ohio. ss 
rimai dovanai, jeigu atsinešk ii Q County of Cuyahoga ,

|‘ Before me, a Notary Public in and 
YCDr’r'TAI ICTAC [for the State and county aforesaid, 

, OI mJ/XLlo 1 Ab personally appeared Aug. Jankaus-Etnsti. m.xltdt *as< who, having been duly sworn ac-. aeTtto*!cording to law, deposes and says 
NDYS, KAMBARIS 4. that he is the Business Manager of
■yte iki 4 — nuo 6 iki 6 vskn* the DIRVA and that the following 
iais nuo 10 iki 1. \ is, to the best of his knowledge and

— - ■ -^belief, a true statement of the own-
_____________ -įCerihin management, etc., of the afo- 

j resaid publication for the date shown 
Central I** in above caption, required by the 

. . ..___Act of August 24, 1912, embodied in
.IIVIIV! r.Iv IVI AN sec.t’on ?osta^ Laws and Rcgu-

ytojai, vinduotojai ir staff' i—That the names and adresses 
mašineriill Rakanrlllt the publishers, editor, managing v IlltzSlIlcrlJU. rtaKarlQU. r cd^or, and business managers are: 

ziam ir sukraunam. ^publishers
, The Ohio Lithuanian Publishing Co. 

Cleveland OM* . 7^07 Superior Ave. Cleveland, 6.e

EDITOR
K. S. Karpavičius ,

7907 Superior Ave. Cleveland, O.
BUSINESS MANAGER
Aug. Jankauskas

7907 Superior Ave. Cleveland, O.
2— THAT THE OWNERS ARE;

A. B. Bartoszewicz,
14851 Shore Acres Drive,-'Clev., O.

K. S. Karpavičius
7907 Superior Ave. Cleveland, 0.

V. S. Jokubynas, 
Worcester, Mass.

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

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

NONE.
4— That the two paragraphs next 

above, giving the names of the own
ers, stockholders, and security hold
ers, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders 
as they appear upon the books of 
the company but also, in cases where 
the stockholder or security holder 
appears upon the books of the com

pany as trustee or in any other fidu
ciary relation, the name of the per
son or corporation for whom such, 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain state
ments embracing affiant’s full know
ledge and belief as to the circum
stances and conditions under which 
stockholders and security holders who 
do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe that 
any person, association, or corpora
tion has any interest direct or in
direct in the said stock, bonds, or 
securities than as so stated by him.

5—That the average number of 
copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the 
mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown abowe is___

This is a weekly publication.
AUG. 'JANKAUSKAS, 

Business Mgr.
Sworn and subscribed before me 

this 3rd day of April, 1923.
S. Lewandowski, 

Notary Public.
My commission expires Nov. 10, 1925.

'kų .neskriaudžia, žmonės turi už
tektinai duonos'; silkių, dešrų, ir 
visiko; turi visokių drapanų, ir 
nieko tenai netrūksta to ko čia 
Amerikoj mes neturime.

Ne į tą dkylę gėrb. P. S. M. T. 
su savo eilėmis’ pataikė. '

(Iš Lietuvos)-. Amerikos laik- 
I naščiuose tankiai matyti mir
gančios žinelės: Vyras nuo mo
teries pabėgo. Bet ar išti'krų- 
jų jie pabėga?.. Ne. Tankiau
sia bėgdami buo vienos užbėga 
ant^kitps. Čia ir pritinka Lie
tuviška patarlė:* 'Nuo vilko bė- 
go, 'ant meškos užbėgo. — Ra
šo gerb. Svajonė:

ir
Kūno žaizdos, — prideda gerb. 

Svajonė, — greitai užgyja, bet 
sielos žaizdos ilgai negyja, ar
ba visai neišgydomos lieka.

Aname num. gerb. Spragilas 
apkalbėdamas daržovių ir vaisių 
romansus, ėmė aiškint kas yra 
Meilė, ir jo aiškinimai yra griež
tai priešingi nuo aiškinimų gerb. 
Svajonės. Svajonė vidką įsivai
zdina puikiu, geru, naudingu, 
prakilniu — tai jo meilės vai
siai. Geri). Spragilas tikrina 
kad meilė- yra tai neapikantos, 
keršto, kovų, karių, varžytinių, 
ir tt. priežastis.

Tikėkit kam kas norit, mums 
gi vėl galva susimaišė.

Mes matėme seną vyrą besi- 
gaudantį mergą ir besistengian
ti išrodyt jai savo meilę, o ji vis 
bėgo nuo jo šalin. Paskui pa
mišti jome apie visus tokius ku
rie šntaįp prie mergų meilinasi, 
o nieko iki šiol nelaimėjo, tik 
paseno ir liko vieni. Tada užė
jo mintis: Turbut mergos kito
kio apsiėjimo iš vyrų nori, jei
gu šitaip nuo jų bėga, ir kokie 
paiki tie seni vyreliai kad nesu
pranta jog gražumu geriau gali 
žmoniams paiti'kt.

So. Bostono Sandariečiai pra
dėjo skaityt Įtiek Lenkiška viš
ta "Keleiviu1!” Velykoms kiauši
nių padėjo.

Atsiradus Lietuvoj fašistams, 
dabar reikalinga dar “Orleano 
Mergelės”, tai ir bus visos pai
kystės įkūnyta kokios buvo ki
tose šalyse kur žmonės sveiku 
protu nesivadodavo.

(Lith.)

literatūros nori
KŪDIKIŲ 
KNYGA

Mes turime atspausdinę jūsų kalboje pamo
kinimų kaip penėti kūdikius visų amžių. 
Jei norit gauti šitų pamokinimų, išpildykit 
žemiau esantį kuponą ir pasiuskit jį mums 
šiandien.

Ne tik vaiko augštumas rimtai surūpina kiek
vieną tėvą ir motiną, bet ir pilnas kūno ir pro
to išsivystymas. Ištiesų jie nori kad vaikai 
butų vikrus, stiprus ir pilno ūgio.
Maistas kurį vaikams duodat turi nustatytą intėkmę ant 
jų augimo. Mokslas parodė kad pienas daugumoje prisi
deda prie davimo stiprumo ir ilgo gyvenimo. Norėdami iš
auginti vaikus į stiprius ir sveikus vyrus bei moteris duo
kit jiems užtektinai Eagle Pieno, nes Eagle Pienas yra gry
nas maistas suteikiantis tų maistingumo elementų ku
riuos kūnas turi turėti kad galėtų augti.
Vaikai po visą šalį dėkingi Ėagle Pienui už savo vikrią ir 
stiprią sveikatą. Apie Eagle Pieno grynumą nėra jokių 
abejonių, kaip ir apie pasekmes kurias tūkstančiai Euro-' 
piečių motinų iš jo gavo. Eagle Pienas yra vartojamas 
kūdikių penėjimui plačiau negu visi kiti kūdikių maistai 
sudėjus Į vieną. Nes jis yra vien grynas pienas ir cukrus 
patogiame pavidale, lengvai vaiko suvirškinamas.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York 

________ KUPONAS______
Pažymėk kokios
MAITINIMO

KNYGA
Vardas _______
Adr____________

The borden company
YORK, U. S.

gBii-
Trade Mark of The Borden Company

Ktų. U. S. Pat. Qff.

bor^L-^



DIRVA

®©©@©©@©©©@®®®®®"®®@©@@®©®®®®®®'®®®®®®®®®®®©@©©@@©©©©©©©@©©©©©®®®®®®®®®®®@®®@®®©®®®

125,000 Rekordų 4 už $1.00
IŠ LIETUVOS

Įkainos Lietuvoje
Joniškis, Vas. 26 d.

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

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

99 When Yankee Doodle Sails ........................ Daina
A2762 Can’t You Heah Me Callin.......................Kvartetas

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

” Give Me a Smile and a Kiss............. Vriška Daina
A2771 You Can’t Get Lovin’........... Moteriška Daina

” Pickaninny Don’t You Cry .... Moteriška Daina
A2772 Tell Motehr I’ll Be There........... ?.. Vriška Daina

99 Mork for the Night is Coming .... Vyriška Daina
A2773 Yearning ....................  Šokiams Muzika

99 Karavan ...s... ................... šešių Muzika
A2783 Tell Me ...........   Orkestro Muzika

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

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

” Enid—Valcas .....«... A........................ Orkestrą
A2806 Ida and Dot Polka ................................ Orkestrą

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

99 Steamboat Bill ..;........... ............... Vyriškas Solo
A2821 Tell Me ........................................... 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

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

9' 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 .......................!...................... 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

99 Trzeci Maj ..........1................................. z..... Daina
E337 Monte Cristo—Valcas ...................................  Benas

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

99 Cztery chame jagodki ............................... Muzika
E343 Polka pogotowie ....................................... Orkestrą

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

99 Nie Opuszczaj nas ........................ Vyriška Daina
E433 Hej na hori tam ženci inut ......... Ukrainų Daina

99 Divčia 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

E7Č4

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

Nieplač Ditia.........
Aria Oniegina ......

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

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

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

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

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

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

iš operos, Baritonas 
......... Rusų Daina
....'..Orkestrą 

... Ukrainų Daina 
,.. ........ Kvartetas
. Armonikų Duetas 

Koncertinų Duetas 
Koncertinų Duet^ 
_________ Juokm 
.......... _Juokai
,.. Lenkiški* Juokai 
... Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
... Lenkiški Juokai 
,.. Lenkiški Juokai 
,.. Lenkiški Juokai 
i.. lenkiški Juokai 
... Lenkiški Juokai 
..................... Benas 
..... ...........   Benas

E900 Zillertaler, Postillion Marsch ...........................Benas
99 Blaue 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
99 Usnij že mi, usnij .......................... Lenkiška Daina

E1036 Marsz-Polka .... . ................................. Akordeonas
99 Polka ..................       Akordeonas

E1066 Alle Ixjute tuen as ..........................  Akordeonas
99 Mach’ Dich dran! ............................ ’.. Akordeonas

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

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

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

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

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

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

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

E1311 Reve ta stohne........... —. .............. Ukrainų Daina
” O j u Luzi.......................  Ukrainų Daina

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

1313 Did rudyj................................... -.... Ukrainų Daina
” Oj zdorova čomobrova................. Ukrainų Daina

E1314 O j Dnipre, mij Dnipre .. .............. Ukrainų Daina
” Oj ščož duši 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 .............. Lenkiškas Monol.

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

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

E1378 Busby—Polka ...........   Akordeonas
M Adam ............. ............ Lenkiški Juokai 

EI 416 Gluckssterne Valcas ................... Benas
” Bartolomaus Valcas ...................... Benas 

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

Ei 441 Hemalscr Kinder ...................... Benas
” Hopsa Polka ...... .................... Benas 

E1444 Frohsinn Polka .............. ......... Benas 
. ” Nieder-Oesterreichischer Tanz . <.......... Benas 
E1452 Beim Kammcrfensterln .......... Vokiški Juokai

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

” Steirer Deandln .... .................. Benas 
E1499 Poloter ......... ■............... Rusiški Juokai

” Utoplennik..........,........... Rusiški Juokai

E1503

EI 620

E1623

E1683

E1738

E1794

EI 886

E1888

E1890

E1910

E2004

E2018

E2129

E2181

. Akordeonų^Trio
.. Rusiška

hNeutralės Juostei 
Į ftSgtenii) kaimas yra.m 
Lj juostoj Lietuvių pusėj. 
Latojai, visa laiką nuo 
Į į teatralės juostos, žiai 
i ir plėšiami perrei
■ kareivių, kurie nakt 
f įėję pradeda savotišką “Se 
t ribūną”. suf< 
f fcįįji nežino nei kur c 
i gi ą daryti, o apie poilsį

sunkių dienos di 
L’tfmatyti. Kaip neri 

jjįristiekišlauš duris i: 
Lą trobon pradės plėšti 
(įji nieku nekaltus žn 
L ipdk® troboj būti ir I 
| is Ii naktis lems, dar pa 
I įia Taip vargsta ilgus 
į nuBimoneliai, sunkių s’ 
I peu jffiespaudą nešdan 

ijj l&ėdamiesi kad šiem
r pss greit bus galas. Mi 
Į g kad pagaliau galinga 
m išgirs pavergtųjų ai 
! ta ir pamatys sužvėr 
E leiiįl kareivių gaujas

Sai varginant ir ter 
jint ramius Lietuvius, ir 
savo autoritetingą žodį 1 

‘ darius tam galą. Deja, ? 
toju aimanavimai liko be 

! so. Ju balso pasaulio 1 
negirdi. Vėl nežinomie 
įms plėšikų sauvaliavr 

' tto.
Vasario mėn. 15 d. ry

■ Keniškiams teko pamat
■ totas ir nuostabus rej 
; b tūkstantį metų Em

matė. Iš rytų pusės kg 
dioko virš 60 žmonių 
drabužiais apsivilkę; ki 

t j| laikė po keletą kart 
biriu viršutinio galo l

L rišta po šiaudų punde! 
j les laikė iškėlę į viršų. 
, m buvo panaši tai 
į ta puslaukinių žma 
• biri reikšdama užuoji 

sam jų valdovui, iš 
Indą pakabintus įva 
bus vaikštinėja iš vii 
tį. Slaptinga gauja 
tart augšėiau kaime 
lesuprasdami 'kas i

į baisiai persiga

Nanuas, gyvenamas, 
iš rąstų 8,000ft

Namas, gyvenamas, iš
degti; plytų 12000L|

Tvartas, muro, vidutinis 5,0001.1 
Obuolių pūras 101.1
Grušių pūras 71. 1
Gazo svaras 40 c. |
Alyvos svaras 1.50 L I
Kavos sv. 11.
Arbatos sv. 'll. 1
Mokyklos mokytojui

mėnesinė alga 130 L
Urėdninko alga: mėn. 15oC?i 
Slidžių alga metams 5,0001.1
Traukiniu jiuo Joniškio

iki Mintaujos 21.
Traukiniu nuo Joniškio

iki Šiaulių 1.501. Į
Revolveris, vidutinė kaina 601. j 
šautuvas, civilis, vidut. 1001. 
Parako svaras 121. I
šratų sv. 50 c. 1
Kurapka 11* ;
Zuikis, 10 sv. 41. >
Tetervinas 51.'
Baltos duonos sv. 45 c.
Juodos duonos sv. 20 c. ■
Cukrus, smulkus, sv. 1:301.
Cukrus, kietasis, sv. 1.501. •
Rogės, prastos, naujos 601.
Ratai, prasti, nauji 1301.
Važis, naujas, vidut. kaina 3001. 
Vežimas, vidutinis, 1,4001.
Mišios, (giedotos , 151.
Raštininko alga met. 4,0001.
Viršaičio alga, met. 3,0001.
Starais'tų alga met. 1,5001.
Pašto telegramų siuntėjui 

metams 5,0001.
Valdžiai mokestis už 

dešimtinę 21.
Sirupo sv. 11.
Minagąs, vienas 21.
Silkė, viena 10 c.
žuvelių džiovintų 100 31.
Dobilų sėklų sv. 21.
Timotės skėlos sv. 1.20 L 
Šieno birkavas 401.
Dobilų birkavas 601.
šiaudų b. 141.
Batai, nauji, sitelevoti 701.
Kamašai 451.
KrifHičrai už siūtą 50
Kriaučitri už ploščių 401.
Milo ploščius 2001.

Surinko Jul. Kalmašauskas.
▼ y ▼

Nauji Gelžkeliai
Vasario 23 d. Ministerių Ka

binetas nutarė Įstatyti šiuos pla
čiuosius gelžkeliuis:

1. šauliai-Amaliai-Tdšiai-Kre- 
tinga-Klaipėda,

2. Kažlų-Ruda - Griškabudis- 
šakiai-J urbarkas-Smalininkai,

Ir siauruosius gelžkelius:
a) Ežerėniai-Duisėtai-Skapiš- 

kis į
b) Malėtai-Ukmergė;
c) širvintai-Ukmergė.

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

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

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

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

E2709
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

...........Orkestrą 
Stygai Orkestrą 

. Vokiška
Vokiška 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

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

Rusiška
Ukrainų 

. Ukrainų 
.... Akordeonas 
.... Akordeonas 
...... Orkestrą 
....... Orkestrą 
......... Benas 
......... Benas 
......... Benas 
.. ...... Benas 
......... Benas 
,........ Benas 
......... Benas 
.. s...... Benas

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Kornetą Solo 
Kometa Solo 
...... Benas 
........ 'Benas

su
su
su
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E2710

E2711

E2712

E2714

E2720

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4251

E2764

E2190

E2196

E2.199

E4252

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

Lenkiškas Pasakojimas 
Lenkiškas Pasakojimas 

.. Lenkiška Daina 

.. Lenkiška Daina 

........ Orkestrą 

....... Orkestrą 

....... Orkestrą 

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

čigonų 
. Čigonų

E4286

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

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

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

E4246 Tam za tychym za Dunajem 
Hto za namy za nym ....... 
Od Krakowa jadę .. .•....... 
Malgorzata ................. 
Teraz albo nigdy, Mazurka ., 
Dalėj w kolo, Mazurka ...... 
The Star Spangled Banner . 
America (Fantazija) .......

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

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

E4293 Piesn dziadowska 1 ........ 
” Piesn dziadowska ...........

E4314 Z poludniowej strony ........ 
” Temų co z dala przybywa ... 

E4361 After the Kiss ............
” Mexican Life ................ 

E4365 Plynie woda z Wyszogroda .
Hej, z gory, jadą mazury .... 
Piesn dziadowska 3 .,........ 
Piesn dziadowska 4 ......... 
Piękna goralka ........... 
Kuba Jurek ................

Ant Dunojaus bangų, Valcas 
Brangenybės, Two-step šokis 
Ispanų šokis ............... 
Preludijos ............... 
Bože cos Polskę ............ 
Z dymem pozarow .......j.. 
Jojne .................. L .. 
Barykady .. .............. 
Cztery latka wierniem služil 
Byla babulenką. Kum i kūma 
Po ulicie mostovoj ...... 
Kak u nas .............. 
Strejk ................. 
Bez roboty ..................

E2765 Polka w szafliku ......... 
” Fraida na Saskiej kępie ...

E2767 Widok Warszawy, Valcas 
” Zloto i srebro ...........

E2768 Marsz Poludniowej Ameryki 
” Trzy kamienie, Three step . 

E2771 Troika ...................
” Moškva ................... 

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

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

Waleczny iolnierz ........., 
Piosnka o Blažku .......... 
Magda, .................... 
Tego nietrza robic ........, 
Oknisty, Mazurka ........., 
Spotkanie cyklistow ....... 
Polskie perly I ............. 
Polskie perly, II ........... 
Wiejski marsz ......................
Kur bėga Šešupė ........... 
Karvelėli mėlynasis ....... 
Krakoviak ................ 
Gdzie dom jest moj ...... 
Aforyzmy Kindermetha .... 
Hej z gory ................. 

E3304 Dajže Bože dobry čas .......
” Ne sam že ja oženivsia ..... 

E3305 Dyvlius ja na nebo ......... 
” Stoit javir nad vodoju ....... 

E3J14 Diedukas, Polka ...........
” Saldžios lupos, Polka ....... 

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

Batų čystytojas, Maršas .... 
Saldus bučkis, Valcas ....... 
Naujoji Gadynė ......... . .. 
Dainius ................... 
Swaty .................... 
Dzwonek, Polka ........... 
Sotski ................... 
Oj dzigune......................
Leicht Gepack ........ 
Lang, lang ist’s her ......... 
Weil i a guter Keri bin ..... 
Plini, plim ..................

Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška

E2870

E2871

E2873

E2917

E3289

E3293

E3294

E3817

Polka ....................... 
Piesn o kazakie .............. 
Drau Walzer, I ............... 
Drau Walzer II........................ .
Neubayrischer Landler ....... 
Wo die Alpenrosen bluhn ..... 
Die Schonbrunner, Waltz.... . 
Stets munter Maršas .........

E1686 Breier Marsch ........... .... 
” Ottakringer Landler ..........

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

E1716 Wir hab’n ka klans Geld ...... 
” Grin zinger Marsch ............

Nach’n Weana Schlag .. <....., 
S’ arme Hascherl .. a........., 
Vom Sekt sind die Geigen ..... 
Du bist das Marchen Lebens ... 
Nočenka temna .............. 

Nočevala tučka zolotaja...........
Prijdi ko mnie .............. 
Na zarie ..................... 
Pjanyj čumak ................ 
Sidit holub .......... .. ....... 
Kniebohrer Ladler ............ 
Aus dem Hochwald, Valcas .... 
Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
Sliczna, Polka ................ 
Murklange I ................ 
Murklange II ............... 
Kamarinskaja ...... . ........ 
Persidskij marsz ............. 
Munchener Trompeten Landler 
Birkenstoaner Landler ........

E2182 Immer an der Wand lang 
' ” .Einmal ist keinmal ........... 
E2187 Zillertaler Postillion Marsch ... 

” Auf der Alm, Waltz ........... 
E2187Gaisbergbaum Landler .......

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

E2203 Behnt dich G6tt ........... 
” Schlittschuhlaufer, Valcas . 

E2220 Marsz ..................
Tęsknota za Ojczyzną, Marsz........................ ........... .
Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas Ė3352 

1 sveikata, Maršas .............. Benas į ”
Per šilą jojau ........ 
Žydas Statinėje .... . 
Rušzaj ................ 
Cziribiribin, Valcas ... 
Wszyscy to robią ..... 

Polka .............. 
E2237 Oswiadczyny, Valcas .. 

” Herkules, Maršas ... .. 
E2238 Zlote liscie, Mazur ... 

Moja luba, Waltz . ... 
Poslaniec, Marsz .......
Amerykanski taniec, Two-step 
Ostatni dzien dzisiejszy ..... 

Kolo Jabloni ............. 
La Likerta ................. 
Wiejska dziewczyna, Polka f.

E2262 Das- Lercherl' von ‘Heriials ... 
D’Muattaliab .............. 
Oj pidu ja luhom . . . ...
Oj pidu vyšelkoju ........... 
Polska powstanje, I .......... 
Polska powstaje, II . ........ 
Sudba ........ . 
Chaz Bulat....... . .
Vilniaus Rūta .... 
Drinopolis, Maršas 
Siuvėja ...... 
Po dvigalviu ereliu, Maršas 
Nemuno Vilnjs, Valcas .... 
Sudiev, Mazurka ........
Varpelis, Valzas ..... 
Mano mielas, Polka .. 
Bartoszu! Bartoszu! . 
Nad moją kolyską .... 
Jojau dieną ......... 
Saulelė raudona .... 
Už šilingėlį ......... 

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

A telegramke ................
E2399 Pišou w tiater ............ 

Hrycko Mudryj ............. 
Kehraus Polka ............ 
Der lustige Steirer .......... 
Ostatni mazurek .... - ■ ...... 
Czerwony sztandar ........ 
Związkowy mazur ......... 
Ach, te oczy .............. 
Marsz narodowy Polski ...... 
Polonez 3-go Maja . . . ...........
Meditation ................ ' 
Hearts and Flowers ........ 
Jak wspaniala nasza postac 5 
Hej, wa chlopcy ...... 
Woj z sianem ...... 
Hej na dzika ........ 
Flowers of Paradise ... 
Intermezzo ............ 
Prieš Audrą, Valcas ... 
Bangos, Valcas ........ 
Linksmybė, Polka 
Išdykus mergaitė, Polka 
Ant bangų, Valcas ..... 
Kregždutė, Valcas ..... 
Kwiaciarka ..................

E2224

E2227

E2234

E2235

E2242

E2244

E2245

E2278

E2308

E2317

E2340

E2342

E2359

E2360

E2387

E2393

E2394

E2395

E2396

E2398

E242:

E2434

E2436

E2461

E2469

E2494

E2495

E2511

E2526

E2527

E2530

E3350

E3354

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

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

Ukrainų 
... Ukrainų 
... Ukrainų 
... Ukrainų

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 

Orkestrą 
E4372 Gayety ..................... Ispanų Orkestrą 

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

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

” Flag Parade March .........
E4442 Kuku in the Woods, Valcas 

” An Old-Timer, Valcas ..... 
E4446 Časovoi ............... .

” , Ach ty rošča ............. 
E4448 DivČa w siniach stojala ... 

” Oj o luzi ................. 
E4456 Pod Polską chorągwią .,.. .

” Zbior Polskich ........,., 
E4458 Jednosc, Polka ..................

” Na Polskiej sali ........... 
E4458 Bliznięta, Mazur .........

” Od dworu do dworu ...... 
E4467 Our Boys of 69th ......

” Doughboys to the Front ... 
E4469 My Loving Star ...............

” Edelweiss and Violets ..... 
E4470 Spanish Gypsy Dance ..

” , Night of Love ... . ........... .
E4474 Mielaširdystė .............

” Vai verčia, laužo ......... 
E4477 Krakowskie wesele ......

” Ulan ................... 
E4478 Marsz Wolnosci ..........

” W dzien swiąteczny, Polka 
E2918 Dziennikarski mazur ..... 

Pomnikowy mazur ........ 
Hoheit tanzt Walzer ............ Vokiškas Duetas 
Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daiha 
Oberek ............. ... 
Radosc, Mazurka .......... 
Wiosenny kwiat, Valcas ... 
Dziewcze wschodu, Mazurka 
Nčo...
Ego už niet ..
Oi Motule .....

Motuš, Motuše
Tris berneliai .. Marės ir Jonas čižauskai, Daina 
Vakarinė daina ......... Marė ir Jonas čižauskai 
Giedu dainelę ............ Marė čižauskienė Solo 
Gegužinė daina ..... .. Marė čižauskienė^ Solo 
Oželis ......................................Lietuviškas
Mes padainuosim .........'... Lietuviškas 
Saulelė Raudona .'.................. Lietuviškas
BeaUštanti aušrelė .......... Lietuviškas 
Gimtinė šalis .... 
Sunku gyventi^. .

E3249 Hop, hop, mazur 
E4479 Pokusa, Oberek .. 

” Mazur ..., .......

E4366

E4367

........... Benas 
............ Benas 
............. Benas 
............ Benas 
.... Rusiška Daina 
..... Raiška Daina 
... Ukrainų Choras 
... Ukrainų Choras 
.......T..... Benas 
,............ Benas 
i.......  ...... Benas
... ........ Benas 
.. Akordeonas Solo 
... Akordeonas Solo 
. .......... Benas 
............. Benas 
..... Gitarų Duetas 
. t... Gitarų Duetas 
. Ispaniška Orkestrą 
... čigonų Orkestrą 
.... M. Petrauskas 
.... M. Petrauskas 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
................ Orkestrą 
................ Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

.......... Orkestrą 

.......... Orkestru 
....... Akordeonas 
....... Akordeonas 
... Švilpavimas Solo 
.. Švilpivamas Solo 
. .... M. Petrauskas 
.......  M. Petrauskas 
... Lenkiška Daina 
...... .. Orkestrą 
.... Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Daina 
.... Vokiška Daina 
Vokiškas Kvartetas 
Vokiškas Monologas 
Vokiškas Monologas

Lietuviškas Kvartetas 
.... Polka, Orkestrą 
......... Akordeonas 
......... Akordeonas 
......... Akordeonas 
...... iAkordeonas ___Į

........ Orkestrą Ę3413 Medyk—“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina 
....... Orkestrą 
........ Orkestrą 
...... Orkestrą 

........ Orkestrą 
Lenkiškas Duetas7 

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

1 .. • Akordeonas 
,... Akordeonas 
. Rusų Dania 

Serdce liubvi, Mazurka .......... Stygų Orkestras 
Carmen Sylvia, Valcas .............. Orkestrą 
Erinnerungen an Herkulesb’d, Valcas ... Orkestrą 
Čto za pięsnia .................. Rusiška Daina 
Vdol da po rįečke ............... Rusiška Daina 
Don Gospbden nastupaet .. ..... Rusų Choras 
K oruzi ju   ................ Rusų Choras

E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto ........ M. Petrauskas 
Mano skarbas, Valcas ................ Orkestrą 
Sprzedana kanapa ....... Lenkiškas Monologas 
Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
Kometa Haleja ........ 
Majcherek u adwokatowej 
Iz pod kamuška, Mazurka 
Gusarskaja polka ..
Ein Herz und ein Sinn ... 
Kartner Madeln, Maršas .

E3362

E3364
.. . . . urKestra
.... Orkestrą ’ ” 
..... Orkestrą
..... Orkestrą ” 
.... Xylofonas 
.... Xylofonas 
..... Orkestrą 
..... Orkestrą 
..... Orkestrą 
.. .. Orkestrą i
Vokiška 
Vokiška 
Ukrainų 
Ukrainų

73414

'73417

E3477

Nie. wiem sam ...........
Wiqzanka kwiatow Polskich 
Kujawiaki ludowe 
Polka Mazurka .... 
Pas-d’Espagne ..... 
Kto wesolo umie žyc 
Na wodzie ... .. 
Wieczory zimoweE3479

” , Dziądunio, Polka ............ 
E3480 Na faTach Dunaju, Valcas ..Daina?j __

Daina I ’» Djabelek, Polka ...
Daina I E3488 Posledniaja piaterka 
Daina 
Benas j 
Benas 
Daina 
Daina !

.......'................. Kvartetas
.................... Benas
.. Glemžų Pranė, Monologas 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina
Daina

Rusiška
Rusiška

E3513

E3588

E3586

E3629

E3630

E3634

E3093

E3150

E3152

E3157

E3189

E3190

E3192

E3242

E3243

E3245

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

Rusiška Daina Solo 
Rusiška Daina Solo 

.». Lietuviška Choro Dainą 
VJ11. Lietuviškas Cliotas

Choras 
Choras 
Choras 
Choras 

... J, Čižauskas, Baritonas 
. . J. Čižauskas, Baritonas 

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

,........ Akordeonas Solo

luditų dalis ėjo ik 
ventojų kaiman, kit 
sfe ‘tyiondek si

tuojau perėjo ,i 
pusę, tai yra nuo 
sės, pradėjo ^al 
karteles, žmonės 
į kaimą inėįjo sus 
iš’tų pačių plėši! 
bijodami dienos 
darosi naktimis, 
suprask, nulstati 
kartelėmis <savb a 
mo ribas.

Suvirpo Lietuvi 
ėius atėjūnus įsh 
valdytą žemelę, k 
vo šeimininkas ir 
aplaįstydamds sa 
kiekvieną jos pėdi 
ramu kampeli, ki 
liek daug kilnių s 
minimų, taip branj 
adai; j tą ramią avi 
iė ilgainiui vilkai ;š 
ti. Neflgai jiems t 
Pabėgę iš kaimo m 
iė pradėjo kuom 
Wduotfe; susibūrę 
Barniose šeimininkau. 
fetos’. Visose apkai 
ėėjo imtynės. Neisi 
Rhu Lietuvio lu< 
ferib’eriai, akimirks 

iš kaimo paliki 
įmonės vadina — 
^dvokiančius kopi 
W shmtinęja gn 

^bombarduosią, u 
ė “baudžiamąjį” kurį,

Lenkiškas Monologas 
.. Lenkiškas Monol. 

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

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

...... Orkestrą 
.................. Orkestrą 
....... M. Petrauskas 

.... M. Petrauskas 
.... Mare Karužiutė 
.... Roller, Soprano 
... . Rusiška 
....... Rusiška 
..... Ukrainų 
..... Ukrainų 
.... Rusiška 
..... Rusiška 
.... Lenkiška 
.... Lenkiška 
....... Smuiką Solo 
....... Smuiką Solo 
........ Akordeonas 
........ Akordeonas

.. Klarnetą Solo 
Lenkiški Juokai 

Katedralis Kvartetas 
Katedralis Kvartetas 
...... Rusiška Daina 
...... Rusiška Daina 
. Lietuviškas Choras 
. Lietuviškas Choras 

Lietuviškas Monologas 
Lietuviškas Monologas 
...... .... Orkestrą 
....... Klarnetą Solo 
...... Lenkiška Daina 

. .. Lenkiška Daina

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

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

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

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

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

E4539 Jestem sobie ulan žwawy......... Lenkiška Daina
” Zamknij Kaska wrota .......... Lenkiška Daina

F.4562"Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą
” Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas

E456«? Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina
” Jedzie ulan lasem ........... ^.. Lenkiška Daina

........ Lenkiška
..... Lenkiška____ _
M. Petrauskas,1 Tenoras E36G1 
M. Petrauskas, Tenoras Į ”
M. Petrauskas, Tenoras Į E3736 Parobecek ei ja 
M. Petrauskas, Tenoras | į Polak nie sluga 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

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

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

Duetas > 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 

... Lenkiška Daina 

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

..... Rusų

... Rusų
.. Ukrainų

Ukrainų

Lenkiška 
Lenkiška

Muzikalia
Muzikalis

.. Muzikalis 
Muzikalis

E2543
’’Wspomnienia o Polsce ...... 

E2546 Blękity Dunaju, Valcas ..
” Julia, Valcas ......t...........

E2580 Šalies grožybe, Valcas.......
” Žuvininkų Valcąp .......... 

E2582 Kalnų augštumose, Valcas .
” Kariškas maršas..................

E2593 Kochac to žie ..........
Wszystko przemija ...... . 
žyimy poki kipi'krew ..... 
Barkarola ................ 
Skowroneczek spiewa ..... 
Noc księžycowa .... . .
Raseinių Polka ........... 
Kazokas, Valcas ....... ... 
Saulei nusileidžiant, V. >cas 
Mano mylimoji, Valcas 
Onutė, Polka .......... 
Išreiškimas meiles, Valcas 
Visur linksma, Valcas ..... 
Šok Į ratą, Mazurka ........

E2707 Rašėjas ir kaimietis ....... 
” Teklytc, Valcas ..........

E2594

E2595

E2652

E2653

E2654

E2705

Akordeonų 
Akordeonų 

. Akordeonų 
. Akordeonų 
. Lenkiškas 
. Lenkiškas 
. Lenkiškas

E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka 
Mazur Wilanowskiego ...... 
Kur vejai pučia ............. 
Esu garbingas vyras ....... 
Smiech, Polka ............
Halina, Mazur .............. 
Atėjo žiemelė ............. 
Vai kad aš išjojau . . -....... 
Sveika Marija ........... 

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

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

1 ” O j. na hori teren .... ...... 
Pareniok .................. 
Zviety ...........'.......... 
Kuba Jeneral ........... 
Hosa Dyna ............... 
Hungarų šokis No. 14.........
Penktas Hungarų Šokis ...,. 
Marys moja, Valcas ...... 

Wesoly mazur ..... ...... . 
Zwycięstwo, Mazurka .......
Elektryka ..... 7N 
Tęstca ................
Dunya ........... 
Nowy Drug .. 
Uz ty niwa moja 

E4098 Gerkit šaltyšiai . 
” Oi kas sodnai, do sodneliai 

E4099 Referatas apie nosis ...... 
Jaunystės atminimai ...... 
Taniec w gorach. Mazurka 
Figlarna Zosia, Polka ..... 
Na wsi, I................
Na wsi, II ............ 
Čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
Presmiešno .......... Rusų Katedralis Kvartetas

Daina 
Daina 
Daina 
Dailią 
Benas

73798

E3833

E3841

E3842

E3900

E4028

E4039

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4061

E4062

E 4 077

E4078

Rusų 
Rusų

E4115

E4117

E4118

E4152 Modlitwa -Panska ......
Ludų moj ludu ......
Owczareczek ..........
Nie wydrzecie ......•... 
Rusų Liuosybes Maršas 
Pity me ............................ Orkestrą 
Circus Clowns, .................. ....... Benas 
Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Elvito ežero bangos, Polka mazurka 
Pilviškių valcas ..........
Pieęnosci wiejskie, Mazurka 
Czarujące Oczy, Valcas ... 
Rūtų Darželis, Mazurka . 

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

” Žyczenie ..................

E4153

E4165

E4173

E4181

E4185

E4238

.. Lenkiška 

.. Lenkiška 

.. Lenkiška 

... Lenkiška

Orkestrą 
Benas 

Muzikalis Kvartetas 
Muzikalis Kvartetas 
,............ Benas 
............. Benas 
,... Lenkiška Daina 
.... Lenkiška Daina

E4614 Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą 
” One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork.

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

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

E4654 V gostiah ...................... Rusiški Juokai
’’ Komičeskaja smies _............ Rusiški Juokai

E4658 Gypsy Love, Valcas ........ , .. Čigonų Orkestrą
” ‘ Don Juan, Valcas........................ čigonų Orkestrą

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

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

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

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

E4724 Victory Dance ........... Muzikalis Kvartetas
” Everybody’s Gallop ...... Muzikalis Kvartetas

E4751 Golden Youth .............. Muzikalis Kvartetas
” Lights Out ......................... Orkestrą

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

E4761 Piesn dziadowska 1 ............ Lenkiška Daina
” Piesn dziadowska 2 ........... Lenkiška Daina

E4790 Rosemary, Polka .......... .... Alpų Kvartetas
” Hop sa-sa, Šokiui muzika ........ Alpų Kvartetas

E4921 Stražacka Polka ........ ........... Orkestrą
” Na _Rozgrewkę, Oberek ................ Orkestrą

E6036 Choma pjanyj ............. Ukrainų Choras
” Oj ehodyla divčina berižkom........ Ukrainų Choras

E6040 O Bože JTezu, Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas
” Hei bracia, czy wy spicie .......... Lenkų Choras

E6041 Chlopskie wesele ............ Lenkiškas Duetas
” Jak wiesz že nie potrafisz . . ■... Lenkiški Juokai

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

E6043 Niewinna panna .............. Lenkiškas Duetas
” Smieszna sztuka .......... .... . Lenkiški Juokai

E6044 Zgadzasz šie? ................ Lenkiški Juokai
“ On byl dūžy, ona mala .......... Lenkiški Juokai

E6045 Piękna Warszawo ............. Lenkiška Daina
” Slowianin, Mazurka .................. Orkestrą

E6056 Kirka am Land ...................... Orkestrą
” Bierpolka ............................ Orkestrą

$125 Columbia Grafonolos už $75
» v

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

l©®®©©©©©©©©©©©®©®©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©©©©®©@®©©©©©©®©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©@©<§)@)@^)@©©©

Anglas Paleistas
Musų vyriausybė paliuosavo 

nė tik Anglijos generolą suinb 
tą drauge į inpuolusiais į Lietu
vos žemę Lenkais, bet vėliau pa
liuosavo ir du Lenku karininku, 
Vonsovičių ir Marskį, kurie tą 
generolą atvežė į musų pusę.

▼ ▼ ▼

Išgama Virbalis Žuvo
’Širvintų rajono neutralinės 

juostos gyventojai lengvai ir 
džiaugsmingai atsiduso išgirdę 
kad Lenkų plėšikų ir galvažu
džių gaujų vadas Virf>alis-Sor- 
tonas užmuštas, žinoma, jo vie
tą užimti rasis pas Lenkus kan
didatų, bet vis tik malonu kad 
bent vienais nugalabinta. Vir
balis savo kilme yra Lietuvis. 
Jis 1919 metais tarnavo Kauno 
milicijoj, paskui apsivogęs pa
bėgo pas Lenkus. Lenkai juo 
aps:idžiaugė, nes jie kaip tik tuo 
metų iš visų kraštų vagis, plė
šikus ir galvažudžnus telkė į 
bandas puldinėti Lietuvą neva 
vietos gyventojų vardu. Tokių 
tai banditų vadu ir patapo Vir
balis, gavęs nuo Lenkų “dakta
ro Sortono” vardą. Ir jis pik
tai puldinėjo gimtąją Lietuvos 
žemę, o ypač neutralinės juos
tos gyventojų tarpe jis buvo 
plėšimais, ir žudynėmis pagarsė
jęs. Na, fir susilaukė užsipelny
to galo. Vasiario 25 d. Virbalis 
su savo gauja vėl buvo atėjęs 
plėšti Širvintų miestelį, kur gy
ventojai smarkiai pasdpriešino. 
čia tai pragarsėjęs “daktaras” 
ir galą gavo.

šuns gyvenimas — šuniškas 
galas!

• Mevicienė Nub 
t felritorius-leidėjas 1 
t ?
t Meriaene, už patai 
? laikraštyje sta 
E įtto visuomenę ne 
r Sėta ir Valdžia, Kai 
F b^1 '£omei^aD 
į pabausta 300 litu
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"ws.ug“

OHIO



D I R V A 7
LIETUVOS

mainos Lietuvoje
Joniškis, Vas. 26 d.

s, gyvenamas, 
ąstų 8,00ol i
s, gyvenamas, iš
tų plytų 120001 l
is*, muro, vidutinis 5,000 L
ių pūras loj. r
j pūras 71!
svaras 40c.
s svaras 1.501

sv. • lt
bs sv. 1L
dos mokytojui
iešme alga 1301 j
inko alga mėn. 150V
i alga metams 5,0001
iniu puo Joniškio
Mintaujos 21
iniu nuo Joniškio
Šiaulių 1.501
reris, vidutinė kaina 601
ras, civilis, vidui. 1001
a svaras 121
sv. 50c.
ka 1L
, 10 sv. 41
anas 51
duonos sv. 45c.

i duonos sv; 20c. i
s, smulkus, sv. 1:301 f
s, kietasis, sv. 1.501
prastos, naujos 601
prasti, nauji 1301

naujas, vidut. kaina 3001.
as, .vidutinis, 1,4001
, 'giedotos < 151
iriko alga met. 4,0001
:io alga, met. 3,0001
tų alga met. 1,5001
telegramų siuntėjui
ims 5,0001
ai mokestįs už
utinę 21

sv. 11
as, vienas 21.
riena 10 c
į džiovintų 100 31
sėklų sv. 21

s skėlos sv. 1201
iirkavas 401
birkavas 601
b. 141

nauji, stelevoti 701
ri 451.
tn už siūtą 50L
Oi už pioščių 401.
įščiųs* 2001.
rinko Jul. KaJmašauskas.

▼ ▼ ▼

Iš Neutralčs Juostos
Vaikštenių kaimas yra neut- 

ra'lej juostoj Lietuvių pusėj. Jo 
gyventojai, visą 'laiką nuo įve
dimo neutralės juostos, žiauriai

auji Gelžkeliai
rio 23 d. Ministerių Ka*Į 
nutarė statyti šiuos pla- į 

i gelžkelius: 
uliai-Amaliai-Tėlšiai-Kre* į 
laipėda, 
Cazlu-Ruda - Griškabūdis- [ 
i urbarkas-Smalininkai, 
iuruosįus gelžlkelhis: 
Ežerėnai-Dusetai-Skapiš- I

[alėtai-Ukmergė; 
irvintai-Ukmergė.

▼ į*
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tono” vardą. Ir jis pė
dinėjo gimtąją Lietuva Į * 
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ventojų tarpe jis buvo 
lis ir žudynėmis paganė į 
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>. Vasario 25 d. Virbalis į 
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K L

varginami ir plėšiami perrengtų 
L’enkų kareivių, kurie naktimis 
atėję pradeda savotišką “šeimi
ninkavimą”. žmonės su temos 
laukdami nežino nei kur dėtis, 
nei ką daryti, o apie poilsį, nu
vargus po sunkių dienos darbų, 
nei nematyti. Kaip neužsida
rysi, vistiek išlauš duris ir įsi
veržę trobon pradės plėšti ir te- 
riati nieku nekaltus žmones. 
Apsivilkus troboj būti ir laukti 
-bą ši naktis lems, dar pavofin- 
’giau. Taip vargsta ilgus metus 
ramus žmoneliai, sunkių svetim
taučių priespaudą nešdami, bet 
vis tikėdamiesi kad šiems var
gams greit bus galas. Manyda
mi kad pagaliau galinga San
tarvė išgirs pavergtųjų aimana
vimus ir pamatys sužvėrėjusias 
Lenkų kareivių gaujas barba
riškai varginant ir terorizuo
jant ramius Lietuvius, ir tars- ji 
savo autoritetingą žodį kad pa
darius tam galą. Deja, paverg
tųjų aimanavimai liko be atgar
sio. Jų 'balso pasaulio galiūnai 
negirdi. Vėl nežinomiems lai
kams plėšikų sauvaliavimai pa
liko.

Vasario mėn. 15 d. ryte Vadk- 
šteniškiams teko pamatyti tiek 
keistas ir nuostabus reginis ko
kio tūkstantį metų Europa ne
matė. Iš rytų pusės kaimo link 
slinko virš 60 žmonių įvairiais 
drabužiais apsivilkę; kiekvienas 
jų laikė po keletą kartelių, ant 
kurių viršutinio galo buvo pri
rišta po šiaudų pundelį; karte
lės laikė iškėlę į viršų, šioji ei
sena buvo panaši tai Madagas
karo puslaukinių žmonių' miniai 
kuri reikšdama užuojautą miru
siam jų valdovui, iškėlus ant 
lazdų pakabintus įvairius slibi
nus vaikštinėja iš vietos;į' vie
tą. Slaptinga gauja slinko kas 
kart auigščiau kaimo, žmonės 
nesuprasdami kas per 'esybės 
puola, baisiai persigandę pradė
jo visi bėgti į mišką. Viena 
banditų dalis ėjo pali'ktan gy
ventojų kaiman, kita dalis pa
siliko “įpožondek sprzewadzic”, 
kiti tuojau perėjo. į kitą kaimo 
pusę, tai yra nuo Lietuvių pu
sės, pradėjo statyti atneštas 
kartelės, žmonės sužinoję kad 
į kaimą i nėjo susidariusi gauja 
iŠ' tų pačių plėšikų kurie"seniau 
bijodami dienos šviesos lanky
davosi naktimis, ir dabar jie, 
suprask, nustato pažymėdami 
kartelėmis savo apetitams plėši
mo ribas.

Suvirpo Lietuvio širdis pama
čius atėjūnus įsiveržusius į jo 
valdytą žemelę, kurios jis bu
vo ' šeimininkas ir . kurią dirbo 
aplaistydamifs savo prakaitu 
kiekvieną jos pėdą! čia, į tą 
ramų kampeli, kuriame gludi 
tidk daug kilnių senovės atsi
minimų, taip brangių Lietuvio 
sielai; j tą ramią avinyčią įsiver
žė ilgainiui vilkai šeimininkau
ti. Neilgai jiems teko viešėti. 
Pabėgę iš kaimo miškan žmo
nės pradėjo kuom įmanydami 
ginkluotis; susibarę j uola savo 
namuose šeimininkaujančius ‘ri- 
tierius’. Visose apkampėse pra
sidėjo imtynės. Neišlaikė žalio 
sunkaus Lietuvio luomo nak
ties ritieriai, akimirksnyje išsi
nešdino iš kaimo palikę — kaip 
čia žmonės vadina — pragaro 
raugu dvokiančius kopūstus.

Dabar siuntinėja grasinimus 
kaimą bombarduosią, uasiundy- 
sią 'baudžiamąjj” kurį, ir kitu 
smutru. ("Trimitais”)

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus”

Jokis žmogus negali peraugi rei
kalavimo tyro, nebaus pieno kaipo 
reguliarės jo maisto dalies.

Šis pats atsakančiausiąs iš visų 
gamtos Įmaisto dovanų — vienatinis 
skirtas tiesioginiam maisto tikslui — 
be kurio jokis kūdikis negalėtų tarp
ti ar augti, pasilieka per visą gyve
nimą reikalinga dalis to maisto su- 
dėtinumo kuris priduoda sveikatą ir 
mitrumą.

Jaunikaičiai ir mergaitės pirm dvi
dešimts metų neturi užmiršti pieno, 
kurie ne tik priduoda kurą varymui 
šilumos ir energijos, bet taipgi pri
duoda Įvairias mineralines druskas 
reikalingas kunui ir daugiau vita
minų negu koks kitas maistas.

Šiame audringame gyvenimo tarpe 
maisto vertybė iš pieno galima gau
ti dviem budais—geriant šviežią pie
ną ir valgant valgius prigamintus su 
pienu.

Kūdikių gyvenime pienai yra ste
bėtinas šaltinis aprūpinantis maistin
gumo reikmenis. Ir kuomet šviežio 
pieno negalima gauti, arba nepatogu 
turėti stuboje, vartokit evaporated 
(išgaruotą) pieną.

šešiasdešimts keturi metai atgal, 
Gail Borden, savo epochą sudarančiu 
išradimu evaporuoto pieno, užtikrino 
visiems visur atsakantį išteklių visiš
kai tyro pieno visiems namų reika
lams.

Prie virimo Borden’s Evaporated 
Pienas yra daugeliu atvejų yra tin
kamiausia forma to tinkamiausio 
maisto. Pirmiausia jis yra visiškai 
tyras. Jis ilgai gali išbūti bile ore. 
Jis negali surūgti būdamas dėžėj. Ir 
juomi gaunama pienas su visa grie
tine palikta jame.

Grietinės zupėms arba kepimui vi
sokių pudingų, sosų ir prieskonių jis 
daugelyj atvejų tinkamesnis negu 
šviežiai melžtas pienas;

Kadangi jis besimaino savo rūšy
je; riebumu ir skoniu juomi galima 
pasitikėti gauti vienodus rezultatus.

Keturiasdešimtyje dirbtuvių esan
čių arti pievų kur geriausios karvės 
ganosi šis pienas yra gaminama su- 
lyg .formulos išdirbtos to žmogaus 
kurio parašas ant kiekvienos dėžės 
yra garantija gerumo.

PIRKIT FARMAS
IR VĖL GRYNAS BARGENAS
40 akrų farma ant rėndos, ir dvi 

farmos ant mainymo aht miesto na
mų. Čia tai tavęs laumę laukia.

360 akrų, 160 akru dirbamos že
mės, kita miško. Kaina $4,700. 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. Akrų geros že
mės, $800. ICu akrų, 2 mailės iki 
miesto, gera žemė, didelis sodnas, na
mai muro, 12 kambarių, vanduo ge
ras, geri tvartai. $9,000. Arba 80 
akių "su budinkais už $7,000. Reikia 
mokėti $3,000. (15)

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

FARMOS FARMOS
Šįmet Farmos yra dideliai atpigę, 

todėl nesiduokit apsigauti miestų 
agentėliams. Aš kaipo seniausias 
ūkininkas šios apielinkės ir jau devy
ni metai kaip prigelbsčiu Lietuviams 
sigyti geras Ukes, ir šįmet surinkau 
63 Farmas pardavimui.

štai vienos aprašymas.: 40 akrų 
farma, budinkai nekoki bet žemė ge
ru. ly£>. ir prie pat miesto. Du ark
liai, 2 karvės, ir veršiai, 40 vištų, vi
si ūkiški padargai, žieminiai javai, 
sėklos ir pašaras; viskas parsiduoda 
už $2,200, reikia įmokėt $1,200.
'Kita farma 40 akrų, dideli budin

kai, žemė sunki, molis; puikus sodnas, 
kaina $1,900, įmokėti reikia $1,200.

Tai yra ekstra geri bargenai. Ra
šykit tuojau. (16)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1. Box 17 Fountain, Mich.

Bortkevičienė Nubausta
Redaktorius-leidėjas laikraš

čio “Lietuvos žinios”, pil. F. 
Bortkevičienė, už patalpinimą 
minėtame laikraštyje straipsnio 
kurstančio visuomenę nepasiti
kėti Seimu ir Valdžia, Kauno ir 
apskrities 'karo komendanto nu
tarimu nubausta 300 litų bau
dos.

NAMAI IR FARMOS
GRAND RAPIDS, MICH.

SIUNČIAME PINIGUS I 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
ji) 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.

Mūsų 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 suvartotojam's 
už augštas kainas. Apsidirbę ūkės 
darbus patįs ir vaikai gali gauti ge
rų darbų čia pat fabrikuose arba vai
kai ofisuose. Miestas labai grąžus, 
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 gražų 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.

“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.

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais 
Patrink truputį su

Pain-Expelleriu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tųojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.
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Ben Trakšelis, Jos. Varnagis, Stan.

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi skyriai ir norintieji sutverti 

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

KLUBAS
1336 Jackson St. Gary, Ind.

Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Rašt.

EKONOMIJA - SOCIALOGIJA 
POLITIKA

2025. Rodos Motinoms apie Auginimą Žindomų Kū
dikių. Naudingi paaiškinimai motinoms apie 
kūdikių auginimą, žindyma, užlaikymą. Til
žėje, 1895, pusi. 18 ..... . ............ 05c

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

NAMAI,
Malonus Namai!

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

V. Greičius
NASCO CO. ATSTOVAS 
8014 BELLEVUE AVE.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos —
"T R. I MITĄ S”

‘“TRIMITAS” yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos Šaulių 
Sąjungos leidžiamas. Jamę gvildenama visų tikrų Lietuvos pi
liečių bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas" drąsiai kovoja 
prieš visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

“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
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias būti tikru 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, visuo
meniniam ir kultūriniam 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 per';.,
L. Šaulių Atstovą — Ą.' Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago, Ill. 

Pr. Narvydas, 38 Park Row (Room 816) New York City.
Lietuvos šaulių Rėmėjų Burių Valdybas ten kur jie yrą susidarę.

“TRIMITO” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA 
KAUNAS; LAISVĖS AL. No. 26.

SANDARA:
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 litėratai-rašėjai, “Sandara” kainuoja: Ameri
koje, metams $2.50; pusei metų $1.25; Lietuvoje metams $3.00, 
pusei,metų $1.50. Vienį numerį pažiūrėjimui siunčiaYne dykai. 
“Sandara” išleidžia'didelį Kalendorių 1923 Metams/tfįT daugybe 

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po ‘25c.

“SANDARA”
327 E Street :: Boston 27; Mass

LIETUVOS TRISPALVĖ
VĖLIAVA

Kiekviename name privalo būti Lietuvos Vėliava^ paro
dymui savo patriotiškumo ir ištikimybės Lietuvai.

“VlėNYBĖS” BėNDROVĖJ GALIMA GAUTI:
Vilnonę. 6 pėdų didžio vėliava....................... $6.00
Gražiaus audeklo, 6 pėdų didžio ..........$3.75 \
Mažos su kuteliais, 8 colių didžio po .... r.25c
5% colių didžio, su kotu'kais po .........15c

Siųsdami užsakymus prisiųs'kite drauge ir pinigus. Per- 
kupčiams-duodame didelį nuošimtį ir apmokant persiunti
mo lėšas. Pasinaudokite proga.

“VIENYBE”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
“Vienybė” išeina du kartu savaitėj, kairia metams $3.50.

Prenumeratą į Lietuvą $4.50.

EF* SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ”
“Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą”

ANKSTYVAS
PRISTATYMAS

BELLE VERNON PIENAS
Bėgyje žiemos mėnesių ši kompani
ja pristatinėja pieną po to kai pra
švinta, kad išvengus pieno peršalimą*. 
Dabar kada jau pavasaris, ir perša
limo pavojus praėjęs, musų išvežio- 
tojai vėl pieną pristato anksti ryte.
Tas reiškia kad jums daugiau nerei
kės laikyti vienos- dienos pieną ir 
grietinę sekančio ryto pusryčiams, 
bet galėsit pradėt naudot pieną ank
sti. ryte toj pat dienoj atgabentą.

1580. Pigiausias ir Geriausias Darbininko Pragy- 
venmas. Arba: ką daryti kad Kooperacija 

j gyvuotų r terptų. Parašė Juozas Baltrušai
tis. Nurodymai apie darbininkų susituokimus 
į kooperacijas. Pittsburg, 1912, p. 27 ...... 25c

1588. Švedų liaudies švietimas. Du briežiniu. Prele
gentai ir knygos Švedijos daime. švedų aug- 
štesnėj liaudies mokykla kaime. Parašė S. Or- 
loVskij. Vertė iš rusiško K.* Puida, N. Y., 1912, 
puslapių 64 ............... ;........ 1'......... 25c

1590; Socializmo Minties Blaivumas. Pluoštas lai
škų rašytų darbininkui Joną tanui Edvardsui 
Pittsburge. John Spargo, su autoriaus leidi
mu vertė A. Lalis. Chicago, 1916. Popieros 
viršeliai labai gražiai paveiksluoti,, keletu 
spalvų! Pusi. 230 ........................ * 1.00 
Drūtais apdarais ................................... 1.50

1592. Socialistai: Kas jie? Iš kur atsirado? Ko no
ri? Apibudinimas socializmo. Parašė Dr. A. 
Civinskas. Shenandoah, 1908, pusi. 124 .... 25c

1595. Socializmo Teorija! Išaiškinimas evoliuci- 
cijos, gentinio komunizmo, valstybės vergi
jos, baudžiavos ir kiti dalykai. Kiekvienam* 
■kuris interesuojasi nauju pasaulio surėdymu 
naudinga perskaityti. So. Boston....... 25c

1599. Socializmas ir Religija. Labai žingeidi knyga
* ' šiame opiame klaūsime. Ją turėtų perskaityti 

kiekvienas katalikas ir socialistas. Pagal E. Van- 
derveldę, vertė vardunas. So. Boston, Mass., 
1915, pūsi. 24............................. 10c 

1603. Suvienytų Valstijų Prezidentai ir Karės. Su
žymėta įvairios kares kuriose Suv. Valstijos 
dalyvavo ir aprašymas visų prezidentų iki 
Wilsono. Knygelėje yra paveikslai visų 28 
buvusių prezidentų, tad norintiems su jais su
sipažinti verta ją turėti. Worcester, p; 40.. 20d

1610. Tautiškos Politikos knygynėlis. Telpa čia Ru- 
. sijos policijos viešpatavimas^ persekiojimas lai

svės žodžio ir ypatos. Chicago, 1907, p. 47.*t‘.. 15c
1611. Tauta. Jos esybė ir uždavinys. 'Paraše R. Ka

ruža. Su šia knyga turi susipažinti kiek vienai 
žmęgus, kuris nori giliau pažinti; u kas tai yra . 
tautos uždavinis pasaulyje25c

1613. Tikėjimas ir Karė. Studija prie visuomeniš
kų mokslų ir kitokie dalykai. Parašė X. X.
V. Pittsburg, 1916 p; 32 ................... 10c 

1620. Užmušimas Caro Aleksandro II. Žingeidus 
aprašymas to atsitikimo ir dalykų surištų 
su juomi. Parašė Jonas Gražys. Chicago, Ill., 
1903, pusi: 38 ....... ................. 15c

1633; Žydų likimas Gudijoj. Pagal Ignatjeyą ir dau
gelį kitų sutaisė Juozas Kunickis. Chicago, Ill., 

/ 1911, puslapių 20 .'............’“J...............................  10c
1634. Žmonijos kelias. Parašė Vydūnas. Tilžėje,

1908 .........  30c
1635. Žmogus po Medžiu, šešiosdešimtis keturios ore-

ginališkos prakalbos. Sutaisė Ž. po Medžiu. Wor- 
cester, Mass. Didelio formato. ..;....................   50c

1636. Žinios irz Faktai apie Moterų Teises. Civi
lizacijos faktai. Pittsburg; 1919, p. 16 .. 10c

HYG1ENA - MEDICINA 
BLAIVYBE

1850. Auginimas ir Maitinimas Mažų Kūdikių. Para
šė Dr. J. Kulis. Chicago, ill. 1907, pusi. 28 .... 10c

1851. Apie rūkymą. Keli žodžiai norintiems suprasti
teisybę. Vertė P. B. 1907, pusi. 23..................... 10c

1852. Alkoholis ir Kūdikiai arba kaip atsiliepia ant
vaikų vartojimas tėvų svaiginančių gėrimų. 
Kas yra arba tikisi kada nors būti kūdikių tėvais 
būtinai turi perskaityti šitą knygut. Pagal d-rą 
Holitzer, sutaisė Barabošius. So. Boston, Mass., 
1911, pusi. 23 ................................. 10c

I860. Blogi Kūdikių Papročiai. . Augančių kūdi
kių! silpnosios pusės, užsiiminėjimas viso
kiais kenksmingais dalykais, naudojimas 
negerų įpročių ir nekurios ligos bei savža- 
gystė! Sutaisė Dr. A. L. Graičunas. Chi
cago, 19,14, pūsi. 45, su paveikslais . — 20c

1900. Degtinę—Nuodai. Pagal N. N. raštus parašė S.
Kaimietis. Chicago, 1911, p. 34 ..........!. 15c

1901. Daktaras kišeniuje. Aiškus pamokinimai, kaip
užlaikyt sveikatą Tfc kaip nuo ligų apsiginti; sū 
daugeliu receptų surinktų nuo geriausių daktarų. 
Sutaisė M. Paltanavičia. Worcester, Mass;, 1908, 
pusi. 167, apdaryta ..................... 1.00

19.03. Džiova ir alkoholis. Dvi Dr. F. Matulaičio pa
skaitos apie džiovą ir kenksmingumą alkoholio 
vartojimo. Chicago, 1911, p. 25 ............ 10c

1904. Delko žmogui Reikia Gert ir Valgyt? - Ai- 
šškuš apipiešimas tame klausime. Naudinga 
koznam perskaityt. Parašė Dr. A. G-mus.
So. Boston, 1914, pusi. 40 }...*................ 15c

1915. Geras ir blogas auklėjimas pavyzdžiuose. Parašė 
Mscenska. Vertė Bedruskis. Chicago, UI., 1913, 
pusi. 84 .................................... 25c

1916'. Gimdymo Slėpiniai. Labai svarbus Vydūno 
veikalas, antras pataisytas leidimas. Tilžėje, 
1919, pusi. 104 ........................... 85c

1925. Hygiena, arba mokslas apie užlaikymą sveika
tos.. Pagal Bemesą( Dr. Noll ir kitus sutaisė 

' Šernas! Kas ją su atyda perskaitys, pataikys 
apsisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti čielybč- 
je savo sveikatą, pailgint savo amžių ir užaugin
ti sveikus ir tvirtus vaikus. Chicago, Hl. 1897,
pusi. 132 50c

1935. Intekmė dantų ant žmogaus gyvenimo. Para
šę 'J. A. Zimontas, Dentištas. Brooklyn, N. Y., 
1911, puslapių 25 ................   15c

1936. Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Parašė Dr. J. 
Kulis. Su daugelių paveikslėlių iš embrioliogi- 
jos. Chicago, IlL 1907, pusi. 21 .............. 10c

1957. Koks privalo būti vaikų auginimas ir auklėji?
mas. Rankius raštų parašytų Dr. J. šliupo.
Chicago, 1908, p. 91 .*.41'..*..(..................... 35c

1960. Ką Daryti kad Sveiki Butume ir Ilgai Gyven
tume. Pamokinantis aprašymas sveikatos ir 
gyvenimo klausime. Vertė Dr. F. Antaniu
kas. Tilžėje, 1895, pusi. 32,'.......... 10c

1968. Lytiškos ligos ir kaip nuo jų išsigydyti. Para
šė Dr. F. Matulaitis. So. Boston, Mass., 1910, 
puslapių 24 ........................... 10c

1978. Mokslas, sveikata ir kultūra. Proto lavinimas ir 
išsivystymas žmogiękumo kultūroje. Parašė 
kun. A. Briedis. Su paveikslėliais. Chicago UI.,

. 1908, puslapių 31 *................................................... 20c
1990. Naminis Gydytojas. Naudingi išaiškinimai 

kaip atsiginti daugelio ligų ir ką daryti kiek- 
vename atsitikime. Parašė Aitvaras. Ry
ga, 1907*, pusi. 16 .....................   10c

2000. Pamatas Visokiai Reformai. Vadovas Svei
katai, turtui ir laisvei! Populiariškas raštas 
apie klausimą valgybos. Vertė J. Laukis. Chi-

: ca'go, 1907, pusi. 113, su paveikslais ........ 45c

2030: Sveikata arba Tiesus ir Trumpas Kelias į Svei
katą. (Su apveikslėliais). Pamatinės žinios iš 
anatomijos, fizijologijos ir hygienos. Rankvedys 
pradinėms mokykloms ir plačiai liaudžiai žiny
nas. Sutaisė D-ras A. L. Graičunas. Chicago, 
Ill., 1911, pusi. 339. Audimo apdarais ....... .$2.00

2041. Tikras ženybinis gyvenimas. Piešinys Idos C.
Craddock, kunigės bažnyčios Joga. Vertė J.
Laukis. Pittsburgh, Pa., 1901, pusi. 40 .......... 25c

2042. Tabakas — Nuodai ir kenksmas nuo rūkymo. Pa
gal Dr. D. P. Nikolskį iš 4:to rusų kalboje leidi
mo; Parengė S. Kaimietis. Chicago, III., 1912, 
puslapių 35 ..................................................... 15c

2043. Tabakas, kaip jis žmonėms kenkia? Pagal A.
Apolovą ir kt. parašė K; Stiklelis. Boston.
Mass;, 1909, pusi. 63 .........................................   20c

2044’. Teisingos Paslaptis. Moteriški dalykai ir sek
retai kuriuos kiekviena mergina ir, moteris tu
ri žinoti. Trečia laida, sū paveikslais. Para
šė Dr. F. Matulaitis. Chicago, 1917, p. 40 .. 25c 

20.45. Trachoma arba Sergėkite Akis. Aprašymas 
tos akių ligos. Prie to yra naudingų žinių 
apie spaudos išsivystymą, raštą, ir kitos la
bai naudingos kiekvienam žinios. Sutaisė ir 
išleido P. Mikolainis. Tilžėje, 1904, p. 100.. 25c 

2053. Ūžkrečiamųjų-limpamųjų ligų išsiplėtojimo bu
dai ir kova su jomis. Parašė Dr; A. L. Graičiu- 
nas. Wilkes Barre, Pa., 1912, pusi. 27 ........ Į5c

MATEMATIKA — RANKVEDŽIAl
KALBAŽINYSTE

3001. Angliškos kalbos vadovėlis, tiems, kurie nori
trumpu laiku pramokti angliškai, susikalbėti 
kasdieniniuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, Ill., 1908, pu
slapių 94 ......................................................  40c

3002. Aritmetika. Sutaisė S. Skačkauskas. Lengvas
būdas išmokti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa- 
dalinta penkis skyriuj. Skyrius I — Apie skait
lius. Skyrius II — Trupiniai. Skyrius III — 
Dešimtiniai trupiniai; Skyrius IV — Prily
ginimai ir proporcijos, Skyrius V — Proporci
jų prievadihės. Chicago, 1897, p. 104 ............. 40c

3003; Aritmetikos Uždaviniai. Pirmojo pradeda
mųjų mokyklų skyriaus kursas. Naudingas, 
rankvedis kiekvienam norinčiam pasimokinti 
gerai skaitliavimų. Varšaya, 1906, apdarytą, 
78 puslapiai **..................................... 25c

3004! Aritmetikos Uždaviniai. ' Antrojo pradeda
mųjų mokyklų skyriaus kursas. Tolimesnis 
pasilavinusiems nurodymas skaitmenų moki- 
nimesi. Apdaryta, 98 pusi. Varšava, 1906 .. 35c 

3030. Vadovėlis Esperanto Kalbos. Lengvas bū
das pasimokinimui Esperanto kalbos su vi
sais gramatiškais išaiškinimais ir taisyklėmis. 
Sutaisė K. Vidikauskas. Worcester, Mass., 
1918, su paveikslais, pušį. 170 $1,00
Apdaryta audeklu ............. .. !........................ $1,50

3035. Rankvedis Francuzų Kalbos. Aiškus nurody
mas pasimokinimui Francuziškai. Sutaisė D. 
S. K. Tinka nešiotis kišeniuje. Worcester, 
1918, pusi. 110 ............................................... 50c

3062. Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje 
kalbose, šioje knygelėje yra daugybė laiškų vi- 
šokiuose reikaluose ir atsitikimuose į visokias 
ypatas: Laiškai tėvų j vaikus, vaikų į tėvus, 
vaikinų į merginas, merginų vaikinus; tarnų 
į darbdavius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi 
laiškai yra abiejose kalbose, viens lietuviškas 
kits angliškas, taip, kad rašėjas skaito lietuvišką 
laišką ir mato kaip tą patį laišką reikia angli
škai rašyti. Sutaisė L. Laukis. Chicago, Ill., 1911, 
puslapių 393 ... z....................................   1,25
Ta pati drūtai apdaryta ., . ......................... 2.00

063. Kišeninis Angliškai-Lietuviškas Žodynėlis. Sur
inkti visi reikalingiausi žodžiai; kuriuos išmokus, 
galima lengvai angliškai susikalbėti. Palengvina 
pramokimą angliškos kalbos,' nes kiekvienas gali 
visados nešiotis kišeniuje ir kožname reikle pasi
naudoti. Worcester, Mass';,* 1911, p. 231 ! .. 65c 

3064. Kalbamokslis Lietuviškos kalbos. Išduotas per
L. L. Tilžėje, 1896 m., pusi. 84............................ 30

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Rankius rei- .
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų, ši khy su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai; Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jieškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvėn, pas daktarą, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika. Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michelsonas. So. Boston, Mass., 
1915, pusi. 95 ......... ........!...’...'.!. '36c

3073. Lithuanian Self-instruction, by L. Laukis. For 
practical use by travelers, tourists, and those 
who wish to learn Lithuanian. Vadovėlis ang
lams mokinties lietuviškai. Chicago, Ill., 1908, 
puslapių 74 ............!..............*>..... 50c

3074. Lekcijos apie atskirimo ženklūs. Naudinga no-
rintienis išmokt taišykliškai rašyti. Kaina .. 15c 

3083. Mokinkimes rašyt. Knygelė mokinanti rašyti
su paaiškinimais akcento) ir rašto ženklelių. Su
taisė ir išleido M; Paltanavičia. Worcester, 

" Mass., 1911, pusi. 30 ........................................ 25c
3101. Pradedamosios aritmetikos vadovėlis. Sutaisė

M. šalčius. Worcester, Mass. 1916, pusi. 84 .... 50c 
3103. Parankiausis Budas Vokiečių kalbos Pramokti.

Sutaisė D. S. K. Worcester, Mass., 1916, pusi., 52 85c 
3104! Parankiausias Budas Mokintis Angliškos

kalbos. Tinkamai sutvarkytas pradžiamok- 
• slis kuriuo gali naudotis kiekvienas. Pridė

ta nurodymai laiškų rašymui. Sutaisė ir iš
leido M. Paltanavičius. Worcester, p. 62 .. 35c

3111. Rankvedis angliškos kalbos. Pagal Ollendorf’ą,
Harvey, Maxwell ir kitus surašė J. Laukis. 
Galima pačiam per save išmokti angliškos kal
bos: Chicago, 1906, p. 307 .............. 1.75 
Drūtais audeklo apdarais . .. .......................... 2.50

3112. Rankvedys gromatų rašymui. Knygelė pamoki
nanti, kaip rašyt gromątaš į firmas, pažįsta
mus, gimines, prietelius, mylimus ir mylimas
ir tt. ir tt. Chicago, 1895, p. 115 ................. 50c

3113. Rusiškai-Angliškas Žodynėlis. Worcester,.,
Mass.,....................    25c

3125. Vadovas lituvių kalbai pramokti. Lithauischer 
Fuehrer zul erlernungder anfąngsgruendė der 
litauischen sprache. Parašė Vydūnas, Su dau
geliu paveikslėlių, pieštų dailininko A. Brako. 
Tilžėje, 1912 m., pusi. 119...................   1.25

"DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, O;



8 dirva

Kas Girdot Clevelande-Apielinkese REIKALAVIMAI

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Nuotikiai. Kiek laiko atgal 
“Dirvoj” buvo rašyta, rodos V. 
P. B., kad “progresisčių tauta” 
■bankruitija. Taip ir yra. Pra
eitą nedėldienį jos jau paskutinį 
‘jpurimą” atlaikė Jaites salėje. 
Jos taip toli nuprogresavo kad 
nei salės švaresnės nebegali pa
sisamdyti, o apie veikalus nėra 
nei kalbos. Dabar pagal dikta
torių paliepimą jos visos turi 
važiuoti į SalutSkio partiją ir 
daugiau nesivadinti progresis- 
tėtais bet “darbininkėmis”. Mat 
tie “darbininkų apginėjai” ne
gali gauti reikalingo skaičiaus 
vyrų į partiją kad pasidarius 
sau geras algas tai dabar ir mo
teris nori pajungti, kitaip sa- 
kant, prigulinčių vyrų pačias, 
taip kad pinigai pasidvigubintų. 
Mat vienam vyrui užkrauti di
delę mokestį jau perdaug, o kaip 
uždedi ant vyro ir pačios tai vis 
atrodo lengviau. Puikus išgal
vojimas, ar ne?

Jie per savo laikraščius moka 
tik burbulus pusti į Lietuvių vi
suomenę, o tikrenybėj tai tarp 
jų visuomet ir visur didžiausi 
nepasisekimai, visuose praeitos 
žiemos parengimuose turėjo 
nuostolius.

Jų statyti veikalai su politiš
kom is-agi tati visk omi s deklama
cijomis atšaldė žmones nuo jų 
parengimų, nors jų aktoriai vai
dina taip “energingai revoliuci- 
joniškai” kad kartais nežino kur 
beesą, ant scends ar už 'barika
dų, ir 'tokiu budu pila iš revol
verio tiesiai savo draugui į akis. 
Vienok žmonės neina į jų va
karus nors jie ir pačią revoliuci
ją perstatytų.

Iš kitos pusės tai ekstra kai
rieji jiems užduoda didelį smū
gį. Praeitame A. L. D. L. D. 22 
kuopos susirinkime ekstriniai 
kaip amaras užpuolė ir smarkiai 
sumušė. Mat jie manė kad eks
triniai jau ant visados nuslopin
ti. Negudrus kaip ta peliukė: 
kuomet katinas užsimerkęs ji 
mano kad miega, o tas capt, ir 
turi. ' Dovydas.

Scena bus parengta ypatingai 
ir naujai, taipgi bus panaudota 
specialės šviesos, specialiai ru
bai, viskas kita padarymui tin
kamo į žiūrėto jus efekto.

Paskutinė proga šį sezoną pa
matyti didelį veikalą. Linkėti
na kad kiekvienas dailą mylin
tis atsilankytų.

. Clevelando diecezijos vysku
pas, Joseph Schrembs, po Vely
kų persidirbimo ir nerviškumo 
liko išgabentas i Šv. Elzbietos 
ligoninę Youngstowne.

Nauja ligoninė. Nedėlioj mie
sto majoras viešai atidarė nau
ją miesto ligonbutį, $4,500,000 
vertės budinką, didžiausią visoj 
valstijoj ligoninę ir vieną iš di
džiausių šioje šalyje.

ši ligoninė, kaip ir senoji mie
sto ligoninė, yra dykai biednuo- 
menei; kurie galės mokėti iš tų 
bus imama, kurie ne, tie bus gy
doma dovanai.

•de.n hotelyje (posėdyje nutarė 
darbuotis kad nebūtų sulaikyta 
gazas. Penkiolika redaktorių ir 
leidėjų tame posėdyje nutarė 
pravesti mieste referendumą luž 
panaikinimą Marshall ordinance 
kuri užkirto kelią miesto tary
bai ir gazo kompanijai toliau 
taikymosi derybas vesti.

Warren, O., kalėjime kaliniai 
bandė dinamitu prasimušti sau 
išeigą iš kalėjimo. Nuo sprogi
mo keletas sužeista,

P. Mušinskas, gabus Teatra
liško Choro darbuotojas, sere- 
doj apleido Clevelandą išvažiuo
damas į Chicagą.

Prie aukų L. M. Globos Komi
tetui. Pereitos savaitės garsi
nime aukavusių ir jų aukų su
mos turėjo būti sekančiai:

A. Kranauskas
Dr. J. Šemohunas
J. Blaskiavitz
A. Šimkūnas
S. Miliauskas

$10.00
6.00
6.00
1.00
1.00

susirm-Sandaros 18 kuopos 
kimas pereitą nedėldienį atsibu
vo su gražiu programėlių — 
dainavo lir Skambino keletas jau 
pasižymėjusių musų dailos mė
gėjų. Kuopa iš savo iždo pa
aukavo $25 Lietuvos Seimo rin
kimų agitacijai ir pinigus pa
siuntė į Politinį Iždą.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, balandžio 15 d., 
nuo 2 vai. po pietų, Goodrich na
me, 1420 E. 31 St. Visi nariai 
meldžiami susirinkti, nes bus 
duodama nauja knyga, “Emoci
jos ir jų KUltura”.

PARDAVĖJAS
Proga geram uždarbiui ši pavasa
rį, 12% komiso mokama musų žmo
nėms parduodantiems lotus vieno
je iš puikiausių, arti miesto, vietų, 
kuri dabar yra išrengiama ir išskir
stomą, turinti visus intaisymus. 
Kreipkitės prie J. N. Hagerman, 
tarpe 8 ir 9 ryte, arba telefonuo- 
kit susitarimui j f

THE AMHER REALTY CO. 
135 The Old Arcade.

PAGELBININKAI 
uždirba 50c iki 60c nuo štukų 
valandą.

THE VAN DORN IRON 
. WORKS

2685 E. 79th Street 
Priėmimo ofisas atdararas 

4 po pietų subatomic.
fki
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Sugriuvimas Šėtono Karalystės
r.ą" IT

MILIJONAI ŽMONIŲ DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS

Šioje temoje bus kalbama visame pasaulyje ir visose kalbose
SĖDA JOMS 

RASTO MOKYTIEMS 
Luko 11.12.

Bėdn jums rašto mokytiems— 
Luk. 11:52.

© 
© 
© 
© Nedelioj

Balandžio

© 
©

Clevelando moterįs, narės Mo
terų Balsuotojų Lygos, dalyvau
jančios Des Moines, la., konven
cijoj, Skelbia reikalingumą įves
ti valstijose įstatymo drau
džiančio “paprastą apsivedimą” 
— gyvenimą porose be šliubo; 
reikalavimą sveikatos paliudy
mo pirm apsivedimo; įstatymo 
uždraudžiančio vengti apsivedi- 
mo įstatymų.

Clevelando mokyklų perdėti- 
nis Jones, muzikos mdkyklų ve
dėjų suvažiavime išsireiškė jog 
Amerikai reikalinga naujas tau
tinis himnas, kadangi “The Star 
Spangled Banner” yra “neįgie- 
damas". Miniose Amerikos tau
tinis himnas nėra populiariškas, 
todėl jis ragina parinkti kokį ki
tą dailų, jausmingą ir pritaikin
tą Amerikos gyvenimui.

Suvažiavime dalyvavo 3,000 
muzikos mokytojų visoje šaly
je iš valdiškų mokyklų.

Nuo pradžios metų Clevelan
de iki dabar nuo nuodingos deg
tinės mirė 28 žmonės.

VARNIŠIO TEPĖJAI 
SPRAJERIAI 

VARNIŠIO TRINĖJAI 
ŠIURKŠČIŲ DALIŲ 

TRINĖJAI 
TRIMERIAI 

VIRŠŲ DIRBĖJAI 
CLEVELAND 

AUTOMOBILE CO. 
Euclid Ave. ir (London Rd.

SUSTATYTOJAI 
AŠIŲ 

MOTORŲ 
VISŲ RĖMŲ

Taipgi patyrusių operatorių 
ant Hammond Capping 

Machine 
Milling machine 

Cylinder oiBring machine 
Heald cyiinderio gyržimo 

mašinų.

CLEVELAND 
AUTOMOBILE CO.

Euclid Avė. ir (London Rd.
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April 15,1923
Vilkai gyvens prie ėryčių, mažas vai
kutis drauge vaikščios.—Izaj. 11:6,

Išguldymai atsibus sekamose vietose

CLEVELAND, O.
ABEL & SONS SALĖJE 

7017 Superior Ave.
Pradžia 2:45 po pietų.

Kalbės A. ČEBATARUNAS.

AKRON, OHIO 
SVETAINĖJE PO No. 
46 S. Howard Street 
Pradžia 7:30 vakare.

Kalbės A. ČEBATARUNAS.

PITTSBURGH, PA. 
PAVEIKSLAI RODOMI 

LIBERTY THEATRE 
1217 Carson Street, S. S. 

Du sykiu, 2:30 ir 7:30 vai. 
Kalbės F. J. DIGLIS.
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Anglijos At 
mą Rein

Krauju nudažyta biblijos is
torija apie Salamę, Herodienės 
(dukterį, kuri (pagal savo moti
nos patarimo išreikalavo iš He- 
rodo šv. Jono Krikštytojo gal- 

‘ vois už j am pašokimą/ bus"latvai- 
zdirrta Clevelande nedalioj, ba
landžio 22 d., Lietuvių salėj, 5 
vai. vakare. Sandaras 18 kuo
pa tą perstatymą rengia. Loši
me dalyvauja gabiausios Cleve
lando teatrades spėkos.

Veikalas “Salome" yra sūdria^ 
matizuotas garsaus Anglo rašy
tojo Oscaro Wilde, verstas Lie
tuvių kalbon, ir štai statomas 
Clevelande. Kadangi veikalas 
yra sunkus perstatymui, jis vos 
antroj vietoj Amerikos Lietuvių 
scenoj 'testatomas. Pirmiausia 
jį lošė Bostone, dabar jį matys 
Clevelando visuomenė.

Protestonų bažnyčių vadai sa
vo sueigoj nutarė reikalauti 
kad butų įvesta mokyklose re
ligijos dienos, kurias vadovautų 
aplinkinių bažnyčių.lyjpįgai ir 
jas vaikai turėtų lankyt nuo vie
nas iki trijų valandų kas savai
tė. Tokias mokyklas steigiant, 
sako protestonai kunigai, butų 
pakeista nesenai sumanytas įs
tatymas verstino biblijos moky- 
ko viešose mdkyklose. Tas įs
tatymas atmesta.

Prastas ir šaltas pavasaris, 
šįmet balandžio mėnuo yra ga
na vėsus ir lietingas. Jau nu
sibodo visiems pavasario belau
kiant. Pernai šiuo tarpu žolė 
žaliavo, nors po to yra buvę šal
nų-___________

Gimines iš
Lietuvos

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

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

Pinigai per “Dirvos” 
Agentūrą nueina į Lietu
vą ir j 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.

“DIRVA’
7907 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio.
(Vietiniams: Agentūra atdara 
ir vakarais.)

Utarninke automobilis suva
žinėjo Blaževičių 3 metu vaiku* ...... .
nos 
tuo 
ant

Jisai savo vežimėlyj moti- 
akivaizdoj važiavo atbiflas, 
tarpu prie užkampio užlėkė 
jo trdkas ir isdtrynė.

Sis vaikutis buvo 29-tas už
muštas automobiliais Clevelan
de nuo sausio 1 d.

Gazo sulaikymas atidėta. Cle
velando gyventojams gazo Su
laikymas atidėta iki liepos 1 d. 
Kompanija buvo išsiuntinėjus 
visiems gazo naudotojams pra
nešimus jos nuo gegužio 1 d. su
laikys gazą delei nesusitaikymo 
su miesto taryba už kainą kokią 
turi gauti už gazą.

Vasarai atėjus, nebūtų bėdos 
jei gazą ir sulaikytų namuose, 
nes šiaip taip galima apsieiti ir 
be jo. Tik bėda butų dirbtu
vėms ir šiaip įstaigoms kurios 
visiškai remiasi ant gazo savo 
pečių kurinimui prie darbų.

Clevelando svetimtaučių laik
raščiai, tarpe jų ir “Dirva”, per-
eitą savaitę (ketverge) Hollam-

DR. FELANAS
Akių Specialistas

1 286 Norwood Rd.
Gydo įvairias Akių Li
gas ir prirenka Akinius 
kas ketvergo vakarą 

nuo 7 iki 9.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvi* Gydytojai ir Chirurgu

Ofiso valandos: l-r-3 ir 7—8
Telefonas: Randolph 188
1286 NORWOOD ROAD ' 

Kampas Superior prie E. 65
Virš Aptiekoa

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 Vasarų .... 
Palanga. Jajuryje ..................
Nemunas ties Kaunu ..............
I šviesių Praeiti ......................
Murmano Kraštas ..................

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pašto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

MERGINOS 
operavimui gręžiamų presų; 

gera mokestis, nuoaltinis 
darbas.

ATLAS BOLT & SCREW CO. 
1130 Ivanhoe Rd.
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5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c 
5c

£ Sanitariškos
į MAUDYNĖS 25c.
i 546 Lietuviai lanko Šitą geriau- 
T šią maudynę, čia jiems geriau* 
I šia patarnaujama ir yra visokį 
y patogumai Užkviečiam ir dau- 
X giau atsilankyti pas mus. Kai- 

na 25 centai.
į 921 ST. CLAIR, Netoli E 9 St.

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio
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I LIETUVIŠKA < 
:• VALGYKLA ? 
:■ 1419 E. 21 Street 4
!■ Patogi Lietuviams Užeiga. 5 
į Jurgis Garmus. į

1; BUČERNE IR
■I GROSERNE

1417 E. 21 Street
j! Čia galima gaut visų reik
li menų valgymui.
■! Jurgis Garmus.
AVAWA’AVWA’AWAW
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ANTANAS BARTKUS
LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

WSAMAMVWlAAMWVWMMtVWVVVWMAM/WVWVWVWVWW

PUNCH PRESŲ IR KARPYMO 
(DARBININKAI

Riveteriai, ir uBcker-up, kaltin
tojai prie didelių pečių. Pasi- 
tamavimo vyrai į maliavojimo 
dirbtuvę. Krateriai ir pagelbi- 
ninkai. Pagalbai prie visų dar
bų vyrai. Darbais nuo Stoką ir 
dienomis.
VAN DORN IRON WORKS, 

2685 E. 79th Street 
Cleveland, Ohio.
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PARDAVIMAI

Netoli Addison ir Wade Park, 
2 šeimynų namas, 5 dideli 

kambariai kožnaii, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokesčio.
E. 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.
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20 metų šioj pat vietoj yra už
tektinas liudymas musų atsa-

kant.umo; klaust savo Bankierio 
apie mus.

Pasakykit mums ką turit par
duoti. Pasakykit ko jums rei
kia. Mes tuirme. Pavieniai na
mai; 2 šeimynom; 4 suites.
McKENNA, 1383 East 55th St. 

Atdara vakarais.

PUIKUS NAMAS, 1 šeimynos, 
9 kambariai, elektra, maudy

nė, šiluma, maliavotos sienos; 
kaina pigi, savininkas apleidžia 
miestą. Klausiat 1562 E. 70 St.
GROSERNĖ, saldainių ir ciga

rų krautuvė parsiduoda. Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Prie 
krautuvės yra 5 kambariai gy
venimui. Renda nebrangi.
1362 E. 68th St. prie Whitney.
2 šeimynų namas, 5 kambariai 

viršuj, 6 apačioj, priešai® ir 
užpakalyje laiptai. 2 maudynės, 
fumasas, elektros šviesa. Pi
giai._ 6728 Edna Ave. ____

PŪKŲ PATALAS PARSI
DUODA

žąsų plunksnų, supiltų tvir
tame inpile. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės 1137 E. 
112th Street. Telefonas: 
Eddy 7967-M.

GARSINKIS 
“DIRVOJE” i____________

2. Kor. 4:4 šv. Povilas sako kad šėtonas yra die
vas šio pasaulio. Pasaulis reiškia komercijinį, poli
tini, ir bažnytinį žmonių susiorganizavimų. Beveik 
visi patėmijo jog kokia nematoma pikta galybė val
do dabartinius žmonių reikalus įkvėpdama žmonėse 
saumylystę, melavimų, prigavystę, apmaudų, skriau
dimų, vogimų, ir visokių nemoraiybę, žmogžudystę, 
karų, badų, marų, revoliucijas, ir tam panašiai. Ži
nojimas nuo ko tai pareina bus apgynimu žmonėms.

Tikrybėje visokia valdžia priguli Jehovai. Jis 
sutvėrė žmogų tobulų ir davė jam valdžių ant že
mės Dievas sutvėrė tobulų dvasiškų esybę, Luci- 
fėrų. Lucifėras pasididžiavo ir pasakė: “Aš prisily- 
ginsiu visų-augščiausįam (Dievui) (Izajo 14:14)— 
Aš pats pasidarysiu sau karalystę, šitas nedoras 
pasididžiavimas privedė jį prie to kad stojosi kusin- 
toju Adomo ir Jievos, pirmojo vyro ir moteriškės. 
Jis yra melų tėvas ir yra priežastimi jų nupuoli
mo. (Jono 8:44). Kada žmogus nepakluso, Dievas 
nubaudė jį mirtimi ir išvarė iš Eden. Paskui gimė 
visa žmonijos padermė, kurios tėvas yra Adomas; 
todėl kiekvienas užgimė netobulas ir nuodėmingas.

Tada Jehova permainė vardų Lucifėro ir davė jam 
keturis vardus, būtent: šėtonas, kuris reiškia prie
šininkų: smakas, kuris reiškia rijūnų; žaltys, kuris 
reiškia suvedžiotoji; ir velnias, kuris reiškia šmei- 
žėjų. šitas piktasis prikųrstė gerokų skaičių dan
gaus aniolų idant sektų jį jo piktuose darbuose. Jie 
ir pats šėtonas spaudė žmones ir pripildė visų že
mę žiaurumu. Paskui Dievas, užleisdamas didį tva
nų, išgaišino anų pasaulį,, arba daiktų tvarkų (2 Pet
ro 3:6), išgelbėdamas tik Noakų ir jo šeimynų. 
Tuo. pačiu laiku jis surišo šituos,piktus aniolus tam
sybėje iki sudnos dienos, kuri'/buš pabaigoj pasau
lio tuomet prasidėjusio.—2 Petro 2:4; Judo 6. Mat. 
24:36-38.

ATBUDAVOJIMAS ŽMONIJOS
Viso pasaulio valstiečiai, visi politikos ekonomis

tai, visi protaujanti vyrai ir moterįs, pripažįsta kad 
stovis kuris buvo prieš prasidėjimų karo yra pra
ėjęs, ir j jo vietų yra statoma nauja tvarka. Visi 
pripažįsta kad šitas laikas yra pradžia atbudavoji- 
mo. Didžioji sunkenybė yra tame kad tie vyrai 
naudoja vien tik žmogiškų išmintį ir atmetė Dievo 
prirengimų. Mes ištikrųjų gyvenam laikuose at- 
budavojimo, atbudavojimo ne tiktai kelių daiktų bet

visų daiktų, šitas atbudavojimas nebus tiktai už
tapymas tų senų sugriuvusių sistemų ir jos tvar
kos, bet bus įsteigimas naujos ir teisingos tvarkos 
po valdžia didžiojo valdono Kristaus Jėzaus, to Ku
nigaikščio pakajaus. Apaštalas Petras dienoje Sek
minių, kalbėdamas kaip jis buvo vadautas šv. Dva- 
sės, nurodydamas ant to laiko, pasakė: “Ateis lai
kai atgaivinimo nuo pribuvimo Viešpaties; ir jis at
siųs Jėzų Kristų, kuris pirmiau buvo jums apsako
mas: kurį dangus turėjo (užlaikyti) paimti iki lai
kų, atitaisymo visų daiktų, apie kų Dievas buvo kal
bėjęs per burnų visų savo šventų pranašų nuo pra
džios svieto.’’—Darb. Apaštalų 3:19-21.

Ištyrinėjimas pranašavimų nuo Možiešiaus iki 
Jono parodo kad visi iš pranašų apsakė apie atei
nantį laikų sugrųžinimo palaimų. Atbudavojimas 
ir atitaisymas reiškia tų' patį dalykų—t. y., sugrų- 
žinimų žmonijos prie tų daiktų kas buvo pralaimė
ta. Bažnyčios atlyginimas danguje nėra kų žmo
gus pradžioje turėjo; bet yra duodamas kaipo didis 
atlyginimas už ištikimumų Viešpačiui, bebūnant po 
mėginančių aplinkybių ir apistovų. Atitaisymas 
reiškia palaimas kurios bus duota visai žmonijai 
per Dieviškų parupinimų, kur žmogus bus sugrųžin- 
tas prie gyvenimo, prie laisvės ir laimės ant žemes, 
kurį vienų syk turėjo tobulasis žmogus, Adomas; ir 
kas buvo intalpinta j žadėjimų kuris buvo duota 
Abraomui. Ta palaima turi ateiti ant pasaulio per 
tų sėklų, — per iškeltų ir išrinktų kiesų, kuri yra 
Mesiją arba Kristus.

šventraštis aiškiai rodo kad pirm to iškilmingo 
laiko palaimų, eis didis vargų laikas. Tie vargai 
yrą dąhar ant svieto. Žodis Mikelis žemiau paduo
tame tekste reiškia “kuris kaip Dievas”, arba tų 
kuris perstata Dievų — Kristų Jėzų, tų didį kapito
nų musų tikėjimo. Jo antras atėjimas ir steigi
mas jo karalijos, yra tas kų Krikščionis geidė jau 
ilgus laikus. Todėl pranašas Danielius, nurodyda
mas tų laikų, rašė įkvėptais žodžiais: tuom laiku 
pasistos didis kunigaikštis Mikelis, kuris užstoja 
taVo žmones, ir tada bus toks vargų laikas kokio 
nebuvo nuo to laiko kaip žmonių buvo: ir tuom lai
ku tavo žmonės bus išgelbėti, kiekvienas kuris bus 
rastas parašytas knygoje. Ir daugel iš tų kurie 
miega žemės dulkėse, pabus; nekurie ant amžino 
gyvenimo, o kiti ant amžino paniekinimo”—Danie
liaus 12:1-2, 2 Petr. 3:12. Apr. 21:4.
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ĮŽANGA D O V A N A I—K O L E K T U NEBUS

SVARBIŲ KNYGŲ GALIMA GAUTI, DAŽINOJIMUI SVARBESNIŲ BIBLIJOS PRANAŠLSČIŲ
Milijonai Žmonių Dabar Gyvenančių Nebemirs
Dieviškas Planas Amžių, 5-kių skyrių_____
Kų sako Šv. Raštas apie Peklų_ _________
Biblija — kainuoja nuo fl.’O'ir augščiau.

Automobilių išdirbę j as Ford 
iš Detroito pasiryžęs įsiteigti pa
vyzdingą pienininkystės ūkę pa
lei Hamilton, Ohio valstijoje. 
Tuoj patalpina toj ukęj 200 re
gistruotu karvių, ir jų skaičių 
palengva didins. Jis nori dary
ti bandymus gaminimui konden
suoto, džiovinto ir koncentruoto 
pieno.

I Vyriški ir Moteriški x 
ČEVERYKAI

? Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- ? 
T tės. Naudokitės šita proga — T 
£ Lietuvių išdirbystės Over-Globe J 
T čeverykai drūtai padaryti ir T 
£ gražiai tinka ant kojų. Šitas £ 
į yra tik vienas Lietuviškas što- į 
t ras čeverykų Clevelande. £
I MEIER MILLER £ 
J 6311 St. Clair Ave. į

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 Apinėą 

Speciališkumaa.
8707 BUCKEYE RD.

25c
25c
15c

“Sargybos Bokštas’’, mėnesinis žurnalas. $1 metams 
Pavieniai numeriai 10c. Kreipkitės adresuodami

"SARGYBOS BOKŠTAS”,
18 Concord Street, Brooklyn, N. Y.

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

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

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

V. K. Yurgilas .......... Finansų Rast.
1125 E. 79th Street

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

8205 Euclid Avenue

MALIAVŲ IR VARNIŠIŲ 
KRAUTUVĖ

Maliavojant stubas pavasarį ar 
kitus daiktus, arba kontrakto- 
riai kurie tuo užsiima gali už
pirkti abelnai maliavų, nes aš 
turiu parduot dar likusių iš ma
no biznio. (19)

J. ŠILINIS
6302 White. Av. Cleveland.
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SKAITYK IR 
PAGALVOK

:?

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

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

DAF
IB DAMIN

Chicago, ūl. 
darbininkų di 
čiose javo alj 
namai ant 101 
Ii gauna daug 

Šalių to, m 
■įams bus du< 
■rakariįos.

Yonngstovi 
Ieties ir pfe 
jns, jokiu k 

' neįvyko iisk 
gų kuodaug 
produktų, ki 
dideli. Tru 

P yra idd stoki

Hoddng k; 
lyj Ohio vali 
lei nesiradin 
abend.

v New Yorkt 
/’ 300 kompresu 
t į tanelyje tari;

New Jersey, 
gjfc, darhmtn!

Lynn, Mas 
■minių avalų 

f darni algų pa

Clevelande 
išdirbysčių ; 
pinkams dg

Londone, j 
metus neišė 
•oficiaKs Anį 
nas, susitre 
darbininkam: 
sulaikytas vii 
tojaus, po di< 
sta presai di

Boston, Mi 
ledes dirbtai 
vo darbininkų

Anglijoj dt 
Visoj šalyj p 
bruzdėjimas, 
mo amatų dar 
kauto. 20,00( 

. streikuoja.

Praėjusios 
dirbtuvių da:

1 Brasas valstij
į milijonų dolai

darbininkai n
Į; ddarių algom

Memphis, Ti 
700 tramvajų i 
Jaudami jakėli 

Suv. Valstijt 
lai atbudo. J 
apie 4,000,000 
si be darbo; i 
visi dirba.

Nuo į vedinu 
prohibicijos įs 
riaiir jos'piat 
valdžios blaiv 
agentas.

Amritsar, Ir
Ii sukilimai deli 
Indų neapikant 

žeista.
Lewes, Del., 

' skenduslaivei p 

į Burlington, N 
' geriausios veislė 

t tės apie $1,000,1
Evansville, Ind 

> sė savo 73 metų 
f sakydamas jog n 
i gelbėt atsiliuosuol 
: koriuos jis 'kentė 
i ipas. Sūnūs arei

i Suokalbis pri 
nuosius S

Kopenhagen. — 

i areštuota Maskvoj 
t vių suokalbyje prie 
Į džią. Slaptas gir 
L paimta. Daugelis 

I džios darbininku t 
I vo.


