
SVARBOS

RASTO

Bus išaiškinu Dani^Į 
12 Perskyrimas

Nerišlioj Balandžio 2 į 

WM ABEL SALĖJ 

7017 Superior Are.

"DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIELD)

The only Lithuanian Publication in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription rate: 

In the United States ............
Canada and Mexico .......... 
Lithuania and other countries .

Advertising rates on application.

’’DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO WW5w

Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Clevclande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Mėtine Prenumerata: 

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

"DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

. $2.00

.$2.50
$3.00 

skaito-
Naajų 
laišku.

F.
2:45 po piety

Inianga dykai. KoWą tį

No. 17 KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, BALAND.-APRIL 27, 1923 METAI VIII (VOL. VIII)
O LIETUVIAMS

Biblijos Istorija 19,W* Mtt, 
Nedėldieai, Vakarus 
DžIO 22 i. Pradžia 7d5 nl 
D ST. AKRON, OHIO 
FEBUS. Rengia T. B. & S. 

gauti pasiskaitymui: 
S

Rusijos Laukia Nauja Revoliucija
St 
St 

___ . Į5t
18 Concord St. Brooklyn, N.Y.
KLĄ

ambarius suites ir 6 kamtatf 
avienis namas užpakalyj, y 
igos $175 į mėn. Kaina 
mt išmokesčio.
Tėteli E. 70 ir Superior, 4 itd 
mūras su 2 .eimynu mem

25,000. Inmokėt $5,000.
riddings Rd. netoli Superior, ; 
?imynų, lotas 37x170. $1351 r 
jit išmokesčio.
(es taipgi mokam cash už ja į 
namus. Ateikit pasikalbėt ■

7907 SUPERIOR AVE.
Rand. 6153:

Nuvyk skaus
mą šalini

Raišas petys,meJ. 
]uxigi£k*s trauky* 
znas iDOsknllĮ, iš- 
narytas sąnaip- 
višuomet yra dm- 
gaiš didelio Ska» 
b». Tačiau patry
nus truputi

PAIN-EXPELLERID 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paa^Eipdlcns ji

kite jo bonks

gi tikrinki te, kad botų 
ant pakelio musu Uun 
vaisbazenklis. Neimkit 
parrvSgTd fa'oji m y.
F. AD. UCHTEI 4 CO.

♦
♦

tampa 
gčia a

2c

mų
■pe-
5c
9c
olių

AR 
9c 
dar-

45
lino;
iniŲ-
ver-
ndys
>9c
žiais

$1
18x

iki 2

39c

die ir

BARGAIN
Valandos
4 i ki 5

$L75 NEŠIMO $1:U
lėkštės ..

Nežimui i štai*. B 
medžio rėmq ir stiklo 
vidaus. Dideles mieros.

Septintos Grindys 
48 PADŪŠKŲ 2§Č 
UŽVAIKAI ...

Mieros 45x36. Ge
ro audeklo granais iš- 
marginimais. Apribo
ta iki 4. 
VELVETO 
ŠMOTAI .....

Patiesalams, 
iki $1.95 vertės. Ūgio 
3d 1% jardo. Vaidas, 
98c. Penkto* Grindys 
STALAMS iqc 
KLUONKOS ..

Baltos; 11-4 jardo 
pločio; ŽUt. rūšies, Ks- 
Id antrarankiai.

Penktos Grindys 
PLAYERIO 7C 
ROUAI ....

Daugybė plejer pia
nui rolių, specialiai D- 
piginti. 6-tos Grisdys

I 22c 36-COL. ICįc
Į PAKLODĖS 2

Nebaltintas audmss ! 
paklodėms, lengvai iš į 
sibaltina. Skiepe, j 
$1.75 THER- $1.35 
MOS BUT. * |j

American thermos 1 | 
puskvortės mieros. |'

Žemės Grindys I 
MOTERIŠKI 4Qe I 
AUTUVAI W Ž

Juliet mados so d» I

Zenui
98c

»L5#

■t

Kaimiečia Kyla Prieš Vokiečius
KUNIGŲ NUTEISIMAS RUSIJOJE SUERZINO 

TIKINČIUOSIUS PRIEŠ BOLŠEVIKUS IR 
ŽYDIŠKĄ INTERNACIONALĄ.

Desetkais Tūkstančių Areštuojama Neištikimi 
Bolševikams Rusijos Gyventojai.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstowne, O., geležies ir 
plieno industrija veikia pasek
mingai ir beveik pilnu saiku; 
tik -keletas apibaighno dirbtuvių 
stovi delei stokos plieno.

Reikalavimai plieno ir gele
žies pkrtvių yra labai dideli ir 
suriku juos išpildyti.

Didėsės dirbtuvės nuolat su
sirūpinę gavimu reikalingo skai
čiaus darbininkų.

E.' Liverpool, O., kėlios puodi
ninkystės įstaigos stato naujas 
priedines dirbtuves, kadangi pa
sididino reikalavimas (stalui rei
kalingų indų.

Akrone, O., gurno darbai dar 
eina smarkiai, teči'au manoma 
jog gegužio mėnesyje apmažės.

Tiffin* O., 500 darbininkų dir
bančių Webster geležies dirbtu- 

11, vėj gavo pafkjėlimą-algų ant 5 
nuoš. Nuo gegužio '1 d. vėl bus 
jiems pakelta 5 nuoš.'

Taipgi Seneca pirštinių dirb
tuvė pakėlė 15Ą savo dariftinip'kų, 
algas ant 10 nuoš.w ' '■ . .

Cincinnati, O. —- Apie 7,000 
gelžkelių darbininkų ant Big 
Four gavo pakėlimą algų iki be
veik tiek kiek gavo 1921 metais 
pirm numažinimo.

Warren, O., plieno, geležies ir 
zinko darbininkų unija reikalau
ja algų pakėlimo nuo 10 iki 20 
nuošimčių.

Clevelande, O., budavojimo 
amatų geležies ir elektros dar
bininkai reikalauja -algų pakėli
mo iki $1.37 i valandą.

Elevatorių-keltuvų budavoto- 
jai reikalauja po 87*/>c. į valan
dą.

Chicago. —Pennsylvania gelž- 
k(4io šiaurvakarinės dalies dar
bininkams pakeliama mokestis 
po 1Į4 iki 3 su puse centų į va
landą. Tas padidinimas palie
čia apie 40,000 paprastųjų dar
bininkų prie geižkdių ir gelž-ke- 
lių dirbtuvėse.

Dar 26,000 tos kompanijos 
darbininkų kitoje srityje-derasi 
už algų pakėlimą.

Boston and Maine gelžkelis 
"padidino 4,000 savo darbininkų 
algas nuo 37c. ilki 40c. į valandą.

Chicago. — Kelių užžiurėji- 
mo ir gelžkelių dirbtuvių darbi
ninkų unija pareikalavo kad bu
tu atgrąžinta darbininkams 1921 
metais gauta alga. Reikalavi
mas paliečia 28 gelžkeliu-s ir 
175,000 darbininkų!

Tampa, Fla., leritų pjovykloj 
-eksplodavus garo katilui užmuš
ta 4 ir keliolika darbinin-kų su
žeista. *

ant
SU-

Riisija Pergyvenusi Blo
giausias Dienas

Maskva. — Komutaistų parti
jos kongrese bolševikai ramino
si save kad visa partija tvirtai 
laikosi už tai kad Rusija jau be
veik -stovi pati ant savo kojų ir 
bando sudaryti tinkamas sutar
tis su 'svetimomis šalimis, tiktai 
nebandys užsiimlti sau naštos 
mokėjimo karės skolų už išga
vimą pripažinimo.

Kongresas galutinai užtvirti- 
inęs proletariato diktatūrą, grie
žtą monopolį sovietų rankose su

Kaimiečiai Kjla prieš So
vietus ir Grasina 

Žydams 
Bėrimas. — Rusija yra 

kranto naujos revoliucijos,
lyg kalbų pabėgėlių pastarose 
dienose pribuvusių į Danzigą iš 
sovietų Rusijos;

Kaip _ iš Ddnzigo pranešama, Ūžrtbežiris"prekybos,* ekoūūmf- 
daugybė tų pabėgėlių pasišali- nj atsjįftatyma jr javu dksportą 
no iš Harkovo ir Kijevo guber- Lįsti po partiios užžiu,ra 
nijų, kur kaimiečiai atvirai su- Kom.uniatų partija mano J0g 
kilę prieš sovietų valdžią. Rusija jau perėjo aršiausi savo 

Pabėgėliai sako jog sovietų Lerioda ir dabar ?ali žiurėt į at- 
neapikanta prieš žydus pasiekė 1.^ ramiai? nematvdama prie. 
verdančio punkto po to kaip iš „ko a turėtų ant 
Maskvos pranešta apie nuiskyri- Europos !kapffca!ištiš-
mą mirties bausmės Rymo Ka-L y ponu” 
talikų kunigams. Taigi žydai t^s aiSkino kad svarbiau- 
pradėjo bėgti; bijodami kito po- gia kag Rugijai refkia rupjn.

.... . . tis eksportavimu javu i kitas ša-Teciau tikra eksplozija prieš L Tįk klausimas ar Eurapa 
sovietų valdžią parsidteįo kuo- jrkg mugu duon£ų 
met Mš^lkąi nužudė y<karą'kig Amerįka norj duati ga_ 
Biitket’ičių, nežiūrint buola-hmų j — dliana;ne brangiau bet dar 
fcumiecių protestų. h ne mes todel .. dabar

Pabėgėliai Danzige, kitų tau- rM{a8 Ta
ty?,iųi negu -žydai,-m psratik- telįko -d Amerika u-
nnę kad sovietų valdžia bus nu-T _
šluota tuoj kon’tr-revoliucijonie-[ 
rių vadinamų sočiai revoilucijo-1 
nieriais, kurių pozicija 'kasdien 
įgauna daugiau galės.
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New Yorke, sustreikavo visas 
■orkestras Astor teatro 'laike per
statymo. šis streikas vėl atnau
jino kovą tarp Amerikos Muzi- 
kantų Federacijots ir Muzikantų 

g Savitarpinės Aipsaugos Unijos.
New Yorke, L W. W. unijos 

- ANčlAKOS . — ■ įsakymu iššaukta į streiką laivu 
Vatinės ir cords* ■ darbininkai New Ybrko uoste, 

paacakos,.9 _2d Uj .. kurie yra nariai tos unijos. Sa- 
K^SKTINO* Tlt ■ ?fOma streikas paliečia 80,- 

^darbininkų.
* Argo, III. — Vienuolika darbi- 

g įninku Argo kukuruzos produktų 
I dirbtuvėj sužeista nuo eksiplo- 
| rijos.

Madison, Wis. — Vaisrtijos se- 
; natas atmetė bilių siūlantį aš- 

tuonių valandų daibo dieną.
I Švedijoj kovo mėn. buvo ke- 

- lidika įvairių streikų ir lokau- 
tų. Svarbiausi streikai buvo gi- 

Irių darbininkų. Keletas strei- 
kų jau sutaikinta, šiuo tarpu 
bent 40,000 darbininkų mažiau 

[streikuoja.

siūti. Mieros 3 iki i į 
Antros Grindys * 
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UŽVAIKAI ...

Apsiulėti ir išsisn- 
nčū. Pora $8*e.

Penktos Grindyt I 
MOTERŲ Ifc Iv | 
PANČIAKOS . ’

pBDClAKVS, 7 įsi W K 
mieros. Žemės Griti I

JEKUTĖS .... ” į
Juodo satino; | 

pavyzdžių. Su Be- Į 
niais. SM* I
28c CRYSTAL įūį I 
MUILAS   *

Krištolo Balto M* 
druožles, pakelis 
Apribota iK 6 fih*

žemės Grinlp
$X25 SIUTŲ $162 
DĖŽĖS .

Tvirti Par Po n*

. Septintos Gririn 
£XV raCryrKkU

RUHRO DARBININ
KU SUKILIMAS

Essen. — Katemberge mi
nia darbininkų pakėlė sumi
šimą, vienas nušauta, kelioli
ka sužeista. Vokiečiai sako 
jog darbininkus vadovauja ko- 

i munistai. Tai esą tik bandy- 
I mai besirengiant įprie dides

nių betvarkių gegužio 1 d.

Mulheim. — šio miesto biznio 
distri'ktas buvo užimtas ginkluo
tų bedarbių darbininkų, kurių 
minia iš 3,000 sukilo balandžio 
19 d. Darbininkai apsistatę ba
rikadomis. Su policija atsibuvo 
daugybė susirėmimų.

Susirėmimuose užmušta aš- 
tuoni ir sužeista daugybės žmo
nių. Pagaliaus bal. 20 d. ba- 
duoliai išvaikyta. Per visą nak
tį valdydami miestą, darbinin
kai vaikščiojo gatvėse ir šaudė 
į kiekvieną kuris bandė pasiro
dyt lauke, krautuvės apiplėšta 
ir sunaikinta daug prekių kur 
buvo bandyta neduoti.

Dusfeeldorfe irgi -apsireiškė 
sukilimai prieš okupantus Pran
cūzus.

Berline pradedama bijoti kad 
Ruhre (neprasidėtų ubelnas ko
munistų sukilimas^

Nėra abejonės kad prie suki
limo Mulheime darbininkus su
kurstė komunistai. Vienas Ber- 
lino korespondentas tikrina jog 
dalyvavusieji riaušėse žmonės 
buvo ne bedarbiai, kaip jie sa
kėsi, bet kriminališki elementai 
po komuništų vadovybe susidė
ję į militarišką ofganizaciją ir 
gerai aprūpinti ginklais užpuldi
nėja krautuves. •

NORI ATSITOLINIMO 
NUO EUROPOS

Washington. — Daugelis re- 
piiblikonų partijos narių nori 
perkalbėt Prezidentą Hardingą 
kad jis nesiimtų darbo prirašy
mui šios šalies į tarptautinį tei- 
singystės teismą, nesą tas pa
kenks jų pačių partijai.

Daugelio republikonų partijos 
vadų manoma kad daug geriau 
butų jų partijai laimėti 1924 m. 
rinkimuose jeigu prezidentas vi
sai tolinsis nuo Europos reika
lų. negu Į juos kišantis. Jau ir 
taip, sako jie, partijos priešai 
turės Įrankį kada dabar gauta 
koncesijos Turkijoj, del kurių 
Anglija ir Francuzija zurza ant 
Suv. Valstijų (ir Turkijos.

Harding sako jog tarptautinis 
teismas yra 20 metų senumo 
republikonų partijos sumany
mas, todėl jis imsis tą vykinti.

ko- 
už-

Aires Kovotojos Kalėji
me Badauja

Dublinas. — šešios pačios 
miausirts Airių respublikonų 
votojos moteris areštuota ir
daryta kalėjhnan. Jei’ nutarė 
streikuoti prieš viską — nepri
imti valgio iki nepaleis jas.

Airiai laisvahoriai kovoję su 
Valstijos kareiviais, po tūlo lai
ko epsibuvimo skalų tvirtovėj 
buvo priversti iš jos pabėgti. Du 
bėgantieji prigėrė, ’ vienas nu
šauta, keturi suimta.

Airijon pribuvo popiežiaus pa- 
siuntinis Msgr. Luzio tyrinėji
mui Airijos padėties ir tarpinin- 
•kavifšai itarp respublikonų . in 
Valstijos valdžios įvedimui tai
kos šalyje.

DIENOS KLAUSIMAIS

Ku-
jį

kevičiu turėtų būti geni pamo
kinimu ir musų kunigams kurie 
perarti kiša savo rankas prie 
politikos, pamiršdami kad ''kas 
Siu kardu kovoja tas nuo kardo 
ir žūva.”

Nauja Klasta, 
Apsisaugokite!

Nesenai buvusiame laivakor
čių agentų iš rytinių valstijų 
susirinkime ant laivo PRESI
DENT HARDING New Yorkė, 
kur dalyvavo United States Li
nes generalis atstovas Lietuvai, 
p. K. Norikus, paaiškėjo labai 
indomus faktas: Lietuvoje yra 
agentų (dažniausia žydeliai), 
kurie kalbina Lietuvaites ke
liauti Amerikon, -o jei negali 
Amerikon tai jie gabena KU- 
BON. Kadangi kvota įleidžia
mų Amerikon (į Suv. Valstijas) 
Lietuvių iki 31 d. birželio yra iš
sibaigusi, atsiranda drąsuolių 
merginų kurios 'keliauja į Ku
bą, nenuvokdamos kad iš Kubos 
Amerikon neįvažiuos. Kuboje 
jos patenka į paleistuvystės na
mus. K. Norkus papasakojo -ke
letą tokių (atsitikimų — mmsų 
sesutės rengiasi į Suv. Valsti
jas, bet pateko į Kubą, kur pa
kliuvo į Baltosios vergijos na
mus!.. ..

šitokiam baisiam ir nelaimin
gam faktui reikia duoti kuodau- 
giausia išgarsinimo kad musų 
žmonės apsisaugotų ir netikėtų 
nesąžiningiems agentams1.'“'To- < - 
kie latrai Lietuvoje žvejoja no
rinčius -keliauti svetur, žiūrėda
mi tiktai savo komiso ir nepai
sydami į kokią nelaimę paklius 
jų keleiviai.

Kas perka laivakortę savo gi
minėms Lietuvoje ir nori juos 
atitraukti Amerikon, turi nepa
miršti kad keleiviai turėk lauk
ti iki kvota juos įleiis-. Jokie ap
linkiniai keliai negelbės, tik į 
nelaimę gali įstumti. Perkant 
laivakortę reikia visados kreip
tis Į rimtą ir teisingą Lietuvių 
firmą kuri ne tiek žiuri pelno 
kiek to kad tinkamai savo žmo
nėms patarnavus. Gerą ir są
žiningą patarnavimą ir patari
mą musų skaitytojai gauna 
“Dirvoje”, — jie žino kad laik
raštis yra ne metui-kitam suor
ganizuotas, -laikraščiui rūpi ge
ras vardais-, nesutepta reputaci
ja,- tat jo leidėjai ir redakcija 
daboja kad musų klientai netu
rėtų reikalo rufgoti.

Reikia perspėti tie kurie yra 
pasirengę keliauti kad nęgriebtų 
meškerės ir nesiduotų nugaben
ti i Kubą, -kur pražus kai musės; 
Patarimo jfeškant, visados krei
pkitės į “Dirvą”, -— čia rasite 
draugus. ' V. K. R.

Kunigų Šaudymas 
Rusijoj

Maskvos valdžia sušaudė 
nigą Butkevičių, nuteisusi
mirčiai drauge su Arkivyskupu 
Ciepliaku ir kėliais kitais kata
likų kunigais kurie, anot Sovie
tų čėkos informacijų, konspira
vę prieš Sovietų valdžią ir gel
bėję Lenkams kuomet Sovietai 
kariavo įsu Lenkija. Teismo 
nuosprendį paskelbus, visas pa
saulis pakėlė protestą prieš Ru
siją ir reikalavo paliuosavimo 
nuteistųjų kunigų. Rymo Pa
pa pranešė Maskvos valdžiai 
kad katalikų kunigai yra Papos 
pavaldiniai, tat jų nevalia baus
ti mirtimi.

Akivaizdoje tų protestų; So
vietų valdžia Arkivyskupo Ciep- 
liako bausmę pakeitė kalėjimą
'(‘odinočka’), bet prelatą Butke
vičių sušaudė: nusivedė skle- 
pan, pridėjo revolverį prie pa
kaušio ir nušovė.

Po to įvykio pasaulio pratęs- , 
tai .nesiliauja. Portestuoja val
džios, protestuoja visokios or
ganizacijos. šitame protestų j 
'koncerte dalyvavo taupjau Suv. 
Valstijų Sekretorius Hughes ir ( 
žydų rabinų organizacija.

Amerikos spaudoje ne visų 
'betgi vienodai žiūrima Į šitą So
vietų aktą. Vieni rašo kad tai 
yra Sovietų išrauga prieš religi
ją aplamai, šitą patvirtina ir 
oficialės komunistų dęrų'onstra- 
.cijcs didžiomis krikščionių šven
tėmis, Kalėdomis ir Velykomis. 
Tose demonstracijose komunis
tai pešioja balvonus-karikaturss 
su parašais šventųjų, Dievo, de
gina šventųjų stovylas, ir t. p.

Iš kitos 'gi pusės, yra žmonių 
'kurie tame Sovietų alkte mato 
paprastą valstybės įstatymų ei
gą. ‘ štai 'Suv. Valstijų senato
rius William A. Borah tvirtina 
kad tai nebuvę padaryta kovai 
su religija, bet kad ir Cieplia- 
kas ir Butkevičius karės su Len
kais metu buvę Lenkijos agen
tais ir šnipais. Jis taip jau skel
bia kad 'joks tikėjimas nėra Ru
sijoje persekiojamas, jei tik ti
kėjimų skelbėjai nesikiša Į poli
tiką. Bausdami politikierius 
dvasiškius Sovietai, girdi, paro
do Ikad tikėjimas 'ir politika yra 
'du skirtingu dalyku.

Už sušaudymą Kun. Butkevi
čiaus net rengiamos bausti So
vietus. Taip, siūloma pertrauk
ti užmegstuosius su jais ryšius, 
nebeduoti pašalpos badaujan
tiems, etc. Suv. Valstijų Sek
retorius Hughes liep'ė atšaukti 
vizą duotą Sovietų pirmininko 
Kalinino žmonai — nors į šį 
Hughes’o pasielgimą kai kurių 
žiūrima kaipo į nerimtą, bejie- 
gių kovą prieš moterį.

Mums sunku pasakyti ar Kun. 
Butkevičius buvo sušaudytas už 
šnipinėjimą, ar už ką kitą, — 
tiek yra prieštaraujančių a.pie 
tą faktą žinių kad neišskirsi ku
ri tikra, kuri netikra. Bet jei 
jis tikrai buvo priešas valstybės, 
jei j'is tikrai, pamiršęs savo, kai
po kunigas, pareigas 'buvo šni
pu Lenkijai, tai jo krašto val
džia tarėjo teisės pritaikyti prie 
jo šalies įstatymus. Iš principo 
mes esam priešingi mirties bau
smė!, tat ir šitame atsitikime 
negalima girti Sovietų valdžios. 
Bet jei mirties bausmė yra prak
tikuojama valstybėje, tat nežiū
rint kokią vietą 
nusikaltėlis užima, 
taikoma prie jo.

Lietuvoje labai 
būti analoginių atsitikimų — 
Lietuvoje yra dar kunigų kurie, 
būdami Lietuvos piliečiais, tar
nauja Lenkų politikai, gal net 
ir šnipinėja Lenkams, Tat gali 
atsitikti kad ir Lietuvoje .kils 
klausimas ar kunigas, atliekąs 
kitos valstybės, dargi priešo, šni-

Kalbos apie " Vokiečių 
Norą Taikytis

Berliiias. — Vokietija rengia
si Siųsti aliantams notą su savo 
“galutinais” atlyginimų pasiūly
mais, kaip greit tuos pasiūlymus 'itjetija. 
užtvirtins .reichstagas. jsi 20,000 už dolarį.

Vokiečių pasiūlymas apims ir 
•sumanymą Amerikos Valstybės 
Sekretoriaus Hughes kad butų

savo javus nori gauti auksą, o 
Europa norės mokėti Rusijai sa
vo išdirbiniais, mašinerija.

“Nežiūrint musų skurdo ir j 
didelės biednystos ir techniškų 
stokumų, pasikinkykime visi 
kaip vienais į darbą ir išgelbėsd- 
me Rusiją iš skurdo ir vergijos, 

'be pasidavimo kapitalui”, užbai- paskirta tarptautinė komisija iš 
* ~ ’’ ’ “ ” • - " ’— finansierių ir ekonomijos žino

vų išskaitliavimui kiek tikrai 
Vb'ketija galėtų mokėti. Prane
šimai kasi ink sumos kiek Vokie
tija siūlys yra nuo 20,000,000,- 
000 aukso markių i'ki 35,000,- 
000,000 aukso markių.

Areštuota 48,000 Rusų
Londonas. — 48,000 Rusų, 60

nuošimčių kurių yra pamokytų I paslaavimo Kapltaiui , uzoa:- 
ypatų, tapo areštuota sovietų | Trockis. j0 kalba tįsėsi per 
valdžios ir jie kaltinama kurs
tyme žmonių prie kontr-revoliu- 
cijos nuvertimui bolševikų, sa
ko žinios iš Koperihagėno. De
šimts tūkstančių žmonių liko iš
varyte iš Rusijos.

Kita žinia skelbia jog Kauka
ze sukilime užmušta 1,000 žmo
nių. Sukilimas prasidėjo kuo
met Zinovjev, Petrogrado sovie
tų galva, važinėjo alpžiurėda- 
mas Isoviėtų šalies kraštus.

tris ir pusę valandos.

Berlinns. — Netikėtas markės 
nupuolimas iki 25,000 už Ame
rikos dolarį labai surūpino Vo- 

Iki šiolei ilgai ji laikė- 
i si xv,uu<> už uoiarj. Spekulian
tai reikalauja už dolarį net 35 
tūkstančius markių.

Mergos Teisia Rusijoj
Maskva. — Anna Gluzman,' 

žydelka iš Harkovo. atsižymėjus 
savo žiaurumu, taip patiko so
vietų komisariatui Maskvoj kad 
tapo užkviesta prie Maskvos dis- 
trikto teismo. Bal. 21 d. ji vie
nu pamojimu nuteisė septynis 
vyrus mirtin. Tiesa, nuteistie
ji yra plėšikai ir žmogžudžiai, 
■kekių sovietų rojuje neturėtų 
būti, nes ten visiems vi^ko yra.

Japonai vėl Veržiasi į 
Sibirą

Maskva. — Pranešimu iš Či
tos, Tolimųjų Rytų respublikos, 
Japonų ekspedicija iš 16,000 ka
reivių išsodinta Aleksandrovtsike, 
Priamuro teritorijoj Siberijoj, 
priešais šiaurinę dalį Sakhalino 
salos.

Londonas. — Žiniomis iš Hel- 
singforso, Vladivostokas liko iš 
raudonųjų atimtas po aršios ko
vos. Užėmė jį vėl kokia tai “bal
toji armija”.

Veja Žydus iš Mokyklos 
Buchareste

Bucharestas. Rumanija. — 
Bucharesto universitete kilo su
sirėmimai tarp Rumanų studen
tų su žydais studentais, kame 
40 žydų mokinių sužeista, žy
dai mokiniai išvyta iš universi
teto, kur juos gatvėje paėmė ap- 
saugon policija.

Art-. Rytų Konferencija 
vėl Prasidėjo

Lausanna. — Artimųjų Rytų 
taikos konferencija pasinaujino 

i balandžio 23 d., ‘kame Turkams 
I ir aliantams lieka keletas laibai 
keblių klausimų išrišti. Reika
laujama iš Tutkų tikro užgaran- 
tavimo kad Turkijoj bus apsau
gota svetimų kraštų piliečiai, be 
paliėčiamybės jų turto ir gyvas- 

itieš.
I Turkai davė pavelijimą Ame
rikos 'kompanijoms statyti mili
jonų dolariu vertės gelžkelių į 
aliejų laukui, išbudavojimui dai
laus sostamiesčio Anatolijos ty
ruose ir pardavinėjimui ūkiškų 
mašinų. Delei tų koncesijų la
bai nerimauja kitos valstybės, 
ypač Anglija ir Francuzija.

Turkai liko galutinai draugais 
Suv. Valstijoms, nors jie baisiai 
buvo smerkiami ir kaltinami už 
[krikščionių skerdimą Armėnijoj.

Turkija dabar jaučiasi turin
ti užtarėją tarybose.

Amerikos atstovai konferen- , 
cijoje turi instrukcijas kovoti 
už apsaugojimą Suv. Valstijų in
teresų artimuose rytuose, nenu
sileisti ir neduoti Turkams nu
sileisti ten kur butų permato
ma pavojus Amerikos bizniui.

Turkai (reikalauja kad alian- ■ 
tai nustatytų dieną ir valandą 
kada aliantų kariumenė ir lai
vai apleis Konstantinopolį ir ča- 
n-ak.

Chinijoj Neramu
Kantonas. — Netoli pietinės 

Chinijos sostinės Kantono atsi
buvo susirėmimai tarp Dr. Sun 
Yat Sen rėmėjų kariumenės ir 
priešininkų, Kwangsi, kariume
nės, .iš kurių atimta arsenalas 
ir jie stumiama tolyn. Abi 
sės panešė nuostolių.

prasiplčht dar labiau.
Karė

pu- 
ga-

šo-

sa- 
at-
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Londonas. — Europa nusiste
bėjo kad akivaizdoj prasidedan
čios taikos konferencijos Greki- 
ja ‘ėmė taobilizuoti savo kariu- 
menę. Nežiūrint tuščio iždo, 
Grekai imasi grąsinančios tak
tikos prieš Turkus.

Darbo Dienai Italijoj 
Pakeista

Roma. — Darbininkų šventė, 
kuri kitais metais pasižymėdavo 
riaušėmis ir kraujo praliejimu, 
šįmet praėjo su entuziastiškais 
šukavimais už fascistų valdžią. 
20,000 fascistų nacionalės mili
cijos Taikė paradą akivaizdoje 
premjero Mussolini Romoje, ir 
sudėjo savo prisieką ištikimy
bės, 'kuomet dar 100,000 tokiu 
pat budu kituose miestuose pa
reiškė savo atsidavimą valdžiai.

Savo priešininkus Mussolini 
persergėjo užsilaikyti ramiai, ir 
sakė jog fascistai tvirtai laiky
sis vykdyme savo užsibriežtų ti
kslų'.

Vietoj gegužio 1 d. kaipo dar
bininkų šventės Mussolini per
keitė į balandžio 21 d. kuri iš
puola Romos įsteigimo diena.

Roma įsteigta 2,676 metai at
gal.

Anglijoj atstovų bute blaivy
bės įstatymais atmesta 236 bal
sais prieš 14.

Dayton, O., nukrito ikariškas 
orlaivis su penkiais lakūnais j 
upę: keturi mirė, vienas gal dar 
pasveiks.

šiaurinėj rialyj Michigan val
stijos tvanai padarė (milijono 

jdolarių vartės blėdies.

Buvęs prezidentas Wilson pa
reiškia pasipriešinimą Suv. Val
stijų prisidėjimo prie tarptauti
nio teisingystės teismo pagal 
dabartinio .prezidento, Hardingo, 
planą.

Kalnas Lassen, vienatinis S. 
Valstijų veiklus vulkanas, buvo 
šiose dienose išsiveržęs, bet už 
trumpo laiko vėl sustojo.

Lynn. Mass., gaisre užmušta 
penki žmonės, 14 sužeitsa 
kant, iš aųgštumo gelbėtis.

Michigan Ežere, ant Fox 
los, aštuoni vyrai ir moteris
skirti nuo susinėsimo su pasau
liu buvo patekę bado malonėn. 
Ledams sulužus nebuvo galima 
jiems maisto pristatyti, šeši or
laiviai gabeno jiems maisto: vie
nas orlaivis su laikraščių repor
teriais irgi ten nukrito, ir pasi
darė .išviso vienuolika vyrų ir 
moteris. Po didelio truso va
gonų keltuvas dasiirė iki salos 
ir padavė pagalbą, išgabendamas 
badu nuvargintus žmones i ar
timą miestelį.

Meksikos valdžia tikisi neuž
ilgo gauti Suv! Valstijų pripaži
nimą. Prezidentas Obregon il
gai nesulaukė pripažinimo delei 
atsibuvusių neramumų ir nužu
dymo keleto Amerikos piliečių.

New Jersey valstija nubaudė 
[aštuonis puodininkystės dirbtu
vių savininkus už susitarimą pa
laikyti 'brangių kainų namams 
reikalingu indų. Jie gavo nuo 
6 ikj 10 mėnesių kalėjimo ir 
užsimokėjo po $5,000 bausmės.

St! Louis, Mo., areštuota de
vyni vyrai ir rasta pas juos su
virs $2,000,000 vertes brangių 
popierių pavogtų nesenai pačto 
automobilio apiplėšime.

Eina tikrų žinių kad automo
bilių išdirbėjas Ford iš Detroito po darbą “turi būti nuaustas 
statys savo I—.
metais ant Suv. Valstijų prezi-Įpas, ar ne. 
dento. |

visuomenėje 
bausmė yra

lengvai gali

Padėka Tautininkų 
Laikraščiams

Amerikos Lietuvių Vidurinės 
Srovės Laikraštininkų Suvažia
vimas laikytas Brooklyn, N. Y., 
balandžio 7 ir 8 d., sutyg gauto 
manim iš Suvažiavimo Prezidiu
mo rašto, vienbalsiai nutarė 
remti Lietuvos šaulių Sąjungą 
ir ginti jos idealus.

šiuomi tebūna man leista tar
ti gerb. laikraštininkams širdin
gos padėkos žodį už tą brangų 
Lietuvos šauliams nutarimą.

Tas nutarimas be abejonėj 
pakels šaulių dvasią ir prisidės 
prie dar uolesnio darbo, vykdant
prakilnų tikslą kurį Lietuvos 
šaulių Sąjunga yra sau užsi- 
briežus.

A. ŽEMAITIS,
L. šaulių Sąjungos Atstovas.

$500 Pasiųsta Liet. Val- 
stiečių-Liaudininkų 

Rinkimams
Chicago, Ill. — Liet. Politinis 

Iždas šiose dienose išsiuntė Val- 
i Liaudininkų Sąjungai 

. H M i $500 rinkimų į Seimą agitacijos
j Nelaimė koki ištiko Kun. But- reikalams.

kandidatūrą 1924 taip ipat kaip ir paprastas šni- stiečiu 
IINT Vnlo + iin vmsmS '_ —



DIRVA

PITTSBURGH, PA. SUBATOJ, GEGUŽIO-MAY 5 D. 1923 M.
“JUOZAPAS IR ZELBORA” ir “PARAONO SAPNAS”

Dviejų aktų, septynių atidengimų bibliška meilės drama. Atloš artistai iš

žymesnes roles šioj garsioj 
Egiptiškoj dramoj atliks Cleve
landiečiai šie:

Ohio. Juozapo rolėj K. S. Karpavičius 
. „■ ! (kuris pats tą veikalą parašė).

Potaparo žinom.' ze)boros . Virbickiutė
ZeUbora prisako 
savo tamei pava-1

Cleveland,

mą Juozapo, gundymą ’jo, ap- 
skundimą, patekimą į kalinį, o 
galiau išaiškinimą Faraono sap
nų, už ką jį Faraonas paskiria 
vyriausiu ant viso Egipto išgel
bėjimui šalies žmonių nuo išmi
rimo per businčius septynis 'bar 
do metus.

Tai yra grynas meilės roman
sas, nei už nei prieš-religiškas 
veikalas. Dalykas dedasi apie 
1,350 metų pirm Kr i t saus.

Sandarietis.

i rę GERB. Q i
| >OPRAGIL0 KAMPELIO^ I

Potiparo ........ A. Lapinskas 
■dint pas ją*”Juo- Asenatos .... A. Aržuolaičdutė 
zapą, ir pradeda Minėtos......... M. Karužfiutė

........ St. Reikus 
__ =_ ...............V. P. Banionis 

(šiedu paskutiniai loš vergų ro-
Įlės pirmame aikte.)

Vietiniai 
Masido ... 
Amrus ... 
Gansur ... 
šin’koriaus

Išviso lošime dalyvauja try
lika ypatų. Aktai yra du, kurie 
kožnas vadinasi savo paskiru 
vardu kaip viršuj minėta. Pir
mame akte yra šeši atidengi
mai.

Prie veikalo pritaikinta atsa
kanti rubai kuriuos didumą pa
tįs Clevelandiečiai siuvo savo lo
šimui.

Pirmą syki Pi'ttislbulrgo Lie- 
tuviai gaus progą pamatyti tokį 
dideli ir vaizdingą veikalą — 
kaip vaizdingumą drapanose, 
scenerijose, tam specialiai pri
taikintose šviesose scenoje, taip 
ir veikalo turinyje.

šaltinį iš kur imta tam vei
kalui medega, ir pačią veikalo 
temą mes iš mažens jau žinome 
prisiskaitę šventų knygų kurio
se Potiparo žmona nusmerkia- 
ma už Juozapo gundymą ir ap- 
skundimą savo vyrui neteisin
gai. Paskui žinome kaip Juoza
pas iškila į Egipto galiūnus, ir 
po tos savo garbės toliau visgi 
matome kaip žydai palieka ver
gauti Egiptui iki Maišius juos iš

meilintis prie jo. Į Faraono ... 
Juozapas tą pajų- Ru nitro . 
tęs pasišalina, pa-' 
likdamas ZeSbo- 
rcisi rankose savo 
rūbą. Iš to ji ap
skundžia Juozapą 
slavo vyrui kuris 
ant rytojaus su- 
gryžta iš karės.

užims šias roles:
.............. Pr. Gilius
..........V., Plaušinis
,...... S.' Raudonis
...... J. Virbickas

(Paveiksiąs iš V 
scenos, I akto.)

šio veikalo kny
gutes jau galima 
gauti “Dirvos” 

Knygyne.

7:30 vai. vakare.Birmingham Turn. Hall, 1721 JANE ST. S. S. Lošimo pradžia nuo
Įžanga, ypatai: $1.00, 75c., 50c., 35c., Vaikams 25c. Kviečią visus Sandaros Kuopos.

PITTSBURG, PA. musų šalį užvaldys. A. Ivaške- Lietuvos kraštų ir sostinės Vil- 
_ , „ .. , vičius gana nuosekliai papasako- i niaus iš Lenkiškos vergijos”.Prakalbos, čia buvo eureng- . ... . ., .... . i „ . ,, , ......, . , ......... .y , ■' io apie Klaipėdos sukilimus ir Po prakalbu komunistukai is-ta A. Ivaškeviciui-ir K. Norkui1 ... _ . . I. „ ... ., ,, . , . „ . užėmimą Klaipėdos. Taipgi p., šoko įsu Mausimais, bet žmonesprakalbos, bet nepavyko kanp‘T .n 7_. .. , . . . , . .... .. .... i „ . i Ivaškevičius patiekė susirinku- jau juos pažįsta ir žino ju klau-galejo pavykti, nes viena vosl . .......... , . , ,, įsiems rezoliucija, kuri likos pn- sunūs todėl visai nenori klausyt,ketu-nos dienos pries prakalbas'. , . , . . . ., , , , , _. ; imta vienbalsiai, sekantipranešė telegramų kad bus cią Į 

balandžio 12 ir 13 d. Ant grei- Į “Mes Amerikos ir Lietuvos pi- 
tųjų imtasi ir surengta 12-tai liečiai susirinkę L. M. D. Salėj, 
balandžio N. S. dalyje, gi 13 d. 142 Orr St., Pittsburgh, Pa., 
Spho dalyje. Soho dalyje tikė- balandžio 13 d. 1923 m. nuta- 
tąsi didesnių pasekmių todėl da-I rėim vienbalsiai: 
ryta diena vėliau, bet ant nelai- “Kadangi Lietuva yra pripa- 
mes, tą dieną pradėjo lyt ir lijo žinia kaipo nepriklausoma tau-1 
ištisai dieną ir vakarę, Jodei. ta ir josios sostinė yra Vilnius, j 
žmonių buvo mažai ir aukų su-, ir kadangi 'Lietuvos žmonės sa- Į 
rinkta mažai, vos $31.71. Dar 
prie tų bus daugiau aukų, nes 
pora žmonių’ P. Marmokas ir J. 
Virbickais, kolektuoja del kovos 
su klerikalais.

Kalbėtojai iš savo pusės gana 
daug naudingų dalykų paaiškino 
kas dedas Lietuvoje ir kas gali 
dar atsitiks jei klerikalai visai

■ nors p. Ivaškevičius ir atsakinė
jo į paklausimus.

Į Dabar dar Pittsbu-rgiečiai lau
žkis poros' žymių nuotikių savo 
i kolonijoj. Gegužio 1 d. čia lan- 
įkysis viešnios iš Lietuvos, Liet. 
Moterų Gldbos Komiteto atsto
vės, D. Šleževičienė ir V. Ven- 

. cienė.

vo sostinės Vilniaus niekada ir 
niekur neišsižadėjo,

“Todėl mes Pitts’burgo Lietu
viai dėsim visas pastangas kad 
musų sostapilč Vilnius tnitų at
imta nuo Lenkų, ir jeigu nebus 
galima atgauti ją be kraujo pra
liejimo, męs nesigaiiėsim nei au
kų nei kraujo *del paJiuosavimo

Laukiam atvykstant Clevelan- 
diečių. Gegužio 5 atvyks čia Cle- 
velando artistai kurie statys di
delį bibliška veikalą “Juozapas I tenai neišveda, 
ir Zelbora” ir "Faraono Sapnas”. | Statomasai veikalas apima vi-

Losimas atsibus Birmingham Į są tarpą nuo Juozapo parvedi- 
Turn. salėj, ant Jane St., S. S., mo pas Potiparą už vergą, jo pa- 
nuo 7:30 vai. vakare. Prie su- kėlimą į perdėtinius kitų vergų, 
rengimo prisideda vietinės Sari- jo surrimylėjimą su Asenata, ku- 

1 daros kuopos. jnigo duktere, Zelboros pamylėji

C. BROOKLYN, N. Y.
Bal. 18 d. šv. Jurgio parapi

jos salėj buvo prakalbos ir ro
dymas jųdomųjų paveikslų iš 
Klaipėdos užėmimo. Kalbėjo g. 
A. žemaitis-žmuidzinavičius, L. 
šaulių atstovas. Kaipo artistas- 
pi ošėjais ant drolbės, gerb. že
maitis Įstengia aiškiai nupiešti 
ir gyvu, žodžiu Lietuvių kalbos 
gražumąjr pačios Lietuvos svar- 

l.bą. Reikėtų kad Lietuvių pat
riotinės organizacijos palaikytų 
gerb. žemaitį, tegul jis važinė
ja po Lietuvių kolonijas su pra
kalbomis ir stiprina Lietuvių pa
triotizmą.

Judamuose paveiksluose taip
gi atvaizdino šaulių darbus Lie
tuvos naudai. Tie paveikslai la
bai svarbus, juose parodoma ai
škiai Amerikiečių veikimas su 
sukilėliais. Perstatoma A. Ivaš
kevičius, kurį klerikalai gavo 
spaudoje visokiais budais šmei
žia, — jis tai kalba darbinin
kams, tai sukilėliams, ir taip vi
sur darbuojasi kiek gali. Mato
ma taipgi A. M. Martus, kuris 
besidarbuojant su sukilėliais ap- 

1 sirgęs po to mirė, ir kuriam, Lie- 
' tuvą valdant jėzuitams, nesira- 
’ do vietos Lietuvoje palaidoti ir 

tapo nuvežtais į jo paties trusu 
atvaduotą Klaipėdą ir ten palai
dotas. Martus parodoma sakąs 
kalbas sukilėliams ir kitur dar- 

’ buojąsi, vis savo numylėtos Lie
tuvos ’labui. Parodyta Pranas 
Rimkus, kuris rods tai Velykinės

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 geriausia tiktų panaudoti.

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

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

RECEPTAS No. 28
MAMINIS MOLASAS IR RAZINKŲ 

PUDINGAS

tap

KAIP TĄ PAGAMINTI

3i dėžės- Borden’s
Evaporated Pieno

4 puoduko kornų miltų
4 puoduko sviesto
A puoduko moliasų

SUDĖTINIAI
1 puodukas razinkų
2 kiaušiniai 
*4 šaukštuko 
% šaukštuko

druskos 
cinamono

PIENAS SU
TA JAME GRIETINE !

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

TYRAS ŪKIO PALIK-

Sumaišyk 2 dėžes pieno su 2 puodukais van
denio. Suvilgink kornų miltus (cornmeal) 
ir dadėk juos Į pieną ir vandenį ir virink iki 
sutirštė.^ gerai, nuolat maišant kad nepri-l 
sviltų. Kuomet bus tiršta nuimk nuo ugnies, 
dadėk šviestą, moliasą, trečdalį dėžės pieno, 
druską, cinamoną ir gerai išplaktus kiauši
nius. Supilk į sviestu išteptą pudingo bliu- 
dą, ir snmesk palengva razinkas. Kepink 
neperkarštame pečiuje 2,'z valandos.

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

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

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

Vardas.

unsweetened

Evaporate 
milk

Adresas Lith

nealtlilkętei dirbant Lietuvos At- 
I stovylbėj Washingtone tapo “nę- 
ištikimu” ir buvo p. Čarneckio 
paliuosuotas iš vietos. P. Rim
kus sukinėjasi su šautuvu ant 
pečių kaipo šaulys, linksmas po 
užėmimui Klaipėdos. Pasirodo 
kad muteų tautininkai, kur jie 
nebūtų, Lietuvoj ar Amerikoj,, 
dirba Lietuvos labui kiek galė
dami.

Na gal kas klaus kur gi kle
rikalų darbuotojai kad Ijų nesi
mato ant paveikslų? Atsakyti 
gailimą kad klerikalai 'tik rėkt 
ir girtis moka, ir kitų darbą pa
sisavint, bet ne thrift. Jie drys- 
ta ir dabar kalbėti kad jų dėka 
Klaipėda talpo atvaduota, ir vi
saip šmeižia tuos žmones ku
riems garbė priklauso.

žmonių atsilankė neperdau- 
giausia, gal koks 150. Aukų 
šauliams surinkta $81.20. čia 

I irgi pasirodė kad klerikalai Lie- 
I tuvos reikalus mažai remia, nes 
iš aukų tai TMD. 44 kuopa da
vė $10, ir taipgi geras tautietis 
ir TMD. narys M. StaJgys davė 
$10. Reikia priminti kad (kle
rikalai vakarą vadovavo, ir vie
tinis klebonas ir dar kitas ku
nigas vakare buvo, bet su auka 
vargiai prisidėjo.

Lietuvos Sūnūs.

LAWRENCE, MASS.
Balandžio 14 d. čia apvaik

ščiota šventė Lietuviškos salės, 
arba užbaigimas mokėti antro 
mortgečio. Tą vakarą atsibuvo 
didelė salėj iškilmė, viskas at
ėjusiems buvo duodama dovanai 
— valgis ir gėrimas. Vakaro 
programas buvo šitoks. Publi
kai susirinkus, atidarant vakarą 
sudainuota Lietuvos Himnais', 
vedant Dailės Mylėtojų Chorui, 
kurį vadovauja J. Navadau^kas. 
Tęsėsi valgis, Dailės Mylėtojų 
orkestrui griežiant, paskui dar 
choras sudainavo keletą daine
lių, po ko tęsėsi šokiai ir žaidi
mai.

Nedėlioj, balandžio 15 d.. Lie
tuvių salėj atsibuvo bolševikų 
"maniebrai”, po vadovyste Ro
manovo, o komanda Bimbilo ar 
Bimbos. Mariiebrosna kvietė ir 
Sandariečius ir K. Norkų, norė
dami debatuotis; bet Sandarie- 
čiai pamatę kad bolševikai šau
kia prisidengę svetimu vardu, o 
antra, Norkus buvo toliau ir ne
galėjo pribūti, taip Sandariečiai 
atsisakė dalyvauti. Tada Bim- 
bilas kad bimbino tai bimbino, o 
komunistėlių buvo Suvažiavę iš 
visur ant tų “maniebrų".

Lawrencietis.

MARTYNAS RENGIA GE
GUŽIO 1 RRREVOLIU-

CLIĄ LIETUVAI
— Labą vakarą, draugė, 

gerai kad čia tave sutikau.
— Labą vakarą. Na o kur. 

■taip skubiniesi, Martynai?
— Drauge, bėgau aš pas 

tave, noriu ir tau pasakyt: 
man užėjo labai svarbi min
tis j galvą.

— Tai laikyk ją ten kad 
neištruktų. Matyt ką nors 
keisto turi sugalvojęs kad 
su tokiu intempimu bėgi, už 
kampo susitikęs vos mane 
neparvertei.

— Nesijuok, drauge, ba 
kai sužinosi ką aš dabar su- 
mislinau tai pats pamatysi 
kad iš manęs geras galvo
čius.

— Na o kas tavo galvoj 
dabar maišosi ?

— Mano galva ne puody
nė ir mano smegenis ne ko
šė kad maišytųsi, taigi tu ir 
heįžeidinėk mano galvos.

— Aš norėjau žinot ko-
kios mintis tavo galvoj mai
šosi?

— Drauge, mano mintis 
irgi nesimaišo, ale apsistoję 
ant vieno svarbaus dalyko 
laukia kolei aš Įkūnysiu.

— Tai ką tu savo mintyse 
turi supynęs?

— Aš, drauge; sumaniau ■ 
važiuot Į Lietuvą išgelbėt 
darbininkus iš klerikalų pa
vietrės.

— Ha, ha, ha! Nieko sau 
sumanymas, Martynai, nie
ko sau. Bet —

— Alę kas bet—? ,
— Bet butų geriau kad tu 

apie tokius dalykus visai ne
svajotum.

— Aš žinau kad tu, drau
ge, visada stoji už tas buo
žes ir juodvarnius, užtai ne
nori kad aš važiuočiau ko
vot už darbininkus.

— Martynai, man labiau 
apeina darbininkų reikalai 
negu tu juos supranti, ir to
dėl man gaila kad tu rūpi
nies ne apie tai kas tau reik
tų rūpėti.

— Drauge, nemislyk kad 
aš esu muilas ir besmegenis. 
Aš noriu iškovot darbinin
kams laisvę ir lygybę, o vi
sus buožes iškart.

— Nei vieno nei kito tu 
nepadarysi. Butų daug ge
riau kad bandytum plačiau 
apsišviest ir pažiūrėt kaip 
tas tavo žygis apgailėtinai 
tolin nepasiekiamas.

— Kodėl, drauge, nepa
siekiamas. Štai nuvažiuoju 
Į Lietuvą, sukeliu revoliuci
ją, paimam viską mes patįs 
i savo rankas, klerikalus ir 
buožes iškariam, nukapo- 
jam galvas, iššaudom, ir pa
baigta !

— Oho kaip daug tu, Mar
tynai, žmogžudysčių del tų 
nabagų buožių turi pasky
ręs ! O kas butų kad jie ta
ve imtų ir pakartų?

— Drauge, jie visada dar
bininkus karia. Ale aš pa
darysiu tam galą.

— Dantis už dantį, kaklas 
už kaklą. Jeigu jie tavo kak
lą pirmiau į kilpą įners tai 
ir liks revoliucija neiškepta. 
Kada eina kova ant kraujų, 
nei klerikalai nei kiti ne
lauks kolei kas kitas juios 
ims karrtyt ar šaudyt. Ne- 
dykai dabar daug tokių pus
pročių Lietuvoj uždaryta už 
grotų kurie kitiems rengė 
pagrabus.

— Drauge, tai vis politiš
ki kankiniai Buožės juos

nekaltai uždarė kalėjimuose 
ir kankina. Tik paskaityk 
■ką darbininkiški laikraščiai v 
apie tai rašo.

— Martynai, ar tu kada 
paskaitai ką daro Rusijos 
“rojuje” tie neva darbinin
kų išvaduotojai? Ten tūks
tančiai šaudoma, areštuoja
ma, kankinama. Jeigu kal- 
bėt kad buožės darbininkus 
žudo Lietuvoj, kodėl užmiršt 
kad Rusijoj dar daugiau tie 
“darbininkai” nekaltų žmo
nių išžudė ir išžudys.

— Ale, drauge, revoliuci
jos1 Lietuvoj vistiek reikia, 
ba ir jūsų buržujų laikraš
čiai nepritaria klerikalų val
džiai. To jau neužginsi — 
pats skaitai “Dirvoj”.

— Nepritarimas klerika
lų valdžiai nereiškia dar pri
tarimą naikinimui žmonių ir 
turtd.

—■ Drauge, aš noriu kad 
tu man pagelbėtum nuva
žiuot Į Lietuvą:

— Tavo darbams nei ta
vo važiavimui aš nepritariu, 
tai ir gelbėt negelbėsiu.

—Drauguti, tau nieko ne
kaštuos. Tik tu duok savo 
gerą žodį.

— Nėra verti tavo darbai 
nei mano žodžio. Bet papa
sakok kaip tu sugalvojai 
mano geru žodžiu pasinau
dot?

— Va kaip, drauge: Tave 
visi Amerikoj žino, ba skai
to tavo istorijas. Parašyk 
gražų atsišaukimą j laikraš
čius ir nuvažiuok kur pasa
kyk prakalbas, ir pinigų su
plauks kai vandenio. Tada 
aš turėsiu ant laivakortės ir
ant plakatų sukėlimui dar
bininkų prie revoliucijos. 
Alė skubyk, ba jau pirma 
gegužės netoli, reikia grei
tai važiuot.

— Ištikro tu nors vieną 
sykį tikrai gudriai sugalvo
jai kad galimą iš kitij pasi
naudot. Jeigu; tu sumany
tum ir bandytum pasinaudot 
šitaip kitų pamokinimai'? aš 
tau pagelbėčiau. Bet apie 
savo kelionę į Lietuvą nei 
nesapnuok.

— Kodėl, drauge, ar tau 
gailą žmonių pinigų? Ir ar 
negaila Lietuvos drabinin- 
ku kuriuos klerikalai smau
gia?

— Tavo nuvažiavimas į 
Lietuvą atneš tik tiek nau
dos darbihinkams kiek šiau
das pakurinimui. pečiaus. 
Sėdėk namie, nusipirk gerų 
keletą knygų, ir mokinkis. 
Apsipažinęs šiek tiek su tū
lais gyvenimo klausimais 
pamatysi kad revoliuciją 
sukelt nėra taip lengva kaip 
pas mano tetulę nuėjus išsi
gert razinkinės.

— Tai tu,' drauge, nori, 
kad Lietuvos darbininkai 
vis buožėms vergautų?

— Ne, Martynai, ir užtai 
aš, nenoriu 'kad tu į darbi
ninkų reikalus savo nosį 
kištum. Del vieno paikšio 
gali daugelis negaltų žmo- 
nių nukentėt. Kada darbi
ninkai apsišvies ir supras 
kad nereikia klausyt tokių 
“revoliucijonierių” kaip tu 
iš vienos pusės ir tokių kar
štagalvių kaip klerikalai iš: 
kitos pusės, jie mokės apsi
eit su visais, gražiai ir patįs 
tvarkys savo reikalus.

— Tai tu nori kad kolei 
susipras, jie vis vergautų?

— Ne, ir ypač kad to blo
go taip nėra kaip įsivaizdi
ni. Buožės kraujo darbinin
kams nečiulpia, nors taip 
priimta sakyti. Bet reikia- 
skubėt juos šviesti. Reikia 
duoti progos pažinti geras ir 
blogas puses, reikia aukaut 
demokratiškai partijai da
bartiniams rinkimams atei
nant kad patektų daugiau j 
Seimą atstovų kurie rūpina
si ne Rymu ir ne Maskva, o 
tik,žmonių gerove. Tuo mes 
turime dabar rūpintis. Pa
aukauk 'dešimtinę į Politinį 
Iždą, tai bent busi vyras, ir 
nereiks vargt važinėjant Į 
Lietuvą. Ten gerų vadų dar
bininkai turi gana.
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UŽMIRŠTUOJU 
REIKALU

Vienas iš svarbiausiųjų 
kalų kurį tautininkų srovė pa
miršo — tai moksleivių šelpi
mo klausimas. Kitos partijos, 
kitos srovės išsijuosusios augi- i 
na savo jaunimą, o tautininkai J 
kaž kodėl, inpuolę į apatiją, pa
mynė po kojų taip svarbų klau- ’ 
Simą. '

Pernai, apie vidurvasarį, San- 1 
dara buvo paskelbusi sumanymą 1 
aukoti į Politinį Iždą taip vadi- ] 
namam Moksleivių šelpimo Sky
riui. Tiktai vienas tautietis, g. 
A. F. Bridickas, pasižadėjo au
koti po $60 metams ir savo pri
žadą pildo. DAUGIAU NIEKAS 
NEATSILIEPĖ.

Gal tai dėlto kad Politinis Iž
das yra partinė organizacija? 
Ji šelps tiktai savo partijos žmo
nes. •

Kad moksleiviai turi didelę 
reikšmę visuomenei negali būti 
dviejų nuomonių, štai, Lietuvo
je atėjo rinkimai į Seimą. Kr.- 
Demokratai gali panaudoti bent 
porą šimtų savo moksleivių-stu- 
dentų gryžusių Velykų šventėms 

. į Lietuvą. Tuos moksleivius šel- 
i pia Tautos Fondas, šelpia Ūkio 
• Bankas, šelpia Motinėlė. Musų 

gi srovė neturi nei vieno stipen- 
i diato iš kurio galėtų ’tikėtis pa- 
> ramos. Tuo tarpu toks moksl- 
- eivių šelpimas galima labai len

gvai suorganizuoti jei tik pas 
mus butų noro ir pasiryžimo.

Yra manoma pasiūlyti prie 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos įs
teigti Moksleivių Fondą, — tam 
fondan turėtų mokėti tam tikrą 
mokestį kas metai risi mūšų in
teligentai. profesionalai, visuo
menės darbuotojai, šalę moksl
eivių Fondo turėtų būti ir kiti 
kultūros fondai.

Tokiam sumanymui reikia tik
tai kuokarščiausia pritarti. Bet 
paties pritarimo neužtenka: rei
kia darbo ir aukos. Darbas rei
kia pradėti tuojau, nelaukiant. 
T. M. D-jos Konstitucija nedrau
džia turėti burius žmonių kurie 
atsidėtų mokesniu taip prakil- 
niam“kųlturps ■ darbui kaip.. šel
pimas moksleivių. Tegul susi
daro nors tužinas vyrų kurie 
praves propagandą tuo reikalu 
Draugijoje, tegul patįs sumoka 
ir pasižada mokėti ateityje — 
ir matysite kaip bematant apie 
rudenį galėsime jau turėti ke
letą savo stipendiatų. Šių žo
džių autorius pasižada mokėti 
kas metai po $10 į Tėvynės My
lėtojų Draugiją jos Kultūros 
Fondan. Kai susiras musų de
šimts tai, susitarę su T. M D. 
Centru, pravesime visą “abla- 
vą” ir nepaliksime Amerikoje 
nei vieno inteligento-tautininko 
kurs nebuitį to darbo rėmėju.

Kas bus sekantis? Kas stos 
darban už Lietuvos švietimą, už 
Lietuvos pažangųjį jaunimą?...

Pranešimus ir pasižadėjimus 
galima siųsti “Dirvos” Redakci
jai, T. M. D. Pirmininko, g. K. 
S. Karpavičiaus, vardu.

BĘRNIUKŲ LAIŠKAS
“Iš už tolimų jūrių mes prašome Jūsų 

pagalbos. Jei nesušelpsite, daugelio musų 
turės žūti moraliai ir materialiai.

“Daugelis jau mokosi augštesniose mo
kyklose ir kiti net išėję didesnę jos pusę. 
Taigi norėtųsi tęsti mokslą; taip norėtųsi 
baigus jį atsilyginti visuomenei.

“Bet deja.
“Iki šiol buvusios skaisčios musų die- 
apsiniaukusios tamsiais debesiais.
“Pastojo pas mus brangymetis.
“Lėšų jau nebėr iš kur gauti. Visos 

priemonės išbandyta. Mylimi musų globė
jai rinko aukas po Kauną ir po Lietuvą; 
rengė musų naudai vakarėlius, ir mes pa
tįs juos rengėme. Steigė mums dirbtuves. 
Beit išlaidos viršija inplaukas, ir mums grę- 
sia pavojus atsidurti gatvėj vienų vieniems, 
be tėvelių, be giminių, ir apiplyšusiems.

“Daugelis virs gatvės vaikais. Kiti 
nors ir norės mokytis bet aplinkybės ne
leis. Reikės sunkiai dirbti del kąsnelio 
duonos, ir daugumas nepasiekę savo tikslo 
liks visą amžių nelaimingi.

“Todėl prašome Jūsų: padėkite mums.
“Padrąsinti Jūsų duosnumu, kurį jau 

nekartą parodėte remdami Lietuvą, tiki
mės kad neatsisakysit ir jos vargstantiems 
vaikams pagelbėt.

“Todėl nenusimenam ir manom kad ga
lėsime toliau tęsti mokslą ir turėti viltį kad 
busime naudingai Lietuvai žmonės.

(Pasirašo našlaičiai) E. Sinkevičius, J. 
Kosminas, M. Juodeckas, L. Jasinskas, V. 
Sinkevičius, M. Stankevičius, V. Subočius, 
J. Markauskas, P. Limbą.”

[ IETUVIŲ Moterų Globos Komiteto prie
glaudų našlaičiai, berniukai ir mergai

tės, žinodami kaip Amerikos Lietuviai ma
loniai sutiko L. M. G. Komiteto Valdybos 
nares pp. Šleževičienę ir Vencienę, atsiun
tė savo atsišaukimus. Našlaičiai prašo jų 
nepamiršti. *

Štai ką jie sako:

jonai vyrų, kas padarė tokį žy
mų moterų perviršį. Pirm ka
rės per daugelį metų gimimų 
skaičius rodė didėsnį perviršį 
vyrų, bet dabar moterų lilco kur 
kas daugiau.

Sutraukus visas be vyrų mo
teris į vieną pasidarytų dvide
šimties milijonų gyventojų tau- 

| ta vienos lyties, kaip ta pasakiš
ka Amazonių grupa. Bet ši mo
teriška valstybė ar šalis greitai 
ištuštėtų, išsibaigtų jos, ir vie
toj keliariopai pasididinti jų gy
venimo laiku, pasaulyje ant tiek 
sumažėtų gyventojų skaičius.

Kurios moterįs kalba jog be
Misijos palei- jų vyrai turėtų išnykti, tegul 
atgrąžina už- pamąsto nors kiek ką daug jos 

pirmiau daug (pasauliui užgyventų be vyrų.

'''TEISĖJAS .Gary, pirmi- 
1 ninkas United States

Steel (plieno) korporacijos, 
.galingiausios paskiros įstai
gos Amerikoje, atvirai išėjo 
kovon prieš suvaržymą imi
gracijos į Suvienytas Vals- 
stijas. Jis New Yorke pa
reiškė jog “suvaržymas at
eivių įvažiavimo iš Europos 
kaip dabar yra, yra vienas i 
iš aršiausių dalykų kokį pa
darė ši šalis sau ekonomiš
kai”. Jis kalba jog būtinai 
reikalinga nuimti suvaržy
mą ateivių įleidimo sulyg 
trečio nuošimčio Amerikoje 
.gyvenančių taultybių.

Šiuo tarpu Suv. V aisti jo-! 
se prekyba kįla, darbai eina 
gerai — ir apsireiškia stoka senai jau buvo perkalbėję faktą1 Amerika Daugiau Ruko 
paprastų darbininkų. Plie- nereikalingtimo tos Misijos, kū
no ir geležies liejyklos ir ki- rį buvo daugiau tik pinigų aik- 
tes rupių darbų industrijos votoja, o ne naudos nešėja.
labiausia pajunta stokumą,l Ja laikyta tik davimui geros1 
nes viena, sunku darbininkų I algos Dr. Bielskiui ir kitiems 
gautino antra, ilgiau gyve-j klerikalų gizeliams.

.o [kaįįp ar g^ėsim atsikra
tyti Dr. Bielskio nuo visuome
niškų, pinigų, nuo Lietuvos iždo.

Atsimenam kaip Mostowskis 
buvo paleistas iš Misijos ir per
keltas į juriskonsulto vietą nie
ko apie tą daibą nenusimanyda
mas. Suras Čarneckis niaują už
siėmimą Dr. Bielskiui. Ras rei
kalingu palikti jį konsulu New 
Yorke, ar kokį kitą ciną duos, 
jeigu tik klerikalai valdys Lie
tuvą ir Atstovybę Washingto
ne.

Lietuvos Finansine Mi
sija Paleista

“Vienybė” No. 31 praneša ži
nią gautą nuo savo korespon
dento iš Kauno sekančią:

“Iš valdiškų sričių išėjo ži
nios jogei Lietuvos Atstovy
bės raštinė New Yorke esanti 
panaikinama ir visi tos rašti
nės darbininkai, drauge su 
Dr. J. J. Bielskiu, atleidžiama. 
Visas Lietuvos 
busią pavedama 
Bankui.

Šis Finansinės 
|ldimo pranešimas 
Į mirštą — nors 
i apkalbėtą — dalyką. Amerikos'• 
Lietuviai, išskyrus klerikalus,1

bonų biznis
Baltic States

avo nuvažiavim.'s Į [ 
atneš tik tiek nan- 

bihinkams kiek šiau-1 
akurinimui pečiaus. | 
įamie, nusipirk gere į 
knygų, ir mokiniai F , 
žinęs šiek tiek su to 
yvenimo klausimai f 
/si kad revoliudį' 
nėra taip lengva kai i 
ino tetulę nuėjus i& į 
tzinkinės.
Tai tu,' drauge, nori 
Lietuvos darbininhi 
ožėms vergautų?
SI e, Martynai, ir ūžte 
noriu kad tu į darti 

reikalus savo n®
n. Del vieno paiksir 
daugelis negaltų žn» 
.ukentėt. Kada daiti 
ii apsišvies ir supte 
nereikia klausyt toffl 
jliucijonierių” kaip 0 
mos pusės ir tokių ta į 
ilvių kaip klerikalai i į 
i pusės, jie mokės apą. 
u visais, gražiai ir pati Į. 
kys savo reikalus.
• Tai tu nori kad kol į 
pras, jie vis vergauti! K 
- Ne, ir ypač kad to bk į 
taip nėra kaip įsh'airf! 
Buožės kraujo darbini! 
is nečiulpia, nors $ 
mta sakyti. Bet reų 
bet juos šviesti. Reib 
>ti progos pažinti geras! 
gas puses, reikia autoj 
nokra'tiškai partijai M 
•tiniams rinkimams 
rit kad patektų daugiau 
imą atstovų kurie rupM 
ne Rymu ir ne Maskva; 
;.žmonių gerove. Tuorf 
rime dabar rūpintis, f; 
.kauk ‘dešimtinę į Politi 
dą, tai bent 'busi vyrai į 
(reiks vargt važinėjai į 
ietuvą. Ten gerų vadų 
ninkai turi gana.

nusieji Amerikoje jau iš
moksta geresnius darbus ar
ba neina dirbti už tokias ai- , 
gas kokias noriai ima nau
jieji ateiviai. ’

Nekuriu manoma kad at- i 
eivystės klausimas bėgyje 
sekančių dvylikos mėnesių 
paliks svarbesniu partijų 
politikos klausimu negu ta
rifo ar “atviro darbo’’.

Gary kalba u'ž kapitalistų 
pusę, kaip jis mato 'butų ge
riau darbdaviams turint pi
gių darbininkų.

Samuel Gompers, didžiau
sios Amerikoje darbininkų 
organizacijos prezidentas — 
Amerikos Darbo Federaci
jos — išeina prieš Gary su 
savo priešinga pažiūra. Jis 
griežtai priešingas nuėmi
mui imigracijos varžymo. 
Gompers mato jog laisves
nis ateivių įvažiavimas butų 
įrankiu kapitalui kovai su 
imi jomis, net griovimui uni
jų. Mat, ateiviai nepaiso 
unijos ir dirba ką gauna ir 
už kiek gauna.

Politiškų partijų keblu
mui, Gompers nuolat grąsi- 
na kad jeigu kuri partija 
stotų už laisvą ateivybę, su 
milijonais organizuotų dar
bininkų Amerikos Darbo 
Federacija gali užtraukt ne
pasisekimą. Bet vėl, parti
jas valdo kapitalistai tokie 
kaip Gary ir kiti kuriems 
rupi daugiau kapitalo inte
resai, o ne darbininkų. Tai
gi rinkimų laikui artinantis 
gali politiškos partijos susi
tarę rizikuot kovą šu Fede
racija ir abelnai organizuo
tais darbininkais.

Ant kiek Darbo Federaci
jai rupi darbininkų gerovė 
pasirodo kaip ji myli Euro
poj ^kurstančius darbo žmo
nes kuriems nenori altiidaryt 
durų i šią šalį kur pirmiau 
daugybė rado sau gerovę, 
nors sunkiai reikėjo dirbti.

Trumpoj ateityj tas klau- 
mas gal bus išspręsta.

negu Geria
Amerikos gyventojai geria 

svaiginančius gėrimus mažiau 
dabar negu pirmiau, bet ruko ir 
kramto tabaką daug daugiau.

Oficialės7 skaitlinės surinktos 
Suv. Valstijų valdžios tam tikro 
biuro, parodo kaip tie faktai sto-

moterų ir merginų' negu 
ir vaikinų. Tas faktas iš- 
klausimą, dalim ai ekono- 
sociatogini ir 'politišką, 

vyrų stokos apsunkėjo ir

Negana Pasaulyje Vyrų
Europoje yra 20,000,000 dau

giau 
vyrų 
stato 
minį, 
Delei
industrial i1 s veikimas, kas sun
kina karės skolų atlyginimus ir 
gyvenimo atgryžimą j normales 
vėžes.
* šie 20 milijonų motefų-me.rgi- 

nų nulemta gyventi ir numirti 
be vyrų, su neatsiekimu moti
niškų instinktų.

Karės laikais sunaikinta' rnili-

Sulyg statistikų, 1921 metais 
Šuv. Valstijose išdirbta tik ket
virtą dalį tiėk vyno ir tam 
panašių gėrimų negu buvo iš
dirbta 1919 metais, ir apie treč
dalis alaus ir tos rūšies gėrimų, 
o alkoholio išdirbimas sumažėjo 
ant 10 nuošimčių.

Bet imant kramtymą ir rū
kymą tabako, palaka pasidaro 
visai skirtinga. Daugiau negu 
bilijonas cigarų “nuėjo durnais” 
iš Amerikos gyventojų lupų — 
sprendžiant pagal tabako augin
tojų priduotas žinias.

Bėgyje septynių metų, nuo 
1914 iki 1921, tabako naudoji
mas padidėjo 156 nuošimčiais. 
Daugybė žmonių tabako papro
tį sako gavę karėje.

Pasaulinė karė labai išpopu- 
liarizavo cigaretus. Moterų tar
pe rūkymo padidėjimas gali bū
ti kita didelė priežastis padidė
jimo ta'bako biznio.

1921 metais cigarų 
tų išdirbėjai už savo 
paėmė $806,749,000,
metais gavo tik $314,884,000.

ir cigare- 
produktus 
kai 1914

KALNAS LASSEN -

“Titanic o” Paminėji
mas

Balandžio mėnesyje, 15 d., su
kako vienuolika metų nuo pa
skendimo didžiausio tuo laiku 
pasaulyje laivo "Titanic", kuris 
pirmu kartu plaukė per Atlan- 
tiką į Ameriką. Laivas užlėkė 
amt Ietį o kalno ir taip susimušė 
kad trumpu laiku nuskendo nu
sinešdamas su savim į jūrių glė
bį 1,517 gyvasčių.

šįmet, laivas .“Modic” sukak
tuvių dienoj, toj vietoj kur “Ti
tanic” nuskendo, pilnoj m ii ita
lėj pagarboj, 10 vai. ryte, pa
minėjo tą baisią tragediją. Ir 
daugybė kitų laivų tuo tarpu bu
vusių jūrėse atlaikė paminėjimą 
“Titanic’o” nuskendimo.

Nors karėje žūva milijonais 
bet karės aukos nėra taip bai
su prisiminti kaip tokį atsitiki
mą. Karėn eina žmonės ant mir
ties, ir risi tą žino, bet kuomet 
žūva žmonės tokiais skaičiais 
laive turinčiame visus apsaugo
jimo įrengimus, ir taip netikė
tai, važiuoją su reikalais, daly
kas išrodo daug liūdnesnis.

“ A MERIKONAI yra pripratę 
’‘■manyt apie Dėdę Šamą kai

po vulkanų savininką, nes jų turi 
ant Alaskos Pusiausalio, kurių 
vyriausias yra milžiniškas Kat
inai, ir jų radimosi ant Hawaii 
Salų ir Filipinuose”, sako bule- 
tinas iš Washington, D. C., Na
tional Geographic Society rašti
nės.

“Vulkanizmas, tečiau, nėra ir 
taip tolimas dalykais šiai šaliai. 
Atsinaujinęs veikimas Kaino 
Lassen, šiaurinėj Kalifornijoj, 
anksti kovo mėnesyje, patikri
na faktą jog mes tikrenybėj tu
rim gyvą vulkaną ribose vienus 
iš labiausia apgyventų valstijų 
čionai, šis pavyzdis vienos iš 
galingiausių Gamtos (spėkų yra 
tik apie 200 mylių šiaurėj nuo 
San Francisco ir 300 mylių pie
tuose nuo Portland.

“Kuomet Kalnas Lassen pra
dėjo veikti 1914 metais tai bu
vo epokinis įvykis, kadangi tai 
buvo pirmutinis vulkaniškas iš
siveržimas pačiuose! Suvienytų 
Valstijų rubežiuoSe, kaipo žino
mas įvykęs istoriškuose laikuo
se. Akmenis ir dumblas buvo 
numesta per pusę mylios nuo 
kratero, o pelenai nubiro net už 
15 iki 20 mylių. Pirma to ta 
sritis buvo savo rūšies Yellow- 
i-rtone su verdančio člumblo šal
tiniu leidžiančiu sferinius gazus; 
taipgi radosi keletas veržiančių- 
si šaltinių kurie savo veiklumu 
artinosi prie geiserių.

I “Kalnas Lassen neprimena at
sitikimo kad vulkanas neišaiški
namus bud u butų atsiradęs ra
mioje šalyje. Jis randasi kraš
te vienos iš didžiauisių senovės 
lavos nuotakų pasaulyje — nuo
takos kuri padengia didelius plo
tus šiaurinėj Kalifornijoj, Ore
gone, Washingtone ir Idahoj. 
Kitame krašte šitos pačios lavols 
nuotakos randasi Yellowstone 

j Valstybinis Paikas su savo ar-

ti-vuĮkaniškais apsireiškimais.
“Prie tos pačios nuotakos, to

liau šiaurėn, randasi milžiniški 
yulkaniški čiukurai, dabar užki
mę ir užgesę. Kalnas Rainier, 
Kalnas Hood ir Kalnas Shasta. 
Gamtos veikimas kokiu susida
rė šie milžiniški čiukurai ir pla
čios nuotakos atsibuvo šimtai 
tūkstančių, ar net milijonų me
tų atgal, įpirm paskutinės ledų 
gadynės. Tik viena sritis arti
mai aplink Lassen matyt išlai
kė gyslą kuria ateina iš gilybių 
ugnis.

“Už keleto mylių šiaurėn nuo 
Lassen yra suodžių krateras iš 
kurio turbut atsibuvo paskiau
si? išsiveržimas Suvienytose 
Valstijose pirm 1914 metų. Tra
dicijos tarp Indijonų toj kaimy
nystėj kalba apie laikus turbut 
Fipie 200 ar 300 metų (atgal kuo
met durnai ir suodžiai išsiveržė 
iš šio kalno aptemdindami dan
gų per keletą dienų ir išmėtyda
mi pelenus plačiose apielinkėse. 
Amžius medžių augančių kra- 
tere arba gerklėje šio kaino ro
do, remiantis vienu išsiaiškini
mu, jog buvo mažas išsiverži
mas apie 80 metų atgal, tečiau 
tų dienų Amerika, be telegrafo 
vielų ir žinių siuntinėtojų, neži
nojo apie išsiveržimą nors taip 
ir atsitiko. Medega iš vieno to
kių išsiveržimų užtvenkė mažą 
klonį, padarydama ežerą kuriai 
me stovinti stobriaii apskandin- 
tų medžių dar vis galima rasti.

“1907 metais kuomet visos 
vulkaniškas gerklė’ manyta ešą 
užsigrudę, Lassen ir Suodžių 
Konas tapo nuskirti kaipo maži' 
Valstybiniai Monumentai paro
dymui pavyzdžių pastarų vulka- 
niškų veikimų. Nuo 1914 metų 
kuomet liko patirta jog toje sri
tyje yra dar veiksnys, plotas' iš 
125 mylių aplink tuos kraterus 
parversta į Lassen Vulkano Vai- 
istybinį Parką. Automobiliams 
kelias buvo įrengta iš artimiau
sios gelžkelio stoties apie 40 my
lių atstu, ir šimtai turistų ap
lankė tą sritį.”

R.

Šaulių Rėmėjams 
Žinotina

Visi asmenįs aukavę Lietuvos 
šauliams $10 ir dauginu laiko- 
tarpyj vasario 16 d. 1922 m. iki 
'paskutinių dienų, ir negavusie
ji šaulių Rėmėjų Ihidymo (šau
lys ariantis su šautuvu ir nu
vejantis priešą), prašoma yra 
kreiptis žemiau nurodytu adre
su, su pažymėjimu kada ir per 
ką jo auka buvo L. šaulių Są
jungai išsiųsta.

Norintieji gauti prie to ir 
šaulių Rėmėjo ženkliuką (sida
brinis Vyties skydas su tikra 
raudona emalija) privalo atsių
sti $1. ženkliukus gauna tik tu
rintieji paminėtą liudymą. Kož- 
ną turintį šaulių Rėmėjo ženk
liuką Lietuvoje šauliai skaito 
savo artimiausiu broliu, ir rei
kalui esant jam teikia draugiš
kos paramos.

Visų šios rūšies šaulių Rėmė
jų pavardės turi būti atsiųsta 
ne vėliau gegužio 1 d. Jos tilps 
naujoje laidoje knygelės “Idėja 
ir Darbas”, kuri šiais metais 
bus atspausdinta, šioj 'knyge
lėje bus patalpinta ir sąrašai iš 
kokios kolonijos, per ką ir kiek 
yra gauta aukų.

šiuo ir visais kitais šaulių rei
kalais galima kreiptis adresu:

A. ŽEMAITIS,
38 Park Row (Room 1107-8) 

New York City.

MERGAIČIŲ LAIŠKAS 
“Gerbiamos lietuvės Moterįs Amerikoje!!! 

“Mes našlaitės kreipiamės į Jus pra
šydamos ištiesti savo pagalbos ranką, ir 
kiek galint mus sušelpti. Dauguma iš mu
sų neatmena savo tėvų, o jei mus nebūtų 
paėmusi savo globon mielaširdingų Lietu
vių Moterų prieglauda, mes tiTS'-.-’-y- ■
Nes kurgi dingtų tie maži vaikai-našlai- 
čiai? Gailestingos Moterįs surinkusios tuos 
vaikučius įsteigė prieglaudą. Bet argi ga
li Jos, he kitų pagalbos, išlaikyti mus naš
laičius? Ar kas gali ištverti be kitų pagal
bos? Taip ir tos Moterįs daug vargo, daug 
kentėjo kol šiaip taip sutvarkė prieglaudą, 
priteikė jai svarbesniųjų dalykų. Bet rei
kia atsiminti kad prieglaudai reikia gyvuo
ti ne metus, ne dvejus bet kelis ir kelioliką, 
o norint išlaikyti prieglaudą kad joje gali
ma butų priglausti esančiuosius našlaičius, 
reikalinga yra lėšų rūbams, maistui, ir tt. 
Juk ir našlaičius reikia auginti, mokinti 
kad jie išaugę galėtų gyventi Tėvynės nau
dai ; reikia jas globoti kiek galint, mokinai: 
o ant to viso reikia lėšų. Bet iš kur gauti? 
Negalima sakyti kad visai nieks nešelpia. 
Šelpia, bet, žinoma, mažai kas. Ir iš tos 
menkos pašalpos nėra kaip išlaikyti varg
šų našlaičių. Tiesa, ir'Amerikos gailestin
gieji žmonės siuntė aukų nesigailėdami 
prieglaudoms. Iš tų aukų kelis net metus 
gyvavome, bet reikia atsiminti kad našlai
čių nemaža, ir kad jiems taip pat nemaža 
reikia.

“Pradėjome mes stotis ant kojų, bet 
pritruko lėšų, išlaikymui, ir jeigu nebegau
sime iš niekur pašalpos, jei neatsiras gai
lestingų žmonių tai musų prieglauda turės 
žlugti, mes turėsime keliauti ant Dievo va
lios — kur akįs mato, 'kur kojos neša. Ir 
kas prisieis daryti mažutėms? Nejaugi 
Jus nepasigailėsite musų našlaičių? Ne
jaugi leisite sau užmiršti kad negavus nuo 
jūsų pašalpos daug vaikų paplis po mies
tą, ir apiplyšę, sušalę turės eiti ir elgetau
ta uti. Nejaugi neatsiras gailestingų žmo
nių kurie pasigailės musų našlaičių? Iš
irus prieglaudai, didesnieji šiaip taip susi- 

, jieskos kokios nors tarnystes, bet maži? 
Juk jie neturėdami globos, beslankinėdami 

i gatvėse, gali ištvirkti, paskui išaugti Tėvy- 
'• nės, Bažnyčioš ir Žmonijos nenaudai! O 

tuomet kas už mus atsakys? Nejaugi niis- 
1 kas neatjaus musų vargo, nejaugi nei vie

na neineis musų padėtin ir nesušelps kuom 
galėdama. Argi galės kas šaltai, be užuo
jautos išklausyti šitą musų atsišaukimą, ir 
nesušelps musų? Ne! mes turime viltį kad 
Jus mus išklausysite.

“Lietuvoje neturime prie ko kreiptis, 
nes kurie šelpė, gal jiems įgriso, gal jie ne
benori, o kurie nešelpė tai ir dabar nešelps. 
Neturėdamos kur kitur kreiptis, visą viltį 
atiduodame Jums tikėdamos kad 'ta viltis 
neapvils, kad Jus pasigalėjusios širdingai 
ištiesite pagalbos ranką, o mes jos laikyda
miesi galėsime augti, mokintis Tėvynės, 
Tautos, Bažnyčios, žmonijos labui.

“Dar kartą širdingai prašome išklau
syti musų prašymo ir ištiesti pagalbos ran
ką, kurios mes laukiame kaip laukia kūdi
kis motinos kuri išėjusi ilgai užtrunka. 
Taigi ir mes išleidusios savo mylimąją Glo
bėją laukiame išsiilgusios gryžtant su Jū
sų malonėmis.

“Juk dauguma iš Jus, ponios, 'turite sa
vo brangius vaikučius. Jie laimingi nes tu
ri tėvus, gerą globą, aprūpinti, ir dar kas 
yra vaikams malonu tai motinos meilės. O 
mes našlaitės, jau kiek metų netekusios tė
vų, be jokios paguodos, užuojautos, pasi
gailėjimo vargstame.

“Pasigailėkite! Neatstumkite! 
Ištieskite savo pagalbos ranką!
“F. Mozelytė, M. Šunevičaitė, S. Mar- 

cinkaitė, M. Mikštaitė, M. Masalskaitė, O. 
Uscilaitė, A. Černiauskaitė, M. Padalskai- 
tė, Y. Čiurlytė, F. Padolskaitė, E. Žaldokai- 
tė, M. Neimanytė, V. Mladzinauskaitė, E. 
Stonaitė, O. Padolskaitė V. Brazauskaitė, 
B. Sipovičaitė, M. Dambrauskaitė, V. Šaka- 
linytė, Ą. Bičkauskaitė.”

nos

Visas aukas našlaičiams malonėkite 
siųsti šitaip: čekį arba money orderį para
šykite vardu “Lietuvių Moterų Globos Ko
mitetas” ir siųskit į Baltic States Banką ad
resuodami :

L. M. GLOBOS KOMITETAS,
294 Eighth Avenue, New York City.

Tame Banke yra L. M. G Komiteto są
skaita, prieš kurią pati Komiteto Valdyba 
rašo čekius; už tų čekių išmainymą niekas 
jokių komisų negauna K. V.

VISI DIDIEJI ŠERNO RAŠTAI
1147. Apie žemę ir kitus svietus, jų būvį ir pabaigų. 

Pagal Heipamų, Falbų ir kitus sutaisė Sernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, m., 1896, p. 265 ............................... 1.25
Ta pati apdaryta ...........     2.00

1155. Biologija arba mokslas apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago, UI., 1901, 
pusi. 147 ................................................ :... 60c
Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerį sutaisė Šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegįį. Chicago, III., 
1906, pusi. 238 .......................................  1.00
Gražiais audimo apdarais.................................. 1.75

1230. Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam iparodimui, kurio yra daugelis tam 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 65c 

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerį sutai
sė šernas. Knyga didelės moksliškos vertės. 
Ji aprašo tvėrimųsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go. 1905, pusi. 137 ................................... 66c
Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsonų sutaisė šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus,' 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimų žmo
gaus. šiųdien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumų ir senumų žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, Ill. 1900, 
pusi. 370 ............ ..'..................  1.76
Ta pati apdaryea .............................................. 2.50

1259. Žvėrys ir Žmogus. Pagal Schmedl’i sutaisė 
šernas. Mokslas apie subudavojimų kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy
tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokių 
gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 313................................ 1.60
Ta pati apdaryta .........................................  2.26
Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas. Pa
gal Dr. H. Haberiadų parašė šernas. Su paveik
slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas. Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvų, tikėjimų, papro
čius, užsiėmimų ir abelnai viską. Chicako, III.
1903, pusi. 667 . .............................................. 3.00
Apdaryta audimo viršeliais .............................. 4.00

1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal
Bitnerį sutaisė šernas. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, 
jų susekimas, vystymąsi ir tt Su paveikslėliais. 
Chicago, 1906, p. 113 .'.....................   46c

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1187.

1243.

1295.
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Musų Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

Vilnius Dar Nepraloštas

(Tąsa iš pereito num.) 1

Hebrėjiškame zodiake Virgo buvo pri
skirta Napthaliui, kurio žymė buvo medis, 
o Judėjos žemėj Virgo buvo vadinama “Be- ; 
thulah”.

Allen mano jog pap rotis vadinamas 
Kern-Baby, dar vis matomas pakraščiais 
Anglijos ir Škotijos, buvo paimtas iš mitų 
subendrintų su Virgo, ir kad mėtymas Ku- 
kuruzos Diegų, paprotis naudojimas La 
Vendee, 'buvo paimtas iš panašių šaltinių.

Tarp Peruvėnų Virgo buvo žinoma kai
po “Magiška Motina”, ir “Motina Žemės”. 
To mėnesio apeigos buvo vadinama “Kara
lienės iškilmė”, ir buvo skiriama grūdams 
ir sykiu moterims, kurios šiame mėnesyje 
ypatingai turėjo viršenybę šventėje.

Virgo buvo subendrinta su Aštoreta 
minima Knygoje Valdovų, Biblijoje, kuri 
buvo S yri jos dieve Astarte, Egiptėnų Ha- 
tor, ir Grekų Afrodita.

Asyrijoj ji buvo žinoma kaip žmona 
dievo Bei, nuo kurio paeina vardas Belza- 
bubas. Eufratiškame žvaigždžių surašė 
randame jų pavadinta “Pranokėja apie Lie
tų”.

Dr. Seiss prilygina šią konsteliaciją Pa
nai Marijai, o Caesius subendrina Virgo su 
Rūta vaikščiojančia Boazo lauke. Schiller 
sako jog ta konsteliacija perstatė Jokūbą 
Mažesnįjį, o deigel laikė tas žvaigždes Por
tugalijos Bokštais.

Senoviškasai Egipto Sfinksas, Amžių 
Neišrišama Užduotis, nekuriu buvo mano
ma esąs reprezentuojamas Virgos galva su 
Levo konsteliacijos kunu.

“Astrologiškai kalbant”, sako Proctor, 
“Virgo yra Merkuro linksmybė. Jos'intėk
mėj gimę (tarp rugpjūčio 22 ir rugsėjo 23 
d.), yra vidutiniško sudėjimo, retai kurie 
gražus, ploni bet našus, taupus ir gabus. Ji 
valdo pilvą, ir turi galės ant Turkijos, Gre- 
kijos, Mesopotamijos, Kreto,. Jeruzolimo, 
Paryžiaus. Lyons, ir tt. Ji yra moteriškas 
ženklas ir abelnai nelaimingas. Ku'kuruzos 
žiedas yra jos gėlė ir jasperas yra brang
akmeniu.”

Pa konsteliacija yra pažymi tuomi kad 
daugybė nebulų arba ugninių miglų randa
si šioje dangaus srityje. Mažas plotas tar- 

’ pe keturių žvaigždžių iš Virgo ir Denebo- 1 
los iš Leo konsteliacijos yrą vadinama “Ne
bulų Laukas”. Sir- William Herschell čio- 
,nai rado nemažiau kaip 323 tokius misteriš
kus dalykus, o vėlesniais jieškojimais jų 
skaičius padidinta iki penkių šimtų. Ši dan- 

' gaus sritis Arabų buvo vadinama “Lojančio 
Šunies Kampas”.

Graži balta pirmojo didumo žvaigždė 
Spika, Alpha Virginis, yra pažymiausia tos 
konsteliacijos žvaigždė. Ji pažymi kviečio 
varpą kurią Virgo laiko savo kairėje ran
koje, ir pati ta žvaigždė reiškia “Kviečių 
Varpa”. Arabai vadino ją “Vienintelė, 
Silpnutė, Neapginkluota”, gal but delei jos 
apvienėjusio padėjimo danguose. Jie taip
gi ją vadino “Liūto Kulnu”, kadangi Leo 
konsteliacija senuose laikuose buvo daug 
didesnė negu apimama dabartiniuose brai
žiniuose, ir jon buvo įskaityta Virgo žvaig
ždės.

Spika sudaro su Denebola, Cor Caroli, 
ir Arkturu gerai žinomą pavidalą “Virgo 
Deimantą”.

Allen sako jog Indai žinojo tą žvaigždę 
vardu skaisčioji, piešė ją kaipo Lempą, ar 
Perlą, kuomet Chiniečiai vadino ją “Ra
gas” ar “Špykis”. Vienu laiku Egipte ji

Ar
kom?
ypatingos svarbos, atsimenant 
kuom buvo ir kuom yra Vilnius 
visai Lietuvių tautai. Jei tu
rėtume atsižadėti savo sostinės 
visiems laikams, kas gali pasa
kyti kokį didelį smūgį ir liūdesį j apšvietos okupuotam krašte ir 
turėtume pakelti ne tik mes bet

Vilniaus galutinai nete- 
šis klausimas mums turi

buvo vadinama “Liutos Nešėja”—liūtą yra 
tam tikras muzikalis instrumentas.

Eufratiškame žvaigždžių surašė ji tu
ri vardus “Gausos žvaigždė”, “Sėklų Gau-1 ir ateinančios Lietuvių kartos, j 
sa”, “Ta kuri vadinama Varpa”, “Varpų ypač kuomet aišku jog teisybė 
Nešėja”). yra musų pusėje.

c - .. -j- j . Bet ir neturėdami vilties 'kad.Sfrika yra ypatingai žingeidi dar tuo- Ambasadorii}. Tarybos nuspren- ' 
mi kad suteikė Hipparkui datas kuriomis dimas nebus‘priimttas San. 
jis galėjo nustatyti supuolimą Susilygini- tarvės valstybių, mes negalime 
mų. Sulyg Lockyer, Thebuose buvo pasta- pasakyti kad Vilnius mums ant 
tyta maldnamis Spikąi taip anksti kaip 3200 visados žuvęs. Versalės taikos 
metų pirm Kristaus. Kiti maldnamiai pa- rtra‘ktatas> kurs zada apginti 
- j ... Lenkus nuo atėmimo iš ju Vil-svęsti šiai žvaigždei randama Olympijoj, . , .. . .... v -* . _, r •> j ’niaus, netolimoj ateityj turės
Alenuose, ir Efeze. Rhamme atrasta du I birbj peržiūrėtas, ir gana žymiai, 
maldnamiai beveik siekią vienas kitą, abu nes jis daugiausia trukdo‘Euro- 
pritaikinti Spikos perversmo vietoj. Dau- pai pradėti ramų gyvenimą. Ki- 
gelis kitų maldnamių buvo pašvęsta Spikai, tas svarbus reiškinis — tai Ru- 
ir-matyt ji buvo subendrinta su tam tikra s*la> ^ur* susitvaikius vidujiniai 
švente Efrinte galės Pakeisti vis£> stovi Rytl!

. . ® . Europoj, ir sienų klausimas tu-
Spika yra spektroskopiška dvilypė, iš rės butį dar kartą peržiūrėta, 

jų viena, kaip parodo spektroskopas, yra Todėl Ambasadorių Tarybos nu
tarusi milžiniško didumo draugė. Spikos sprendimas del Vilniaus, kaip 
tamsioji draugė keliauja aplink ją artimu matoma, negali b\iti amžinas, 
keliu, padalydama pilną apkeliavimą pažv- ' Kuomet mes žiūrime į tolesnę 
mėtinai trumpu periodu, i apie keturias die- atei.tį tikėda"li kad ^tinž su‘ 
nas. Spika yra tokiame dideliame tolume gomiS( ,šijmdien yynius dar nėra 
nuo musų jog nėra galimybės padaryti iš- įtinai praloštas. Ambasa- 
skaitliavimą pasitikėtino skaičiaus šviesos dorių Taryba, tiesa, jį priskyrė 
metų. Delei jos artimumo prie ekliptiko Lenkams, bet užtai kiekviena 
linijos Spi'ka labai daug naudojama tėmiji- Santarvės valstybė kuri turėjo 
mui kelių navigacijoje.. Ji vra Siriško tipo p*™ ats^ P™alf 
žvaigžde, ir sakoma jog ji artinantisi prie ratifikuati jos nutarimą. Todel 
musų sistemos su greitumu 9.2 mylių į se- j §js momentas yra begalo svar- 
kundą. Ta žvaigždė teka visai netoli pietų bus. Lietuvių tautos žodis gali 
pusėj nuo rytų punkto 'padalinimo horizon- dar turėti reikšmės galutinam 
to, ir kulminuojasi 9 vai. vakare, gegužio Vilniaus klausimo išsprendime.

Y j Didžiosios valstybės pirma negu
T ratifikuoti musų sostinės pri-

Žvaigždė Gamma Virginis, žinoma La-Įjungjmą prie Lenkų, paklausys 
. tinams kaipo “Porrima”, yra žingeidi žvai- ką tars Lietuva. Jų atstovai 
; gždė. Allen sako jog ji yra ypatingai pa- Kaune ragina musų valdžią pri- 
. minėta Kazvvinio kaipo “Kertė” ar “Kam- imti nusprendimą vardan taikos 
i nas Loiiko” idealų, bet vargiai jie susilauks
' 1 . kad del Želigovskio smurto ir

Chmieciai vadino ją Augstuoju yals- Lenkų avanturizmo mes aukuo- 
, tybės Ministeriu”. tume savo sostinę ir Lietuvių

Ji yra graži dvilypė žvaigždė, ir yra apgyventu^ plotus. Santarvė 
puikiu vaizdu net mažame teleskope, abi juk pamena 'kad Lenkai netei- 
još yra beveik Ivgios skaistume, viena yra sėltai užėmė Vilnių ir jog tą žy- 
3 didumo, kita 3.2. 1836 metais jos išrodė
kaipo viena žvaigždė, taip buvo arti viena kaip SantarJį gaii reikalauti 
kitos, ir dėlto net nebuvo galimos padalin- kad su tuom sutiktų Lietuva, 
ti net dideliais teleskopais. Dabar jos yra kurios buvimas ir ateitis stato- 
6 minutes atstumo, SU apsisukimo periodu ma pavojum Mes nepadarysim 
riena apie kitą iš apie 190 metų. Beveik žingsnio kurs butų lygus 
pilnas jų apsisukimas jau matyta kada jos ®”a^ai L^lin0 nnijai-

m - • -j-L i • • -at Lietuva kategonngai aitsisakoatrasta. Ta žvaigžde kulminuojasi 9 vai. pripažinti Vilnių Lenkijai tai 
vakare, gegužio 17 d. Santarvė jieškos kokių nors ki-

Alfonsinėse Lentelėse Eta Virginis va- tų būdų sutaikinti dvi besigin- 
dinama “Vindemiatrix”, kas reiškia “Vyn- čijančias šalis? Toji rolė grei- 
uogiu Rinkėja”, ir tos žvaigždės patekėji- šjausia apteks Anglijai, -un i 
mas is vakaro buvo pirmiau laikoma skel- bešaliai. Gan svarbų pareiški- 
bimu vynuogių rinkimo laiko. Arabai va- mą tlTO žvilgsniu suteikė Londo- 
dino ją “Pranešėja apie Vynuogių Rinki-1 no laikraštis “Times” kovo 19 d., 
ma”. kurte skaitomas prielankiausiu

Francuzų ir Lenkų politikai. Jis
_ Į tarp kitko rašo: j

“Ištikrųjų nėra galimybės pa-
. (sveikinti svarbesnes Santarvės 

valstybes su išsprendimu to ne- 
1-00 įpiapraistai sunkaus idausimo.

60 Jos keturi® metus aikvojo laiką 
60 jaeškodamos išrišimo, bet galų

1 i1 gale patvirtino tuos rezultatus . 
' Į kurie atsiekta gryna prievarta.

Vilniaus kraštas buvo paimtas 
Želigovskio, jo veikimas iškil
mingai pasmerkta Tautų Sąjun
goj p. Balfour’o šios šalies var
du. Vienok dabar Britanija sy- 

7B i kiu su kitomis Santarvės valsty- 
1.5P bėmis sutiko prijungti okupuo-

Įtas sritis prie Lenkijos. Tikres
nis išrišimas šio klausimo buvo 
pasiūlyta Tautų Sąjungoj — bu- 

■v tent Vilnių® taimpa sostine Lie
tuvos sufederuotos su Lenkija. 
Abi pusės nesutiko tuojau pri-

I imti šio išrišimo. Bet nėra pa- 
I doru kad tos pačios valstybės 
, kurios Tautų Sąjungoj gina vie- 
i na politiką galėtų patvirtinti ki- 
I Į tą, atsiektą smurtu. Kjekvie- 
I Įname atvejuje Britai negali tu- 
| Į rėti vienos politikos Tautų Są- 
I jungoj, o antros — šalę jos. Be- 

šalus tarpininkavimais nurodė
I tikrą Lenkų-Lietuvių ginčo iš- 
Į rišimą. Britų diplomatija turi 

neperstojamai darbuotis del to-
Į Įkio išsprendimo, ir jokio kito 

nepripažinti de jure.”
| čia aiškiai pabrėžiama kad 

I vienintelis ginčo išrišimas — 
I yra bešalis rišimas, ko mes Lie- 
| tuviai taip trokštame. Tiktai 
I toks kelias gali privest dvi už- 
I iiiteresuotas valstybes prie tai- 
) kos.

(Bus daugiau)

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raitai ir darbai — gy
vas piešinys dideles atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 166 puslapiai_

Baltoji Vergija ................................ p. 118
Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147 

ret H. Sanger, vertė J. Stropus.............
Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

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

1465. Iš ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 ..... .................. . ..................

Tvirtais apdarais _______________________
Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1444
1155

1269

Didesnės ir didesnės 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.

7907 Superior Av. Cleveland, O

Bet 'koks nebūtų galutinas 
nutarimas del musų sostinės, 
mums Lietuviams liekasi vienas 
kelias kuriuo gailime siekti įprie 
Vilniaus — tai bendras viso® 
tautos darbas ištobulinime savo 
valstybinio organizmo, pakėlime

'neperstojama kova už savo tei
ses jei ne ginklu tai bent žodžiu. 
Pirma negu tarti savo paskutinį 
žodį del Vilniaus, Sartarvė, kaip 
minėjau, pažvelgs kokį įspūdį 
padarė į Lietuvius Ambasadorių 
nutarimas: ar lengva širdžia 
mes atsisveikinsim su'savo nu
mylėta sostine jir perleisim ją 
Lenkams, ar pilni giliausio liū
desio ir nepasitenkinimo.

Amerikos Lietuviai privalo 
atminti kad ir jų balsas šioj tra- 
gingoj valandoj turės nepapras
tos reikšmės Vilniaus likimo 
svarstyklėse. Vardan šio kraš
to Lietuvių kurie myli savo Ty- 
vynę ir sostinę siųskime protes
tus į Londoną, Paryžių, Washin- 
gtęną ir kitas sostines reikalau
dami teisingo ir bešališko iš
sprendimo okupuoto krašto. Pa
saulio demokratija mus užtars 
ir mes dar galim laimėti.

M. V—la.

STRAIPSNIS XVII

rime regulUriškals laiko
tarpiais atvirai Ir laisvai 
perpildęs  IL

KŪDIKIU
GEROVĖS skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Siame skyriuje mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalas įdomias bdalančioms 
motinoms Ir molinoms jau
nę kkdildy.

KOdikin apritolnUnss ir pe

tinkamas maistas, ar tai iš kruta pe
nėjimo ar tai iš Borden’s Eagle Pie
no kuomet motinos pienas išsenks 
turėtų išaugti tiesiai Į sveiką, nor
mai) vaikiuką. Milijonai ir milijo
nai kūdikių išaugo j drūtas berniu
kus bei mergaites iš sukombinavimo 
geros motiniškos priežiūros ir druti- 
nančio 'maisto kuri suteikė Borden’s. 
Eągle Pienas. Idant Lietuvė motinu 
žinotų Borden’s Eagle Pieną, The 
Borden Company atspausdino Lietu
viu kalboje pilnas penėjimo instruk
cijas parodančias kaip prirengti Bor
den’s Eagle Pieną kūdikiams įvairiu 
amžių. Jei norit kopiją šita instruk
cijų išpildykit vieną iš kuponų kurį 
natėmysit ant paskelbimų, ir pasius
kit ji kompanijai, o ji su noru pasiųs, 
jums visai dykai, draugę su dailia 
knyga;'

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiau

RED. ATSAKYMAI
Jaunas Maineris. — 

me daugiau parašinėti 
alpielinkės.

Vargdienių Draugas
voje). — Eilutes gavome, su
naudosime prie progos Ačiū. 
Smagu girdėti kad “Dirva” pa
tinka jaunimui jūsų apielinklėĮje. 
Iš .visų Lietuvos kampų gauna
me tokių pranešimą. . .j*

K. Vidikauskui (Philadelphia, 
Pa.). — Atsišaukimo aukų at
statymui Vištyčio bažnyčios ne
talpinsime. Kunigėliai po Ame
riką renka aukas be paliovos, iš
leidžia pinigus savo geriems lai
kams, savo politikoms, o užmir
šta bažnyčias taisyti — palieka, 
jas Dievo ir prastų žmonelių va
liai.

PUŠĮ 

(IUUZI, 
VETOLI musų gyven 
*' vietelė, linksma vi 
žaliomis pušelėmis. Vi 
lieknos, tik viena tarp 
kerpėjus pušis. Ji at 
tarp savo pavaldinių, 

(rijasi savo jaunutėm!
Graži ji, ,.. labai 

sus kaip nendrė.... 1 
šiek tiek surambėjęs, 
biniuotos, ir atrodo 1 
prisiglaudę prie pusi 
mėliai sudaro visą p 
vainikas žaliuoja pei 
noma, pe labais tik

Ar gulu ar ke 
tau, nes pro musų 
tyti. Kasrvtas jąs 
“labanakt!..’..” ] 
neturi, bet aš ją m; 
lės svajojimų prid 
daug priduoda me 
dėjimu.... Jiser 
aplinkinių pušelių, 
supa garbiniuotas 
mėjimu ir viršun! 
bina ir bučiuoja 
pušeles. Nors 1 
krintančiais spy 
jaunoms pušelei 
saldus. Tai vėl 
joms apie jų pr 
tūles, kurias ne 
kirto.... Kaip 
kaip linksma joi 
ba: ir ką pati m 
bei mamytės giri 
misi, klauso jos 1 
naitėmis linguoji 
bisi ir nori links: 
ti, jos matyti....

Vėl vėjelis
Kalba: aęie-šnn’ 
kruvinuosius dk 
dama su dabar! 
smina savo jai 
linksmutė žaliui 
Kas vakaras, r 
bančio Lietuvos 
Ir pati nesnaud; 
užimu, žaliuojai

Meldžia- 
iš savo

Inpratimai
Inpratimai yra pasekmė atkartoti- 

nų veiksmų. Kadangi kūdikis neat
skiria blogo nuo gero iripratimo, mo
tinos privalumas butų daboti kad tik
tai geri inpročiai butų užvedama ant 
minties, kadangi labai sunku atmo- 
kinti kūdikį kuomet jis jau pramoko 
kokio inpročio.

Reguliariškumas yra kertinis ak
muo, ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymų, miegojimą, 
ėjimą lauk. Reguliariškumas reiškia 
sistemą, ir jei motina tikisi gauti 
šiek tiek pailsio ji turi sistematizuo
ti kūdikio priežiūrą.

Vidurių Įmokinimas
Kūdikį galima pramokinti ištuštin

ti vidurius tinkamai gana angsti. 
Jauniausias kūdikis pramoks naudo
ti puodą jei jis bus ant jo pasodina
mas reguliarišku laiku kasdieną. Re
guliariškumas yra pirmos svarbos da
lykas. Geriausias laikas yra po pus
ryčių, ir nereikia paisyti jokio darbo 
ar smagumo kuris kliudytų šitam. Iš 
pradžių iš motinos bus reikalaujama 
begalinės kantrybės, bet; rezultatas 
gerai pamokės pastangas. Motina' 
turėtų jsitėmyti valandą kada kūdi
kis pridirba palą. Sekančią dieną ji 
tą pačią valandą turi palaikyti kudi- 
dį ant puodo. Puodą galima laikyti 
'ant kelių taip kad kūdikiui atsisėdus 
jo nugara remtųsi į motiną. Jei rei- 
kąlingą tai laikyti penkias ar dešim
tį minutų. .Paūgėjus, kūdikį galima 
pramokinti .< mykti, stenėti, ar kitu 
kokiu bildu duoti žinią kad laikas at
ėjo. Motina turi būti kantri, bet ga
lų gale daug laiko bus sutaupyta. 
Perdėti svarbą šito inpratimo nega
lima. •

Nors daugelį sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu kūdikis ne
sijaučia gerai, arba nesi plėtoja taip 
kaip reikią, motina neturėtų vilkinti 
pasitarimo su( gydytoju. Iš kitos pu
sės, normalus kūdikis, jei jam sutei- 

I kiama tinkama priežiūra, rupesnis ir

(Lietu-

literatūros nori
KŪDIKIŲ 
KNYGA

THE BORDEN 
Borden Building, New York

O

Ekskursija į Lietuvą 
Laivu “Berengaria”

Viena iš didžiausių Atlantiko 
Okeanu ekskursijų ateinančiam 
sezone 'bus tai laivu “Berenga
ria” birželio 5 d. į • Lietuvą. 
Daug specialių paįvairinimų bus 
įvesta padarymui keliones sma
gia. Mr. G. A. Hachette, ke
liaujantis pasažierių agentas iš 
Cunard Linijos Chicagos dist- 
rikte, ypatiškai vadovaus kelio
nę ir 'užžiurės perkėlimą visų 
bagažų į trukius Čherbourge. 
Jis taipgi užžiurės visais muitų 
reikalavimus.

PAIN-EXPEUER1S
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
re ūma tiško skaus
mo, nervus kratau* 
6ios neuralgi jos, kan
kinančio ir riečian- 
čio į krūvai strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Expelleris turi mustĮ INKARO 
vaisbaženklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iŠ

F. AD. RICHTER G CO., 
104-114 South 4th St, Brooklyn, N. Y.

Daugiau Negu Kiti Kūdikiu 
Maistai Sudėti j Viena

Tą pareiškimą pilnai patvirtina tūk
stančiai nelauktų padėkavonių, ku
rias dėkingos motinos ir gydytojai 
mums kasmet prisiunčia. Paklausi- 
nėkit pas savo kaimynus kur tik gy
venat, apie Eagle Pieną. Aplink sa
ve visur rasit Eagle Pieno kūdikių. 

Yra priparodyta kad kūdikiai peni
mi Borden’s Eagle Pienu geriau ali
gn ir rodo geresnį kūno brendimą, 
negu tie kurie penima kitu kokiu 
yptingu pienu.

Engle Pienas nėra dirbtinis kūdikiui 
maistas. Gydytojai žino kad pienas 
vra tobuliausias maistas subudavo- 
jimui kūdikio kaulų ir raumenų, ir 
jo auginiui, žinoma, jeigu' pienas yra 
grynas. Eagle Pienas gi yra geran- 
tuolo grynumo pienas sumaišytas su 
grynintu cukrum—daugiau nieko.

Mes turime atspausdinę jūsų kalboje 
pamokinimų kaip penėti kūdikius vi
sų amžių. Jei norit gauti šitų pa
mokinimų išpildykit žemiau esantį 
kuponą ir siųskit jį mums šiandien.

COMPANY
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VISKAS SI 
UOS tik pavasa 
v sos upės ir m 

skubinas, bėga n< 
taiko pakeliui, k; 
jie taip skubinas.

Gal prie lain
Ne. Skubina 

mingą kelionę ir 
keliavimui aplink 
rii) plačiųjų geliu 
nas, bėga nesustos

Štai vėl, vos t 
jau visi medeliai 
sprogti. Ko jie h 
nevienas. Nagi si 
su audromis pakai 
žemės ir ilsėtis po 
gO...:

Štai vėl, vos t 
dens diena, paukšt 
Ida-kur jie taip 
valstybę? Tai ne 
kraštus, per audri 
žus prieglobstėj a 
grys....

Bet ir žmogus 
binas, dirba, kruta 
taupė. Vienfskul 
lo ir augštų siekių, 
sybių, ir taip visa ž 
guodama, putodan 
verpetai; bėga-skul 
ke, banguodama, c

Bet kur žmoni 
manys nevienas, j 
ralijon?

Tai nė: jiskul 
tylos valstybę, ji < 
audringų gyvenini



s, ar tai iš krūtų pe- 
Borden’s Eagle Pie

tines pienas išsenka, 
tiesiai i sveiką, nor- 

Milijonai ir miliio- 
ugo į dnitus bernin- 
tes iš sukotnbinavimo 
>s priežiūros ir druti- 
kurj suteikė Borden's 
Idant Lietuvė motina 
s Eagle Pieną, The 
ny atspausdino Lieta- 
nas penėjimo instruk- 
as kaip prirengti Bor- 
eną kūdikiams įvairiu 
rit kopiją šitų instruk- 
vieną iš kuponų kurį 
paskelbimų, ir pašius
iai, o ji su noru pasiųs 
i'kai, drauge su dailia

Uaniiitnas

uos straipsnius kas 
r pasidėk ateičiai.
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etuvos kampų gatnta- 
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ykit žemiau esantį 
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lygi : 
x vietelė, linksma vietelė, visa apaugus 
žaliomis pušelėmis. Visos jaunos, plonutės, 
lieknos; tik viena tarp jų stovi didelė, ap
kerpėjus pušis. Ji atrodo kaip karalienė 
tarp savo pavaldinių. Tartum šypsosi-ge- 

<rėjasi savo jaunutėmis pušelėmis.
Graži jį,.... labai.. . Jos liemuo tie

sus kaip nendrė.... lygutis tik nuo žemės 
šiek tiek surambėjęs. Šakos susipynę, gar
biniuotos, ir atrodo kaip atskiri krūmeliai 
prisiglaudę prie pušies liemens. Šakų krū
meliai sudaro visą pušies vainiką.... Tas 
vainikas žaliuoja per ištisus metus.... Ži
noma, jie labais tik žaliomis adatėlėmis.

Ar gulu ar keliuos,' visuomet ją ma
tau, nes pro mūsų langą aiškiausia ji ma
tyti. Kas rytas ją sveikinu, o vakare tariu: 
“Labanakt!....” Nors ji žmogaus jausmų 
neturi, bet aš ją myliu, neš tai gražus mei
lės svajojimų priduodantis medis.) Daug, 
daug priduoda meilės ir savo prigimtu pa
dėjimu. ... Ji seniausia, didžiausia iš visų 
aplinkinių pušelių. Per dienų dienas vėjas 
supa garbiniuotas jos šakas; o ji savo šla
mėjimu ir viršūnės sviravimu meilina, kal
bina ir bučiuoja savo jaunutes dukraites- 
pušeles. „Nors bučiuoja ne lytėjimu tik 
krintančiais spygliais, bet tas bučiavimas 
jaunoms pušelėms labai patinka, ir saldus, 
saldus. Tai vėl ji šlama, užia-kalba, kalba 
joms apie jų pratėvius, apie milžiniškas te
tules, kurias negailestingas Ruso kirvis iš
kirto,... Kaip jos dar prieš tai gyveno, 
kaip linksma joms buvo. Viską joms iškal
ba : ir ką pati matė ir ką nuo savo pratėvių 
bei mamytės girdėjo. Jaunosios pušelės do
misi, klauso jos kalbų, savo žaliomis viršu- 
naitėmis linguoja, jos kalbai pritaria. Ste
bisi ir nori linksmosios praeities sugrąžin
ti, jos matyti....

Vėl vėjelis sujudą, ir vėl kalbos.... 
Kalba: apie- sunkius Ruso, Vokiečio laikus, 
kruvinuosius didėsės karės metus, prilygin
dama su dabartiniu Lietuvos laiku. Link
smina savo jaunas dukraites, beit ir pati 
linksmutė, žaliuoja, tartum naujai atgimus. 
Kas vakaras, rytas linksmai klauso skam
bančio Lietuvos himno, Lietuviškų dainų. 
Ir pati nesnaudžia, pritaria nors savo šakų 
užimu, žaliuojančių Spyglių šlamėjimu....

Ant.-Ferd. Max.

globstėje juodos žemelės. Bet ji skubinas, 
bėga, bėga.... '

Ir taip visa gamta neliaujamai bėga ir 
skubinas; kur tik pažvelgsi, visur pajuti 
greitą gamtos bėgimą į amžinastį....

Pažvelgus Į augštį — ir ten tas pat at
sikartoja: žiūrėk saulutė skubinas patekė
ti, patekėjus skubinas-skrieja i vakarus, ij 
ten vėl skubinai leidžias už kalnų.

Mėnulis irgi tą pačią skubotą 'kelionę 
atlieka, žvaigždės — 'tie mirgsinti tolimi 
pasauliai — kaip greitai jos bėga per amži
nybių dausas, per beribius plotus: bėga, le
kia, žybsi, gęsta, begaliniai nyksta, žūva!

Vienos jų sužiba ii’ gimsta, kitos kur 
tai lekia ir grimsta.

Ir taip visi dausų plotai, kaip ir visa 
žemė, pilni gyvybės, kuri skrieja, bėga ne
sustodami nei ant valandėlės....

J. Gogelis.

MYLIU TAVE
Myliu tave kaip myliu ramumą, 

Saldžių, žvaigždinių valandų!
Myliu tave kaip myliu balsamą 

Ankstyvo jazmino žiedų.

Aš myliu tave kaip myliu auksinę 
Šviesą gęstančios dienos,

Kuri nyksta lyg žvilgsnis paskutinis 
Pradingusios rapturos.

Myliu tave kaip myliu toną
Siūlos tyliai kvėpuojančios fleitos

Kuri budėja mane vieną
Kai, viskas nutilęs šalyje ramos.

Myliu tave kaip myliu pirmąją 
Pijon'ką pavasariui pražydus;

Ar balandžio leliją blankiąją 
Beskleidžiant kvapius saldžiuosius 

žiedus.
Myliu tave kaip myliu giedrius

Atgarsius jausmingos dainos,
Naktinius, liūdnus ir puikius 

Kurie skrajoja virš 'tamsos. '
Naktinės svajonės pasveikina

Valandas ramybės ir rasos,
Kai melodija ir mėnesiena

Yr’ grože'ir spalva sumaišytos.

Myliu tave kaip linksmas paukštelis 
Myli savo sparnų liūosybę, 

Kuriais džiaugsmingai lakioja jis
■ - -Klajodamas- po 4ausų platybę.

myliu tave kaip myliu bangavimą 
Ir raminimą silpnos stygos,

Kuri grąžina praeiti žavėjimų
Prie gyvenimo poezijos.

Aš

Šis mano jautimas iš tavęs 
Nieko žemiško nevilioja;

Aš trokštu daiktų iš aųgštybės —
Ką tyrumu tave vainikuoja.

Bųdrikas.

VISKAS SKUBIAI BĖGA ... 
\/OS tik pavasario aušrelei prašvitus, vi- 
v šos upės ir maži tipeliai visu smarkumu 

skubinas, bėga nešdami viską kas tik pasi
taiko pakeliui, kas tik pakliūva. Bet kur 
jie taip skubinas.... ?

Gal prie laimės....
Ne. Skubinąs jie užbaigti savo trukš- 

mingą kelionę ir skęsti jūrių gelmėse, ap
keliavimui aplink visą pasaulį, ir paskui jū
rių plačiųjų gelmėse atilsėjus... Skubi
nas, bėga nesustodami nei ant sekundos.

Štai vėl; vos tik pavasarėliui prašvitus, 
jau visi medeliai ir jų šakelės Skubinasi 
sprogti. Ko jie taip skubinąs, gal paklaus 
nevienas: Nagi skubinas kad, per vasarėlę 
su audromis -pakariavus, rudeni kristi ant 
žemės ir ilsėtis po prieglobste balto snie
go....- ;

Štai vėl, vos tik apsireiškė pirma ru
dens diena, paukšteliai būriais skubinas, le
kia —- kur jie taip skubinas? Gal Į laimės 
valstybę? Tai ne, jie skubinas į tolimus 
kraštus, per audringas jūres, kur nevienas 
žus prieglobstėj audringos jūrės, nebesu- 
gryš,.. -.

Bet ir žmogus — žiūrėk — ir jis sku
binas, dirba, kruta kas valandėlė, bėga kaip 
ta upė. Vieni3 skubinas prie šviesos, moks
lo ir augštų siekių, kiti skubinas prie niek
šybių, ir taip visa žmonija skubiai teka ban
guodama, putodama, kovodama, it audrų 
verpetai; bėga-skuba lyg upė pavasario lai-, 
ke, banguodama, dejuodama....

Bet kur žmonija taip,skubinas? — pa
manys nevienas. Gal laimių užburton ka- 
ralijon?

Tai nė: ji skubinas, bėga į ramybės ir 
tylos valstybę, ji skubinas į karstą kad po 
audringų gyvenimo kovų pasilsėjus prie-

w
LIUDĖSIS TĖVYNĖS

r
ir Svietas juoksis sy

kiu su tavimi

i

MEILĖ
Skaisti meilė viską šildo, 
Skausmų jūres ji nutildo; 
Sielos miegą ji pabudin’, 
Kietas širdis ji sujudin’.

Kas tik meilės paragauna 
Sielos stygas tam užgauna. 
Meilės spėka begalinė, 
Apšarvota, geležinė.

Ji ir kalnus, uolas verčia, 
Daug žmonelių nuo jos kenčia. 
Plačias jūres ji perskrenda, 
Visur žmones ji atranda.

Vieniems laimę ji suteikia, 
Kitiems verkti nuo jos reikia. 
Vienus garbe apdabina, 
Kitiems kančias pagamina.

Vieniems skelbia žiaurų karą, 
Kitiems kulką kakton varo!

Svajonė.

mo ant vakarienės, bet nei de- mato kad ceremonijos, apeigos 
šimtuko neišmetė tiems baduo- ir praktikos neša gruduš kuni- 
liams kurių likimu taip "rupi- gų malūnui, kurs netekdamas 

grudų turėtų sustoti, o tuokart 
ir tikėjimas galėtų iš bado nu
mirti ; . . .

naSi”. O tie kurie dalyvavo va
karienėj, ir tenai aukavo, ir pas
kui salėj prakalbų vakare aukas 
davė.

Išvedimas: Geriau 'but labda
riu darbais, o ne žodžiais.

Nuo Juokų Red.: Gerb. Sva
jonė 'kaip matote yra turbut pa
sirengęs iškariaut sau dovaną 
už išaiškinimą “KAS yra Mei
lė”, apie ką mes jau senai čia 
teiraujamės ir vis negaunam iš
aiškinimo. Dar mes kontesto 
nepaskelbėme (ir nežinome ka
da tai padarysime), o jau gerb. 
Svajonė pakartotinai įnori mus 
pertikrint tame klausime.

Bet ve ką mes patėmijame: 
Gerb. Svajonė (tai vienas musų 
poetų iš Lietuvos kuris nežadė
jęs rašo) pats pradeda susimai-' 
syti; Teisybę priežodis sako: 
“Juo daugiau kalbėsi tuo labiau 
save inpainiosi”. Pirmesnėse sa
vo eilėlse gerb. Svajonė tikrino 
jog meilė yra tik viskas kas ge
ra. Toliau einant, jau šiose ei
lėse matome kad ji šalip “viską 
šildymo” ir ‘’kalinu, uolų varty
mo” taipgi daug žmonelių ver
čia kentėti, vieniems laimę su
teikia, “kitiems verkti nuo jos 
reikia”, “kitiems kančias paga
mina”, ir tt.

šitaip dalykams virstant, mes 
ir vėl liekame nežinėje KAS 
•yra meilė. Gerb. Svajonė po se
novei tikrina tik ką ji padaro, 
bet ne kas ji yra. Todėl gluos
nių vainiko jam šb pavasarį viš
tide negalime duoti del dviejų 
priežasčių: Jis nepasako KAS 
yra meilė, ir neišsilaiko vienodu
mo savo užsispyrime.

DAVATKŲ TEOLOGIJA 
Iš Voltaire.

ANGELAI
Dangiškojo Kalbinėto pasiun

tiniai -kurjerai, kuriuos Dievas 
siuntinėja pas savo mylimuo
sius ant žemės. Jei angelų ne
kultų tai pats Dievas turėtų pa
siuntinių pareigas eiti. Kiekvie- 
vienas Krikščionis turi prie sa
vo šono angelą-sargą, kurs ga
lėtų sergėti ijį nuo paklaidų ir 
nuo daugybės kvailų žygių jei 
patsai žmogus neturėtų laisvos 
valios, 'kurios negalima nepripa- 
pažinti. Arkangelar tarpe ange
lų reiškia tą pati ką ir arkivys
kupai tarpe vyskupų. Dievybė 
panaudoja juos tiktai visųsvar- 
biausiaisreikalais. •

APELIACIJA
Nepadorus ir Bažnyčią lei

džiąs papratimas, neteisėtai 
įvairiose šalyse priimtas, kreip
tis į pasaulinius teisėjus ape
liuojant ant nuosprendžių ko
kius išnešė šventieji teisėjai ku-

rie, kaip visam pasauliui
ma, nepanaudoja savo reikalui 
nei savo autoriteto, nei savo 
dvasinio stono.
“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.

—Tėvyne, sakyk!
kodėl tu taip nerami: 
kodėl vis dar raudoji 
lyg vargšas prislėgta krutinę? 
Aš trokštu balso — sakyk 

kodėl tavo atgimę spinduliai 
taip kartotai tenušvinta

kad vos pajunta mano jausmai?
—Tautieti! ar tu nesupranti 

kodėl aš taip nerami, 
kodėl aš vis dar raudu, 
kodėl mano spinduliai nenuolatini.. 
Aš dar tebesu prislėgta, 
mano siela surakinta, 
mano širdis išplėšta 
ir svetimųjų pavergta.

Pamatę šitokį gerb. Svajonės 
susidvejojimą savo įsitikinimuo
se kaslink meilės, pradedame 
manyti ai- ir gerb. Audrą, kuri 
pereitame num. čia taip šiurkš
čiai muš barė, nesusidvejos sa
vo pareiškimuose ir neperkeis 
savo vienpusiškumo i meilę.

žinoma, nesusidvejos jeigu ty
lės, pasimokinus iš gerb. Svajo
nes.

Ji prisipyrus muš tikrina jog 
“meilėje nėra blogos pusės, vien 
tik gera”. O mete sakome kad 
daiktas be dviejų pusių negali 
turėt nei vienos pusės. Mes ne
galime tikrint kokią antrą pu
sę turi meilė, bet jeigu ji turi 
vieną — ir gerą — tai ji turi tu
rėt ir kokią nors kitą. Bet nie
kad ne neutrališką.

1
K. D.

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

Speciališka Ekskursija į

ŪKĖS PARDAVIMUI
Broli Lietuvi, aš tau duosiu progą 

trumpame laike pasinaudoti šitom 
dviem negirdėtom progom.

40 akrų farma, 20 akru geros že- 
mėp, užsėta; yra stuba, geras tvar
tas, gyvuliai, padargai'— viskas už 
$2,000. Reikia įmokėti tik $500. Eik 
ir gyvenk.

Kita farma 80 akrų, mažais budin- 
kais, be gyvulių. $1,700. .Reikia įmo
kėti $700.

235 akrai geros žemės, visa dirba
ma, ir pusėtini budinkai; be gyvulių, 
52,950. Reikia įmokėti $50 ir turėsi.

P. D. ANDREKUS 
PENTWATER, MICH.

Saugok 
Savo 
Dantis

ANKORITAI
Labai šventi žmonės ir teisin

gai augštai Bažnyčios garbina
mi. Jie atsisakė užsiiminėti 
prekyba, nes, tur toulti, manė kad 
visvien jie patįs ne kam tetikę.

ANTDĖJIMAS RANKŲ
šventa ceremonija, reikalinga 

kunigui o ne kokiam šaldrai, 
kuomet jis yra pašventinamas i 
kunigus, šventoji apeiga at- 
kriečia ant kunigo galvos šven
tą Dvasią, taigi po to jau kuni
gas nebegali meluoti, privalo vi
sados kalbėti teisybę, su ta, ži
noma, sąlyga kad vyskupas vi- 

jsados turi užginti kunigo pasa
kymus.

ANTILOGIJA
Teologinis žodis vartojamas 

apibudinimui kokie lai'ks nuo 
laiko randami yra Dievo žody
je. Tie prieštaravimai tiktai-, 
žinoma, žmonėms prieštaravi
mais atrodo, ir niekas, tiktai vi
sai akli, jų negali pamatyti, 
žmonės kurie yra tikėjimo ap
šviesti antsyk gali permatyti 
kad Dievas negali Pats Sau 
prieštarauti, jei, žinomas daly
kas, Jo ministerial nepriverčia 
Jo pakeisti savo nuomonę.

ANTIPODAI
Tikėti kad kitą kart buvo ki

tokie gyvūnai iš kurių vėliau 
išsivystė žmonės, yra nuodėmė. 
Dievas, sutvėręls pasaulį, turė
tų kuogeriausia apie tai žinoti, 
tėčiau Jis,'kaip matoma iš Raš
tų, netiki tokius antipodus gy
venus.

P-lė Ona Virbickiutė (vietinė) 
kalbėdama apie gandus kad ka
da nors bus išrasta būdas kuo
met telefonu kalbant bus galima- 
ne tik balsą girdėt bet ir pačią 
y patą matyt, sako jog tokis iš
radimas butų laibai nepraktiš
kas, nes kožną sykį mergina iš
girdus telefoną skambinant tu
rėtų skubėt bėgt apsidabint. .

Mums keista kad nors turime 
keletą poetų iš Lietuvos, nei vie
nas iš jų nepasitaiko būti iš tų 
“bepročių namo poetų” kurie 
siuntinėtų mums eilių kokias 
matome tuluo.se Lietuvos laik
raščiuose, kurie Amerikos Lie
tuvių laikraščius vadina “didž- 
lapiais” ir- kokiais tai “ne šio 
svieto” gyvūnais,

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 5—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pušį....................’......... $1:00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

LUCKY 
STRIKE 
X CIGARETTE 7

Geriausi
Cigarietai!

... AR. D
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

dabar priima aplikacijas del pas- 
portų visų sekančių metų 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 bile laivų agentą, arba:
Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland. O.

Kiekvienas vyras, 
moteris ir vaikas 
kurių dantis neva
loma -kaip pridera 
kurią nors dieną tu
rės to gailėtis. Ge
ri Dantįs reikalin
ga Gerai Sveikatai.

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas 
užlaikymui dantų 
švariais ir gražiais 
yra valymas jų su 
Colgate’s Ribbon 
Dental Creąm. Dak
tarai ir Dentistai 
rekomenduoją Col
gate’s kadangi jis 
išvalo 'atsakančiai.

Geri Dantjs 
Gera Sveikata

ANTROPOLOGIJA
Buda's išaiškint žmogystę pri- 

rodant kad tyroji dvasia valdan
ti-pasaulį turi rankas, alkis, ko
jas, ir blogą prigimtį. Dievas 
siu tvėrė žmogų pagal savo išvai
zdą, o kunigai sutvėrė Dievą pa
gal savo išvaizdą, — galimas 
daiktas kad mes dėlto ir myli
me tuos kunigus.

APAŠTALAI
Tuzinas kaimiečių, taip nieko 

nežinančių kaip pelėdos, ir taip 
biednų kaip bažnytžiurkės: jie Į 
sudarė Dievo Sūnaus Rūmų dva-1 
ronis čia ant žemės, ir jiems 
pavestą buvo mokyti visą pa
saulį-. Ačiū teologijai, jų inpė- 
diniai iškilo pasaulyje; tų inpė- 
dinių pirmtakunai patįs neskai
tė teologijos, todėl ir nebuvo 
augštai iškilę. Kunigija yra taip 
sudaryta kaip ir aristokratija, 
'kad vis kas kartas siekia prie 
didesnio turto, prie didesnio iš
didumo, taip kad dabartinės ku- 

, nigijps panašumas į pirmtaku- 
nuS apaštalus visiškai išnyko ir 

, nubluko.

SYKIU SU LIETUVIŲ BURIU 
VISAS KELIĄS VANDENIU, PER 

KLAIPĖDĄ ir KARALIAUČIŲ 
\ Visa Kelionė į Klaipėdą $107, į Piliau $106.50 

Karės Taksai Atskirai
SEKANTIS IŠPLAUKIMAS Iš NEW YORKO:

LAIVAS “ROTTERDAM” 
Gegužio 12 d. 11 vai. ryte. 

PATOGUMAI — APSAUGA — PARANKUMAI 
Tuoj po pribuvimui į Rotterdam? Lietuviai-keleiviai drauge su 
bagažais yra persodinami į patogų ir greitą laivą, kuris plau
kia be suvėlinimo į Klaipėdą ir Karaliaučių.

ROLANDUOS VIZOS NEREIKALAUJAMA 
Uždaromi kambariai del 2, 4 ir 4 Ypatų 

Mandagus Patarnavimas — Geriausias Valgis. 
UžŠISAKYKIT LAIVAKORTES TUOJAU PAS

HOLLAND-AMERICA LINE
24 State Street New York, N. Y.

Arba pas bile autorizuotą agentą.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Nekurie Cleveland© “džentel- 
monai” sakė kad yra nuodėmė 
rengt Liet. Moterų Globos Ko
miteto atstovėm iškilmingą pri- 
ėmio vakarienę kada Lietuvoje 
našlaičiai badauja. Jie prirodi
nėjo: "Verčiau tuos pinigus ką 
puotams išleidžiama paaukaut 
našlaičiams”. Ir jie vakarienėj 
nedalyvavo “įš principo”.

Bet jie pa'siliko tokie "labda
ringi” kad ne tik nepaaukavo tų 
pinigų ką jiems liko nuo neėji-

APDŪMOJIMAS
Labai tikslus ir dievobaimin

gas užsiėmimas kurį patartina 
pamėginti tiems kas neturi ką 
veikti.' Aišku yra kad niekas 

i negali patikti Dievui taip kaip 
Jo parinktųjų dievobaimingi ap
dūmojimai “apie svieto marnas- 
tis”, nes iš tokio dumų-dumoji
mp žmonija gali turėti laibai 
daug naudos.'

APEIGOS
Dievobaimingi papročiai ir ce

remonijos ir garbingos formu
les, kurių laikosi visi garbingie
ji ležerdmeno profesoriai ir ku
rios randamos šventuose raštuo
se vadinamuose ritualais. Neti
kintieji šaiposi iš'visų apeigų, 
iš rišu Bažnyčios praktikų ir ce
remonijų, bet ji jų laikosi, nes

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

tuluo.se


e DIRVA

IŠ LIETUVOS

125,000 Rekordų už $1.00
AME RIKONIŠKI

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Šokiams Muzika 
.. Šešių Muzika 
Orkestro Muzika 
... Beno Muzika' 

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

A2662 Mickey ........................ Muzukilis Trio
” Mickey—Medley ............... Prince’s Orkestrą

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

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

A2770 Carolina Sunshine ................ Muzika Trio
” Give Me a Smile and a Kiss ........ Vriška Daina

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

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

A2773 Yearning ................
” Karavan ......

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

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

A2802 DobVn by the Meadow Brook ...
” Enid—Valcas ...............

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

A2809 Casey Jones ..................
" Steamboat Bill ........,........

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

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

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

A2901 Oh! Reighn .................................
” Most Done Traveling...................

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

A2966 After You Get What You'Want 
” You Tell ’Em ..,..............

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

A2984 You’re the Only Girl That Made Me Cry
” Drifting ..............

A2987 Repasz Band March ...
” American Legion March

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

............. Choras 
........ .... Choras 

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

,. Vyriškas Solo 
. Vyriškas Solo 
** ~ j .. Solo 
........  Kvartetas 
.. Beno Muzika 
.. Beno Muzika

E334

E337

E338

E348

£368

E483

£558

E560

E595

E596

E701

- £704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E954

E1503

MAIŠYTI
....... Orkestrą 
............. Daina 
............. Benas 
. Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
........... Muzika 
....... Orkestrą 
....... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

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

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

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai

.. Armonikų 
.. Koncertinų 
.. Koncertinų

Lenkiški
Lenkiški
Lenkiški
Lenkiški
Lenkiški
Lenkiški
Lenkiški Juokai
Lenkiški Juokai 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina........ Ukrainų

........ Ukrainų Duetas 
.. Vokiškas Pasakojimas 
k. Vokiškas Pasakojimas 
........ Lenkiška Daina 
........ Lenkiška Daina 
........... Akordeonas 
............ Akordeonas 
......... Akordeonas 
........... Akordeonas 
.... Rusiškas Monologas 
... Rusiškas Monologas 
.j........... .. Benas 
...............Benas 
,......... čigonų Benas 
...... Lietuviška Daina 
. Lietuviškas Monologas 
. Lietuviškas Monologas 
.. Lenkiškas Monologas 
.............. Orkestrą 
................ Daina 
.. Lenkiškas Monologas 
... Rusiškas Monologas

........ Duetas 
Daina 
Daina 

į Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

Monol. 
Monol.
Benas 
Benas 

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

Oj ra i Rach-ciach—Polka . 
Trzeci Maj ................ 
Monte Cristo—Valcas ...... 
Amerykanski Patrol ,...... < 

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

Pelka pogotowie ............ 
Marsz Warszawsky ........ 
Hymn do Bogarodzicy ...... 
Nie Opuszczaj nas ......... 

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

Kozak .................... 
Ktory mnie zechce .......... 
Chlopecka .. .............. 
Tęsknota za krajem ........ 
Ne čužoho my bažajem ...... 
Balova lezginka ............ 
čy ty mylyj .............. 
Marš čerkesov ............. 
Nieplač Ditia ...............
Aria Oniegina ...... • •

Krakoviak ........... .
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 ........ 

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

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

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

E1036 Marsz-Polka ..........
” Polka .................. 

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

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

EI 188 Goiserer Schuhplattler II 
‘ ” Goiserer Schuhplattler II 

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

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

E1266 žyd przy telefonie ......
” Więgięrka ............... 

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

£1304 Siuda v Piter ..........
Prežde i teper ........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

EI378 Busby—Polka .............. 
” Adam ................ . . . .. ... . . . .

£1416 Gluckssterne Valcas ........ 
” Bartolomaus Valcas .........

E1440 Ein Wintermarchen Valcas . 
Fruhlingstraume Valcas .... 
Hemalser Kinder .
Hopsa Polka ............ ‘.......
Frohsinn Polka ........... 
Nieder-Oesterreichischer Tanz 
Beim Kamrticrfensterln ..... 
Am Eislaufplatz ...... į........
Sulzer Lanlder ............. 
Steirer Deandln ............ 
Poloter .........<.......... 
Utoplennik...................,

Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų

E1441

E1444

E1452

E1484

E1499

Vokiški 
Vokiški

Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Juokai 
Juokai

.. Klarnetų Duetas 

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

... Rusiški Juokai 
... Rusiški Juokai

s čia pat nuvilko jien 
I nius drabužius, kai fa 

Į avė nuo kojų batus 
[ savo sudribusius “f 

Paskiatri .pasiėmę kol 
išvažiavo, žmonės ss 

L sa tų banditai nuveži 
Į miestelį, kame esąs j 

t ; šis barbariškas Le: 
į tų smurtas Pakiaųn 

I baisiai atsiliepė apie 
I ventojų tarpe. Bau; 
| dejuoja netekę javų, 
I linių, batų. Kuo n 
t šeimyna iki sulauks 
I derliaus? Ką veik 
| netekęs arklio? Ki 

t ir apsiaus nuogas i 
I namie nėra? Tą ii 
I ūkininkų kalbose.
I (“Trimitas1

Balkanai, Miroslavo v. i 
(Iš laiško “Dirvai”)

Musų “krašte” ko naujo nė- I 
ra. Vieni žengia pirmyn, kiti i 
atgal, treti ant vietos stovi, žj. I 
noma, čia kalbu apie jaunimą, I 
kuriems “jaulnas kraujas” ne- I 
duoda ramybės. Seni žmones I 
sako: Verčiau nieko nedaryti,i 
bus galva lengvesnė ir širdis ra- I 
mesnė. Kiek, sako, vargo prieš I 
rinkimus kunigėliai turėjo .be* I 
mokydami ką rinkti į Seimą, d I 
dabar ve išvaikė, ir ką tu dary
si. — Kaip girdėti nuo dievo- 
tesnių žmonių, ir Seimo išvai
kyme esą kalti visokį “cicilistki" 
— kad ne jie, taip butų nebuvę. I 
Bet taip kalbančių nuošimtis 
vis mažinasi. \

Kovo 23 d. Alytuje iškilmin
gai laidojo tris kareivius Lenkų 
žiauriai nužudytus ir kankinių 
mirčia mirusius: vieniems bu
vo ausįs1 atpjautos, kitiems pir
štai, ir tt. Baugu ir pagalvoti 
kas ten darosi. Kuomi tas bai
gsis nežinia. Okupuoto krašto 
žmonės 
Prusai, 
Lenkai

........ 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

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

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

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore ...........
” Cha ta moja rublennaja .. ........

E4246 Tam za tychym za Dunajem .
” Hto za namy za nym .......

E4251 Od Krakowa jadę ...........
” Malgorzata ..................

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

E4286 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 .....

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

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

E4372 Gayety .....................
” The Firecracker ............

E2709. Akordeonų Trio 
.. Rusiška Daina 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

;...... Orkestrą 
Stygų Orkestrą 

. Vokiška
Vokiška 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

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

Rusiška
, Ukrainų 
. Ukrainų 
.... Akordeonas 
. ... Akordeonas 
...... Orkestrą
,...... Orkestrą 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

... Kornetą Solo 
.. Kornetą Solo 

E2220 Marsz .’.........................:..... Benas 
n Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ............. Benas 

'.. A. Kvedaras, Baritonas 
. Benas 
... Lietuviškas Kvartetas 
......... Polka, Orkestrą

.... Akordeonas 
,... Akordeonas 
.... Akordeonas 
.... Akordeonas 
....... Orkestrą 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
..... Xylofonas 
..... Xylofonas 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
... .. jOrįcestra 
. Vokiška 'Daina 

. Vokiška 
. Ukrainų 

. Ukrainų

E1620

E1623

E168 3

E1686

E1711

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

El716 Wir hab’n ka klans Geld.........
” Grinzinger Marsch ............

E1738 Nach’n Weana Schlag ........, 
” S’ arme Hascherl ............,

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

El 886 Nočenka temna .............. 
” Nočevala tučka zolotaja .......

El888 Prijdi ko mnie........... .......
” Na zarie .....................

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

El 910, Kniebohrer Ladler .......... . • 
” ‘Aus dem Hochwald, Valcas ....

Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
Sliczna, Polka . .............., 
Murklange I ................ 
Murklange II . ............... 
Kamarinskaja ....... ......., 
Persidskij marsz ............. 
Munchener Trompeten Landler 
Birkenstoaner Landler ......., 
Immer an der Wand lang ...
Einmal ist keinmal ........... 
Zillertaler Postillion Marsch ... 
Auf der Alm, Waltz ...........

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

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

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

E2199 Liebestraum nach dem Ball ..
” Stephanie Gavotte ......... 

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

E2004

E2018

E2129

E2181

E2182

E2187

E2710

E2711

E2712

E2714

su 
su 
su 
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

E2720

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E2764

E2765

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E2224 Mano Laivas ......... 
” į sveikatą, Maršas .... 

E2227 Per šilą jojau .............
” Žydas Statinėje . ... 

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

E2235 Wszyscy to robią ..... 
” Polka ............. 

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

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

E2242 Poslaniec, Marsz .......
” Amerykanski taniėc, Two-step 

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

E2245 La Likerta ................. 
” dziewczyna, Polka ...

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

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

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

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

E2340 Vilniaus Rūta ............... 
” Dnnopolis, Maršas ...........

E2342 Siuvėja ..
” Po dvigalviu ereliu, Maršas 

E2359 Neiųuno Vilnis, Valcas ....
” Sudiev, Mazurka ..... 

E2360 Varpelis, Valzas .. ? .. 
■’ Mano mielas, Polka .. 

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

E2393 Jojau .dieną................
” Saulelė raudona .... 

E2394 Už šilingėli ......... 
” šu nakcialy .......... 

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

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

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

E2399 Pišou w tiater ............
” Hrycko Mudryj ....../....... 

E2423 Kehraus Polka......................
” Der lustige Steirer ......... 

E2434 Ostatni mazurek .......... 
” Czerwony sztandar.............

E2436 Związkowy mazur .......... 
Ach, te oczy .............. 
Marsz narodowy Polski ...... 
Polonez 3-go Maja .... . .... 
Meditation ................ Muzikalis 
Hearts and Flowers ........ Muzikalis 
Jak wspaniala nasza postac 
Hej, wa chlopcy ......... 
Woj z sianem. .... .......
Hej na dzika ........... 
Flowers of Paradise ...... 
Intermezzo .............. 
Prieš Audrą, Valcas ..... 

Bangos, Valcas ........... 
Linksmybė, Polka ...... 
Išdykus mergaitė, Polka 
Ant bangų, Valcas ........ 
Kregždutė, Valcas ........ 
Kwiaciarka ...............

’’Wsponmienia o Polsce ...... 
E2546 Blękity Dunaju, Valcas .. 

” Julia, Valcas .............. 
E2580 Šalies grožybe, Valcas ..... 

” Žuvininkų Valcas ..........

E2461

E2469

E2494

E2495

E2511

E2526

E2527

E2530

E2543

Ant Dunojaus bangų, Valcas 
Brangenybės, Two-step šokis 
Ispanų šokis ............... 
Preludijos ............... 

Bože cos Polskę ...................
Z dymem požarow ........., 
Jojne ..................... 
Barykady .. .............. 
Cztery latka wiemiem služil 
Byla babulenka, Kum i kurna 
Po ulicie mostovoj ...... 
Kak u nas .............. 
Strejk ................. 
Bez roboty ........................
Polka w szafliku ...............
Fraida na Saskiej kępie ...

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

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

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

E2812 Sybill Illusions, Valcas ..
’’ Sybill Valcas .......... 

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

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

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

E2873 Oknisty, Mazurka .......
” Spotkanie cyklistow ..... 

E2917 Polskie perly I ...........
” Polskie perly, II ......... 
” Wiejski marsz .......... 

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

E3293 Krakoviak ..............
” Gdzie dom jest moj ...... 

E3294 Aforyzmy Kindermetha .. 
t ” Hej z gory .............. 

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

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

E3314 Diedukas, Polka ......... 
f ” Saldžios Jupos, Polka ..... 
E3315 Stumbriškių polka ......

” Jurgiuko kazokas ........ 
E3317 Batų čystytojas, Maršas ..

” Saldus bučkis, Valcas.......
E3350 Naujoji Gadynė ..........

” Dainius ................. 
E3352 Swaty ................................

" Dzwonek, Polka ......... 
E3354 SolįRki ..................

” Oj dzigune ............... 
E3362 Leicht Gepack ...........

” Lang, lang ist’s her ....... 
E3364 Weil i a guter Keri bin ...

” Plim, plim ...............

...... Orkestrą 

....... . Orkestre 
.. 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

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

Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška Nubaudė Re<

Vilniuje Lietuvii 
“Garso” redaktoriui 
pacinė valdžia uždėj 
aiškų markių pabau 
jimą laikraštin žir 
baudos ekspedicijų 
muose.

Vilniuje, “švytu 
vės knygyne, Lenki 
darė kratą, daug p; 
tų Vilniuje knygų.

Lenkų laikrašč 
Vilniaus miesto va 
statymą kuriuo j 
kestis už kates, 
registratorių jau 
namus surašinėdair

Daina 
Daina 
Dainą 
Daina 
Benas 

.......... Orkestrą 
Ispanų Orkestrą 
. Ispanų Benas 

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

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

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

E444Gį časovoi ............................
” Ach ty rošča s............. 

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

E4456 Pod Polską chorągwią .... 
” Zbior Polskich .......... 

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

E4458 Bliznięta, Mazur ......... 
M 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 ...... 
i Ulan ...... ............ 
E4478 Marsz Wolnosci .........

” W dzien swiateezny, Polka 
£2918 Dziennikarski mazur .... 

” Pomnikowy mazur ....... 
E3093 Hoheit tanzt Walzer ............ Vokiškas Duetas 

” Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina 
E3150 Oberek .................... Akordeonas Solo 

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

.......... Rusiška Daina Solo 
.......... Lietuviška Choro Daina 

...... Lietuviškas Choras 
Marės ir Jonas čižauskai, Daina 
....... Marė ir Jonas Čižauskai 

.... Marė čižauskienė Solo 
Marė čižauskienė, Solo 

Choras 
Choras 
Choras 
Choras

sako: Buvo Rusai, buvo 
bet tokių žvėrių kaip 

nematėm.
Vargdienių Draugas.

uAušros” Sukaktuvės
Kaune įvairiose vietoše buvo 

minima keturių dešimtų metu 
sukatkuvės nuo pirmojo “Auš
ros” numerio pasirodymo. Apie 
14 vai. Universitete didžioji sa
lė ir koridoriai prisipildė pilnu
tėlė svečių. Visus interesavo už 
stalo sėditntieji patįs pirmieji 
“Aušrininkai”: Dr. J. šliupas, 
Martynas Jankus, Maironio ir 
daugelis kitų. M. Biržiška sa
vo turiningoj ir indomioj kalboj 
nurodė “Aušros” intaką ir svar
besniuosius jos darbuotojus. 
Kan. J. Tumas savo kalboj darė 
gana vaizdingą sugretinimą Dr. 
J. Basanavičiaus ir Dr. V. Ku
dirkos. Visų klausytojų veiduo
se buvo matyti džiaugsmo upas 
ir noras toliau darbuotis Tėvy
nės gerovei.

’ Pritaikintos tai dienai iškil
mės įvyko 16 vai. Karo Muzeju- 
je. Susirinkusiai didelei žmo
nių miniai Kap. Ruseckas pasa
kojo (musų tautos -atgimimo is
toriją. Paskiau kalbėjo “Auš
rininkai”: Mart. Jankus, Šliū
pienė, Maironis; Dr. šliupas. Čia 
pat Kap. Ruseckas perskaitė 
gautus telegrafu iš įvairių vietų 
“Aušrininkams” pasveikinimus.

Apie 17 vai. moksleiviai prie 
Pirmos Gimnazijos rūmų iškil
mingai pakalbino naują iškaba 
— “Aušros” Gimnazija.

Vakare “Aušrininkams” pa
gerbti “Metropolyj” buvo su
ruošta iškilminga vakarienė, ku
rios metu “Aušrininkai” su jau
nesniais veikėjais pasidalino 
bendrais atsiminimais.

• • • • Rusiška Daina 
... . Rjšiška Daina 
... Ukrainų Choras 
.. Ukrainų Choras 
............. Benas 
.................... Benas 
........... Benas 
........... Benas 
.. Akordeonas Solo 
.. Akordeonas Solo 
.......... Benas 

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

... . Gitarų Duetas 
. ^... Gitarų Duetas 
Ispaniška Orkestrą

.. čigonų Orkestrą 

.... M. Petrauskas 

.... M. Petrauskas
.. Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
......... Orkestrą 
.............. Orkestrą 
......... Orkestrą | 
.............. Orkestrą

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

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

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

73414 Wiązanka kwiatow Polskich 
” Kujawiaki ludowe .......

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

E3477 Kto wesolo umie žyc........ 
” Na wodzie .................

E3479 Wieczory zimowe .......... 
Dziadunio, Ęolka ............ 

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

E3488 Posledniaja piaterka ...........
” Serdce liubvi, Mazurka ...... 

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

E3583 čto za piesnia ............
” Vdol da po riečke ......... 

E3586 Den Gospoden nastupaet .. 
” K oruzi ju •................. 

E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto ..
” Mano skarbas, Valcas 

E3629 Sprzedana kanapa ..

Klaipėdos I
Klaipėdos (krašl 

Lietuvos Seimą bi 
Lietuvos rinkimą 
12 ir 13 d.

Kovo 18 d. įvyk 
krašto šaulių atsi 
mak Steigiama

Prekybine
Mmisterių kabi 

ta Lietuvos prėky 
Kava. Ji bus t: 
kaip paprastai t) 
nes vėliavos. Ti 
vu vėliavose turi 
privačių asmenų 
— pirmutinės 
pavardės ar vai

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

........ Orkestrą 
Lenkiškas Duetas 
Lenkiškas Duetas 
......... Akordeonas 
...... Akordeonas 
,., .. Akordeonas 
........ Akordeonas 
... . Rusų Dania 
• Stygų Orkestras 

Orkestrą 
Orkestrą 

Rusiška Daina 
Rusiška Daina 

,. Rusų Choras 
. Rusų Choras 
M. Petrauskas 
..... Orkestrą 

.. Lenkiškas Monologas 
” Rozmowa pijanėgo z księžycem .. Lenkiškas Monol. 

E3630 Kometa Haleja .......... Lenkiškas Monologas 
i 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

’* Radosc, Mazurka .......... 
E3152 Wiosenny kwiat, Valcas ...

” Dziewcze wschodu, Mazurka 
E3157 Nčo . ..........

“ Ego už niet .......
E3189 Oi Motule*......

** ' Mbtuš, Motuše .. 
E3190 Tris berneliai ..

” Vakarine daina ..
E3192 Giedu dainelę ...

” Gegužinė daina .......
E3242 Oželis ..........

” Mes padainuosim ....
E3243 Saulelė Raudona ....

” Beauštant! 'aušrelė ..
E3245 Gimtinė šalis .......

” Sunku gyventi . .»... 
E3249 Hop. hop, mazur .. 
E4479 Pokusa, Oberek .....

” Mazur....................
E4483 Solnedgang i Sverige

i” Eko fram Skandi na vien .... 
E4503 Queen of the Mountains ....

On Tip Toe .................. 
E4504 Young and Old, Mazurka ..

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

” Spiew wloscian Krakowskich

Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

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

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

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

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

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
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

Rusiška 
Rusiška

Lenkiška 
Lenkiška

..... Rusų

... Rusų
.. Ukrainų

Ukrainų

Lenkiška 
Lenkiška

Muzikalia 
Muzikalia

Akordeonų 
Akordeonų 

E2582 Kalnų augštumose, Valcas .... Akordeonų 
Akordeonų 
Lenkiškas 
Lenkiškas 
Lenkiškas

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

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

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

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

” Kazokas, Valcas .............
E2653 Saulei nusileidžiant, V; xas ..

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

” Išreiškimas meilės, Valcas ..
E2705 Visur linksma, Valcas .......

” šok Į ratą, Mazurka .........
E2707 Rašėjas ir kaimietis ............. .

” Teklytė, Valcas ............

” Majcherek u adwokatowej .. 
E3634 Iz pod kamuška, Mazurka .. 

” Gusarskaja polka .......... 
E3661 Ein Herz und ein Sinn ..... 

” Kartner Madeln, Maršas .... 
E3736 Parobecek ei ja .......... 

Polak nie sluga .. ......... 
Elektryczny Tramwaj, Polka 
Mazur Wilanowskiego ...... 
Kur vėjai pučia ............. 
Esu garbingas vyras ....... 
Sniiech, Polka ........ . .... 
Halina, Mazur ..............
Atėjo žiemelė ............. 

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

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

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

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

” Zviety ..................... 
E4028 Kuba Jerieral ...........

Hosa Dyna......... . .
Hungary Šokis No. 14 ......
Penktas Hungary šokis ..... 
Marys moja, Valcas ....... 
Wesoly mazur ............ 
Zwycięstwo, Mazurka ....... 
Elektryka ................... 
Testča ............ Rusų Katedrai i s Kvartetas 
Dunya .............. Rusų Katedralis Kvartetas 
Nowy Drug .. ...._.............. Rusiška Daina 
Uz ty niwa moja .............. Rusiška Daina 
Gerkit šaltyšiai ........... Lietuviškas Choras 
Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras 

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

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

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

E4118 čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
" Presmiešno .......... Rusų Katedralis Kvartetas

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 

” Pity me .. ........................ .. Orkestrą 
E4173 Circus Clowns, ....................... Benas 
_ ” Oyer the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 

. Orkestrą 
Benas 

. Muzikalis Kvartetas 
Muzikalis Kvartetas 
............. Benas 
.............. Benas 

Daina 
Daina

E3766

>73798

E3833

E3841

E3842

E4039

E4061

E4062

E4077

E4078

Ę4098

E4152 Modlitwa Panska .........
” Ludu moj ludu .. ....... 

E4153 Owczareczek .............
” Nie wydrzecie ..........

E4165 Rusų Liuosybės Maršas ..

.. Lenkiška 

.. Lenkiška 

.. Lenkiška 

... Lenkiška

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

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

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

E4241 Na fijarce..........................
" Žyczenie ........■..........

.. Lenkiška 
... Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

.... Lietuviškas 

.... Lietuviškas 

.... Lietuviškas 
... Lietuviškas 
J. čižauskas, Baritonas 
J. čižauskas, Baritonas 
..... .... Orkestrą
...... Akordeonas Solo 

......... Akordeonas Solo 
. Skandinavų Benas 
, Skandinavų Benas 
............. Benas 
,........... Benas 
... Smuikų Duetas 
.... Smuikų Duetas 
.... Lenkiška Daina 
.... Lenkiška Daina 

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

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

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

E4562 Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
” Jedzie ulan lasem .............. Lenkiška Daina 

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

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

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

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

E4G58 Gypsy Love, Valcas....................
” Don Juan, Valcas .............. 

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

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

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

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

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

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

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

E4761 Piesn dziadowska 1 ....
” Piesn dziadowska 2 .... 

E4790 Rosemary, Polka .......
”z Hop sa-sa, šokiui muzika 

E4921 Stražacka Polka ....... 
” Na Rozgrewke, Oberek .

Klarnetų Ork. 
Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 

. Rusiški Juokai 

. Rusiški Juokai 
Čigonų Orkestrą 
čigonų Orkestrą 

.. Lenkiška Daina 
. Lenkiška Daina 

Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 

, Orkestrą 
Orkestrą 

.. Lenkiška Daina 
.. Lenkiška Daina 
.... Alpų Kvartetas 
.... Alpų Kvartetas 

Orkestrą 
_ ............. . Orkestrą

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

E6040 O Bože jezu. Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 
.... Lenkų Choras 
Lenkiškas Duetas 
. Lenkiški Juokai 
.. . .... Orkestrą 
........ Orkestrą 

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Daina 

. Orkestrą 
. Orkestrą 
. Orkestrą

Lenkai Prievarta Mobi
lizuoja Lietuvius

Už demarkacijos linijos Len
kai vėl paskelbė mobilizaciją. 
Visi vyrai nuo 23 iki 40 metų 
amžiaus turi stoti į Suvalkus 
komisijon. Lietuvių gyventojų 
dauguma nusistatę nestoti. Juos 
žandarai gaudo ir pristato ko
misijon. Komisija prievarta pri
statytiems išduoda kortas, ku
riose aiškiai parašyta kad esąs 
Įregistruotas Lenkų savanoris iš 
neutralės zonos.

Miško Ba 
Pad

Utena. — Č 
matydami šv 
priversto vis 
džiais-, kurie 1 
rio ir bus pM 
svetimus ‘krašt 
ventojai negau 
tingiausios savi 
Ištisi kaimai st 
neatsistatę.

Iš valdžios ga 
vieną kitą kelm 
vertės, kuriuo ti 
si. Negeriau y 
mis, nes čia visi 
iš varžytinių, tu 
Irai dažnai pasic 
perkamos; Nue. 
mmistraciją palši 
kalbėti nenori m 
gum”, sako: “j 
gausi”, žmonės 
čiojimu labai pik 
kada miško had; 
prašalint, matyt, 
svetur išvežamas 
tai aiškiai liudi ja.

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

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

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

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

“ On byl dūžy, ona mala ...
E6045 Piękna Warszawo .......

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

” Bierpolka .............

Lenkiškas
Lenkiški 

> Lenkiški 
. Lenkiški 
. Lenkiška

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės i Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave Cleveland Ohio
Į©©@©@@®@@®®©©©©®@©@©@©©©©©©@@©©@©©©®©®©©©©©©®©©®©©©®@@©©@©©®©©©©©©@©©@©@(^©©©©@©(§)©

Neutralej Zonoj
Neutral ė j juostoj netoli Link

menų miestelio, Pakiaunės vien
kiemyj, yra malūnas. Kovo 13 
d., kaip nelaimei, žmonių tiek 
daug malunan atvažiavo kiek 
niekad nebūdavo, žmonės, kaip 
visuomet, sulstatė arklius su ve
žimais lauke palei- malūną. Tą 
pačią dieną, apie 6 vai. po pietų, 
virš 20 civiliai persirengusių 
Lenkų kareivių puolė Įmatomą. 
Prisiartinę, metė keletą granatų 
į stovinčius palei malūną ark
lius. Sprogstančios granatos su
žeidė kelis arklius, baisiai per
gąsdino malūne dirbančius žmo
nes. Banditai, matydami kad 
niekas jiems nesipriešina, puolė 
į malūną, žiauriai daužydami 
žmones, suvarė į ankštą kama
raitę. Vieni banditai pasiliko 
palei kamaraitę žmones laikyda
mi, ‘kiti pradėjo plėšti ir krauti 
Į atvažiavusių malunan vežimus 
visa ką tik rado malūne ir ma- 
luhinko gryčioj. Plėšikai susi
krovę visą grobj i vežimus, pa
leido laikę ‘kamaraitėj žmones,

Fašistų Atsi
Kaune pastaro! 

skleidžiama kaž kc 
skadinusiu 
ir šafirografuoti 
kurstanti visuome 
dus. Patikrinus 
goję paaiškėjo kai 
nizacijos užregžsl 
nesama. Susekta, 
pelius skleidžia L 
kurie dar vis bande 
irutę padaryti, bet, 
atsiranda ir tarp L 
neišmanėliu kurie ] 
tu bandų ir platin 
nelegalius, kurstai 
vienas kita smaugt

Nesuprantama ki 
banditų nesuseka 1 
nes laįeliai spausdi 
Varšavoj.

“Nors pastaruoju 
Sąjungos vardas 
yra rišama su “f: 
reiškimu Lietukoji 
jimgbs Centro vai 
kad šaulių Sajinų 
dra su Lietuvių 
turi.

(“Liet. UI



DIRVA
LIETUVOS

ūnai, Miroslavo J 
Iš laiško “Dirvai”) 
į “krašte”- ko naujo | Į 
ieni žengia pirmyn, w 
treti ant vietos stovį i 
čia kalbu apie jaunįJ 

is “jaunas kraujas"įį 
ramybės. Seni inę.

Verčiau nieko nedaę' 
Jva lengvesnė ir širdis j > 
. Kiek, sako, vaigo^ - 
ius kunigėliai turėjo į į 
lami ką rinkti Į Seimd 
ve išvaikė, ir ką tu m 

- Kaip girdėti nuo dM 
žmonių, ir Seimo 0 

esą kalti visokį “ciciw 
i ne jie, taip butą nebnj 
:aip kalbančių mnšigfl 
ažinasi.
'o 23 d. Alytuje išldbj 
idojo tris kareivius Lm 
ai nužudytus ir kanlį 
1 mirusius: vieniems J 
sįs atpjautos, kitiemsm- 
ir tt. Baugu ir pagalį 
en darosi. Kuomi tas j® 
nežinia. Okupuoto knįĮ 
ės Sako: Buvo Rusai, 
ii, bet tokių žvėrių W 
ai nematėm.

Vargdienių Drang I

čia pat nuvilko jiems viršuti
nius drabužius, kai kuriems nu
avė nuo kojų batus (jie paliko 
savo sudriskusius “poniškus”). 
Pals'kiau^.pasiėmę kelis žmones 
išvažiavo, žmonės sako kad vi
sa tą banditai nuvežę į Palūšės 
miestelį1, kame esąs jų lizdas. 
<Šis barbariškas Lenkų bandi
tų smurtas Pa'kiaųnės malūne 
baisiai atsiliepė apielinkės gy
ventojų tarpe. Daug ūkininkų 
dejuoja netekę javų, arklių, kai
linių, batų. Kuo maitinsite su 
šeimyna iki sulauks naujo javų 
derliaus.? Ką veiksi pavasarį 
netekęs arklio? Kuo apsivilks 
ir apsiaus nuogas paliktas kad 
namie nėra? Tą tik ir girdėti 
ūkininkų 'kalbose.

(“Trimitas")

.ušros” Sukaktuvį 
une įvairiose vietoje h 
ha keturių dešimtu me i 
jkuvės nuo pirmojo “Ai ( 
■numerio pasirodymo. Aį
d. Universitete didžioji 1F 
koridoriai prisipildė pit, r 
svečių. Visus interesam B

sėdintieji patįs pirmi 
rinirikai": Dr. J. šliuĮg 
ynas Jankus, Maironiį i 
elis kitų. M. Biržiški 5 
rriningoj ir indomioj kak, 
dė “Aušros” intaką irsi 
tuosius jos darbuotoj1
J. Tumas savo kalboj į [ 
vaizdingą sugretintų Ii 

įsanavičiaus ir Dr. V. & f 
>s. Visų klausytojų rak 
□vo matyti džiaugsmo ąi ‘ 
yrate toliau darbuotis Tr- E 
gerovei.
■įtaikintos tai dienai ii 
įvyko 16 vai. Karo Miną 
Susirinkusiai didelei b’

miniai Kąp. Rusedaspuj 
musų tautos atgimimo ip 

ą. Paskiau kalbėjo “Alt 
ikai": Mart. - Jankus,
e, Maironis; Dr. Šliupu. & Į
Kap. Rusedkas penkti [ 

:ub telegrafu iš įvairią w 
šrininkams” pasveBuMK 
pie 17 vai. moksleiviai įoe 
10s Gimnazijos rūmų 911 
jai pakabino naują išto, 
‘Aušros” Gimnazija, 
akare “Aušrininkams” p 
iti “Metropolyj” buvo s ’ 
ta iškilminga vakarienė,b t 
metu “Aušrininkai” so j» I 
liais veikėjais pabidSi Į 
Irais atsiminimais.

Nubaudė Redaktorių
Vilniuje Lietuvių laikraščio 

“Garso” redaktoriui Lenkų oku
pacinė valdžia uždėjo 50,000 po
niškų markių pabaudos už indė- 
jimą laikraštin žinių apie pa
baudos ekspedicijų elgimąsi kai
muose;

Vilniuje, “švyturio” bendro
vės knygyne, Lenkų policija pa
darė kratą, daug (paėmusi išleis
tų Vilniuje knygų.

Lenkų laikraščių žiniomis, 
Vilniaus miesto vaidyba priėmė 
įstatymą kuriuo įvedama mo
kestis už kates. Keliasdešimts 
registratorių jau vaikščioja po 
namus surašinėdami ’katės.

Klaipėdos Rinkimai
Klaipėdos (krašte 'rinkimai į 

Lietuvos Seimą bus kartu su D. 
Lietuvos rinkimais — gegužio 
12 ir 13 d.

Kovo 18 d. įvyko Klaipėdoj to 
krašto šaulių atstovų suvažiavi
mais. Steigiama šaulių skyriai

Prekybine Vėliava
Ministeriu kabineto patvirtin

ta Lietuvos prekybos laivyno vė
liavą. Ji bus tautinių spalvų, 
kaip paprastai trispalvės tauti
nės vėliavos. Tik valdiškų lai
vų vėliavose turi būti vytis, gi 
privačių asmenų laivų vėliavose 
— pirmutinės laivo savininko 
pavardės ar vardo raidės.

ikai Prievarta Mow 
lizuoja Lietuvius L

ž demarkacijos linijos Ifi I 
vėl paskelbė mobilizatj [ 
vyrai nuo 23 iki 40 n® 

iaus turi stoti į Sunfei 
isijon. Lietuvių gyva® 
guma nusistatę nestoti. Jn 
larai gaudo ir pristato H 
jon. Komisija prievarte® 
ytiems išduoda kortas, b 
e aiškiai (parašyta kad ės 
istruotas Lenkų savanorei 
tralės žonote.

Miško Badas Utenos 
Padangėj

Uteną. — Čia žmonės stebisi 
matydami šventosios krantus 
priverstus visokios rūšies me
džiais1, kurie laukia tik pavasa
rio ir bute plukdomi Į kažkokius 
svetimus kraštus, p vietiniai gy
ventojai negauną [pirkti reika
lingiausios savo ūkiui medegos. 
Ištisi kaimai stovi dar po karės 
neatsistatę.

Iš valdžios gauna 'lyg juokams 
vieną kiltą kelmą, ir tą menkos 
Vertės; kuriuo trobos nepataisy
si Negeriau yra ir su malko
mis, nes čia viskas parduodama 
iš varžytinių, tuo budu ūkinin
kui dažnai pasidaro-visai nein- 
perkamos; Nueik į miškų ad
ministraciją pateiteirauti, tai ir 
kalbėti nenori įsu “prastu žmo
gum”, sako: “Ateik ’kitąmet, 
gausi”, žmonės tokiu pasity
čiojimu labai piktinas ir laukia 
kada miško badą 
prašalint, matyt, 
svetur išvežamas 
tai aiškiai liudija,

JOHNSTON CITY, ILL.

šis mažas miestelis randasi 
| nepertoliausia nuo garsiosios
Chicagos. Jame randasi į 8,000 
gyventojų, ir jų tarpe yra gana 
gražute būrelis Lietuvių, netoli 
dviejų šimtų šeimynų ir dusyk 
tiek jaunuolių, neskaitant mer
ginas. Sudėjus gi i vieną skait
lių pasirodytų daug daugiau ne
gu tiek, neis čia puteėtinai daug 
yra čia augusių Lietuvaičių. Jos 
sau gyvenimą ’daro dirbdavote 
krautuvėse. Darbai abelnai čia 
yra kasyklose, čia yra astuonios 
anglies kasyklos, kitokių darbų 
nesiranda, išskyrus vasarą ant 
ūkių, bet ir tai sunku (gauti dar
bus, nes patįs ūkininkai eina an
glies kasti, laukus nežiūri.

šiuomi laikus kasyklos eina 
nekaip, dirbama po dvi ar tris 
■dienas į savaitę. Angliakasiai, 
kada darbai eina gerai, į šešias 
dienas padarb po $150. Iš as
tuonių kasyklų šiuo tarpu dirba 
gerai tik viena, St. Louiš Steel 
Coal Corp. Sii pragyvenimu čia 
taip pat yra kaip ir didmies
čiuose::

čia yra dvi Lietuviškos pa
šaipiuos draugystės.

Nesenai, čia staigu pasimirė 
Jonas Milusonis; palaidota bal.
10 d., narys vienos iš tų drau
gysčių. Pagal draugystės įsta
tų, laidotuvėse turėjo dalyvauti 
kožnas draugystės narys. Drau
gystė atmaršavo iš salės iii cor- 
pore iki nabašninko namų ir pa- " "i’^nti to’buvo" Pu
škinu marsavo net Iki pat kapi- . ar gociaųigitas ar kunigas, 
nių kurios randasi už poros my-L uris del šmugelystės net iš 
hų. Paskui marsuotojų važia- turėjo išsfkrautetyt?
vo 42 automobiliai. Laidotuvės Vargdienis J.
atrodė gražiai, ir tuomi Lietu-_____'___________________

’ viai parodė svetimatučiams kad vwuvwwwv\MM/vwwvuvi^ 
moką tinkamai nulydėt savo

1 brolius į amžino atiliso vietą.
■ Velionis palaidota be jokių 'baž

nytinių ceremonijų. ■
Velykų išpažinties kiaušy ti 

vietos Lietuvių atvažiavo kirpi- 
kas ir darbavosi per tris dienas 
nuo bal. 3 iki 5. Nežinau kaip 
jam"gerai sekės.

Tarp vyrų Lietuvių čia yra (la
bai įsivyravęs prastas paprotis 
— kaziriavim'o iš pinigų, ir ki
tokios gem'blerystės; taipgi deg
tinės darymas yra labai prasi
platinęs, Išeini šventadienį pa
sivaikščiot,’,ir gali žinoti kur 
Lietuviai gyvena, nes praeida
mas pro jų namus išgirsti viduj 
baisų lermą, šūkavimus. Rodos 
butų gražu jei kokį naudingą už
siėmimą rastų, bet ne (svaigalais 
apsipylę alkis bliaut. Tas tai 
jau daro Lietuviamls gėdą.

Jaunas Maineris.

kūrenosi amžinoji ugnis; ar ir 
tuomet, p. šaliune, katailkišką 
tikėjimą Lietuviai užlaikė? — 
Ne, Lietuviai ilgai pirm to turė
jo savo tikėjimą, ir jie visi tai- 
kojev gyveno. Tik kuomet juos 
pakrikštijo ir suteikė Lenkų ba
jorams teises, prasidėjo nykti 
santaika Lietuvių tarpe. Ir da
bar jus norėdami padaryt Lie
tuvą “katalikiška” nepaisot kad 
h- visa Lietuva paliktų po Len
kų globa, bi tik katalikiška. Kas 
keisčiausia iš kalbėtojo, jis sa
ko: “Duokit visi Lietuviai ka
talikai po dolarį, ir kiekvienas 
nurašykit savo giminėms kad jie 
visli balsuotų už krikščionių de
mokratų partiją". Ir kas gali 
duoti dolarius kartuvėms staty
ti ? Kate gali rašyt tėvui ar bro
liui laišką liepdamas balsuoti už 
tuos 'žmones kurie dvarponiams 
ir klebonams palieka po 80 de
šimtinių žemės, o tatai vargšui 
biednam kareiviui arba mažaže
miui kaimiečiui nepaskirta ke
leto dešimtinių kad jis galėtų 
geriau, pragyvent ir savo šei
myną geriau auklėti?

Nemanau kad atsiras tokių 
kurie drystų tai padaryti, nes 
tai butų didžiausias prasikalti
mas prieš savo tėvus ir brolius 

’ | gyvenančius Lietuvoje ir sie
kiančius geresnio gyvenimo.

Taipgi J. šaliunas paaiškino 
kad J. Vileišis yra socialitetai ir 
dvarininkas, kad ten kokie so- 
cialistai šmugelį vaire. Bet Ūž

Giminės iš D. Šleževičienės ir
V. Vencienės 

Maršrutas

Lietuvos
tų, Amerikos Konsulas 
Kaune pradės leisti išva
žiuoti į Ameriką naujo
sios kvotos — šių metų 
—pasažierius iš Lietuvos. 
Jis dabar priima aplika
cijas tai

Kolei 
pildyta, 
sitraukt 
Lietuvos ateikit į “Dir
vos” Agentūrą bile dieną 
ar vakare; ir čia gausit 
visas informacijas apie 
atitraukimą saviškių iš 
Lietuvos.

kvotai.
kvota dar neuž- 
kurie norit par- 
savo gimines iš

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.
Visais prakalbų .reikalais

prašoma, adre-
ir

LIETUVIŠKA 
VALGYKLA

1419 E. 21 Street
Patogi Lietuviams Užeiga. 

Jurgis Garmus.

BUČERNĖ IR 
GROSERNE 

1417 E. 21 Street 
čia galima gaut visų reik

menų valgymui. 
Jurgis Garmus.

Turkų seime Angoroj buvo DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
paduota Sumanymas kaJd kiek- VALDYBA
vienas vyras turintis 25 metus 652 E 102nd street 
amžiaus turi būti vedęs ir kad K. Kairūkštis .... Vice Pirmininkas 
kožna pora kas tris metai turii,, „ ^.5OO.,E- 143rd Street 
turėti po vaiką. Sumanytojo tao- 1125 E. 79th Street
reta padidint Turku skaičių M. \• xl ill C A v M W I inrnln JhzihM

Azijoj nuo 8 iki 48 milijonų. Tas 
bilius atmesta.

3101 Church Av. N.W. Lincoln 4646R 
P. Akšis ............. Iždininkas 

8205 Euclid Avenue

FARMOS 
yra dideliai atpigę, 

apsigauti miestų 
; kaipo seniausias

FARMOS
Šįmet Farmos 

todėl nesiduokit 
agentėliams. Ai 
ūkininkas šios apielinkės ir jau devy
ni metai kaip prigelbsčiu Lietuviams 
sigyti geras Ukes, ir šįmet surinkau

40 akrų 
žemė ge- 

Du ark- 
vištų, vi-

63 Farmas pardavimui.
Štai vienos aprašymas: 

farm a, budinkai nekoki bet 
ra, lygi, ir prie pat miesto, 
liai, 2 karvės, ir veršiai, 40 
si ūkiški padargai, žieminiai javai, 
sėklos ir pašaras;' viskas parsiduoda 
už $2,200, reikia imokėt $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.

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

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

siunčiant aukas, 
supti:

L. M. GLOBOS
St. Pauža,

KOMITETAS ' 
Maršruto Ved.

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ

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

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietų. Atdara 
subatomis ir kitais vakarais, i

7907 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio.

(Vietiniams: Agentūra atdara 
ir vakarais.)

Vyriški ir Moteriški | 
ČEVERYKAI

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
tčs. Naudokitės šita proga — J 
Lietuvių išdirbystės Over-Globe X 
čeverykai drūtai padaryti ir 
gražiai tinka ant kojų. Šitas T 

.yra tik vienas Lietuviškas što- X 
ras čeverykų Clevelande.

| MEYER MILLĖR j 

? 6311 St.,Clair Avė. +

i:
I

prašalins, o
Įgalima, neis
miškas apie

Neutral ė j Zonoj r 
ėutralėj juostoj netoli Ui> 
ių miestelio, Pakiaunėsri», 
nyj, yra malūnais. Kovot 
kaip nelaimei, žmonių . 
g malunan atvažiavo b) 
:ąd nebūdavo, žmonės, tt 
omet, sutetatė arklius su ® i 
ais iaūke palei- malimą, t 
ą dieną, apie 6 vai po pietį 

20 civiliai persirengi^., 
kų kareivių puolė pnd®’ 
nartinę, metė keletą granū į 
:ovmčius palei malūną rf' 
. Sprogstančios granatos # 
ė kelis arklius, baisiai R' 
tino malūne dirbančius i»'

Banditai, matydami bl 
:as jiems nesipriešina, PW 
laluną. žiauriai daužyki 
nes, suvarė į ankštą k®’ 
ę. Vieni banditai pas®! 
si kamaraitę žmones laikj^l 

’kiti pradėjo plėšti ir’Wfc 
važiavusių malunan veiiih ’ 
. ką tik rado malime ir u®, 
ūko gryčioj. Plėšikai sfi I 
vę visą grobį į vežimus,? 
o laikę kamaraitėj žmrtH

Fašistų Atsišaukimai
Kaune pastaromis dienomis , 

skleidžiama kaž kokių bandų pa- , 
teivadinusių fašistais Spausdinti ■ 
ir šafirografuotii atsišaukimai 
kurstanti visuomenę mušti žy
dus. Patikrinus valdžios įstai
goje paaiškėjo kad tokios orga
nizacijos 'užregfeitruatos visai 
nesamą. Susekta, kad tuos'la
pelius skleidžia Lenkų agentai, 
kurie dar vis bando Lietuvoj su
irutę padaryti, bet, kaip girdėti, 
atsiranda ir tarp Lietuvių tokių 
neišmanėlių kurie prisideda (prie 
tų bandų ir platina tuos pačius 
nelegalius; kurstančius žmones 
vienas kita smaugti lapelius.

Nesuprantama kode! niekas tų 
banditų nesusėka kur jų lizdas, 
nes lakeliai Spausdinti’ turbūt ne 
Varšavoj.

1 Nors pastaruoju laiku šaulių 
Sąjungos vardas visuomenėje 
yra rišama su. “fašizmo” apsi
reiškimu Lietukoje. šaulių. Są
jungos. Centro valdyba praneša 

; kad šaulių Sąjunga nieko ben- 
■ dra su Lietuvių “fašistais” ne- 
I turi.

(“Liet. Ukin.”)

NEW BRITAIN, CONN.
Bal. 8 d. čia ,įvyko prakalbos 

kurias rengė vietos SLRKA. 109 
kuopa. Kalbėtoju buvo. J. ša- 
liunas, SLRKA. vice pirjninin- 
kas iš New Yorko. Nebūčiau 
ėjęs į tokias prakalbas, nes jau 
yra žinoma ką tokie kalbėtojai I 
pasakoja; bet kadangi buvo pa
garsinta jog bus iš pamargini- 
mų, tai nuėjau. Ant 2 vai. po 
pietų dar salėj buvo vos septy
nios moterėlės, o vyrų dar ma-l 
žiau. Matyt kad nei jų vien
minčiai nenori girdėt savo vadų 
niekų kalbant. Palaukus kokią 
15 minutų, dar keli atėjo. Susi
darė apie 30 ypatų. Neužilgo 
programo vedėjas praneša kad 
parapijos chorvedis su savo ‘cho
ru’ padainuos. Išeina choro ve
dėjas S. Rakauskas su savo duk
rele Eleonora, kuri tėvui akom
panuojant sudainavo “Laukiu I 
kuomet paliepsi”. P-lė Rakaus
kaitė, reikia pasakyti, dainuoja 

į puikiai, ir gali dainuoti dviem 
’ balsais, sopranu ir alto (tik ne 
' antsyk).

P-lė O Eidavičiutė sudainavo 
“Kur Bakūžė Samanota”; ji irgi 
puikiai dainavo. Paskui dar abi 
jos sudainavo duetą, ir tuomij 
dainos pasibaigė.

Po to prasidėjo prakalbos. 
Pirmoje kalboj J. šaliunas kal
bėjo apie katalikišką Susivieni
jimą. Antroj kalboj pradėjo pa
sakot apie dabartinę Lietuvos Į 
padėtį, ir pasakė kad Seimą pa
leido bedieviai' socialistai susita
rę su Lenkais ir žydais. Sako: 
“Kaip Lietuva gali būti nekata
likiška kuomet Lietuviai nuo 
pat pradžių savo gyvenimo yra| 
katalikais". Nabagas, nei Lie
tuvos istorijos tuibut neskaitė. 
Nežino kuomet 1387 m. sausio 
mėn. Jogaila su savo Jadvyga 
ir su būriais kunigų pradėjo Lie
tuvius kirkštyti; tuomet Vilniu
je ant augščiausio kalno stovėjo 
Perkūno žinyčia ir aržuolyne

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

£X.PAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos* spaustuvė at- 

□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
<1T Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
<]T Darbus padarom viso
ji kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI.
G R [E I T A I

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLUBO CENTRO VALDYBA: 

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

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

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

1624 Polk Street
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rast. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

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

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

Kuchis, Vladas Bartkevičius.
Visi skyriai - ir norintieji sutverti 

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

KLUBAS
1336 Jackson St. Gary, Ind.

Z. P. KIELĖ, Susinėsimų Rast.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nsdildieniais nuo 3 iki 4 v.al

Sanitariškos I 
MAUDYNĖS 25c. į 

546 Lietuviai lanko šitą geriau- X 
šią maudynę. Čia jiems geriau- į 
šia patarnaujama ir yra visokį X 
patogumai. Užkviečiam ir dau- X 
giau atsilankyti pas mus. Kai- T 
na 25 centai. X
921 ST. CLAIR, Netoli E 9 SL £

I
 LOUIS EISENBERG 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių, 
Kvaibų, Vamišių, Cinuoja, 
Lieja ir Stogams dangalu 
1169 East 79th St. N. E. 

Princeton 1837-K

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

“‘TRIMITAS1’ yra nepartinis savaitinis laikraštis, Lietuvos šaulių 
Sąjungos leidžiamasi Jamę gvildenamą visų tikrų Lietuvos pi
liečiu bendrieji reikalai ir klausimai. “Trimitas” drąsiai kovoja 
pries Visokius Lietuvos išgamas, išnaudotojus ir nepriklausomy
bės priešus.

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

_ mų ir i moksliškų išradimų paminėjimų, plačiai rašoma apie spor
tą, ir tt. i

“TRIMITAS” rašoma lengva ir mažamoksliams aiškiai supranta
ma kalba. Ypač jaunuomenei “Trimitas” stengias ' būti 
draugu ir patarėju jos organizaciniam, Tėvynės gynime, 
meniniam ir kultūriniam darbe.

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo 
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 — A. Žemaitis, 3251 S. Halsted St. Chicago,,111. 

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

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

1395 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.

tikru 
visuo-

kaina

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, Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: L—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS L I ET U V I ”

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

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

“AMERIKOS LIETUVIS’’
15 Millbury Street Worcester, Mass.

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Alihana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Hl

VIENYBES” 
AGENTŪRA

KELIAUK LIETUVON 
IR Iš LIETUVOS 

per
‘VIENYBES’ AGENTŪRĄ

VIENYBĖ parduoda laivakortes; 
jjfl ant visų greitų laivų ir parūpina 

keleiviams reikalingus popierius 
sugryžimui Amerikon.

VIENYBĖ prigelbės jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir su
teiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; parduo
da čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramais Lietuvoje. __ | 
mo^Cąųztoąu—sustojimo—G. _ . SLAIVASLL

Reikalaukit Vienybės Keliones Knygelių 
kuriose rasite aprašyta kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip 
galima atsiimti gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI.
Adresuokit:

“VIENYBE”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Kad ir prastesnis 
butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home 

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Speciališkumas. 
8707 BUCKEYE RD.

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

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius, gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa daugiausia -visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos literatai-rašėjai. “Sandarą” kainuoja.- Ameri
koje metams $2.50: pusei metų $1.25. Lietuvoje metams $3.0n, 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelį Kalendorių 1923 Metams, su daugybė 

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

“SANDARA” “
Boston 27, Mass.327 E Street

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

Raffles
tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir. jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaūs sunaikina juos.
Nusipirkite bonka Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65c., arba prisiŲskite 75c. 
paSto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

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

Vardas

Adresas

Miestas

DOVANAI
Jeigu norit gauti svarbių informacijų kurios bus di

delės vertės jums rašykit į

ANAC, Box 141, Trinity Station, New York, N. Y.
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„Salome”, vieno akto bibliškai 
targedija, kurią statė nedėlioj 
Lietuvių salėj A. L. T. Sanda
roms 18 kuopa, išėjo gana pasek
mingai. Publikos buvo virš 400 
ypatų.
• Lošime roles turėjo šios ypa- 
tos:

Julė Baltrukoniutė Salomės
A. Lapinskas Herodo
L. Banionienė ' Herodienės 
Ant. Zdanis ŠV. Jono 
Ant. Žukas Siriečio
A. Grigienė Tamės
Ant. Praškevičius Tarno
V. P. Banionis Kareivio
Iz. Samas
K. Grinius Nubo
J. P. Garmus žydo
K. Grigalius
P. Šulcas Kapadokiečio 
J. Baltrukonis • Romiečio 
Ant. Kukštys Nazariečio 
J. Vidugiris
N. N. Budelis
Scenerija buvo gana gražiai 

išrengta ir darė gerą įspūdį j žiū
rėtojus. Lošimas atsibuvo lau
ke prie Herodo namų, ant tera
sos.

Gerai savo roles atliko Julė 
Baltrukoniutė, L. Banionienė, A. 
Lapinskas, kuris lošė tikrai ar
tistiškai. Gerai taipgi atliko A. 
Praškevičius, A. Žukas, V. P. 
Banionis, Iz. Samas. Kiti lošė 
vidutiniškai.

Po perstatymo tęsėsi balius.
Kuopai atliks keliolika dola- 

rių pe,no. Solo.

Keletas savaičių atgal TMD. 
Centro Valdyba pradėjo darbuo
tis leidime naujo didelio veika
lo, “Istorijos Braižiniai”, su dau
gybe paveikslų svarbios moksliš
kos knygos. Tas veikalas bue 
tokis naudingas ir išimtinai 
tik TMD. nariams gaunamas 
kaip buvo su Kudirkos Raštais; 
paskui sunku bus kur gauti.

Prie to taipgi užvesta tary
bos apsikeitimui raštais su Lie
tuvos išleistuvėmis. Tas kny
gas nariai gaus šią vasarą.
•Proga yra prisidėti 'kožnam į 

TMD. kuopą ir už $1 metams 
gauti tokius1 veikalus kurių ne
nupirksi už desėtką dolerių. “Is
torijos Braižiniai”, knyga, iš ko
kių 1200 puslapių, Angliškoje 
kabioje parsiduoda po $5.

K. S. Karpavičius, 
TMD. Centro Pirm.

Majoras uždraudė kumštynes. 
Majoras Kohler išleido įsakymą 
kuriuomi uždraudžiamą mieste 
rengti kumštynes visu tuo laiku 
kolei jis bus majoru. \

Triukšmas kilęs pereitą savai
tę kumštynėse miesto auditori
joj majorą privedė tokį įsaky
mą išleisti. Kumštynės buvo 
tarpe Clevelandiečio Kleinman 
ir Bostoniečių McManus, ir pa
kilo Jermas dėl teisėjų nuspren
dimo laimėtojo, kuriuo rado Cle- 
velandietį.

Pereitą savaitę nuo' laivo pra
dingo vienas darbininkas nupuo
lęs Į vandenį ties Fairport. Clę- 
vėlandiečiai iššaudė 'toj vietoj 
šimtus svarų ‘dinamito norėda
mi lavoną surasti, bet nepasise
kė.

“Gyvieji Nabašninkai”, ko
medija, statoma nedėlioj Lietu
vių salėj, Teatrališko Choro pa
stangomis. Veikalas yra laibai 
juokingas. Lošime dalyvauja 
gabesnieji choro aktoriai ir ak
torės. Pats choras dainuos ke
letą dainų, taipgi bus parodyta 
magiškų stebiklų. Po progra- 
mo bus šokiai.

Lietuvos artistų koncertas. 
Turbut pakenkimui tautininkų 
teatrui, kunigėlis buvo parsi- 
kvietęs ir antru kartu rengė 
koncertą Lietuvos artistams — 
Olekai, Byrai, Leškevičiui — tą 
patį vakarą kaip rengta “Salo
me”. Kunigėlio koncertas atsi
buvo bažnytinėj salėj, žmonių 
buvo irgi apie 400.

Nežiūrint tokių blogų norų, 
tautininkai savo gerais persta- 
tyrhais patraukia publiką, ir ne
verta kunigėliui daugiau steng
tus ir energiją vartoti jiems pa
kenkti. Tenoras.

Panedėlyje po koncerto, lan
kėsi “Dirvos” redakcijoj P. Ole
ka, antru kartu atvykęs su kon
certu Į Cįevelandą. Pirmu sy
kiu jiems koncertas rengta Lie
tuvių salėj, del blogo oro neiš
ėjo perdaug pelningai?

P. Oleka su Amerika daugiau 
jau apsipratęs negu rodės, pir
miau kada lankėsi "Dirvoje”. 
Chicagoje girdėjo koncertuojant 
p. Babravičių, nesenai iš Lietu
vos atvykusį artistą. Sako jis 
dainuoja gana gražiai ir yra iš
silavinęs savo profesijoj.

Amerikon p. Oleka dar žada 
už kelių metų vėl atsilankyti. 
Dabar rengiasi važiuot Italijon 
toliau lavintis. Italijoj, sako, 
dabar bus apie desėtkas Lietu
vių artistų siekiančių dainos pa
danges.

K. Petrauskas ir Sodeika iš 
Lietuvos bent šiuo pavasariu ne
atvažiuos, sako, nors buvo apie 
tai kalbama.

Vietinio . skyriaus Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto vardu 
'pareiškiu padėkos žodį visiems 
kas prisidėjo prie pasekmingai 
Įkūnijimo Lietuvos našlaičiams 
aukų rinkimo darbo, kaip tai 
TMD. ir Sandaros kuopom už 
prisiuntimą atstovų' į komitetą, 
p-. Z. Šeštokienei už priėmimą 
gerb. Šleževičienės Savo namuo
se, p, Balltrukoniams už sutei
kimą automobilio viešnios pave- 
žiojimui, ir. kitiems kurie prisi
dėjo aktiviu darbu kaip laike va
karienės, aukų rinkimo taip ir 
prakalbų.

Sekantis skyriaus susirinki
mas įvyks utarninke gegužio 1 
d. “Dirvos” redakcijoj nuo 7:30 
vai. vakare.

Dalyvauti kviečiama narės ir 
pašalinės įfeirašyti į skyrių, vy
rai irgi gali būti nariais.

Sekr.

Lietuvių Salės Bendrovė ren
gia gražų vakarą gegužio 19 d., 
su'batoj, savoje salėj, nuo 7:30 
vai. Atsibus draugiška vaka
rienė, paskui bus šokiai. Porai 
įžanga tik dolaris.

Gal darys Francuziškus “lor
dus” Clevelande. Vienas iš pa
žymiausių Francuzų inžinierių ir 

|išdiibėjų, Andre Citroen,, žino- 
Įmas kaipo “Prancūzijos Henry 
Ford”, lankėsi Clevelande tyri
nėdamas 'keturiose Qeveiando 
automobilių dirbtuvėse .išdirbi- 
mb metodą. Vienam Detroito 
inžinieriui jis pavedė padaryt 
planus '-tatymui automobilių fa
briko šioje šalyje.-

Citroen Detroite pasakęs jog 
jis galėsiąs išdirbti automobi
lius šioje šalyje tokius pigius 
jog galės parduoti jų, p.o 200 į 
dieną. Jisai nesenai padarė ke
lionę automobiliais per Saharos 
tyrus Afrikoje. Kupranugariui 
ima 18 mėnesių pereiti Sahara;1 
jie kelionę atliko į 20 dienų.

Nuolat pasikartojant suvaži
nėjimams automobiliais vaikų, 
daugelį sužeidžiant, miesto tei
sėjai ypatingai nutarė persekio
ti kiekvieną kuris tik pėrgreitai 
važiuos ir nesilaikys- taisyklių. 
Orui šiltėjant, važinėjimų bus 
daugiau, o gatvėse beveik visi 
vaikai žaidžia. Mdtoriėtai 'turi 
saugoti kitų gyvastis.

Policijos viršininkas pastatė 
policistus ant visų svarbesnių 
kampų, taipgi 25 policistus dau
giau su motorci'kliais gaudymui 
visų (greitai važinėjančių.

TMD. kuopų mėnuo. T. M. D. 
20 kuopa savo susirinkime ba
landžio 15 d. nutarė gegužio mė
nesį padaryti “TMD. Mėnesiu” 
— plačiai paagituoti ir priraši
nėti narinis į kuopą.

šiuomi pakviečiu ir TMD. 43 
kuopą taipgi padaryti savo nau
dai tuo mėnesiu vajų prirašinė- 
jant narius ir išrenkant mokes
tis iš senųjų narių.

Ohio valstijoj pereitą nedėl- 
dienį astuoni vaikinai atitiko 
mirtį važiuodami automobiliais 
per pavojingas vietas kur kelius 
kryžiavoja gelžkeliai. Trukiai 
užlėkė ant jų automobilių.

Nelaimės atsitiko keletcj pa
skirų valstijos dalių'.

Sužeista irgi keletas.
Clevelande gatvėse automobi

liais ir jiems patiems susidūrus 
sužeista penketas žmonių ir vai
kų.

Dabar tik tas liuosai gali tu
rėti prie savęs savo dūšelę kuris 
namie sėdi.

Vežimų darbininkai pasinau
dodami stoka ’daf'&i'Amkų pradė
jo reikalauti algų pakėlimo. Jie 
reikalauja nuo $38 iki $42 sa
vaitėje. Dvidešimts trįs fir
mos sakoma jau sutiko ant to 
reikalavimo!

šie išvežiotojai daugiausia yrą 
■budavojimo medegos darbuose.

Ohio valstijos gubernatorius 
Donahey šiose dienose atmetė 
net 59 bilius priimtus valstijos 
legislaturoje.

Užsimušė policistas. Pereitą 
pėtnyčią ant Woodland avė. už
simušė policistas .jojęs 'ant ark
lio į stotį. Jis jojo su kitu poli- 
cistu, jo arklio koja įkliuvo į 
skylę gatvėje, arklys griuvo ir 
paspaudė po savim prileistą su
mušdamas jam galvos kiaušą. 

(Puldamas arklys parvertė ir an
tro policisto arklį, bet anas rria-

I žai tesužeista. 1

Liberty bondsų savininkams. 
Valdžia turi daugybę laikinų 
bondsų neišmokėtų kadangi jų 
savininkai nesikreipė į iždines, 
ir daugybė bondsų kuponų nę- 
atmokSta jų savininkams nerei
kalaujant nuošimčio, bet kurie 
turit pirkę bondsus nukirpę ku
ponus atšineškit į The A. B. 
Savings and Loan Co. banką pa
sidėti ant knygelių, arba čia pa
dės jums iškolektuoti pinigus už 
tuos kuponus.

SKAITYK IR,
1 PAGALVOK • | 

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsiru- g 
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 55 

vieni niekur nenuveda. <2
I Su bile diena gali padėt savo pinigus S! 

taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo- X; 
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš- X; 
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur X; 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mene- !g 

šio pradžios ar dar rečiau. !;!;
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia » 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM- X; 
TIS arba 25% daugiau negu gaunant į; 
ketvirtą-nuošimtį. K;
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas X; 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge- X; 
lę, ir jūsų .pinigai bus pervesti čia. R; 
.Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar- R; 
naujame pertraukime pinigų iš bankų 8; 
ten lyir jie buvo palikta. g

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

I g

Pulk. David L. Stone kalbė
damas Clevelande apie Europos, 
dalykus pasakė kad nebus gali
ma rasti vaistų Europos nege
rovėms kolei Francuzija bijos 
leisti Vokietijai s cl stiprėti iki 
to kad ji galėtų pasidaryti pi
nigų iš ko mokėti atlyginimus.

Pulk. Stone yra buvęs Ame
rikos augštasis komisijonierius 
prie aliantų Reinlande pėr tris 
metus.

Jo tikrinimu, Suv. Valstijos 
dar gal busią priverstos įsimai
šyti.

REIKALAVIMAI
MERGINOS 

Operavimui drill presų 
Gera mokestis ir nuolatinis 

darbais.
ATLAS BOLT & SCREW CO.

1130 Ivanhoe Rd.'

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandbt 
10 ryte iki 1? 
2 iki 5 po pięt 

Nedčliomis į 
nuo 10 .iki 1?

Vakarais ofisas atdaras nuo t iki S
E. 79 ir St. Clair (virš Aptiėkos) 

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

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

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

Kampas E. 55th St.

šokikų lenktynės. Užėjus ‘šo
kių kvailystei’ .Amerikoje, per
eito j savaitėj padaryta keletas 
pabtebė'tinų rekordų nesusto- 
jamo šokimo.

Clevelande vienas vaikinas iš
šoko 86 valandas, ir žadėjo dau
giau šokti, bet gydytojai sulai
kė, nes' jo širdis pradėjo silpnėti.

Taip pat Clevelande mergina 
iššoko 90 valandų ir 10 minutų.

Cutsbert, Ga., viena mergina 
iššoko per 104 valandas, su ja 
šokęs vyras po 103 valandų ap
alpo.

Dallas, Tex., vienas vyras iš
šoko per 106 vai., su 3 minutų 
pailsiu kas valanda. Paprastai 
kituose šokiuose kas 7 valandos 

I šokikas tegauna 3- minultas pa- 
silsio.

New Yorke sumanyta pradėti 
šešių dienų šokių kontestą. Po
licija sako jei negalės to paiko 
užsigeidimo' sulaikyti išveš šoki
kus laivu į jūres už trijų mylių 
ribų nuo krašto.

Kalbant apie tokiais ilgus “šo
kius” reikia tik pamislyt kiek 
bile kas galėtų šokti išbuvęs vie
ną dieną ir naktį ant kojų ir be 
miego. O kur tris ir keturios 
dienos vis ant kojų? šokimas 
atsibuvo tik vos-vos parėplioji- 
mas po grindis, nuolat (pasimai
nant šokio draugus jeigu kurios 
ištisai norėjo šokti.

AKRON, OHIO
Bal. 13 d. vakare plėšikai už

puolė Lietuvį pramonininką S.- 
Valentą, kuris turi gumų taisy
mo dirbtuvę; radę jo brolį vie
ną viduje, atėmė $35 ir greitai 
prasišalino.

Vincui Puišiui ir jo moteriai 
garnys atnešė dukrelę; pakrik
štyta vardu Vanda.

Bal. 15 d. šv. Stanislovo Dr- 
ja sulošė teatrą vardų “Advo
kato Patarimas”, žmonių atsi
lankė vidutiniškai. Lošėjai bu
vo: Ji žemaitis, M. Tamoševi- 
čius, jo žmona, J. Noreika ir A. 
Lileikiutė'.' Tik oras buvo šal
tas, tą dieną lijo, tat dauguma 
susilaikė nuo ėjimo.

Akrono priemiestis Kenmore 
susilauks naujos gumų dirbtu
vės'. Bus darbo del 500 žmo
nių. • ,

Akrone trūksta darbininkų. 
Paprastam darbininkui mokama 
nuo 50 i'ki 65c. į valandą.-

Pittsburgh Saw Co. iš Pitts- 
burgo atidarė naują šapelę iš- 
dirbimo pjūklų ir peilių. Dirbs 
joje arti 100 darbininkų.

Bolševikas B. Kurdis susipe
šus su savo moteria pareikalavo 
teišėjo kad atimtų nuo jo Onu
tę, nes ji jo ‘visą uždarbį išlei
džianti, o kada jis parugojąs už 
tai, ji dar ir plaukus nuo galvos 
jam nupešanti. Jis sako nenori 
kad jo pląukus pešiotų, taigi pa
reikalavo divorso.

Vietos biznierius J. Apšega 
per tarpininkystę Rodavičiaus 
nusipirko puikų namą netoli 
Lietuvių bažnyčios.

J. Amašius palei Lietuvių ba
žnyčią nusipirko lotą,- pardavi
me tarpininkavo Rodavičia.

Broliai Lipinskai žada pradė
ti namų statymo biznį, ima kon
traktus ant statymo.

šiose dienose lankėsi Akrone 
iš Michigano farmų Venys. Jis 
ilgą laiką gyvenęs Daytone, O., 
čia dabar apžiurėjo ir Lietuvių 
Amerikos Pramonės B-vės far- 
melę, ant kurios neva katalikų 
susivienijimas yra indėj ęs su- 
virš $40,000 kaipo paskolą. Ve
nys labai nusistebėjo 'pamatęs 
plotą žemės piktžolėmis apžėlu
sį; jieškojo jis tų medžių ir ša
ligatvių ant tos žemės, kaip bu
vo garsųita, bet niekur nesura
do; ir kur ras jeigu jų nėra. 
Mat, Vasiliauskas iš Baltimorės, 
per savo agentuką Vaitkų Day
time Susivienijimo nariams kalė 
kad viskas esą įrengta, tiktai 
priešai, Kun. Janusas ir Roda
vičia, sako buk nieko nėra. Da
bar Venys pamatęs tas Vasiliau
sko ir Vaitkaus nebūtybes žada 
visuomenės labui paaukoti už
tektiną sumą pinigų, kad nors 
keletą Daytoniečių, ir patį Vait
kų, atgabenti. Akronan ir paro
dyti kaip ištiesi] yra.

Meiženis.

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
I 902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

PARDAVIMAI

Ant E. 80 gatvės, arti Superior,
du po vieną šeimyną namu ; 

turi po 7 kam'b., 4 kam. žemai 
ir 3 miegkambariai augštai. Po 
abiem yra dideli skiepai su for- 
nasais ir slkalbynemis. Naujas 
garažius, didelis Intas. Rendos 
užpakalinis' neša $40, priešaki
nis $50. Kaina už abu $10,500.

Taipgi turiu 4 lotus. 1 ant La
kewood,' o 3 prie Laike Shore 
bulvaro. .50x135. $1,800.

V. .GREIČIUS
8014 Bellevue Avenue. z

GERAS INVESTMENTS!
Du namai ant vieno olto už $13,- 
500, įnešti $5,000. 2 šeimynų, 
12 kambarių, elektra, fumasas, 
1051 E. 68 St. ir 2 šeim., 4 kam. 
elektra, 1052 E. 69 St. Kreip
kitės 1051 E. 68 st. (17)

20 metų šioj pat įdėtoj yra už
tektinas liudymas musų atsa- 

kantumo; 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 551 h St. 

Atdara vakarais.

NAMAI NAMAI NAMAI
Netoli E. 90 ir Superior, 2 šeim. 

šonas-šonu namas, 6 liamba- 
riai kožnam, kaina $11,000, Rei
kia įmokėt $3,000.
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 didėli 
kambariai kožnai, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokesčio.
10 kambarių pavienis namas, 

ant E. 91 ir Superior, gara
džius, didelis lotas, karšto van
dens šiluma. Proga už $8,500.
8 kamb. pavienis namas, ant E.

81 ir Superior. Proga pirkti 
už $7,300.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85* netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
E. 80 ir Superior, 4 po penkis 
kambarius suites ir 6 kambarių 
pavienis namas užpakalyj. In- 
eigos $175 i mėn. Kaina $14,500. 
Ant išmokesčio. ■
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

mūras su 2 .eimynų medine.
$25,000. Inmokėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

Parduosiu savo grasesnę ir bu- 
černę sykiu (su budinku; gera 

proga padaryt pinigus. Biznis 
randasi arti Superior ir turi di
delę ateitį. Matykit savininką 
6111 St. Clair. Kalish.
GROSERNĖ ir saldainių krau
tuvė parsiduoda, geroj Lietuviš
koj kaimynystėj, geras biznis, 
pigi renda. Kaina $1450. Kreip
kitės 1137 Ansel Rd.

Tel. Garfield 148.
FORNICIAI parsiduoda labai pi
giai; beveik kaip nauji. Kreip
kitės tarp 7 ir 9 vakarais, su'ba
toj .po pietų, nedėlioj išryto; už
pakalyje, apačioi. P. J.. Matus, 
1037 E. 79 Street.

©
BIBLIJOS STUDENTŲ 

KONVENCIJA 
Balandžio-April 29 d. 1923 m. '*

Wm. Abel Salėj 7017 Superior Ave.
Pradžia 9 vai. ryte, tęsis iki 7 vai. vakaor. .

Kviečiame visus atsilankyti ir išgirsti Biblijos Pranašys
čių, kokiuose laikuoęs mes gyvenam, ir kas bus tolinus. 
Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui: 
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS ------ v - Į 26c 
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ - ’................................................ 25c
KA ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ -' ------ - 15c 

Kreipkitės į “Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMUI
8 kambarių namas, naujai ištaisytas, 

garadžius del dviejų karų, visi ge
riausi intaisymai.
2 gyvenimų namas, su vėliausios ma

dos intaisymais, po 5 kambarius, 
skiepas, maudynės, elektra
Saldainių Krautuvė su visais intaisy

mais, biznis gerai išdirbtas, geroje 
vietoje.
Restaurantas prie bizniavoš gatvės; 

biznis išdirbtas ir gali daryt gerų 
gyvenimų. Kreipkitės:

Geo. Kaupa & Co.
Lietuviška Agentūra Pinigų Siuntimo 

ir Laivakorčių Pardavimo
6603 ST. CLAIR AVE.

GERAS KAMBARIS GYVENI
MUI del vieno vaikino, be val

gio gaminimo; kreipkitės 1219 
E. 83 Street.

A. Žmuidzinavičiaus 
spalvuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių:
Prie darbo .............................. 5t
Palanga, Naglio kalnas ........ &
Susigriežimas ................  5e

r>.Lietuvos Ežerai ............   5c
Dravės ..................... 5c 
Regėjimas .............................. 5c
Nerys ............. ■....................... 5c
Giedras Vakaras ................... 5c
Tyrinėjimas ........................... 5t
Liūdnas Kraštas ................... 5ė
Kauno Apielinkėse Vasarų .... 5c 
Palanga. Jajuryje .......... 5e 
Nemunas ties Kaunu ............ 5ė
I Šviesių Praeitį ...................
Murmano Kraštas ......... 5c

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu 
Galima siųst pačtb markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior A v. Cleveland, 0.

ANTANAS BARTKUS
LIETUVIS FOTOGRAFAS

Kainas už paveikslų traukimų numažinau pusiau 
kaip pirma buvo, nes dabar* turiu liuosesnio laiko, s 
nėra vestuvių. Aš noriu supažindinti Lietuvius su 
savo geru darbu. Kurie turite paveikslų iš Lietu
vos mažų, juos padidinu ir pritaikau geriausius rė
mus. Nesvarbu ar paveikslai seni ar sulaužyti, bet 
padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas ir 
viskas gražiai padaroma. Ateikit tuojau, turėkit 
puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti j Lietuvą.
1197 E. 79TH STREET Tarp Superior ir St. Clair
MVWVKMMVWWVWVVWVWWVWWVVWVVWM

A- B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE
Siunčią pinigus į Lietuvą ir į visus kraštus. 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių 
Linijų ir Greičiausių Laivų.

Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras: 
Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.

3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o n* 

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

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.
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Anglijos Dar! 
Ruhre ir Ręit

DAR
JK DARBIND

' Gelžkelių darb 
a paduoti vatdKo 
ho tarybai įeita 
limo algų abelre 
nuošimčių. Tas r 
liečia apie 1,500,

Wilkes Barre; 
no disitrikte art 
delta išleista pai 
kasiams austre 
tūkstančių dait 
streffio.

New Yorko ( 
į 35 Amerikos ai 

vo šeimynomis 
I siją, ant laivo ii 

liavą. Jie išvy 
i tonominę indus

Longview, V 
j mūrininkai užsi 

nuo palaipų nuo 
t tdio stogo, šeši 

sigriebęs už bal

Algos didėja 
į 43 svarbesnėse 

Wdnjou W 
bu, dartnmnta 
Skaičiais ir ai 

Tik penkios 
strijos piane 
mą darbiniril 
mėnesyje.

Ohio vaisti. 
durta su keb 
Mausimu negi 
rčs. Mi&tua 
gerai, dartiirii 
ma gaut. M; 
mažint taukų i 

šįmet ūkini 
Mikams nuo S 
nesį su valgiu 

. gaudavo gana 
$40 į mėnešį.

New Yorke si 
W. unijos narii 
ninkams, kelioli 
apleisti uosto.

Tos pat unijo 
■ jo streikan 1,401 

ku Bostone.
Los Angeles, 

generalis streiki 
ninku surištu su 

' organizacijos p 
tūpta.

• San Francisco, 
trinia irgi iššaii 
Mikus streikam 

New Orleans, 
51 streikuojąs 1 

' darinniita.

Phladdphijoj, 
teneroft kompan 
liko be darbo 25(

New Yorką g 
teatru aktoriai. ' 

• kii sąjunga ir A! 
ja atmeta vieni k

i Kanadoj, Asbei 
t jos anglies kasyl 

streikuojanti dari 
bė dinamitą, išvii 

I sus konstabelius, 
sprogdinimu visų 

r vietoj streikeriai 
giau kaip Rusijos

Ward keptuvės 
velande, New Y. 
ne, Newarke, Cl 

. barge, Syracuse i 
i etnose; grąsina 

kams panaUcinimi 
dimu liuoso darb

Australijos pr 
Valstijomis didėj 
importu šešta dal 
Valstijų.

Harworth, Okl< 
ainkai areštuota

J nužudyme kito ži 
J Uos iš pelikių nat


