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Gegužinė Europoj Kruvina, bet
Be Revoliucijų

PARYŽIUJE GEGUŽINES DEMONSTRACIJOJ 
KILUS MUŠTYNĖMS DARBININKU SU 
POLICIJA DAUG ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Anglijos Darbininkai Protestavo prieš Francuzus 
Ruhre ir Reikalavo Pakeitimo Versalio Sutarties.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Gelžkelių darbininkai rengia
si paduoti valdžios gelžlkeiių’dar
bo tarybai reikalavimą padidi
nimo algų abelnai nuo 10 iki 20 
nuošimčių. Tas reikalavimas pa
liečia apie 1,500,000 darbininkų.

Wilkes Barre, Pa. — Piftsto- 
jio ddsitrikte ant praėjusio pane- 
dėlio išleista pašaukimas anglia
kasiams sustreikuoti. Virš 10 
tūkstančių darbininkų išėjo ant 
streiko.

New Yorko uostą apleisdami, 
35 Amerikos angliakasiai su sa
vo šeimynomis važiuodami į Ru
siją, amt laivo iškėlė raudoną vė
liava. Jie išvyko į Kuzbas au
tonominę teduštrralę koloniją.

Longview, Wash. — Penki 
mūrininkai užsimušė nupuldami 
nuo palaipų nuo šešių augštų ho- 
telio stogo. Šeštas laimingai su
sigriebęs už balkio išliko gyvas.

Algos didėja. Pertikrinimai 
43 svarbesnėse industrijose Su v. 
Valstijose parodo didėjimą dar
bų, darbininkų ėmimą Ididesniads 
skaičiais ir algų didėjimą.

Tik penkios mažesnėsės indu
strijos praneša apie apmažėji- 
mą darbininkų skaičiaus kovo 
mėnesyje.

Ohio valstijos ūkininkai susi
duria su kebliausiu darbininkų 
klausimu negu buvo kada po ka
rės. Miestuose darbams einant 
gerai, darbininkų į ukes negali
ma gaut. Manoma reikės ap
malšint laukų apdirbimo plotus.

Šįmet ūkininkai siūlo darbi
ninkams nuo $40 iki $60 į mė^ 
nesį su valgiu ir butu, o pernai 
gaudavo gana vyrų už $30 iki 
$40 į mėnesį.

New Yorke sustreikavus I. W. 
W. unijos nariams laivų darbi- 
ninkamisę keliolika laivų negali 
-apleisti uosto.

Tos pat unijos šaukiami, išė
jo streikan 1,400 laivų darbinin
kų Bostone.

Los Angeles, Gal., apšaukta 
generalis streikas laivų darbi
ninkų surištų su I. W. W. Tas 
organizacijos perdėtuos areš
tuota.

San Francisco, Cai., I. W. VV. 
unija irgi iššaukė laivų darbi
ninkus Streikan.

New Orleans, Ga., areštuota 
51 streikuojąs I. W. W. laivų 
darbininkas.

Philadelphijoj, sudegus Wolf- 
teneroft kompanijos budinkui, 
liko be darbo 250 darbininkų.

New Yorke, grasina streiku 
teatrų aktoriai. Teatrų savinin
kų sąjunga ir Aktorių Draugi
ja atmeta vieni kitų išlygas.

Kanadoj, Asbestos korporaci
jos anglies kasykloj Thetforde, 
streikuojanti darbininkai pagro
bė dinamitą, išvijo iš kaimo vi
sus konstabelius, ir grąsino su
sprogdinimu visų budinkų. Toj 
vietoj streikeriai apsieina blo
giau kaip Rusijos bolševikai.

Ward keptuvės, esančios Cle- 
velande, New Yorice, Brookly- 
ne, Newarke, Chicagoj, Pitts- 
burge, Syracuse ir 'kituose mie
stuose^ grąsina savo darbinin
kams panaikinimu unijos ir įve
dimu liuoso darbo.

Gegužinė Apvaikščiota 
su Kraujo Pralieji

mu
Paryžius. —šešiasdešimts vie

nas žandaras sužeista susirėmi
me su riaušininkais prie darbie- 
čių raštinės. Penkiasdešimtis 
ypatų areštuota.

Paryžiaus gegužinėje dalyva
vo beveik visi darbininkai, visi 
darbai sulaikyta.

• * «
Londonas. — Radikaliai Euro

pos darbininkai daugelyje šalių 
palikę savo darbus išėjo demon
struoti, ir šitokių buvo įvykių:

Pirma: Du tūkstančiai komu
nistų snmpaitizatorių demonstra
vo prie Japonų ambasados Lon
done, reikalaudami kad Japoni
ja apleistų Sakhalteo salą.

Antra: Regensberge, Vokieti
joj, vienas užmušta susirėmime 
tarp radikalų irir Vokiečių fas- 
cistų.

Trečia: Essene, Ruhro distri- 
kte, kur Prancūzai buvo uždrau
dę gegužinę demonstraciją, dar
bininkai atlaikė ramius susirin
kimus.

Ketvirta: Milane, Italijoj, du 
kcmurridtai užmušta ir keliolika 
sužeista, kuomet radikalai ban
dė laikyti demonstraciją prieš 
fascistų uždraudimą.

Daugelyj kitų šalių šįmet ge
gužinė praėjo ramiau negu ki
tais metais. Nežiūrint komuni
stų grąsinimų kad Europoj bus 
sukibimai, viskas praėjo gražiai.

Berline 100,000 darbininkų pa
likę savo vietas ir sulaikę dar
bus susirinkę Lust Sodne giedo
jo revoliucines giesmes ir mo
savo raudonomis vėliavomis.

Londono demonstracijose kal
bėtojai ragino žmones nedaly
vauti karėse, pasmerkė Prancū
zų okupaciją Ruhre ir Versalio 
sutartį, reikalaudami Rusijos 
pripažinimo.* • •

Amerikoje
Kruvinų nuotikių Amerikoje 

nebuvo kaip kitais metais. Ge
gužinė praėjo ramiai be demon
stracijų, nes darbininkai visi tu
ri darbus ir užganėdinti. Neku
riu rūšių darbininkų visai sto
ka, sykiu ir laukų darbininkų, 
23 valstijose. Daugelyj darbų 
algos padidinta, ir gal but bus 
daugiau keliama. Tik keturios 
valstijos parodo esančią dar be
darbę.

Rusijos Dvasiškiai a la 
Bolševikų Dūdos

Maskva. — “Visos Rusijos” 
bažnyčios dvasiškių suvažiavi
me, kuri nori įvesti komunistiš
ką tvarką bažnyčioje, kilo ter
mas 'kad net reikėjo pašaukt mi
liciją dvasiškius nuramint. Vie
nais delegatas pasakė kad bus 
revoliucija Suvienytose Valstijo
se. Tame suvažiavime buvo ir 
Amerikos laikraščių korespon
dentas. -Tas delegatas jam pa- 
tėmijo kad “Jus Amerikoj irgi 
turėsit tikrą brolybę kaip Rusi
joje, po to kaip įvyks revoliuci
ja”. Iš to pakilo karšti ginčai, 
išsivystė į termą, ir susirinki
mas tape išvaikyta. Ginčai tę
sėsi lauk*.

Fanatiška Žmogžudyste
Maskva. — Vienas kaimietis, 

Malutin, jo žmona, du sunai ir 
duktė kaltinama užmušime poe
to ir rašytojo Semionovo, kuris 
buvo nužiūrėta ir intarta prak
tikuojąs juodąją magiją, nes vi
sada būdavo užsiėmęs rašymu ir 
skaitymu. Kaimiečiui puadėjo 
dvėsti gyvuliai. Popas Svetkov 
tekalbėjo tam kaimiečiui kad ta 
nelaimė užėjo ant jo gyvulių del 
to kad tas rašytojas čia gyvena. 
Malutin naktyje atėjo į Semio
novo namus, užpuolė jį te nužu
dė, pirmiausia pasimeldęs prie 
slenksčio. Semionov buvo gabus 
rašytojas, senas žmogus, atsida
vęs Tolstojaus pasekėjas. Val
džiai dalyką ištyrinėjus areštuo
ta keletas žmonių kaltinamų jo 
nužudyme.

LAUKIA PĘRMAINŲ 
VOKIETIJOJ

Paryžius? — Atėję žinios kad 
Vokietijos Kancleris Cuno ren
giasi padubti naujus siūlymus 
Prancūzijai del užbaigimo Ruh
ro okupacijos tik praplatino kal
bas kad Prancūzą^ ant tų siūly
mų nesutiks ir kad jie nesą ver
ti atkreipimo domės.

Vokiečiai, sako Prancūzai, no
ri savo nauju siūlymu tik gauti 
užjautos užrubežiuose, bet tas 
siūlymas -busią tik’ lėmimas galo 
Cuno kancleriavimiri.

Tikima jog Cuno turės pasi
traukti nuo kanclerystės ir tą 
vietą turbut užims Dr. Strese- 
mann, kuris pradės naują erą, 
skirtingą nuo Cuno. Prancūzai 
mano galėsią daugiau pasitikėti 
Stresemanno valdžiai.

• • »
Bėdinas. — Tris Prancūzai 

gelžkelio viršininkai užmušta 
dinamito eksplozijoj prirengtoj 
ant gelžkelio prieš Francuzus.

Bėgyje pereitos savaitės Vo
kiečių kovos ir sabotažais prieš 
Francuzus Ruhre prasiplatino. 
Iš Bėdino atvykę naujų agita
torių ir jie išsidalinę visoj Ruh
ro teritorijoj; Daugelyj vietų 
nutraukyta telefono ir telegra
fo vielos ir dikčiai sutrukdoma 
gelžkelių komunikacija.

SUGAVO LIETUVIUS 
KOMUNISTUS

Pittsburgh, Pa. — Valdžią su
ėmė radikalų vadus rengusius 
“raudoną” literatūrą gegužio 1 
dienai. Iš 'Lietuvių suimta:

J. Baltrušaitis, kuris turi sa
vo spaustuvėlę ir sakoma spaus
dinęs komunistiškus lapelius; J. 
Jokubauskas, J. Urbonas, J. Ko
valskis, M. Budnikas, J. Katsio- 
lis, Ona Budnikienė, ir kiti. Vi
si pastatyta po kaucija nuo 
1,000 iki 50,000 dolerių.

Australijos prekyba su- Suv. 
Valstijomis didėja. Vasario m. 
importų šešta dalis buvo iš Suv. 
Valstijų.

Harworth, Okla. — Tris ūki
ninkai areštuota ir kaltinama 
nužudyme kito žmogaus šeimy
nos iš penkių narių. \

"DIRVA” SAYUTINS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaitė Cleveland*, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose .........................$2.00
Kanadoje ir Meksikoje ...................... $2.50
Lietuvoje ir kitur .................................$3.00
Prenumerata apmokama iškalno ir skaito
si nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų 
Metų. Apgarsinimų kainų klauskit laišku.
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Kaukaze nuo žemės drebėji
mo užmušta keliolika žmonių.

Italijoj, žemės drebėjimu su
judinta rytinis pakraštis Sicili
jos ir po to išsiveržė vulkanai 
Eina ir Stromboli. Gyventojai 
labai persigando.

Kamčatkoj, Siberijoj, (nuo že
mės drebėjimo užsiliejns jūrių 
vandeniui padaryta daug nuo
tolių, o ant rytojaus vėl drebė
jimui pasikartojus sunaikinta 
didumą žuvininkų laivų, šešio
lika žmonių žuvo.

Gręsia Turkų-Francuzų 
Karė

Paryžius. — Karė gręsia tarp 
Turkų (ir Prancūzų Syrijos fron
te. Abi pusės koncentruoja ka- 
riumenes. Prancūzai kurie rė
mė Turkus prieš Grekiją dabar 
patįs eina prieš Turkus. Pran
cūzai pasiuntė dar 20,000 karei
vių į Syriją prie dabar ten esan
čių 26,000, Turkai reikalauja 
lead Prancūzai apleistų Syriją. 
Manoma jog dėl Turkų nepasi- 
ganėdteimo Prancūzais Syrijoje 
Turkų valdžia užleido Amerikos 
.grupei prekybos koncesijas Tur
kijoje.

Airiai Respublikonai No
ri Taikos

Dublinas. — Pertraukimas ko
vų prieš Laisvos Valstijos val
džią iš Airių respublikonų puses 
apšaukta De Valeros išleista 
proklamacija pereitą savaitę.

De Valero nori kad visuotinu 
apsisprendimu butų teista Airi
jos žmonėms1 pasirinkti kokios 
tvarkos .jie nori; ginklo naudoji
mas turi pasiliauti.

Laisvos Valstijos valdžia vi
siškai ignoravo tą De Valeros 
atsišaukimą ir, tęsia savo nusi
statymą gaudyti ir persekioti 
savonorius respublikonus kovo
tojus:

Iš Sovietų Kongreso
Maskva. — Komunistų kon

gresas pasibaigęs pereitą savai
tę užtvirtino Trockio planą už
ėmimo visų didžiųjų industrijų 
j sovietų rankas. Taipgi už
tvirtinta komisaro Stalino atsi- 
nešimlas Į Rusijoj esančias tau
tystes, Premjero ^Lenino būdąs 
kontroliavimui valstybės apara
to ir Kamenevo pakeitimas da
linio piniginio takso ant kaimo 
produktų.

• • *
Maskva. — Sovietų užrubeži- 

nių reikalų ofisas skelbia jog 
Japonija per savo atstovą Vladi
vostoke siūlo dalimą atnaujini
mą reikalų su Rusija, panašiai 
Į Rusų-Anglų prekybos sutartį. 
Rusų valdžia Svarsto Japonijos 
pasiūlymą įvesdinimo Japonų 
prekybos agentų didesniuose Ru
sijos centruose.

Vengrija Laukia Re
voliucijas

Budapeštas, Verig. — Vengri
ja dabar yra laibai blogame pa
dėjime ir nesimato pagerėjimo 
žymių. Pinigai nuolat krinta ir 
pragyvenamas 'brangsta. Dabar
tinė valdžia nepatenkina žmonių 
ir jie saiko geriau norėtų matyti 
ant sosto karalių negu gyventi 
dabartinėj tvarkoj.

Didžhmija, kurią daug Veng
rijoj yra, nori senas tvarkos.

Jeigu pinigai dar daugiau nu
puls galima spėti jog Įvyks kita 
revoliucija. Gal but (revoliucija 
bus be kraujo praliejimo,' bet 
kas nors turės įvykti, mainytis.

Tuoj po karės, Vengriją buvo 
užvaldę bolševikai, bet juos nu
vertus įsteigė respubliką, ku
rios valdžia nepastovi, o impe
rialistai vis kėsinasi atsteigt 
monarchiją.

Ruhre Vokiečių slopinimas Su
mažino dikčiai Vokiškų krutan
čių paveikslų filmų eksportavi
mą į Ameriką, iš ko Amerikos 
filmų išdirbėjai džiaugiasi. Ga- 

į na dikčiai labai gerų Vokiškų 
filmų buvo prasiplatinę Ameri
koje tuoj po karės.

Londone, einant i futbolas žai
slus, apie 200,000 žmonių susi
rinkus prie stadijos vartų, 'ku
rių tik 150,000 tegalėjo matyti 
žaislus, kilus betvarkei 1,000 su
žeista. Visi norėjo įsiveržti į 
[stadiją.

Uždarė konsulatą. Amerikos 
valdžia pertraukė paskutinius 
ryšius su Rulsija atšaukdama iš 
nadivostoko savo konsulą.

Prancūzijoj, Forte de la Gas- 
sioniere nuo amunicijos eksplo
zijos užmušta penki vyrai.

Už Sibiro Turtus
New York. — Ga išėjo aikš

tėn didelė tarptautjška lenk'tynė 
tarp Amerikos kapitalų ir Ang
lijos už užvaldymą Kurijas au
tonominės teduteitrhlės kolonijos 
Sibire. Tos varžytinės apėmė 
savyje tarptautines intrigas, 
suokalbius, ir kitokius slaptus 
dalykus del kurių tankiai iškila 
karės. Tas turtingas plotas už 
kurį varžytinės vesta turi dau
giau anglies negu Ruhro 'klo
nis, neskaitant jau geležies, va
rio, sidabro, aukso, platino, sie
ros, ir tt.

Gegužio 1 d. atidaroma fede- 
ralio ūkių kredito binko skyriai. 
Ūkininkai galės gauti paskolas. jai, etc.

i už ncaUgščiau 7 nu>š. I žiūrėtojai,

Bolševikai Kaž Ko Bai
minasi

Varšava (per Berliną). — F. 
McCullagh, Amerikos laikraščių 
korespondentas Rusijoje, rašo:

Kame išaiškinimas bolševikų 
nepaprasto nerviškumo bėgyje 
pastaro mėnesio ? Nemanykit 
jog tai anti-bolševikiškas suo
kalbis, ar svetimų šalių intrigos. 
Bolševizmais sulaukė vidujinio 
sudrebinimo, kai namas budavo- 
jamas ant smėlio. Bolševikai 
tečiau nejunta to ir kaltina ką 
nors išlaukinio. Viską pradėjo 
varžyti, apstatė sargyba sveti
mų šalių atstovybes 'kad į jas ne
patektų bolševikiškų žinių.

šalip pavojaus kuris nuolatos 
apsireiškia iš laisvės norinčių 
žmonių puses, dar tuno kitas pa
vojus — tai Lenino beveik nu
mirimas. Ir jau kiti tiki jog 
Leninas miręs, tik, sako, tas nuo 
žmonių slepiama. Lenino užte
mimas bolševikams Rusijoje bu
tų kaip iškritimas vidurinio ak
mens gaubtose ’lubose. Komu
nistų sukilimas prieš komunis
tus Įvyko netoli Kremlino mėnuo 
atgal barakuose. Ginčai tarp 
Maskvos komunistu ir komunis
tų abelnai smarkiai vedama per 
sapudą. Atidėjimas teismo Pat- 
riarko Tikhono yra ki'ba žymė 
sovietų panikos. Komunistų ne
populiari škumas prasiplatino iki 
to kad bolševikai ginasi prigulĮ 
į tą partiją. Visi Rusai areš
tuojama kurie tik lankosi sveti
mų šalių atstovybėse, nes bolše
vikų norima išgauti ar ką ben
dro neturi Įeitos šalis su judėji
mu viduje. Kadangi jokių suo
kalbių nėra, jie gali kartais gau
ti klaidingų žinių iš moterų nu
kankintų te pamišusių kalėjime 
bevargstant. Jos gali bite ką 
pasakyti, viską pasmerkti. Tas 
komunistus dar labiau sujudin
tų, priverstų įvesti terorą, ir iš 
to išeitų tik komunistų žudy
mas vienas kito.

Maskva yra panašiai kaip bu- 
,vo Pekinas prieš 'bokserių Chinų 
sukilimą.

Bolševikai ko tai nusigandę. 
Litvinovas užtikrino Vokietijos 
atstovybę jog ‘‘nebus jokio šau
dymo” kalbant apie Tikhoną ar 
kitus dvasiškius.

čičerino rankos apkrekėjuBios 
krauju. Jis nors skaitoma ga
bus diplomatas, pasirodo esąs 
naršus baudikas visų nužiūrėtų 
ir nekaltų tetartų žmonių.

Kova su religija užvesta bai
si iš pasalų; komunistai nujau
čia kad. visi kiti yra jų priešai 
Rusijoje. Jaunimas užsiima la
bai šlykščiais, pamišusių darbais 
paniekinimui religijos.

Tais judina iš pašaknų tikin
čiųjų dvasią prieš komunizmą.

York, Pa. — Traukinyje, mi
rė Senatorius Nelson, iš Minne
sota valstijos.

Jisai gimė Norvegijoj 1843 
m., atvyko Amerikon 1849 m.

New Yorkę, užsidegus gyve
namam penkių augštų namui, 
nelaimėj užsimušė 12 žmonių, 
20 sužeista.

Gary, Ind., miesto majoras te 
kiti visi viršininkai nubausta į 
kalėjimą ir didelėmis piniginė
mis bausmėmis už laužymą blai
vybės įstatymo ir kohspiraciją 
platinime svaigalų. Viso nutei
sta 52 auguti valdininkai, teisė-

Tai geri tvarkos pri- 
ar nė?

Kovo 14 d. Santarvė, vien tik 
musų priešų beklausydama te 
jiems bepataikaudama, musų 
brangųjį tautos turtą, Sostinę 
Vilnių, svetimiems atidavė.

Sunkus ir visą Lietuvą tai 
įžendžiantis smūgis.

Todėl mes, Lietuviai, ilgus 
metus, ištisus amžius sunkiai 
kovoję del savo teisių ir nepri
klausomybės, kovosim ir prieš 
šį neteisingą ir neteisėtą San
tarvės sprendimą.

Griežtu pasiryžimu, patvaru
mu, vidujinių sustiprėjimu mes 
savo teises atkovosime.

Atkovosim Vilnių; musų bran
gią, Gedimino įkurtą, Sostinę, 
musų garbės ir praeities lopšį, 
musų ateities vilti, atkovosim te 
likusiai vergijoj muBų tautos 
daliai laisvę.

Nepriimsime pančių kuriuos 
Santarvė nori uždėti Lenkų nau
dai ant Nemuno ir Klaipėdos, 
musų brangios į jurę angos.

Numesim visas tas vergijos 
žymes 'kurios ant musų laisvų, 
bet silpnesnių, dedama.

Jeigu prieš pajiegą nusigąs- 
tnme ir neteisybei nusilenktu
me tai atminkime kad:

1) Lenkų norams nėra rybų, 
ir jie šiandien gavę Vilnių ry
toj sieks užvaldyti Klaipėdą, 
dar vėliąu Nemuną, paskui mu
sų gelžkelius, pagaliau visą Lie
tuvą pavergti, visą musų tautą 
išnaikinti;

2) Paygrgę Lietuvą, panaikins 
musų žemės Reformą, dvaruose 
vėl užviešpataus Lenkai dvar
poniai; panaikins ir kitus mu
sų demokratinius įstatymus;

3) Lenkai dalins musų žemes 
saviesiems1, atėjūnams iš Len
kijos, kaip tai jie šiandien daro 
Vilniaus krašte ir kitur;

4) Kris ant musų pečių mil
žiniškos Lenkų skolos;

5) Valdininkai bus išblaškyti; 
jų vietas užims atėjusiai, kaip 
tai šiandien yra Vilniaus kraš
te te visur kur Lenkai įsigalėję;

6) Visi mes busime išblašky
ti po visą pasaulį gal dar labiau 
negu buvo Rusams Lietuvą val
dant ; ir vėl Skirsis vaikai nuo 
tėvų, broliai nuo seserų, giminės 
nuo giminių svetimuose kraš
tuose, varguose, nelaimėse duo
nos kasniox jieškoti;

7) Musų jaunimas bus pri
verstas tarnauti Lenkų kariu- 
menėje ir tolimuose kraštuose 
lieti kraują už Lenkų reikalus;

8) Rekvizicijoms, musų tur
to grobstymui, musų žmonių 
varginimui nebus galo;

9) Mokyklose, bažnyčiose bus 
prievarta Įvedama Lenkų kalba; 
ištisos parapijos, valsčiai bus 
verčiama kelių Lenkų klausyti 
ir jiems lenktis kaip tai šian
dien Vilniaus krašte yra;

10) Naikins visą musų kultū
rą, visą musų dvasios gyveni
mą ; sunaikins ir tautų mažumų 
teises.

Ir daug dar šiandien nenuma
tytų vargų ant musų šalies ir 
musų tautos kristų jei nesispie- 
sime risi į atkaklią, 'tvarkingą, 
kad ir metų metais vedamą, ko
vą. Nenusimtekim kad priešų 
daug ir kad jie šiandien galin
gesni. Jei tik nenusilenklsim, 
savo siekimų neišsižadėlslim, jei 
’busim pasiryžę ilgai 'kovoti — 
laimėsim ir šį kartą kaip nekar
tą jau esame laimėję.

Kovoj 'defl visiškos mtrsų ne
priklausomybės, del musų že
mių širdies, Vilniaus, nėra par
tijų, nėra siuogsnių, nėra gru
pių, YRA TIK VIENA LIETU
VIŲ TAUTA.

Tverkimės į Lietuvos Gynimų 
Komitetus, tverkimės į atskiras 
Vilniaus atvadavimo draugijas, 
sąjungai?, organizacijas, aukoki
me patįs te rinkime aukų Vil
niaus atvadavimo reikalams, 
siųsklme tas aukas Vyriausiam 
Lietuvos Gynimo Komitetui. 
Kiekviename žingsnyj atminki
me kad norint kovą laimėti reik

kovoti organizuotai, vienybėj ir 
pasiruošus.

Tuojau, neatidėliodami, mies
tuose, miesteliuose, bažnytkie- 
miuose, sodžiuose darykim su
sirinkimus, mitingus, griežtai 
protestuokim prieš neteisingą 
Santarvės sprendimą, darykim 
nutarimus kad VILNIAUS MES 
NIEKADOS NEIšSIžADĖSIM, 
KAD VILNIUS BUVO, YRA 
IR BUS MUSŲ. Tuos protes
tus siųskime Valdžiai kad jinai 
remtųsi jais kovoje su svetimais 
pavergėjais, skelbkime laikraš
čiuose, siųskime juos į Vyriau- 
sįjį Lietuvos Gynimo Komitetą 
kad jfe' sunaudotų juos kovoj 
už musų krašto teises.

Eikime visi išvieno, remki
me, šelpkime kovojančius del 
Vilniaus, bukime tvirti te patva
rus, te turės nusileisti musų 
priešai žiaurieji ir jų pataikū
nai, Vienybėje atgausime Vil
nių, apsaugosim Klaipėdą ir Ne
muną, amžinai sustiprinsim sa
vo nepriklausomybę!

Tegyvuoja musų Sostinė Vil
nius!

Tegyvuoja Vilniaus krašto 
kovotojai del musu bendros lai
svės ir nepriklausomybės!

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
GYNIMO KOMITETAS.

PROP. FINLEY EUROPON
Washington (L.I.B.). — Bir- 

želion men. pradžioje aplankys 
.Lietuvą buvęs New Yorko val
stijos švietimo Kamfeijonierius, 
“New York Times” redaktorius 
ir Baltijos Amerikos Draugijos 
direktorius, Prof Dr. John H. 
Finley.' Tokių žymių Amerikie
čių apsilankymas Lietuvoje ne
abejotinai prisidės prie geresnio 
Lietuvos pažinimo te prie susti
prinimo prietelingų ryšių tarp 
Amerikos ir Lietuvos.

Lietuvos Atstovybe
Pa jieško sekančių ypatų intei- 

kimui svarbių žinių nuo gi
minių iš Lietuvos:

| Balandis Mikas, gyvenęs Pitts- 
'burgh, Pa.

Bartoševičius VI., paeinąs iš 
Trakų ap.

Birvydas Jonas, gyvenęs Scran
ton, Pa.

Bikauskas Juozas, kilęs iš Ta- 
laukio k., Alytaus apsk.

Botyrius Juozas (Andriaus sū
nūs).

Gaidauskas Antanas, gyvenęs 
Charlėroi, Pa.

Gritis Kazys, gyvenęs Boston, 
Mass.

Karis Jurgis (Georgė Kares), 
gyvenęs Omaha, Neb.

Lisinskas Juozas.
Orlauskas (Oriovski) Simas, gy

venęs Chicago, Ill.
Paukštis Petras, gyvenęs Sugar 

Notch, Pa.
Jurgelionis Antanas, įgyvenęs 

Philadelphia, Pa.
Petkevičius Juozas ir
Karpovič Michalina, gyvenę

Grand Rapids, Mich.
Prijalgaus'kas Vladas (Walter 

Pregoyski).
Retclskienė Uršulė, gyvenusi 

Scranton, Pa.
Seniūnas Kazys, gyvenęs Chica- 

( go, UI.
Skru'iski. Anie., gyvenęs 'Brook

lyn, N. Y.
Slazinskas Kostantas, gyvenęs

Chicago, UI.
Prašome atsišaukti arba jei 

kas turi žinių apie minėtas ypa- 
tas prašome pranešti šiuo an
trašu :

I.ITHUANIAN LEGATION
1925 F Street, N. W., 
Washington, D. C.

KLAIDOS PATAISYMAS
Pereitame numeryje ant pir

mo puslapio didžiajame antgal- 
vyje kur buvo pasakyta “Kai- 
miečia kyla prieš Vokiečius” tu
rėjo būti. “Kaimiečiai kyla prieš 
Sovietas”.
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žinoma sutairpymiri kelionės iš- atsakančios scenas, kur yra at
laidų tokių lošėjų kurių roles sakančių lošėjų. 1 
vietiniai atliks be vargo. <"

Lošimui visi prisiruošę, vis- Clevelandas po šonu, kur tas 
kas priruošta ant subatois, gegu-, veikalas statyta vasario 11 d.

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

Dviejų aktų, septynių atidengimų bfbliška meilės drama. Atloš artistai iš Cleveland, Ohio. 
Birmingham Turn. Hall, 1721 JANE ST. S. S. Lošimo pradžia nuo 7:30 vai. vakarė. 

Įžanga y patai: $1.00, 75c., 50c., 35c., Vaikams 25c. Kviečia visus Sandaros Kuopos.

kiek tik reikalaujama. Dabar 
atsirado visokių šnipų kurie ei
na po saliunus ir krečia jie&ko- 
dami degtinės, šnipai yra ne 
tik valdiški ir bet ir mikčiai: 
pas ką randa užgintus gėrimus, 
prašo pinigų žadėdami neareš
tuoti. Keli teisingai tiko areš
tuoti, o iš kitų sukčiai prisilu
po pinigų. Bet atsiranda ir gud
resnių karčiamninkų kurie su-

Po išaiškinimo Paraono sapnų, Karalius paskiria Juozapą vyriausiu Egipte ir atiduoda jam Asenatą.

PITTSBURG, PA. žio 5 d. (pradžią ’7:30 vai. vaka- Į;
Laukimas Clevelandiečiu. Vi- re>- SalS Paimta W iš ’ 

sa Pittsburga — visų srovių ir|žiu^ Kyburgo salių, feu tinka- ] 
pažiūru žmones — sužingeida-.ma scena- Sšmlarginta i
vo čia rengiamas naujas veika- Į^giptiškaiš paveikslais, lošimui 
las, bibliškas meilės romansas iš .bus Pataikinta specialės šviesos, : 
keliu taikstančiu metu praeities,!sPecialfe Egiptiškos' drapanos.}: 
išparaonu galybės ir Egipto di-}^™38 buB Birmingham Turn 
dybės dienių, stiderintafe <dramo- 8alėj> 1721 Jane St" South Side-| 
je “Juozapas ir Zdbora” (I ak- “Juozapas ir Zelbora” ir “Pa-Į 
tais) ir “Paraono Sapnas” (II ak- raono Sapnas” lošiama čionai tik 
tas). Veikalas yra ilgokas, su- antroj vietoj po to veikalo išlei-| 
lošti užima virš tris Valandas.
Svarbiauisas roles vaizdins Cle- 
velandiečiai, kurių atvyksta trjs 
merginos ir keturi vyrai, prie jų j kitų kolonijų Lietuviams tą vei- 
pagalbon dasideda keletas vie- kalą matyti; tegalima jį pasta-1atprasti.

šią žiemą, po vadovyste paties 
dramos autoriaus, kuris taipgi 
pats lošia veikale ir pats visą 
surengimą vadovauja.

Pamatyti šį veikalą rengiasi 
ne tik pats Pittsburgas, jo arti
mos apielinkės, bet ir tolimes
nių miestelių Lietuviai.

Sand. Narys.

SHENANDOAH, PA.
Nors sykį 5r Pennsylvanijos 

valstija likosi padaryta “sausa”. 
Bet kad žmonės labai pripratę 

i sunkų ir 
Pas mus taipgi yra ■ 

tiiiių paimdami mažesnes roles, tyti didelėse kolonijose kur yra daugelis karčiamų ir bravorų 
xx------ —i.-----------j: į.'Ai,-—™ —------kuj. yra aį_ i pridirba rudžio. Nors

Pittsburgie- miestelis nedidelis, bet Su bra- 
čiams yra tikra laimė, kadangi i vorais nepersiškiria, vistick yra 

—i— — x— i_... j— užtektinai rudžio, nes bravorai 
slaptai pristato jo į karčiaimas

„ vietoj po LO Vei'Ka'lO isiei- 
dimo. Didesni reikalavimai pri-| 
sirengimui, atsakanti scena, ir 
kitos aplinkybės neduos progos)——__ ___ ,________

i- “šlapiai” gyventi tai 
L- la.t.nrawt.1. Pas mus

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgiu, 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.

RECEPTAS No. 29

ORANDŽIO PRIESKONIS

SUDĖTINIAI
puodukas Borden’s 
Evaporated Pieno 
maži orančiai

3 šaukštai gėlai inos 
(drebučių) kruopų 

Smulkiojo cukraus

TYRAS ŪKIO
TA JAME GRIETINE!

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

PIENAS SU PALIK-

Cap

karčiamon atvažiavo automobi- i 
lyje tris vyrai, inėjo į vidų ir ' 
Sugriebę šnalpso pradėjo derėtis ' 

j ar areštuoti ar išsipirkti ten 
Į pat. Subačius jau butų davęs, 
bet jo moteris sudraudė ir nu
bėgus į krautuvę pašaukė per te
lefoną miesto policiją ir majo
rą. Tie pribuvo, suėmė vadina
mus “valstijos agentas”, ir pra^ 
dėjo pliekt jiems kailį; gerai 
apdaužę nugabeno virius į kalė
jimą. Jų tas automobilis .buvo 
vogtas'. Dabar tie gudruoliai 
laukia teismo.

Kitas atsitikimas. Bal. 21 d. 
P. Žukas, dar jaunas vaikinas, 
suriikivirčino su Italais gatvėje, 
ir vienas Italas išsitraukęs re
volverį peršovė jį, pataikinda
mas į krutinę. Nugabentas į li- 
gonbuitį P. Žukas mirė. Vienas 
Italas pabėgo, o tą kuris šovė 
pagavo. Nušauto vaikino tėvai 
turi karčiams ir užsiima kito
kiais gišeftais. Sūnūs buvo 
bai neramus ir tankiai bile 
kuo vaidus keldavo. Pertai 
patiko netikėtą mirtį.

J. Basanavičius.

SnaiintaMiimitHWHHWtMHtttnHiNaMaliko kibai gerai. Apart lošimo, I 
buvo ir daugiau pamfergintinų, ; 
kaip tai muzikos, monologų ir 
deklamacijų. Muzikos dalykus 
atliko labai puikiai su mandali- 
naas Mažeičiutė ir Buožiukas, 
pianu lydint p-lei A. Tataroniu- 
tei. Jie sugrojo kelis kartus la
bai gražiai, ir publika lydėjo 
juos gausiais plojimais, žodžiu 
Sakant, vakaras buvo labai gra
žus. Lietuvos našlaičiams pa
galba tikiu bus dar gražesnė, 
ries iš to vakaro ligo gero pėlno.

■ Pagirtinas darbas. O tai vis iš 
i tautininkų pusės.
i Musų komunistai susirūpinę 
, gieda graudžius verksmus. Pir

mą skausmą bolševikai apturė
jo kada K. Norkus jiems kailį 
pėrė savo prakalba; antrą skau
smą bolševikai turės kada gegu
žio 1 d. jiems čia Bėlinis kailį 
pers. -Ant kiek jiems tas bus 
skaudu aprašyti kada Bielinis 

Į jiems kailį išpers ir kada aš tą 
pamatysiu.

LAWRENCE, MASS.

Musų pažangioji liaudis diriba 
pasekmingai. Čia yra susitve
ręs L. Moterų Klobos Komitetas 
iš moterų, ir pagirtinai dirba. 
Balandžio 22 d. tas ’komitetas 
surengė perstatymą “Dvi Sese
ris”. Publikos prisirinko pilna 
salė. Lošėjai savo Užduotis at-

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

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

KAIP TĄ PAGAMINTI 
Padaryk labai tyrą orandžio drebulienę su 
l¥i puskvortės vandenio, 6 orandžiais ir čak
rom del skonio; Iki uncijos geistino (dre
bučiu). Išdalink 3 ar 4 orandžius į dalis, nu- 
lupinėjant visą odelę ir išimant sėklas. Tu
rėk dvi paprastas formas, vieną 2 colių dides
niu diametru kaip kitą. Inpilk visai mažai 
košelės i dugną didesnės formos; uždėk ant 
to eilę orandžių; uždengk su daugiau košelės 
(tiek kad viršus liktų lygus). Sudėk ant le
do sukietėjimui. Kuomet bus kietoka, pa
imk mažesnę formą; padėk ją tiesiai ant vi
durio. Užpildyk vietas tarp formų su dali
mis orandžių ir košele. Kuomet bus pilna 
uždėk ant ledo sukietėjimui. Kuomet bns 
kieta, užpilk biskelį šilto vandenio į mižąją 
formą ir ją lengvai nuimsi. Tada pripildyk 
tą tuštumą su Borden’s Evaporated Pienu 
suplaktu ir pasaldintu, kurin buvo dadėta da
lelė orandžio skystimo. Uždėk viršų ant for
mos, apvyniok kraštus su šmotu muslino pa
mirkyto sutarpytam svieste; sudėk į ledą 
Borden's Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis 
kaip paprastas pienas. Vartok pusę vandens ir pu
sę Borden's Evaporated vietoj paprasto pieną Jei
gu jūsų turimi receptai valgių gaminimui nurodo 
reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokią dalį 
Borden's Evaporated.

Jci norit žinot kaip gamint su Bor
den's Evaporated Pienu, išpildykit šį 
kuponą ir mes prisiusim dykai bile

- kurį šią receptą:
'DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

Vardas.

Lawrencietis.

unsweetened
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I Visi minkštaširdžiai vyrai 
(per laikraščius ir prakalbo
se sako kad Lietuvos našlai
čių reikalais turėtų rūpintis 
moterįs, ba jos yra minkštos; 
širdies' jos labiausia gali už-- 
jaust kūdikėliams kurie ba
dą ir šaltį kenčia, kurie ne
sveiki, kurie negirdi gra
žaus žodelio tarp svetimųjų. 
Jie sako kad tik moterįs tu
rėtų išgirst našlaičių verks
mą — ba Jieva. rojuje išgir
do ir išklausė | saldaus vėl- i 
nio balso.

Ale ta mada pas moteris J 
persimainė kaip persimainė 
Jievos mada kuomet rojuje 
augo platus lapai.

Dabar moteris labiausią 
girdi tik savo balsą, tik sa
vo verksmą, tik savo geis
mą jaučia, ir savo reikalus 
supranta. Jai prireikė nau
jos skrybėlės — tuoj ir pra
šo mamos (jeigu dar be vy
ro), arba vyrą prigundo nu- 
pirkt jai skrybėlę kaip pri- 
gundė žaltys Jievą skint tą. 
obuolį. Prireikė čeverykų> 
ar pančiakų, ar ' pirštinių,, 
ar jekės, ar ko kito apie ką. 
gerb. red. cenzūra čia man 
neduotų užsimint, — tuoj ir 
išprašo.

Kuri turi savo vaikus, ir 
pavalgiusius ir aprengtus, 
rodos nieko jiems netrūks
tą, tai žiūrėk priperka viso
kių cackelių, skambalėlių, 
birbynių, tarškynių, baršky
nių ir visko kito kurių aš čia 
nei išskaityt nemokėčiau ba 
neturiu tų kurie tuos instru- 

, mentus naudotų. Priperka 
didesniems vežimų su dviem, 

} trimis ir keturiais ratais; 
rogių, pagaikščių, barabanų 

į ir kitokių pabūklų, šautuvų, 
; arklių, ir asilukų. Mergai- 
' tems lėlių, lėlėms vežimukų, 

ir kitokių cackelių.
Žiūrėk Į tuos vaikučius, ir 

pažvelgk į jų motinas — ir 
išrodo kad tai jos minkštų! 
širdžių sutvėrimai, ba matai 

i kaip myli vaikučius. Ale tai 
yra savi vaikučiai, tai yra 
tik parodymas didesnės sa- 
vameilystės, o ne geros šir
dies.

Ale kada pasigirsta jų au
syse verksmas našlaičių — 
verksmas svetimų -vaikelių 
kurie neturi nei motinos, nei 
pastogės, nei duonos, — mo
teris susiraukia, užsikemša 
ausis, pasipiktina, ir pasito- 
lina kad negirdėtų. Kada 
reikią duot auką našlaičių, 
šelpimui jos tik su nenoru, 
išmetą skatiką-kitą, tik ka
da negali išsisukt, ale ne iš 
noro, ne iš širdies minkštu
mo, kurias joms vyrai ban
do suminkštint, arba klai
dingai mislina kad jos datr 
tebėra minkštos nuo tų lai
kų kada gerb. Jieva paklau
sė velnio.

Moterįs greičiau išgirsta 
, kitos bobos plepalus apie ki- 
. tos mamos dukters blogą pa

sielgimą negu apie gražų; 
h greičiau paleidžia apie nier- 
> giną pletkus negu pagyras, 
i ir visada nupeikia kitą jei

gu ji ką netyčia negero pa
darė, bet niekad nepamato- 
kitų gerų darbų.

Kas sušelptų našlaičius: 
jeigu nebūtų vyrų; kas ap
rūpintų jų bėdas jeigu vy
rai neaukotų?

Taigi, mano linkėjimu yra 
kad visos tos plunksnos kū-; 
rios rašo apie moterų mink- ] 
štas širdis nulūžtų, kad at-’ 
ramentas pavirstų į vandenį,j 
ir kad popiera toj vietoj 
prakiurtų kur tokie žodžiai I 
bandoma rašyti; kad kalbė
toji] liežuviai sustreikuotų I 
kada reikią ištart tokius pa-1 
gyrimus moterų, arba kad 
estrada toj vietoj įlužtų kur I 
kalbėtojas panašiai moteris I 
vadina.

CHICAGO, ILL.
Gerb. Redakcija. Malonėkite , 

patalpinti savo laikraštyje mi
rusio “Dirvos” skaitytojo, Juo
zo Jovarausko atsisveikinimo žo
džius. Jis persiskyrė su šiuo 
pasauliu kovo 6 d. š. m. Jis mir
damas tarė atsisveikinimą vi
siems “Dirvos” skaitytoj antri ir 
pareiškė: “Laibai man buvo nau
dingas tas laikraštis, daug jis 
m'ane ramino kolei gyvas buvau, 
ir labai mėgau j j skaityti, štai 
neirtai oninga mirtis ateina kuri 
pakirs mane nelaiku, vos 29 m. 
amžiaus tesulaukus. Prieš mir
tį, perduodu savo draugams pra
šymą kad perduotų mano atsi
sveikinimą jums, draugai skai
tytojai ‘Dirvos’, visi Amerikos 
Lietuviai, visi Sandariečiai, na
riai 75 kuopos.”

Vardan įnirusio draugo, Juo
zo Jovarausko, tariame ačiū vi- 

■ siems vietiniams katrie dalyva
vo jo laidotuvėse, ir 75 Sandaros 
kuopai už gėlių vainiką kuris 
'darė gražų Įspūdį laidotuvėse.

Iz. Vedeckis.

LOS ANGELES, CAL.
čia Lietuvių randasi jau dik- I 

tokai; skaiffiaus nepasakysiu— 1 
manoma ka'd bus virš tukstan- i 
čio. 'Lietuviškų organizacijų čia ■ 
randasi: Lietuvių Klubas, Liet, i 
Moterų Kuopa, ir SLA. kuopa. 
Lietuvių po užsiėmimais čia 
randasi visokių: vienas yra dak- 
taras-chiropraktikas, Dr. žitus, 
viena krutamųjų paveikslų žvai
gždė pjlė šarkaitė ; bet daugiau
sia Lietuviai čia užsiima rubsiu- 
vyste.

Moterų Klubas balandžio 7 d. 
| surengę koncertą ir balių nau- 
jdai Klaipėdos Lietuvių. Balius 
: pavyko visais atžvilgiais: p-lč 
, šarkaitė padainavo keliolika 
j Lietuviškų dainų ir palinksmino 
vie'tinius Lietuviui pirmu sykiu 

(savo žavėjančiu balsu, ką liudi
jo didi aplodismentai. F. Gedi
mino Lietuviškas orkestras at- 
griežė Lietuviškus šokius. Kliu- 
bietės pavaišino visus atsilan
kiusius skaniais užkandžiais. 
Atsilankę buvo pilna neperdide- 
lė Danų salė, bet toli gražu <ne 
visi Lietuviai buvo atsilankę. 
Vieni, kurie nuo apsigimimo yra 
vergais Rymo, o kiti kuriuos 
gamta pardavė į Maskvos vergi
ją, laikė už “smertelną grieką” 
atsilankyti ant laisvų Lietuvių 
baliaus.

Yra labai girtinas dalykas kad 
šiuose tolimuose vakaruose Lie
tuvaitės taip daug veikia, turi 
klubą, rengia vakarus naudai 
savo brolių kovojančių už lais
vę.

Los Angeles miestas pastebė
tinai auga: pagal gelžkelių kom
panijų įr; komercijos įstaigų ap
garsinimus, sausio mėn. čia bu
vo pripludę tiek žmonių kad ne
buvo vietos viešbučiuose. Vieni 
čia atvažiuoja del klimato, pa
sveikt, taipgi pamatyt Kalifor
nijos gražybių. Didelių išdir- 
bysčių čia nėra, taigi iš kitur 
atvažiavęs žmogus jei ne amat- 
ninkas turi beveik už pavalgy
mą dirbt; čia visus paprastus 
darbus atlieka Meksikonai. .Pra
gyvenimas čia yra kur kas 
brangesnis negu kur kitur Suv. 
Valstijose, kaip girdėt iš atva
žiavusių iš kitų miestų, ypač iš 
San Francisco : tenai jeigu kam- 
baris kainuoja $15 mėnesiui, čia 
kainuoja $35 ar daugiau.

X.

APIEGERB. SPRAGILAS 
MINKŠTAS MOTERŲ i

ŠIRDIS
Sutvėrė Dievulis Adomą • 

ir paleido jį rojuje, ale kad 
jam buvo nesmagu vienam, 
del jo paties džiaugsmo per 
jo paties skausmą sutvėrė 
jam 'bobą Jievą, išlaužęs jo 
šonkaulį. Nuo to ir paliko 
sviete taip: kad jeigu kas 
nori ką gero turėt, turi per 
vargus ir Skausmus prie to 
siekt. Pasaka apie Adomą 
ir jo šonkaulį yra sena, nors 
visiems ji skaityt patinka, 
ba nuo to laiko visi vyrai tu
ri po žemę klampot ir savo 
šonkaulių jieškot.

Ale naujesnė yra pasaka 
apie moterų minkštas širdis, 
nors minkštą širdį Jieva pa
rodė rojuje būdama kada 
paklausė žalčio Ir nuskynė 
obuolį ir suvalgė, ir davė 
gerb. Adomui valgyti.

Ale suvalgius, ji pasijuto 
kad jos vieno lapo kostiu
mas yra peršaltas, ba mat 
papildė grieką kokis jai bu-

■ vo uždrausta. Ir kada atė- 
i jęs Dievulis pasakė jai kad 
i jai šalta todėl kad ji klausė 
. žalčio ir valgė obuolį, ir ka

da jiedu liko iš rojaus išva
ryti, Jievos širdis pasidarė 
labai kieta.

Nuo tų laikų inėjo į pa- į 
šaulį du dalykai — vyrų bė- s 
dos šonkaulius jieškant, ir 1 
moterų kietos širdįs, kurių ; 
ir po šiai dienai niekas ne
suminkština.

Gerb. Spragilas, šonkaulio 
jieškotojas ir vyriausia gal
va Slaptos Spragilų Sąjun
gos niekų nezaunija. Kolei 
neišrado kodėl vyrai per 
naktis nemiega, visus kam
pus aplandžioja ir kelius iš- 
vaikšto, jis neskelbė niekam 
kad jie tą daro jieškodami 
savo šonkaulių kurių iš ro
jaus gadynės jiems buvo 
nulemta neturėti, o tik jieš- 
koti kada ateina laikas.

Kolei gerb. Spragilas ne
išrado kad moterų širdįs 
yra kietos, to svietui nesa
kė, ir dabar atkreipkit savo 
ausis, jus visi plunksnų mu- 
čytojai kurie laikraščiuose 
rašot apie moterų minkštas 
širdis, ir jus bukaakiai ku
rie įsikneibę skaitos tokius 
prirodymus. Ir jus visi ku
rie mėgstat niekų klausyti 

. atkreipkit (savo lepšes auste 
ir pagirdėkit didelę teisybę 
kurią gerb. Spragilas jums 
atidengs iki nuogumo.

Vyrai yra minkštaširdžiai 
o moterįs kietaširdės. Ba 

1 vyrai seka savo gerb. Tėvo 
Adomo pėdomis ir rodo sa- 

i vo minkštas širdis (kaip ka- 
i da jų buna ir praskydusios
■ širdįs kaip košė). Ba gerb.

Adomas už Jievos pasidavi-
• mą žalčio pagundai nepame-
• tė jos ir nenuėjo sau vienas
• į rytus pasiųsdamas ją į va-
• karus, nors per ją rojaus
■ neteko. Jos bėdos buvo jo 
i bėdos, jos šaltis jį šiurpu-
• liais kratė, jos ašaros jam
■ širdį graudino, ir jos džiau-
■ gsmas buvo jo smagumu.
• Nuo to ir liko kad šiandien
■ vyrai apie moteris 'tūpčioja,
■ už rankos paėmę perveda į 
i kitą gatvės pusę, pakelia jos
• pirštinaitę kada ji tyčia ant 
i žemės numeta, ir perka kai-
• liūs ir kitas brangenybes ją
■ nuo šalčio apsaugot (ar pa- 
i dengt jos nuogas dalis).

Ale kalbėk, gerb. Spragi- 
i lėli, apie moterų širdis, o ne 

apie vyrų.
Na tai klausykit.

Td. Main 2063 Cent 1690
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KO REIKIA T1
uO galime tikėtis Li 
b toje jeigu Šeimas ’ 
Rinktas klerikališkas 
joniškas”, kaip ji 
„nfe? E vienur 
įjr ateina žinių api< 
Imtinfe valdžios—.fcu 
įrikaly kontrolėj — 
0 kokias tai derybą 
jjjhje su Lenkais ir 
dus. Derybose yra ’ 
jjss Galvanauskas, ti 

naujojo kabineto 
įtaia neužtvirtino 
to klerikalai nutarė 
žrakyti.

Nesinorėtų tikėti j< 
tedaroma neapgalv 
jei tos tokio panašau 
m kaip suėjimas f< 
ja su Lenkija, arto 
davimas Lenkų globi 
gu negalima nieko d; 
gavimui Vilniaus 
nesuvaržytai Lenk 
oais, kolei kas ba 
apsieiti be jo, nes 
niaus mesti į krol 
lenko gerklę visą 
išrūdytų paika, ar 
vėlių darbu.

. /'KasDarom 
Lietuva

Kazys Pilėnas raš 
spauda patvirtina) i 

į ' Iš patikėtinų šalti 
dėti buk dabartinė 1 

I diia varanti su Lėni 
I tacijas Paryžiuje 1 
Į jmo Lietuvos ir I 
> deraėją. Lietuve 

Galvanauskas, tvi 
i vęs, ar ir dabar i 
Į • iinje ir tenai, atst

Wo pastangom! 
Y erkių korieravo

Premjeru Poincar 
su Lenkų atsto 

, Kiek tame teisyl 
spręsti, o dar w 

'' tančių mylių g 
patikrinti.

Aš asmeninis 
dams nesu imk 
bns duoti, teči 
aplinkybes, yps 
tis Seimo pa: 
nenorams ateii 
ties atsitikimai

Kas nepamer 
Į Lietuvos žmon 

maus’o projekf 
valdžia pašalais 
ir jeigu ne nelai 
nimas ant Galv 
ties nežinia ar 1 
buvęs priimtas i 
nai pavergta.
Lietuviais sizsia 
« Lietuva savoti 
j} nuomonių 'bul 
telkime kas Vilnį 

Kitais akyvas c 
kad buvęs Pilsud 
lias rėmėjas, Ame 
rai nuomas Jons 
su Pilsudskio nei 
atvyko prie Lieti 
jau yra tvirčiausi) 
džius” ramsčiu, ir 
dos krašto atstovą 
d® pranešimus, bt 
tanai Lietuvos vai 
priimtas ir vaišinta 
dabar yra ir ką vei 
tio ištikimi draugi 
smiskio propagam 
vedėjas, Vilniuje, . 
ir neužmirštinas I 
o iš pasalų per Frai 
idėjas J. Gabrys-.1

P-lė Yvonne Pou 
te Gabrio artima di 
Irierius’ nepersenai 
britri fr vėl laimė 
Buvęs Prancūzų auj 
lijonierius, Petisne 
J. Gabriui savo ne 
dvarą netoli Klaipė 

'Ui ką?!
Nepaisant Gabrii 

ryšių, nepaisant k; 
piliečiai niekur dar 

ibį savo noro su Len 
tį Galvanauskas m: 
domės neatkreipdar 
veda su Lenkais pe 
tikslu, sako, paleng 
viams nepakeliamą 
naštą. Iš kur gi G 
žinoma kad Lenka 
pavergę nemobflizuc 
Rusus?!. .
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iširdžiai vyrai 
is ir prakalbo- 
ietuvos našlai- 
.urėtų rūpintis 
s yra minkštos, 
oiausia gali ūž
iantis kurie ba- 
snčįa, kurie ne- 
! negirdi gra- 
tarp svetimųjų, 
tik moterjs tu- 
lašlaičių verks
ią rojuje išgir- 
sė' saldaus vel-

IZO galime tikėtis Lietu- 
1Y voje jeigu Seimas butų 
išrinktas klerikališkas arba 

‘“krikščioniškas”, kaip jie sa
ve vadina? Iš vienur ir iš 
kitur ateina žinių apie da- 
'bartinės valdžios — kuri yra 
klerikalų kontrolėj — daro
mas kokias tai derybas Pa
ryžiuje su Lenkais ir Fran-

ida pas moteris 
taip persimainė 
i kuomet rojuje 
lapai.
oteris labiausia 
vo balsą, tik sa- 
, tik savo geis- 
ir savo reikalus 
lai prireikė nau- 
is — tuoj ir pra- 
jeigu dar be vy- 
yrą prigundo nu- 
crybelę kaip pri- 
fs Jievą skint tą 
‘ireikė čeverykų, 
[ų, ar' pirštinių, 
r ko kito apie ką 
cenzūra čia man 
simint, — tuoj ir

euzais. Derybose yra Prem- sWone 
jeras Galvanauskas, tas ku- £

Tty mos Amerikoje
7“ tuviams žinios

lio naujojo kabineto Seinų) 
diduma neužtvirtino ir dj 
ko klerikalai nutarė Seimą 
išvaikyti. /

Nesinorėtų tikėti jog .'dar
bas daroma neapgalvotai — 
jei kas tokio panašaus daro
ma kaip suėjimas federaci- 
jon su Lenkija, arba pasi
davimas Lenkų globon. Jei
gu negalima nieko daryti at
gavimui Vilniaus Lietuvai 
nesuvaržytai Lenkų pan
čiais, kolei kas bandykime 
apsieiti be jo, nes del Vil
niaus mesti į krokodiliaus- 
Lenko gerklę visą Lietuvą 
išrūdytų paika, ar parsida
vėlių darbu.

Suokalbyje pavesti Lietuvius 
Lenkų maloniai globai 'dalyvau
ją sekanti Lietuviai, vfeį žymes
ni krikščionių demokratų parti
jos lyderiai kaip antai: Stuigin- 
skas, Kun. Krupavičius, ‘Vailo
kaitis, Jonas žilius ir kiti, Prem
jeras Galvanauskas, J. Gabrys, 
J. Vanagaitis, M. Yčas, ir tt.

Lenkų informacijų biuras Wa- 
» jau užsidarė ir todėl 
patikrinimo skleidžia- 

nemalonios Lie- 
negausime. Gal 

Lietuvos Informacijų Biuras (su
teiks mums šiokių tokių tame 
reikale paaiškinimų, juo labiau 

ikad Kun. Kemėšis asmeniniai 
labai arti sltovi prie Jo Eksce
lencijos V. Čarneckio.

Jei Lietuvos Informacijų Biu
ras ant šito neatsilieps tai aš 
bandysiu išdėstytą viršuje pa
skalą patikrinti ir gautas žinias 
smulkmeniai pagarsinsiu visuo
se laikraščiuose su kuriais turiu 
.ryšius.

•i savo vaikus, ir į 
js ir aprengtus, I 
to jiems netruks- | 
rėk priperka viso- r 
?iių, skambalėlių, į 
tarškynių, baršky- 
o kito kurių aš čia 
:yt nemokėčiau ba 
kurie tuos instru- 

ludoty. Priperka 
s vežimų su dviem, 
keturiais ratais; 

'aikščių, barabanų 
pabūklų, šautuvų, 
asilukų. Mergai- 

, lėlėms vežimukų, J 
cackelių.
i tuos vaikučius, ir 
i jų motinas — ir 

ad tai jos minkštų 
atvėrimai, ba matai 
Livaikučius. Alėta 
i vaikučiai, tai yn 
odymas didesnės ą- 
rstės, o ne geros šir-

tada pasigirsta jų au> ■ 
erksmas našlaičių - į 
įas svetimų • vaikeli, | 
ieturi nei motinos, m i 
:ės, nei duonos, — ' 
susiraukia, užsikėlus 
(pasipiktina, ir pašte! 
tad negirdėtų. Kai 
i duot auką našiais 
nui jos tik su nenori, 
a skatiką-kitą, tik 
egali išsisukt, ale net 
, ne iš širdies minkšti 
kurias joms vyrai ba 
suminkštint, arba ■/ 
ui inislina kad jos i 
ra minkštos nuo tų M 
kada gerb. Jieva paM 
relnio.
[oteris greičiau išgis 
js botos plepalus apie) L 
mamos duktersblogųi | 
Įgimą negu apie gūi 
jičiau paleidžia apie» 
ją pletkus negu pagytf ■ 
visada nupeikia kitą’ 

i ji ką netyčia negero i 
irė, bet niekad nepaU 
tų gerų darbų. .1 
Kas sušelptų naš$ 
iigu nebūtų vyrų; kas’ 
upintų jų bėdas jeigut 
ai neaukotų?

Taigi, mano linkėm 
lad visos tos plunksnos’, 
rios rašo apie mdterų 4 
štas širdis nulūžtų. W 
ramentas pavirstųjų 
ir kad popiera toj ’’ 
prakiurtų kur tokie R 
bandoma rašyti; kad p 
toji] liežuviai sustw 
kada reikia ištart to$, 
gyrimus moterų, aĄ*;

. estrada toj vietoj.iW 
, kalbėtojas panašiai r 
į vadina. J

t
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ąs Daroma su 
Lietuva?

/ Kazys Pilėnas rašo (o Lenkų 
' spauda patvirtina) sekantį:

Iš patikėtinų šaltinių teko gir
dėti buk dabartinė Lietuvos val
džia varanti su Lenkais pertrak- 
tacijas Paryžiuje tiksiu sujun
gimo Lietuvos ir Lenkijos į fe
deraciją. Lietuvos Premjeras 
Galvanauskas, tvirtinama, bu
vęs, ar ir dabar randasi, Pary
žiuje ir tenai, atstovo O. de Mi- 
losz’o pastangomis, net kedetą 

'• -sykių konferąvo su Francuzų 
Premjeru Poincare, o taipgi Ir 
su Lenkų atstovu Paryžiuje. 
Kiek tame teisybės sunku yra 
spręsti, o dar sunkiau už tūks
tančių mylių gyvenančiam tai 
patikrinti.

Aš asmeniniai panašiems gan
dams nesu linkęs perdaug svar
bos duoti, tečiau imant artridon 
aplinkybes, ypač keistas priežas
tis Seimo paleidimui, noroms 
nenoroms ateina galvon praei
ties atsitikimai.

Kas nepamena dar nepersenai 
Lietuvos žmonių atmestą Hy- 
mans’o projektą kurį Lietuvos 
valdžia pašalais keltino priimti, 
ir jeigu ne nelaimingas pasikėsi
nimas ant Galvanausko gyvas
ties nežinia ar tiktai nebūtų jis 
buvęs priimtas ir Lietuva amži
nai pavergta. Kad Lenkai su 
Lietuviais susiartinę pasielgtų 
•su Lietuva savotiškai tame dvie
jų nuomonių 'būti negali; dirs- 
telkime kas Vilniuje dedasi....

Kitais akyvas dalykas tai tas 
kad buvęs Pilsudskio karščiau
sias rėmėjas, Amerikiečiams ge
rai žinomais Jonas Vanagaitis, 
su Pilsudskio netekimu džjabo 
atvyko prie Lietuvių ir dabar 
jau yra tvirčiausiu “Kauno val
džios” ramsčiu, ir kaipo Klaipė
dos krašto atstovas, pagal spar
dos pranešimus, buvo labai ma
loniai Lietuvos valdžios, Kaune, 
priimtas ir vaišintas. Kažin kur 
dabar yra ir ką verkia Vanagai
čio ištikimi draugai: buvęs Pil
sudskio propagandos skyriaus 
vedėjas, Vilniuje, Augštudaitis 
ir neužmirštinas Lenkų ėdikas, 
o iš pasalų per Francuzus Lenkų 
rėmėjas J. Gabrys-Paršaftis ?

P-lė Yvonne Pouvrėau kadai
se Gabrio artima draugė ir ‘ban- 
kieriės’ nepersenai rašė buk Gar 
britu .ir vėl laimė patarnavusi: 
Buvęs Francuzų augštasis komi- 
sijonierius, Petrsne, dovanojęs 
J. Gabriui savo nesenai pirktą 
dvarą netoli Klaipėdos. Kažin 

* už ką?!
Nepaisant Gabrio abejotinų 

ryšių, nepaisant kad Lietuvos 
piliečiai niekur dar nėra išreiš- 

. kę savo noro su Lenkais susidė- 
1 ti, Galvanauskais matomai į tai 
domės neatkreipdamas išnaujo 
veda su Lenkais pertraktacijas 
.tikslu, sako, palengvinti Lietu- 
rviams nepakeliamą militairzmo 
[naštą. Iš kur gi Galvanauskui 
žinoma kad Lenkai Lietuvius 

[.pavergę nemobilizuos jų prieš 
Rusite ? 1

Tiek iš p. K. Pilėno. Jeigu 
tai butų tik jo “prasimanymas” 
panašių žinių apie Galvanaus
ko derybas Paryžiuje su Len
kais neskleistų ir Lenkai. Te
nai kas nors dedasi. Tik turbūt 
reikės ''krikščioniško” Seimo ir 
Galvanausko ministerio, ir vieną 
gražų rytą atsikėlę pasijusime 
esą ponų Lenkų bučiuje.

Gabrys dabar randasi Ameri
koje. Gal jo tikšlaS yra “už
daryti burneles” klerikalų spau
dai kad tylėtų, o kur reikia pri
tartų visiems “krikščionių" dar
bams Lietuvą pavergti....

GEGUŽIO MENESIO 
DANGUS

JUPITERIS, visų senovės feo- 
menų dievų valdytojas jau- 

nesnėsės gentkartės dangiškųjų 
gyventojų, kurį Lietuviai vadi
no Perkūnu ir kuris visuose pa
veiksluose atvaizdinama turįs 
rankoje žaibus, dabar liko musų 
atminime tiktai tuo vardu plane
toje, dabar matomoje per visą 
naktį. Šiai planetai, (kaipo di
džiausiai iš visų planetų musų 
saulinėje šeimynoje, ir tiko var
das vyriausiojo Romėnų dievo. 
Romėnai dievų turėjo daugybę, 
ir tūlų jų vardai duota plane
toms. Iš visų planetų, tik viena 
Venus yra moterišku vardu, bu
vusi meilės ir grožės dieve. Ki
tos planetos, imant paeiliui nuo 
arčiausios tolyn, turi šiuo var
dus. Merkuras, (Venus), žemė, 
Marsas, Jupiteris, Saturnas, U- 
ranas ir Neptūnas. Neptūnas 
yra paskutinė planeta tolimiau
sia nuo saulės, nors dabar eina 
kalbų jog dar esanti viena pla
neta už Neptūno ribų.

Saturnas ir Uranas yra iš se
nesniųjų, pirmagenčių milžinų 
dievų, po kurių kovos ir pralai
mėjimų valdžia teko Jupiteriui 
ant žemės ir dangaus, Neptūnui 
ant vandenų, Plutonui ant mi
rusiųjų karalystes. Jupiteris, 
kaipo dangaus ir žemės dievas, 
tinkamai įkūnytas didžiausioje 
planetoje, amžinam pasigerėji
mui bmertelniems žmoneliams. 
Kodėl musų žemelei neduota ko
kio nors dievo ar dievės vardas 
sunku pasakyti. Gal Marso gy
ventojai turi jai kokį kitokį var
dą, tik žinoma, jau ne musų sė

SANTIAGO
kęs, su visomis savo gražiomis 
smulkmenomis.

“Tai yra miestas didumoj že
mų, plokščiais stogais budinkų, 
kadangi Ispanijos ranka sunkiai 
guli ant visų jos papročių ir ma
dos dalykų. Bet šalip visko to 
senas Ispaniškas gyvenimas (per
siėmė gyvumu kokis turi atsi
rasti Vakaruose. Tenai yra ju-

“pATALPINK San Francisco 
' ar Los Angeles į pačią

puikiausią dalį Kalifornijos Klo
nio, pridėk Sierra Nevarių kal
nams keturis tūkstančius pėdų 
daugiau augščio ir apversk ant , 
jų viršūnių gausingiau sniego,įdėjimas ir tnrkšmas kuris per-
ir štai turėsi supratimų svarbu
mo, malonių aplinkybių, 
mato miesto Santiago, 
respublikos sostinės.”

Taip sako bUletinas iš
ington, D. C., raštinės National 
Geographic Society apie tą mie-

ir kli- 
čilijos

Wash-

ŠV. KAPELETAS
(Iš Bocaccio “DEKAMESONO”)

novės dievų, nes jie jų nepaži
nojo.

Gegužio mėnuo yra puikiau
sias laikas'prisižiurę j imufi milži
nui Jupiteriui. Kaip pilnatyje 
mėnulis buna stačiai kitoje pusė
je žemės nuo saulės, taip gegu
žio mėnesyj Jupiteris šito ja prie
šingoj žemės pusėj nuo saulės ir 
parodo savo did^iausį pilnačio 
skaistumą. Jei ne 391,000,000 
mylių tolumo kuris skiria Jupi
terį pųo žemės dabartiniu laiku, 
kada Jupiteris ir žemė esti vie
noje saulės pusėj, Jupiteri? bu
tų mums daug skaistesnis. Jei
gu jis butų artumo nors tiek 
kiek yra Venus (apie 26,000,000 
myjių kuomet sueina vienoj sau
lės pusėj), ištiesų turėtume ste
bėtino didumo mėnulį, kuris ap
šviestų žemę naktyje gana aiš
kiai, ir galėtume matyti jo per
mainas iš jauno į pilnatį ir iš 
pilnačio į delčią. Taip atstbu- 
na su visomis planetomis, ypač 
tas aiškiai matoma ant Venaus.

Jupiteris yra trečia planeta 
nuo žemės, žemę įskaitant. Tar
pe žemės ir Jupiterio guli Mar
so kelias. Retkarčiais susieina 
vienon eilėn Marsas ir Jupiteris.

Jupiteris savo kelią aplink 
saulę atlieka į beveik 12 metų. 
Kuomet jis buna kitoje saulės 
pusėje mes jo niekad nematome, 
ir buna didžiausiame tolume nuo 
musų. Kas tryliktas mėnuo 
žemė ir Jupiteris susieina tokion 
pozicijon kaip dabar. Jupiterio 
diametras yra dlaugiau negu vie
nuolika sykių didesnis už žemės 
— turi 88,000 mylių nuo vieno 
krašto iki kito; jo paviešis yra 
122 sykių didesnis už žemės; sa
vo išvaizda Jupiteris yra 1355 
sykių didesnis už. žemę, tai yra 
tiek žemės skritulių reiktų su
darymui Jupiterio.

Jupiteris dabar teka pietry
čiuose tuo laiku kada saulės lei
džiasi, ir leidžiasi saulei tekant, 
žiūrėdama į pietryčio kraštą su
temus vakare pamatysit didelį 
žiburį. Tai yra Jupiteris. Jis 
randasi pietryčiuose nuo žvaigž
dės Spika, iš Virgo konsteliaci
jos;-ta žvaigždė- yra balta, pir
mojo didumo, bet mažutė lygi
nant su Jupiteriu. I vakarus 
nuo Spikos, netoliese, yra gels
va planeta Saturnas. Su Spika 
yra beveik lygi didumu. Satur
nas guli už Jupiterio kelio, bet 
yra mažesnis už jį. Per praei
tas kelias žiemas matėme Jupi
terį ir Saturną keliaujant arti
mai vienas kito, lyg tėvą su sa
vo milžinu sunum — nes Jupite
ris skaitėsi Saturno stinum seno
se pasakose. Saturnas jį norėjo 
praryti dar kūdikį kad neišaug
tų užėmimui jo sosto; bet Jupi
terio motina Saturnui indavė su
vyniotą akmenį kūdikio vieton 
prarijimui, ir slapta užaugęs Ju
piteris užėmė tėvo vietą. Jis ir 
turi garbingesnę vietą danguo
se. .

šalip pereitą sykį aprašytų 
žvaigždžių, rytuose apie 9 vai. 
vakaro teka nauja konsteliacija 
Herkulio, į pietus nuo mėlynos 
žvaigždės Vegos, mastomos va
kare toli šiaurės rytuose. Pie
tuose nuo Herkulio teka Ophiu- 
cho konsteliacija, bet jos nei 
viena neturi žymesnės žvaigž
dės. Dar tik nesenai nusileido 
vakaruose šiaurinis Kryžius — 
Cygno konsteliacija, o jau apie 
10 vai. vakaro dabar ji vėl teka 
paskui Vegą. Po dvylikai naktį 
Kryžius aiškiai matosi kotu į 
pietus.

Beveik toj pat linijoj pietuose 
randasi Sirijus, skaisčiausi žvai
gždė, kuri su Jupiteriu, rytuose, 
lenktyniuoja savo skaistumu.

Iš vakarų j rytus einant, pa
eiliui dar danguose randasi pla
netos Marsas, Neptūnas, Satur
nas, Jupiteris. Uranas ir Venus 
vieši kitoj saulės pusėj, bet Ve
nus jau pereidinėja į vakarinę 
žvaigždę. Merkuras pirmas dvi 
gegužio savaites bus matomas 
vakaruose tuoj po saulės nusilei
dimo, tik jį sunku matyti saulės 
spinduliuose, o po saulės nusilei
dimo ir jis nusmunka už vaka
rų horizonto. Jo j ieškoti reikia 
biskį į pietus nuo ten kur saulė 
nusileidžia.

Kaip Kapeletas prigauna kunigą savo 
išpažinčia, ir numiršta. Nors jis buvo 
labai nedoras vyras, visgi jis paskui 
buvo skaitoma šventuoju. Jis vadi

nama dabar šventas Kapeletas.
jpRĄNCUZIJOJE gyveno vyras vardu 

Musciatas; jis išpradžių buvo turtin
gas pirklis, paskui liko dvaronis ir iškelia
vo kariauti j Tuskaniją su Karoliu Beže
miu, Francuzijos Karaliaus broliu, kurį 
prie tos išvangos prigundė Papa Bonifa
cas. Tasai vyras matė kad jo reikalams ne
kaip besiseka, ir daug buvo kitų raukų prie 
jų, kaip paprastai buna prekyboje; pats ji
sai negalėjo jų atitaisyti neaikvodamas 
daug laiko ir truso, tat ir nusprendė paves
ti juos keliems kitiems žmonėms; taip jis 
ir padarė, palikęs sau tik kai kurias skolas 
priklausiusias jam nuo tūlų žmonių Bur
gundijoje. Tie žmonės buvo nelabi, be są
žinės, ir jis nežinojo begu galima kur kitur 
užeiti lygius jiems šelmius. Daug galvojęs 
apie tai, pagaliaus jis rado vieną žmogų 
vardu Kiaperello da Prato, kurs nekartą 
liuob ateidavo jo namuosna Parise. Fran
cas nežinodamas ką reiškė jp tikrasis var
das, bet, numanydamas jo vardą buvus Ka- 
pellas, vadino jj Kapeletu, ir tuo 'tat vardu 
jis visur buvo žinomas.

Dabar — apie to žmogaus būdą: jis bu
vo raštininkas iš amato; jis žiurėjo tik kad 
jo rašiniuose (rods nedaug jis ir terašė) 
nebūtų klaidų; jis mielai sutiktų atlikti bi 
kokį žygį jeib tik jam gerai užmokama. 
Jis visados mieliausiu noru kreivai prisiek
davo liudymui teisme, nežiūrint ar iš jo kas 
to reikalaudavo ar ne; kadangi priesaika 
Francuose buvo augštai gerbiama tat žmo
gus, nedrovįs kreivai siekti, žinojo kad nuo 
jo liudymo priklauso bylos išsprendimas. 
Sukelti ginčus ir peštynes buvo jo mieliau- 
sis užsiėmimas, ypatingai tarp draugų ir 
giminių, ir juo daugiau blogo jis tuo pada
rydavo juo geriau jausdavosi. Jei reikėjo 
nužudyti koks žmogus, jis tai atlikdavo sa
vo rankom. Jis -mėgdavo piktžodžiauti 
Dievui ir šventiesiems, keikti ir rupužiuoti 
prie bile progos. Bažnyčion jis niekados 
neidavo ir apie sakramentus jis kalbėdavo 
taip negražiai kaip ir apie bi kokį šiaip dai
ktą. Jis visados praleisdavo savo laiką 
smuklėje ir žemiausios reputacijos vietose. 
Moteris jis taip mėgdavo kai šuo lazdą; už
tat prie priešgamtinio gašlumo jis buvo 
taip linkęs kaip koks 'didžiausis paleistu
vis. Jis taip prigaudinėdavo ir vogdavo 
kaip lyg tai butų didžiausios doros žygiai. 
Jis 'buvo patvirkęs girtuoklis iki to laips
nio kad tai atsiliepdavo ir j .jo sveikatą. 
Taip pat ir lošime jis buvo dideliausis suk
čius. Norint trumpai apibudinti jo karak- 
terį reiktų pasakyti kad lygus jam niekšas, 
turbuti, dar nebuvo gimęs. Nežiūrint to
kių bjaurių jo ypatybių, Musciatas prielan
kios buvo apie ji nuomonės, taip pat mėg
davo jį ir ’tie kam jis nekartą būdavo pri
daręs žalos, net ir karaliaus rūmuose jis 
buvo mėgiamas.

Musciatas taigi ir manė kad tas žmo
gus bus visųtinkamiausis jo santikiams su 
tais žmonėmis su kuriais reikėjo pasiro- 
kuoti. Pasikvietęs jį pas save, jis šitaip 
prabilo:

— Ponas Kapelete, žinai kad aš ren- 
giuose apleisti šią šalį. Turiu kiek reikalų 
su tūlais žmonėmis Burgundijoje; jie yra 
dideli prigavikai. Nežinau kas galėtų tin
kamiau tuos reikalus atlikti už tamistą: 
tamista turi gana daug atliekamo laiko, ir, 
jei sutiktum, aš pasirūpinčiau gauti tamis- 
tai iš karaliaus rūmų rekomendacijos laiš
kus, ir pavesčiau tamistai dalį tų pinigų 
kuriuos išgautum iš tų mano skolininkų.

Kapeletas, kurio piniginiai vargai bu
vo labai dideli, juo labiau jo draugui iške
liaujant, ilgai negalvodamas atsakė sutin
kąs. Jiedu susitarė del sąlygų; Musciatas 
davė jam palydovus ir išrūpino rekomen
dacijų laiškus, kuriuos pirma buvo pažadė
jęs, ir išsiuntė jį Burgundijon. Čia Kape
letas, pasijutęs svetimoj šalyj tarpe sveti
mųjų, ėmėsi darbo visiškai padoriais bu
dais, planuodamas kitaip pasielgti vėliau. 
Apsigyveno su dviem broliais, kurie vaiši
no jį Musciato sąskaiton. Jis čia apsirgo, 
— jie parūpino gydytojus ir tarnus; visa 
buvo daroma kad jį išgydžius, bet visa bu
vo veltui. Tasai vyras, jau pagyvenęs, ir 
tai yra gyvenęs labai netvarkiai, ėjo silp
nyn ir silpnyn, kaip gydytojai sprendė; 
jau į jį žiurėjo kaipo į mirusį žmogų, ši
tokia dalykų padėtim labai susirūpino tie
du broliu. Ir vieną dieną, budamu arti

kambario kur Kapeletas gulėjo ant patalo, 
jiedu kalbėjosi apie jį. Vienas sakė an
tram:

— Ką gi mes dabar darysime su tuo 
vyru ?i Gero dalyko susilaukėva per tą iš
tvirkėlį, ar ne?...... Išmesti jį laukan butų
negera, tuoj butų kalbų, ir žmonės sakytų 
kad mudu neturiva širdies; žmonės matė 
kad mes jį priėmėm į savo namus, davėme 
jam vaistų, Ilginome jį; ir dabar išmesti jį 
kada jis beveik jau merdėja butų labai ne
gražu ir negera.... Bet, iš kitos pusės, jis 
buvo toks ištvirkęs kad jo neprikalbinsi at
likti išpažintį ir priimti Švenčiausįjį; jei jis 
numirs be išpažinties, bažnyčia nepriims jo 
kūno; jis turės būti užkastas lyg koks šuo. 
Bet jei jis atliks išpažintį tai jo nuodėmės 
pasirodys taip baisios ir didelės kad niekas 
dar nėra tokių turėjęs, ir nerasi tokio ku
nigo kurs sutiktų duoti jam nuodėmių at
leidimą ; gi be atleidimo jis turės būti įmes
tas į duobę be bažnyčios apeigų. Ir jei taip 
atsitiks, risi kaimynai, kurie ir taip jau 
mums prikaišioja nemaža ko, dar ko gero 
galės prieš mus sukilti ir viešai imti rėkti 
kad nepakęs tų Burgundiečių, tų lupikų ir 
išnaudotojų, kurių ir bažnyčia nebenori 
priglausti po savo sparnu. Tuo pasinaudo
dami, jie galės mus visai apiplėšti ir pri
mušti ... Jam mirus, kažin kaip gali su 
mumis atsitikti....

Kapeletas, kurs, ,kaip minėjome, čia pat 
arti gulėjo, viską kubgeriausia girdėjo, tat 
pasišaukė tuodu broliu ir sako jiems:

— Nesibijokita, judu neturėsrta jokių 
nesmagumų del mano asmens. Girdėjau 
ką judu kaibėjota, ir aš manau kad viskas 
galėtų būti taip kaip manota; bet aš pasi
rūpinsiu kad išeitų kitaip. Aš savo gyve
nime tiek esu nusikaltęs kad dar viena nuo
dėmė pirm mirsiant nebepablogins dalykų 
padėties. Pašaukite visųgabiausį ir labiau
siai tikintį kunigą, ir aš taip aprūpinsiu jū
sų reikalus lyg jie butų mano, ir judu turė- 
sita priežasties būti patenkintu.

Broliai nedaug ko iš to viso tikėjosi; 
bet visgi nuėjo į vienuolyną ir prašė prie 
ligonio, kurs buvo jųdviejų namuose, risų- 
dievobaimingiausio kunigo. Iš vienuolyno 
pasiuntė seną garbingą vienuolį, dideliai 
dievobaimingą;“aUgštO’’’,mokslo, labai ger
biamą rišame mieste. Vienuolis, atėjęs pas 
ligonį,, atsisėdęs ant krašto jo lovos, pasi
meldęs ir ligonį paguodęs, pasiklauso jo ka
da jis buvo paskutiniu kartu išpažinties. 
Kapeletas, niekados savo gyvenime nebu
vęs išpažinties, atsakė:

— Tėveli dvasiškas, paprastai aš ęida- 
vau išpažinties kas savaitė, o kartais ir 
dažniau; bet kai apsirgau, del nusilpnėji
mo negalėjau laiku atlikti išpažinties....

Kunigas pastebėjo:
— Sunau, gerai kad visados taip darei; 

ir aš manau kad nedaug turėsiu vargo 
klausydamas tavo išpažinties, nes dažnai 
ją atlikdavai....

(Bus daugiau)

keičia didumą Senosios Ispani
jos intakos, ir kuris tuo pačiu 
laiku pažymi Santiago neapsi
rinkamai esant metropoliu.

“Pati ašis Santiago gyvumo 
yra puiki Alameda de las Deli- 
cias, — ‘medžiais išsodinta lin-

— kuri perrė-
Joe didžiau

sioj platumoj iš 350 pėdų yra 
I išsodinta keturios eilės puikių 
medžių. Per vidurį eina Paseo, 
plati promenada, apvedžiota gė

lynais ir stovylomis išsmaigy- 
tais mažais park i ūkai s, po kurį 
nesuskaitoma daugybė auklių 
gano joms pavestus vaikučius. 
Iš abiejų pusių to Paseo yra re
lės elektriško tramvajaus, o to
liau į šalis yra platus keliai va
žiavimui. Alameda yra apsta
tyta daugybe puikiausių gyvena
mų namų ir viešųjų sostinės bu
dinkų,

“Mėgėjas tyro oro atranda ko 
jieško patekęs į Santiago malo
nų klimatą. Didelės minios vai
kščioja tuo Paseo ir po plazas 
kas vakaras. Dauguma gyve
nimu yra Ispaniško tipo su at
virais kietais centre, kuriuose 
šeimynos praleidžia daugiausia 
laiko. Net gatviniai tramvajai 
yra dviem augštais, su viršuti- 
nėmis sėdynėmis neuždengtomis 
iš viršaus. Kurie mėgsta lipinė
ti laiptais ir gėrėtis oru ir ma
tyti apielinkes bei mokėti ma
žiau negu žemai važiuojanti pa- 
sažieriai, važiuoja augštai.
' “Mažai kurie didžiųjų miestų 
yra taip laimingi kaip Santiago 
su vandenio gavimu, žėrinčiai 
tyras šaltas vanduo iš augtštųjų 
Andų gaunama perpilniai už ke
leto mylių. Tas miestas galėtų 
išaugti į daugelio milijonų ko- 
munitetą be susidūrimo Su keb
lumu gavimo to reikalingo gyve
nimui dalyko del kurio daugelis 
miestų turi siekti per šimtus 
mylių atstu. Per miestą teka 
Mapocho Upė kurios tvanai ki
tados buvo pavojų šaltiniu, či- 
liški inžinieriai pažabojo tą upę, 
apribodami jos kelią konkreto 
kanalu, ir dabar ji nepadaro jo
kios blėdies.”

stą kuriame Penktoji Tarptau- Įksmybčs gatvė 
tinė Amerikos Valstybių Konfe- .žia miestą pusiau., 
■rencija dabar laikoma.

“Santiago, su daugiau negu 
puse milijono savo gyventojų”,1 
toliau buletinas tęsia, “yra neto
li lygus tiem viršuje paminė- 
tiem miestam, kaip lygiai ir 
miestui Buffalo ir šios šalies so
stinei, Washington. Tarpe Is
panų miestų tiktai Madridas ir 
Barcelona Senajame Pasaulyje, 
ir Buenos Aires ir Mexico City 
Naujame, jį viršina didumu.

“Tečiau ne didumas ant ko 
Santiago mėgėjai remia savo pa
sigerėjimą. Tais miestas, kaip 
ir šios šalies sostine, turi savo
tišką žavėtinumą. Daug jo yra 

’ačiū jo vietai. Daugybė keliau
ninkų sutinka jog jis turi pui
kiausią ir žavėtiniausią padėtį 
iš visų didžiaulsių pasaulio mie
stų stovinčių toliau nuo pajūrio. 
Jis guli netoli augštesnio galo 
kalnais apsupto klonio, 40 mylių 
ilgio ir 20 pločių. Dešimts my
lių į rytus Andes kalnynai pa
kilę iki daugiau negu 18,000 pė
dų, sudaranti lyg bokštais iš- 
šmaigytą sieną visad sniegu pa
dengtą. Vakariniame šone yra 
žemesni pajūrio kalnynai; o pie
tuose tęsiami lygus plotai dirba
mos žemės išdalintos į didelius 
ukius.

“Santiago pabudavotas ant ly
gumos, bet jo viduje ikįla 400 
pėdų augščio kalnas padengiąs 
keliolika, šimtų akrų, kuris liko 

i perdirbtas j stebėtiniausį pasau
lyje parką.
gas, Santa Lucia kalnas liko 
paverstas į žavejantį moderniš
ką kabantį daržą su gojais ir gė
lynais, vingiuojančiais keliais ir 
takais, kaskadomis, terasomis, 
sylvaniškais teatrais ir tėnuji- 
mų kioskais. Prie jo apačios 
randasi daugybė gražiausių gy
venimų, o iš jo viršūnės mato
si Santiago gulintis prasidrie-

DAINOS IR MUZIKA
įlChorų mokytojai, pianistai, so
listai, vyrai ir merginos, ras sau 
tinkamų muzikos ir dainų gaba
lėlių žymiausių musų kompozi
torių pereituose numeriuose čia 
talpintame Dainų ir Muzikos 
Kataloge. Jų tarpe yra ir se
nesnių ir naujausių, dar niekur 
nenaudotų gaidų. ^Pasirinkę 
sau patinkamas, siųskite užsa
kymus sykiu su pinigais adre
suodami “DIRVOS” Knygynui.

“Dirvos” Administracija

Ki badas buvęs nuo-

Tyrinės žydų Padėtį Europoj
Washington (L.I.B.). — Žy

dų Korespondencijos Bluto Di
rektorius ir žydų Telegrafo 
Agentūros New Yprke vedėjas, 
Jacob Landau, gegužio 1 d. iš
važiavo Lietuvon ir kitofelna Eu
ropos valstybėslna tyrinėti žydų 
padėtį.

J

LietuT13kai-ADgliikt» ir AnffUikai-Lietuviikaa

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj fy- 
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam l 
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliž- 
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje, žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimusi.
Katalogo No. 314*. Drūtais apdarais ......... 310.M
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas........... SIi.š*

Patarmės Merginoms apio Lyties Dalykus. — Labai 
svarbi knyga merginoms ir moterims, nes 
plačiai supažindina su visomis moteriško
mis ypatybėmis, kurios pagelbės išvengti 
įvairių nesmagumų. Knyga yra didelė, su 
paveikslais, 125 puslapiai. Parašė Marga- 

Reikalaukit “Dirvoje”



dirva

Musu Kaimynai Dausose DIENOS KUAtJ^IMAIS
Kova prieš Religiją j Tšeivybe Lietuvon

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome

karnai sumaišytas su rūpestingai ap- 
grynintu cukrum, ir padaro kūdikiam 
maistą kuris yra geriausias duoti ka
da motinos pieno neužtenka, arba jiz 
nėra tiek stiprinantis kaip reikėtų.

Idant Lietuvės motinos žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną, The 
Borden Company atspausdino Lietu
vių kalboje pilnas penėjimo instruk
cijas parodančias kaip priruošti Bor
den’s Eagle Pieną kūdikiams įvairią 
amžių. Jei norit kopiją šitų instruk
cijų, išpildykit vieną iš kuponų pa
skelbimuose kuriuos matysit musų lai
kraštyje, ir pasiuskit ji kompanijai, 
o ji noriai prisius visai dykai, sa 
puikia kūdikių knyga.

'Gerovės skyriui 
i DEL APRŪPINIMO' 

MOTINŲ IR JŲ 
Į.KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Varžoma
Kad musų ateivybę Amerikon

žuvus Rusijoje Prelatui But
kevičiui, prasidėjo tardyr^as 

į Rusijos stačiatikių baznwfios varžo Suv.' Valstijų įstatymai 
patriariro Tychono. Protezams k ’ ...•■•«-> - 
insame pasaulyje iškilus, Bolše
vikai tardymus atidėjo. Į 

Arčiau prisižiūrėjus bęlševi- 
kų politikai pasirodo kad tardy
muose dvasiškių jie seka vieną 
liniją: veda mirtiną kovą su ti
kyba. Kad taip yra, tą liudija 
jų įstatymai draudžianti dėstyti 
religiją vaikams neturintiems 
18-kos metų amžiaus. Jei to
kio vaiko tėvai yra net ir moky-

HeTkulis, delei savo didelės fiziškos ga- tojai, ir tokiuose atsitikimuose 
lės ir atsiekime toli negalimų darbų, buvo nevalia vaikų mokyti tikybos, 
vienas iš populiariš'kiausiu mitologijos pa- Per?ekioJ' T̂s p‘u'į'?’, 
yidalų. Fabianiska gente Romoje^ veisle korespondentUF esą toks kad Pe- 
žmomų viršijančių kitus fiziškais ir inte- trapilės katalikų bažnyčios yra 
lektualiais gabumais, sakėsi esanti ainiais Į uždarytos, ir katalikai meldžia

si klebonijose, kur kunigai iai- 
Tie dvylika Herkulio nuoveikių arbalko mišias> pasislėpę nuo viešu

mos.

Parengė K. S. K.

sail laidotuvių laužą ant Kalno Oeta. Šal
tai ir rimtai jis pats jį pasikūręs užsilipo 
ant jo, ir drąsiai susidegino ugnyje. Kada 
jo kūnas ugnyje sunyko, senovės poetai sa
ko, jis tapo nugabentas į dangų vežimu 
traukiamu keturių arklių.

JĮ mylėjusieji dievai davė jam už mo
terį Hebą, dievų ir nemirtinųjų patarnau
toją prie gėrimo.

(Tąsa iš pereito num.)

MILŽINAS HERKULIS
\/ARDŲ įvairumas jeigu reikštų konste

liacijos senumą ir jos svarbumą min
tyse senovės žmonių, Herkulio konsteliaci
ja galima drąsiai laikyti kaipo viena iš se
niausių ir pažymiausių iš ankstyvųjų žvai
gždžių grupių.

Prasidėjimas šitos konsteliacijos yra 
apgaubta paslaptingumu. Ji nebuvo žino
ma Grekų astronomams vardu ’’Herkulis”, 
bet kaipo “Engonasi” ar “Engonasin”, kas 
reiškia “Klūpantis”. Jie taipgi žinojo tą 
grupę po vardu “Vyras ant Kelių” ir kito
kiais vardais. Aratos prisimena apie tą šio narsaus ir galingo paragono. 
grupę kaipo “neišaiškinamą Pavidalą”. Ma- r_ 
nilius taipgi savo eilėse rašo apie paslap- darbų manoma turi astronomiškos reikš-Į 
tingumą kokis prikergta vardui šių žvaig- mės> ir buk atsineša į saulės kelionę per 
džių grupės. Jo išsitarimu, ‘ Žinodama sa- zodiakalius ženklus. “Pradedant su vasa- 
vo gėdą, konsteliacija klupo be vardo”, ka-1 rjį^e solsticija arba saulės pasiekimu savo 
dangi Herkulis paprastai perstatoma klu-|įo]jausjo punkto šiaurėje, pasižymi eilė įs- 
pantis su dešine koja užslėgta ant žalčio pU<jįngų nuotikių kurie šį senovišką įsitiki- 
galvos. Savo dešinėje rankoje jis laiko is- njmą padaro8 aiškiu. Paveizdan, pirmas 
kėlęs buožę, o kairėje turi šaką, kurioje ženklas per kurį saulė praeina yra Leo, ir 
įsipainioję žalčiaL Ant savo pečių jis turi Herkulio pirmas darbas buvo nužudymas

“Pradedant su vasa
rine solsticija arba saulės pasiekimu savo Likvidacija p. Bielskio 

Darbų
Lietuvos “policy” Amerikoje 

[pradeda pamaži keistis: Lietu
vos Finansų Ministerija likvi
duoja Įgaliotinio J. Bielskio ofi
sų New Yorke, ir visus jo reika- 

Nemeaiško liūto. Antrame mėnesyje”, sa- lūs paveda Baltic States Bankui, 
ko Anthon, “saulė ineina į ženklą Virgo, Viso to dalyko istorija yra se- 
kuomet Hydros konsteliacija leidžiasi, ir kanti> '
antrasis Herkulio darbas buvo nužudymas 1921 metais B. s- Bankas bu- 
Lemeaiškos Hydros. Trečiame mėnesyje 'p Lietuvo's inansų
saulė teeina j ženklą Libra, kuomet Ken- Lutikdamas mdkėti, iš L. Fin. 
tauro konsteliacija teka, ir jo trečiuoju Ministerijos balansų banke, iku- 
darbu buvo kova ir nužudymas kentauro, ponus nuo Lietuvos Laisvės Pa- 
Šitokie pritaikymai susekama per visą me- skolos Bonų, be jokio atlygini- 
ta ir dadeda pažymių prirodymu apie se- mo- Tuokart įgaliotinis nesuti- 

• . >, ' v _  „ „ ko naimti B. S. Banko pasiuly-noves žmonių sugabumus. 1 “.,. .. . ..■/x ° mo. Motivai del kuriu nesutiko
Yra taipgi tam tikra reikšmė esumo nėra žmomi. 1922 m. pabaigo- 

to milžino pavidalo prie Hydros ir laikan- je to banko užsienių skyriaus 
čio paspaudusio koja jos galvą, kadangi jis vedėjas V. K. Račkauskas kelia- 

i yra patalpintas galva įsu galva su milžinu vo Lietuvon ir ten padarė pro- 
Ophiuchu, kuris perstatoma laikąs’ raitan- vizores ^.ta.rtis ,su !tie^V03.?1- 

1 r r nansų Mimstenu V. Petruliu;
" pagal tas sutartis, B. S. Bankas 

... . .. l - - . - / parduoda L. L. PaskoHos Bonuis
naikinti. Jis buvo mokinamas po priežiūra [vedžiotą, nusmerktą vargingam gyvenimui, įr be jokio atlyginimo apmoka

Paveizdan, pirmas

persimetęs liūto kailį.
Allen prirodinėja jog nekurie moderni

niai Eufratiškos mitologijos tyrinėtojai su
bendrina Herkulį ir žaltį Draco su Saule- 
dievu Nimrodu, ir tas žaltys esąs Tiamata 
kurią Nimrodas nužudė. Ši tradicija pa
sitarnavo pamatu klasiškai pasakai apie 
Herkulį ir Lemaeišką Hydrą.

Burritt sako jog ši konsteliacija buvo 
taikyta padarymui amžinai atmintinu The- 
biškojo Herkulio, sunaus Jupiterio ir Alk- 
menos. Poetai Herkulį tankiai vadino var
du “Aįkidos”, gal but paimtu nuo Alkaeu- 
sos, jo anūkės.

Net savo kūdikystės dienose, Herkulis 
parodė didelę drąsą ir spėką, kadangi yra _____ ______
pasakojama jog jis atsistojo lopšyje ir pa-l tįsi žaltį savo rankose. Herkulis buvo ma- 
smaugė žalčius kuriuos Juno pasiuntė jį su- j noma perstatąs pirmąjį Adomą, žalčio su- 
pniVin+i F i o hmm WAl/inarrwno inwi/Mrhnwn I i •?_!__ ____ _ »1_1  - -- -  ——J——.-Z

- ----- -— — — — —. ~ ———————- j- -• i-- —- — . v HucniciAiq y ai giiigciiii g jr v (.liuli i u* jokio auiygmimu apiuvnu < 

kentauro Chirono, ir kuomet buvo aštuo-i kuomet Ophiuchus manoma esąs antrasis iš Ministerijos balansų nuošim- 
niolikos metų amžiaus jis pradėjo karjerą Adomas, perga'lįs žaltį. čius už L. L. Paskolos Bonų ku-
kuri lėmė jam neųžmįretiną likimą. Her- * Bendrumas tarp žmonijos ir žalčių kas P°nus toš
kulis buvo po intekme Euristejaus, ir pagal n.:nl-m;, hihlnnw ir Itoin narviniai vaizdiną- V0 - y , vynausia, r . .... .. I,., x minima DiDUjoje, ir'taip pažymiai vaizuma- ]ęa(j Lietuvos Finan-
jo nurodymų ir reikalavimų jis atliko ste- ma danguose tarp žvaigždžių, matomai įro- Lų Ministerija vėlesniuoju laiku 
bėtinus spėkos ir galybės darbus kurie yra Lj0 įų konsteliacijų senumą, ir aiškiai pa-Į turėjo daug daugiau išlaidų su 
abelnai žinoma kaipo dvylika Herkulio j rO(jo jog tas sužymėjimas konsteliacijų bu- savo įgaliotinio ofisu New Yor-

[tai suprantame: šito krašto izo
liacijos politika, taip jau ir no
ras apsirubežiuoti nuo negeisti
nų ateivių dalinai pateisina tą 
politiką. Bet mes turime faktų 
kad Lietuvos Atstovybė varžo 
išeivybę iš Amerikos Lietuvon. 
Tam varžymui pateisinančių 
priežasčių nematome; pavadinti 
jį galime tiktai neišmintingu 
biurokratizmu, prisilaikymu ak
los įvairių cirkuliarų raidės.

Faktu yra kad Atstovybė pra
dėjo reikalauti iš Lietuvos pi- 

’ liečiu norinčių gryžti Lietuvon ] 
tokių formalumų kurių kartais s 
ir negalima išpildyti. Pvzd. lai- , 
vakorčių agentais p. J. Ambra- > 
ziejus, agentų suvažiavime ba
landžio 6 d. paskelbė tokį faktą: 
Lietuvių šeimyna pasirengus ke
liauti Lietuvon apsigyventi; 
kreipiasi į Atstovybę paso, ir 
gauna atsakymą kad paso nega
li gauti jei nepristatys gimimo 
metrikų; tų metrikų jie negali 
pristatyti, nes bažnyčia kur jie 
kadaise buvo krikštyti karės 
buvo išgriauta ir visos knygos 
sudegė; Seinų konsistorijos 
knygos yra Lenkijoj ir nuorašų 
negalima gauti. Akivaizdoje to, 
metrikų gauti negalima, taigi ir

• paso negalima gauti! Bet jei ir 
butų galima gaiuti tai ir taip vi-

- sas dalykas užsitęsia bent kelis 
I mėnesius; del tokios biurokrati

nės "volokitos” žmogus netenka 
kantrybės, pamoja ranka, nebe
važiuoja Lietuvon pats ir kitus 
atkalbinėja! . Tuo tarpu Lietu
vos valdžia laukia Amerikos Lie
tuvius gryžtarit Tėvynėn: Jie Į 
įneštų Lietuvon naujos kultū
ros, naujos jiegos, naujų pini-l 
gų! Iš kitos pusės Washingto
ne susėdę biurokratai neišleidžia 
važiuoti.

Mes turime protestuoti prieš 
tokį Atstovybės biurokratizmą 
ir aklą laikymąsi raidės. Atsto
vybė turi daryti visa kas tik ga
lima kad daugiau musų žmonių 
gryžtų Lietuvon, o ne trukdyti 
juos ir baidyti nuo gryžimo!

KMDdy ■ jrrtptnlBM ir P*-
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STRAIPSNIS XVIII

Pramokinimas Pūslės
Yra daug sunkiau kūdikį pramo- 

kinti sukontroliuoti savo šlapumo pu-, 
slę. Abelnai, ta pati sistema gera 
kaip aną sykį minėjome. Supranta
ma, kurikį ant puodo reikia sodinti 
dažniau, gal but kas valandą, jei jis 
nemiega. Laipsniškai jį galima in- 
pratinti parodyti kada jis nori šlapin
tis.

Verkimas
Verkimą negalima skaityti papra

timu pas kūdikį, nes tai vienatinis 
būdas kuriuo jis pareiškia savo no
rus. Jei sykį kūdikis patirs kad ver
kimas duos ko jis nori, jis pripras 
perdaug tą privilegiją vartoti. Sun
ku tą papratimą panaikinti, bet yra 
galima prižiūrėti kad visko jam butų 
kas reikalinga, ir pavelijant jam ver
kti iki užmigs. Bet jei kūdikis ver-1 
kia prisimygęs, be jokios matomos 
priežasties, tai motina gali nužvelg
ti ligą. Paprastai kūdikis nori kad jį 
paimtų ant rankų ir bovytųsi, ir jei 
motina jam pasiduos tai turės kapri
zą, lepūną.

Lovos Prišlapinimas
Mažai kūdikiai turi papratimų ku

riuos taip sunku panaikinti kaip šia- 
pinimasi lovoje. Pas senesnius kū
dikius priežastis gali būti kokiame 
nors nervų suirime, bet didumoje at
vejų butų stoka pirmais mėnesiais 
nuolatinio ir atidaus pratinimo kon
troliuoti savo pūslę. Senesniems vai
kams nereikia duoti skystimų vėlai po 
pietį).

Nuraminto) ai-Zobovos
Nuramintojų kūdikiui nereikia duo

ti. Apart to kad jie nešioja bakteri- 
! I jas, šie daiktai gali iškraipyti kūdi

kio išvaizdą. Piršto čiulpimas irgi 
yra blogas inprotis. Reikia neatlai- 

- ■ džiai pirštą iš burnos atimti, o kudi- 
' kio domę nukreipti kur nors kitur, 
arba prisegti spilkute rankoves prie 
šono.

Skaityk Situos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

žindyk savo kūdiki; 
bet jei del kokiu 
nors priežasčių jūsų 
pienas išsenka, neri
zikuok maistais apie 
kuriuos nesi tikra.

Per keletą gentkarčių tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos tą 
darė dėlto kad jų draugės rekomen
davo tą pieną ir dėlto kad rado jį už
ganėdinančiu. Bet, ant nelaimės, dau
gelis Lietuvių motinų niekados nebu
vo pilnai informuotos kodėl jos aptu
rėjo šitų puikių rezultatų. Eagle 

i Pienas yra puikiausias ir gryniausias 
y ję v* ( iš šviežio, saldaus, riebaus pieno tin-

Borden’s Eagle Pie
nas buvo priimtas 
kūdikių maistas per 
virš 60 metų. Jis yra 
gamtiškas maistas, 
kuomet motinos pie
nas neprieinamas. 
Gydytojoj rekomen
duoja jį motinoms 
sunkiausiuose atve
juose.

darbų”. Šalip to kad jis atliko tokias pa-1 
vojingas ir dideles užduotis, jis turėjo lai
ko ir dalyvauti Argonautų kelionėje į Kol- 
chiją davė pagalbos dievams jų kovose 
su milžinais, nugalėjo Laomedoną, ir api
plėšė Troją. Ant nelaimės, tas karžygis 
tapo apimtas beprotyste, ir kuomet tas ja
me siautė jis atliko daugelį žiaurių darbų. 
Vienas iš tokių buvo jo pasikėsinimas pa
vogti šventą trikojį iš Apollo maldnamio 
Delfuose. Nubaudimui jo už tai jis buvo 
parduotas vergu Karalienei Omfalei Lydi- 
joje, ir sakoma jog tankiai jis buvo matyta 
verpiant su karalienės mergomis moterų sa
lėje; pagaliaus jis apsivedė su ta Karaliene.

Jis atgavo savo draugui Tyndarui sos
tą Spartoje, ir sau antrą pačią paėmė De- 
janirą, Meleagro seserį, ir apsigyveno ka
raliaus dvare Trachinoj. Kuomet Herkulis 
vieną sykį rengėsi tulon kelionėn jo žmona 
nežiniomis padavė jam apsiaustą kurį ji 
buvo seniau gavus nuo Nessaus, kurį Her
kulis po to buvo nužudęs už įžeidimą Deja- 
niros. Tas apsiaustas pasirodė esąs užnuo- 
dintas. Herkulis tapo apimtas ligos, ir nu
jausdamas ateinantį sau galą, jis pasiry
žo numirti karžygio mirčia. Jis susikrovė

vo daroma su tikru aprokavimu. Herkulio I ne kaiip PanaSkini-
konsteliacija yra be jokios abejones suns-1 a]stybe. bent kelio]Jka tuks. 
ta su ankstyviausiais rekordais žmonijos tangiŲ dolarių per metus.
istorijos. _ Kalbant apie Lietuvos Laisvės

Foinikijoj, Herkulio konsteliacija sa- IPoskolos Bonus, reikia pastebė- 
koma perstatė dievą Melkartą, ir buvo gar- ti faflrtas kad Lietuvoje Paško- 
binimo objektas, ir Foinikiečiai Melkartą los Bonai ir dabar yra priima- 
skaitė Išganytoju. Ji taipgi buvo suben
drinta su Ixionu, Pririštu Prometejum, ir 
Thesejum.

Brown prirodinėja jog ta konsteliaci
ja yra Eufratiškos kilmės, ir originaliai bu
vo žinoma vardu “Lugal”, ar “Sarru”, Ka
ralius.

(Bus daugiau)
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Amerika, Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
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Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičiū
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
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mi Valstybės Iždinėse užStatan, 
kaucijoms, ir tt. Yra vilties 
kad Lietuvos Finansų Ministe
rija. su Lietuvos Seimu, nuspręs 
tuos Bonus keist į Lietuvos Val
stybės Iždinės Paskolos Lakštus, 
kurie Lietuvoje yra bankų ir iž
dinių priimami pilna verte, Li
tas už Litą. Jei tokį nutarimą 
pervestų Lietuvos Finansų Mi
nisterija tai be abejonės Ame
rikos Lietuviai mielu noru pir
ktų Bonus ir siųstų juos Lietu- 
votn kaipo pinigą. Neišparduotų 
bonų yra dar, rodos, bene trijų 
milijonų dolarių vertės.

Likvidavimas Finansų 
terijos įgaliotinio ofiso 
liuorovimas p. J. Bielskio 
tos yra reikšmingais faktas. Gal 
Amerikos Lietuviai susilauks ir 
kitų reformų Lietuvos politikos 
srityje Amerikoje. Jei taip tai, 
be abejonės, Amerikiečių upas 
vėl atgytų, vėl Lietuva gautų 
iš čia reikalingos paramos.

Minis- 
ir .pa- 
iš vie-

D. Šleževičienės ir
V. Vencienės

Maršrutas
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

Gegužio ntėn.:
5— Mahanoy City, Pa.
6— Tamaqua, Pa.
8—Wilkes Barre, Pa.

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

Lietuvos Bonų Pardavi
mas bus R. S. Banke
Washington (L.I.B.). — Lie

tuvos Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerija yra įpiadariu- 
si sutartį sulyg kurios tolimes
nis Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų pardavinėjimas, o taip pat 
(priėjusių kuponų apmokėjimas 
yra perduota Baltic States Ban
kui New Yorke. Lietuvos Lais
vės Paskolos bonai perduota B. 
S. Bankui balandžio 25 d.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandoa 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12 

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

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

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandoa: tik vakarai a nuo 7 
iki 9 vai.

Nedildieniaia nuo S iki 4 v.al

XXXXX.

Pakirpti plaukai ir pleiskauos nėra ma- 
ioni kombinacija. Tos nešvarios baltos 

ra pleiskanų lupynos ^sunaikina gražiausius
n kiekveno plaukus.

Raffles.
< y II I H yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 

kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
' ’ii ’ pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos

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

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

“Dėk
Savo 
Pinigus

Taupymų

Banką

Neperstojamai bėgyje praėjusių 
septynių desėtkų metų, Clevelan- 
diečiai žiurėjo į “The Society” kai
po Į ypatingai saugią vietą pasidė- 
jimui pinigams.

Tiems kurie virš visko reikalauja 
saugumo suvo sutaupytiems pini
gams, rekordas ir nuolatinis augi
mas šio septyniasdešimts keturių 
metų senumo visuomeninio banko 
turėtų turėti tvirtą atsiliepimą.

Kodėl neprisidėti prie tų 85,000 
žmonių kurie gauna 4 % už jų tau
pymus?

Incorporated. 1849 

tĮocietg tor gnmtigs 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE Įgijimą



Saniiimaa

Karolis Vairas.
KELIOS GIESMES

Pratartis
Čia jums, broliai, padainuosiu 
Apie didžių vyrų žygius, 
Jus’ draugi) ir užtarėjų. 
Rods jie žemės neapvalė 
Nuo baisūnų Kenabikų, 
Neišrado kukuruzos, 
Nepagavo šelmio varno 
Kaip padarė Indi jonų 
Geras brolis Hiavata.
Šitie musų garsus vyrai 
Yr’ prisiekę jums tarnauti, 
Jus mokinti ir jus vesti 
Ant dorybės gero kelio. 
Jie prisiekę yr’ prieš Dievą,

• Giče Manito Galingą, 
Netaupyti žemės turto, 
But mažyčiais, but doringais 

. Ir tarnų tarnais vadintis.
Bet pasaulyj tiek pagundų 
Kad ir žodį iškilmingą, 

. Kad ir priesaiką prieš Dievą
Kai bematant jau pamiršta 
Ir švenčiausieji veikėjai, 
Ir iškrinka ir iškrypsta 
Iš plaltaus dorybės kelio, 
Ir nueina bieso naudąi 
Šuntakiais ir pakrumynais.

Bet jei kas iš jus’ 'pardrysta 
Ir nurodo jiems jų klaidą, 
Ar nupeikia užu klastą — 
Jie kerštu tau tuoj pagrąso, 
Jie pareiškia, kai bematant/ 
Kad prieš patį Didi Dievą, 
Prieš Jo Mokslą, prieš Bažnyčią 
Keliat audrą, keliat ranką.
Lai, — jie sako, — jums nudžiusta 
Jus šventvagiški liežuviai 1 
Lai, — jie sako, — Dievo rykštė 
Baudžia jus kam Dievo tarną 
Jus išniekinat ir šm|eižiat!,... 1 
Bet — nelaimei — nei liežuvis, 
Nei kas kita nenudžiusta, 
Ir tos jųjų Dievo rykštės 
Jus nejaučiat ir nematot: 
Nes tą rykštę pirmučiausia 
Tektų jiems patiems ragauti, 
Užu tai kad jie iškrypo 
Iš doros teisingo kelio, 
Ir, iškrypę, kad nuėjo 
šuntakiais ir pakrumynais.

4

Ir jei jus kurs nors, broleliai, 
Rasit pamoką ir tiesą, 
Ir jei jus kur nors, vaikučiai, 
Tarsit man žodelį gerą, — 
Man užteks jei jus pratarsit: 
“Štai, teisybę jis pasako”, — 
Tat klausykit, pirmučiausia, 
Aš jums giesmę sugiedosiu 
Apie tai kaip Trįs Tėveliai 

. Už Tėvynę galvą guldę, 
Užsimanė išganyti 
Visą gentį, visą tautą; 
Kaip jie dirbo, kaip jie trusės, 
Ir paskui kaip iš to darbe 
Liko tiek kiek lieka durnų 
Nuo užgesusio cigaro, 
Ar kiek ašarų pralieja 
Senas katinas murmuoklis 
Kada laižosi prarijęs 
Pilkos žiurkės uodegaitę....

(Bus daugiau)

KNYGA, DAINA, PLUNKSNA 
Kad ne knyga, kad ne daina 
Gal gyventi negalėčiau, 
Iš liūdnumo, nuobodumo 
Gal numirti net turėčiau.

Knyga — tai mano ramybė, • 
O dainelė man linksmybė, 
Plunksna trečia mano draugė, 
Man linksmumą teikia varge. 

Nes aš plunksna, rašau dainą, 
Ir vainiką gražų, šaunų 
Pinu iš žodžių garbingų, 
Iš linksmų, ir iš graudingų.

Ir nupynęs vainikėlį
Iš įvairių žodužėlių ,
Apdainuoju-apraudoju, 
Pasidžiaugiu, padejuoju. 

Jei rūpesčiai mane graužia, 
Ar nelaimės kokios spaudžia, 
Nenuliustu niekados — 
Sau dainuoju visados.

Kartais verkia širdis mano, 
Tik jos niekas nenumano. 
Aš dainuoju, vis niūniuoju, 
Niekados neaimanuoju.

Ar prie sunkių darbužėlių, 
Ar prie liuosų valandėlių, 
Visad skamba man dainelė, 
Visados rami širdelė!

Vargdienių Draugas.

KARĖS* BELAUKIANT
(Skiriu savo mylimai J. M.)

Ateis pavasaris, gėlės sužaliuos, 
Žaliajam sodnelyj gegutė kukuos; 
Tada, mylimoji, paklauski savęs: 
Ar aš dar gyvas, ar ilsiuos kapuos’?..

Kaip baigsis žiemužė, 
Pradės sniegai tirpti, 
Tu 'busi linksmutė, 
Aš gal rengsiuoą mirti.
•Tarp kanuolių grausmo, 
Tarp aštrių ginklų 
Pašautas aš priešo 
Mirsiu be savų.

Nelankys tėvelis, 
Matušė, sesuo — 
Gal vienas numirsiu 
Kai šaltas akmuo.

Be brolių, kaimynų,
Savo giminių,
Gal pražūsiu vienas 

Tarpe svetimų.
Kada mano kūną 
Kalnelyj laidos, , 
Tik maži paukšteliai 
Mane apraudos.

Toli atsiskyręs
Gulėsiu kapuos, 
Tik giegė graudingai 
Kukuos, apraudos.

Ant.-Ferd. Max.

ir Svietas juokais sy
kiu su tavimi

PAŽANGA 
(Šitaip rašo bolševikų poetai 

Brooklyn o paukštimnko) 
Kadaise 
Eiles rašė 
Poetai. 
Dabar 
Gi 
Papeckiok po 
Žodį 
Eilutėj, 
Pasiųsk į 
Brodk- 
lyno 
lyno 
“Laisvę”, 
Ir busi 
Naujosios 
Gadynės 
Poetas.!....

iš

poetai su 
niekad ne 
blogesnio.

K. Vairas.
Nuo Juokų Red.: Kadaise ei

les rašė poetai. Dabar gi papec- 
'kiofk po žodį eilutėj, pasiųsk į 
Brooklyno “Laisvę”, ir busi nau
josios gadynės “poetas”.

Keičiasi laikai, ir 
jais. Tik keista kad 
ant geresnio, bet ant

štai iš vienur tai iš kitur gau
ni “poemų" visaip prikeverzotų, 
ir jų “poetai” tikrina kad štai va 
yra eilės parašytos naujos ga
dynės stilium, o jeigu ištaisysit 
tai aš užprotestuosiu!

žinoma, tokioms eilėms vieta 
•— žinote kurrr.... Ir tokių 
“poetų" svietas per “Dirvą” ne
pamatys.

Gerb. K. Vairas tik pirmu sy
kiu šiame musų kampelyje su 
savo eilėmis pasirodo. Bet kad 
žmogus ką sykį pabandęs visa
da jau to nori, tikime gerb. K. 
Vairais neiškęs pagundos 
giau čia nerašęs.

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 D U L DŪDELE — solo, žodžiai Liudo Giros, 
Muzika A. Vanagaičio ................................. 50c

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

lįško 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—Olympijoa 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 pusi. ..... ........................................ $1-

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

<dau-

savo 
atsa

ko pavasario orui: ir šalta, ir šil
ta, ir sniegas, ir lietus, ir sau
sa, — nes toj savo “veikmėj” 
gerb. Audra rašo ir proza eiles, 
ir šiaip išvedžiojimų daro, ir ga
le užbaigia su eilėmis. O ta jos 
“veikmė” tokia ilga ir aštri 'kaip 
šis pavasaris, ir mes tik norėtu
me kad pavasaris dar ilgiau už
sitęstų kad spėtume tą gerb. 
Audros “veikmę” čia patalpinti, 
nes ant 
su vieta

Gerb. Audra atsiuntė 
"Pavasario Veikmė”, kuri

neužilgo turbut ponai išleis įs
tatymą suregistravimo žiurkių, 
pelių, svirplių, tarakonų, blusų,, 
utėlių, ypač šių pastarųjų daug 
Vilniuje dabar randasi tai galės 
surinkt nemažas sumas taksų.

DAVATKŲ TEOLOGIJA 
(Iš Voltaire)

APELIANTAI
Francuzijoje Apeliantais va

dinama Jansenistai kurie pada
vė apeliaciją ant Fapos bulės 
UNIGENITUS į busimąjį Vy- 
riausįjį Konciliumą kurs turė
tų galutinai išspręsti ginčus del 
dieviškosios malonės. Pagal vė
liausia gautas žinias, tas Konci- 
liumas susirinks Paskutiniojo 
Teismo Dienoje JuOzapato Pa
kalnėje.
APOKALIPSAS

Labai indomi ir labai vertin
ga knyga šventajame Rašte, au- 
gštai išgirta Newtono. Joje yra 
eilė apisakų parašytų šv. Jono. 
Jos nėra tokios linksmos kaip 
La Fontaineo, 'bet taip apskait- 
liuotos kad sukelia mintis tų su
augusių vaikų kurie jas skaito. 
Per tris šimtmečius Grekų 'baž
nyčia su užsispyrimu vadino tas 
knygas Apokrifo knygomis, bet 
Latinų Bažnyčios Tėvai, daug 
daugiau už Grekus žinodami, 
paskelbė jas esant šventomis ir 
tuo budu pripažino joms teisę 
prie kanonizavimo.
APREIŠKIMAI

Apsireiškimas dievingos va
lios, atliekamais1 Paties Visaga
lio kokio nors Jo sutvėrimo par 
rinktame asmenyje. Pats žodis 
apreiškimas (revel'iacija) paei
na nuo žodžio sapnas, svajonė. 
Dievas yra apsireiškęs kiekvie
name pasaulio kampelyje, bet 
tikruoju Dievo apreiškimu tega
lima skaityti tokį apreiškimą 
kurs apsireiškė už mus. Svei
kiausia yra tikėti į apreiškimus, 
nes kunigai baisiai nemėgsta 
tos teisybės kuri ne iš jų paeina.
APREIŠKIMAS

Ceremonialis vizitas kurį su-, 
dėjo tyriausioji Dvasia Mergelei 
iš Judėjos. Prie to buvo ir 
komplimentų. Pasekmėje buvo 
dailus Kūdikėlis. Del Jo buvo 
daug trukšmo pasaulyje, bet yra 
vilties kad tie trukšmai kada 
nore nurims.

greitųjų neišsitaikome 
šiame kampelyje.

labai linksma pasisaky-

..00

Užpereitame numeryje šiame skyriuje 
buvo pradėta spausdinti gerb. A A. Tūlio 
straipsnis “Atgal į Metuzelį”, kuris priklau- 

Iso “Artojo” “Moksleivių Keliams”. Tas 
straipsnis kokie metai laiko išgulėjo sykiu 
su “Dirvos” raštais ir taip pasitaikė jį pa
talpinti. Kadangi autorius pageidauja jį 

, mastyti “Moksleivių Keliuose”, tas Straips
nis tilps “Artojuje”, “M Keliuose”, keliuose 

. numeriuose, pradedant gegužio numeriu.

Kun. Dembskis, jo gyvenimas, raštai ir darbai.— gy
vas piešinys didelės atminties musų pirmųjų 
minties liuosuotojų didvyrio. Su paveikslais 
ir dailiai atspausdinta knyga, 165 puslapiai— 

Baltoji Vergija .......... ........ p. 118

Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 
Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 
Aritmetika .................................. p. 104
Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188

1444
1.00

60

60
1.26

40
60

Mums 
ti kad “Dirva” nei rimtuose nei 
juokinguose raštuose nevartoja 
'svetimų žodžių išrodymui savo 
“mokslingumo” ar sukėlimui 
“juoko” paiku parašymu kokio 
Amerikoniško žargono.

Su pagalba savo bendradarbių 
ji bando visus “moksliškus” sve
timus žodžius naikint, verst juos 
Lietuviškai, o žargoniškus juo
kus visai nepriima.

Vieną džiaugsmą mes sulau
kėme kada gerb. Tautietis savo 
straipsnyje “Krikščioniškas Sa
botažas”, theokratus pakrikšti- 
no tikrai Lietuviškai, pavadinda
mas juos dievokratai.

Dar nekurie laikraščiai orlai
vius vadina eroplanais, airopla- 
nais, aeroplanais.

Jeigu taip graži ta uodegaitė 
“planas” nore aero vadinkite 
“oro”, tada turėsit tikrą oropla- 
ną. O kuriems ir ‘^planas” ne
patinka, ir nenorit rašyt “orlai
vis” rašykit orlaipis *— del to 
kad aeroplanai taip sakant po 
orą laipioja.

Apie ketvirtdalis pasaulio darbo yra 
taisymas keno nors klaidų.

Kiti žmonės gali paskaityt jūsų tau
pumą skupumu, tečiau tai nėra priežastis 
delei kurios jus turėtumėt mėtyt pinigus.

3212
..24
8002
5126
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybės Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi.

1147 Apie žemę ir Kitus Svietus.............. p. 255
Ta/pati drūtais apdarais ..................

Drūtais audimo apdarais

1.00

1.26
2.00

1.60

1595. Sočia lis tiškas klausimas XIX amžiuje. Pagal 
grovą A. de Mun, vertė J. Uosis. Shenandoah, 
Pa. ..... ........................... ......................... .

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

Laimės BejieškanL Rinkinys vaizdelių iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo ir tt. Parašė Pr. Bajoras 
(su autoriaus paveikslu). 107 pusL ..............

reisybės Pasakos. Raukius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. Šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67..... 2f

10c

1.00

.36

Kaip matosi, vis gerb. vertė
jas Voltaire’o "Davatkų Teolo
gijos" bijosi išisiduot kas jis to- 
kis, turbut bijodamas Tėvo Fa- 
bijono anatemos ir tokio likimo 
kokio Voltaire iš inkviztorių kas
dien tikėjosi ir gyveno arti Švei
carijos trubežiaus kad pajutęs 
jog katrą rytą jam laužas ku
riama galėtų peršokti per rube- 
žių į tą laisvesnę šalį.'

Dar neužpulti, norime pasisa
kyt iškalno kad mes ypatiškai 
nieko bendro su "Teologijos” 
vertimu neturime.

B. Bagdonas (iš Pittsburgo) 
skaitęs žinelę kad Vilniuje po
nų valdžia registruoja kates ir 
uždės ant jų taksas, sako jog

Mes vieną sykį girdėjome jau
ną mergšę išsitariant: “Man la
bai patiktų matyti vyrus mirš
tant nužudomus!”

Dabar nesenai skaitėme kad 
Rusijoj, bolševikų rojuje, viena 
žydelkaitė vienu sykiu nuteisė 
septynis vyrus ant mirties. Ji 
abelnai savo teisėjavimo laiku 
jau nužudė apie trisdešimts vy
rų. Šios mergšės komunistės 
“teisėjos” aprašymas yra šito- 
kiis: “Sėdi laike teismo cigare- 
tą įsikandus ir nepaliaujamai 
traukia durnus, akyse jos dega 
gyvumo ugnis, akįs rudos, plona, 
žemo ūgio, rudais nukirtpais- 
plaukais, perskirtais šone kaip 
vyro; prastais augštais batais, 
juodu andaroku, darbine bliua- 
ka, vienatinis papuošalas ką ji 
nešioja tai komunistiškais ženk
lelis”.

Kur civilizuotoj tvarkoj žmo
gų prasikaltėlį užtektų nubaus
ti tik kelioms dienoms kalėjimo 
ta komunistė paikšė nuteisia 
numirti.

Kolei jaunos paikšės ar paik- 
šiai Rusijoj turės galę tolei ten 
nebus gero. Kodėl neduoti tei
sėjo vietą senyvam vyrui, pamo
kytam žmogui 'kurs supranta 
teisingumą ir ką reiškia nužu
dymas žmogaus.

Bet ką čia kalbėti apie moky
tus, tokios beprotės senai jau 
juos nuteisė sušaudymui.

LUCKY 
STRIKE 
Xcigarette/

Geriausi
Cigarietai!

GUNARO
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southampton; ant milžinu laivų 
AQUITĄNIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia New York; kas Utarnink; 
Greitas persėdimas Southamptone.

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

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

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašyki! jiems “Artoją”

Neatsargumo Kaina
Vyrai ir moterįs senesnio amžiaus kurie mažai 
tepaisė dantų užžiurėjimo jaunystėje, dabar ken
čia už savo jaunystės neatsargumą. Geri Dantįs 
reikalinga Gerai Sveikatai.
Mokykit savo vaikus valyti dantis su Colgate’s Ribbon 
Dental Cream kas rytas ir vakaras kuomet jie prausia- 
si burnas. *’ ! j **’ — - - . . .
tistai visur

APŠMAIŽA
Teisėtas ginklas kuriuo pasi

naudoja dievoti kunigėliai ir 
davatkos, taip vyrai taip ir mo
teris, ypatingai moterįs, prieš 
visus jų išpažinčių klausytojus 
ir prieš Bažnyčios priešus. Ajp- 
šmaižą savo artimo jie panaudo
ja didesnei Dievo garbei. /
ARKA (Dievo)

Kunigų piniginė dėžė. Nėra 
juokų tam kas drystų paliesti 
tokią piniginę dėžę, kurign tur
tus sukrauna ne patįs kunigai 
bet geri pasekėjai ’ kunigams. 
Jei ne tikėjimo galybė, kunigai
kščiai ir karaliai griebtų tas pi
nigines dėžes. (Taip jau pada
rė Rusijos bolševikai. — Ver
tėjo prierašas.)
ARKIVYSKUPAS

To titulo niekad nežinojo pir
mutiniuose Bažnyčios amžiuose;! 
tą titulą išrado dievobaimingi ir | 
nužemintos dvasios kunigai kad 
galima butų lipti žmonelių kak
lais, o pankui pačių kunigų kak
lais, augštyn ir augštyn, kad pa
regėjus kas dedasi pas Poną 
Dievą.
ASILAI

Ilgaausiai sutvėrimai, laibai 
kantrus ir tykus. Tikrieji mo
deliai visų gerų Krikščionių, ku
rie, kaip ir patįs asilai, leidžia 
kitiems kad juos pažabotų, pa
balnotų, kad paskui ant jų užsi
lipti] ir jotų, ir dar kryžių ant 
jų uždėtų.... Jėzus ineidamas 
į Jeruzalį, jojo ant asilo, kurs 
\Įam, prie to viso, nepirklausė; 
šiuo žygiu parodoma kad,kuni
gai per visus amžių amžius ga- 

i lėtų joti ant dvikojų asilų.
ATEISTAI (bedieviai)

Teologai šitokiu vardu vadi
na visus kas tiktai nesutinka su 
jų nuomonėmis dievybės klau
simuose, arba kas atsisako tikė
ti tokiai dievybės formai kokią 

. teologai pasiūlo. Aiškiau sa- 
, kant, ateistais arba bedieviais 

yra skaitoma visi tie kas netiki 
į kunigų Dievą.

GERI 
DANTIS

GERA ' 
SVEIKATA

Jis nuvalo dantis visiškai. Daktarai ir Den- 
rekomenduoja Colgate’s.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialist;, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats t; jums pasakys, 
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, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų . sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

kraujo, turite išbertus veidus, pučlras ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusiss 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 t; padarysiu sąžinin
gai. Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimų.

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 

Nedildieniaia nuo 10 lid 1.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

Nuo susibrganizavimo 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 laikrašti “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.

GARSINKIS 
“DIRVOJE

Prospect 2420 Central 1706

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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125,000 Rekordų 4 už $1.00
AMERIKONIŠKI

A2662 Mickey ...........  Muzukilis Trio
w 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 Daina
w Pickaninny Don't You Cry .... Moteriška Daina

A2772 Tell Motehr 111 Be There . ’.............. Vriška Daina
99 Mork for the Night is Coming .... Vyriška Daina

A2773 Yearning ................................. Šokiams Muzika
” Karavan ..........................  Šešių Muzika

A2783 Tell Me ........,................................Orkestro Muzika
9 Breeze, Blow My Baby Back............. Beno Muzika

A2784 Forever Blowing Bubbles .. Saksofonų Sekstetas

E1503 Polka ...........    Akordeonų Trio
" Piesn o kazakie ............................ Rusiška Daina

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

E1623 Neubayrischer Landler ................................ Benas
" Wo die Alpenrosen bluhn .........................    Benas

E1683 Die Schonbrunner, Waltz............................ Benas
" Stets munter Maršas ....................  Benas

E1686 Breier Marsch .............................................Orkestrą
" Ottakringer Landler ....................  Stygų Orkestrą

E1711 Du lockender Fruhlingskind ......... Vokiška Daina
" Die Wienerwald. ...........'.............  Vokiška Daina

E1716 Wir hab'n ka klans Geld............. Benas su Choru
" Grinzingęr Marsch........................Benas su Choru

E1738 Nach'n Weana Schlag ................. Benas su Choru
" S' arme Hascherl . ....................... Benas su Choru

E1794 Vom Sekt sind die Geigen............. Vokiška Daina
r Du bist das Marchen Lebens......... Vokiška Daina

A2802 Down by the Meadow Brook........... . Orkestrą
" Enid—Valcas ....................................... Orkestrą

A2806 Ida and Dot Polka........... . .................. Orkestrą
” Four Little Blackberries ................. Xylofono Solo

A2809 Casey Jones ...........  * Vyriškas Duetas
99 Steamboat Bill ............................   Vyriškas Solo

A2821 Tell Me ............................................  Vyriškas Silo
” Wonderful Pal ................................... Vyriškas Solo

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

A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas Solo 
. 99 Somebody.................. . ......................Vyriškas Solo

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

A2954 Venetian Moon ............................ Vyriškas Duetas
( ” My Isle of Golden Dreams ........ Vyriškas Solo 
A2966 After You Get What You Want .............  Duetas

99 You Tell ’Em ...................... ...................... Duetas
A 2979 Save a Little Dream for Me......... Vyriškas Solo

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

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

99 American Legion March............. . . Beno Muzika

EI 886 Nočenka temna ............................... Rusiška Trio
° Nočevala tučka zolotaja............. .. Rusiška Trio

E1888 Prijdi ko mnie................................  Rusiška Daina
" Na zarie ....................  Rusiška Daina

E1890 Pjanyj čumak................................ Ukrainų Daina
" Sidit holub.........................................Ukrainų Daina

EI 910 Kniebohrer Ladler..................  Akordeonas
" Aus dem Hochwald, Valcas................. Akordeonas

MAIŠYTI
£334 Oj ra i Rach-ciach—Polka ..................... Orkestrą

99 Trzeci Maj .,.....................  Daina
E837 Monte Cristo—Valcas ..................   Benas

” Amery kanski Patrol ...................  Xylo Muzika
E338 Krakowiak ..........   Vyriška Daina

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

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

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

99 Divčia v siniach stojala...................Ukrainų Daina
E558 Kozak........... ...................................... Lenkų Daina

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

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

99 Balova lezginka .. ..............   Benas
E596 čy ty mylyj ........;........................Ukrainų Daina

99 Marš čerkesov........................................... Orkestrą
E701 Nieplač Ditia........... . .............. iš operos, Baritonas

” Aria Oniegina..................  Rusų Daina
E704 Krakoviak .; ........... . ....................... Orkestrą

»» Vylitaly orly ...................................  Ukrainų Daina
E742 Ciesz šie Matko Polėki............................ Kvartetas

99 Gwiezdisty marsz ..................... Armonikų Duetas
E876 Polskie tance, I ...........................Koncertinų Duetas
, 99 Polskie Tance, II .......................Koncertinų Duetas
E881 Bal na Wawelu ............................................. Juokai

" Michas Silbergrin  .......................... . Juokai
E883 Sposoby poznawania..................... Lenkiški Juokai

” To i owo .....................  Lenkiški Juokai
E884 Wojtek, I ....................................... Lenkiški Juokai

99 Wojtek. II.........................................Lenkiški Juokai
E885 Jeszcze po kropelce ..................... Lenkiški Juokai

” Ach, powiedz luba mi ................. Lenkiški Juokai
E888 Wino i kobieta...............................  Lenkiški Juokai

99 Elektryczne maszyny ..................... Lenkiški Juokai
E898 Steirsche Tanze I .......................................... Benas

” Steirische Tanze II......... . ............................. Benas
E900 Zillertaler, Postillion Marsch ......................... Benas

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

99 Ridna mova ......................................Ukrainų Duetas

Orkestrą 
Orkestrą 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Dainą 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

___ _____ Kometa Solo 
" Schlittschuhlaufer, Valcas ............ Kometa Solo

E2220 Marsz .....................................................  Benas
91 * Tęsknota za Ojczyzną, Marsz.......................... Benas

E2224 Mano Laivas . ................... A. Kvedaras, Baritonas
........................ Benas 
Lietuviškas Kvartetas 

. Polka, Orkestrą 
. Akordeonas 
. Akordeonas 
. Akordeonas 
..........Akordeonas 
...... Orkestrą 
.... Orkestrą 
.... Orkestrą 

.........  Orkestrą 
. ..  Xylofonas 
. Xylofonas 
... Orkestrą 
... Orkestrą 
... Orkestrą 
.... ... Orkestrą 
.. Vokiška Daina 
.. Vokiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų

E2004 Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
" Sliczna, Polka ......................

E2018 Murklange I ............... .......
" Murklange II .............................

E2129 Kamarinskaja ..........................
" Persidskij marsz ......................

E2181 Muncbener Trompeten Landler 
" Birkenstoaner Landler .......

E2182 Immer an der Wand lang . . .
" Einmal ist keinmal ...................

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

E2187Gaisbergbaum Landler ...........
" Kirta in Gross Stritzelsdorr ...

E2190 Der Steirerbua..........................
. ” Die Freud' im Gebrig....... \ ...

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

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

E2203 Behut dich Gott........................

Vokiška 
Vokiška

Ė984 Die veranglueckte I............. Vokiškas Pasakojimas
99 Die verunglueckte II..........Vokiškas Pasakojimas

E1033 Hejze ino fijoleczku  .......... Lenkiška Daina
99 Usnij že mi, usnij .......................... Lenkiška Daina

E1036 Marsz-Polka ....................................... Akordeonas
»» Polka ........i......................................... Akordeonas

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

EI 145 Po francuski i po ruski..........Rusiškas Monologas
99 Nahaika moja........................ Rusiškas Monologas

EI 188 Goiserer Schuhplattler II.............................. Benas
99 Goiserer Schuhplattler II ......................... Benas

Ę1247 U n garų Šokis ....................  čigonų Benas
” O kur buvai, dieduk mano ...... Lietuviška Daina

E1248 Velniaa ne boba I............. Lietuviškas Monologas
i Velnias ne boba IT ..............Lietuviškas Monologas
E1266 Žyd przy tclefonie . ............ Lenkiškas Monologas

", . Więgierka ................   Orkestrą
Ę1270 Santa Lucya .....................    Daina
i " Soltysiak........... ......................Lenkiškas Monologas
Ė1304 Siuda v Piter .................,.. Rusiškas Monologas

1 " . Prcžde i teper........... . ............ ’.... r.......... Duetas
E1311 Reve ta stohne........... ................ . Ukrainų Daina
T 99 Oj u Luzi.................... .........'... . Ukrainų Daina
E1312 U sosida chata bila........... . ...........Ukrainų Daina

" Ichau kozak za Dunajem ...... .. Ukrainų Daina 
1313 Did rudy j.......................................... Ukrainų Daina

. " Oj zdorova čomobrova ..... ........... Ukrainų Daina
E1314 Oj Dnipre, mij Dnipre . /............    Ukrainų Daina

* " O j ščož dusi zahul ranaja . ....... Ukrainų Daina
E1318 Halt's enk z'samm'............. '..................... Benas

" Neuer steirischer, Landler............................ Benas
E1365 Szmul swatem u pana Karola .. Lenkiškas Monol.

" Kobieta j ksiąžka ........................ Lenkiškas Monol.
E1366 Swier, swier .......................  Mazurka, Benas

" Bronislaw—Marsz ...................... Benas
E1377 Polka Karasinskiego .............................    Orkestrą

" Na talach Dunaju Waltz ...........    Orkestrą
EI378 Busby—Polka .........    Akordeonas

99 Adam ................      Lenkiški Juokai
E1416 Gluckssteme Valcas ......... t.j...................... Benas

" Bartolomaus Valcas.............. . ..........................Benas
E1440 Ein Wintermarchen Valcas ........................  Benas

" Fruhlingstraume Valcas ......................  Benas
E1441 Hemalser Kinder .. ..............  .... Benas

" Hopsa Polka .;....•........   Benas
E1444 Frohsinn Polka ............    Benas

" Nieder-Oesterreichischer Tanz .. . . ..............  Benas
E1452 Beim Kammcrfensterln ................. Vokiški Juokai

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

" Steirer Deahdln .. . . ...................................... Benas
E1499 Poloter .'................  Rusiški Juokai

" Utoplennik.. . . .............   Rusiški Juokai

" I 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, Mažur Į,..

" Moja luba, Waltz ....
E2242 Poslaniec, Marsz .......

” Amerykanski taniec, Two-step
E2244 Ostatni dzien dzisiejszy -----

" Kolo Jablon i .............
E2245 La Likerta .............................

" Wiej.’ka dzięwpzyna. Polka ..
E2262 Das LerchėrI von Hemais ...

" D’Muattaliab ..............
E2278 O j pidu ja luhom .. . ................

" Oj pidu vyšelkoju ..................
E2308 Polska powstanje, I .............

" Polska powstaje, II . . ........
E2317 Sudba ...................

'•' Chaz Bulat...........
E2340 Vilniaus Rūta ....

” Drinopolis, Maršas
E2342 Siuvėja.................

" Po dvigalviu ereliu, Maršas ..
E2359 Nemuno Vilnjs, Valcas.........

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

" Mano mielas, Polka .. 
E2387 Bartoszu! Bartoszu! .

" Nad moją kolyską ....
E2393 Jojau dieną.................

" Saulelė1 raudona .
E2394 Už šilingėlj .... .

" šu nakcialy.................
E2395 Bum-čik-čik, Mazurka

” Dėdienė, Polka ...........
E239G Lapunėlė, Folka-Mazurka ..

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

" A telegramke ....£................
E2399 Pišou w tiater ............. .  .x....

" Hrycko Mudryj ......................
E2423 Kehraus Polka .................

" Der lustige Steirer .................
E2434 Ostatni mazurek....................

” Czerwony sztandar............... .
E2436 Związkowy mazur .................

” Ach, te oczy ........................
E2461 Marsz narodowy Polski .........

" polonez 3-go Maja .................
E2469 Meditation ............................ Muzikalia

" Hearts and Flowers ............. Muzikalia
E2494 Jak wspaniala nasza postac.................

” Hej, wa chlopcy .................
E2495 Woj z sianem .........

•" Hej na dzika .................. .
E2511 Flowers of Paradise ...........

” Intermezzo ........................
E2526 Prieš Audrą, Valcas .........

" Bangos, Valcas ...........
E2527 Linksmybė, Polka .........

" Išdykus mergaitė, Polka 
E2530 Ant bangų, Valcas .............

" Kregždutė, Valcas .............
E2543 Kwiaciarka ........ »•...............

"Wspomnienia o Polsce ......
E2546 Blękity Dunaju, Valcas ..

" Julia, Valcas ..............
E2580 Šalies grožybė, Valcas ...... Akordeonų

” žuvininkų Valcas ............ Akordeonų
E2582 Kalnų augštumose, Valcas .... Akordeonų

" Kariškas maršas.......................... Akordeonų
E2593 Kochac to žic ....... ........... Lenkiškas

" Wszystko przemija ......... Lenkiškas
E2594 žyjmy poki kipi krew ........ Lenkiškas

" Barkarole ...........................
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 j ratą, Mazurka .......

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

Rusiška 
Rusiška

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

Lenkiška
Lenkiška

.. Rusų
Rusų 

Ukrainų 
Ukrainų

Lenkiška 
Lenkiška

Muzikalia 
Muzikėlis

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

E2710 Ispanų šokis ..............;
" Preludijos .. . .............

E2711 Bože cos Polskę ....................
" Z dymem pozarow .........,

E2712 Jojne .....................
" Barykady .................

E2714 Cztery latka wiemiem služil
" Byla babulenka. Kum i kudia

E2720 Po ulicie mostovoj ......
" Kak u nas ..............

E2764 Strejk .................
" Bez roboty ..............

E2765 Polka w sžafliku .........
" Fraida na Saskiej kępie ...

E2767 Widok Warszawy, Valcas
" ZĮoto 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 ..
" 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 .........
" Saldžios lupos, Polka .....

E3315 Stumbriškių polka . ......
" Jurgiuko kazokas ........

E3317 Batų čystytojas, Maršas ..
” Saldus bučkis, Valcas .

E3350 Naujoji Gadynė ......
" Dainius .............

E3352 Swaty .........................
" Dzwonek, Polka .......

E3354 Sotski .........................
i " Oj dzigune ...,.'.....
E3362 Leicht Gepack .......

" Lang, lang ist's her ...
E3364 Weil i a guter Keri bin

" Plim, plim ............

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

...... Orkestrą 

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

Lenkiškas Pasakojimas 
Lenkiškas Pasakojimas

.. Lenkiška Dainą 

.. 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 

K..... Lenkiška Daina 
..... Lenkiška Daina 
..... Akordeonas Solo 
....... Ukrainų Daina 
....... Ukrainų Daina 
....... Ukrainų Daina 
....... Ukrainų Daina 
............ Orkestrą 
............ Orkestrą 
.......... Akordeonas 
,......... Akordeonas 
..... švilpavimas Solo 
.. . Švilpivamas Solo 
............. M. Petrauskas 
....... M. Petrauskas 
..... Lenkiška Daina 
.......... Orkestrą 
...... Ukrainų Daina 
....... Ukrainų Daina 

. ...... Vokiška Daina 

... Vokiškas Kvartetas 
.. Vokiškas Monologas 

___ r .. Vokiškas Monologas 
E3413 Medyk—“Jestem doktor z Medyny" Lenkiška Daina 

.. Lenkiška Daina 

....... 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 

t____ _________  ___ .. Lenkiškas Monologas
" Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 

E3630 Kometa Haleja...................... Lenkiškas Monologas
” Majcherek u adwokatowej .... Lenkiškas Monol. 

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

Orkestrą 
Orkestrą 
Kvederas 
Kvederas 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

Rusiška 
.. Rusiška 
. Lenkiška 
. Lenkiška 
.... Smuiką Solo 
..... Smuiką Solo 
..... Akordeonas 
..... Akordeonas 
.. Klarnetą Solo 

Lenkiški* Juokai 
Rusų Katedralis Kvartetas 
Rusų Katedralis Kvartetas 

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

. .. Lenkiška Daina 
E4118 Čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 

Rusų Katedralis Kvartetas 
* Daina 

Daina 
Daina 
Daina 
Benas 

" Pity me ............•......-........;.. Orkestrą 
E4173 Circus Clowns, ................. ........ Benas 

" Over the Waves, Valcas .... Muzikalia Kvartetas 
E4181 Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 

" Pilviškių valcas | ...................... Benas 
E4185 Pieęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalia Kvartetas 

" Czarujące Oczy, Valcas .... Muzikalia Kvartetas 
E4238 Rūtų Darželis, Mazurka ................ Benas 

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

" Žyczenie .1...................... Lenkiška Daina

" Nie wiem sam ...........
73414 Wiązanka kwiatow Polskich

” Kujawiaki ludowe .......
73417 Polka Mazurka . .*.........

" Pas-d'Espagne ............
E3477 Kto wesolo umie žyc...........

" Na wOdzie ... ...........
E3479 Wieczory zimowe .........

", Dzjądųnjo, Polka ...........
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 rieške1.......,
E3586 Der. Gospoden nastupaet

" K oruziju ...............
E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto

" Mano skarbas, Valcas ..,
E3629 Sprzedana kanapa .......

E3634 Iz pod kamuška, Mazurka ..
" Gusarskaja polka .................

E3661 Ein Herz und ein Sinn .....
" Kartner Madeln, Maršas ....

E3736 Parobecek ei ja ...... i..,..
" Polak nie sluga ..........

E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka 
" Mazur Wilanowskiego ....

73798 Kur vėjai pučia ..........
" Esu .garbingas

E3833 Smiech, Polka
" Halina, Mazur

E3841 Atėjo žiemelė
" Vai kad aš išjojau ......

E3842 Sveika Marija ........
" Avė Maria, Lotyniškai ..

E8855Kacheli .................
” Bajuški baju ....................

E3885 Od sela, do sela .............
" Oj. na hori teren ......

E3900 Pareniok ...............
” Zviety ..................

E4028 Kuba Jeneral..................
” Hosa Dyna ......................

E4039 Hungarų šokis No. 14 ..
" Penktas Hungarų šokis .

E4061 Marys moja, Valcas .......
” Wesoly mazur ................

E4062 Zwycięstwb, Mazurka ...
" Elektryka .............

E4077 Testča ..........
" Dunya .................

E4078 Nowy Drug ..
” Uz ty niwa moja

E4098 Gerkit šaltyšiai .
" Oi kas sodnai, do sodneliai

E4099 Referatas apie nosis.........
" Jaunystės atminimai.........

E4115 Taniec w gorach. Mazurka 
" Figlama Zosia, Polka .....

E4117 Na wsi, I ................
" Na wsi, II ............

vyras
A, 

A.

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4242 Bialy Orzel Oberek .....;.......................... Orkestrą
" Dzielne ayny Polski ................. Orkestrą

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

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore ................. Ukrainų Daina
" Chata moja rublennaja ................. Ukrainų Daina

E4246 Tam za tychym za Dunajem .... Ukrainų Choras
” j Hto za namy za nym .. r....... Ukrainų Choras

E4251 Od Krakowa jadę .........*..... Lenkiška Daina
" Malgorzata ................................... Lenkiška Daina

E4252 Teraz albo nigdy, Mazurka ............ Orkestrą 
" Dalėj w kolo, Mazurka ............. .. Orkestrą

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

E4288 Tylko dla niej. Polka ................ Orkestrą
" W ogrodku, Mazurka ..............................  Orkestrą

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

E4293 Piesn dziadowska 1 .......................Lenkiška Daina
" Piesn dziadowska .............. Lenkiška Daina

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

E4361 After the Kiss ............ Mandolinų Orkestrą
" Mexican Life ................ Mandolinų Orkestrą

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

E4366 Piesn dziadowska 3 ............ Lenkiška Daina
" Piesn dziadowska 4 ............ Lenkiška Dainą

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

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

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

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

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

E4446 Časovoi .............................    ...... Raiška Daina
" Ach ty rošča .................... f^feiška Daina

E4448 DivČa w siniach stojala ............. Ukrainų Choras
" Oj o luzi ...................... Ukrainų Choras

E4456 Pod Polska chorągwią .. . . ............................... Benas
” Zbior Polskich ......................... Benas

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

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

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

E4469 My Loving Star ................ Gitarų Duetas
” Edelweiss and Violets ....... 4... Gitarų Duetas

E4470 Spanish Gypsy Dance ....... Ispaniška Orkestrą
” Night of Love .».. ........... čigonų Orkestrą

E4474 Mieląširdystė ................... M. Petrauskas
" Vai verčia, laužo .. i............. M. Petrauskas

E4477 Krakowskie wesele ........ .... Lenkiška Daina
" Ulan ...... .................. Lenkiška Daina

E4478 Marsz Wolnosci ...................... Orkestrą
” W dzien swiąteczny, Polka ............ Orkestrą

E2918 Dziennikarski mazur ..... ............ Orkestrą
” Pomnikowy mazur .................... Orkestrą

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

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

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

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

E3189iOirMotule .....,...... Lietuviška Choro Daina
" MotuŠ,' Motuše ............ Lietuviškas Choras 

E3190 Tris berneliai .. Marės ir Jonas čižauskai, Daina
" Vakarinė daina ......... Marė ir Jonas čižauskai 

E3192 Giedu dainelę ............ Marė čižauskienė Solo
" Gegužinė daina ....... Marė čižauskienė, Solo 

E3242 Oželis ...................... . . ............ Lietuviškas Choras
” Mes padainuosim ............ Lietuviškas Choras 

E3243 Saulelė Raudona . Lietuviškas Choras
” Bėauštanti aušrelė Lietuviškas Choras

E3245 Gimtinė šalis........................J. Čižauskas, Baritonas
" Sunku gyventi................... J. Čižauskas, Baritonas

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

” Mazur .................... Akordeonas Solo

” Presmiešno .......... ]
E4152 Modlitwa Panska.........

" Ludu moj ludu .......
E4153 Owczareczek ..........

” Nie wydrzecie ...%..... 
E4165 Rusų Liuosybės Maršas

. Lenkiška 

. Lenkiška 
. Lenkiška 
.. Lenkiška

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

E4503 Queen of the fountains................................. Benas
On Tip Toe .............. ................. Benas

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

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

E4534 International March ............. Muzikėlis Kvartetas
" Riviera March ............ Muzikėlis Kvartetas

E4539 Jestem sobie ulan zwawy ... .. Lenkiška Daina
" Zamknij Kaska wrote ................. Lenkiška Daina

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

E456? Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina
" Jedzie ulan lasem .............. Lenkiška Daina

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

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

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

E4654 V gostiah ....................................... Rusiški Juokai
" Komičeskaja smies ........................ Rusiški Juokai

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

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

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

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

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

E4724 Victory Dance ........... Muzikalia Kvartetas
” Everybody’s Gallop ...... Muzikėlis Kvartetas

E4751 Golden Youth .............. Muzikėlis Kvartetas
" Lights Out ......................... Orkestrą

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

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

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

E4921 Stražacka Polka .................... Orkestrą
’’ Na Rozgrewkę, Oberek ............................ Orkestrą

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

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

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

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

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

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

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

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

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

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

IŠ LIETUVOS ■
Šventažeris, Seinų ap.
(Iš laiško A. B. Sueatai)
Kovo 6 d. Lenkai buvo užpuch 

lę Galinu kaimą; tucnn -sykiu ra
do tris žydelius iš Lazdijų, per
kančius arklius pas ūkininkus. 
Vienas jų turėjo 200 dolarių; jo 
giliukis, nes tik tpfi’nigus atėmę 
tai viskas; kiti du žydeliai pini
gų neturėjo, jiems kardais su
kapojo galvas ir pečius; iš to 
jie mirė.

Visi musų apielinkėj kaimai 
bijosi Leifkų kaip vilkų, nes jie 
visiką plėšia ir dar užmuša no
kautus žmonės.

Javai buvo geri, rugių kapa 
duoda tris purus, ir avižų ir mie
žių keturis purus. Bet kals iš 
to, nes pigus, rugių pūras 10 li
tų ; o kas reikia pirkti pas žyde
lius tai reikia brangiai mokėta.

žiema buvo šilta, vasario mėn. 
Prapuntų dvaro sodne viena vyš
nia pražydėjo.

Jonas A. Sujeta.
WWW

Lenkų Banditų Puldi
nėjimai

Kovo 10 d. perrengtų Lenkų 
kareivių buris, apie 80 žmonių, 
dviejų karininkų vedamas, su 
trimis kulkosvaidžiais puolė Ag- 
radninkų kaimą, Kupčiūnų vals
čiuje. Vietos gyventojai atkak
liai pasipriešino užpuolikams. 
Artimųjų kaimų gyventojai iš
girdę šaudymą pasiskubino pa
galbon. Po keturių valandų ko
vos Lenkai atsišaudydami pra
dėjo trauktis atgal. Keletas 
Lenkų nukauta ir keliolika su
žeista. Lenkų banditai keršy
dami gyventojams už nepasise
kimą sudegino tiltą ties Kairiš
kių kaimu.-

Punskas
Lenkų partizanai surinko pa

rašus gyventojų Reketijos kai
me, kuris yra neutralinės zonos 
Lenkų įpusėję, ir padirbo esan
čių neultralinės zonos Lietuvių 
piurėj Garp^udžioį VolkoviflnoH, 
Kamenkos, žaliosios ir Sabalia- 
vo kaimų gyventojų parašus, pe
ticijoje, ’kurioje parašyto kad 
Lietuviai prašąsi priskirti juos 
prie Lenkijos ir skubiai nusta
tyti nuolatinę sieną tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Surinkę didelę 
sumą pinigų Reketijos kaime ir 
dvare, Lenkų partizanai pasiun
tė su ta peticija Varšuvon ketu
ris delegatus. Tie delegatai tu
rėjo taip pat išgauti iš Lenkų 
valdžios paramos ginklais ir ki
tais daiktais.WWW 

Vievis
Miestelis po karės audrų, ku

rių jis čia nemaža pakėlė, jau 
baigia atsistatyti. Vienok na
mai statoma dažniausia neper
geriausi: maži, mediniai. Mies
telyj be pradinės mokyklos, yąfc 
štinės, yra dar keletas kraųfn- 
rių. Įsakymas del kainos pažy
mėjimo prie prekių Vievio krau- 
tuvninkams pasiliko tik įsaky
mu. “Jei tamista nori tai da
bar galiu pažymėti“ — atsako 
krautuvninkas jeigu iš jo prisi
spyręs to reikalauji.

Labiausia gadina šio gražaub 
miestelio vaizdą krautuvių k 
šiaip jau įstaigų iškabos. Sta
čiai bjauru ir žiūrėti kaip ant 
kokios kaladės“ (gerai kad dar 
šiaip taip aptašytos) ar tvorga
lio ildegmiu bei cheminiu paiše
liu iškrevezota: “Smuiku pre- 
kie”, “Feldšerys WaitkewičiBw, 
arba “Krautuve ir Kepikle A 
šaipiro”, “Kepikle. A. Golub”. 
Net žymiausi Vievio biznieriai, 
darantieji kasdieną didžiausias 
apivartas, ir tie neįstengia įsi
taisyti žmoniškesnių iškabų, nu
trinti klaidų: “Manufaktūriu 
krautuve J. Baideras”, ‘‘Manu
faktūros krautuve ir prekie Pur
vas”, ir tt. žodžiu, ir su žibu
riu nerasit Vievyj vienos krau
tuvės su taisyklingai parašyta 
iškaba. Bet, deja, ką gi norėti 
iš krautuvių kad pati savivaldy
bė negali air nenori be klaidų ap
sieiti. šit jos iškabintieji gat
vių pavidalai: “Ežerio g-ve”, 
“Trakų (Lenkiškai “Trocka”) 
g-ve”. Kodėl Lietuviškai “Się- 
meliškių g-ve”, o Lenkiškai jau 
“Sumeliszska” ? Ne visai taip 
pat patogu kuomet vienas galas 
tos pat gatvės pavadinta “Kau
no”, o kitas (apie 6 namus) — 
“Vilniaus g-ve”. Ir visur vis 
“g-ve”, o ne “g-vė”.

(“Lietuva”)

TRUMPA L1ETUVO 
MO IR VYST

(iš “Palydovo”)
Uetin’os Valstybe yra km 

ju lietuvių tautos. Todėl 
plotis teima Lietuvių daugur 
genamąją sritį f (ja sudar 
j) Visa Kaimo gub. 2) Iš E

' į gub. Palangos pajūris ir d 
mi Aukštos pasienis. 3) 
niaus gub. be dalies Disfnos

f įrities ir Vileikos apskril 
i |) Iš Gardino gub. — dalis ( 

dino apskrities dešiniajame
1 krante. 5) Pagaliai 

SūvAu gub. ~ visos šiam
į ipskritįs.

: Visas plotas apima mąž( 
į 90,000 ketvirtainių varsti 
i ipe 4 milijonus gyventojų. 
Į to Lietuvai Skiriama Mažoji 
| tm, teisingiau, jos dalis 
’ I Baipėdos kraštas, esantis 
' Bume Nemuno krante.
I šiame plote Lietuvių 1 

. sudaro daugumą. Lietuvių 
pemažumas sudaro: žydai 

į dii, Lenkai, Vokiečiai. I 
I nes Lietuvos gyvenimo sąl 
į ypačiai rytinėse dalyse, s 
Į tautų klausimui didžiai 
i gerj. žymi dalis gyventoj 

rj laiką ėmė tartis ne Lie 
bet Lenkai. Tečiau dab 

r gyventojų daugelis, nors 
I kiškai ar Gudiškai kalbi 

skaito save ne tik Lieta 
į Beams bet ir Lietuviais, 

dasi bendrai į Lietuvių 
i kuriamąją valstybę, šia 
, klikai ar Lenkiškai kalb; 

t valas iš dvarininkų ir m 
ų visoj Lietuvoj sudar< 
nežymų nuošimtį.

Užimant Vokiečių k: 
| nei iš pradžių pusiau, o ’ 
Į ndenj visą Lietuvą, Ru 
J dnog įstaigos išsidtangin 
I su Rusų kariumene. n 

savivaldybės — valsčių
; tu darbas — Vokiečių l 
į stabdyta ir jų vietoj įv< 
t kiečių karės valdžia.
į mas apmirė. Vietinė sp: 

\ m uždaryta; ilgainiui 
?i- tiaroms kalboms po v

bištį Vilniuje griežto; 
' cenzūros priežiūroje. 1

■ f tuviams tikį pati Vokie 
' parijus valdžia Lietuvi 
| Iridio \«kraštį (“Dabar 

? -sąlygose ats
ša Lietuva, Vokiečiair 
vos. (Lietuvių tauta 

. būrelis, likęs Vilniuje, 
■ skirtas nuo viso krašt< 

įėjo susižinoti su kraš 
į šia šviesuomene. Vili 

čiai pradžioje pavadin 
į sišautkime i gyventoji 
Į miestu”. Lenkų past 
Į teikti su Vokiečių pa, 

Į niui Lenkišką išvaizdr
ma pačių Lietuvių veil 

. tė išaiškinti tikrąjį ste 
ti savo tautos vardil j<

Tam tikslui jau 1915 
baigoje tie veikėjai vis 
ir srovių susispietė 'V 
bendrą būrį 5r išrinko 

t tarpo Vykdomąjį Kor 
• penkių žmonių, kurie ti 
Į įtarauti ir ginti Lietu 

kalus prieš okupacijos *
Iš pat pradžių 'kreipti 

* suomenę visa eile slapi 
, šaukimų kurie kėlė I 

• nepriklausomybes obalsį. 
' te šis obalsis r^do gyviai 
į balsio ir parėmimo.

,1916 m. tas Lietuvių 
ją būrelis, gavęs progos

j dėjo prie Isusikurusios “1 
pavergtųjų tautų Lygos”

: drai kreipėsi gegužio mėn 
i vienytų Amerikos Valsti; 
į ridentą Wilson’a. Gi ii 

birželio mėn. šio veikėjų 
lio pasiųsti atstovai į 
gos suvažiavimą Lausann 
to visiškos Lietuvos nep 
aonybės reikalavimą.

Visa -tai Vokiečių kari 
dasi atrodė visiškai nep 
na. Tąsyk,-pabaigoje 19 

| buvo Vyriausiam Rytų kai 
dui induota platus raštai

I nuo buvo nurodoma tos i 
! sunkios karfe valdžios sud 

gyvenimo sąlygas ir renka 
nu įvairių palengvinimų, 
tečiau tąsyk nesusilaukta.

Tada į tą nepakenčiam? 
tavos stovį atkreipė centr 
Vokietijos valdžios akis 1 
vis, Prūsų Seimo atstovas 
Gaigalaitis, nurodydamas : 
kalą mainyti politiką Liet 
ir tuojau įvesti savivaldyb

Visa tatai maža gelbėjo. 
Į h’etijoje į pirmą eilę išėjo 
į kn Mausimas. Lietuvoje 

i kas ėjo senąją kares vai



D IR VA
TUVOS
s, Seinų ap.
k. B. Sueatai) 
inkai buvo užpuo
li ; tiiom sykiu n. 
s iš Lazdijų, per- 
s pas ūkininkus, 
jo 200 dolarių; jo 
ik (pinigus atėmė 
i du žydeliai pini- 
iems kardais su-
ir pečius; iš to

TRUMPA LIETUVOS VALSTYBES ATGIMI
MO IR VYSTYMOSI ISTORIJA

įvaroma vaga. Ir štai Lenkų 
Lietuvos Valstybė yra kuria- Valstybės Taryba nori išplėsti 
’... ... j ... Todėl jos savo valdžią ir ant Lietuvos.

(16 “Palydovo”)

apielirikčj kainui 
taip vilkų, nes jie 
r dar užmuša ne-

geri, rugių kapt 
us, ir avižų ir mie- 
irrus. Bet kas ii 
rugių pūras 10 B- 
ia pirkti pas žyde- 
brangiai mokėti 
šilta, vasario mėti 

ro sodne viena vyt

Jonas A. Sujeto,

anditų Puldi- 
šjimai
. perrengtų Lėni, 
s, apie 80 žmoną 
nkų vedamas, jo 
vaidžiads puolė Ag- 
tną, Kupčiūnų vak 
i gyventojai atkak- 
šino užpuolikams, 
imu gyventojai k 
na pasiskubino pa- 
teturiu valandų ko- 
atsišaudydami pra- 
is atgal, Keletą 
ita ir keliolika su
ku banditai keršy- 
o jams už nepatshe- 
10 tiltą ties Kalvis-

unskas
tizanai surinko pa- Į 
tojų Reketijos kai- Į 
<a neutralities zonos į 
ie, ir padirbo esan- 
nės zonos Lietuviu 
budžio; Veikomis, 
žaliosios ir Sabalis-f 
ventojų parašus, pe-l 
rioje parašyta kid I 
ašąsi priskirti juaį 
s ir skubiai nusia-Į 
lę sieną tarp Lieto- j 
ijos. Surinkę didelę |
i Reketijos kaime ir 
ų partizanai pa® 
icija Varšavon keto- 
b. Tie delegatai tu- 
at išgauti iš Lenta 
amos ginklais ir ki-
3.

Vievis
po karės audru, ta- į 
nemaža pakėlė, jii į 
statyti. Vienon »Į 
a dažniausia nepe- 
aži. mediniai. Mia- 
.dinės mokyklos, vsi į 
dar keletas krautu-! 
nas del kainos pair- f 
> prekių Vievio kraa r 

pasiliko tik įsaky- 
tamista nori tai da-; 
lažymėti“ — atsaku r 
tas jeigu iš jo pri£ | 
eikalauji.
i gadina šio graiai į 
aizdą krautuvių H 
staigų iškabos. Sbį. 

ir žiūrėti kaip ait a 
įdės' (gerai kad du Į 
iptašytos) artvargi- 
i bei cheminiu paišė 
zota: “Smulku pre 
šerys WaitkewiciB’, 
įtuve ir Kepikle A- Į 
Kepikle. A. Golub’. I 
įsi Vievio biznieriui į 
kasdieną didžiausias E 
ir tie neįstengia įš [ 
niškesnių iškabų, ne R 
dų: “Manufakturii; 
’. Baideras”, “Mane I 
autuve ir prekie Pan Į 

žodžiu, ir su žibo- į 
Vievyj vienos krae I 

aisyMingai parašyta Į 
>t, deja, ką gi noreli Į 
ų kad pati savivaldy-1 
r nenori be klaidu ap | 
jos iškabintieji pt I 
lai: “Ežerio g-ve’ I 
lenkiškai “Trocka"! 
del Lietuviškai “Się 
ve”, o Lenkiškai jn 
ka” ? Ne visai taip 
kuomet vienas galu 
vės pavadinta “Kae 
s (apie 6 namus) - 
g-ve”. Ir visur ri> 
ie “g-vė": ' 
[“Lietuva”)

ma Lietuvių tautos.
plotas teima Lietuvių daugumos Lietuvos Lenkai reikalauja kad 
gyvenamąją sritį: (ją sudaro): Lietuva sudarytų su Lenkija 
1) Visa Kauno gub. 2) Iš Kur
šo gnb. Palangos pajūris ir dali
nai Dūkštos pasienis. 3) Vil
niaus gub. be dalies Dishos ap-j Tuo pat metu toliau brendo 
skirties ir Vileikos apskrities. Į klausimais del Lietuvos Tarybos 
4) Iš Gardino gub. — dalis Gar- [sudarymo. Reikia pažymėti kad 
dmo apskrities dešiniajame Ne- Vokiečių politika dėl Lietuvos 
mimo krante. 5) Pagaliau iš f .......
Suvalkų gub. ‘— visos šiaurinės j 
apskritis. ~ i

Vises plotas apima maždaug i 
90,000 ketvirtainių varstų ir 1

[ apie 4 milijonus gyventojų. Be : 
to Lietuvai skiriama Mažoji Lie- i 

į tuva, teisingiau, jos dalis — i 
I Klaipėdos kraštas, esantis deši- ]

niame Nemuno krante.
šiame plote Lietuvių tauta ' 

sudaro daugumą. Lietuvių tar
pe mažumas sudaro: žydai, Gu
dai, Lenkai, Vokiečiai. Istori
nės Lietuvos gyvenimo sąlygos, ‘ 
ypačiai rytinėse dalyse, sudarė 
tautų klausimui didžiai painų 
Stovį, žymi dalis gyventojų ku
rį laiką ėmė tartis ne Lietuviai 
bet Lenkai. Tečiau dabar tų 
gyventojų daugelis, nors Len
kiškai ar Gudiškai kalbėdami, 
skaito save ne tik Lietuvos pi
liečiais bet ir Lietuviais, ir de
dasi bendrai į Lietuvių tautos 
kuriamąją valstybę, šiaip jau

I Lenkai ar Lenkiškai kalbąs gai
valas iš dvarininkų ir miestelė
nų visoj Lietuvoj sudaro labai 
nežymų nuošimtį.

Užimant Vokiečių kariume- 
nei iš pradžių pusiau, o 1915 m.

1 rudenį visą Lietuvą, Rusų val
džios įstaigos išsidiangino kartu 
su Rusų kariumene. Vietinės 
savivaldybės — valsčių ir mies
tų darbas — Vokiečių buvo su
stabdyta ir jų vietoj įvesta Vo
kiečių karės valdžia. Gyveni
mas apmirė. Vietinė spauda bu
vo uždaryta; ilgainiui teleista 

R atskiroms kalboms po vieną lai
kraštį Vilniuje griežtoje karės 
cenzūros priežiūroje. Bet Lie
tuviams tik, pati Vokiečių'oku
pacijos valdžia Liėtuvių kalba 
leido laikraštį (“Dabartį”).

Tokiose sąlygose atsidūrė vi
sa Lietuva, Vokiečiams okupa
vus. | Lietuvių tautės veikėjų 

L būrelis, likęs Vilniuje, buvo at- 
-skirtas nuo viso 'krašto ir nega
lėjo susižinoti su krašte paliku
sia šviesuomene. Vilnių Vokie
čiai pradžioje pavadino savo at
sišaukime Į gyventojus “Lenkų 
miestu”. Lenkų pastangos su
teikti fu Vokiečių pagalba Vil
niui Lenkišką išvaizdą visų pir
ma pačių Lietuvių veikėjus ver
tė išaiškinti tikrąjį stovį ir gin
ti savo tautos vardu jos teises.

Tam tikslui jau 1915 metų pa
baigoje tie veikėjai visų partijų 
ir srovhj susispietė Vilniuje į 
bendra būrį ir išrinko iš savo 
tarpo Vykdomąjį Komitetą iš 
penkių žmonių, kurie turėjo at
stovauti ir ginti Lietuvių rei
kalus prieš okupacijos Valdžią.

w Iš pat pradžių kreiptasi j vi
suomenę visa eile slaptų atsi
šaukimų kurie kėlė Lietuvos 
nepriklausomybės obalsį. Kraš
te šis obalsis rįdo gyviausio at
balsio ir parėmimo.
■ 1916 m. tas Lietuvių veikė
ją būrelis, gavęs progos, prisi
dėjo prie įsusikurusios “Rusijos 
pavergtųjų tautų Lygos” ir ben
drai kreipėsi gegužio mėn. į Su
vienytų Amerikos Valstijų pre
zidentą Wilson’a. Gi 1916 m. 
birželio mėn. šio veikėjų būre
lio pasiųsti atstovai į |tos Ly-

. gos suvažiavimą Lausahnoj sta
to visiškos Lietuvos 
somybės reikalavimą.

Visa tai Vokiečių 
džiai atrodė visiškai 
na. Tąsyk,, pabaigoje 1916 m., 
buvo Vyriausiam Rytų karės va
dui induota platus raštas, ku
riuo buvo nurodoma tos didžiai 
sunkios karės valdžios sudarytos 
gyvenimo sąlygos ir reikalauja
ma įvairių palengvinimų, kurių 
tečiau tąsyk nesusilaukta.

Tada į tą nepakenčiamą Lie
tuvos stovį atkreipė centrelines 
Vokietijos valdžios akis Lietu
vis, Prūsų Seimo atstovas, Dr. 
Gaigalaitis, nurodydamas j rei
kalą mainyti politiką Lietuvoje 
ir tuojau įvesti savivaldybę.

Visa tatai maža gelbėjo. Vo
kietijoje į pirmą eilę išėjo Len
kų Mausimas. Lietuvoje vis
kas ėjo senąją karės valdžios

bendrą valstybę. Į tą Lietuvių 
veikėjai taultos vardu protestavo 
1917 m. vasario mėn.

tuomet dar griežtai ėjo linija 
Lietuvos prijungimo prie Vokie
tijos tik su šiokia tokia kultū
ros autonomija. Birželio m. Vo
kiečiai patįs mėgino sudaryti 
Lietuvos Tarybą, kuri turėtų 
okupacijos valdžios pasitikėji
mą. Tečiau tatai jiems nepavy
ko. Po 
Vilniaus 
pavyko 
valdžios 
ferencijai.
daroma daUg kliūčių, net nelei
džiama rinkimai. Tada komite
to nariai pasiskirstę apskritis, 
po pasitarimų vietose, pristatė 
kandidatus, iš kurių susidarė 
konferencija. Pakviesta buvo 
264 žmonės. Atvyko 214 žmo
nių įvairių partijų ir srovių. Te
čiau partijos savo griežtais skir
tumais tąsyk nesirodė, ir dau
gumas nutarimų praėjo didele 
vienybe.

Konferencija iš savo tatpo iš
rinko Tarybą. Sekdama konfe
rencijos nutarimais, Lietuvos 
Taryba tarėsi su tautinių mažu
mų veikėjais, bet nei žydai, nei 
Lenkai, nei Baltgudžiai aiškaus 
atsakymo nedavė.

(Bus daugiau)

ilgų ir sunkių derybų
Lietuviams pagaliau 

išgauti iš okupacijos 
leidimas sušaukti (kon-

Vdkiečių valdžios

DR. FELANAS
Akių Specialistas 

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

nuo 7 iki 9.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą*

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Viri Aptiekoa

Randolph 2377

Or. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 6; užda
ryta seredoj' po pietų. Atdara 

Bubatomis ir kitais vakarais.

■nepriklati-

C. BROOKLYN, N. Y. <
Balandžio 7 d. Lietuvių Nepri- , 

gulmingas Klubas buvo suren- ( 
gęs prakalbas nesenai sugryžu- 
siam iš Lietuvob A. Ivaškevičiui, . 
Sandaros Centro Iždininkui, ir 
atvykusiam iš Kauno K. Norkui. 
Del nežinomų priežasčių, Nor
kus nepribuvo, kalbėjo tik vie- 
nas Ivaškevičius. Vakaro vedė
jas matyt mažai su dalykais su
sipažinęs, nes pirmiausia kalbė
toją perstatė kaipo A. Ji Vašlke- 
čius, paskui, jam pirmą kalbą 
pasakius, prasitarė: “Girdėjote 
ką kalbėjo Ivanauskas”. Geis
tina butu kad visi kurie nori va
dovauti susirinkimus išmoktų 
pirma kalbėtojų pavardes ir kad 
neiškraipytų, nes ne tik pats sa
ve nekokioj šviesoj pastato, bet 
ir visus rengėjus pažemina.

Kadangi p. Ivaškevičius jau 
daugelyj vietų yra kalbėjęs, ir! 
dar kalbės, jo kalbos turinio ne
minėsiu, nes daugelis skaitytojų 
jį jau girdėjo ar dar girdės. Iš 
Klaipėdos nuotikių kalboje mi
nėjo nekuriuos dalykus 'ką mes 
jau esame skaitę laikraščiuose, 
bet daug ir naujo pasakė. Ypa- 
tinkai apipiešė sukilėlių dery
bas bu talkininkais. Pabaigus 
pirmą kalbą, buvo aukų rinki
mas, ir trumpai kalbėjo P. Mi- 
kolainis. Auku surinkta tik $46. 
žmonių buvo vos apie 60, iš ku
rių 4 ar 5 Trockiniai, kurie, kal
bėtojui minint Klaipėdos1 užėmi
mą ir prašant atsistoti pagerbi
mui žuvusiųjų, visiems atsisto
jus, pasiliko besėdį it prišalę sė
dynėse, ir dlar dantis atkišę šai
pėsi. žmonių atsilankymo taip 
mažo Skaičiaus priežastis gal bus 
ta kad jau visiems nusibodę yra 
aukos, ir kita, tai klerikalai tu
rėjo surengę j ūdom uosius pa
veikslus pobažnytinėj salėj, kur 
be abejo patraukė keletą žmo
nių. Kaslink aukų, nežinia kas 
pasidarė musų kolonijos darbuo
tojams kad taip šaltai a/tsįneša 
į dabartinius Lietuvoje įvykius 
ir taip mažai aukoja. Vos vie
nas teatsirado su dešimtine. Ki
ta vėl, rengėjai dar bereikalin
gai padarė $10 iškaščių už salę.

’ Buvo išpradžių manyta rengti 
s L. N. Klubo kambariuose, kur

Vyriški ir Moteriški t 
ČEVERYKAI

• ■ Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
; tės. Naudokitės šita proga — t 
. Lietuvių išdirbystės Over-Globe £ 
> Čeverykai drūtai padaryti ir į 
1 gražiai tinka ant kojų, šitas T 
f yra tik vienas Lietuviškas što- I 

T ras čeverykų Clevelande. į

E MEYER MILLER ? 
ę 6311 St. Clair Ave. | 
*F«H*4**l'‘*I*<**F<**F*>*>*>M^F<*<*’I~h’>‘!*4w>*!*4*

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS’KLESOS.

karės val- 
nepriimti-

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

Sanitariškos 
MAUDYNĖS 25c.

546 Lietuviai lanko šitą geriau
sią maudynę, čia jiems geriau- 

£ šia patarnaujama ir yra visoki 
į patogumai. Užkviečiam ir dau- 

giau atsilankyti pas mus. Kai- 
4. na 25 centai.
t 921 ST. CLAIR, Netoli E 9 St

WAW.VA'AYAWAV.V.W.

I
 LOUIS EISENBERG į 
Turi Geležinių Daiktų, Pečių,?

Kvarbų, Varnišlų, Cinuoja, ;!
Lieja ir Stogams dangalų < 
1169 East 79th SU N. E. J;

Princeton 1387-K !■

vietos užtektinai yra: bet tūli 
Saliamono galvas sakė kad ten 
“bus permaža“” ir reikia, sam
dyti salė.

Antru atveju p. Ivaškevičius 
kalbėjo apie Lietuvos vidujinius 
reikalus ir apie gryžusius į Lie- ’ 
tuvą Amerikiečius kurie paskui 
vėl bėga atgal j Ameriką keik
dami kad negalį Lietuvoj gyven- , 
ti. Jis sako jog taip bloga ten 
nėra, ir norintiems galima gy
venti ir užsiėmimas rasti. Bet 
jeigu kas važiuoja ponauti, arba: 
girtuokliaut tai, tiesa, tie turi 
atgal bėgti. Taipgi pajuokė ne
kilti uos Amerikiečius kurie už
sidarę kambariuose mokinasi 
kaip geriau pataikyt ponioms 
rankas bučiuoti. Jo kalba ma
tomai žmonėms patiko, ką liu
dijo ramus užsilaikymas ir nu
tildymas nenuoramų. Tie ne
nuoramos tai musų bolševikai, 

-kurie pabaigus kalbą pašoko su 
savo paikais ir desperatiškais 
klausimais, ir bėdavodami kad 
Amerikiečių aukos sulaiko Lie
tuvą nuo susidėjimo su Rusija. 
Girdi: “Neduokit aukų tai tuoj 
susidės su Rusija.” Į tuos jų 
klausimus kalbėtojas atsakė tin
kamai; bet jie matomai norėjo 
sukelti lermuką, bet vargšams 
nepavyko. Ypatingai dlraugas 
A. Bilda, kuris taip buvo prisi
traukęs naminės (mat iš jos vi
rimo jis dr gyvenimą daro) kad 
rods nose žemę ars, ir dar kal
bėtojui kalbant jis pradėjo bum
bėti ; bet iš publikos gavęs griež
tą ‘^nutilk”, turėjo nusiraminti. 
Vėliau po prakalbai jie visi pra
dėjo kvailioti it vilkai, bet tapo 

' nutildinti. Toj pat salėj, metai 
1 atgal, kalbant Natkevičiui ir 
1 žygeliui, norėjo palermuoti iš 
• “Garso” varlamušiai, o dabar 
■ Trockiniai. Bet kaip vieni taip 

ir kiti it vilkai tapo publikos nu- 
uiti. Lietuvos Sūnūs.

RED. ATSAKYMAI
Ponas C. S. sakosi turįs Lie

tuvos Laivyno Bendrovės šėrų, 
ir nežinąs kas pasidarė su ta 
Bendrove kad nieko apie ją ne
girdi ir jokių žinių iš pačios fi
ves negauna.

Atsakymas: Lietuvos Laivy
no Bendrovė gyvuoja Kaune ir 
turi Savo laivus ant Nemuno ir 
Baltijos jūrių. Kiek mums ži
noma, ta Bendrovė buvo pasi
skolinusi pinigų iš Lietuvos že
mės Banko, tą skolą ji jau su
grąžino Liet. žemės Bankui per
eitais metais. Platesnių žinių 
apie Bendrovę mes neturime.. 
Turintieji reikalo tegul kreipia
si j tos Bendrovės pirmininką M. 
Yčą (Laisvės Alėja, N. 66, Kau
nas, Lithuania), arba į buvusį 
Amerikoje Laivyno organizato
rių Dr. Joną šliupą (Prek. ir 
Pram. Bankas, Šiauliai, Lithua
nia).

DR. V. KUDIRKOS DRAUGYSTĖS 
VALDYBA

Antanas Žukas ............ Pirmininkas
652 E. 102nd Street

Kairukštis .... Vice Pirmininkas 
500 E. 143rd Street

K. Yurgilas .......... Finansų Rašt.
1125 E. 79th Street

J. Ruškis .... Protokolų Raštininkas 
3101 Church Av. N.W. Lincoln 4646R 
P. Akšis............................ Iždininkas

8206 Euclid Avenue

K.

V.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS tSt!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. e Street 
Cleveland. Ohl*.

Naudingiausias Laikraštis iš Lietuvos

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

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

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

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

“TRIMITAS” eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis. Jo kaina 
Lietuvoje metams 7 litai 60 centų; pusmečiui 4 litai. Amerikoje 
metams $1.60, 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, lit 

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

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

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metamu Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00. ™

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

“VIENYBĖS”
V AGENTŪRA

'KELIAUK LIETUVON
ĘMįjįf IR Iš LIETUVOS

‘VIENYBĖS’ AGENTŪRĄ
VIENYBĖ parduoda laivakortes 

.JįĖĮ 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 Kelionė* Knygelių 
kuriose rasite aprašyta kelionės reikalus ir smulkiai nurodyta kaip 
galima atsiimti gimines iš Lietuvos.

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI. 
Adresuokit:

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus”

Pienas yra vyriausias maistas — 
kuomet tyras. Jis sunkiausia išlai
kyt tyrą — kuomet šviežias.

Jokis maistas taip greitai neišvys
to bakterijų kolonijas, kurių tūlos bu
na priežasčia baisių ligų. Tečiau jo
kis maistas nėra taip labai maistin
gas ir sveikas — kuomet tyras ir 
šviežias.

Vaikams ir suaugusiems šitoks pie
nas yra tikriausias gyvybės gėrimas. 
Jis yra didis kūno būda va to jas ir jie- 
gų pridavėjas. Kvorta ant dienos 
ypatai yra geriausia porcija. Tokia 
dalis galima gerti kasdien šviežio ar
ba imant dalimai iš pieno darytais 
produktais.

Daugelyj vietų sunku gauti tyro 
pieno ir lygiai sunku išlaikyt tyrai. 
Žmonės taip būdami vi s tiek turi jo 
turėti kaip' ir kiti. Kiekvienas turi 
jo turėti.

Ką, tada, reikia daryti ? Tam yra 
paprastas atsakymas.

Naudokit Borden’s Evaporated Pie
ną.

Netoli 65 metai atgal Borden Com
pany išdirbo būdą darymui tyro pieno 
kurj butų galima gauti bile vietoj ir 
bile laiku.

Kad butų galima tikrai padaryti 
tyrą, šviežią pieną tam tikslui, jie 
pabudavojo pirmutinę savo dirbtuvę 
netoli pievų kur karvės ganėsi. Kož- 
na sekanti Borden dirbtuvė irgi ra
dosi tokioj vietoj. Pienas kuris eina 
j Borden dėžes yra tyriausias ir rie
biausias kokj galima gauti. Dadėjus 
vandenio jis tampa gardžiu gėrimu— 
geresnio skonio ir maistingumo ver
to tiktai geriausio šviežio pieno.

Naudokit' jį virimui, nes jis užga
nėdins visaip naudojant. Daug pa
togesnis ir ekonomiškesnis.

Kiek tik reikia jo galima laikytis 
šėpoje—patikėtinas dalykas visados 
ant rankų. Jis buna geras bile kli
mate per ilgą laiką. Net po atidary
mo dėžės, jis bus geras keletą dienų 
ledų šėpoj arba šaltoj vietoj. Juomi 
galima padaryt skanią zupę, sosus, 
prieskonius, ir prie virimo galima ji 
panaudot kaip bile šviežią pieną.

Jokis kitas maistas taip svarbus 
prie kasdieninio valgio negalima gau
tai taip idealėj formoj. Todėl tai 
Gail Borden ir jo užvesta ištaiga pa
tapo visų laikoma kaipo tikras gera
daris.

Eikit pas savo groseminką šian
dien ir užsisakykit kelioliką dėžių. 
Bandykit ji kur tik pieno reikia.

OT, KNYGŲ! STAČIAI 
IŠ KAUNO!

KAUNO ALBUMAS — $1.00
Didelis albumas su 104 pa
veikslais svarbiausių Kau
no dalių, budinkų, įstaigų, 
bažnyčių. Nedaug jų ga
vome. Reikalaukit tuojau.

PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE
MĘ — 75c

Graži apysaka, 116 pusi. Iš 
Vengrų kalbos versta. Jų 
taipgi nedaug gavome. Pa- 
siskubinkit su užsakymu.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

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 Rašt 

1624 Polk Street
ZIGMAS KIELĖ - - Susin. Rašt. 

1336 Jackson St.
K. ŠVAIKAUSKAS - - Kasierius 

1550 Jackson St.
Iždo Globėjai: Anna J. Smitas, DPR.
J. Malinauskienė, Kat. Sakalauskaitė. 
Revizoriai: K. Sakaaluskaitč, G. Šer- 

kšniutė, F. Jonaitis.
Direktoriai: Jos. žaramskis, C. Saka
lauskas, Wm. Kalinauskas, Ed. J. Žu
kauskas, F. Jonaitis, Anna J. Smitas, 
Ben Tęakšelis, Jos. Vamagis, 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, Susinešimų Rašt.

“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.

Ž LIETUVIŠKA į 
:■ VALGYKLA | 
:■ 1419 E. 21 Street |
!■ Patogi Lietuviams Užeiga. 

Jurgis Garmus. į

BUČERNE IR 
GROSERNE 

1417 E. 21 Street 
čia galima gaut visų reik

menų valgymui. 
Jurgis Garmus.

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

Pain-Expellerlu 
ant skaudamų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganė
dinantis, malonus palengvėji
mas tuojaus užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vaisbaženklį.

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

Supply
8401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Rangas ir Apinčs 

Speciališkumas. 
8707 BUCKEYE RD.

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Antanas Bartkus

Geriausia proga dabar nusitraukti visokius paveikslus — 
vestuvių, visokiu grupių, pavienių, bei vaikų. Tapigi ku
rie turit paveikslus iš Lietuvos, mažų, ar senų, juos padi
dinu. padarau ir naujus, ir pritaikau gražiausius rėmus. 
Darbas garantuota ir viskas padaroma gražiai. Ateikit:

1197 East 79th Street Cleveland, O.
Tarpe Superior ir St. Clair Ave.

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis 
ramių pasiskaitymų, naudingų moksliškų straips
nelių, ir svarbių žinių, yra riaudingas kiekvienam 
Lietuviui. Kas jį užsirašys Lapkričio ar sekančio, 
gruodžio, mėnesio bėgiu, gaus gražių dovanų kny
gomis, ir gražų sieninį kalendorių. Užsirašykit 
dabar, turėsit nąudingą 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. |

.................."iiiiir.iiiiii:iiiiiiiiii:tiiii»i:iiiiiiniiiiiiiitiiii»»»»iiniiitiitiiiii!'ii'iiiin

SANDARA
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

LEIDŽIA A. L. T. SANDARA
"Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

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

KELIAUKIME KARTU!!!
Kas žadate keliaut į Lietuvą šia vasarą, 

keliaukite kartu! Gale gegužės, arba pradžioje 
birželio mėnesio, aš keliausiu aplankyt Lietuvos 
pirmą kartą į 32 metu. Su manim keliaus dik- 
tokas būrelis musų vientaučių. Keliausime ge
riausiu laivu ir trumpiausiu keliu. Kuo daugiau 
tai linksmiau.

Ko didesnis būrelis tuo linksmesnė bus mu
sų kelionė. Taigi jeigu rengiesi, parašyk mu
mis tuojaus laišką, mes prisiusime blankas dėl 
pasporto ir visas informacijas kaslink kelionės. 
Pampinsiu pasportą, pampinsiu afidavitą su- 
grįšt atgal į Ameriką. Kas norite leist savo 

■ žmoną su vaikais, dabar turite geriausią progą, 
nes visą kelionę aš pats prižiūrėsiu pasažierus 
ir jų bagažus, taip, kad kelione bus smagi ir vi
su kuom aprūpinta. Nelauk, rašyk tuojaus, 
laikas susirengt į kelionę. Nežiūrint kur gy
veni, rašyk mumis laišką, mes kuogražiausiai 
jus išrengsime iš namų ir kartų keliausime Lie
tuvos aplankyt.

Kas nori parsivešt gimines savo iš Lietuvos, 
visus kviečiam kreiptis pas mus, gausit visas 
informacijas. Mes turėdami savo atstovą Kau
ne, kuris geriausiai patarnauja iškeliaujan
tiems iš Lietuvos. Pinigus siunčiame į Lietuvą 
LITAIS ir DOLERIAIS saugiausiu ir geriau
siu budu. Kviečiame kreiptis pas mus.

M. Paltanavičia,
15 Millbury Street, Worcester, Mass.
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į Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese :į
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153 !■
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KOKIE ATEIVIAI LEI
DŽIAMA l AMERIKĄ 

IR KOKIE NELEI
DŽIAMA

sius Pilietybės popierius: vai
kams pas tėvus, tėvams pAs vai
kus, senukams pas anukus, se
serims pas brolius ir 'broliams 
pas seseris. Keliaujantieji pas 
tolimesnius gimines, ar pas ne-

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų 

Wm. Abel Salėj 7017 Superior Ave. 
Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus

Kastanto Norkaus priėmimui 
nedėlioj rengiama draugiška va
karienė Goodrich cottaige, ant E. 
31 gatvės, nuo 7 vai. vakare.

K. Norkus, kuris yra United 
States Linijos atstovas Kaune, 
jau kelios savaitės vieši Ame
rikoje. Į Cleveland^ atvažiuoja 
iš C hi ąa gos, sustodamas Detroi
te.

K. Norikus papasakos dalyvau
jantiems daug indomių dalykų 
apie Lietuvą. Bus vakarienė, po 
to įsalėj (bus šokiai.

Kurie norėtų dalyvauti vaka
rienėj malonės iškabto pranešti 
P. J. žiuriui, 2186 E 70 St., tele- 
fonuojant Randolph 5678-W.

Pranešimas. Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas laiko savo 
susirinkimus kas antrą seredą 
kiekvieno mėnesio. Klubo viri
muose, 1306 RusseM Rd. (prie
šais Lietuvių salę), nuo 7:30 v. 
vakare.

Klubas prašo ateiti ir prisira
šyti j jį naujų, nes jauniems ir 
seniems yra daug smagiau lai
ką praleisti drauge. Klubas tu
ri-savo bilijardą nariams dykai, 
taipgi yra ir daug kitų žaislų 
laiko praleidimui. Reiktų vi
siems Klube prigulėti.

Raštininkas Ad. Padegimas.

Clevelando lošėjai “Juozapo ir 
Zelboros” ir “Paraono Sapno” 
išvažiavo i Pittsburgą šie: K. S. 
Karpavičius, A. Lapinskas, V. 
P. Banionis, St. Reikus, Ona Vir- 
bidkiutė, A. Aržuolaičiutė ir M- 
Karužių te. šalip jų važiuoja 
keletas pašalinių-. Karpavičius 
išvažiavo pėtnyčioj visko ap- 
tvarkymui, kiti išvažiuoja suba- 
tos ryte.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas atsibus nedalioj, 
6 d. gegužio, nuo 2 vai. po pietų, 
Flynn salėj, 5309 Superior avė.

Nariai malonėsit atsilankyti, 
neis turim du mirusiu draugu, ir 
yra šiaip daug svarbių reikalų: 
turime nuspręsti Salės Bendro
vės prašymą didesnės paskolos, 
ir kitus dalykus, ką buvo atidė
ta nuo pereito susirinkimo.

Norintieji prisirašyti taipgi 
kviečiama ateiti.

A. Žukas, Piimiriinkas.

Antanas Karpavičius, “Dir
vos” redaktoriaus brolis, utar- 
ninke atvažiavo iš Providence, 
R. I., ir žada čia apsibūti parsi
traukęs savo šeimyną.

Moteriškų drapanų siuvėjai 
nuo gegužio 1 d. gauna padidi
nimą algų abėlnai imant po $4 
(savaitėje. Nors darbininkams 
bus geriau, bet moterėlės turės 
po vieną andaroką mažiau ’turė
ti.

“Samoobrazovanije” — tokiu] 
vardu (ar bent tokiu paaiškini
mu prie Lietuviško vardo) išėjo 
Clevelande naujas■ laikraštis — 
ar kaip jį ten kitaip pavadinus.

Kaip patįs jo rašytojai paaiš
kina: “Dėlto ir musų laikraštis 
pavadinta ‘Apsišvietimas’ (ang
liškai: Self-education; rusiškai: 
Samoobrazovanije)."

Jau iš to galima spręsti kas 
tą laikraštį leidžia — tai Rusų 
draugai, atskilėliai nuo visokių 
kairiųjų ir diar kitokių, bet ben
dri sovietams ir bolševizmui.

Kadangi dadėta paaiškinimas 
Rusiškai, kpdel nedadėta ir žy
diškai: nes kiek bednro Rusai 
su bolševizmu turi, tiek turi ir 
žydai.

šis “Apsišvietimas” yra dar 
vienas iš daugelio musų “irtų” 
(net nežinia nei kaip juos vadin
ti, tiek sykių kailį mainė) žais
lų darbininkus vilioti žadant iš
gelbėjimą. Kiek tų lizinų pra
ėjo, kiek jie prižadėjo visko dar
bo žmonėms, ir tuoj užėjo nau
ji, tuoj ėmė griauti pirmtfshių- 
jų “izmą” sakydami jog šie ne
išvaduosią darbininkų, va kada 
mes paimsim tai padarysim!

šis numeris yra pirmas išviso, 
leidžiamas “Amerikos Darbinin
kų Apšvietos Draugijos”, mėne
sinis, 16 puslapių. Tos draugi
jos organizatorinis pasirašo: J. 
Dovydaitis, J. Daraška, V. Už
kuraitis, J. Bružas, Wm. Geibes, 
K. Rugienius, I'. Janušauskas.

“Mes esam užaugę žmo.ięs, 
turim dirbt savo pragymenimui, 
negalim eit į reguleres mokyk
las, kur mus kiti mokintų, švies
tų, — o pagalios ir tokių moky
klų, kokių mums susipratusiems 
proletarams reikia, turėtume 
jieškoti tik už šimtų mylių. Dėl
to mes patys švieskimės.”

Teisybę pasakė sykį Dr. ,Še- 
moliunas: “Musų bolševikai yra 
susipratę, bet neapsišvietę”. Jie 
galiaus tą pamatė. Tik kažin 
kaip jie patįs apsišvies, nes to
kių mokyklų kokių jiems reikia 
yra tik Rusijoj (turėjo būti pa
sakyta “už tūkstančių mylių”). 
Na tai ir išeis taip: iš samoob- 
razovanijos pavirs tik rupūžės, 
svolačiai, buožgalviai, ir daugy
bė kitų gyvūnų į vietas tų kurie 
.dabar žmonių galvas nešioja.
. Darbininkų šventės visai ne
paminėta.

Samsonas.

Imigracijos įstatais neįleidžia
ma Į Suvienytas Va'lstijals šių 
keleivių:

1) Visų kurie turėdami 16 ar 
daugiau metų amžiaus, nemoka 
rašyti nei skaityti savo kalboje.

2) Sergančių alkių liga "Tra
choma” ir šiaip bjauriomis lim
pančiomis ligomis.

3) Užkontraktuotų darbinin
kų, ar taip sakančius! kad turi 
“tikrai pažadėtą darbą” Ameri-

__ .. ___________o___p_. koje.
Akrono ramus veįkėjas, Vin

cas Slesoraitis, 'apsirgo, turėjo 
galvos operaciją.

Darbštus vaikinas, Justinas 
Sarafinas, išvažiavo New Yor- 
kan. Vaikinąs buvo doras, ka
riavo prieš romuviškiuB, ir jų 
blogus darbus pranešdavo vi
siems. Ypač Vasiliausko iš Bal- 
timorės darbus jis apipasakoda
vo, kuris SLRKA. vardu Skriau
dė parapiją; Užtai romuviškiai 
atkeršydami Serafinui paleido 
gandus buk jis sau galą pasida
ręs.

Jonas Sarafirias per tarpinin- 
kystę Rodavičiaus palei Lietu
vių bažnyčią nusipirko namą.

Gavę žinią kad neužilgo “Va
nagas” išlėks iš savo, lizdo ro
muviškiai iš baimės pradėjo dre
bėti.

AKRON, OHIO
Balandžio' 29 d. šy. Juozapo 

Draugija Lietuvių šy. Petro po- 
bažnytinėj salėj pirmu kartu 
vaidino teatrėlį, “Kuprotas Ože
lis", Beleckių vaikiai dek|ame(vo, 
K. štaupas su savo choru daina
vo, V. Puišis prakalbą įsakė.

K. Butelis apskundė teisman 
bolševiką Joną Mačerauską ant 
$10,000. Butelis dirbdamas per
eitą rudenį pas Mačerausiką su
sižeidė koją, liko šlubais; papra
šius nors mažą atlyginimą, kur 
tau ką iš bottšėviko gaus.

turinčius pilietybės popierių, yra 
skaitoma antroje eilėje, o netu
rintieji Amerikoje giminių — 
trečioje eilėje.

Kelionės reikalus geriausia 
aprūpina

7907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio.

(Vietiniams: Ofisas atdara iki 9 vak.)

Meiženis.

mėsos pabranginimą, 
iš 40,000 Žydelkų Cle- 

pa'skelbė streiką ir boi-

Prieš 
Diduma 
velande 
kotą košerinėš mėsos krautu
vėms, kurių čia yra 110, kada 
mėsa pakilo po 8 'iki 13 centų 
ant svaro. Pakėlimą mėsos bu- 
čeriai aiškina tuomi: visos pir
kėjos reikalauja kad butų nu- 
pjaustoma nuo mėsų taukai ir 
išimama kauliai pirm vožijarit — 
dėlto negalima mėsą parduoti 
sena kaina.

Cukraus kainai pakilus, viso
je šalyje, ir Clevelande, ėmėsi 
organizuotis moteris ir kovoti 
prieš augštas kainas. Lietuvės 
irgi turėtų prie to prisidėti. Ka- 

ivai gali naudoti Borden’s pieną 
kuris yra saldytas, na ir nemo
kėti po 11c ai- tam panašiai už 
cukraus svarą. Kituose atve
juose bandykit apsieiti be cuk
raus gamindamos valgiu's kurie 
cukraus nereikalaują.

Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS - -------- 25c
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ -----...................... ’ -26c
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ -------- 15c

Kreipkitės j “Sargybos (Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N. Y.

Youngstowne, O., vienas’ vai
kinas iššoko be sustojimo 132 
valandas, nubraukdamas visus 
kitus ilgo ^šokimo rekortluis, ir 
sako butų galėjęs dar šokti il
giau, bet šventadienio įstaty-

mas draudžiantis šokti jį sulai
kė.

Baltimore, Md., keli vaikinai 
ir viena mergina dar tampėsi po 
grindis po iššokime 161 valan
das.

TMD. vajus. Rengiant leist di
deli veikalą — “Istorijos Brai
žiniai” — kuris visais atžvil
giais bus svarbesnis negu visi 
kiti TMD. išleisti veikalai, ir di
dumu ir ffntalpa, Vietinė TMD. 
20 kuopa nenori kad dauguma 
norinčių tą veikalą gauti žmo
nių neliktų jo negavę, todėl per 
gegužio mėnesį paskelbia vajų 
prirašinėjimui naujų narių ir 
senųjų atnaujinimui, kad jie vi
si įgautų tą taip didelę dovaną.

Mokestis i Draugiją yra vos 
$1 i metus (su įstojimu $1.50).

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus gegužio 20 d. Goodrich 
name, nuo 2 vai. po pietų nedė- 
lioj. Org.

Clevelande gegužinė šįmet at
ėjo ir praėjo ramiai, beveik ne- 
patėmyta. Socialistai rengė pra
kalbas Kun. Tucker’iui iš Chica- 
gos, “darbininkai” rengė prakal
bas išlikusiam nuo bausmės W. 
Z. Fosteriui, komunistui.

Jokio proletariatiško ar radi- 
kališko išstato nedaryta.

Visai (kitaip šįmet darbininkai 
šventė jiems užmestą revoliuci- 
jonišką šventę, be kraujo pra
liejimo, be demonstracijų, kaip 
buvo keletas metų atgal.

PARDAVIMAI
PAR-

$300

$100

BĖGYJE

SUBATOJ ir PĖTNYČIOJ

GERAS KAMBARIS GYVENI
MUI del vieno vaikino, be val

gio gaminimo; kreiplkitės 1219 
E. 83 Street.

ir Skai- 
tėvukai 
jei ke-

Stampa 
su pirkiniais 10c. ar augčiau

Pavasarinis balius! Tokio ba
liaus Clevelandas dar nematė! 
Liet. Moterų Globos Komiteto 
Clevelando skyrius rengia gegu
žio 27 d. keisčiausią ir smagiau
sią balių kokio dar Clevelande 
nebuvo. Bus duodama dovanos 
už geriausius Lietuviškus ir 
Amerikoniškus šokius, taipgi 
viena didelė naujenybė ko dar 
neregėjot: “Bėgiojančios Ves
tuvės” — gaus dovanas tie ku-
nė ar (kurios daugiausia kartų 
apsives! Marė.

Gatvekarių darbininkai gauna 
padidinimą algų 5 centais į va
landą. Pakėlimas paliečia apie 
2,750 darbiniinkų.

Sustreikavo 500 budavojimo 
reikmenų išvežiotoji], tuomi su- 
tramdydami miesto gatvių bru- 
kavimą ir budavojimo darbus. 
Nesusipratimas kilo už algas.

Vienas susirėmimas buvo tarp 
streikerių ir streiklaužių kada 
pirmoj streiko dienoj, gegužio 
1 d., važiuojantį skebą užpuolė 
automobiliu važiavę vyrai ir ap
mėtė jį plytomis.

Nedėlioj automobilių nelaimė
si? užmušta 4, sužeista 14 ypatų.

Balandžio mėnesyje Clevelan
de automobiliais užmuštą 12 žm.

Nuo pradžios metų užmušta 
automobiliais 37, o pernai per 
tą pat keturių menesių laiką už
mušta tik 26.

Rengkitės .ant Salės Bendro
vės baliaus ir vakarienės, kiuri 
ivyks gegužio 19 d., subatos va
kare nuo 7:30 vai., Lietuvių sa
lėj. Porai įžanga tik $1.

SKAITYK IR PAGALVOK

AUTOMOBILIAI ANT 
DAVIMO

Oakland Six —
5 pasažierių —

Chevrolet 4.90 —
5 pasažierių —

R. R, STAKĖNAS
8216 Simon Ave (19)

4) Pripažintų paleistuviais ir 
kriminalistais prasikaltėlių abie
jų lyčių.

5) Esančių matomame nėštu
mo laipsnyje merginų ir našlių.

6) Neturinčių dar 16 metų ke
leivių kurių tėvai liekalsi Euro
poje, ar kurie keliauja kad ir 
pas tėvus, be globos užaugusio 
palydovo.

Įleidžiama į Suv. Valstijas šie 
ateiviai:

1) Nemokančios skaityti ir 
rašyti .moteris keliaujančios pas 
savo vyrus, o su jomis ir nemo
kantis rašyti ir skaityti vaikai 
iki 16 metų amžiaus.

2) Nemokantis rašyti ir skai
tyti tėvai virš 55 metų amžiauls, 
jei keliauja pas savo vaikus.

3) Nemokančios, rašyt ir skai
tyt visokio amžiaus motinos ke
liaujančios pas savo vaikus.

4) Nemokantis rašyti 
tyti visokio amžiaus 
(diedukai) ir močiutės, 
liauja pas savo anukus.

5) Nemokančios rašyt ir skai
tyt visokio amžiaus merginos ir 
našlės jei keliauja pas savo tė
vus.

z 6) Nemokantis rašyti ir skai
tyti 'keleiviai kurie gali priparo- 
dyti kad buvo savo šalyje per
sekiojami už religiją.

7) Visi nemokantys rašyti ir 
skaityti kurie išgyveno Ameri
koje nemažiau penkių metų ir 
gryžta atgal nevėliau šešių mė
nesiu po išvažįavjmo, o taipgi 
ir jų šeimynos.

8) Atkeliaujantieji neilges
niam šešių mėnesių laikui kelei
viai pirklybos (biznio), reika
lais dailės, ar atsilankymo rei
kalais, nors jie ir nemokėtų ra
šyti.

9) Sveiki ir darbui tinką žmo
nės, mokantis rašyti ir skaityti.?

Iškeliavimui į Ameriką reikia 
gauti Lietuvos Užsienių Minis
terijos pasportas, kuris išduoda
ma sulyg savo valsčiaus paliu
dymo. Tą pasportąturi pasira
šyti (pavizuoti) Amerikos kon
sulas Kaune. Kadangi Ameri
kon įleidžiamas Lietuvių Iškai
čius nedidesnis trijų nuošimčių 
visų Amerikoje gyvenančių iš 
Rusijos ir Lietuvos žmonių, tai 
Amerikos konsulas- vizuodamas 
pasportus dupda pirmenybę to
kiems kurie keliauja pas arčiau
sius gimines Amerikos pilie
čius, ar bent turinčius pirmuo-

NAMAI NAMAI NAMAI
Netoli E. 90 ir Superior, 2 šeim. 

šonas-šonu namas, 6 kamba
riai kožnam, kaina $11,000. Rei
kia įmokėt $3,000.
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 dideli 
kambariai kožnąi, 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 u'ž $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. Iri- 
eigos $175 į mėn. Kaina $14,500. 
Ant išmokesčio.
Netoli E. 70 ir? Superior, 4 šeim. 

mūras su 2 .eimynų medinė.
$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.

O

V O ◄ >

24-tu Sukaktuvių
Paminėjimas
DABAR ATSIBUNA

Milžiniški
Sutaupymai

APLANKYKIT MUSŲ

BARGAIN BASEMENT
DVIEJU PASKUTINIŲ DIENŲ

TIKRAS NAMAS
Nieko šiame mieste geresniame 
stovyj. Pirma gatvė šiaurėj nuo 
Superior, ir tik kelios durįs į va
karus nuo E. 79th; 7 dikti kam
bariai, visi intaisymai, sleitų 
stogas, akmens pamatai, o visų 
skiepas. $7,500. Galima gauti 
ant išlygų, šaukit savininką: 
Rand. 4619W, ar Mr. Graham

Main 17

Komai
Išgydoma naudojant 

HELAL CORN CURE
Garantuota visiškai išgy
dymui jusi’ komu bedu, 
arba gražinama ninigai. 

Kaina 50c. bonkute.
Užsisakyk šiandien tiesiog iš

Helal Chemical Co. 
5034 Montrose Avenue 

Chicago, III.

^Taupyk - Taupyk - Taupyk

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

PIGIAI PARSIDUODA Poolrui- 
mis ir rakandai del 5 kamba

riu. Kreipkitės 6221 St. Glair
(20)

MĖSOS PJAUSTYTOJAS rei
kalinga kuris nori prisidėti 

prie tos mėsinyčios pirkimo; 
naujas lysas prasideda spalio 1. 
Gera vieta, gyvenimui kamba
riai prie jos. — Kreipkitės “Dir- 
von” arba telefonuokit Rand. 
1669. (19)

Avė.

Prakaituojančios 
Pavargusios 

Atsiduodančios 
KOJOS

Išpardavimas $15 iki $20

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

Išgydoma vartojant HELAL 
KOJŲ LENGVINTOJĄ. Iš- 
bandykit bonką Helal kojų pa- 
lengvi'ntooj. Garantuotais vi
siškam išgydymui prakaituo
jančių kojų. Kaina $1.00 už 
bonką.

Pasitenkinimas garantuoja
ma arba pinigai grąžinama. 
Užsisakyk šiandien tiesiog iš

Helal Chemical Co.
5034 Montrose Ave.,’ 

Chicago, Ill.

Arklių Lenktynes 
Maple Heights Mylios Kelias 

Cleveland 
GEGUŽIO-MAY

19 DIENŲ — 5 — 29 19 DIENŲ
SEPTYNIOS LENKTYNĖS KASDIEN; PRADŽIA 2.30 

VAL. PO PIETŲ.
Didžiausias Pavasario Susirinkimas Kokis Kada Laikyta 
šiaurėje.- Suvirš 700 arklių. Paprastos Liberalės Laižybos.

Shukaras
Taffeta Šilko 
Canton Crepes 

Spausdintos Crepes 
Crepe de Chine 

Vienodo Tricoshams 
Drop-stitch Tricoshams

Astuoni šimtai nepaprastai gražių ir dailių dresių gauta dideliu 
kainų nupiginimu. Naujausi sezono modeliai visiems reikalams;" 
visokių spalvų, rudų, žalių, melsvi], juodų, pilkų. Beve'ik nepabaig- 
tina dygybė pasirinkimui;. Skiepe po $8.95.

Moteriški Ploščiai ir Apsiaustai po $ 1 A
Iš Poalire, Velour, Yalama. Suedine ir kitokių; gražių “ ■■ 

pavyzdžių, puikiai pasiūti, visokių spalvų. Skiepe specialiai po $10.


