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METAI VIII (VOL. VIII)

Anglija Siunčia Laivus 
į Rusijos Pakraščius

PIRMIAUSIA GALI UŠBLOKUOT RUSIJAI 
IŠĖJIMĄ Į KITAS ŠALIS JŪRĖMIS.

Rusija Nesibaido Anglijos Ultimatomo Reikalau
dama Pasisakyt ką Anglija Mano Daryt 

Rytuose Lysdama j Persiją.

Lietuvos Seimo Rinki
mų Pasekmės 

(L. Į. B. Telegramas)
Washington, gegužio 17 d. 

Eltos pranešimu, Lietuvos 
Seimo apitikriai daviniai yra

DARBAI
IK DARBININKŲ ŽINIOS

Akrone automobilių ratams 
gumų išdnbystės nujausdamos 
prasidėjimą apmažėjimo pirfd- 
mo, pradeda palengva mažinti 
produkciją.

Ohio valstijos angliakasyklos 
neturi perdaug, ar net visai, 
kompeticijos iš rytinių opera
torių; kadangi dabar rytinėse 
valstijose gero darbų ėjimo ir 
reikalavimo darbo ten pat.

East Liverpool, O., puodinin
kystės darbai eina beveik taip 
kaip karės laikais ir pasiekė di
džiausio veikimo savoj istorijoj. 
Dirbtuvės visos veikia beveik 
pilnu saiku.

Benson, Ariz., eksplodavo pa
rako fabrikas, nuo eksplozijos 
užmušta 4~ darbininkai. Trįs 
įstaigos budinkai suardyta.

Hertford, N. C., du gelžkelib 
darbininkai užmušta prekiniam 
traukiniui sulužus su tiltu.

New Yorke sustreikavo 10,000 
maliavotojų, bet< darbdaviams 
sutikus ant vistj darbininkų rei
kalavimų streikas sulaikyta.

Apie 7,000 mūrininkų sustrei
kavo sulaikydami $200,000,000 
vertės pradėtų budinkų ir na
mų 'statymo darbą. Mūrininkai 
reikalauja $12 Į dieną.

Netoli dar tie laikai kada dar
bininkai už 12 valandų darbo į 
dieną gaudavo $12 savaitėje.

Detroit, Mich. — Mirdamas, 
fabrikantas Simpson paliko sa
vo 83 darbininkams $175,000, 
kuriuos Įsakė išdalinti visiems 
tam tikromis dalimis. Vienam 
palikta $50,000, kiltos sumos ei
na mažyn, iki $300.

Bucyrus, O. Apie liepos 15 d. 
žada pradėti pernaują veikti ge
ležies ir plieno išdirbystė, Ohio 
Steel Foundry, kurioj dirbs 450 
darbininkų. Ta dirbtuvė stovė
jo nuo 1919 metų pavasario.

Chicago. — Pennsylvania gel- 
' akelio dirbtuvių darbininkai ga
vo padidinimą algų ant keturių 
milijonų dolarių metams, tas pa
liečia 55,000 darbininkų.

New Yorke kalbėdama^, bu
vęs West Virginia valstijos gu
bernatorius Cornwell pasakė jog 
anksčiau ar vėliau Amerikos an
gliakasiai pradės kovą už nacio
nalizavimą arba padarymą vi
suomeniškomis angliakasyklas.' 
Ta audra prasidės, sako jis, jei
gu dabar valdžios komisija da
ranti kasyklų darbininkų ir dar
bų aplinkybes paduos netinkan
tį darbininkams raportą.

Visoj Amerikoj didieji darb- 
daviai-fabrikantai pageidauja 
kad butų praplėsta ateivystė į 
Suv. Valstijas ir kad atvažiuotų 
daugiau paprastų darbininkų.

Amerikai ir Meksikai darant 
taikos derybas, 'darbininkų fe
deracijos atstovai irgi nori gau
ti toje konferencijoje vietos ir 
užžiurėtl tam tikrus reikalus pa
liečiančius darbininkus.

Suv. Valstijų ir Meksikos dar
bo federacijų atstovai jau pa
skirta, nors tikima kad darbi
ninkų atstovams bus durįs už
daryta į posėdžių salę.

Clevelande, Metalo darbinin
kų linijos skyrius No. 65 pa
trauktas atsakomybėn su reika
lavimu $16,000 atlyginimo už 
nuostolius paneštus dviejų dar
bininkų kurie sako skyriaus vir
šininkai neišdavė jiems leidimų 
eiti Į darbą.

Anglijos Kivirčiai su 
Rusija Nesibaigia

Londonas. — Bolševikų val
džiai suėmus Anglijos žuvinin
kus Murmansko pakraštyje, toli 
už tarptautinių vandeninių ru- 
bežių linijos, Anglija užprotes
tavo ir pasiuntė sovietų valdžiai 
ultimatumą reikalaudami pasi
teisinimo, atlyginimo ir paliuo- 
savimo suimtųjų. Rusai kalti
nama peržengimu prekybos Įs
tatymų ir jūrių plėšikų-piratų 
apsiėjimu.

Anglija rengia kariškus lai
vus greitam pasiuntimui į Rusi
jos vandenis, greituoju negavus 
iš Rusijos tinkamų užganapada- 
rymų. Taipgi sakoma jog An
glijos kariški laivai Viduržemi- 
riėse jūrėse pasiųsta linkui Dar- 
danelių.

Anglija, sakoma, ruošiasi prie 
ko nors daugiau negu diploma
tiškų ryšių sutraukymo su Ru
sija. ♦ * •

Maskva. — Rusija ką nors 
-turi ir prieš Angliją. Sovietų 
atstovas Londone, Krassin, pra
nešė Anglijai jog Rusija nega
li principe atsisakyti nuo savo 
pareiškimo pastarame atsakyme 
Į Anglijos ultimatumą. Sako
ma jog Anglija, nežiūrint dau
gelio sykių iš sovietų prašymo, 
nuo 1920 metų, nepareiškė ko
kis jos yra nusistatymais ir in
teresai Persijoje ir kitose rytų 
šalyse. Norima tame reikale 
sušaukti konferenciją, o ne ul- 
timaitulm'ais kalbėtis.

Rusija nori taikos tarp jos ir 
Anglijos. Sakoma jog Krasfsin 
kreipėsi į Anglijos valdžią su 
prašymu palaikyti dabartinius 
prekybos ir diplomatinius santi- 
kius tarp tų dviejų šalių ir to
liau.

Jeigu tarp tų dviejų šalių san- 
tikiai truktų, pirmiausia prasi
dėtų blokada Rusijos, ir Angli
jos kariški laivai uždarytų Ru
sijai išėjimą į kitus kraštus.

Rusijos Protestai
Lausanna. /— Sovietų Rusija 

prisiuntė tris protestus, Angli
jai, Šveicarijai ir Lausanne® su
važiavimui. Visi maždaug riša- 
si Su nužudymu užpereitą savai
tę sovietų atstovo’ Vorovskio, — 
Šveicarijos valdžia kaltinama ne
apsaugojime jo, o pati konfe
rencija už nedraugingą atsine- 
šimą link Rulsijds delegacijos.

Petrograde atsibuvo militario 
pobūdžio bolševikų demonstraci
ja prieš Angliją.

Banditai Nepaleidžia 
Amerikonų

šanghai. — Amerikonai ir ki
ti svetimtaučiai dar vis tebelai
koma Chirių banditų nelaisvėj, 
paimti keletas savaičių atgal už
puolime ant traukinio. Nelais- 
viai laikoma ant augšto kairio 
sename maldnamyje.

Nelaisviai badauja, nuvargę, 
sužeisti, laukia mirties jeigu ne
būt? tinkamai už juos banditams 
atlyginta arba kaip nors nebus 
jie įšgėlbėti.

Dubline vėl, po ilgo laiko radėją, produkcija net neužimtose . ... . < ,
dalyse mažinasi; darbininku su- mumc'3- Prasidėjo šaudymai ir 
mišiniai plečiasi. Markės maža užpuldinėjimai respublikonų ko- 
yertė yra to viteo priežastimi, , votojų ir Valstijos kareivių.

tokie:
Ūkininkų Sąjunga .... 14
Kr.-Demokratų ............ 14
Darbo Federacijos .... 12
Valst. Liaudininkų . ... 15
Socialdemokratų ...... 9
Mažumos ........ 14

BONAR LAW PALIKO 
PREMJERYSTĘ

Londonas. — Anglijos prem- 
’ jeras Bonar Law pasitraukė iš 

savo vietos delei nesveikatos.
Visoj šalyj apsireiškė suju

dimais ir partijų susirūpinimas 
kas liks ministerių galva. Bu
vo nuspėjama vienas iš šių: Lor
das Curzon, Stanley Baldwin, 
Lordas Derby ir Balfour.

Anglijos karalius, kuris ren
ka premjerus, pasikvietė kanc
lerį Stanley Baldwin ir pavedė 
jam premjerystę. ■ Jam liekant 
premjeru, galėję lieka senoji 
Tory partija, kurios nariu yra 
ir Bonar Law.

Baldwin yra iš paprastųjų, ne 
iš didžiūnų, kilmės'.

SUDEGĖ MOKYKLOJ 
77 VAIKAI

Camden, S. C. — Kilus gais
rui mokykloje Cleveland mieste
lyje South Carolina valstijoje, 
sudegė 77 vaikai ir jų tarpe ke
letas mokytojų. Laidotuvės at
sibuvo gegužio 19, su didžiau
siu viso miesto veiksmu.

NAUJA KOVA UŽ VILNIŲ TAUTŲ SĄJUN
GOS TARYBOJE

Rinkimų pasekmė? dar nėra 
galutinos ir užtikrintos, bet rei
kia tikėtis jog nedaug kuo pa
sikeis. Klerikalų pu'sė šitais re
zultatais laimi dvi vietas •dau
giau už kitais visas partijas.

Pirmos trįs paeiliui paduotos 
partijos yra klerikalų, tik įvai
riomis plunksnomis išmargin
tos.

Vorovskio Laidotuves ir 
Pasakos apie Revoliuciją

Maskva. — Laidojant Šveica
rijoj nušautą Rusų atstovą ar
timųjų rytų 'konferencijai, Vo- 
rovskį, kuris buvo sovietų pa
siuntiniu Italijai, įsikarščiavę 
komunistai- kalbėtojai šukavo 
jog to “draugo” nužudymas yrą. 
(ženklas ateinančios- pasaulinė® 
revoliucijos;

Pargabentas iš užrubežio Vb- 
rovskio lavonais Maskvoj priim
ta su didelėmis iškilmėmis; ve
žimas, grabas >1 r arkliai buvo iš
rėdyta raudonais kaspinais ve
žant lavoną per miestą. Pro
cesija buvo tokia didelė kad ėmė 
porą . valandų iki praėjo. Ple- 
ciuje sustojus prie padaryto pa
grindo nudažyto raudonai, lai
kyta kalbos — pagerbimui Vo
rovskio ir skelbimui pasaulinės 
revoliucijos. Kamenev, Mask
vos sovietų prezidentas, pirmu
tinis kalbėjo, pareikšdamas jog 
“Vorovskio kraujas bu|? sėkla 
ateinančios pasaulinės revoliu
cijos”; Kitas, Zinovjev, išrirei- 

Į škė jog pervažiavimas Vorovs
kio lavono — per Europą iš Lau- 
sannos iki Maskvai — buvo žy
me jogr revoliucija Europą irgi 
peršluos.

Kiti kalbėjo apie tolimųjų ry
tų ir artimųjų rytų politiką bei. 
gręsiantį skilimą 'sanitikhj tarp 
Rufsijos ir Anglijos.

61 Komisarai Nuteista 
Sušaudymui

Maskva. — Naujas pastangas 
dedant panaikinti bolševikų ko
misaruose norą-godumą pinigų, 
61 komisaras nuteista sušaudy
mui už kyšių ėmimą.• * ♦

Londonas. — Karl Radek, pa
žymus k pmunilstų propagandis
tas užrubežiu'ose, gal irgi papuls 
ant kartuvių ar sušaudymo. Jo 
darbams užrubežiuose buvo pri
duota 27,000,000 aukso rublių, 
kuriuos jis turėjo išdalint Tur
kijos, Egipto, Bulgarijos ir ki
tų šalių komunistams varymui 
propagandos. Jis dar neprida- 
vė atskaitų kur jis tuos- pinigus 
įdėjo.

Rojuje ar ne rojuje—pinigas 
vištiek kožnam meilu.

* * *
Londonas. —■. Rusų bažnyčios 

patriarko Tichono teismas atsi
bus liepos mėnesyje.

Meksikoj bomba suardė Suv. 
Valstijų konsulato namo prieš
akį. Sakoma eti esą raudonųjų 
darbas.

Ruhro Bėdos — Europos 
Bėdos

Dortmund. — Sunku perpi- 
statyt Ruhro klonį kolei jį ne
aplankai. Per keturias valan
das nuolat reikia važiuoti per 
industriales sritis, gatves darbi
ninkų gyvenimais apstatytas 
jungiančias vieną miestą su ki
tu. Ruhr turi 4,500,000 gyven
tojų, kurių 90 nuoš. yra darbi
ninkai. Tai ■ yra didžiiaulrias-in- 
dustrialis centras pasaulyje, ge
riausia specializuotų ir atsar
giai suorganizuotų darbų užve
dimas. Tyrinėjimas Ruhro gel- 
žikelių taip atsiliepė ant Prancū
zų inžinierių vado kad jis apsir
go ir palikęs viską turėjo vyk
ti namon!

Ruhro kova pasirodys reikš
mingiausia nuo 1914 metų ir jos 
pasekmės bus toliausia siekian
čios. Nuo Ruhro gyvavimo pri
guli Vokietijos gyvavimas. Ant 
Ruhro gerovės priguli didelėje 
dalyj Europos gerovė.

Pasaulio politikos šiandien su
situokę aplink Ruhrą, ir Euro
pos likimas, kabo ant svarstyk
lių. Viso pasekmė priguli, vi
siškai ant darbininkų. Viskas 
guli jų rankose, laimėjimas ar 
pralaimėjimas Ruhro kovoj;

'Komunistai, kurie Visada sa
kosi esą darbininkai ar jų užta
rėjai, gatavai nusistatę yra prieš 
Francuzus. Vokietijos komunis
tai pirmiau nori nusikratyt oku
pantų Francuzų negu Vokiečių 
kapitalistų.

Vokietijos valdžia gudriai da
ro mokėdama algas darbinin
kams Ruhre nors iš jų naudos 
negauna. Tokiu budu Vokieti
ja gauna visą galimą paramą 
prieš Francuziją — beginklį ko
vojimą. ramų priešinimuisi.

Essen. — KcmunfetamS sten
giantis išvesti angliakasius į 
streiką, susirėmime su policija 
vienas komunistais užmušta ir 
dešimts sužeista.

Turkai Gatavi Kariaut 
už Taiką

Lausanna. — Turkų valdžia 
matyt pasiryžus Įvykint taiką 
artimuose rytuose, ir tą nori 
padaryti kardu jeigu kitaip ne
bus galima. Visi kareiviai ir 
oficieriai iš Turkų armijos pri
sakyta sugryžti į vietas.

Turkų valdžia įsakė sovietų 
kariškam laivui atvykusiam į 
Konstantinopolį iš Smymos tuoj 
plaukti sau toliau nuo Turkijos.

Jeigu Turkija nori karės už
baigimui ginčų su Grekija, Gre- 
kai sako irgi gatavi kariauti.

100 Užmušta Brazilijoj
Buenos Aires, Argentina. — 

Šimtas Brazilijos sukilėlių tapo 
užmušta ir daugelis sužeista ko
vose su kariumene,

Audroj Žuvo 21 Žm.
Colorado, Tex. — Prėj us bai

siam cy’klonui-vūltrai per dalį 
Texas valstijos, užmušta 21 žm. 
Apie 200 sužeista, o apie 350 li
ko be namų. Nuostolių pada
ryta už $1,000,000.

12 Žuvo Eksplozijoj
Ensenada, Meksika. — Dvyli

ka ypatų užmušta ir daug su
žeista nuo eksplozijos prie Tux- 
pam, Meksikoj. Girtas žmogus 
numetė degtuką į bačką esenci
jos, iš ko įvyko sprogimas. Vi
si buvo suvažiavę pasilinksmi- 
n im ui-p iknikui. 

* * *
Los Angeles, Cal. — Iš Mexi

cali, Meksikos, pranešama jog 
užsidegus krutančių paveikslų 
teatrui žuvo 150 Chiniečių. Gai
srais padarė $5,000,000 vertėte 
nuostolių. Nuo teatro ugnis 
prasiplatino į aplinkinius namus 
ir privertė šimtus žmonių likti 
be pastogės.

« * •
Baltimore, Md. — Apvirtus 

valtelei upėj netoli Middleboro 
prigėrė keturi žmonės.

' • ♦ •
Montreal, Kanada. — Kana-j 

doš garlaivis, atplaukiąs iš Li- 
verpoolio, užėjo ant skalos ir 
apvirto. Visi 154 pasažieriai ir 
apie 250 darbininkų išsigelbėjo.

Nauja kova už Vilnių iški
lo Tautų Sąjungos Tarybos po- 
sėdyj kuomet ji susirinko Gene- 
voj balandžio 23 d. š. m. Musų 
valdžia padavė ten skundą ant 
Ųenkų kam jie be Lietuvos su
tikimo užėmė neutraliau juos
tą. Hymansas, tas neva geleži
nės logikos diplomatas, refera
vo tame Tarybos posėdyj.

Jo mintįs šiuo kartu buvo 
priešingos toms kurias jis ank
sčiau išdėstė ir Tautų Sąjunga 
jas patvirtino Hymanso projek
to pavidale. Trečias projekto 
punktas sako: “Vilniaus sritis

Amerikos pirmutinė Sąlyga įs
toti į Sąjunga yra — reformuo
ti pačią Sąjungą kad ji stovėtų 
ant doresnių pamatų ir nebūtų 
vien kelių valstybių naudingu 
įrankiu. Vilniaus likimas meta 
tamsią dėmę ant Tautų Sąjun
gos. Atmesdama Lietuvos pro
testą. ji parodė jog palaimina 
Želigovskio žygį ir Vilnių palie
ka Lenkams. Jei ji taip elgias 
tik po kelių metų savo gyvavi
mo tai kas bus toliau ? Tokio
se perspektivose ištikro galams, 
abejoti ar yrą mums naudos lik
tis Sąjungoj ir mokėti dalį jos

sudarys autonominį kantoną j išlaidų. Ar nevertėtų vilsai pra- 
Lietuvcte 'valstybėj....” Dabar sišalinti iš jos narių tarpo, kai- 
gi Hymansas 'skaito Vilniaus po protesto pareiškimą už ne
klausimą teisingai užbaigtu ir | padorų jos elgimąsi Vilniaus da- 
lilkviduotu. j lyke.

Karve Numėtė Trūkį 
nuo Relių

Šaunia, Kanada. — Netoli čia 
karvė nakties laiku užėjus ant 
gėlžkelio relių numetė nuo bėgių 
pasažierinį traukinį; Lokomoti- 
vate apvirto, sulaužydamas, inži
nieriaus koją. Karvė tik sun
kiai sumušta.

Ekskursija Lietuvon
Gunard Linijos kita, ekskursi* 

ja i Lietuvą bus Mauretania lai
vu gegužio 29 d. ir ją vadovaus 
C. G. Lukši's. Pribuvus į South- 
amptoną keleiviai bus perkelti 
ant kito laivo kuris plauks į Pi- 
liavą. Paskui traukiniai paims 
juos ir išvežios į vietas.

Mirties Pabučiavimas
Media, Pa. — Pasibučiavęs 

ans susitaikymo su slavo pačia,' 
su kuria buvo susipykęs ir per- 
sis'kyręs, J. Datorški, buvęs ka.- 
reivis, apkabinęs savo pačią vie
na ranka, kita išsitraukė revol
verį ir ją peršovė; paskui atsu
ko šautuvą sau ir nusišovė.- Ji 
gal pasveiks.

Galvanauskais savo karštoj I 
prakalboj kritikavo Hymanso j 
pranešimą ir kaltino Lenkus už' 
neteisingą neūtralinės zonos už
ėmimą. Jis atmetė Ambasado
rių nusprendimą kaipo simau- 
giantį / Lietuvos nepriklausomy- J 
bę ir būvį. Vienok T. S. Tary- Į 
ba atstume Lietuvių protestą ir j 
priėmė Hymanso pareiškimą. 
Tuomet Galvanauskas pasilaikė 
sau teises kreiptis Į busimąjį 
visuotiną Tautų Sąjungos po
sėdį. Bet ką. pafeakys tas vi
suotinas susirinkimas, kurs tu
pės Įvykti netolimoj ateityj ? 
Ar pradės jis vėl nagrinėti zo
nos klausimą ir Lietuvių-Lenkų 
ginčą? Sulyg Ambasadorių nu
sprendimo, konfliktas del Vil
niaus baigtais, todėl /Sąjunga 
vargiai ar bute tiek bešalė kad' 
pareikšta jog baigtas neteisin
gai? Jeigu Sąjunga bijo kištis 
į Ruhro dalykus, tai nuo Vil
niaus ji kur kas greičiau nu
siplaus rankas.

Sąjunga yra vieta kur visų 
šalių atstovai parodo savo iš
kalbingumą, vartodami augštuš 
ir gražius žodžius lygybės bei 
teisingumo, bet tas viskas pa
silieka tik žodžiais. Tikrenybėj 
naudojamasi senovės taktika.: 
intrigomis ir veidmainiavimu. 
Dvi, trįs didžiosios valstybės ir 
jų pavaldiniai veda visą Sąjun
gos politiką neduodami balso 
mažesnėmis tautoms. Ne del 
stokos teisių mes netekom Vil
niaus, bet dęl naujo Santarvės 
valstybių imperializmo, kurios 
nori pasiekti pirmenybės, ne tik 
Europoj bet ir visame pasaulyje. 
Vilnius' yra tojo imperializmo 
auka.

Yra blaivių politikos vyrų ku
rie kovoja su tokia padėtim su
sidėjusią po didžiosios kairės.

Jeigu mes neturėtume vilties 
kad Sąjungos idealai ir žmoniš
kumas pagaliaus paims viršų 
ant nešvarios politikos kurios 
ji dabar laikeisi tai Lietuvai par 
tartume nukratyti savo kojas 
nuo Sąjungos dulkių 'ir padėka- 
voti jai už meškos patarnavimą. 
Bet dabar, būdami nariu, turi
me priešintis užgrobimo politi
kai.

Kada nors. Sąjungą dar turete 
Įsimaišyti.į Lenkų-Lietuvių kon
fliktą, nes Lietuva neatsisakd 
nuo.- Vilniaus ir neužima priskir
tos jai zonos. Tarp tų dviejų 
kraštų pasirašyta tik paliaubos, 
bet nėra taikote', be ko betairpi- 
niai diplomatijos ryšiai negali
mi. Kol nebus taikos musų ben
dradarbiavimas su Lenkais var
giai ar feus galimas net Klaipė
doj ir Nemuno upėj. Tas žino
mą sukels trukšmo Santarvės 
tarpe. Bet musų dabartinis už
daviniu ginti visomis pajiegomis 
Lietuvos Vilnių, ir reikalauti 
kad jo likimą išspręstų tarptau
tinė bešalė įstaiga, o ne Amba
sadorių Taryba.

Del šių principų mes kovojom 
I ir kovosim Tautų Sąjungoje ir 
už jos sienų.

> M. V—la.

Vokietija Daug Tures 
Mokėt Amerikai

Washington. — Suy. Valsti
jos reikalauja iš ^Vokietijos at
lyginimo $1,479,064,313.92. Pa
ti S. V. valdžia reikalauja $366,- 
11.3,000, o mažesnėmis sumo
mis yra net 12,416 piliečių rei
kalaujančių atlyginimų, kurių 
mažiausia yra tik $1.

Už nuostoliui nuskandinant 
“Lusitania” reikalaujama $22,- 
606,000.
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Iš Lietuvių Gyvenimo. |

250 darbininkų paleidus visas 
mašinas Į darbą.

Toliau buvo patiekta sumany-

Zaramskis, F. Jonaitis ir Vla
das Bartkevičius ; J. Skinderis 
ir D. Riauka, abu iš Clintono; 
J. A. Petrošius ir ‘jo sūnūs, me
dicinos studentas. ‘Taipgi Dr. 
Smitas sakė kad vakacijų laike 
paleisiąs visus Gary State Col
lege studentus su savo automo
biliu del šio maršruto. «

Aš patariu kiekvienam (prisi
rašyti prie Amerikos Lietuvių 

Į Politikos Klubo ir užisisakyti 
Dirvą” ant visų metų.

Gary’s Studentas.

nes, milicijos, valdininkams, stu
dentams, ir abelnai. Taipgi fi
ve turi įsteigus nuosavą maga- 
ziną-krautuvę, iš kurios parduo-J mas kad visi dalininkai baigtų 
da rdbUs į kooperativus ir pri- išpirkti likusias akcijas ir išlei- 
vatines krautuves po visą Lie- stu's 7% Vekselius. Tam suma- 
■tuvą. Pasirodo jog praeitais nymui pritarė diduma dalinin-

T. M. Draugijos Prakal- 
bų Maršrutas

Tėvynės Mylėtojų Dr-ja ren
gia gerb. V K. Račkauskui šio
se vietose eilę prakalbų apie T. 
M. D. reikalus ir sykiu apie mu
sų kultūros ir ekonomijos Idaly-

I GERB. q
I >Opragilo kampelioK 
= I

GARY, IND.
Gegužio 12 d. Amerikos Lie

tusių Politikos Klubas surengė 
pasilinksminimo vakarėlį, šia
me vakarėlyje dalyvavo gabiau
sios inteligentiškos spėkos.'— iš 
studentų, profesorių ir .protau
jančių individualų. Vakaras pa
darė gražų įspūdį net ir tarpe 
kitų tautų žmonių. Svetimtau
čiai grožėjos iš Lietuviškos in
teligentijos vakaro. Publikos 
buvo prisirinkę gana daug, ir vi
si beveik susipratę tautinėj dva
sioj, išskyrus “Draugo” korės-Į
pondentą. čionai ir “Draugo” Į CHICAGO ' ILL 
agentas įkišęs galvą pro duris 
stebėjosi kad jisai nesupranta Bendrovei 
kokia 'kalba kalbama. Viena Į kimas. Gei 
Lietuvaitė klausia: Kodėl jauni-'”“ 
kal tis neini į vidų ? Atsakė žmo
gelis 
Lietuvaitė nusišypsojus tarė 
jam: Tamista turi pasimokinti 
Lietuvių kalbos gramatikos. — 
šiame vakarėlyj buvo vartoja
ma kalba grynai Lietuviška.

Buvo aptarta kaip ir kokiu 
butu sutverti moterų ir mergi
nų draugiją, šitas dalykas bus 
vykdoma greitu laiku, nes Gary 
mieste nėra Lietuviškos tautiš
kos draugijos. Musų inteligen
tės, lįokiu bu'du, priverstos yra 
dalyvauti su Amerikonėmis mo- 

, terimis. -
Taipgi atvykę svečiai iš Val

paraiso ir Chicagos pasitarė su 
vidtiniais inteligentais kaslink 
platinimo “Dirvos”, ir kitų tau
tiškų laikraščių, šie asmenis 
pasižadėjo aktiviškai 'dirbti su
tverti daugiau skyrių Amerikos 
Lietuvių Politikos Klubo ir pla
tinti tarpe Lietuvių tautišką 
dvasią: Lietuvių kalbos mokyto
jas A. A. Tulys, studentas Gary 
State College Zigmas Kiela, J. Į'bai del visos Lietuvos kariume- linų.

v*«x*a**a* sų 'numurus ir enuiiuuiajos uaiy- 
metais buvo pagaminta gatavų įkų ir prižadėjo, įdek kas gali kus:

Gegužio 2&—Worcester, Malss.
” 28—New Britain, CL
” 29—Union City, Ct.
” 30—Ansonia, Oh
” 31—Kearny, N. J.

Birželio 2—Baltimore, Md.
3—Philadelphia, Pa.

” 4—Binghaimpiton, NY.
” 5 ir 6—Pitebuirg, Pa.

TMD. leidžia Wells’o ViSasvie- 
tinę Istoriją (“Outline of Histo
ry”—“Istorijos šešėliai”). Lei- 
dinis susidės iš trijų didelių to
mų, taigi Draugijai tuoj reika
linga daug pinigų del leidimo. 
Visose pažymėtose kolonijose ir 
kuopose nariai turi dirbti’ kuo- 
tvirčiausia kad gavus kuodau- 
giausi'a naujų narių ir išparduo
ti TMD. literatūros, šiose g. V. 
K. Račkausko prakalbose turi
me mes visi nariai suvienyti sa
vo spėkas kad kuopas padidinti 
ir Draugiją išauginti- dvigubu 
skaičium narių.

šiose rengiamose' prakalbose 
taipgi bus daug domės atkreip
ta į musų švdetimąsi, ypač į 
“Aulszros” sukaktuves, keturias- 
■dešimtts metų. TMD. Sltovi sar
gyboje apš vietos ir musų kultū
ros, taigi kiekvienais privalo į 
prakalbas latsilankyiti.

T. M. D. Centro Vald.

rūbų apie keletą dešimčių tūk
stančių kompletų. Nors prie 
Vokiškų markių staigaus- puoli
mo buvo sunkus metai‘ bizniui, 
vienok liko gerokai pelno iš siu
vyklos ir 'krautuvės.

Toliau iš raportų paaiškėjo 
jog Bendroyė turi įrengus elek
tros gaminimo stotį Tauragėje, 
su modermskoniiB mašinomis, 
kuri yra varoma vandens jiega. 
Prien vandeninės jiegos šiais 
metais parsigabeno iš Vokieti
jos “Dieze! Motorą” aliejum va
romą, kuris teikia apie 150 ar
klių jiegos., Tas motoras pri
statyta prie elektros Stoties ir 
bus naudojamas atsitikime Su
stojimo vandeninių turbinų. — 
Daigiausia elektros šunaudoja- 

Nors tą va-Ima šiame laike švietimui Taura
gės miesto ir gyventojų, kurie 
yra,įsivedę į Savo namus ir ke- 
lėtoj mažučių dirbtuvėlių elek
tros vielas. Taipgi šį pavasarį 
tampa pravesta elektros 
vielos į Tauragės dvarą, 
turiu kilometrų, 'kur bus 
dojama nemažai elektros

Prie elektros stoties yra stato-

vės “Rūbas” susirin- 
. Gegužio 11 d. Mielda- 

I žio salėj įvyko Amerikos Lie
tuvių Rūbų Išdirbimo Bendro- 

: Aš nesuprantu ką saikai. “Rūbas ’ dalininkų visuoti
nas susirinkimas.
'karą lietus lijo vienok susirin
ko nemaža dalis akcijoriierių. 
Kadangi buvo žinoma jog daly
vaus susirinkime tik ką sUgry- 
žęs iš Lietuvos B-vėls pirminin
kas J. Gudžiūnas ir vice pirmi
ninkas K. Mačiukas, šėrininkai 
su žingeidumų laukė Isulsirirtk-i- 
mo atidarymo ir geidė išgirsti 
jų pan’ežtų iš Lietuvos raportų, ma linų audinyčia ir verpinyčia, 

Apie 8 vai. vakare, Bendro-1 ir statybos darbas pradėta pra
ves vice pirmininkas K. Mačiu- j eitą rudenį. Gatavai tapo .pa
kas atidarė susirinkimą ir pa- dirbta cementinis pamatas audi- 
aiškino trumpoj kalboj apie su- nyčiai ir suvežta visos reikalin- 
sirinkimo tikslą, kviesdama vi- gos medegos kaip taip: apie 
sus dalyvaujančius imti balsą 500.000 plytų, kalkių, cemento, 
svarstymuose. ' Į ir medinė medega. Galutinas

Iš valdybos raportų paaiškėjo užbaigimas įstatymo prasidėjo šį 
jog Bendrovė yra nuveikus di-'pavasari, ir projektuojama galu- 
džiai svarbų darbą, Lietuvoj pra-Į tinai įrengti audinyčią iki atsi
eitais metais. Pavyzdžiui: turi, nančio rudens. Kiek buvo feu- 
įsteiguls Kaune vieną iš didžiau- prasta, linų audinyčia'bus dvie- 
sių rulbų siuvimo fabriką Lietu-Į jų augštų, su mašinomis apdir- 
voje, kuriame yra padirbama ru-1 bančiomis į 8 valandas 100 pūdų 

Prie tokios, skalės reikšis

akcijų ir paskolinta Bendrovei 
pinigų.

Kiek galima buvo pastebėti 
i po susirinkimo, dalininkai buvo 
patenkinti Bendrovės nuveik
tais darbais, dr džiaugės kad 
“Rūbas” atliko toki dideli ir 
svarbų darbą Lietuvoj. Neku- 
rie išsireiškė kad, girdi, “Rū
bas” yra tai vienintelė bendro
vė iš Amerikiečių suorganizuo
tų bendrovių kuri sugebėjo sa
varankiškai toki dideli ir išda- 
įįęs sunkų darbą nuveikti, kuris 
turi daug reikšmės visai Lietu
vai ir patiems bendrovės dali
ninkams. Kazys.

Į kiti paskui juos ėjo ir piešė 
ir lipino savo, ir kolei iš vie-

PADEKOS ŽODIS

srovės 
už ke- 
sunau- 
jiegos.

S. L. A. mariai visados gyvai 
atsiliepia į savo brolių šauksmą 
iš Užjūrio. Lietuvos įstaigos 
ne kartą yra gavusipš gausios 
pagalbos iš Susivienijimo, taip 
iš jo Seimų, taip ir iš kuopų.

Pirm poros savaičių, L. M. G. 
Komitetas išsiuntinėjo savo at
sišaukimus visoms SLA. kuo
pomis, ir jau pradėjo plaukti au
kos Lietuvos našlaičiams.

Pirmutines aukas prisiuntė:
SLA. 331 kuopa iš Frankfort 

Heights, Ill., per A. Radžiūną, 
Box 146 $7.50

VII-tas SLA. Apskritis, per 
S. Paukšti, 39 Hillside ave., Ed
wardsville, Pa. 25.00

Viso $32.50
Ačiū jums, prakilnios širdies 

Broliai ir Seseris, kad nepamir
štate nelaimingųjų Lietuvos na
šlaičių.

Lietuvių Moterų Globos Kom. 
Centro Valdybos Narės.

GERB. SPRAGILUI RA
PORTAI APIE SEIMO 

RINKIMUS
Kaip tas sakė, karaliai 

nuo sostų nugriuvo, prezi
dentai susišaudė, redakto
riai susikoliojo, ir poetai nu
pliko vis del tų šonkaulių, — 
taip ir gerb. Spragilas — 
užmiršo politiką. Kada Lie
tuvoj eina didžiausias suju
dimas, kaip buvo pereitą sa
vaitę, gerb. Spargilas tik a- 
pie šonkaulį ar su šonkauliu 
kalba.

Ir jeigu ne Slaptos Spra
gilų1 Sąjungos Spragilaičiai, 
skaitytojai nieko nežinotu-

no kaimo galo praeini irtvjfc 
ras iaplipdai, 'kitam gale li
pydamas paskutinį plakatą 
turi eit vėl išnaujo į tą galą 
kur pradėjai, ba jau būna 
nuplėšti ir užlipyti kiti.

Iši visų bažnyčių Slapti 
Spragilaičiai suvedė radio- 
triubas ir atsiko į vieną pu
sę į mažą gerb. Spragilo au
sį. Kunigų balsai girdėjos 
kai angelų giedojimas kaidą 
Marija žengė Į dangų, ba jie 
paleido savo gerkles 'kai pra
garo kipšai ir rėkė ant vi
sų kurie Ibal'suos už kitus ne 
už kristaus raitus kad pateks 
i pačias peklos gilybes van
denyje degti, ugnyj kirmy
ti, smaloj ilsėtis, pieskose 
maudytis, o kurie balsuos už 
kristaus ratus tie visi su ar- 
kaniuolu Gabrielių gers na
minę ar samagonką iš popie
rinių puodų, valgys su vidu
riais keptus karvelius pasi- 

' smeigdami ant bedievių kau
lų, ir jiems niekad saulė ne
užges ir niekad miegot ne
galės iš tos linksmybės ko
kią kunigai su davatkomis 
danguje turės.

Apsakė geriems žmone- i • n i • Y  _•
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M savaitės pi 
1 įoji| Lietuve 
įlįį o ir tai 
^pinoti tikru z 
neatėjo kiti 
^kos, vien a 
0g(B bet taip

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautiniu 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. 
TECIAU šioje šalyje daugelis tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais maisto produk
tais. ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei klausimas 
kas geriausia tiktų panaudoti.

SUPRANTANT tai, The Borden Company pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti dęl geriausio patogumovLietu- 
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

Lith

RECEPTAS No. 31

DŽIOVINTŲ BINSŲ ZUPĖ

SUDĖTINIAI
l'/j puoduko Borden’s 

Evaporated Pieno
1 puodukas džiovintų 

mažų binsų
1 */j kvortos karšto

vandenio
2 žiupsniai pėtruškų

’/z svogūno, supjaustyto Paprikos del skonio

kambliai celerių, 
kapotų
maža morka, kapota 
šaukštukai sviesto ar 
jo pavaduotojo 
šaukštai miltų

1 '/z šaukštuko druskos 
Yi šaukštuko pipirų

1
4

2

TYRAS ŪKIO PIENAS SU PALIK
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.

KAIP TĄ PAGAMINTI
Numazgok šabnlbonus (beans) ir pamerk 

šaltame vandenyje per naktį. Paskui nu
sunk, sudėk į randelį, sykiu su vandeniu ir 
daržovėmis, ir virink palengva iki šabalbonai 
suminkštės, per dvi arba dvi pusę valandos, 
laiks nuo laiko dadedant vandens kad visa
da butų bent kvorta. Paskui pertrink per 
sietą, dadčk evaporated pieną ir sumaišyk su 
sviestu kuris buvo sutrintas į grietinę su mil
tais. Pasudyk ir kaitink iki užverdant, nuo
lat maišant. Duok į stalą su croutohais, ar
ba testiniais krekeriais, vietoj mėsos, už
kandžiui, vakarienei ar pietums.

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

Jei norit žinot kaip, gamint su Bor
den’s Evaporated Pienu, išpildykit šį 
kuponą ir mes prisiusim dykai bile 
kurį šių receptų:
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

Vardas.

Adresas

unsweetened

Evaporate15
milk

Damijonaičių Kritinga ( 
Padėtis

Chicagiečiai Prašo Paremti 1
Gerbiami viengenčiai Lietu- i 

viai. Praeityje nekartą fazei- . 
peši į mus ypatos iš užjūrių, ! 
taipogi daug tokių turėjome čia I 
Amerikoje kurie nelaimės ir ne- ■ 
turto perblokšti šaukėsi musų 1 
pagalbos. Mes jų balso išklau- : 
sėmė ir nekurtus gana gausiai 
aprupinom, tarpe tų. buvo mums 
nežinomų asmenų ir neužsitar
navusių pararno1®; bet Amerikos ' 

i Lietuviai, turtingi dolariais h’ 
žmoniškais jausmais, visada pa
rėmė vargšus.

šiup tarpu, gerbiamieji, turim 
Chicagoje vieną šeimyną kuri 
yra be jokio apvilimo reikalinga! 
paramos. Ta šeimyna yra pa
žįstama tūkstančiams Amerikos 
Lietuvių savo patriotišku ir ne
nuilstančiu darbu Tėvynei Lie
tuvai — tai yra Matas ir Marė. 
Damijonaičiai.

Damijonaičių šiandieninė 'is
torija yra šitokia: Marė Dami- 
jonaitienė apie dešimtis mėnesių 
kaip serga vėžio liga; kelis mė
nesius gulėjo ligoninėje, dabar 
ketvirtas mėnuo kaip sarginama 
namie. Pats Damijonaitis, kovo 

Į 5 d. skubindamos į darbą, pa
likęs namuose sergančią moterį, 

| tapo sužeistas. Nugabentas į li- 
' gonbultį, kur gydytojai atrado 
jog jam koja nulaužta, 
gerbiamieji, galit suprasti 
atsitiko: gydytojai apliejo 
kojas cementu ir paguldė 
nugaros trims mėnesiams, 
kia tik įsivaizdinti tas kančias • 
kurias p. Damijonaitis, dabar 
kenčia.

Mes kurie lankom jį, matome 
jo dvasios nenuilstantį tvirtu
mą, bet patyrėme kad jo turtas 
visai pailso. Kaip žinoma, p. 
Damijonaitis niekada neturėjo 
turto, o dabar ta baisi nelaimė 
jo šeimynoje arėme paskutinį 
sutaupytą' skatiką. Mes artimi 
'draugai sudėjome keletą desėt- 
kų dolarių, o šiandien kreipia
mės į jus ne vien kaipo prakil
nius tautiečius, gerus draugus 
Damijonaičių, beit vardan žmo
niškumo — paremkite tą pra
kilnų mielaširdystės darbą savo 
auka, už kurią mes ir Damijo
naičiai iškalno tariame jums gi-

■ lios padėkos.
A. L. T. Sandaros 25-ta Kp.

A. Lukas, Pirm.
Kl. Vilkas, Rašt.

Aukas siųskite sekančiu antra
šu:

Stasys Valančius 
Universal State Bank

So. Halsted St. . Chicago, Hl.
Ligoninės antrašas: M. J. Da- 

Imijonaitis, Ward 34, Bed 84, 
Cook Counity Hospital, Chicago.

Jus, 
kas 
abi 
ant

Rei-

į Vokietijos milijonieriai kurie 
pralobo laike karės turi mokėti 
dideles Sumas valdžiai aitlygini- 
mams ailiantams už karės nuo
stolius, — tokį bi'lių padavė so
cialistais Vokietijos reichstage.

r . - T. u. . ... . liams kokius kaliošus jie
met kaip Lietuvoj rinkimai danguj vaikščiodami dėvės,

Štai sėdi sau su gerb. šon
kauliu ir išgirsti ką tai zirz-' 
giant. Apsisuki užpakaliu 
kad negirdėtum, ale vistiek 
zirzgia. Imi užsikemši vie
ną ausi iš kur balsas ateina 
— ale vis tas pats girdisi. 
Tas nerupi, ir užsikemši abi 
ausis. "Vistiek netenki kan
trybės. Užsimerki, išsišie
pi kam gaišina. Ale negali I „„„„
išlaikyt, ir pradedi žiūrėt nes nesibijant nei ugnyj kir- 
kas čia yra. Nagi SOSKleO myti, nei pieskose maudytis, 
saukia bevielmis telefonas įr nenorint jodinėti ant dan- 
1S Kauno. Tai raportas gįšku jaučiu, nei asilu, nei 
gerb. Spragilui nuo Slaptų ark]fų. Sako: Jeigubalsuo- 
Spra'gil'aicių apie naujo sei- sįį už tuos bedievius, jie iš 
mo rinkimus. T - - - - ■

Tikras piknikas Lietuvoj j 
kada seimus renki, Kris
taus ratai ir dievokratai su- j 
prato kokią baisią klaidą jie 
padarė pirmame arba stei- 

. giamajam seime kada nuta
rė kad seimas bus trims me
tams, ba jie dabar, kai vai
kai naujų žaislių, jau nori 
ant metų po kelis seimusl ~
rankiot. Tadą ir kunigai; jęas bus kada jie pradės da- 
gali bažnyčiose pasikeikt ir - - -
davatkas dar labiau išgąs
dint, o gerus žmonesius nuo 
bažnyčių toliau atstumt; ir 
partijų vadai gali daugiau 

. pinigų iš žmonių išprašyt 
į po kelis sykius prašydami 

per metus seimo rinkimams;
į ir daugiau spaustuvės turi 
i darbų plakatams agitacijai, 
; ir laikraščiai žinių, ba Li'e- 
. tuvoj taip viskas ramu ir 
5 nėra apie ką rašyt, o laik

raščiams tinka tik tokios ži
nios kur kas ką sumušė, ką 
apvogė, apdaužė. Lietuvoj 
nedaug tokių atsitikimų bu
na, tai reikia pasinaudot 
Lietuvos konstitucijos teisė
mis ir išvaikyt seimą, pas
kui sunaudot visus gudru
mus suareštavimui kitų par
tijų žmonių, pašaukimui jų 
Į kariumenes, ir tt., ir tada 
vėl pradėt rinkimus kad po 
to vėl seimą butų galima pa
leisti

Slapti 
sų savo 
portus. _ _ _
laičiai iš Raseinių Magdės 
Agentūros, iš Telšių Plium
pio, iš Vilkijos Magdikalo, 
iš Kėdainių Tauškių, Padan
gos Juzės, iš Prienų Zaunių, 
iš Panevėžio, Kauno, Ma- 
riampolės, Jurbargo, Babtų, 
Raudondvario, Papilės, Bir
žų, Pumpėnų, Panemunės ir 
net iš Šilalės ir Klaipėdos, 
arba Bambizų 'krašto.

Visur per ištisas dienas ir 
naktis agitatoriai bačkas ne
šiojosi iš vieno kampo mie
sto ar kaimo Į kitą, ir užsi
lipę ant jų drožė pasakas 
apie dangiškas gerybes ko
kias duos žmonėms jų parti
ja jeigu laimės. Kiti lipino 
ant tvorų ir sienų ir kryžių 
raudonus, mėlynus, baltus, 
ir geltonus atsišaukimus, o

kokius kalklaraikščiūs ir kal- 
nierius dėvės; į naktaizas 
turės įsismeigę po žvaigždę 
kokia tik jiems katiks — 
raudona, geltona, mėlyna ar 
žalia, ir galės jodinėt ant vi-/ 
šų gyvulių kurie tik danguo
se randasi. Bet už tą viską, 
turi balsuot už kristaus ra
tų partiją!

Paskui vėl atsisuka ant 
tų bedievių, kada mato žmo-

į sic uz tuos ueuievius, jie is 
jūsų atiminės rąžančius, ab- 
rozėlįųs iš knygų, užgins Iš
ninkąs .giedot, brostvas pa
naikins, lieps pėtnyčioj me- 

1 są valgyt, neduos nešt ant 
altorių kiaušinių, ir mišias 

’ atpigins, ir jos tada nebus 
’ tokios vožnos. Jeigu jus ne- 
; bijot pekliško gyvenimo, bi- 
1 jokit tokio koki jums ren- 
.! gia tie bedieviai ant žemės.

Spragilaičiai iš vi- 
agenturų davė ra- 
Raportavo Spragi-

lint jums žemes ir miškus: 
Kuo jus tas žemes dirbsit, 
kuo miškus parsivešit? Ar 
tai ne baudžiavą jie jums 
nori užtraukt ir padaryt iš 
jūsų vergus, kada dabar ga
lit tuščiais pilvais lengvai 
vaikščiot ir švilpaut. Muš- 
kites Į krutinės, bliaukit jau
čių ir ožkų balsais, ba bedie
viai gali užtraukt sutiną die
ną ant žemės!

Šitą seimą rinkdami kris
taus ratai pasakė kad tai ne 
paskutinis šįmet, jeigu jie 
nelaiftiės. Visi šunkeliai ap
statyta “fašistais” apsikabi
nėjusiais mukutėmis ir de
gutuotais marškiniais kad 
jų ir velnias bijotų ir nesu- 
gundintų nieko bedieviams 
nedaryt, ir kad žmogus iš 
smarvės negalėtų prieit. Jie 
gina kristaus ratų partijos 
principus ir apsaugoja kuni
gus kad aitvaras nenuneš
tų į kaimą važiuojant, o vi
siems bedieviams parodo ga
lą juodo revolverio kad už- 

’ sičiauptų, ba tas pasirodė 
’ praktišku seimą išvaikant

Ale nusibodo to viso klau- 
’ syt, ba kas kita rūpėjo, tai 

pasukau aparatą ant 0 ir vėl 
likau ramybėj, ir taip pra
leidau Lietuvos partijų pik
niko dieną, manydamas ka
da vėl tokią progą kunigus 
angeliškai lojant girdėt tu
rėsiu.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valiok 

10 ryte iki 
2 iki 5 po 

Nedėliomfo 
nuo 10 iki U 

Vakarais ofisas atdaras nuo 7 iki * 

E. 79 ir St. Clair (virš Aptiek®) 
Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906 I

W .fįtaaiisia prai 
jaučias pas 

[įjunki) Sajų: 
į.Demokratu 
Dubo Federaci 
V& Liaudimi 
Socialdemokrat 
Jfeimi). . . . .
Norkus ir Mik 

Įgsno 19 d. “Vi< 
b&oja sekantį: 
&.-Demokrati 
Vit Liaudin 
Itaunų .... 
Sodaldemokra
Ja dar kitaip 

užtenka ir to v 
dagiau del Vai 
fciki), ir kleri 
rš išvaikyti Se 

Pirmame prt 
rialai (pinuos 
m jų) gauna 
Eta visiems 
Ė mažuma. i 
iešmu, klerik: 
atstovus, arba 
odeltokių lyg 
pereitasis Sein 
ti išraikyta.

Kraikytame 
demokratai, 
su klerikalais 
nesusidės jos 
lite, galima s 
kalėms Seimą 
rinkti kitą.

" jrataitie “p 
kai, Žydai, bd 
anotklerikali 
atarą su N 
'kaissugriov

M apie 
toatAoms 
paminima 
atstovų ti

Lietu

Kauno “ 
straipsneli

“Socialist
valstiečių

Į ' “Valdžia 

prarado Vii 
to liaodinini 
jungos. Mil 
hi tuomet i 
daktaras Gr 
vieton tą kla 
ralistai liau 
tėčiai pasib 
km, žydus 
nuvertė Lieto 
są bėdą už Vii 

į bando suverst
j mimst Galvi

Klaipėdą Liel 
H iydbeniiai 
ha akis galit 
ta begėdiškai I 
ti.’ , 
Sfą Kzrjie 

■pliovonė prima 
kurią ha čia s 
me kalbėdami aj 
ritelę pasigyrė 
Lietuvai neprig 
falai. Kas sud 
Klerikalai? Ir

Bet— Kas le 
hti Lenkams ?- 
[akenkė Ameriki 
Kiti visi

Trapai tanai. 
Priaiė’-MEEI

Kas blogą padar
ViuiaiB “atida 

h®, priritinamas 
faudmiukams ir i 
jungai yra begėdis 
Filmy paėmė Lenk 
tan neturėjo s 
Puti Neturėjo spi 
šias, o ne ministe 
fat Ministeris t 
Mda nebūtą, Meni 
’tafa, tiek gali 1 
tari fizišku ir fina 

Ji! Ale kėdei ( 
Klaipėdą iš Frantui 
Juk Ftancuaja dar 
tajai....
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riti paskui juos ėjo ir pli- 
r lipino savo, ir kolei iš S; 
io kaimo galo praeini iru* 
ras laplipdai, 'kitam gale į?' 
pydamas paskutinį pW' 
uri eit vėl išnaujo į W 
iur pradėjai, ba jaubu 
luplėšti ir užlipyti kiti 1

Iš. visu bažnyčių Slį; 
špragilaičiai suvedė raį. 
■riubas ir atsiko į vieną p!' 
lę į mažą gert). Spragilo 2 
;į. Kunigų balsai giriO 
:ai angelų giedojimas kį 
žarija žengė į dangų, ba j 
la’leido savo gerkles kai pr, 
paro kipšai ir rėkė ant h 
iu kurie IbalSuos už kitus t 
iž kristaus ratas kad pat® 
pačias peklos gilybes va, 

lenyje degti, ugnyj kirai.
i, smaloj ilsėtis, piešk® 
naudytis, o kurie balsuosi 
rtstaus ratus tie visi sus 
:aniuolu Gabrielių gersis; 
tinę ar samagonką iš pops! 
inių puodų, valgys su vii 
iais keptus karvelius pas
meigdami ant bedievių m
j, ir jiems niekad saulė t 
žges ir niekad miegot kĮ 
alės iš tos linksmybės b; 
ią kunigai su davatkom 
anguje tarės.
Apsakė geriems žm» 

ams kokius kaliošus t 
mguj vaikščiodami dėvij 
ykius kaklaraikščiūs irki! 
erius dėvės; į naktai® 
rėš įsismeigę po žvaigi 
>kia tik jiems katiks - t 
udona, geltoną, mėlynas 
lia, ir galės jodinėt antri 
gyvulių kurie tik dangų; 
randasi. Bet už tą visk,- 
ri balsuot už kristaus rl 
i partiją!
Paskui vėl atsisuką aii 

į bedievių, kada mato zmol 
es nesibijant nei ugny kir4 
lyti, nei pieskose maudytis,- 
r nenorint jodinėti antdaij 
;iškų jaučių, nei asilų, n| 
irklių. Sako: Jeigu bals® 
šit už tuos bedievius, jie; 
jūsų atiminės rąžančius, r 
rpzelįųs, įš .knygų, užgiuĮ 
runkas įgiedot, brostvasp' 
naikins, lieps pėtnyčioj n 
są valgyt, neduos nešt ii 
altorių kiaušinių, ir mišj 
atpigins, ir jbs tada nei 
tokios vožnos. Jeigu W 
bijot pekliško gyvenimo,! 
jokit tokio kokį jums k 
gia tie bedieviai ant id 
Kas bus kada jie pradėsi 
lint jums žemes ir mišk 
Kuo jus tas žemes diiž 
kuo miškus parsivešit! r- 
tai ne baudžiavą jie j" 
nori užtraukt ir padam, 
jūsų vergus, kada dabarį. 
lit 'tuščiais pilvais leu? 
vaikščiot ir švįlpaut. Š 
kites į krutinės, bliaukkjf 
čių ir ožkų‘balsais, ba Į® 
viai gali užtraukt sudnąi 
ną ant žemės!

Šitą seimą rinkdami fe - 
taus ratai pasakė kad U' 
paskutinis šįmet, jeigaL 
nelaitaės. Visi šunkeliai' 
statyta “fašistais” aps® 
nėjusiais mukutėmis irĮ 
gužuotais marškiniais t 
jų ir velnias bijotų ir i 
gundintų nieko bedievį 

’ -nedaryt, ir kad žmog® 
1 smarvės negalėtų prieiti. 
1 gina kristaus ratų paą 
3 principus ir apsaugoja il

gus kad aitvaras nenO. 
'tų į kaimą važiuojant,t 
sietas bedieviams parodei 
lą juodo revolverio 
sičiauptų, ba tas pm 
praktišku seimą išvag is

Nuo Redakcijos
VĖL SEIMĄ REIKS IŠVAIKYTI?

"TRIS savaitės praėjo po 
1 naujų Lietuvos Seimo 

linkimų, o ir tai negali
ma paduoti tikrų žinių, nes 
po vienų atėjo kitos kiškelį 
kitoniškos, viena skaitline 
skirtingos bet taip pat pavo
jingos kaip buvo pereitame 
Seime.

Pirmiausia praneša “El- 
/ta” sekančias pasekmes:

Ūkininkų Sąjunga 
Kr.-Demokratų .... 
Darbo Federacija .. 
Valst. Liaudininkų 
Socialdemokratų .. 
Mažumų ..........
Norkus ir Mikalauskas iš 

gegužio 19 d. “Vienybei” ka- 
beliuoją sekantį:

Kr,-Demokratų .... 39 
Valst. Liaudininkų 
Mažumų .'......... 
Socialdemokratų ..
Jei dar kitaip nepasikeis, 

užtenka ir to vieno atstovo 
■daugiau del Valstiečių-Liau
dininkų, ir klerikalai vėl tu
rės išvaikyti Seimą.

Pirmame pranešime kle
rikalai (pirmos tris partijos 
yra JU) gauna 40 atstovų. 
Kitiems visiems lieka 38, ar
ba mažuma. Antruoju pra
nešimu, klerikalai gauna 39 
atstovus, arba lygiai pusę, 
o dėl tokių lygių pusių tik ir 
pereitasis Seimas turėjo bu- 

! ti išvaikyta.
Išvaikytame Seime social

demokratai, nei mažumos 
■ su klerikalais nesusidėjo — 

nesusidės jos ir dabar. Pa- 
' liks, galima spėti, vėl kleri- 
I kalams Seimas išvaikyti ir 
jį rinkti kitą. Tos mažumos 
[ yra tai tie “prakeikti” Len- 
0 kai, Žydai, bolševikai; kurie,! 

anot klerikalų “obalsio”, su
sitarę su' Valst.-Laiudinin- 
kais sugriovė valdžią.

Bet apie Klaipėdos kraš- 
Xo atstovus nei'rinkimus ne
paminima niekus. Lietuvos 
atstovų tiesioginai esti 78-

Ir tokios 'begėdystės klerikalų 
laikraštis dasileidžia, Klaipėdą 
užėmė irgi šalies žmonės — 'ir 
šiame atsitikime jų buvo dau
giau už Francuzus, nes Framcur 
ziį viso Klaipėdoj buvo tik pora 
šimtų.

SMULKENOS

Ipi<muKm.u seimą jbycumi 

Ale nusibodo to viso£ Į 
syt, ba kas kita rūpėjo
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14
14
12
15

9
14

16
14
9

Gorkis sako Bolševizmas 
“tuoj Išgis”

Vienas Amerikos laikraščių 
korespondentas paduoda pasi
kalbėjimą su garsiu Rusų rašy
toju Maksimu Gorkiu, kuris da
bar randasi sanatorijoj netoli- 
Berlino.

“Bolševizmas yra tik odos li
ga”, tokioj prasmėj Gorki per
statė tą svajonę kuria tūlų ma
noma įvesti pasaulyje gerovę.

Gorki išrodo pusėtinai apse
nęs ir nuvargęs. Jis išrodo vi-- 
sas nervų suardytas.

Ant dabartinės Rusijos kalba 
,'šų dideliu įširdimu. Jis gydo
si nuo džiovos, gautos Rusijoje 
nuo blogo maisto ir (gyvenimo 
aplinkybių laike bolševikų kara
liavimo, ir niekados nemano su- 
gryžti į Rusa ją kokią ji dabar 
yra.

Kaslink Europos, Gorki sako 
.ji išsivystė į silpnaprotę, jeigu 
ne beprotę, ir 'būtinai jai reika
linga užžiurėtojas. Jis norėtų 
kad Amerika pagrumbtų Euro
pai — taip šiurkščiai kad ji ne
galėtų daugiau prafsižengti ka
rės keli,u, bet pradėtų (rūpintis 
apie taiką, o atsitikime karės 
kad Amerika neduotų nei mais
to nei pinigų tam tikslui.

Rusija išgis nuo bolševizmo 
taip kaip žmogus išsigydo nie
žus, bet dar ims kiek laiko, — 
Gorkio nuomone.

šveistainė-čyščius
Numirus vienam doram kata

likui, jo likusi žmona su trimis 
našlaičiais norėjo užpirkti ge
rais egzekvijų mišias pas savo 
kleboną, ir tam rinko' nuo gera
širdžių auka's. Surinkus $5.00 
nunešė klebonui, kuris išklausęs 
visos istorijos pasakė jog už 
jos vyro dūšios išliuosavimą iš 
šveistainės reikia $24.00, su pa
sarga kad ji neužpirktų mišių 
pas kitą kunigą, kuris jos vyro 
dūšios nepaliuosuos iš šve'isrtai- 
nės, nes tojo vyro dūšia yra 
šveistainėje mano distrikte.

Stebuklinga Pautienė
Vienas kunigas būdamas ku- 

doje parapijoje vos pramisti te
galėjo, ir susimanė padaryti ste
buklą. Jis išvalė storoką nen- 

I drinę lazdą ir prileido žalių kiau
šinių, užkimšdamas lazdos vir
šutini galą su šaldytu sviestu 
ir nuėjęs į tūlą kaimą smuklėn, 
pasisakė esąs išalkusiu ir prar 
šė dovanoti tiktai vieną kiauši
nį, kurį paleidęs į Iskauradą pra
dėjo maišyti su savo lazda, ir 
štai ištirpo sviestas ir ištekėjo 
iš lazdos kiaušiniai padarė pil
ną Skauradą pautienės, kurios 
pats pavalgė iki soties ir dar ke
lis girtuoklius pašėrė; kurie sa
vo akimi matė kaip kunigas iš 

■ vieno kiaušinio pilną 'skauradą 
i iš Dievo ap- 

kunigo

žaibo.
New Yorko valstijos legisia- 

toriai užgyrę blaivybės įstaty
mą, pabaigoje sesijos visi sku
binosi į smukles išsigerti. 'Wa
shingtone, kongrese, senis mu
rinas išmetė kvortinę bonką su 
rugine ir sukulė, už ką tapo pa
leistu nuo urėdo — porterio.

Oklahomos valstijos rūmuo
se šerifas rado ir išvežė 120 bon- 
kų Canadian Club. Judošius iš
davė legislatorius šerifui.

New Yorko mieste surado 
500,000 neteisingų receptų pa
gal kuriuos aptiekoriai parda
vė 250,000 stuopų šnapso — li
goniams.
Bus Naujas šventasis

28 kardinolai padavė Papai 
prašymą padaryti šventuoju ne
gyvąjį Papą, Pijų X, kuris bene 
"du stebuklu” yra padaręs, ki
taip šventuoju negalėtų patapti. 
Vyriausiu prokuratorių yra pa
skirta Abbe Pierami, Benedikti
nas, surinkimui visų gerų dar
bų įrodymui Pijaus X šventuo
ju. Bukio advokatais bute paskir
ta susirinkime kardinolų, kada 
bus negrinėjama Pijaus X dar
bai, ir iškalbo galima pasakyti 
kad Bukio (kipšo) advokatas 
■nelaimės, neš visoje šventųjų is
torijoje Bukio advokatai vis pra
laimėjo, neįrodė ganėtinai 'šven
tųjų’ 'griekus. Bukio advokatas 
yra lygus prasikaltėlio advoka
tui, įkUrį paskiria teismais kad 
■prašytų mielaširdystės, bet kal
tinamąjį vistiek nuteisia mirtin.

ŽYDAS ABRAOMAS
. (Iš Bocaccio “DEKAMESONO”)

RAŠTAS ANT 
MOLIO

-1 vieno Klapsimo i 
pautienės prikepė

' j veizdos. Nuo to laiko- 
buris pagerėjo.

Geras Užlaikymas
Blaivybės

Turkijoje kaip tiktai 
na pasigėrusį žmogų, tuoj 50 
lazdų įkerta jam į sėdynę, ką 
girtuoklis atsimena iki mirties, 
ir bėga nuo degtinės kaip nuo

pag’au-

Lietuvos Klerikalų 
Plepalai

Kaimo “Darbininkas” nudeda 
straipsnelį šitokiu antgalviu:

g “Socialistai liaudininkai ir 
valstiečių sąjunga prarado 

Vilnių.
“Valdžia kuri 1921 metais 

prarado Vilnių buvo socialis
tų liaudininkų ir valstiečių są
jungos. Ministeriu pirminin
ku tuomet buvo jų žmogus, 
daktaras Grimus, Dabar gi, 
vieton tą klaidą pataisius, so
cialistai liaudininkai ir vals
tiečiai pasikvietė talkon Len
kus, žydus ir bolševikus ir 
nuvertė Lietuvos valdžią, o vi
są bėdą už Vilniaus praradimą 
bando suversti ant kitų, ant 
minist. Galvanausko, kurs 
Klaipėdą Lietuvai grąžino. 
Tik žydbenniai socialistai to1- 
■kias aids gali turėti; (savo kal
tes begėdiškai kitiems prikiš
ti;” ,
šita Kauniškio “Darbininko” 

■pliovonė primena minus pasaką 
kurią mes čia seniau pakartojo
me kalbėdami apie Amerikos'kle
rikalų pasigyrimą: Kas išgavo 
Lietuvai neprigulmybę — kleri
kalai. Kas sudėjo paskolą? — 
Klerikalai? Ir tt. Ir tt.

Bet — Kas leįdb Lietuvą už
imti Lenkams ? — Kiti visi. Kals 
pakenkė Amerikoj paskolai?1 — 
Kiti visi. / -■

‘ Trumpai tariant: Kas gerąpasukau aiparatą ant 0 i
likau ramybėj, ir taip į padare? — MEEES!
leidau Lietuvos partija 'blogą padare ? — JIE!!!! 
niko dieną, manvdaniL Vllmaus ‘ atidavimas” Len
da Vėl tokia proga Panamas socialistams

^TRUMPAS pranešimas jog 
l Anglų ekspedicija atkasė 

Kiš miesto bokštą reikalauja tik 
biskelį paaiškinimo parodymui 
to radinio didelės vertėte žinia”, 
sako buletinas iš Washington, D. 
C., National Geographic Society 
raštinės.

“šis bokštas, esantis apie as
tuonios mylios į rytus nuo Ba
bilono, pažymi vietą sostamies- 
eio pirmosiote imperijos žinomos 
žmonijos istorijai ir rietą se
niausių pasaulyje žinomų kara
lių.

“Babelio bokštas buvo tik vie
nas iš daugybės tokių plyti] kro
vinių buvusių taip toli senovėj 
kaip dienose Šumerų ir anksty
vųjų Semitų, Jo vieta spren
džiama buvus prie Nippur.

“Tankus pranešimai apie nau
jins atkasimus Mesopotamijoje, 
lopšinėj musų civilizacijos, duo
da įspūdį jog modeminė pažin
tis Babilonėnų ir Assyrų yra ga
lia vaizdinga. Iš kitos pulsės, 
nuo tūkstančių molinių lentelių 
kurios buvo atrasta it perskai
tyta, 2000 metų protarpis nuo 
Sargon o, artyn į musų laikus 
per Hammutabio ir Tigalth-Pi- 
leser, iki Ašurbanipalo, galima 
nupiešti daug plačiau ir aiškiau 
negu stori daugelio lyginamai 
moderninių valstijų.

“Svarba -kokius tie rekordai 
turi savyje, moderniniam žmo
gui guli tame fakte jog; kuomet 
daugybė pastarųjų laikų papro- . 
čių; idealų, ir minties nusistaty- ! 
mų siekia atgal į Senojo Testa
mento žydų gyvenimo laikus, tų 
žydų idėjos buvo paimta, ’savoj 
eilėj, 'iš tos toli ankstyvesnės 
Babilonėnų civilizacijos.

“Vienas iš nustebinančių da
lykų ką tie molio dukumentai
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angeliškai lojant gird8B^au®n*I1®:ams ’r valstiečių są- parodo yra tai didelis panašu- 
rg^u * 6 B jungai yra begėdiška išdavystė. | mas 4,000 metų praeities civili-
_________________-4 Vilnių pa’ėmė Lenkai dėlto kadjzacijos į dvidešimtojo amžiaus 
H R I MAI nllll Virtuvą neturėjo spėkų jo ap- civilizaciją.
UK. J. biLmULlUl’Į Neturėjo spėkų visas kva- “Vienas mokslo vyras tikrina 

Ainių Gydytojalj štas, o ne ministeris pirminiu-■ jog 'teisingai protaujantis pi- 
—o--------------------------- moaerriiškojo miėsto gal

Ibu't labiau jaustųsi esąs namie 
būdamas sename Babilone nggu 
viduramžių. Europoje’.

“Kitas nustebinantis atiden
gimas iš tų raštų, lauiyg Alberto

0fi»"}kas. Ministeris ar ministerija 
10 n"' kokia nebūtų, klerikališka ar be- 
2 ikidieviška, tiek gali tik kiek šalis 
Neturi fiziškų ir finansinių jiegų. 

nuo H L ja; A]e kodėl Galvanauslcas 
Vakarais ofisas atdaras no»JK1 j ig Francuzu at§rilė? _
E. 79 ir SLClair (virš^FjJ-• L 1 .. . L .. _ .

I'UCljja 1B XI. IHUlu>*jĮx ... , 
Telefonas Randolph lt Lenkiją.....

Ineiga iš Ė 79thSti^ru^ Prancūzija dar drūtesnė už T. day, yra tai jog Izraelis, vie- 
Telefonas Randolph i^1 Lenkiją!.... j toj būrimo viena iš pažymiausių

senovės tautų, buvo maža vals
tybė. sulyginamai nežymi. Dar 
daugiau, vietoj jų Patriarko, 
Abraomo prigulėjimo prie pra- 

, džios pasaulio, žmonių atžvilgiu 
skaitant, dabar atrasta jog jis 
užima vidurinį punktą žmonijos 
istorijoj.

“ ‘Tečiau virš visko kito’, šis 
rašytojas tęsia, 'vienas iš di
džiausių nuostabumų yra tai jog 
ankstyviausi žmonės, vietoj bū
ti barbarais ir nekulturiškais, 
buvo civilizuoti ir turėjo ąugš- 
tos rūšies .kultūrą. Faktiškai, 
didžiausi Babilonėnų tvariniai 
literatūroje ii- dailoje .priguli 
trečiam ir ketvirtam, ir gal dar 
ankstyvesniam, tūkstantmečiui 
pirm Kristaus.’

“Iš vienos pusės, kaip išrodo- 
ma, istorikai 'ir tyrinėtojai tų 
ankstyvųjų laikų turi patoges
nes aplinkybes negu jo kolega 
kuris jieško detalių' dokumen
tuose rašytuose ant popieros vė
lesniais laikais. Tos degintos 
ar saulėj sudžiovintos Ba'bilonė- 
nų rašto lentelės gal but sunku 
yra išskaityti, tečiau, kuomet 
išskaitomos, jos yra ‘originaliai 
šaltiniai’, pasitikėtini, ir neper
dirbti ar pertaisyti sekančių 
gentkarčių.

“Gerai išminkytas molis, ku
ris buvo išmazgojamas prašali- 
nimui purvo ir smėlio, kuomet 
'dar nesudžiuvęs buvo padary
tas į pageidaujamą formą ir 
mierą. Kaip popieros Įvairu
mais naudojama šiais laikais pa
rodymui skirtingumo to kas ant 
jos rašoma, tas buvo panašiai, 
abelnai imant, ir ‘su senovės Ba- 
bilonęnų molinėmis lentelėmis ir 
cilinderiais. Danguj atvejų iš
silavinę Assyrologistai tik pa-' 
žiūrėję gali nulšpręsti kokios rū
šies raštas ir apie ką iš lentelės- 
ar yolukc padirbdinimo. 1

“Rašomasis pabūklas,' kuris 
buvo iš medžio ar metalo, buvo 
visai paprastas/ Ankstyvame 
periode jis buvo trikampis ir vė
lesniame 'ka'turkampis. Laikant 
jį tarp nykščio ir antrojo piršto, 
su pirmuoju pirštu iš viršaus, 
ir 'spaudžįant jo kampą į mink
štą molį, pasidarydavo bryžiai 
lyg kaltu; nuo to paėjo terminas 
cuneiformos (iš Latinų cuneus) 
raštas.

“Cuneiformiškas raštas, raižo
mas .ant molio, buvo naudojama 
daugybės skirtingų žmonių va
karinėj Azijoj.”

Tuščios Bažnyčios — 
Maldingumas Prapuolė

Londono vyskupas (Anglų se
ktos) sušaukė savo 'kunigų kri
vulę, kur išrinko komisiją ap- 
žyaligymui tūlų bažnyčių, kurias 
reikėtų nugriauti ar perfeltatyti 
Į namus tinkamus gyvenimams 
ar kam kitam, nes maldininkų 
taip mažai susirenka kad neap
simoka užlaikyti, 'bažnyčios per
sonalą. Tūlos parapijos — tris 
ke'turi'ote1 — bus suglausta į vie
ną. Bažnyčios liks tiktai tos i 
kurios turės istorijos ar staty
bos (arkitek'turos) vertę.

'* -vVlKal. T 
Dievo Sūnūs

New Yorke pirm Velykų su
degė vienas didis narnas, kurio 
virsdamos Sienos primušė kele
tą ugniagesių.. Vienas • bųy.o. veik 
negyvas, .prie kimo atėjęs ka
talikų kunigas davė generalną 
atleidimą visų -nusidėjimu.. Pri
muštąjį nugabeno į ligoninį, kur 
Didžioje Pėtnyčioje jis atgijo 
pirm mirties. Ir vėl tais kuni
gas davė jam paskutinį patepi
mą, ir liepė paskui save kalbėti 
maldą, kaip ligonis pratarė: 
“Jute del manęs daug -ko darėte, 
.bet aš buvau ir mirštu žydu”, 
ir numirė.

Demok ratas.

Apsivedė V. Sirvydas
Brooklyn, N. Y. — Gegužio 20 

d., nedėtoj, Knapp Mansion sa
lėj, buvo vestuvių iškilmės Vy
tauto Sirvydo, “Artojo” ir "Vie
nybės” redaktoriaus, su p-le 
Ona-Marija Jaskevičiute, taipgi 
iš Brooklyno.

■Linkime jaunai porelei lirikj> 
mo ir laimingo gyvenimo.

Bielskis Bonsulaus — 
Chicagoj

Kaip mes andai sakėme jog 
neatsikratysime p. Bielskio, pa
leistos Misijos pirmininko, taip 
ir stojosi. Jis galiau lieka Lie
tuvos konsulu Chicagoj. VLs- 
■tiek jį' turėsime savo -pinigais 
šerti, jei i'ššersime, o jei ne tai 
ir Lietuvos žmonės turės dasi- 
dėti -kaip iki šiolei.

New Yorke konsulu skiriama 
Adv. J. S. Iiopatto.

Rods abu tie konsulai yra 
Amerikos piliečiais, o ne Lietu
vos. Ar įtinkama Lietuvai už
laikyti svetimų šalių piliečius ir 
duoti jiems Lietuvos valdžios 
vietas?

. . . Parise, kaip sakoma, gyveno žy
mus pirkiis, turtingas, vardu Žanotas de 
Čivinji, šilkų pirkiis, labai geras draugas 
tūlo Žydo, vardu Abraomas, irgi pirklio; 
tas Žydas buvęs ir laibai teisingas žmogus. 
Žanotas labai krimtosi ir rūpinosi kad to 
teisingo ii' gero Žydo siela gali amžinai pra
žūti vien del to kad jis buvo nekrikštą. Tai
gi kuodraugingiausiu budu jis pradėjo kal
binti savo draugą kad šis išsižadėtų savo 
paklydimų ir Judaizmo ir priimtų Krikš
čionybės tikėjimą, kurs kasdien vis labiau 
prasiplatina ir yra švenčiausia ir teisingiau- 
si's iš visų tikėjimų, gi tuo tarpu Žydų tikė
jimas nyksta ir greit visai išnyks ir pavirs 
į niekus. Žydas atsakė kaid jis negerbia 
kito tikėjimo taip kaip savąjį; kad jis gimė 
savo tikėjime, todėl ir nori jame gyventi ir 
numirti; ir kad niekas negali priversti jį 
savo pažiūras perkeisti.

Nežiūrint šitokio Žydo atsisakymo, Ža
notas už kelių dienų ir vėl pradėjo jį kal
binti, kartodamas tuos pačius argumentus, 
aiškindamas, paprastu pirklių budu, dęlko 
reikia duoti pirmenybė Krikščionių tikėji
mui. Rods, Žydas buvo gerai apsiskaitęs 
Šventųjų įstatymų klausimuose, bet, mato
ma, Žanoto privedžiojimai jam patiko, gali
mas dalykas dėlto kad Žanoto liežuviu kal
bėjo pati Dievo dvasia. Bet visyien Žydas 
užsispyręs laikėsi savo tikėjimo ir nenorėjo 
jo keisti. Žanotas gi vis nesiliovė kalbinęs, 
ir Žydas, pagaliaus, partarė:

— Aš matau, Žanote, kaip tu nori kad 
aš likčiau Krikščionių. Aš sutinku pada
ryti 'taip kaip tu nori, bet pirmučiausia aš 
noriu nukeliauti į Rymą pamatyti tą kurį 
tu vadini Dievo vietininku ant žemės, ap
svarstyti kiek nors tuos -kelius kuriais jis 
žengia ir kuriais žengia jo broliai kardino
lai. Jei vfea tai pasirodys man tokioje 
šviesoje kad jų gyvenimas ir tavo prive
džiojimai pertikrins mane jog jūsų tikėji
mas yra geresnis už mano tikėjimą, tuokart, 
ir padarysiu kaip sakiau. Kitaip — aš vi
sados pasiliksiu Žydas L ... . .

Žanotas, pastebėjęs tokį savo draugo 
susirūpinimą, tarė pats sau:

Žuvo visi mano žygiai 'kuriuos ėjau 
manydamas atversiąs jį į gerą kelią! . Jei 
jis nukeliaus į Rymą ir pamatys kunigų iš
dykimą tai jis net ir Krikščionių būdamas 
tuoj atsiverstų prie Žydų tikėjimo....

Paskui, atsigryžęs į Abraomą; pasakė:
— Deja! Mano drauge, kam tu turi 

tiek vargti ir tiek pinigų išmesti kelionėms? 
Argi tu manai kad čia nėra kas galėtų ta
ve pakrikštyti ? Antra — būdamas turtin
gu žmogum, savo kelionėje per juras ir že
mes susidursi su daugybe įvairių pavojų. 
Jei turi kokių abejonių, tai kur kitur.kaip 
ne Čia rasi -gabesnių ir protingesnių žmonių 
tavo abejonėms išblaškyti? Gali manyti 
kad prealtai Ryme yra tokie pat kaip ir 
Francuzijoje; bet jie ten yra daug šventes- 
ni, nes yra arčiau prie paties vyriausiojo 
ganytojo. Taigi leisk man patarti tau — 
nevažiuok dabar, nuvažiuosi kitu kartu ka
da tau reiks atlaidų ar ko kito, ir tuokart 
gal ir aš galėsiu drauge su tavim keliauti!

Žydas atsakė:
— Tikiu visam ką tu man saikai. Bet 

kad sutrumpinus mudviejų ginčus, aš pasa
kysiu tau jog galutinai nusprendžiau ke
liauti į Rymą kad išpildyti tavo norus; ki
taip, aš niekados neatsiversiu prie jūsų ti
kėjimo !

Žanotas matydamas tokį jo pasiryžimą

tik pirkinėtų ir pardavinėtų žmonių kraujų, 
bet net pirkliautų pačių Krikščionių krau
ju, pačiais visųšvenčiausiais dalykais, atlai
dais, altoriais ir jų vietomis; iš to viso jie 
turėjo Ryme tokią pat plačią prekybą ko
ki buvo Parise, leiskime sau, perkyba dra
bužiais. Negražų papirkinėjimą jie vadi
no ne simonija, bet prokuracija, gi paleis
tuvystę jie vadino palaikymu kūno, — gal 
jiems atrodė kad jie apgaus Dievą, daiktą 
kitokiu vardu pavadinę. Šitie ir kiti daly
kai, kuriuos aš čia apleisiu, begalo užgavo 
to teisingojo Žydo širdį. Jis buvo blaivas 
ir ‘padorus žmogus.

Viso to prisižiūrėjęs, jis, pagalios, lei
dosi keliauti namon.

Kaip tik Žanotas išgirdo jį sugryžus, 
tuoj' atėjo pasimatyti su juo, tik ir geisda
mas su juo kuoplačiausia išsikalbėti. Su
sitiko jiedu su dideliu džiaugsmu. Ir už 
dienos, kitos, kai Žydas jau pasilsėjo iš ke
lionės, Žanotas pradėjo klausinėti 'ką jis 
manąs apie šventąjį tėvą, apie kardinolus 
ir visus popiežiaus rūmų dvaronis. Žydas 
šitaip atsakė:

— Man atrodo kad- Dievas yra daugiau 
maloningas jiems ne kaip jie užsipelno.. Jei 
leista spręsti tai atvirai pasakysiu tau kad 
aš nemačiau ten tarpe dvasiškių Ryme nei 
šventumo, nei dievobaimingumo, nei nieko 
gero. Atpenč, ten viešpatauja prabingtis, 
godumas, apsirijimas, ir, kas blogiausia, 
gauni įspūdžio kad Rymo rūmai yra ne Die
vui bet velnio tikslams užlaikomi. Iš to ką 
aš mačiau, gavau įspūdžio kad tavo gany
tojas ir visi kiti su juom daro visa kas tik
tai yra jų galėję kad nuvertus Krikščionių 
tikėjimą, kad nušlavus jį nuo pasaulio vei
do, nors tas tikėjimas juos tik ir užlaiko. 
Tečiaus nematau kad jie to atsiektų; atvir
kščiai; jūsų tikėjimas įgija jiegos ir kas
dien tampa labiau garbingas. Aš aiškiai 
matau kad Dievo Dvasia sergsti jį kaipo 
teisingiausi ir švenčiausi pasaulyje dalyką. 
Taigi imdamas domėn visas tas priežastis, 
aš pranešu tau kad nebesiginsiu- pasilikti 
Krikščioniu. Eikiva bažnyčion ir prida
bok 'kad bučiau pakrikštytas taip kaip to 
reikalauja jūsų šventas tikėjimas....

Žanotas tikėjosi visai kitokių to viso 
pasekmių, tat dabar; pamatęs kaip virto 
dalykai, nesiliovė džiaugtis. Nusivedė Ab
raomą į Panelės Bažnyčią Parišę ir prašė 
kunigo kad pakrikštytų jo draugą. Kuni
gas, persitikrinęs kad ir Žydas to nori be
matant atliko krikšto apeigas. Žanotas bu
vo 'krikšto tėvu ir parinko vardą Jonas. 
Paskui jis rūpinosi įkuogeriausia išmokinti 
Joną visų tikėjimo dalykų, — ilgainiu nau
jasis Krikščionis liko labai geras ii* didelis 
žmogus

Vertė V. K. R.

DAINOS IR MUZIKA
flChorų 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 taupė 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

Suimtas New Yorke tūlas N. 
Lerner, bolševikų kolonijos Kuz
bas elektros žinovas, iš kur jis 
sugryžo i filtrą rojų (Ameriką) 
•neilgai ten buvęs, dabar laiko
mais be kaucijos, kaltinamas už 
eksploziją ant Wall gatvės 1920 
m., kur užmušta keli desėĮtkai 
žmonių. Jis buk pasigyrė bol
ševikų rojuje būdamas jog jam 
prigulėjo vežimas kuriame vež
ta dinamitais ir nuo ko eksplozi
ja įvyko.

— Tegul Dievas būna su tavim kelio
nėje!

Spėdamas' kad jis pamatęs Rymą nie
kados nesutiks priimti Krikščionių tikėji
mą, Žanotas pamojo ranka ir neteko vil
ties atvesti Žydą į tikrąjį tikėjimą.

Žydas, pasibalnojęs ■' arklį, leidosi ke
liauti linkui Rymo, kur jį vietos Žydai pri
ėmė su didele pagarba. Nieko nepasakęs 
jiems apie savo kelionės tikslus, jis pradė
jo nuodugniai tyrinėti kaip gyvena popie
žius, kaip gyvena kardinolai, kiti prelatai 
ir .visi popiežiaus palocių žmonės. Pats 
būdamas gudrus, daug ko matė, daug ir nuo 
kitų girdėjo; ir iš to viso įsitikrino kad visi 
dvasiškiai, nuo pačių augščiausių iki pačių 
žemiausių, gyvena didžiausiai padykę, be jo
kios gėdos ir be susijaudinimo. Taigi kas 
kreipėsi į juos žinojo kad kreipiasi į ištvir
kėlius. Jis pastebėjo taip jau kad jie, ben
drai imant, buvo girtuokliai, apsiryjėliąi, 
šimteriopa .̂ daugiau rūpinosi savo pilvais 
ne kaip kuo kitu. Tyrinėdamas toliau, jis 
susekė kad jie taip mėgo pinigus jog jie ne

Lietuviškoi-ĄngliSka' ir AnglIikai-LietUTiikaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbos jo
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia,
Lietuvą būtinai reikėtų ji turėti, kad neužmiršus Angliš
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 mokinimus!.
Katalogo 
Tas pats;

No. 3146. Drūtais apdarais 
gera morokko oda, labai drūtas

*10.00 
$11. vo

Patarmės

1269
14

Merginoms apie 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
ret H. Sanger, vertė J. Stropus........

Amerika. Rinkinis įvairių faktų pusi. 288 
Aukso Obuolio Istorija (su pav.) .... p.84

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

Reikalaukit “Dirvoje”

1.00
75
50

50
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K.

DIENOS KLAUSIMAIS

(Tąsa iš pereito num.)
Alien sako jog subendrinimas Lyros 

žvaigždžių su paukščiu turbut prasidėjo iš 
jsivaizdinimo to pavidalo buvusio prasipla
tinusio per tūkstančius metų senovės Indi
joj, tai yra erelio arba vanago.

Arabai Lyrą vadino “Užpuolantis Ere
lis”, atskyrimui jo nuo Akvilo, kuris buvo 
laikoma “Skrendančiu Ereliu”. Lyra taip
gi buvo praminta “Žąsis”, “Jūrių Erelis”, 
“Miško Vanagas”, ir “Vištvanagis”. Indai 
iš trijų Lyros žvaigždžių ffcurėjo trikampį, 
kuris buvo vadinama trikampis riešutas 
vandeninio augalo.

Nežiūrint skirtingai priešingų nuomo
nių ką tos žvaigždės perstatė, abelnas var
das plačiai priimta buvo “Lyra”, ir tas pa
vidalas taip perstatoma ntio senų laikų. 
Romėnų pinigai dar dabar esantis taip tą 
pavidalą perstato. Suiyg Dr/ Seiss, Lyra 
simbolizuoja dangišką džiaugsmą galuti
nos pergalės ant blogo. Ankstyviems Krik
ščionims Lyra buvo Išganytojo Prakartė, 
ir Dovydo Arpą.

Iš šios konsteliacijos skrenda greiti me
teorai žinoma kaipo “Lyridai”. Didžiau
sias jų lietus atsibuna balandžio 19 ir 20 d.

Lyra tuomi žinoma kad turi skaisčią 
pirmo didumo žvaigždę Vegą, “vasaros dan
gaus gražybę”.

Arabai Vegą vadino “Puolantis Vana
gas”. Ji taipgi buvo vadinama “Arpą žvai
gždė”, ir “Viršutinė Dangaus šviesa”. ,

Ji yra žymiai melsvos spalvos, ir yra 
viena iš puikiausių žvaigždžių šiaurinėje 
dangaus dalyje.

Latinų rašytojai klasiškuose laikuose 
Vegą vadino “Lyra”.

Romėnai daug į tą žvaigždę domės 
kreipė, kadangi Vegos nusileidimas ryto 
metu parodė pradžią rudenio. Brown apie 
ją rašo: '“Vienų laiku Vega buvo Poliarė 
žvaigždė, ir buvo Akkadams žinoma kaipo 
‘Dangaus Gyvybė’, o Assyrai ją vadindavo 
‘Dangiškas Teisėjas’.”

Chinai ir Japonai Vegą vadino “Ver
pianti Mergaitė”, arba “Mergina su Šau
dykle” (audžiamąja)/ Ji buvo Įsivaizdina
ma stovinti ant vieno galo tilto, Paukščių 
Kelyje, laukianti savo mylimojo. Ta legen
da buvo apsakyta aprašyme Akvilo konste
liacijos.

Lockyer prirodinėja jog nekurie Den- 
deros ma'ldnamiai Egipte buvo pašvęsta 
Vegai net taip anksti kaip 7000 metų pirm 
Kristaus.

Sulyg veikiančių keitinėjimosi 'taisyk
lių ir žemės sviraviiųd, sakoma jog Vega 
bus Poliare žvaigžde , už 11,500 metų nuo 
dabar.

Beveik tiesia! į tą linkmę kur ta lieps
nojanti mėlyna saulė randasi keliauja mu
sų saulinė sistema .greitumu dvylika ar pen
kiolika mylių Į sekundą.

Vega yra antra skaisčiausia žvaigždė 
matoma mūsų žemės srityje, kurią tik vie
nas Sirijus perviršija skaistumu. Nežiū
rint savo didelio skaistumo, Vega nėra vie
na iš musų artimųjų kaimynų. Peck išro- 
dinėja jog ji yra aštuoniolika šviesos metų 
atstu, nekurie kiti žinovai tvirtina jog jos 
tolumas yra net dvidešimts devyni šviesos 
metai. Jeigu tolumą nuo žemės iki saulės 
laikytume tik vienos pėdos tolumu, tolumas 
iki VegoS 'butų 158 mylios, ir jeigu musų 
saulė butų Vegos vietoje, ji išrodytų mums 
tik silpnas taškelis šviesos vos įmatomas 
nuoga akia. Vega sakoma perviršija mu
sų saulę skaistumu šimteriopai, ir ji arti

nasi prie musų sistemos greitumu 9.5 my
lių į sekundą.

“Tai yra jaunas ugnies skritulis”, sa
ko Serviss, “liepsnojantis balta žvaigždžių 
jaunystės, ugnimi, žavintis akį su savo žem
čiūgo gražumo spinduliais, kurie turi at
spindį panašų kaip baltas-mėlynas deiman
tas.”

Rašytoja Martin sekančiai puikiai at
siliepia apie tą mėlynai dažytą saulę:

“Po trijų valandų kaip Arkturas pate
ka, šiaurrytiniame horizonte Suspingsi di
dėlė skaisti, melsva žvaigždė kuri mirgsi su 
.tokiu smagumu ir patraukia taip staigiai 
atidą kad jos pasirodymas tuojau sukelia 
dramatišką efektą. Tai yra Vega, trečioji 
iš trijų skaisčiausių žvaigždžių kurios šo
ka Gegužio šokį aplink Polių... Anksti ge- 

Į gūžyje ta žvaigždė teka beveik toj pat va
landoj kaip saulė leidžias, ir visą vasarą ji 
Į yra gražiausia ir turbūt patrau'kiančiausia 
žvaigždė vakarų danguje.... Vega turi 

I dar vieną sau draugę žvaigždę, daug mažes- 
Įnę už save, sukančiąsi aplink ją, ir. ji yra 
tos pačios puikios melsvos spalvos kaip ir 
didžioji žvaigždė. Ta draugė yra tik apie 
dešimto didumo žvaigždė ir galima matyti 
tik dideliu teleskopu. Vega yra apie ketu
ri tūkstančiai sykių skaistesnė negu jos 
draugė.”

Vega esti matoma tam tikrais naktų 
laikais tinkamomis valandomis per visą me
tą ir kulminuojasi 9 vai. vakare rugpjū
čio 12 d.

Beta Lyrae,’ Arabams žinoma vardu 
“Šeliak“. yra pažymi įvairiuojanti žvaig
ždė. Goodricke 1784 metais pirmutinis pa- 
tėmijo jos skaistumo keitinėjimąsi, ir Ar- 
gelander atsargiai ją tyrinėjo per devynio
lika metų, nuo 1840 iki 1859. Jos periodas 
yra 12 dienų ir 22 valandų, bet be to dar ji 
turi kokią tai neišaiškinamą keistenybę sa
vo šviesoje. Scheiner sako apie ją, “Labai 
gali būti kad daugiau negu vienas kūnas 
sudaro Beta Lyrae”, ši žvaigždė yra viena 
iš dešimties kurios sakoma turi kriaušės 
pavidalą, kuris faktas gal būti priežastimi 
šviesos įvairiavimosi.

Tarpe Beta ir Gamma Lyrae randasi 
graži “Žiedinė Nebula”. Ji yra vienatinė 
žiedo pavidalo nebula matoma mažais te
leskopais.

Eta Lyrae yra garsinga “dvilypiai dvi
lypė žvaigždė”, kuri galima matyti dvily
pė beveik nuoga akia, ir kožna tų dvilypių 
žvaigždžių yra dar dvilypės. Trijų colių 
teleskopas su 130 spėkos tas žvaigždes iš
skiria.

Gamma Lyrae turi vardą “Sulafat”, 
vieną iš ankstyvųjų vardų konsteliacijos. 
Kitas jai vardas buvo “Jugum”. Ji yra 
skaisti geltona ir yra 3.3 didumo.

Kitos tos konsteliacijos žvaigždės ne
turį ypatingo žingeidumo.

(Bus daugiau)

Amerikos Įstatymai
hrdomus klausimas: Kiek yra 

Amerikoje įstatymų?
šitą klausimą riša William P. 

Helm, valdžios Budždto žurna
le. Jis paduoda sekančių indo- 
mių faktų apie S. V. Kongresą.

Kas metai Kongresas išlei
džia suvirš 10,000 naujų Įsta
tymų. šitą S. V. įstatymdavy- 
bės darbą papildo dar 15,000 
įvairių lokalių tarybų (“local 
councils”) ir 3,000 apskričių ie- 
gislaturų. Visoje valstybėje kals- 
met išleidžiamą visose tose įs
tatymų darymo Įstaigose suvirš 
200,000 įvairių Įstatymų ir pa
tvarkymų.

Dabar Suv. Valstijose yra du 
milijonai Įstatymų ir parėdymų. 
Tais įstatymais žmonės yra taip 
“aptverti” kad, pavyzdžiui, ge
rai žinąs savo pareigas New 
Yorko policistaS privalo žinoti iš 
atminties bent 16,000 įsltatymų. 
Nebraska valstijos legislature 
paskelbė savo laiku kad 1915 m. 
ji pagaminusi 16,034 Įstatymui’, 
ir kiekvienas įstatymas apsiėjęs 
valstijai po $717, arba už visus 
įstatymus valstijos įgyvento jai 
turėjo sumokėti (legislatures 
užlaikymui, spauda, etc.) $11,- 
496,378. žinoma, čia prfflskaito- 
ma ir gaminimas tokių įstatymų 
kurie mirė pirm užgimsiant; 
Nebraska valstija vienais metais 
išsvarstė 55,873 naujų įstatymų 
sumanymus.

Kongresas kasmet irgi svar
sto bent 20,000 naujų įsumany- 
mų. Tai yra demokratijos ma
nija Įstatymus gaminta.

▼ ▼ ▼

Milijonai, Bilijonai, 
Trilijonai

1812( m. po Napoleono karių 
pasaulis išmoko skaitliuoti pini
gus milijonais; Iki to laiko au- 
gšoiauSis skaitmuo pinigams 
skaitliuoti buvo šimtai tukstan-

kainos pakįla. Pavyzdžiui, kai
nos Rusijoje, Sulyginus jas su 
tomis kokios buvo prieš karę, 
yra 1 milijoną kartų didesnės; 
kitaip sakant, daiktas už kurį 
prieš karę reikėjo mokėti 1 rub
lį, dabar reikia mokėt 15,000,000 
(15 milijonų) rublių. Lenkijos 
kainos irgi pakilo suvirš 3,000 
kartų; ką pirkai karės pradžioj 
už 1’ markę (20 centų Amerikos 
pinigais) tai už tą patį daiktą 
dabar reikia mokėti 3,000 mar
kių.; ...

V. K. R.

Prie Ouaymaca čiukuro, neto
li San Diego, Gal., rasta kaulai 
dviejų kariškų lakūnų žuvusių 
su orlaiviu gruodžio mėn.

“Protmeilių Minansa”
Reikalinga agentų pardavinėjimui 

“Protmeilių Minansa”. . Geras uždar
bis del gero žmogaus. Pabandyk o 
patirsi.

“Protmeilių Minansa” yra pirmuti
nis pasaulyje Angliškoj ir Lietuviškoj 
kalboj del Lietuvių, turtingai ilius
truotas didelio formato žurnalas.

“Protmeilių Minansa” talpina ne 
tik juokingus paveikslus bet iš pa
veikslų sudaro komedijas šiandieni
nius politiškai diplomatiškus pasaulio 
ir tautų darbus, taip kad žmogus ir 
visai nemokėdamas rašto skaityti iš 
paveikslų gali suprasti kas sviete 
darosi.

“Protmeilių Minansa” tarp įvairių 
politiškų, diplomatiškų ir juokingų 
paveikslų talpina istoriškų paveikslų 
ir raštų nuo šimtų tūkstančių metų, 
kurie aiškiai ir neužginčijamai suri- 

I ša Lietuvi gentįų ir kalbą su pirmu
tiniu žmogus pasaulyje. Tokių isto
riškų paveikslų iki šiam laikui Lie
tuvos tauta už visus savo pinigus bu
tų neįstengusi nupirkti.

Kas prisius $2 gaus 4 numerius 
“Protmeilių Minansos” sudarančius 
suvirš 300 puslapių ir tiek paveikslų.

“Protmeilių Minansa” nepataikau
ja nei ypatoms nei partijoms ir ne
sistengia kožnam intikti. Jeigu kam 
nepatiks meldžiame tylėti ir nieko 
nesakyti. Bet kuriam patiks mel
džiame ant stogo užsilipus apsakyti 
kad visi girdėtų jog “Protmeilių Mi
nansos” kožnas numeris yra vertas 
50 centų.

Čekius arba money orderius siųski
te paprastuose laiškuose su 2c marke. 
Bet pinigai turi būti siunčiama regis
truotuose laiškuose.

“The School of Thinkers” 
114 Jumonville Street 

Pittsburgh, Pa.

uEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.;

Siame skyriuje mea laikas 

noo laiko gvildensime rei

kalus |domius bosiančioms 

motinoms Ir motinoms Jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir p*-

rime resullariikals laiko

tarpiais atvirai Ir laisvai 

pergvildenlL

STRAIPSNIS XX

Baudimas
Auklėjant kudik; reikia vengti žiau

raus pabaudimo, kadangi jie nieko 
nežino kas gera, kas bloga. Kūdikis 
seka savo palinkimus, ir jeigu jie nu
veda jį negeron pusėn tai tėvų parei
ga yra parodyti gerą.' Perdaug tėvų 
yra apimti taip vadinamo “nedaryk” 
inpročio. Jei tokie pašvęstų tjk pu
sę tiek laiko parodymui kaip nukrei
pti kūdikio noringą domę į kurį nors 
sveiką ir normališką kelią tai turėtų 
kur kas linksmesnius vaikus. Kūdi
kis yra opus tvarinis ir turi visus su
augusio norus bei palinkimus. Jei 
šie palinkimai nuolatos yra drau
džiama tai jis verstinai turės jieško- 
ti kokio nors negeistino kelio ir išei
gos.

Pagrindai Prižiūrint Sergantį Kūdikį
Jaunas kūdikis, gavęs karštį, turi 

būti tuoj guldomas į lovų vėsiame ra
miame ir gerai išvėdintame kamba
ryje. Reikia jam leisti ilsėtis ir mie
goti kiek tik nori. Kūdikis kurs ne
ramus, piktas, turi kokį nors skaudu
lį, bet be karščio, irgi taip pat lai 
daro.

Sergančio kambarį nereikia paver
sti į susirinkimų ruimų kūmutėms ir 
kaimynams. Nors kūdikis ir nesirgtų 
limpama liga, bet geriausia reikia jį 
atskirti nuo kitų vaikų iki liga pažį
stama. Sekant šitų atsargumų bus 
galima išvengti daugelio limpamų li
gų plėtimosi.

Ar jūsų kūdikis verkia? Ar ner- 
vuojasi ir nerimsta? Jei taip tai vei
kiausia jo maistas jam netinka. Jei 
negali žindyti savo kūdikio, ir jei 
jis neauga iš krutu pieno, duok jam 
Borden’s Eagle Pieną — peną kuris 
laimingai išauklėjo šimtus tūkstan
čių kūdikių. Lengvai pagaminamas 
— tik atmiešk virintu vandeniu kaip 
mokinama. Per 65 metus motinos 
davė Eagle Pieną kaip vieną milži
nišką sveikatos dovaną savo vaikams. 
JĮ gydytojai rekomenduoja kūdikiams 
kurie yra menki ir sirguliuojanti,

nes jis lengvai suvirškomas if OiHą 
pilno maistingumo.

Be to kad tinka kūdikiui jis dar ge
riausias maistas nedapenėtam vaitai 
Pažymėti tyrimai vesti mokyklos vai
kų tarpe rodo kad vaikai maitinami 
Eagle Pienu padidėjo abelnai imant 
septyniais svarais daugiau negu tie 
kurie penėti paprastu bonkų pieno. 
Sek savo vaiką atidžiai. Pasverk dai
nai. Atmink kad nedasveriąs vaiku 
yra nedapenimas. Jaunas vaikas^®-: 
ri gauti du šaukštu Eagle Pieno kas
dien atmieštu trimis ketvirtdaliais 
puodelio šalto vandens. Duok pusry
čiais ir po pietų. Senesni vaikai dai
nai jį labiau mėgsta su ginger šiom, 
vaisių sunka, suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Skaityk šituos straipsnius kai 
savaitę ir pasidėk ateičiai.'

I LOUIS EISENBERG ; 
■Turi Geležinių Daiktų, Pečhj,] 
I Kvaibų, Varnišių, Clnuojs, [ 
Į Lieja ir Stogams dangalų i 
■ 1169 East 79th St. N. E. I
I Princeton 1337-K

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
:=] DANTISTAS i=t!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai \vakaro

1895 E. 9 Street 
Cleveland. Ohio.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

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

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

Del tolesnių informacijų kreip
kitės pas bile laivų agentą, arba:kites pas bile
Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O. I

KELK

APIE T

' Bėga dienos. 
Bėga menes 
Lygiai taip 
Šaltos bang 
Tik matai k 
Kaip viena 
Kaip paikn 
Kaip negy 

. Ar valtelę
Pabučiuoji 
Ir nubėga 
Ir pražųv; 
Taip prab 
Nėr kalbi 
Apie banl 
Apie peln 
Nesigirdi 
Sužavėto' 
Nesimati 
Veido g

• It jų dr| 
Trečias 
Pasiverl 
Pasitrai

NAUJAUSIOS DAINOS "WB 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

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

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

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

Užtekanti Saulė. Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
paveikslėliai. Tame ineina daugelis atskirų ap
rašymų, labi žingeidus ir pamokinanti, astrono
mijos srityje ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
94' puslapiai, su paveikslais ...........................  .35

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL
VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMA. Su pagalba X-SPIN-

DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku.

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

Mano ypatiškas ištyrinėjimas metodų vartojamų EUROPOS KLINIKOSE ir mano 22 metų pa- 
* tyrimas gydyme KEBLIŲ ir UŽSISENĖJUS1Ų LIGŲ vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy

mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

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

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

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

CLEVELAND, OHIO
OFISO VALANDOS: 9:30 RYTE IKI 7:30 VAKARE. NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

Imk Elevatorių prie ineigos j Standard Teatrų ir važiuok ant Trečių Grindų.

čių. Vėliau, atėjus pasaulio >ka- 
rei, 1914 m., kada karėki reika
lams prisiėjo pilti pinigus kibi
rais, žmonės išmoka skaitliuoti 
BILIJONAIS^ Dabar jau jie 
skaitliuoja TRILIJONAIS. Ne
toli tas laikas kaip bus pradėta 
skaitliuoti KVADRILIJONAIS.

Kad musų skaitytojas turėtų 
supratimo ką reiškia tie skait
mens, mes duosime tiktai mužy- 
tį prilyginimą. Jei laikrodėlis 
“tikina” du kartu per ĮsėkUndą 
(tik-itik) tai per 1 minutą jis iš
tikima 120 kartų; ištikinimui 1 
milijono reikia nemažiau ir ne
daugiau 5 dienų ir 19 valandų. 
“Ištikinimui” 1 bilijono reikia 
1,000 -kartų daugiau laiko, arba 
5,790 dienų, arba lygiai 16 me
tų. “Ištikinimui” trilijono rei
kia 1,000 kartų daugiau- laiko, 
arba, kitaip sakant, reikia 16,- 
000 metų. “Ištikinimui” 1 kvad- 
rilijono reikia 16,000,000 metų 
(16 milijonų)....

Trilijonais (skaitoma dabar 
dėlto kad’kai kurios valstybės, 
'kur pinigai nupuolė labai žemai, 
tiek prispausdina popierinių pi
nigų kad kitaip Skaitliuoti ir ne
begalimą. čia paduosime kele
tą tokių skaitmenų. RUSIJA 
1922 metų pradžioje turėjo api- 
vartoje 11,000,000,000,000 (vie
nuolika trilijonų) popierinių pi
nigų; pabaigoje tų pačių metų 
ji turėjo 450 trilijonų rublių, t. 
y. netoli pUsės kvadrilijono.... 
1922 m. balandžio mėn. Vokieti
ja turėjo 145,000.000,000 (145 
bilijonais) popierinių markių, gi 
dabar ji turi 5 trilijonus 500 bi
lijonų (5,500,000,000,000) mar
kių, arba 40 kartų daugiau ne
gu pernai tuo pat laiku. Aus
trija turi a-pi vartoj e suvirš ke
turis trilijonus kronų. Lenkija 
turi apivartoje suvirš 1 trilijo
ną Lenkiškų markių.

Popierinių pinigų apivarta 
padidėjo, anot žinių kurias skel
bia National City Bank, sekan
čiose valstybėse: Belgijoj, Pran
cūzijoj, Šveicarijoj, Jugoslavi
joj, Grekijoj, Suomijoj, Veng
rijoj ir Brazilijoj. Sumažėjo 
popierinių pinigų apivarta se
kančiose šalyse: Anglijoj, Ho- 
landijoj, Skandinavijos valsty
bėse (Danija, Švedija, Norvegi
ja), Ispanijoj, Čekoslovakijoj, 
Suv. Valstijose.

Nežiūrint to kad kaikuriuose 
kraštuose popierinių pinigų yra 
tiek kad rodos jais galėtum visą 
šalį apdengti, vienok tų šalių 
pragyvenimas nėra nupigęs gy
ventojams. Kai tik pinigo ver
tybė kiek nupuola, taip tuojau
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AR JŪSŲ KŪDIKIAI MAITINAMI TINKAMAI?
Musų Suvienytos Valstijos yra ap
stumo žemė, o vienok nuo trijų iki 
penkių milijonų Amerikos mokyk
los amžiaus vaikų yra nedapenėti 
ir nedamaitinti.' Jokis vaikas turįs 
savo valgiuose užtektinai pieno ne
gali kentėti nuo nedapenėjimo. 
Tikrenybėje apie trįs ketvirtdalįai 
vaikų valgomų maistų turi turėti 
pieno savyje.

Dabar yra laikas apsaugoti savo 
vaikų sveikatą kadangi mainosi 
metų laikas. Pridėk Eagle Pieno 
prie jų valgių tuoj. Duok jiems 
du šaukštu Eagle Pieno atmiešto 
trimis ketvirtdaliais puoduko šalto 
vandens kasdieną, paryčiais ir pa
vakarėje.

Mes turime atspausdinę jusi; kalboje in
strukcijų kaip prirengti Eagle Pienų kūdi
kiams visų amžių. Jei norit šitų instrukci
jų, išpildykit kuponų ir prisiųskit mums.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

KUPONAS

Pažymėk
Penėjimo 

Instrukcijos
Vardas
Adr.

kokios literatūros nori
Valgiai del Vaikų
Vaikų . Knyga

(Lith.)

Nėra jokios abejonės apie pasek
mes kurias gavo šimtai tūkstančių 
Europinių motinų vartojant Eagle 
Pieną kaipo maistą kūdikiams. 
Eagle Pienas yra grynas pienas, ir 
cukrus tinkamai sumaišyti ir labai 
lengvai suvirškomas net opiausiu 
kūdikių. Gydytojai rekomenduoją 
ir išrašo jį motinoms kurios nega
li pačios savo kūdikių žindyti.

Jei jūsų kūdikis neauga į svorį, er
zinasi ir naktimis nemiega, gali bū
ti jūsų duodamas jam maistas ne
tinka. Pabandykite Eagle Pieną, 
maistą kuris išauklėjo daugiau kū
dikių negu visi kiti. Jjs parduoda
ma sterilizuotose dėžėse ir yrą vi
sados šviežias bei švarus.

Trade Hark of The Borden Company
Btp. U. S. IVt. OX
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Nuo ma 
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Jis pasai 
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Irgi.ru


[
s lengvai suvirškomas ir tįuj 
maistingumo.

kad tinka kūdikiui jis daj» 
as maistas nedapenėtam rjfcf 
nėti tyrimai vesti mokykloj jJ 
rpe rodo kad vaikai maitini 

Pienu padidėjo abelnai bįį!
niais svarais daugiau neguT 
penėti paprastu bonką pia

avo vaiką atidžiai. Pasverk įj 
Atmink kad nedasveriąs viik 
edapenimas. Jaunas vaikai? 
iti du šaukštu Eagle Pieno J 
atmieštu trimis ketvirtinį 
lio šalto vandens. Duok pu» 
r po pietų. Senesni vaikai dį 
labiau mėgsta su ginger lį.
sunka, suplaktu kiaušiniu, 

koniu.

Kad jie Dievo išprašytų
' Jam sveikatos, ilgo amžiaus.. ?.

(Bus daugiau)
*w

GEGUŽINĖ NAKTIS

DIRVA

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Apžiūrėkime visapusiai tuos du- zos, bet matyt be jos gerb. Kurt
inus : kame mes raišame jų gerą- liūs dainuoti negali, o tas irgi 
ją ar blogąją pusę? — iš visų yra punktelis prie klausimo Kas

ityk šituos straipsnius lot į 
lavaitę ir pasidėk ateičiai. I

Prospect 201

)r. T. A. Hanlen Į
Si DANTISTAS ĮSft I

■o valandos: Nuo S ryti Į
iki 7 valandai \vakaro

1895 E. 9 Street
Cleveland. Ohio.
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Karolis Vairas.
KELIOS GIESMES

APIE TRIS TĖVELIUS 
(Tąsa)

Kada naktis Gegužinė paskleidė tamsumą, 
Bėgau i sodną vyšninį jieškoti ramumo; 
Bet vienam nerimo siela, ilgėjos širdelė — 
Kad ateitų mano miela, dainavau dainelę:

Ateik, mylima mergele, 
Suramink mano širdelę.
Tavo ranką kad paspausiu — 
Prie krutinės 'tave glausiu, 
Tada tikrą laimę jausiu.

iUNARD
TURI GIMINIŲ ATG
AVIMUI AMERIKON?
r. Valstijų Konsulas Kate 
• priima aplikacijas del pu- 
. visų sekančių metų kvoUi 
ARD patarnavimas yra pa- 
ias pasaulyje. Pasažieriai a 
rd tikietais neturi laukti Ogi 

kad Cunard laivai išplauki 
įropos kas kelinta diena.
nard Linija turi padarius » 
Lietuvoje ir pagelbti

,ms savais patarnautoju 
ipo jiems laiką ir išlaidai s 
ad pristato pasažierius prk 
ūvo; šis patarnavimas veita 
i tolesnių informacijų kreų- 
pas bile laivų agentą, arta.

Bėga dienos, savaitėlės, 
Bėga mėnesiai ir metai, 
Lygiai taip kaip Nemunėlio 
Šaltos bangos bėga jūron. 
Tik matai kaip jos čiurlena, 
Kaip viena sau kitą veja, 
Kaip pakrantėje papliauškia, 
Kaip negyvo rąsto galą, 
Ar valtelę siūbuonėlę 
Pabučiuoja apkabinus, 
Ir nubėga į tolybę, 
Ir pražūva kad negryžuS.
Taip prabėgo daug metelių, — 
Nėr kalbų jau, nėr gražiųjų 
Apie banką, apie dvarą, 
Apie pelną ketveriopą.
Nesigirdi Tėvo Jono 
Sužavėtojo balselio, 
Nesimato Tėvo Tarno 
Veido gero, maloningo. 
Ir jų drąugas padėjėjas, 
Trečias Tėvas, Fabijonas, 
Pasivertęs Uosiu kietu 
Pasitraukė nuo arenos!.... s',,

Ir nereikia bestebėtis:
Kada markės, Osto-Markės, . 
Strimagalviais ėmė pulti, 
Vargo buvo dideliausio! 
Didis mūsų pasakorius, 
Pats Tamošiaus brolis Jonas 
Taip jau buvo susikrimtęs, 
Taip jau skubinos tvarkyti 
Žemės Banką dideliausį, 
Kad po pusę kartais metų 
Išnešiodavo' kišeniui 
Savo akcininkų laiškus, ( 
Neatplėštus, neskaitytus. i 
Tiek jis buvo susikrimtęs, 
Tiek ji rūpesniai prispaudė 
Kad jis Klaipėdoj sustojo 
Ir namų čia sau ir plečiu 
Pasipirko prie pat jurų, 
Prie Baltijos vandenėlių, 
Kad tos juros mėlynveidės 
Užliūliuotų jo širdelę, 
Kad skaudusis priminimas 
Apie Žemės Didį Banką 
Nebekvaršintų galvelės!....
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Jono brolis, Tėvas Tarnas, 
Irgi rūpinos ir krimtos, —
Tiek jau širdį jam suskaudo ’ A 
Kad Tarptautiniame Banke - ■ l. 
Į Direktorius Įstojo, — „ji<.
Vis geriau negu prie nieko, "M ii 
Visgi Litas vienas kitas s
Pašnabždėdamas nutildo
Skaudžią širdgėlą dėl banko, 1 'N.f

Ji išgirdusi dainelę nuo balso pažino, 
Prasivėrusi langelį šviesą užgesino.
Pamačiau jos plaukus juodus, mieguistą 

veidelį,
Atėjimo ženklą duoda užtraukus dainelę: 

Einu, mylimas berneli, 
Su ramint tavo širdelę.
Bėga valandos nuobodžiai — 
Niek’s širdelės nepaguodžia, 
Vien tik tavo meilus žodžiai.

Kiek linksmumo ir ramumo būnant prie 
\ jos arti —

Laikas trumpas bėga urnai, reikia sudiev 
tarti.

Duok dar bučkį paskutinį, mylima mergele, 
Ir užtraukim sutartinę tą meilės dainelę.

Juk nuo amžių mes sutverti
Iš šaltinio meilės gerti, 
Gėrėtis gamtos gražybe, 
Kuri visiems lygiai žyęli 
Plačioje gamtos beribėj.

Kad visi žmonės mokėtų meilėj’ džiaugsmą 
semti,

Vien’s kitam nepavydėtų laimėje gyventi, 
Tada dangus išsvajotas ant žemės įvyktų, 
Visos šmėklos apšarvotos pasaulio 

pranyktų.
Kad žmonės daugiau galvotų,
Geriau save pažinotų, 
Teisingai kitus matytų, 
Nuo pikto susilaikytų, 
Tad’ visi laimę įgytų.

Eleonora.
,w

PAVASARIS
Paukštužėliai ant medelių 

ų Čiulba, ulba ant šakelių L
Gražus, gražus yra rytas, 
Pievos perlais nubarstytos! ,

Šilą vėjas jau bučiuoja, 
Pamažėli jį linguoja.
Ramu girioj ir ant lauko, 
Visur švelnus vėjas plauko —

Tai šakelę sulinguoja, 
Arba veidą pabučiuoja.
Viskas žaista, gamtą puošia, 
Vasarėlę sutikt ruošias.

Paukščių eibės im’ dainuoti, 
Medžiai visi pumpuruoti;
Žolės dygsta ant laukų,
Tuoj gegutė trauks “’ku-ku”!

Lakštingalės sučiulbės,
Pirmos gėlės pražydės, 
Ramu, ramu tada bus, 
Sielos skausmai tad pražus!....

J. Gogelis.
Gerkanis, Lietuva.

;N Company

Žemės Banko; kurs negimęs 
Jau į karstą nukeliavo. 
Tėvas Tamas sau gyvena 
Aleksotoje už tilto, 
Už to tilto kurs prieš karą 
Buvo ilgio negirdėto: 
Dienų trylika liuob ima 
Ik kiton nueisi pusėn.

Gi kas liečia adjutantą, 
Mus’ Tėvelį Fabijoną, — 
Jis sau tyli, nors be žemės ; 
Mat, jis Klaipėdon nevyko, 
Jis sau Washingtone tupi, 
Valdžios duoną sąū bekramto, 
Registraciją gvildena, 
Ar kaip kartais mums paskelbia, 
Kaip jo Šefas Ilgakojis 
Eina maudytas i jurą, 
Ar kaip traukia į kaimynus 
“Faifoklokan” paprašytas, 
Ar kaip veda mergužėlę 
Nuo mašinos atitraukęs.... 
Reikia betgi suminėti 
Kad Tėvelis Fabijonas 
Buvo laikraščiuos prabilęs: 
Jis pasauliui pasiskelbė 
Visą Žemės Banko dalį 
Kurią Jonui sumokėjo, 
Ar kurios iš jo negavo, 
Ubagams padovanoja

NENULIUDĘS NIEKADOS
Nors ir vargas mane Spaudžia,
Nors rūpesčiai galvą graužia,

Bet aš linksmas visados,
Nenuliuidęs niekados —

Dainuoju dainelę.
Laukdam’s būvio laimingesnio,
Ir gyvenimo geresnio '

Del visų darbo žmonių,
Vis dienelių geresnių —

Raminu širdelę.
Ko liūdėti — nes vistiek
Tas pats skurdas — ir tik tiek.

Verčiau, visad linksmam būti,
Linksmas daineles dainuoti —

Negu kad liūdėti.
O ateis vistiek laikai tie,
Ir kaip matos — netoli jie:

Kad vargdieniai susipras,
Atjieškos savo tiesas —

Tad nereiks kentėti!
Vargdienių Draugas.

Lietuva.

1465. Ii ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
še kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899, 
pusi. 171 .............;.............'....... 75c )
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KAS YRA MEILĖ?

Šimtą sykių lengviau yra 
Smertelniems žmoneliams 
Plotus žemės užkariauti, 
Nusėti gėlelėm’s;
Išplaišyti tvirtas uolas, 
Murus pastatyti;
Ne KAS yra tikra Meilė 
Aiškiai pasakyti.

• . Biruta.
Nuo Juoku Red.: štai keli 

žodeliai gerb. Birutes apie Mei
lės GALYBĘ. Gert). Biruta yra 
viena iš tokių musų poečių ’ku
rios .mažai (arba retai) kalba, 
o daug pasako. Bet ji pasako 
tą kad sunku yra pasakyti KAS 
yra Meilė. Tas ir mus ilgai rū
pino, ir po šiai dienai vis tebe- 
sistengiame pasauliui išrišti tą 
seną klausimą. Neįstengdami 
patį|s — ir nežinodami kuris iš- 
tiesų išsakymas butų tikriau
sias — vistiek nenustojame vil
ties, ir kaip pereitame num. ma
tėte, apšaukėme kontestą poe
tams ir ne-poetams tą klausi
mą išrišti. Nusprendėme jog 
galima rašyt ir proza ne tik ei
lėmis, todėl visi dirbkite.

Daug nuo svieto pradžios tie 
smertęlni žmoneliai del meilės 
padarė — bet mažai gero pada
re. Nei vienas del meilėj nepa
darė dideliu išradimų, atidengi
mų, neatskleidė naujų mokslo 
teorijų, bet vis tai kariavo, tai 
ardė, tai naikino, tai grobė — 
vis su viliugystėmis, su kraujo 
praliejimu; vis siekė garbės pa
sirodymui savo “mylimosios” 
akyse verčiausiu už kitus.

Bet kaip keista vienas tas kad 
meilė nėra nuperkama, nors to
kių didelių pasišventimų amži
nai reikalavo; nėra paperkama 
nors reikalauja tokių didelių pa
stangų, Ir neužkariaujama (nors 
dėl jos amžinai reikia kovoti.

Meilė, kaip ir viskas kitas, ge
ma, auga, vystosi, .ir nyksta, — 
bet toli gražu mes šiuomi neno
rime pasakyti kals yra Meilė, 
ir pasilieka ji mums nežinėje 
kaip iki šiolei, taigi kurie ren
giatės konteStori; ir rėngkitės.

Vistiek pavasaris turi ką nors 
bendro su poezija, nes tą liudi
ja užplūdimas čia eilių, ko iki 
šiolei būdavo labai mažai turi
me, arba kartais prisieina pa
tiems vargintis rašant, kad ne
liktų vieta tuščia, štai gegužio 
mėbeSyje abelnai “Dirvoje” kaį 
iš Gausybės Rago eilių pasriu- 
vo.

štai ir šiame kampelyje vie
nu atveju talpiname net kelias. 
Su mumis yra taip kaip ir su 
kieBęvienū smertelnu žmogeliu: 
jeigu daug turi, skubinasi kuo- 
greičiau išleisti, o kai išleidžia— 
dantis pakabinęs žiuri. Jeigu 
butume pačėdų's, turėtume eilių 
visai vasarai, po vienas, ir ne
reiktų kaip kada lyg prie tvo
ros prispirtam žiūrėt iš kur im
ti.

į
Gerb. Audra rašo: “Kame 

Blogoji Meilės Pusė? — Gerb. 
Juokų Red. būtinai nori priro
dyti blogąją meiles pusę, tik sa
kosi laiko neturįs1 užtektinai, 
tat matyti pasikvietė talkon sa
vo vienmintį gerb. Spragilą, ku
ris ‘Dirvos’ nun\. 14 rašydamas 
apie gerb. Kručko romansą su 
p-le Morkaite pabaigoje sako: 
‘Visa gamta ant meilės parem
ta, ir Užtai tarp visų einasi ne
sutikimai, barniai, varžytinės, 
karės, ir muštynės. Meilė, gir
di, laiko ant visų savo skraistę 
užtiesus ir niekas iš jos negali 
išsisukti.’

“Keiktai skamba; Rodosi, kaip 
kas galėtų muštis iš meilės, bet 
taip nori prirodyti. O dvi nuo
monės tvirtina būtinai kad iš 
meilės muštynės kylančios. Na, 
Audrele, pušk attsispyrus priro
dymui teisybės. Jau ir gerb. 
Svajonė matyt sudvejojo, ir jis 
pradeda abejoti, ir tiki į meilės 
dvipusiškumą. Bet Audra mu
rus iš pamatų išverčia, Aržuolus 
iš šaknų išrauna, Dangų su že
me sumaišo, tai ir čion ji turi 
pergalėti, nes jos pusėje ('sĮpė- 
koje? — Juokų Red.) teisybė.

“Na, gert)., aš jums duosiu 
pavyzdį. Matote einant garvežį, 
iš jo kamino kyla stulpas durnų 
ir jie vingiuojami po orą dailiai.

šalių tiktai vienodi durnai. To
liau iš 'kito kamino kyla stulpas 
balto garo; ten gi visapusiai ran
dame tik vienodą garą. Taip ir 
Meilė yra: skaisti, vienoda, ty
ra, niekur joje nerasi blogos 
.pusės. Bet kas yra meilė tai be 
kontešto nesakysiu. Iškenčiau 
pusę metų nepasakinis, iškentė
siu ir ilgiau — iki gerb. Juokų 
Red. teiksis paskelbti kontestą.”

Nuo Juokų Red.: šis genb. 
Audros ultimatumas atėjo ant 
rytojaus po paskelbimo pereita
me num. kontesto apkalbamam 
klausimui. Viskas kas dabar 
mums lieka tai laukti ką gerb. 
Audra užneš. Bet ir kitų vėjų 
ir poetų prašome puteti į tą dū
dą, nenusigąsti gerb. Audros.

Kontesto laukia kai dirva lie
taus. Gerb. Svajonė (iš Lietu
vos) rašo : “Protestas’ Juokų 
Red.. Jau daug laiko praslinko 
kaip ketinot paskelbti Meilės 
Kontestą; aš vis laukiau ir ra
šiau eiles, ir jau buvau prisi
rengęs Siųsti, bet kontesto kaip 
nesimato taip nesimato. Ant- 
galo, netekęs kantrybės, protes
tuoju už tokį ilgą užvilkimą taip 
svarbaus klausimo išrišimo, ku
rio pasekmių laukia tiek daug 
žmonių, arba, galima sakyt, vi
sas palsiaulis laukia, o labiausia 
laukia poetai ir poetės, nes di
delė jiems yra proga iš vienos 
pusės garbę gauti, o iš antros— 
dovaną laimėti. Po protestu, 
varde visų Lietuvos poetų pa- 
•sirašo — Svajonė.”

O iš trečios pusės, norime pri
dėti nuo savęs, poetai turės pro
gos ,pasirodyt kiek jie apie mei
lę išmano nors apie ją dainuoja, 
arba ja sužavėti dainuoja apie 
kitus galu:s.

PAVASARIS
Šalta žiema jau prabėgo, 
Niekur nematyti sniego; 
šiltas vėjas pušt pradėjo, 
Nes pavasaris atėjo.

Veversėlis augštai skraido, 
Veda savo gražią gaidą, 
Jis taip linksmai sučiulbėjo— 
Nes pavasaris atėjo.

Raiba gegutė kukuoja, 
Pempės pelkėse gyvuoja, 
Ir lakštutė 'suulbėljo — 
Nes pavasairs atėjo.

Garnys ant lizdo kalena, 
žąsįs padangės’ gagena, 
Pulkai gemų krankt pradėjo, 
Ne's pavasaris atėjo.

Girių medžiai sužaliavo, 
Dengias šviežiu rubu savo; 
Visos gėlės sužydėjo — 
Nes pavasaris atėjo.

Vifea gamta jau atbudo,
Kas tik gyvas kruta, juda,
Visi linksmi bėginėja,
Nes pavasaris atėjo.

Į girias, laukus važiuosim 
Tyru oru pakvėpuoti,
Ir po žaliuosius krūmynus 
Imsim šonkauliu jieškoti.

K. J. P.
Nuo Juokų Red.: Nenorėjo

me prie šių eilių nieko .sakyti, 
nes iš pradžių ėjo gerai; bet pa
baiga mus priverčia: šonkau
liai ne laukuose ir miškuose au
ga, ir ne ten jų reikia jieškoti. 
Patariame gerb. poetui plačiau 
apfeipažinti su gerb. Spragilo 
Gravitacijos Teorija.

(N. B. Gravitacija yra teori
ja apie dviejų skirtingų dangiš
kų kūnų pritraukimą vieno; prie 
kito. Ta teorija tinka ir prie 
žemiškų kūnų.)

DUOKIT PLUNKSNAS....
Duokit- plunksnas Alpų aro, 
Pritaisykite sparnus,
Aš nuskrisiu per upelius,-. 
Per aukštuosius kalnelius, 
Per vandeningus klanus, 
Savo Mūzos paj ieškoti.
Skrįsiu toli į tą šąli,
Į jos gimtinius namus, 
Pas savąją-mergužėlę, 
Baltą, skaisčią lelijėlę; 
Tenai laimė''m a n bus — 
Prie jos šalies prisiglaudus.

Kudlius.
Nuo Juokų Red.: Ir čia reik 

žodį tarti. Matyt gert). Kud- 
liaius eiliavimais labai susitar
šė. Iš širdies sakome, duotume 
jam ne tik plunksnas aro, bet ir 
sparnus, jei tik galėtume, -kad 
tik jis savo Mūzą atrastu, nes 
be jo’s ir jo eilės neskamba gra
žiai. Nors Mūza yra tik pasa
kiška globėja Poezijos, kurios 
vietą užėmė dabar ilgakasės mu-

yra Meilė.

Dar vienu poetu mažiau. Me
tai suvirs laiko “palaidojome” 
gerb. Cirineušą, kuris inkarnaci
jos keliu mėtamorfizavosi į gerb. 
Adbni. bet pasodinės savo Mei
lės Medį įsižiūrėjo į jį kaip pa
sakų Narcizas į savo paveikslą 
vandenyje, ir nutilo. Gerb. Pro
metėjus turbut perbrido jūres 
ir perlipo kalnus, ir iš anos pu
sės jo garsas mus pasiekt ne
įstengia.

štai dabar gauname žibių kad 
musų poetas gerb. Atos (kuris 
nors retai čia uždainuodavo) ap
sivedė. Tokį likimą patikęs pirm 
jo gerb. Mučelninkas amžinai 
nutilo dainavęs ir jo kančios

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMŲ. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

I MAUDYNĖS 25c. į 
*£ 546 Lietuviai lanko šitą geriau- S 
j šią maudynę, čia jiems geriau- 'f 
Į šia patarnaujama ir yra visoki X 
T patogumai. Užkviečiam ir dau- -į- 
T giau atsilankyti pas mus. Kai- f 

na 25 centai. 4.
t 921 ST. CLAIR, Netoli E 9 St. t

Nesikankink su
Reumatizmu

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmais Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį su

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

virto neiiaujamu džiaugsmu.
Vėl priekabė prie klaupsimo 

Kas yra Meilė? Kodėl paukš-
čiai pavasarį dainuoja iki suran
da sau pateles, paskui susisuka 
lizdelius ir tyli?

“Mazgok” 
Nebraižyk

Savo Danty
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — tečiąu 
jis gali sužeist dan
tų palivą.
Jeigu nubrozdysi sa
vo odą, Gamta gali 
ją atauginti. Betgi 
net Gamta neatau
gina dantų palivos 
sykį ji buna nune
šiota stipriu, žvy
ruotu dantų valyto
jų.
Saugiausias ir ge
riausias būdas už
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
Ribbon Dental 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri Dantįs 
Gera Sveikata

BALTIC STATES BANK
Liet. Finansų Ministerijos Korespondentas., 

Banko Resursai — $1,700,000.00.
PARDUODA Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir išmo

ka nuošimčius už jų Kuponus.
PRIIMA depozitus ir moka 4%, priskaitant prie sumos 

kas menuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paštą. ’
SIUNČIA pinigus i Lietuvą ir visas pasaulio šalis, su 

pilna garantija, greitai, teisingai ir pigiai.
PARDUODA laivakortes kelionei į Europą ir iš Euro

pos ant visų linijų.
Turi savo korespondentus-Bankus: Kaune, Rygoje, Vil

niuje, Berlyne ir kituose Europos miestuose.
Baltic Stages Banke ®avo depozitas laiko New Yorfro 

Valstija, New Yorko miestas, Lietuvos Finainšų Ministe
rija, Lietuvos Bankas, Lietuvos Kredito Bankas, Prekybos 
ir Pramonės Bankas, Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
ir kitos įstaigos.

Kald ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka Icreįplfcfei 
Visais bankiniais reikalais į

BALTIC STATES BANK
294 Eighth Ave., Kampas West 25th Street
NEW YORK, N. Y. Telefonas: Watkins 2142.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryte iki 5 vai. po piet.
Subatomis — iki 7 vai. vakare.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

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

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

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

Prospect 2420 Central 1766

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 
99 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 
99 Give Me a Smile and a Kiss ........ Vriška

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

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

Šokiams 
,. Šešių 
Orkestro 
... Beno

Sekstetas 
Sekstetas
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

_ ___ _ ___ „ . Vyriškas
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vyriškas 

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

’’ Most Done Traveling ...........
A2954 Venetian Moon ................ 

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

” You Tell ’Em .................

Daina
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

Muzika
Muzika 
Muzika 
Muzika

E1503 . AkordeonųTrio
.. Rusiška

TRUMPA LIETUVOS AM0 IR VYSTO

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

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

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

A2802 Do wn by the Meadow Brook
99 Enid—Valcas .......

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

A2809 Casey Jones ..........
M Steamboat Bill ........

A2821 Tell Me .............
99 Wonderful Pal ........

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

Kiek Kaune Gyventojų
1922 metų sftatistiniais davi- 

niais, Kaimo mielrte gyventoj 
yra: Lietuvių 41,088, žydų 24,- 
228, Lenkų 8,311, Vdkiečių 4174, 
Rusų 2345, Baltg-udžių 808^jr 
•kitų tautybių 398. Viso 84)652 
gyventojai.

(K “Palydovo”)
(Tąsa) |

Uepos 15 d. Lenkai beatrauk- 
jari-apleidaa Vilnių, į kurį 

Į ve:k vienu kartu inėjo iš vienos 
I bolševikų dideles jiegos 
I gintos — Urtuvių mažos da 
I lįs. Bolševikai tuoj griebias 
| darbo, stengiasi įleisti Vilniuj 
Į gavo š^nis. Teta po ilgų d 
t tybiį jie iština ir VBniuįe įsik 
į na musų valdžia. Vienok ja 
Į: tesi kad dar toli gražu su L( 

Į kais nepabaigta.
Rugpjūčio mėn. pabaigoj L 

I fad pradeda nugalėtubdševft 
į Prasidėjo ir Lenkų-Lietuvių 
| vos, taip vadinamos Seinų i 
I racijos. Po didelių atikų iš a 
I jų pusių, rugsėjo 15 d. įvy 
Į Kalvarijos derybos, teta 
Į jokių vaisių, nes Lenkų rėži 
I rimai buvo mums jokiu 
Į nepriimtini.

Rugsėjo 23 d. Lenkai d 
mis jiegomis puolė Drusl 
kus, persikėlė per Nemui 
nuėjo šiaurės Gardino link 

Pakelyj įvyko smarkių 
rėmimų su musų mažomi 
mis. Rugsėjo mėn. musų 
lyniu įvyko derybos Su 
se. Padaryta taip vadina 
valkų sutartis, neva tai 
teta ginklus Lenkai sii 
stabdyti tik fronte tart 
rijos ir Nemuno. Ir tai 
su tikslu pasilikti sau k 
niun ir toliau Lietuvoi 
tam iš savo tarpo “n 
kui" Želigovskiui su 
Lenkų divizijomis.

Spalio 9 d. želigov*
1 Vilnių ir skverbiasi tolį 
i sta visa eilė atkakliu 
į paeinant pirmyn, tai 

traukiant. Spaudžiau 
kartų didesniu jiegu. 1 
versti apsitraukti 3d 
Gfęsia pavojus Ukmen

Į
 čia įvyko garsus širvi 

šiai, kuriuose Lenkai tai 
kiai sumušti ir bėgo.

Tik Tautu Sąjungos 
lės komisija pakliudė mi 
mestiems žygiams. L 
20 d. įvyko sustabdymą 
rt Vėla nustatyta nai 

Į Marijos linija, kuri 
ėzr k swta.*

1921 meteis tarp ? 
musu ir Leriku jiegu m 
ringo neįvyksta. Kovo 
se ramu. Tečiau eii 
taip vadinama diplotr 
apsireiškusi visoj eil 
tuščiu derybų, ir tt. 
mi ginklu be pasaulinit 
užgrobti Lietuvą, Lėni 
Sukinėjasi aplink ir i 
kias pataikaujančias ji 
stybes mėgina ją inp 
savo kilpas, išgalvoja 
budus priveisti eiti ją

Lietuviu-Lenku kod 
Varšavoje jokiu vaisiu 
Išgalvojama visokie bu 
čo išrišimui: tai VOniau 
Seimas, tai sudarymas 
sios Lietuvos, tai ple 
(žmonių atsiklausimas). 

šia kalbama apie plebisdl 
šamą Tautu Sąjungos, 
tai butą irgi tik tuščiu ris 
bu. Lenkai elgėsi kaip s 
įėjo: jdkiu reikalavimą 
dė, ir plebiscitas žlugo, 
m. kovo 2 d. Tautu Sąjm 
atmetė ir mitam pasidyl 
riogines derybas Brussely ji 
landžio 20 d. tos deiybos 
įdėjo Hymansui pirmininkai 
Tečiau jos nesiseka. Tarp 
ką ir musą bedugnė. Hynu 
šiol ginčą pamatau savo pi 
jį projektą, kuris ne kas 
kaip Lenku padaras ir h 
visiškai užgniaužiama m 
tiaiEomybė. Gegužio ridi 
Hymans jau pasisako kad 1 

I kų-Lietunų susitarimui v 
i esanti nedidelė, o birielio i

W dietose derybos visai 
Nn.

tuo metu, matai 
ruošė panašą į Silezijos “sui 

grupuodami daug savo 
rimnenės apie Lydą, ir pali 
^fmntėn ir neutralinėn zo 
daugybę kariu civiliai apg 
dnušą, neva tai demoiblizu 

i Kinelio 28 d. Tautu Sajų 
' Įsiūlė tęsti derybas Bruss

Į je, dalyvaujant jau ir Viloi
i balto atstovams. Pasm]r

musą atmesta, kaipo risi 
nepriimtinas.

Bugpjuėio mėn. Hyma 
vėl pasiūlo daybas Gene, 

prasideda nigpjufio
P>j. Sutarčiai jis pasiūlo i

Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą
Orkestrą

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

E1716 Wir hab’n ka klans Geld...........
” Grinzinger Marsch ’ ........... 

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

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

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

I Immer an der Wand lang ... , 
Einmal ist keitimai .................

' Zillertaler Postillion Marsch ... 
Auf der Alm, Waltz .......... 

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

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

Kuntslerleben, Valcas ........ 
Ueber den Wellen, Valcas . 
Liebestraum nach dem Bali ... 
Stephanie Gavotte .......... 
Behut dich Gott .................. Kornetą Solo 
Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kornetą Solo 
Marsz ............................... Benas 
Tęsknota za Ojczyzną, Marsz ............. Benas 
Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 
| sveikata, Maršas ...................... Benas 
Per šilą jojau ............ Lietuviškas Kvartetas 
Žydas Statinėje .... ......... Polka, Orkestrą 
Ruszaj ...................... 
Cziribiribin, Valcas ........

E2235 VVszyscy to robią ............ 
” Polka ................. ...............

Oswiadczyny, Valcas ......... 
Herkules, Maršas ............ 
Zlote liscie, Mazur .......... 
Moja luba, Waltz .................
Poslaniec, Marsz ............ 
Amerykanski taniec, Two-step 
Ostatni dzien dzisiejszy . .... 
Kolo Jabloni .. .'...........
La Likerta ................. 
Wiejska,ldziewc*žyHa, Polka ... 
Das Lėrcherl von Hemais ...

D’Muattaliab ............... 
Oj pidu ja luhom ............ 
O j pidu vyšelkoju ............ 
Polska powstanje, I ........ 
Polska powstaje, IT .........

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

Vilniaus Rūta . ... 
Drinopolis, Maršas 
Siuvėja ........ 
Po dvigalviu ereliu, Maršas .. 
Nemuno Vilnis, Valcas ...... 
Sudiev, Mazurka ..... 
Varpelis, Valzas ..... 
Mano mielas, Polka . . 
Bartoszu! Bartoszu! .. 
Nad moją kolyską . . . . 
Jojau dieną ......... 
Saulelė raudona .
Už šilingėlj ......... 

Su nakčiai y .......... 
Bum-čik-čik, Mazurka 
Dėdienė, Polka ....... 
Lapunėlė, Polka-Mazurka .. 
Našlys .....................

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

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

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

Ostatni mazurek .......... 
Czerwony sztandax...............
Zwiazkowy mazur .......... 
Ach, te oczy ........\ ..... 
Marsz narodowy Polski .......
Polonez 3-go Maja ........ 
Meditation ................ Muzikalis 
Hearts and Flowers ............. Muzikalis
Jak wspaniala nasza postac ........ 
Hej, wa chlopcy ...... 
Woj z sianem ...... 
Hej na drlka . .........
Flowers of Paradise ..
Intermezzo ....... .. .... 
Prieš Audrą, yalcas . .. 
Bangos, Valcas ........ 
Linksmybė, Polka 
Išdykus mergaitė, Polka 
Ant bangų, Valcas ... .. 
Kregždutė, Valcas ..... 
Kwiaciarka .....

EI 620

E1623

E1683

E1686

E1711

E1886

E1888

E1890

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo' 

........ Choras 
........ Choras 
Vyriškas Duetas 
.. Vyriškas Solo 
........ Duetas 

____ __ ........ Duetas 
A2979 Save a Little Dream for Me ...... Vyriškas Solo 

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

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

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

MAIŠYTI
E334

E337

E338

E343

E368

E433

E558

E1910

E2004

E2018

E2129

E2181

E2182

E2187

E2196

E2199
..... Orkestrą 
........ Daina 
........ Benas 
. Xylo Muziką 
Vyriška Daina 
....... Muzika 
....... Orkestrą 
....... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

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

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

Pelka pogotowie .........
Marsz Warszawsky .....
Hymn do Bogarodzicy ............ Vyriška 
Nie Opuszczaj nas .............. Vyriška 
Hej na hori tam ženci žnut ...... Ukrainų 
Divcia v siniach stojala .......... Ukrainų 
Kozak ..............‘............. Lenkų
Ktory mnie zechce .............. Benas Mazurka 
Chlopecka .................Armonikos Muzika 
Tęsknota za krajem .......... Armonika Maršas 
Ne čužoho my bažajem .......... Ukrainų Duetas 
Balova lezginka ......................... Benas 
Čy ty mylyj ........................... ...... Ukrainų Daina
Marš čerkesov ........................ Orkestrą
NieplaČ Ditia ................ iš operos, Baritonas 
Aria Oniegina ...... ,.... Rusų Daina

Krakoviak ............................ Orkestrą 
Vylitaly orly .................... Ukrainų Daina 
Ciesz šie Matko Polski ........... ----- Kvartetas
Gwiezdisty marsz ............ Armonikų 

Polskie tance, I ...... ........ Koncertinų 
Polskie Tance, II ............ Koncertinų 
Bal na Wawelu ...........
Michas Silbergrin ........ 
Sposoby poznawania ....... 
To i owo ...... 
Wojtek, I .. ..........'..........
Wojtek, II ........i........ 

i Jeszcze po kropelce’ .......
Ach, powiedz luba mi ..... 

I Wino i kobieta ............. 
Elektryczne maszyny .......

1 Steirsche Tanze I .......... 
Steirische Tanze II ........

) Zillertaler, Postillion Marsch 
Blaue Augen .............

I Rodymyj kraju ............ 
Ridna mova .............. 

L Die veranglueckte I ........ 
” Die vemnglueckte II ...... 

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

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

Alle Leute tuen as ....... 
Mach’ Dich dran! ......... 
Po francuski i po ruski .... 
Nahaika moja ............. 
Goisere.r Schuhplattler II . 
Goiserer Schuhplattler II . 
Ungarų Šokis ............ 
O kur buvai, dieduk mano . 

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

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

* Santa Lucya .,..........
Soltysiak ................. 
Siuda v Piter ............ 
Prežde i teper ............
Re ve ta stohne ...............
Oj u Luzi ............... 

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

1313 Did rudyj ..............................
99 O j zdorova čomobrova .... 

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

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

E560

E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E2203

E2220

E2224

E2227

E2234

E2237

E2238

E2242

E2244

E2245

E2262

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas

, Benas 
. Benas 
. Benas 
į Daina

E2278

E2308

E2340

E2342

E23Č9

E2360

Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

...... Orkestrą 
Stygų Orkestrą 

. Vokiška 
Vokiška 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

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

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

Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

E2710

E2711

E2712

E2714

su 
su 
su 
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Vokiška 
Vokiška

E2720

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E2764

Nori Vieny t Mokyklas
Lenkų okupacinė valdžia Vil

niuje kėsinasi iš Lietuvių gim
nazijos (padaryti uniją, t. y. Lie- 
tuvišką-Lenkišką. ’Dabartinį 
gimnazijos direktorių p. šikšnį 
mano prašalinti.

Varšavos seimas paskyrė 50, 
bilijonų markių Lenkų kareivių 
kolonizac i j ai (apgyvendinimui) 
Lietuvių ir Gudų gyvenamuose 
kraštuose!....

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

E4243 Polska na zawsze, Polka 
” Piękne dziewcze, Mazurka

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore ................. Ukrainų Daina
M Cha ta moja rublennaja .......... Ukrainų Daina 

Tam za tychym za Dunajem .... Ukrainų Choras 
Hto za namy za nym .......... Ukrainų Choras 
Od Krakowa jadę .............. Lenkiška Daina 
Malgorzata .................... Lenkiška Daina 
Teraz albo nigdy, Mazurka ............ Orkestrą 
Dalėj w kolo, Mazurka ................ Orkestrą 

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

........... Benas 
. . . . Orkestrą 
... ...... Orkestrą 
... Lenkiška 
.. Lenkiška 
... Lenkiška 
.. Lenkiška 
Jazarimba

E4246

E4251

E4252

...... Orkestrą 

...... Orkestro 
.. Smuiką Solo 
.. Smuiką Solo 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška
Rusų Kvartetas 
Rusų Kvartetas 

. Lenkiškas Pasakojimas 
. Lenkiškas Pasakojimas 

.. Lenkiška Daina 

.. Lenkiška Daina 

........ Orkestrą 

....... Orkestrą 

........ Orkestrą 

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

, Čigonų 
. Čigonų

E4286 The Star Spangled Banner
1 99 America (Fantazija) .....

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

U mlynarza Marcina ..... 
Hu-a-ha ............... 
Piesn dziadowska 1 ...... 
Piesn dziadowska ....
Z poludniowej strony.........
Temų co z dala przybywa ... Jazarimba 
After the Kiss ........... Mandolinų 
Mexican Life ................ Mandolinų

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

Piesn dziadowska 3 ............ Lenkiška 
Piesn dziadowska 4 ............ Lenkiška 
Piękna goralka 
Kuba Jurek ... 
Gayety ........ 
The Firecracker

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

Ispanų šokis ............... 
Preludijos ................ 
Bože cos Polskę ..........., 
Z dymem požarow ......... 
Jojne ..................... 
Barykady . . .............. 
Cztery latka wierniem služil 
Byla babulenka. Kum i kurna 
Po ulicie mostovoj ... 
Kak u nas ........... 
Strejk .............. 
Bez roboty ....... *... .

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

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

E2768 Marsz Poludniowej Ameryki 
99 Trzy kamienie, Three step . 

Troika .................... 
Moskva ......,........:. 
Sybill Illusions, Valcas ..... 
Sybill Valcas .. . -........... 
Kozak ............... .... 
Trepak ................... 

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

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

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

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

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

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

Aforyzmy Kindermetha .... 
Hej z gory ................ 
Dajže Bože dobry čas.........
Ne sam že ja oženivsia .... 
Dyvlius ja na nebo ........ 
Stoit javir nad vodoju ...... 
Diedukas, Polka ........... 
Saldžios lupos, Polka k ...... 

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

Batų čystytojas, Maršas .... 
Saldus bučkis, Valcas ...... 
Naujoji Gadynė ... ....... 
Dainius .................. 
Swaty ..................., 
Dzwonek, Polka .......... 
Sotski ..................., 

O j dzigune ... ............ 
E3362 Leicht Gepack ...........

” Lang, lang ist’s her .......... Vokiškas Kvartetas 
Weil i a guter Keri bin .. \. Vokiškas Monologas 
Plim, plim .................. Vokiškas Monologas 
Medyk—“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina 
Nie. wiem sam ................ Lenkiška Daina 
Wiązanka kwiatow Polskich 
Kujawiaki. Judowe ...
Polka Mazurka .....,.... 
Pas-d’Espagne .......... 
Kto wesolo umie žyc..... 
Na wodzie ............ 
Wieczory zimowe ....... 
Dziadunio, Polkš ...........
Na falach Dunaju, Valcas 
Djabelek, Polka ........

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

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

Čto za piesnia ............ 
Vdol da ppK-riečke ,.... .
Den Gosptfilen nastupaet .. 
K oruziju a .............. 
Ilgu, ilgu man ant svieto 
Mano skarbas, Valcas ... 
Sprzedana,kanapa . .

E2771

E2812

E2831

E3294

E3304

E3305

E3314

E3317

E3350

E3352

E3354
Akordeonas 
Akordeonas 

.. Akordeonas 
,.. Akordeonas 
..... Orkestrą 
.... Orkestrą 
,... . Orkestrą 
..... Orkestrą 
.... Xylofonas 
.... Xylofonas 
.. ... Orkestrą 
.. .. . Orkestrą 
..... Orkestrą I E3479 
.. .. Orkestrą Į ” 
Vokiška 
Vokiška 
Ukrainų 
Ukrainų

E3364

E3413

73414

E4292

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
...... Orkestrą 
......... Orkestrą 
....... Orkestrą 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
....... Choras 
,........ Choras 
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
Akordeonas Solo 
. Ukrainų 
. Ukrainų 
. Ukrainų 
. Ukrainų

Dailia 
Daina 
Dairia 
Daina 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Daina 
Dainą 
Daina 
Daina 
Benas 

Orkestrą 
Ispanų Orkestrą 

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

Trans-Atlantic March .... . 
Flag Parade March .........
Kuku in the Woods, Valcas 
An Old-Timer, Valcas ..... 
Časovoi . . ............... 
Ach ty rošča ...........•.. 

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

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

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

E4458 Bliznięta, Mazur ......... 
z ” Od dworu do dworu ...... 
E4467 Our Boys of 69th ...... 
_ ” Doughboys to the Front ... 

My Loving Star ......... 
Edelweiss and Violets ..... 
Spanish Gypsy Dance .. . . 
Night of Love . ... . ........
Mielaširdystė ............. 
Vai verčia, laužo .......

E4293

E4314

E4361

E4366

E4367

E4372

E4441

E4442

E444G

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina

Kiek Miršta nuo Džiovos

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

........ Orkestrą 

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

Švilpivamas Solo 
... M. Petrauskas 
... M. Petrauskas 
. Lenkiška Daina 
...... Orkestrą 
.. Ukrainų Daina 
... Ukrainų Daina 
.. Vokiška Daina

1905—1908 m. didžiuosiuose 
Vokietijoj miestuose iš kiekvie
no 100 mrruisdųjų mirė nuo džio
vos 12 žmonių, o nuo karų 
(skarlatinos) 1 žmogus, nuo ty
mų 1 žmogus, nuo smaugų (dif- 
terijos) 1 žmogus.

Jeigu Vokiečių miestuose iš 
kiekvieno 100 mirusiųjų 12 mir
šta nuo džiovos tai pas mus nuo 
džiovos miršta daug daugiau. 
Musų kariumenėje, kur surink
ta yra patįs sveikiau šie j i vyrai, 
1920—1922 metais iš kiekvieno 
100 mirusiųjų nug džiovos mirė 
14 žmonių! Reiškia, visame 
krašte dar daugiau, palyginti, 
žmonių miršta nuo džiovos, nes 
likusioj gyventojų dalyj, ne ka
ri umenėj, yra daugiau nesveikų 
žmonių ne kaip kariumenėj.

Kad nemirtum nuo džiovėte— 
reikia ja nesusirgti, o kad nesu- 
sirgtum džiova — reikia užgru- 
dyti 'savo sveikatą ir neužsikrė
sti džiovos diegais.

... Rusiška 
... Rusiška 
.. Ukrainų Choras 
. Ukrainų Choras 

.Benas 
........... Benas 
.... ...... Benas 
.. ........ Benas 
. Akordeonas Solo 
. Akordeonas Solo 
.......... Benas 

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

... Gitarų Duetas 
,... Gitarų Duetas 
Ispaniška Orkestrą 
. Čigonų Orkestrą 
... M. Petrauskas 
... M. Petrauskas 

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

E4478 Marsz Wolnosci ...................... Orkestrą 
” W dzien swiateczny, Polka ............' Orkestrą 

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

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

) Oberek .............. ...... Akordeonas Solo 
Radosc, Mazurka . ............. Akordeonas Solo 

I Wiosenny kwiat, Valcas .............. Orkestrą 
Dziewcze wschodu, Mazurka .......... Orkestrą 

f Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 
Ego už niet ........ ...... Rusiška Daina Solo 

) Oi Motule . .. ........... 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 
” Gecružinė daina ....... Marė čižauskienė, Solo 

E3242 Oželis ...... ........... 
” Mes padainuosim ......... 

E3243 Saulelė Raudona ......... 
” Beauštant) aušrelė ....... 

E3245 Gimtinė šalis ............
” Sunku gyventi ......... > 

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

99 .......................
i E4483 Solnedgang i Sverige .... 

” Eko fram Skandinavien . . 
E4503 Queen of the Mountains .. 

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

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

” Spiew wloscian Krakowskich .

E4469

E4470

E4474

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 

_____ p a .. Lenkiškas Monologas 
Rozmowa pijanęgo 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

73417

E3477

E3480

E3150

E3152

E3167 Poniškumas Veliuonoj
Veliuona, Katino ap.— Veliuo

nos valsčius yra tikras Lietuviš
kas kampelis. Seniau čia neiš* 
girsi kalbant kokia svetima Ru
sų ar Lenkų kalba. Vien tik 
skambėjo Lietuvių kalba.

Dabar jau bute penki metai 
kaip atsiųsta Veliuonon lenkuo- 
jamtis klebonas Kun. Polonski 
stengiasi Veliuoniškius sulenkin
ti. Ryskiausis jo “darbo” pavy- 
zdis štai:

čia yra sena bažnyčia, kuri 
reikalavo remonto. Jos lubose 
nuo baudžiavos laikų užsilikęs 
vos įmatomas Lenkų erelis. Pra
ėjusiais metais remontuojant 
bažnyčią, klebonas pasistengė 
puikiausia ir erelį atremontuoti, 
lt. y. atnaujinti, nepaisydama^ 
I parapijos žmonių protestų. Ne
mažiau erzina žmonių pilieti
nius jautemu's klebono atgaben
ti giminės: gaspadinės ir gaspa-' 
doriai, kurie nemoka Lietuviš
kai kalbėti.

Laike didesnių švenčių į Ve
liuoną kaž kur iš toli suvažiuo
ja net į tuziną Lenkų. Per .to
kias šventes nenaujiena išgirsti 
“Co slychac”, “Gdzie pan idzie” 
ir tt.

žmonės matydami tai kenčia, 
mano sulauksią kuomet atatin
kamas asmuo, kurio pareiga yra, 
atkreips atidą ir į Veliuoną.

(“Trimitais”)

E3189
Daina 
Daina 
Dainą 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

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

Benas 
Bęnas 
Benas 
Benas 
Benas inajcneren u nuwuAabuwvj
Daina E3634 Iz pod kamuška, Mazurka 
Daina 

M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras Į E3736

Rusiška 
Rusiška

E3583

F.3586

E3623

Choras
Choras
Choras
Choras

E3629

, ... Lietuviškas 
.... Lietuviškas
... Lietuviškas 
... Lietuviškas
J. Čižauskas, Baritonas 
J. Čižauskas, Baritonas 
.. ... ... . Orkestrą
...... Akordeonas Solo 
...... Akordeonas Solo 
.... Skandinavų 
.... Skandinavų

Benas 
Benas , 
Benas’ 
Benas 

Smuikų Duetas 
. Smuikų Duetas 
. Lenkiška Daina 
. Lenkiška Daina 

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

Jestem sobie ulan žwawy ■... .. Lenkiška Daina 
Zamknij Kaska wrota .......... Lenkiška Daina 
Khaki Boys March ...... Varpas Solo ir Orkestrą 
Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas 
Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina 
Jedzie ulan lasem .............. Lenkiška Daina 
Red Heart Sweetheart, Polka .. Klarnetų Orkestrą 
One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork. 

Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 

Rusiški Juokai 
Rusiški Juokai 

Čigonų Orkestrą 
.. •. Čigonų Orkestrą 
, ... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 

Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 

, Orkestrą 
Orkestrą 

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

_ _ .......... Orkestrą
E6036 Choma pjanyj ......... .... Ukrainų Choras

” Oj chodyla divčina berižkom ..... Ukrainų Choras 
E6040 O Bože _Jezu. Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 

.... Lenkų Choras 
Lenkiškas Duetas 
. Lenkiški Juokai 

. ... Orkestrą 
........ Orkestrą

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

Lenkiška 
Lenkiška

E2387
Gusarskaja, polka .......... 
Ein Herz und ein Sinn ..... 
Kartner Madeln, Maršas .... 
Parobecek ci ja ............ 
Polak nie sluga .......... 
Elektryczny Tramwaj, Polka 
Mazur Wilanowskiego ...... 
Kur vėjai pučia ............. 
Esu garbingas 
Smiech, Polka 
Halina, Mazur 
Atėjo žiemelė 
Vai kad aš išjojau . ...... 

E3842 Sveika Marija ..«...... 
” Avė Maria, Lotyniškai . •. | 

E3855Kacheli .. ............... 
” Bajuški baju ............

E3885 Od sola, do sela ........ 
” Oj, na hori teren ....... 

Pareniok ............... 
Zviety .................. 
Kuba Jeneral ......... 
Hosa Dyna ............ 
Hungarų šokis No. 14 ............ Smuiką Solo 
Penktas Hungarų šokis ............ Smuiką Solo 
Marys moja, Valcas ............... Akordeonas 
Wesoly mazur .................... Akordeonas 
Zwycięstwo, Mazurka ........ .... Klarnetą Solo 
Elektryka .................... Lenkiški Juokai 
Testča ............ Rusų Katedralis Kvartetas 
Dunya .............. Rusų Katedralis Kvartetas 
Noyvy Drug . . .................. Rusiška Daina 

U.z ty niwa moja ............... Rusiška Daina 
Gerkit šaltyšiai ........... Lietuviškas Choras 
Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras 
Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas 
Jaunystės atminimai ...... Lietuviškas Monologas 
Taniec w gorach. Mazurka ........... Orkestrą 
Figlarna Zųsia, Polka ............ Klarnetą Solo 
Na wsi, I ...................... Lenkiška Daina 
Na wsi, II ............... Lenkiška Daina 
Čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
Presmiešno .......... Rusų Katedralis Kvartetas 
Modlitwa Panska .............. Lenkiška ~ 
Ludu moj ludu .... ............ Lenkiška 
Owczareczek .................. Lenkiška 
Nie wydrzecie ...........,...... Lenkiška 
Rusų Liuosybės Maršas .................
Pity me ............................ Orkestrą 
Circus Clowns, ................. ...... Benas 
Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestrą 
Pilviškių valcas ..........
Pieęnosci wiejskie, Mazurka 
Czarujące Oczy, Valcas ... 

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

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

E2393 E3661
...... Ukrainų
..... Ukrainų Duetas 
Vokiškas Pasakojimas 
Vokiškas Pasakojimas 
,..... Lenkiška Daina 
...... Lenkiška Daina' 
......... Akordeonas 
......... Akordeonas 
.,....... Akordeonas 
......... Akordeonas 
.. Rusiškas Monologas 
. Rusiškas Monologas 

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

............. . Benas
Benas 
Daina 

Lietuviškas Monologas 
Lietuviškas Monologas 

, Lenkiškas Monologas 
............ Orkestrą 
............... Daina 
. Lenkiškas Monologas 
.. Rusiškas Monologas 
.............. Duetas 

Dainą 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

E1365 Szmul swatem u pana Karola .. Lenkiškas Monol.
Monol.

E954

E984

E1066

E1145

EI 188

E1247

E1270

E1304

E1311

E1366

E1377

E1378

E1416

E1440

E1441
E1444

E1452

E1484

E1499

Kobieta j ksiąžka ....................
Swier, swier ............
Bronislaw—Marsz ................. .
Polka Karasinškiego ...........
Na t.alach Dunaju Waltz .... 
Busby—Polka .............. 
Adam .........
Gluckssterne Valcas .............
Bartolomaus Valcas...............
Ein Wintermarchen Valcas . 
Fruhlingstraume Valcas ...., 
Hernalser Kinder ................
Hopsa Polka ......... ................
Frohsinn Polka ........... 
Nieder-Oesterreichischer Tanz 
Be i m Kammcrfensterln.......
Am Eislaufplatz ............ 
Sulzer Lanlder ............. 
Steirer Deandln ............ 
Poloter .................... 
Utoplennik.........;........v

E2394

E2395

E2396

E2434
.. čigonų 
Lietuviška

Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų
Ukrainų

Lenkiškas
Mazurka, Benas 
........ Benas 
........... Orkestrą 
...... Orkestrą 

.... Akordeonas 
Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas

Juokai 
Juokai 
Duetas 
Benas 

Juokai 
Juokai

Lenkiški

. Vokiški
Vokiški 

Klarnetų

Rusiški
Rusiški

E2436

E2461

E2469

E2494

E2495

E2511

E2526

E2527

E2530

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

.... . Rusų

... Rusų
.. Ukrainų

Ukrainų

Lenkiška 
Lenkiška

Muzikalia 
Muzikalia

E2580

E2582

E2593

E2594

E2595

E2652

E2653

E2654

E2705

E2707

E2543
’’Wspomnienia o Polsce .....

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

Šalies grožybė, Valcas ...... Akordeonų
Žuvininkų Valcas ............ Akordeonų 
Kalnų augštumose, Valcas ; ... Akordeonų 
Kariškas maršas .............. Akordeonų 
Kochac to žic . ............ Lenkiškas 
Wszystko przemija ......... Lenkiškas 
Žyjmy poki kipi krew ........ Lenkiškas 
Barkarola ................
Skowroneczek spiewa ....
Noc księžycowa ........... .
Raseinių Polka .. r.............
Kazokas, Valcas......... ..
Saulei nusileidžiant, V; xas 
Mano mylimoji, Valcas 
Onutė, Polka .......... 
Išreiškimas meilės, Valcas 
Visur linksma, Valcas . .. . 
Šok Į ratą, Mazurka ....... 
Rašėjas ir kaimietis ........
Teklytė, Valcas .........

E3766

73798

E3833

E384 J

E3900

E4028

E4039

E4061

E4062

E4077

E4078

E4098

E4099

E4115

E4117

E4118

E4152

E4153

E4165

E4173

E4181

E4185

vyras
A. 

A. E4539

E4562

E4563

E4C14
Dama 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

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

Daina 
Daina

Lenkiška
Lenkiška

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

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

E4G54 V gostiah ........... *....... 
” Komičeskaja smies ........

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

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

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

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

The Bride ................. Balalaikų 
Peace and Liberty, Valcas ... . Balalaikų 
Victory Dance ........... Muzikalis : 
Everybody’s Gallop . ...... Muzikalis 
Golden Youth .............. Muzikalis 
Lights Out ............ 
Cupid’s Dream ......... 
Colibri, Valcas .......... 
Piesn dziadowska 1 .......
Piesn dziadowska 2 ... . 
Rosemary, Polka ........ 
Hop sa-sa. Šokiui muzika 
Stražacka Polka ......., 
Na Rozgrewkę, Oberek ..

E4723
E4724

E4751

E4753

E4761

E4790

E4921

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

” J ak wiesz že nie potrafisz . 
E6042 Kuba Jurek, Mazurka ....

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

Smieszna sztuka ........... 
Zgadzasz šie ? ........... 
On byl dūžy, ona mala.......
Piękna Warszawo ......... 

Slowianin, Mazurka ...........
Kirka am Land '.......... 
Bierpolka ................

E6043

E6044

E6045

E6056

Lenkiškas
Lenkiški 

. Lenkiški 
. Lenkiški

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

$125 Columbia Grafonolos už $75

Žydai Erzina Lietuvius
Paskuitiniiu lauku galima pa

stebėti vis idiidesoiė neapi'kanta 
tarp Lietuvių ir žydų, žydai 
rodos tyčia erzina Lietuvius ir 
Lietuvių neapi*kanltą prieš save 
didina.- žydai Lieltulvoje reika
lauja sau tokių teisių ikdkių net 
Palestinoje neturi. Dabar žy
dai daugelyje vietų užsispyrė 
nekalbėti su žmonėmis Lietuviš- 
yiškąi bet Rusiškai. Pačius Lie
tuviui vadina huliganais, nekul
tūringais, chamais ir tolygiais 
nešvariais vardais.

Reikėtų žydeliams 
dagensiais, nes kas 
audrą pjauna.

būti man- 
vėjus sėja, 
(“Darb”)

Kreipkitės į
2271 St. Clair Ave

Kauno Krautuvę
Cleveland Ohio

®©@®®®®®®®®®®®®©©©@®® ®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©©®®®®©®©©®®®®®®®®©©©©©©©@©©

Latvių prezidentą paskyrė p. 
Sehją Latvijos pilnateisiu mi- 
m^teriu Lietuvai. Latvių vy
riausybė užklausus Lietuvos vy
riausybės sutikimo del minimos 
kandidatūros.



D I R V A
Š LIETUVOS

iek Kaune Gyventoj; 
.922 metų statistiniais fel 
is, Kauno mieste gyveoM 
i: Lietuvių 41,088, žydu lį. 
J, Lenkų 8,311, Vokiečių 41if 
sų 2345, Baltgudžių 80L>| 
ų tautybių 398. Viso W 
venltojai.

w ▼ ▼

Jori Vienyt Mokyki* 
Lenkų okupacinė valdžia Vp 
aje kėsinasi iš Lietuvių įj 
.z i jos padaryti uniją, t y. 12 
višką-Lenkišką. Dabanj 
mnazijos direktorių p. šįį 
ano prašalinti.
Varšavos seimas paskyrų 
Ii jonų marinų Lenkų karė 1 
donizacijai (apgyvendiiiaįF 
ietuvių ir Gudų gyvenamą 
raštuose!...........

W W V

Liek Miršta nuo Džiova 
Lietuvoje

1905—1908 m. didžiuos® į 
rokietijcts miestuose iš kitką i 
.o 100 mirusiųjų mirė nuodį 
os 12 žmonių, o niro b 
Skarlatinos) 1 žmogus, ra: I 
nu 1 žmogus, nuo smaugų (i į 
erijos) 1 žmogus.

Jeigu Vokiečių miestai į 
ciekvieno 100 mirusiųjų 121j 
šta nuo džiovos tai pas misi, 
ižiovos miršta daug daugi 
Musų kariumenėje, kur «tu ■. 
ta yra patįs sveikinusieji tįi i 
1920—1922 metais iš žiebi\ 
100 mirusiųjų nug džiovos ė : 
14 žmonių! Reiškia, vis į 
krašte dar daugiau, palųr I 
žmonių miršta nuo džiovos, t I 
likusioj gyventojų dalyj.ai 1 
riumenėj, yra daugiau tėte , 
žmonių ne kaip kariumemį L

Kad nemirtum nuo daira E 
reikia ja nesusirgti, o kadre F 
sirgtum džiova — reikia nį ■ 
dyti savo sveikatą ir neuii 
sti džiovos diegais.

TRUMPA LIETUVOS VALSTYBES ATGIMI
MO IR VYSTYMOSI ISTORIJA

(Iš “Palydovo”)

(Tąsa)
Liepos 15 d. Lenkai besitrauk

dami • apleidžia Vilnių, į kurį, 
veiį-.vienu kartu inejo iš vienos 
pusds bolševikų didelės jiegos, 
iš (kitos — Lietuvių mažos da- 
lįs. Bolševikai tuoj griebiasi 
darbo, stengiasi įleisti Vilniuje 
savo šaknis. Tečiau po ilgų de
rybų jie išeina ir Vilniuje įsiku
ria musų valdžia. Vienok jau
tėsi kad dar toli 'gražu su Len
kais nepabaigta.

Rugpjūčio mėn. pabaigoj Len
kai pradeda nu'galėtLbolševikus. 
Prasidėjo ir Lenkų-Lietuvių ko
vos, taip vadinamos Seinų ope
racijos. Po didelių aukų iš abie
jų pusių, rugsėjo 15 d. įvyksta 
Kalvarijos derybos, tečiau be 
jokių vaisių, nes Lenkų reikala
vimai buvo mums jokiu bud u 
nepriimtini.

Rugsėjo 23 d. Lenkai didelė
mis jiegomis puolė Druskinin
kus, persikėlė per Nemuną, ir 
nuėjo šiaurės Gardino link.

Pakelyj įvyko smarkių susi
rėmimų su musų mažomis dlali- 
mis. Rugsėjo mėn. musų pasiū
lymu įvyko derybos Suvalkuo
se.' Pad'aryta taip vadinama Su
valkų sutartis, neva tai taikos, 
tečiau ginklus Lenkai sutiko su
stabdyti tik fronte tarp Vokie
tijos ir Nemuno. Ir tai daryta 
su tikslu pasilikti sau kelią Vil
niun ir toliau Lietuvon išskir
tam iš savo tarpo “maištinin
kui” Želigovskiui su keliomis 
Lenkų divizijomis.

Spalio 9 d. Želigovskis užima 
Vilnių ir skverbiasi tolyn. Įvyk
sta visą eilė atkaklių kovų, tai 
paeinant pirmyn, tai vėl pasi
traukiant. Spaudžiami 'daug 
kartų didesnių jiegų, mes pri
versti apsitraukti iki Širvintų. 
Gręsia pavojus Ukmergei. Bet 
čia įvyko garsų's Širvintų mū
šiai, (kuriuose Lenkai tapo smar-

Poniškumas Vėliuos
Veliuona, Kauno ap.-Vs 

nos valsčius yra tikras Iii® 
kas kampelis. Seniau 8a®! 
girsi kalbant kokia svetini 
sų ar Lenkų kalba. Via f 
skambėjo Lietuvių kafia. j

Dabar jau 'bute periu w- 
kaip atsiųsta Veliuonon Iri® 
jam-tis klebonas Kun. Pii 

j stengiasi Veliuoniškius sdai

a 
a 
a 
a 
a

a 
a 
a 
a

LS 
a 
■a 
•a 
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Amerikoj tuoj bute galima val
gyti briedžių mėsa. Briedžių 
tiek daug Alaskoj priviso kad 
galima jų mėsą gabenti jau ir į 
Sutv. Valstijas.

Amundsen skris ant poliaus. 
Nome, Alaska. — Kapt. Amund
sen, šiaurės tyrinėtojas, 'rengia
si orlaiviu skristi ant šiaurinio

poliaus ir per jį ant Spitzen- 
berg salos.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

NAUJIENA Cleveland© LIETUVIAMS
Atidarė naują; Paveikslų Studiją Lietu-viamis patogiausioj | 
vietoj, šalę Lietuvių Salės. Darbą atlieka tikrai artistiš- | 
kai, nes fotografijos mokslą 'baigė vienoj iš didžiausių New | 
Yorko mokyklų, taipgi dirbo puikiausiose paveikslų Studi- | 
jose New Yorkė. Darbą padaro gražiai nž numažintas (kai- į 
n'as. 'Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja naturalėmis i 
spalvomis. Viskas garantuojama.

J, J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas

6895 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nub Lietuvių Salės |

antrąjį projektą. Bet tai yra 
■tas pats projektais tik naujuose 
apvalkuose. Taigi ir vėl susi- 

i taikyti nepavyksta.
Tuomet Hymans nutarė ati

duoti svarstyti Vilniaus klausi
mą Tauitų Sąjungos plenumui 
(visuotinam susirinkimui).

Tauitų Sąjungos Taryba pri- 
'ima Hymanso projektą rugsėjo 
i 24 d. Visuotinas Tautų Sąjun- 
IgOs susirinkimas pasiūlo taiky- 
jtis antrojo HymanSo projekto 
I pamatais.

šitas pasiūlymas, kaip numa- 
■ tytas tuo tarpu paskutinis Tau
tų Sąjungos pasiūlymas, dau
giau visiems yra žinomas užvar- 
dymu “Priimsim ar atmesim”. 
Jis sukėlė daug ginčų ir protes
tų iš įvairių Lietuvos kampelių.

Atsakymas turi buĮti (duota 
gruodžio mėn. pradžioj. Prisi
klausius šalies balso musų val
džia Hymanso projektą atmeta.

Vilniaus Želigovskio valdžia, 
norėdama apdumti pasaulio akis 
busią teisingiausiam Vilniaus 
klausimo išsprendimui, mėgina 
surinkti taip vadinamą Viduri
nės Lietuvos Steigiamąjį Seimą.

žiaurus Lenkų darbai, bai
sus persekiojimai Lietuvių ir vi
sa to kas ne Lenkiška aiškiai 
parodo kas bus per rinkimai ir 
kas per Seimas! Tai bus pa
prastas Lenkų dvarininkų susi
rinkimas.

Į kurias gi vėžes galop nu
kryps Vilniaus klausimas tatai 
parodys jau tik sekantieji me
tai.

šie gi metai baigiama neaiš
kioj padėtyj. Tečiau, nors vi
sas musų nepriklausomybes ke
lias erškėčiais nuklotas, nors 
sunki našta slegia Lietuvio pe
čius, bet nemąžta, o dar ris au
ga jo pasiryžimas, nes jis nepa
meta vilties kad nors kąda bus 
to' viso galas, kad Lietuva bute 
nepriklausoma su jos senąją so
stine Vilniumi.

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

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

1286 NORWOOD ROAD 
Kampas Superior prie E. 65 

Virš Aptiekos

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

♦ j , , , .v . i

į Vyriški ir Moteriški X 
į ČEVERYKAI i ?Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- 3. 
T tės. Naudokitės šita proga — į 
4. Lietuvių išdirbystės Over-Globe X 
į čevąrykai drūtai padaryti ir ? 
T gražiai tinka ant kojų, šitas T X yra tik vienas Lietuviškas što- X 
T ras čeverykų Clevelande. ❖
į MEYER MILLER | 
į 6311 St. Clair Ave. ?

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI

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

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. SMEDLEY, SPECIALIST AS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po 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 tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiu* 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Antanas Bartkus

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

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ SPECIALISTAI

IŠDIRBAME SEKANČIUS SKANIUS GĖRIMUS:
Orange Cloudy, Ginger Ale, Root Beer, I 

Cherry, Strawberry, Grape, Lemon, 
Cream Soda. Loganberry, 

Cream Cola.
Pristatome ant bile pareikalavimo į Krautuves, Namus, 

Sales, Piknikus ir visur kur reikia;
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

Geriausia proga dabar nusitraukti visokius paveikslus — 
vestuvių, visokių 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 garantuotu ir viskas padaroma gražiai. Ateikit:

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

Vienatinis Cerlifuotas Pienas Clevelande

Pienas Kūdikiams
Kurį Gydytojai Rekomenduoja
Gefįaiisis maistas mažiems kūdikiams yra 

motinos pienas. Geriausias maistas kūdi
kiams 'kurie nežindomi yra Certified karvės 
pienas. Nėrizikavok (su kūdikio sveikata— 
duok jamPakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma

loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

Piffles
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
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.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTIŠTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

kiai sumušti ir bėgo.
Tik Taiitų Sąjungos Kontro

lės komisija pakliudė mušu toli
mesniems žygiams. Lapkričio 
30 d. įvyko (sustabdymas 'gink
lų; Vėla nustatyta nauja de
markacijos linija, kuri tebėra 
dar ir šiandien. --

1921 metais tarp ginkluotų 
mušu ir Lenkų jiegų nieko ypa
tingo neįvyksta. Kovos laukuo
se ramu. Tečiau eina smarki 
taip vadinama diplomatų kova 
apsireiškusi visoj eilėj ginčų, 

r tuščių derybų, ir tt. Negalėda
mi ginklu be pasaulinio trukšmo 

I užgrobti Lietuvą, Lenkai visaip 
(sukinėjasi aplink ir per viso
kias pataikaujančias jiems val- 

! stybes mėgina ją inpainidti į 
savo (kilpas, išgalvoja visokius 

I budus privemti eiti jų globon.
Lietuvių-Lenkų konferencija 

, Varšuvoje jokių (vaisių (nedavė. 
į Išgalvojama visokie budai gin- 
| čo išrišimui: tai Vilniaus žemių 
E Seimas, tai sudarymas Didžio- 
6 šios Lietuvos, tai plebiscitas 
. (žmonių atsiklauSimas). Dgiau- 
. Šia kalbama apie plebiscitą, per- 

. Tečiaui 
j tai bulta irgi tik tuščių visai kal

ia :bų. Lenkai elgėsi kaip sau no- 
Krėjo: jokių reikalavimų nepil- 

į-. dė, ir plebiscitas žlugo. 1921 
J m. kovo 2 d. Tauitų Sąjunga jį 
A atmetė 'ir nutarė pasiūlyti tie- 
' f. stogines derybas Brusselyje. Ba- 
| landžio 20 d. tos derybos prasd- 
| dėjo Hymansui pirmininkaujant. 
Į Tečiau jos nesiseka. Tarp Len-

ti. Ryškiausi’ jo “daiti'w 
zdis štai:

čia yra sena bažnyčia. i(, 
reikšdavo remonto. Jos -3 
nuo baudžiavos laiku ui&t 
vos įmatomas Leriku ereli lt 
ėjusiais metais remonto® 
bažnyčią, klebonas pa® 
puikiausia ir erelį atremtai 
t. y. atnaujinti, nepaisyta 
parapijos žmonių protestą S 
mažiau. erzina žmonių JŽK 
nius jautomuto klebono at® 
ti giminės: gaspadinės ir M 
dariai, kurie nemoka 
kai kalbėti.

Laike didesnių šventinį Į 
diuona kaž kur iš toli suniįĮ, 
ja net į tuziną Lenku. W famą Tautų jungos, 
kias šventes nenaujiem i*f 
“Co slychac”, “Gdzie paait 
ir tt.

žmonės matydami tai fefi 
mano sulauksią kuomet R 
karnas asmuo, kurio pareigi® 
atkreips atidą ir į Vėliuos

(“Trimitais”)
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žydai Erzina UėtllK musų bedugne. Hymansas 
Paskutiniu laiku gulimi. T’ pamatai1 sav° Pa

stebėti vis didesnė nealžį 3J proj*kt’> kum ne feas klta 

tarp Lietuvių ir i 
rodos tyčia erzina Lieto 
Lietuvių n'eapikantą pririi 
didina.- žydai LidtaVoje^ 
lauja sau tokių teisų koki t 
Palestinoje neturi. Data | 
dai daugelyje vietų tašu 
nekalbėti su žmonėmis Li^ 
viškai bet Rusiškai. Paiiij 
turiuls vadina huliganais, 
turingais, chamais ir tM 
nešvariais vaidais.

Reikėtų žydeliams būti y 
dagensiais, nes kas rėjos’ 
audrą pjauna. (“M

c neaps', , ...
žvdu K- *’aiip Lenkų padaras ir kuriuo 

. t :ju.3r visiškai užgniaužiaima ndpri-
. .1 klausomybč. Gegužio viduryj 

'Hymans jau pasisako kad Len
kų-Lietuvių susitarimui viltis 
esanti nedidelė, o birželio pir
mose dienose derybos visai nu- 
Eruflco!
F. Lenkai tuo metu, matomai, 
ruošė panašų į Silezijos “sukili
mą” grupuodami daug saVo ka- 
riumenės apie Lydą, ir paleidę 

ppafrorutėn ir neuitralinėn zonom 
daugybę karių civiliai apsirė
džiusių, neva tai demolblizuotų. 

Birželio 28 d. Tautų Sąjunga 
pasiūlė tęsti derybas Brussely-

I 3e> <Wvaujant jau ir VilniausLatvių MmMtenik sgto at^.ovamfe_ PasR^ym^ 
Lietuvai Jmusų atmesta, kaipo visiškai 

Latvių prezidentą nepriimtinas.
Sehją Latvijos pilnateisšĮ Rugpjūčio mėn. Hymansas 
nfl-iteriu Lietuvai. LaM vėl pasiūlo derybas Genevoje. 
riausybė užklausus Lietorij Jos prasideda rugpjūčio pabai- 
riausybės sutikimo del j- Sutarčiai jis pasiūlo savo 
kandidatūros.

(Bus daugiau) Pranešimas

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus”

Tam tikrais meto laikais žalių val
gių sunku gauti. Net miesto rinko
se jų apsiriboja. Tas yra lųbai svar
biu,' iš maistingumo atžvilgio.- žalie
ji maištai yra svarbu sveikatai, spė
kai, ir augimui kadangi juose randa
si vitaminai. Be pakankamo kiekio 
vitaminų, žmogaus kūnas džiūsta ir 
sumenksta.

Karve gyvena ant | žalių maistų. 
Vienu iš Gamtos stebetiniausių pro
cesų, karvė ištraukia iš jų jų svar
biausius elementus ir duoda juos 
žmonijai pieno pavidale. Todėl tai 
pienas yra viršiausias maistas—vie
natinis maistas be kurio žmogus ne
galėtų patapti pažymiai apsišvietęs.

Taigi svarbu gėrimas tyroj šviežio 
pieno. Tečiau tam tikruose sezonuo
se tyras pienas nėra taip gaunamas 
kaip kituose. Tečiau pieno vertybė 
dar labiau svarbesnė tada negu kuo
met žalumynų pilnai yra.

Ką reikia daryti? Atsakymas yra 
paprastas. Naudokit pieno tiek daug 
kiek tik galima gauti, ir daugiau pa
sinaudokite tuo baltu stebuklu dėžėse 
—Borden’s Evaporadel Pienu.

Ne, jis nėra toks pat kaip šviežias 
pienas. Niekas nėra. Bet jis priei
na arčiausia prie patiekimo maisto 
vertybės pilno, riebaus pieno negu 
koks kitas produktas. Tai yra rie
biausias ir tyriausias iš šviežio pieno, 
su diduma vandenio išimta. Tai yra 
pienas iš geriausios rūšies karvių, 
nuolatai užtarimų ir saugojamų ve- 
terinarių ekspertų. Tos karvės ga
nosi arti Borden dirbtuvių.

Tas pienas yra šviežias ir tyras. 
Jis yra patogiausias ir ekonomiškas 
iš visų pieno formų, ir o virimui jis 
yra lygus skoniu geriausiam švie
žiam pienui: Diduma maistingų da
lių pieno jame pasilikus. O atsar
gumas kokiu apsupta jo pritaisymas 
užtikrina tyrumą ir gerumą ir jis 
pilant iš dėžių išrodo kaip grietinė.

Jokie namai negali būti be to ge
riausio pieno prie valgių gaminimo, 
kadangi kiekvienas groseminkšs par
duoda Borden’s Evaporated Pieną. 
Bandyk dėžę šiandien — jeigu nesi 
vienas iš tų .milijonų kurie niekad 
nenaudoja kitokios rūšies. Turėk 
jų skrynią nuolatos aprūpinimui sa
vęs pieno klausimu.

MIIIIIIBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

IPIKNIKASi
i Didžiausiu Pasaulyje Laivu I

Į“LEVIATHAN”|
I Išplauks Liepos-July 4 d. j 

11$ Amerikos i Klaipėda ir Lietuva I 
= (Su persėdimu Southamptone i 'kitą — ir Klaipėdon) =

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- 
= piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia =
Š gautais valdžios pasportais, o ne-piliečiams mes pagami- =

name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga-
= Įima išbūti Lietuvoj 6 menesius laiko ir sugryžti j Suvie- = 
= nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui. =

Ruoškitės ant Liepos 4 dienos —- ir kreipkitės į “DIR- = 
VOS” AGENTŪRA parengimui jums laivakortes ir vi- =

1 sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turėti š 
vargingą kelionę kad šiuo laivu keliaudami galit jaustis =

= kaip gyveną kokiame puikiausiame Kotelyje, o tik už tuos
= pačius pinigus kaip ir kitais laivais važiuojant. =

LAIVAKORTĖ per vandeni 3-čia Klesa - $107,00
Tai yra iš New Yorko iki Klaipėdos.

= Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite.: =_ 

Į “Dirvos” Agentūra | 
H 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio ==
Į|||||||||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

THE

GREAT NORTHERN
STEAMSHIP COMPANY

(Incorporated)

BOSTON, MASS.

Praneša jog jau Rengiama Viskas 
Reikalingo Mėnesiniams

$110 Į Abu Galu Pasivažinėjimams Europon
Boston—Southampton 

$110
VIENAN GALAN $65 

Sujungiant į
London, Liverpool, LeHavre

Boston—Gothenburg 
$138

VIENAN GALAN $75 
Sujungiant į 

Christiania, Stockholm, Danzig 
Riga, Hellsing, Copenhagen

V1RŠMINĖTOS KAINOS APIMA GELŽKELIO LĖŠAS IKI 
PUNKTŲ ŠIAURĖN TĄlP TOLI KAIP STOCKHOLM

Ši Kompanija planuoja pergabenti apie du tūkstančiu pasažierių 
kas menuo. Pasirengk pasivažinėjimui šios vasaros bėgta.

Pasažierių gyvastįs bus apsaugota 
VlSAD-šILTAIS SAUGIAIS SIUTAIS 

kurie sulaiko nuo nuskendimo
Kelionė į abu galu, su visais ap
mokėjimais ant laivo, nėra išlai- 
desnė kaip vakacija čia pat na
mie! Sutikimui žmonių reikalavi
mų nebrangių išlaidų ir tuo pa
čiu sykiu patogaus ir linksmo va
žiavimo per Atlantiką, yra tiks
las Great Northern Steamship 
Company. Suorganizuota progre- 
sivių biznio žmonių kurie perma
tė išimtiną progą esančią dabar ne
brangiam pasivažinėjimui Euro
pon, Kompanija pasitarnaus tūk
stančiams inteligentiškų žmonių

ir apsaugoja nuo peršalimo
kurie nori aplankyti mūšių laukus 
Francuzijoj, aplankyt Shakespeare 
šalj, Skandinavimą, Žemę Vidur
nakčio Saulės, etc. Tai gyvenimo 
proga! TJaip tai rodos; bet dar 
yra daugiau. Ši kompanija būda
vo jasi nuolatiniam bizniui, pradė
dama naują laipsnį augštos klesos 
jūrių keliavimo vienos klesos pa
matais. Kad taip galima padary
ti su pusėtinu 'dar uždarbiu jau 
paaiškėjo ir toliau išrodoma mu
sų knygelėje. Pamatysit kad ji 
yra labai žingeidi.

MES TAIPGI JUMS PARODYSIME KAIP GALIT 
PASTOTI DALININKU PLAČIAUSIA KALBAMOS 

ĮSTAIGOS NEGU IKI ŠIOLEI.
S3 Iškirpk ir’ pasiusk mums su savo vardu ir adresu

A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass

I am interested in securing full 
information regarding a trip to: 
Engalnd __ .__  -—
France • - ______ __ ____
Germany ______ ______
Sweden ______ - ___*—
Norway . ______
Denmark ______ ______
Baltic Provinces __ ______
Finland _____ ;_ _ __
•Russia ______ ______
Name ________ ___1___
Street or R.f.d. _________ 
City or Town _______________ 
State i_______________________

A. Wikstrom 
Information Dep’t 
Edmunds Bldg., Suite 54 
Boston, Mass.

I am interested in becoming part- 
owner in the Great Northern 
Steamship Company.

Please send me prospectus and 
full particulars.

Name
Street or R.f.d.
City or Town
State _ -------



PARDAVIMAI

Navatniausiąs Clevelande ba
lius. Nedėlioj Lietuvių salėj, 
nuo 5 vai. vakare, atsibus gra
žiausias ir navatniausias balius 
kokio dar Lietuviai neturėjo.

Jį rengia Liet. Moterų Globos 
Komiteto skyrius naudai Lietu
vos našlaičių. Bet ką čia apie 
našlaičius rūpintis — žiūrėkit 
kaip gražiai vakarą praleisim. 
Balius bus ne tik su paprasta 
muzika ir šokiais ir užkandžiais, 
bet bus jame taip vadinamos 
“Bėgiojančios Vestuvės’” “Jodi
nėjantis Policistas” ant dviejų 
kojų, areštuojantis poreles; pas
kui gert).’Teisėjais, kuris vienus 
apvezdihs, kitus perskirs. Bus 
šliubinių žiedų, “apsivedimo lai- 
snų” ir kitokių zababonų pajuo
kimui ženočių gyvenimo tiems 
kurie nelženoltfi, o ženotiemS pri- 

. siminti senas dieneles karia dar 
su mėnuliu kalbėjo....

Bus duodama įvairios- dovanos 
už šokius ir tiems kurie daugiau 
sykių apsives ir perteiskirs.

Motkos su dukterimis, sen
mergės jieškančios vaikinų, ir 
“jaunikaičiai” kurie pasenot be- 
jieškodanij šonkaulių — ateikit!

Marė.

Atidai SLĄ. 14 kuopos narių: 
Visais SLA. 14 kuopas reikalais 
malonėkite kreiptis žemiau pa
duotu antrašu:
V. P. Banionis 1278 E. 74 Šit.

SLA. 14 kp. Fin. Rast.

Naujas fotografas, šiose die
nose atidarė naują fotografijų 
traukimo studiją J. J. Stankus, 
gabus fotografas, keletą metų 
mokinusi ir dirbęs geriausiose 
New Yorko Studijose. Jis dar
bą užvedė netdli Lietuviškos sa
lės, 6895 Superior Ave. ,

Akron, Ohio, gatvekarių dar
bininkai gavo pakelti mokestį 
po 5 centus Į valandą.

Povilas Druskis dirbtuvėj su
sižeidė koją": dabar gydosi.

Bolševikutis J. KatuliS likosi 
nubaustas ant $100 vietiniame 
teisme už nešiojimąsi su savim 
revolverio.

Gegužio 13 d. J. R., bolševi
kas, kėlė dideles krikštynas sa
vo dukters; laike krikštynų xpo- 
kilio pasilaikę dalyviai stipriai 
susipešė.

Gegužio 27 d., nedėlioj, vieti
nė Lietuvių parapija rengia di
deli pikniką Lietuvių kolonijoj; 
atsibus toj pačioj vietoj kur ir 
pirmiau būdavo. Meiženis.

Sugavo — vėl pabėgo. Madi
son, wis., gegužio 22 d., pasise
kė surasti ir suimti J. L. Whjit-' 
fluidą, kuris pora savaičių atgąl 
nušovė poiieistą vežusį ji į stoti 
po areštu. Madison mieste šis 
drąsus žmogžudis pateko į poli
cijos rankas su savo jauna mer
gina, kurią jis iš Clevelando iš
sivežė ir žadėjo kaip gegužio 23 
d. apsivesti, nors jis Uelvelande 
turi savo pačią. Ta mergina 
yra apie 15 metų amžiaus, jo iš
viliotą iš namų 'kitoj valstijoj.

Gegužio 22 d., 9 vai. vakare, 
tai porelei ūžėjus į valgyklą, sa
vininkas iš paveikslų kuriuos 
■matė laikraščiuose, pažino jį, ir 
nelaukdamas davė žinią polici
jai. Pribuvo du policištai, ra
do juodu sėdinčiu prie stalo.

“Tami'sta esi Whitfield”, tarė 
policiS'tas-leitenantas. “Mes ta- 
mistą areštuojame”.

Nieko/nesakę, Whitfield ir jo 
sandraugė pasiėmė savo daiktus 
ir išėjo su po'Hcistais į gatvę. 
Juos vedant skersai gatvę (pilną 
automobilių ir žmonių, Whit
field šoko ir ištruko. Einantis 
gatve tramvajus davė jam pro
gą pabėgti, nes jis užbėgo pirm 
jo į kitą šoną, o policištai nespė
jo tramvajų pralenkti, jis užsto
jo jiems kelią. Bėgdamas tarp 
automobilių ir žmonių, gailaus 
vejiamas ir policistų, žmogžudis 
tečiau pabėgo. Sakoma jog jis 

pliko sužeistas policistamfc šau
dant į jį.

Jo draugė liko suimta ir nu- 
įgabenta i nepilnamečių įstaigą.

Clevelando miesto taryba pa
skyrė $10,000 už suėmimą tojo 
žmogžudžio .— (gyvo ąr nužudy
to.

Visu laiku visoj šalyj ant jo 
■medžioklę darant, keliose vieto
se buvo vienas Mitas jam pana
šus žmogus suimta. Paskiausia 
vienas buvo suimta Pittsburge, 
rytuose' nuo Clevelando, 'kuomet 
žmogžu'dis buvo nusidanginęs į 
vakarus.

Jo paimtoji draugė' sako neži
nojus kad jos mylimasis 
žmogžudis; tą patyrė tik iš 
kraščių.

w.V//aVav.wa,a>/a\V.v.wa>.-, gatve
Hnne.fi

Miesto golfo plečiu užžiurėji- 
imo darbininkam^ pagrasinus su- 
strei'kavimu reikalaujant dau
giau algų, majoras visai juos at
statė nuo darbo. Pašalinta nuo 
darbo devyni vyrai.

Jiems buyo mokama po 50 c. 
į valandą.

Savininkas parduoda už tiek 
kiek kainavo du namu, po 6 

'kambarius ir maudynės, grysta 
”, visi intaiSymai, $1,500 

Įnešti, likusi lengvais išmokėji
mais.- Tel. Main 2683.
Mr. Fancher, 732 Leader-News 
Bldg.

H DIEVO - KARAUSTE - PRISIARTINA E 
K 0 ŠĖTONO - KARALYSTĖMS - GALAS i

PIGIAI PARSIDUODA Poolrui- 
mis ir rakandai del 5 kamba

rių. Kreipkitės 6221 St. Clair
Avė.

Nusišovė plėšikas. Chillico
the, O. — Vienas iš dviejų plė-Į_______________________________
šiku kurie buvo užpuolę banką Į NAMAI NAMAI NAMAI 
nusišovė utaruinke po kovos us i Netoli E 90 ir Superior, 2 šeim. 
policija,, buriamassužeistas po- ŠOnas-šonu namas, ‘ ’
keistų kulkomis bėgančioje ko- riai kožnain. kaina $] 
voje. Musi's atsibuvo pačiame 
miestelio viduryje. Prie negy
vo plėšiko rasta $2,004 pinigų.

žuvo kitas plėšikas. Apvogęs 
gelžkelio darbininkų užžiuėrtojo 
žmoną jos vagone-name, plėši
kas norėjo pabėgti perpalukda^ 
mas kanalą, 'bet plaukdamas pri
gėrė, vejant dviem vyram jį ir 
šaudant. Jis buvo paėmęs $200 
nuo tos moteries. Atėjęs pas 
moterį, plėšikas pareikalavo gė
rimo, paskui pinigų, ir jai ne
duodant jis bandė pora sykių 
šauti, bet revolveriui nėiššovus 
pagriebęs geležgalį sumušė jai 
galvą ir suradęs pinigus leidosi 
bėgti. Moteriai klykiant, subė
go arti buvę vyrai, tada plėšikas 
šoko į kanalą plaukti, bet vie
nas 'su šautuvu reikalavo jį gry- 
žti atgal. Jis buvo atsisukęs, 
bet turbult traukučio- apimtas 
nuskendo.

“Dirvoje” galima gauti 
kių laikraščių iš Lietuvos.

viso-

Kenton,. O., po mėnesio Sto
vėjimo vėl pradėjo veikti drapa
nų siuvykla Prin'tz-Biederman 
kompanijos iš Clevdlando. Ten 
siuva moteriškais drapanas, dir
ba apie 100 darbininkų-..

, 6 kamba-
I riai kožnam, kaina $11,000. Rei
kia įmokėt $3,000.
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 dideli 
kambariai kožnal, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokeščio.
6 kambarių pavienis, su 2 gara- 

džiais, ant E. 85 netoli Supe
rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo
kėt, likusius po $50 mėnesyje.
Ę. 61 st. arti Superior — 3 šei

mynų namas, su garo šiluma, 
didelis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia 'įmokėti $4,000.
E. 80 ir Superior, 4 po penkis 
kambarius.suites ir 6 kambarių 
pavienis namas užpakalyj. In- 
eigos $175 į mėn. Kaina $14,500. 
Ant išmokeščio.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

mūras su 2 .eimynų medine.
$25,000. Inmokėt $5,000.
Grd’d’ings Rd. netoli Superior, 3 , 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. i 
Ant išmokeščio.
Mes taipgi mokam cash už jūsų I 

namns. Ateikit pasikalbėt. j

7907 SUPERIOR AVE. I 
Rand. 6153.

PRANAŠAS DANIELIUS 2:44: “LAIKE ŠITŲ KARALY
SČIŲ DIEVAS IŠ DANGAUS PAKELS KARALYSTĖ, 
NIEKADA NESUGAIŠTANČIA; IR JO KARALYSTE 
NETEKS NEI JOKIEMS KITIEMS ŽMONĖMS. TA VI
SA ŠIAS KARALYSTES SUTRUPINS IR SUGAIŠINS; 
ALE JI AMŽINAI IŠLIKS ...”

ŠIOJE TEMOJ BUS KALBAMA SEKAMOSE VIETOSE:
NEDELIOJ, GEGUŽIO 27 d.

CLEVELANDE

Pradžia 2:45 po pietų.

Kalbės F. J. DIGLIS.

WM. ABEL SALĖJ
7017 Superior Ave.

Pradžia 7:30 vakare.

Svetainėje po No.
46 S. HOWARD ST. •

Kalbės
A. ČEBATARUNAS

AKRONE, O

SUVIRS 500,000,000 KRIKŠČIONIŲ PRAŠO IR MEL
DŽIASI KAS RYTĄ IR VAKARĄ SAKYDAMI: “ATEIK 
KARALYSTE TAVO, BUK VALIA TAVO KAIP DAN
GUJE TAIP IR ANT ŽEMES ...”

yra 
laa-

29 Suv. Valstijų miestuose 
pereitos savaitės pabaigoj au
tomobiliais užmušta 24' žmonės,, 
160 sužeista.

Clevelande sužeista 38, New 
Yorke 18, Chicago] 13’..
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Kažin kodėl “Cleveland Lith
uanian Building and Loan As
sociation” dar vis senu vardu 
vadinasi, nors pereitą sausio mė
nesį šėrininkai nutarėm tą var
dą pakeisti Į “Lithuanian Sa
vings and Loan”. Day vis ant 
banko tebemarguoja senas var
das, rodos kad nieko apie tai ne
reikia daryti.

Bet kažin kodėl tuoj po šėri- 
ninkų susirinkimo direktoriai 
ant rytojaus .subėgę atlaikė sa
vo pėsėdĮ, pasikėlė..sau didesnes 
algas ir tyli. ■ šėr-kas.

Pereitą subatą policisltas 
šovė vieną plėšiką užtiktą 
shop and Babcock sandėlyje 
Hamilton prie E. '491 St..' Poli- 
cistas pamatęs tą žmogų sakė 
jam sustoti, bet jis ėmė bėgti — 
kulko’s jį pasivijo.

Jis pirmiau yra buvęs areš
tuotas už plėšimą ir sėdėjęs ka
lėj ime.

Bet ant Lorain Aye. policis- 
tui užtikus vagį prie darbo, va
gis bėgdamas pradėjo šaudyt į 
policisltą. Gerai tik kad nepatai
kė.

nu- 
Bi- 
ant

Denver, Colo. ‘— Nuslydus iš 
kalnų sniegui ant gelžkelio,. už
mušta (keturi darbininkai..ir ke
letas sužeista.

GROSERNĖ, MeSINYOIA IR 
BUDINKAS PARSIDUODA. 
KREIPKITĖS VAKARAIS,, 
sekančiu antrašu: (22)

1327 E. 8Ist STREET

$6500.00'—Dviejų šeimynų, 8 kam
barių, 3' viršuj ir 5 apačioj; maudy
ne, sleitų. stogas, didelis lotas. East 
53rd arti Superior.

$74000100;—Dviejų šeimynų, 9 kam
barių, 4 viršuj, 5 apačioj; 2 maudy
nės; sleitų stogas; skiepas; didelis 
lotas;. $2000.. Cash. East 47th arti 
Superior:

$9500.00'—10' kambarių modeminis 
namas, 2 šeimynų; fumasas, maudy
nė-, elektra; dubaltavo augšto porinai, 
$2000 cash. 1371 Lakeview Rb. arti' 
Superior- karų stoties.

S8500.00—šeimynų 10 kambarių ( 
modemiškas; 2 maudynės, skiepas; i 
fumasas, didelis lotas. 837 Rudyard | 
Road, N. E., už St. Clair arti London i
Road'.. ' |

McKENNA, 1385 East 55th St.
Aitdhra vakarais. (22)

$500,000 miesto taisymui. Ta
ryba (nubalsavo paskirti pusę mi
lijono dolarių taisymui tūlų mie
sto gatvių ir šaligatvių.

Miesto apšvietos taryba 
balsavo paskirti $8,000,000 
davoj'imui naujų mokyklų.

nu- 
bu- Duodam Merchants Red Stamps 

su pirkiniais 10c. ar augčiau

BIBLIJA ARBA ŠVENTAS RAŠTAS DARODO KADA 
IR KAIP ĮVYKS DIEVO KARALYSTĖ

AR ŽINAI kad didžiausias atsitikimas žemės istorijoje yra įsteigi
mas Dievo Karalystės—apie ją kalbėjo visi Šventieji prana
šai? Dar. Ap. 3: 19-21 ;1 Mož. 49:10; 1 Mož. 22: 15-18; 
Žak. 14:9; Luko 11:2; Izajo 35:1-10.

AR ŽINAI kad pirm Įsteigimo šitos Karalystės, ateis Pasaulinė Ka
rė, Maras, Badas, Revoliucija ir Anarchija, ir tą kad mes 
dabar gyvenam tame laike? Luko 21:10-27; Dan. 12:1; 
Agai 2:7; Dan. 2:44:

AR ŽINAI kad esamo laiko Visuomeninė Tvarka negali tikrai užga
nėdinti teisingą žmogų—buk bagotas ar biednas—ir ka'd 
tarsnys “pasaulio pabaiga” nereiškia žemės išnaikinimą, 

"bet reiškia pabaigą esamų visuomenės sąrangų? Sal. M. 
' 1:4; Izajo 45:18. ti ,H

AR ŽINAI kad' Kristaus Karalystė turi tikslą išnaikinti mirtį ir duo
ti Gyvastį, Linksmybę ir Laimę visiems žmonėms, ne tik 
numinusiems. Ozea 13:14; Izaja 25: 6-12; Kor. 15: 20-26; 
Luko 2:10; 1 Tim. 2:4-6.

AR ŽINAI kad mirties naikinimas prasidės esamame laike ir da
bartinėje gentkartėje—ir todėl “MILIJONAI DABAR 
GYVENANČIŲJŲ NEBEMIRS”- Zep. 3:8-9; Mat. 24; 
Jono 6:5; 47-51, 58; Jono 8:51; Jono 11:25-26.; Rom. 18: 
19-23; Apr. 21:1-7: Apr. 22:17.
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Cairo, DI. 
įknjoj užimi 
kai Aetna pi 
FapiUe, Bl. 1

Clevelande, baigiantis m'okrio 
sezonui, 17,000 mokyklų vaikų 
kreipėsi Į mokyklų sužiūrėjimo 
biurą prašydami leidimo dirbti 
valsaros laiku. Dar daug dau
giau atsiras norinčių leidimų 
dirbti, kurie be leidimų nepri
imama į darbą, o turi padėti sa
vo tėvams Savo darbu.

Franklin, O. — Netoli čionai, 
troku važiuojant per gelžkelio 

'reles, užlėkus ant treko lokonio- 
tivui, užmdšta penki Williams 
šeimynos nariai. Du sykiu va
žiavę sužeista, vienais tikima tu
rės mirti.
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BARGAIN SKLEPAS
Vyrams, Vaikinams ir Jaunikaičiams

2-Kelinėms Siutai
Anglies kainos ant rudenio 

pakils. Jau ir dabar palengva 
jos dina augštyn. Darbinib'kų 
algų kilimas yra priežastimi an
glies 'brangimo.

Tiktai Pėtnyčioje po $15.00
Tvirtai padaryti įsiūtai gražiais plo

nais bryželiais arba šiaip audimo. Pa
prastais lygiais arba sutrauktais užpa- 
keliais modelių. Visi turi ekstra porą 
kelinių, kas reiškia duteyk tiek nešioji
mą. Mieros 33 iki 40. Po $15.00. -

SKAITYK IR 
PAGALVOK

OVERALLS ARBA JAKETAI 95c.
Vyriškos mėlynės ir baltos “Stifel” 

bryžiais overalls arba jakėtai. Mieros 
iki 44. Po 95c.
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Tūkstančių tūkstančiai gudriausių Biblijos Studentų tvirtina 
kad visi žmones kurie išliks kaip nors gyvi iki 1925 metų, 
turės progos gyventi ant amžių. Jų subrendę ir vienbal- 
singi išvedimai yra paremti tais pačiais pranašavimais ku
rie gelbėjo daugeliui begiu praėjusių trisdešimties ar ke
turiasdešimties metų, aiškiai išanksto pasakyti atėjimą 
pasaulines kares, kuri prasidėjo 1914 m. ir tų nuotikių 
kurie įvyko po jos; todėl neužginčijamas išsipildymas da- 
rodo Biblijos tyrinėtojams ir protaujantiems žmonėms 
kad Dievo Karalystė “ant žemės” yra visai “arti”, kad 
jau nebereikės laukti 1000 ar'500 arba 50 metų, bet kad 
ji prasideda dabar.

ĮŽANGA DYKAI—KOLEKTŲ NEBUS
Rengia T. B. S. S.

SVARBIOS KNYGOS DAŽINOJIMUI SVARBESNIŲ BIBLIJOS
Milijonai Dabar Gyvenančių Nebemirs 25c
Dieviškas Planas Amžių, 5-kių skyrių 25c
Kų sako šv. Raštas apie Peklą_ ___ 15c

“Sargybos Bokštas”, 
$1 metams. Pavieniai 

“SARGYBOS

PRANAŠYSČIŲ:.
mėnesinis. žurnalas, 
numeriai 10c. Adr.: 
BOKŠTAS”

Gegužio 2 d. šukavo METAI nuo 
atidarymo šios bankinės įstaigos, 
ir jos pastebėtinas augimas padrą
sina jos vedėjus pakviesti visus šio 
miesto Lietuvius padaryti ją savo 
bankiniu centru.

VYRIŠKOS KELINĖS $1.77
Mėlynos serge kelinės su plačiomis 

diržams kilpomis; •palenktais galais. 
Gerai padarytos. Mieros 29 iki 42. — 
Tiktai p'ėtnyčioj, $1.77.

Bailey’s—Basemente
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Biblija — kainuoja nuo $1.50 ir augščiau. 18 'Concord Street Brooklyn, N. ’Y.

fesrarararararararasf
Tikri Suv. Valst. Doleriai

Nuoširdus patarnavimas žmonėms 
jų reikaluose, ir 5% už padedamus 
ant knygelių pinigus yra priežas- 7 
tįs del kurių kiekvienas stengiasi 
čia pasidėti savo pinigus.

Išpardavimas Vaikams Pavasarinių

2-Kelinėms Siutai
$8.95 Vertės

Mieros 7 iki 17

$6.45
Perkelkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų .pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

THE A. B. SAVINGS & LOAN CO.
3352 Superior Av. Cleveland, O.

Pa&iuti gražiuose sportiškuose mode
liuose su kvolduotąis užpakaliais ir dir
žais aplinkui. Maišytų arba vienodų 
spalvų. Gerai pasiūti ir tvirtais pamu
šalais.

VAIKŲ KELNAITĖS .
Tvirtos mokyklon dėvėti- kelinaitėĄ 

pilnai iškirptos, gerai pasiūtos. Mie
ros 7 iki 16.

VAIKŲ
'Sportiškais 

rtais mados.
MieroS 6 iki 16.
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75c BLIUSKOS 59c 
arba paprastais kalnie- 

Languoti arba bryžiuoti.

Bailey’s—Basemente

PERSIUNČIAMA Į
RUSIJĄ
LATVIJĄ
LENKIJĄ

IŠMOKĖJIMAS DOLARIAIS GARANTUOJAMA
Jeigu priėmėjo negalima surasti, mes grąžinsime pilną sumą 
pinigų kiek buyo priduota, atsiskaičius persiuntimo lėšas.

Kabeliu orderiai išmokama bėgyje keturių dienų.
Informacijos noriai suteikiama.

Central National Bank
Savings & Trust Co.

CLEVELAND, OHIO
Šiaurvakarinis Kampas Superior ir West 6th Street

irti JįjvaiĄiu. 
pmoasĮlon.

Genlamle, l 
degmimo pečiui 
darbininkas, h’t

Luta, M(^.i 
ČmVsab&fo) i 
va sužeista 18

Unija prieš 
torai, W. Va. 
lolomotini ini 
nupirttose kas 
pareiškė jog ta 
ras darbas, delei 
Birttreikavo. Ik 
tininku unijos k 
kai paskelbė joi 

. galės dirbti umji 
' jistai.

Belgijoj gelžkel 
streikas platinasi, 

’nikatija sutramdy 
tomis pertraukta.

, Nelaim
Detroit, JBch. - 

tlettrius tramvajus 
automobilio užmuši: 
sunkiai sužeisdamas, 

I Fort Wit Ta- 

i šns dviem traukniai
Į ypa tos užmušta.

Washington. - Neti 
sidegus oriairioi ir nup 

Į v» do lakinai.
Matai, Kanada.— 

Wsaiitanista dideli 
are vienoj dirbtuvėj.

Bmt Lake Park, Md.
degė 91 Eero SDQQQS 
ir Jas trįsditaį, hno, 
go į degantį namą gtta 
m ii gaisro.

Lansing, M - Sž 
Į laidoma lala moteris, k 
Į na už mirtį aštnonią ni 
t tartie nuo nuodą jos j®

Rusy-Ang/u Sldlir 
Išvengta

bndonas.- Anglija no;
<6«i»rtraokti ryšio su fit 

l JmjB&usij ilashri t 
j WB Angliju- nėra pilnai 

j. 6, jaučiama jog rd 
• užbaigti tarj

Naujojo premjero Ba
J“ nm pradėti- si 

mažiausia tarpiam 
MA galina
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to reikalavo Concn 
jog Anglija pasfefeįj

Hnne.fi

