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Ruhre ir Vokietijoj Prasidėjo
Darbininku Sukilimai

KOMUNISTŲ IŠŠAUKTI STREIKAI IR RIAU
ŠES RUHRE PLEČIASI NET Į VOKIETIJĄ.

Daug Žmonių Užmušta ir Sužeista. Vokiečiai ir 
Francuzai nori Ginklais įsimaišyti Nuraminimui* 

Sukilėlių. Bijoma Blogesnių Pasekmių.

DARBAI
TH DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Užbaigtų 
plieno produktų išdirbamas per- 
■eitą savaitę buvo pasiekęs augš- 
■čiausio laipsnio kiek kada buvo. 
Plieno, ir geležies išdirbyčsių ve
dėjai sako jog nesimato jokių 
žymių darbų apmažėjimo.

Akron, O. — Gurno produktų 
išdirbystės palengva prisirengia 
užeinančiam aplėtėjimui darbų, 
ir reikalavimai jau palengva ei
na mažyn. Didžiausi reikalavi
mai būna į pavasari automobilių 
ratams gumų del vasaros.

E. Liverpool, O. — Reikalavi
mams didėjant, puodininkystės 
darbai didina savo išgales.

Cairo, Ill. — Dinamito eks
plozijoj užmušta šeši darbinin
kai Aetna parako išdirbystėj, 
Fayville, Iii. Visa komunikaci
ja nub eksplozijos suardytas;

Clevelande, sugriuvus plytų 
deginimo pečiui užmušta vienas 
darbininkas, kiti penki sužeista.

Lubec, Me„ sugriuvus- į van
deni sardinkų pakavimo dirbtu
vei sužeista 18 darbininkų. !*•

Unija prieš uniją. Charles
town, W. Va. — Gelžkdliečių 
lofomotivų inžinierių. brolijos 
nupirktose kasyklose vladyba 
pareiškė jog busią įveista atvi
ras darbas, delei to angliakasiai 
sustreikavo. Tos gelžkelių dar
bininkų unijos kasyklų viršinin
kai paskelbė jog toj kasykloj 
galės dirbti unijistai ir ne uni- 
jifftai.

Belgijoj gelžkelio darbininkų 
streikas platinasi. Visa komu
nikacija sutramdyta ar net vie
tomis pertraukta.

, Nelaimes
Detroit, Mich. — Netoli čia 

■elektrinis tramvajus užlėkė ant 
automobilio užmušdamas 7 ir 2 
sunkiai sužeisdamas.

Fort Worth, Tex. — Susimu
šus dviem traukiniam, penkios 
ypatos užmušta.

Washington. — Netoli čia, už
sidegus orlaiviui ir nupuolus, žu
vo du lakūnai.

Montreal, Kanada. — Trįs ug
niagesiai užmušta dideliame gai
sre vienoj dirbtuvėj.

Mount Lake Park, Md. — Su
degė 94 mėtų amžiaus motina 
ir jos trįs dukteris kurios subė
go Į deganti namą gelbėt moti
ną iš gaisro.

Lansing, Mich. — Suimta ir 
tardoma tūla moteris, 'kaltina
ma už mirtį astuonių vaikų, po 
mirtieis nuo nuodų jos posūnio.

Rusų-Anglų Skilimas 
Išvengta

Londonas. — Anglija nuspren
dė nepertraukti ryšių su Rusija. 
Nors paskiausis Ma'skvd? atsa
kymas Anglijai nėra pilnai pa
tenkinantis, jaučiama jog reika
lai bus galima užbaigti tarybų 
keliui Naujojo premjero Bald- 
wino valdžia nori pradėti savo 
karjerą-su mažiausia tarptauti
nių kivirčų kiek galima.

Jeigu per Krassiną Anglija iš
siderės kad Rusija atšauktų sa
vo politiškus agentus išužrube- 
žių, kaip to reikalavo Curzon, 
tikima jog Anglija paskelbs ka
da Rusijos atstovai gali sueiti 
į tarybas abelniems Rusijos-An
glijos santykiams išspręsti.

Darbininkų Sukilimai 
Ruhre

Bęrlinas, gegužio 29 d. — 
Ruhro sukilimų liepsna ple- , 
čiasi visoh Vokietijon. Val
džia skubiai ruošiasi neramu
mą sulaikyti, ' Dresdene 1! 
žmonių užmušta ir 60 Sužeis
ta.

Ruhre Francuzijos kariu- 
menė uždraudė laikyti siusi- . 
rinkimus. 

♦ * ♦
Essen. — Vokietija susirupi- 

nus prasidėjusiais darbinirikų- 
komunistų sukilimais Ruhro Idis- 
t rikte.

Gelsenkirchen mieste komu
nistai užėmė policijos stotį ir iš
kėlė ant jos raudoną vėliavą. Iš 
Vokiškų šaltinių pranešama kad 
.toj kovoj penki užmušta ir 61 

| sužeista. Kova tęsėsi per nak
tį gegužio 23 ir ryte 24 d.

Komunistų iššauktas streikas 
Ruhre didėja, ir’ prie ‘‘^iimllau’ 
streikavusių angliakasių prisi
deda geležinių dirbtuvių darbi
ninkai.

Vokietija .bijo _kad sukilę ko
munistai neužimtų Esseno, (svar
biausio industrial!© miesto Ruh
re.

Daugelyj vietų Essene būriai 
komunistų dąrė užpuolimus ant 
krautuvių ir sandėlių.

Dortmunde betvarkės irgi ap
sireiškė, komunistams stengian
tis užvaldyti miestą. Užėmę ne
kurtas gatves, darbininkai krėtė 
visus praeinančiu? viską atimi
nėdami.

Kova Dortmunde prasidėjo .po 
komunistų norėjimo priversti 
kasyklų pompuotoj us palikti 
pumpas ir užtvindint kasyklas. 
Policija juos nuvijo, bet susi
tuokę Į didelius burtus komunis
tai pradėjo kovą. Keletas už
mušta ir keliolika sužeista.

Daugelyje miestų prasidėjo 
(streikai ir reikalavimai pakeiti 
algas dvigubai.

Vokietija siunčia kariumenę 
'su kulkosvaidžiais numalšinimui 
darbininkų. Reikalauja Pran
cūzų okupantų valdžios įleisti 
■kariumenę į užimtas vietas.

Pranešimai apie streikuojan
čių skaičių ivairiuojasi nuo ke
turių šimtų tūkstančių iki dvie
jų milijonų.

Francuzija taipgi nori pada
ryt ginkluotą įsikišimą Ruhre 
prieš streikuojančius Vokiečius.

Vokiečiams gelžkelių darbi
ninkams Ruhre Francuzai įsakė 
pradėti tuoj dirbti, arba buis iš
varyti iš okupuotos srities.

Abelnai Ruhre pereitos savai
tės pabaigoj riaušėse užmušta 
30 ir sužeista 156 žmonės.

Francuzai Komunistai 
prieš Kares

Paryžius. — Komunistai teat
re pakėlė sumišimą atsisakyda
mi aukauti pinigus kariškiems 
chemikalams gaminti, pareišk
iami jog jie nepritaria pastan
gomis išrasti ‘'naujus nuodingus 
gazus ir naujus žudymo budus”.

Paryžiečiai abelnai tečiau au
kavo tam tikslui, gąsdinami jog 
Vokiečių chemikai 'ką nors išras 
ir bu's’ pavojumi Prancūzams.

Morokkoj mūšiuose Ispanijos 
kareivių su tenaitiniaiis gyvento- 

I jails 127 Ispanų užmušta, 500 
i užmušta ir sužeista iš sukilėlių 
pusės.

"DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Leidžia kas savaitė Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija 
Metinė Prenumerata:

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

” DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO

METAI VIII (VOL. VIII)

Lietuvos Seimo Narių 
Sąstatas

Washington, gegužio 23 d. (L. 
1. Biuras). — Naujai išrinkto 
Lietuvos Seimo galutinas sąsta
tas yra toki's:

Ūkininkų Sąjungos 14
Krikšč.-Demckratų 14
Darbo Federacijos 12
Valst.-Liaudininkų 16

' Socialdemokratų 8
"žydų 5

Lenkų 5
Vokiečių 2
Rusų 2

Poincare buvo Rezigna
vęs, bet vėl Liko

Paryžius. — Nesusipratimams 
'kilus tarp Francuzijos (senato ir 
valdžios, premjeras Poincare bu
vo padavęs savo rezignaciją, bet 
prezidentas Millerand jos nepri
ėmė, ragindamas premjerą, pa
laikyti savo vietą.

Nesuispratimai tarp premje
ro ir senato kilo todėl kad sena
tas pabijojo teisti Francuzus 
komunistus apkaltintus naikini
me svetima turto. .Tie komuni
stai buvo suimta konvencjjoj 
kuri tarėsi _apie Ruhro reikalus, 
darbininkų kovą, ir tt. Jiems 
primetama suokalbiayimas prięš 
respubliką,' ir sterigrma'si sukelti 
Ruhre riaušes.

Vienos dienos teismo begiu, 
senatas buvo apstatytas didele 
sargyba ir gatvės saugota nuo 
'komunistų demonstracijų.

Yra užmetimų jog Maskvos 
komunistai priduoda Francuzi
jos komunistams paramą.

Senatas 145 balsais prieš 104 
nubalsavo nesąs kompetentišku 
teisti komunistų, delei ko prem
jerais sušaukęs savo ministerių 
kabinetą nutarė rezignuoti.

šitokiam netikėtam atsitiki
mui kilus, Francuzijos konstitu
cijoj bu's padaryta permaina — 
buS padaryta įstatymas suorga
nizavimo augštojo teismo ir jis 
atliks tokius reikalus kokie da
bar pasitaiko perduoti senatui.

SAKO RUSAI REN
GIAS KAREN

Roma. — Sovietų valdovai 
desperatiškai rengiasi prie ka
rės. — pasakė sugryžęs iš Mas
kvos Darai, Italijos seimo atsto
vas savo seime. ;

Jis pareiškia jog Rusija tuoj 
paskelbs karę vakarų Europai. 
“Padėtis užrubežiiiose yra to
kia 'kad verste verčia Rusiją 
pertraukt tą geležinį retežį ku
ris grasina užsmaugimu jos 130 
milijonų žmonių. Tai bus bai
dus konfliktas. Premjeras Mus
solini tūri garantuot kad jis ne- 
intrauks Italiją Į tą kruviną nuo
takį.”

Trockis, bolševikų armijos va
das, pastaroj savo’ kalboj pasa
kė: “Mes kalbame apie armijos 
užduotis ateinančiais penkiais 
metais. Niekais neturėtų muls 
kaltint už žiūrėjimą taip toli. 
Labai yra aišku 'jog mums rei
kės musų raudonosios armijos 
už metų, už dviejų metų, ir net 
už pęnkių metų. Galime būti ti
kri kad revoliucijinis judėjimlas 
Europoj, po dabartinio beveik 
ramumo, apsireikš daug audrin
giau.”

Trockis, kuris skelbia jog Ru
sija be abejonės bus “privers
ta” stoti į karę, Rusijos armijos 
Skaičių paduoda iš 600,000 vyrų, 
žinovai tikrina jog rauronoji ka- 
riumenė gerai aprūpinta, apgin
kluota ir gabiai išlavinta.

CHINAI BANDITAI 
VIS NEPASIDUODA 

šanghai. — Pastaromis ži
niomis,. Chinų banditai nume
tė niro skalų ir užmušė 80 su
imtų žmonių, norėdami sutau
pyti mąista.1 * ‘ * ♦
Tsao Chwang, Chinija. — Su

imti Chinų banditų nelaisvėje 
Amerikonai ir Anglai dar vis te
bėra laikomi. Chinų kariume- 
nė pradėjo šaudymus su bandi
tais. Banditai savo imtinius iš
sigabeno dar toliau i kalnus.

Aplink banditų tvirtovę kor
donai? daroma tandesnis. Ma
noma priverst banditus pasiduo
ti užkirtus jų visus susinėsimus 
su išlaukiais. Kalnuose jie. ne
galės' visada laikytis.

Suv. Valstijų, valdžia kalba 
kad reiktų 40,000 kareivių jei
gu norima .butų prievarta imti
nius iš Chinų banditų išvaduo
ti, o tas negalima; prie kareivių 
dar reiktų daug lėšų.

Daroma spaudimas į Chinų 
valdžią kad ji greičiau rūpintųsi 
tų žmonių paliuosavimu.

KUR VEDA MUS KRIKŠČIONIS- 
DEMOKRATAI?

Suiro Lenkų Ministerija
Varšava. — Lenkijos premje

ras Sikorski ir jo kabinetas re
zignavo, atstovų butui išreiškus 
jam nepasitikėjimo. Sikorski 
sukėlė prieš save didumą atsto
vų savo pasielgimu su Ukrainie
čiais, kuriuos įsakė išvyti iš 
Lenkijos.

Krikščionis socialistai, kaimie
čių partija ir tautų mažumų at
stovai išvien balsavo prieš Si
korski. Tas parodo kad Lenki
joj ponai negali sauvaliauti, nes 
jų yra mažiau. Ir Narutavičių 
buvo išrinkę Svetimų tautysčių 
diduma, delko Lenkams prisiėjo 
jį nušauti.

M. Witos liko vienatinis inpė- 
'diniš premjero vieton.

Socialistai Naujai Or
ganizuojasi

Hamburgas. — Socialistų an
tras ir pustrečio internacionalai 
panaikinta, o jų vieton suorga
nizuota taip vadinamas “Socia
listų Darbininkų Internaciona
las”. Toki's naujas kūnas suda
ryta čia suvažiavime iš trisde
šimties šalių socialistų atsto
vams. Nuo Amerikos dalyvavo 
Victor Berger.

Amerikos socialistų veikėjas 
senelis Debs tą socialistų darbi
ninkų internacionalą užgiria.

Ant Maskvos-Amūro gelž.ke- 
lio trukini nuvirtus nuo tilto į 
upę užmušta 40. 120 sužeista.

Suimta Nužudęs 33
Klf, Žmones ąjsjup>ivta 

. Maskva. — Suimta tūlas Ko
marov, “žmogus-vilkas”, pasižy
mėjęs baisiomis žudyštėmis, vis 
del pinigų,^ 2 Jią.jąnsipažino nu
žudęs 33/ypatas,-kurių 22 lavo
nai tuoj atrasta; kiti penki la
vonai atrasta vėliau, o likusieji 
manoma žuvo upėje. Jis nu© sa
vo nužudytų žmonių abelnai ga
vo po 80 centų, bet jeigu tai ap- 
versi į raudonus rublius tai vis 
busi bilijonieriūs. šalip sveti
mų nužudymo, jis norėjo pakart 
savo 8 metų amžiaus sūnų, ku
rį motina išgelbėjo nupjaudama 
šniūrą.

• * ♦
Maskva. — Penkiolika ypatų, 

visi kunigaikščiai, generolai ar 
didžiūnai, nuo'teista mfidtin su
sekus jų suokalbį prieš Georgi- 
jos sovietus, praneša žinia iš 
Tifliso.

• ♦ •
Kopenhagen. — Petrograde, 

Maskvoj ir Kijeve sovietų val
džia areštavo keliolika Šveica
rijos piliečių. Nekurtuose mie
stuose įširdę komunistai suardė 
Šveicarų krautuves keršydami 
už nužudymą Lausannoj sovietų 
atstovo Vorovskio. Sovietų val
džia sakoma uždraudė išduoti 
'visas šveicarų pasportams.

• * •
Maskva. — Užsidarė Rusijai 

siųstoji Amerikos pagalbos ad
ministracijos misija, kuri išpla- 

Į tino pastarais metais įvairių pa
šalpos reikmenų del 80 milijo
nų Ru'sų. Amerikos pašalpos 
darbininkų apleidimas Rusijos 
bus galas didžiausios medikalės 
pagalbos istorijoje. Niekad .iki 
šiolei joki tauta nėra pridavus 
kitai tokią didelę pagalbą ser
gantiems ir neturtėliams.

Sukilimai Bulgarijoj
1 Londonas. —- Iš Buchare.to 

pranešama jog Bulgarijoj buvo 
kilęs revoliucijoniškas subruzdi
mas. Premjeras Stambouli'sky 
sakoma turėjo pabėgti, likęs re- 
voliucijonierių nutemerktas mir- 
tin. Daug revoliucijonierių už
mušta. Padėtis kritiška.

Bucharęste, Rumanijos sosti
nėj, vėl atsibuvo riaušės prieš 
žydus 'studentus universitete. 
Chemikalų department© moki
niai pradėjo mėtyt dvokiančių 
gazų bomba's ant žydų studentų. 

lAštuoni žydai sužeista.

Grekai-Turkai Taikosi
Londonas. — Turkų ginčai su 

Grekais, nors jau matės prives 
vėl prie karės, pervirto geres- 
nėn pusėn ir liko sutaikinti. Abi 
pusės, permatydamas kairės pa
vojų, parodė drauginge.-nj ūpą 
specialiai sušauktoj konferenci
jos gegužio 26 d.

Grekijoj buvo smarkiai (ruoš
tasi prie karės. GrekuS dar la
biau prie to vertė gandai j'ogei 
Tii'rkai rengiasi prie' mušiu.

Turkai Lausannoj ‘taipgi su
tiko ant išlygų kad klausimai ki
tų šalių žmonių buvimo Turki
joje bus - išspręsta su tomis ša
limis paskirai.

Pradėjus gręsti karei tarp 
Turkų ir Grekų, Anglija pasiun
tė savo 'kariškus laivus prie Dar- 
danelių.

Karė išvengta, bent laikinai.

Amerika Susitaikė 
del Atlyginimų

Paryžius. — Suv. Valstijos | 
padarė sutartį su aliantais kas- 
link gavimo atlyginimo už lai
kymą kariumenės prie Reino. 
Derybos tame klausime ėjo per 
tris mėnesius. Aliantai reika
lavo į sutartį indėti punktą kad 
jie gilės panaikinti sutartį jei
gu Suv. Valstijos bandys tiesio- 
ginai iš Vokietijos karės nuosto
lių reikalauti. Kaštai užlaiky
mo Suv. Valstijų armijos prie 
Reino yra $250,000,000.

Persijoj nub žemės drebėjimo 
žuvo 'tūkstančiai žmonių. Daug 
'kalimu sunaikinta.

Daugelis patikėtinų šaltinių 
pradeda skelbti apie naują Lie
tuvos nusistatymą politikos sri
tyje, kurį pasirinko sau krikš- 
čibnįs-demokratai ir jų ištiki
mas veikėjas — Galvanauskas. 
Kad pastarojo simpatijoj linko 
Francuzų pusėn mums senai bu
vo aišku, bet mes nedrysome 
manyti kad jis galėtų •intrauk- 
ti Lietuvą į Ifokias pinkles iš ku
rių sunku butų išsipainioti.

Po Vilniaus pralaimėjimo kr.- 
demokratai pamatė kad jų užsie
nių politika kapituliavo, prive- 
dusi kraštą prie sunkios ir neai
škios padėtiels. Neįvyk ub taikai 
su Lenkais, mes esam priversti 
laikyti kariumenę pafrontėj kai
po ženklą kad Vilniaus kraštas 
dar neišsižadėtas ir turi .būti at-1 
vaduotas iš okupantų. Bet kieki 
laiko mes ten stovėsime su šau
tuvu rankose? Klaipėdos pri
jungimas irgi mumfc nepriimti
nas Santarvės pastatytomis są
lygomis, ir Galvanauskas, ma
tomai, nieko geresnio negali iš- 
kovoti. Lietuva ištikro priėjo 
liepto galą, vedama krikščionių-1 
demokratų. Kad išgelbėjus sa
vo populiarumą, jie sumanė pa
sukti valstybės vairą visai ki
ton pusėn ir pradėti derybajs su 
Lenkais if Francuzais. Galva
nauskas tuo reikalu jau klebino 
duris Paryžiaus ministerijų. 
Mes atmename kaip jis pora me
tų atgal gyrė viešai Hymanso 
projektą, todėl girdėdami to
kius dalykus mes visai nesiste- 
bim. 'Gal but, Galvanaulsko ma
nymu, Lietuvai nėra kitokios iš
eities , kaip, tik tartis, su Lenkais 
kad atgavus Vilnių. Jeigu mes 
nebūtume taip toli nuo savo 
Tėvynės-, mes perspėtume Lietu
vos žmones kad šiame momente 
nėra jokios galimybės tartis su 
Lenkais ir Francuzafe del savo 
sostinės Vilniaus, nenustojant 
savo tautinės garbės ir nepri
klausomybės.

MuBų pasigerinimas Lenkams 
parodytų tik Lietuvių silpnybę 
ir nesilaikymą savo principų lir 
tekių kuriuos mes taip gynėm. 
Lenkija laukia kad mes ateitu
me ir 'atsiklauptume prieš ją 
ant kelių -prašydami dovanoti už 
pasipriešinimą Vilnijoj, ir už 
Želigovskio garbės Įžeidimą. Ji 
gal tuomet ir' susimiltų nomina
liai atiduoti mums Vilnių jei 
atiduosime jai visą Lietuvą. Iš 
Hymanso projekto laikų galime 
būti tikri kad tik tokiomis sąly
gomis Lenkija mums užleis Vil
nių. Jei sutartis su Lenkais 
butų išreikšta ir kitokiais žo

džiais, vistiek mes negalim daug 
pasitikėti Lenkams, nes jie nie
kad neišlaiko duotojo žodžio. 
Jie pasižada vieną, o daro visai 
'ką kitą.- Ar ne perdaug pasiti
kėjo Galvanauskas ir jo rėmė
jai savo politine išmintim reng
damiesi surišti Lietuvą su Len
kais ir Francuzais ? Ką mes iš- 
lošim iš tokių kombinacijų? Nie
ko daugiau kaip tik pasidavimą 
Varšavai. Tas dar 'labiau neat
neš Lietuvai taikos, o per savo 
neapgalvotus žingsnius mes ga
lėsim nustoti nuoširdžios para
mos tų Vilnijos gyventojų kurie 
šiandien taip pasišventusiai ko-

Į voja už pilną Lietuvos nepri
klausomybę.

Jei krikšč.-demokratų valdy
mo gadynė pasižymėjo tokiais 
nepasisekimais, tegul tas pa
tarnauja jiems ir pamokina kad 
su valstybės likimu pavojinga 
žalteti.

Mes neskdbiam kryžiau^ kaz 
rėš prieš Lenkus kad atvaduoti 
Vilnių. Priešingai, norime kad 
tas įvyktų taikos keliu, be jokio 
kraujo praliejimo. Tai beveik 
vienintelis protingas būdas ku- 
ir galime pasirinkti. Bet šian
dien mes neturim vilties 'kad 
Lenkai grąžintų mums sostinę, 
išgavę Santarvės sankciją savo 
rytų sienoms, todėl nėra ko ir 
derėtis. Krikščio>nių-ldemok!ra^ 
tų politika aiškiai veda prie ne- 
piridausomybės praradimo ir at
naujinimo sulaužytų-unijų. Jie 
perviršija tokiu budu įgaliavi- 
mus gautus iš savo rinkėjų, ku
rie jiemš intikėjo statydami ne
priklausomą valstybę, o ne su- 
federuorą su. Lenkija. Jie turi 
daryti Ine tą kas jiems atrodo 
gerai, bet tą ko reikalauja visa 
tauta.) Nepaaukokim savo atei
ties dabarčiai; kas šiandien ne
galima, gal bus galima rytoj.

■ / M. V.

Suv. Valstijos Patenkin
tos Baldwinu

[Washington. — Suv. Valsti
jų valdžia yra patenkinta nau
juoju Anglijos premjeru Bald
winu.

Tūlų Europos valstybių ir J. 
P.' Morgano, Amerikiečio, sudė
jimas Austrijai $130,000,000 
paskolos, ir paskyrimas Bald- 
wino Anglijos premjeru yra dvi 
linksmiausios žinios Europoje.

J. P. Morgan davė $25,000,000 
iš anos Austrijai skolinamos Bu
rnos.

Austrija šiek tiek galės atsi
peikėti.
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Visur gerai, bet 
namie geriausia!

VISUR GAUSI GERĄ PATARNAVIMĄ, 
BET NAMIE RASI GERIAUSI. MES UŽ PINI
GŲ PERSIUNTIMĄ LIETUVON SKAITOME 
TIKTAI TIEK KAD MUSŲ IŠLAIDOS APSI
MOKĖTŲ - TODĖL MUSŲ KURSAS YRA 
ŽEMESNIS NEGU BILE KUR KITUR. RA
ŠYKITE KLAUSDAMI KURSO — PERSITIK- 
RINKITĖ!
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Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURG, PA.

Gegužio 19 d. L. M. D. salėj 
Birutės Choras lošė penkių vei
ksmų dramą, “Gyvenimo Verpe
te”, B. Kadugio. Veikiančios 
ypatos 'buvo: Bružo rolėj — A. 
Rusinas; jo žmonos — A. Pa- 
sackienė: jų sūnaitis1—Jonas Bi- 
kinas. Vaitkaus — V. Plaušinis, 
jo žmonos — A. Viktoravičie- 
nė; jųduktės — A. Lukošiunai- 
tė; Tamsono — E. Paurazas; 
daktaro — J. Virbickas; šimkiu- 
tės — M. Gurevičiūtė; Burns— 
P. Gi'liits; Marės, jo duktės — 
O. Matulioniutė; Bradley — A. 
Marčukonis. Režisierius ir su- 
fliorius J. L. Senulis.

Veikalais paimta iš šių dienų 
Amerikiečių Lietuvių gyvenimo, 
gana įspūdingas ir gferai supran
tamas, todėl publika 'buvo pilniai 
užganėdinta. ‘ Tik gaila kad la
bai mažai atsilankė žmonių; ne
žinia kas tam kaitas, turbut pa
tįs Birutiečiai už nesistengimą 
pardavinėt i skalno tikietų ir ma
žą garsinimą. O gal jau Pitts- 
burgo Lietuviai suamerikonėjo 
ir Lietuviškais perstatymais ne- 
siinterėsuoja.

Atsilankiusieji pilnai buvo už
ganėdinti, nes matyt visi akto
riai savo užduotis atliko kttoge- 
riausia, ypač tie gerai atliko ku
rių rolės gana ilgos buvo, kaip 
Petro, kuris visuose aktuose da
lyvavo. Taipgi ir kitos rolės bu
vo išdalinta tarp geriausių Biru- 
tiečių spėkų, kaip R. Paseckie- 
nė, A. Lukošiunaitė, A. Vikto- 
ravičienė, V. Plaušinis, Rusinąs.

Birutės Choras su dainomis 
šį sykį negavo pasirodyt, mat, 
Pittsburge laikrodis eina viena 
valanda anksčiau, todėl ant 8 va
kare dar Šviesu, ir žmonės tik

pradėjo rinktis apie tą valandą, 
o lošimas ■ prasidėjo .apie 9 vai. 
Kadangi veikalas gana ilgas, kol 
užsibaigė buvo jau po vienuo
liktai. Choras jįik sudainavo 
‘ Virė Boba Kukulius” ’ir “Lie
tuva Tėvynė”, ir 'tuo programas 
užsibaigė. Koncerte Buvęs.

AKRON, OHIO
Gegužio 22 d. .RodavičiOs bu

vo išvažiavęs į Olevelandą ant 
teismo. Pereitą metą J. Vasi
liauskais iš Bal'fimorės, negalė
damas nidko RodaviČiui Akrone 
padaryti, nors tam dalykui L. A. 
P. B. visus pinigus prašvilpė, 
kad tik, anot jo, kurią nors die
ną Rodavičių kalėj iman paso
dinti, bet tam nepavykus, ant 
galo sergantį Rodavičių Cleve- 
lande užtiko, ir pats nieko ne
galėdamas pasikvietė sau pagal
bon savo Mataušiukus ir mažai 
Lietuviškai mokantį .Cleveland© 
Lietuvių kleboną, kuris viešai 
bažnyčioj darė agitaciją ir kur
stė parapijomis kad jie dėtų pi
nigus pasamdymui advokato ku- 
irs pagelbėtų jiems RodaviČiui 
ką nors užmesti ir nuteisti ka
lėjimam. Vyrai dirbo išsijuosę 
ir pinigus dėjo, melavo, many
dami kad RodaviČiui galą pada
rysią, bet vargšai apsivilė. Tei
smas Rodavičių rado nekaltu, ir 
dabar priešų kinkas dreba, jie 
numano kad Rodavičius nemie
gos ir iš jų atlyginimo reika
laus.

šiose dienose sunkiai apsirgo 
Ona Binkienė.

Lietuvių parapijos pirmas pi
knikas gegužio 27 d. nusisekė 
gerai; svečių buvo daug.

Meiženis.

PORTLAND, ORE.

Šis Suv. Valstijų kraštas yra 
puikus, viskas kitaip negu Ohio 
valtsijoj. Pas mus žolė žaliuo
ja ištisą metą. Apie namus žo
lę reikia jau apipjaustyt kovo 
pradžioj, žemė suvis nesušąlą; 
šalnų žiemos laike esti dažnai, 
kaip kada ir sniego pasninga, 
bet nepasilieka, tuojau sutirp
sta. žiemą nėra peršalta, o va
sarą nekaršta, oras vėsus, drėg
nas; gamtos išvaizda laibai pui
ki — sunku rasti kitur taip ši
tokiame žemės laipsnyje.

Visa bėda kad mažai pas mus 
yra išdirbysčių, fabrikų, o žmo
nių privažiuoja iš vilsur ir kož- 
nas nori apsigyvent.

Miestas labai švarus/ gatvės 
išlieta cementu, visi keliai irgi 
cementu lieta.

Yra čia keletas Lietuvių šei
mynų ir gerai pasiturinčių; ne- 
kurie turi po kelis savo namus; 
tik biznierių nesiranda jokių, 
tik aš ką turiu barzdasku tykią. 
S. Kviklis turi batų taisymo įs
taigą, Pareigia — siuvyklą — 
tai ir visi Portland© biznieriai 
iš Lietuvių. •

Portlandas apgyventa dau
giausia švedais, Norvegais dr 
Finais, ir žydų yra gana; ran
dasi ir visokių tautysčių žmo
nių;

Kraštas labai smagus; nebū
na pas mus jokių perkūnų nei 
žaibų; aš jau baigiu penkis me
tus gyventi čia, o dar tik ketu
ris kartus tegirdėjau griausti
nį. čia yra gera gyventi kurie 
nervuoti žmonės. Turim gerą 
vandenį, valgom 'kvietinę duoną, 
čia komų neaugina; naktįs bu
na pervestos ir tomatės nelabai 
gerai auga; auga visokios uogos, 
vaisiai, visokios gėlės; rožių au
ga visur, ir Portlandas yra pra
garsėjęs kaipo rožių miestas S. 
Valstijose.

J. P. Gritč.

Del Siuntinių Lietuvon
^Atstovybėn kartais kreipiasi 

asjnenįs paJslskųsdami kad jų 
siųstieji Lietuvon pašto siunti
niai nėra pasiekę adresatų, ir 
prašo tuos atsitikimus ištirti. 

Į Atstovybė yra tuo reikalu su
smegus su Lietuvos Pašto Val
dyba, kuri prašo paskelbti že
miau išdėstytą žuvusių siunti
nių pajieškojimo tvarką.

Kadangi pašto siuntiniams iš 
Amerikos Lietuvon tenka per
eiti didelę kelionę, todėl ištyri
mui kur siuntinis yra žuvęs, ir 
suradimui to žuvimo kaltininko, 
reikia sekti visą siuntinio kelio
nę, pradedant nuo jo atidavimo 
paštan. Tokį sekimą daro su
tartinai Lietuvos ir Amerikos 
pašto valdybos.

Todėl, kaip tik gausite žinių 
kad jūsų Siųstas Lietuvon siun
tinis nėra pasiekęs to asmens 
kurio adresą ant siuntinio buvo
te uždėję, tuojau kreipkitės ne 
kur kitur bet į tą pašto įstaigą 
Jcuriai buvote padavę savo siun
tini paleisti.

, Kartu su tuo paduokite tai 
pašto įstaigai:

1) Pareiškimą (jie gaunama 
pašte) kad siuntinis adresato 
nepasiekė,

2) Tame pareiškime reikia 
įrašyti siuntinio numerį kada 
jis buvo indudtas persiuntimui 
(metai, mėnuo ir diena) ir kam 
jis buvo siųsta (koks ant jo bu
vo uždėta adresas).

3) Prie pareiškimo pridėti 
gautąjį iš pašto, paduodant sa
vo siuntinį, kvitą arba to kvi
to nuorašą.

Tokį pareiškimą Amerikos 
paštas pasiųs pakeliui siuntinio 
sekimo ir tuomet tik bus gali
ma sulsėkti kur siuntinis buvo 
žuvęs, arba jei jisai adresatui 
atėjo sunaikintas ir išplėštas tai 
(susekti kas to yra kaltininkas.

V. ČARNECKIS, 
Lietuvos Atstovas.

Lietuvos Atstovo Pareiš
kimas

Lietuvos Finansų, Perkybos 
ir Pramonės Ministerija yra nu
tarusi likviduoti Finansų Misi
jos raštinę New Yorke. Tas pa
vesta jvykdinti Lietuvos Atsto
vybei Washingitone. šiuorni skai
tau reikalingu pranešti Ameri
kos Lietuvių visuomenei kad to
limesnis Lietuvos Laisvės Pa
skolos Bonų pardavinėjimas, o 
taip pat ir už tuos bonus prino
kusių kuponų apmokėjimais yra 
Ministerijos pavestas sulyg tam 
tikra sutartimi Baltic Statės 
Bankui New Yorke (294 Eighth 
Avenue). Taip pat tam pačiam 
bankuli sutartis paveda ir Lie
tuvos Valstybės Iždo lakštų par
davinėjimą lir jų kuponų apmo
kėjimą.

Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nai jau yra perduota pardavinė
jimui Baltic States Bankui, to
dėl visi kas norėtų tų bonų pir
ktis arba gauti pinigus už savo 
prinokusius nuo pirmiau pirktų 
bonų kuponus lai kreipiasi be
tarpiai augščiąu minėtan ban
kam

Visi kiti Finansų Misijas rei
kalai bus perimta Atstovybės, o 
pilna Misijos atskaita, ją patik
rinus, bus persiųsta Lietuvon 
Finansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministerijai.

Likviduojant Misiją, tarnau
tojai yra kviečiami užimti ata
tinkamas valstybines vietas Lie
tuvoje, kurios vietos jiems yra 
Ministerijos' užtikrinta.. Misi
jos likvidavimo darbas bus už
baigta šio.gegužio mėn. /.y

šia proga turiu, pareikšti • A- 
merikos Lietuvių visuomenei gi
lios padėkos už jos nuoširdų ir 
uolų rėmimą Finansų Misijos 
darbų suteikiant jai savo pa
sitikėjimą ir bendradarbiavimą, 
kas rezultate davė Lietuvai apie 
du milijonu d'olarių paskolos.

Kartu reiškiu vilties kad ir
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MARTYNAS VIS DAR NO
RI REVOLIUCIJOS

g “Dirvos” Dovanos j
Ugi \ ‘ r ' įįįįl
O KAŠ NAUJAI UŽSIRAŠYS METAMS “D I R V Ą” SAU ARBA M

toliau Amerikos Lietuviai atsi
liepi? į Lietuvos prašymus ir no
riai pirks Lietuvos paskolas vis 
tiek kokiu keliu jo's' butų daro
ma, ar per Lietuvos valdžios Įs
taigas ar per tas visuomenės ir 
privatines Įstaigas kuriomis Lie
tuvos valdžia pasitiki.

V. 'ČARNECKIS, 
Lietuvos Atstovas.

SAVO DRAUGUI ČIA AR GIMINĖMS I LIETUVĄ GAUS GE
RU KNYGŲ DOVANŲ! NAUDOKITĖS ŠIA GERA PROGA!

“Dirvos” prenumerata metams _ _ _ _ $2.00
Metams į Kanadą _ _ _ _ _ $2.50
Metams į Lietuvą _ _ - ■ - - - - $3.00

Pusei metų visur kainuoja puse pažymėtos sumos.
APIE “DIRVOS” DOVANAS:

“DIRVA" yra išleidus daugelį naudingų moksliškų ir šiaip raš
tų kurie sužymėta kitoje pusėje šio lakšto. Tokių naudingų raštų 
“Dirvoje" telpa ir dabar. PASIRINKIT iš jų tokius kurie jums 
patinka, vertės 50 centų, ir sužymėję prisiųskit sykiu su prenume
ratos pinigais (metinės), ir tas knygas gausit DOVANAI. Taigi 
“Dirva” jums kainuos puse dolario pigiau negu paprastai imant.

Kurie rinksitės knygų daugiau 50 centų, pridėkit prie prenume
ratos tą perviršio dalį, atskaitę 50c. nuo knygos. Paveizdan, jeigu 
knyga kainuoja’$1, “Dirvos" prenumerata $2 (Amerikoje), arba 
viso $3 su knyga, tai mums siųskit tik $2.50. Ir tam panašiai.

Pinigus siųskit money orderiais, registruotais laiškais, ekspreso 
draftais arba čekiais. Visada adresuokite sekančiai:

"DIRVA"
7907 SUPERIOR AVE. ----- CLEVELAND. OHIO

PASARGA: Kurie nenorėtų imti knygų prie “Dirvos” prenu
meratos, gali imti “Dirvą” ir “ARTOJĄ” ir gaus jį tik už 50c. — 
tai yra už tą atpigintą sumą kaip duodama dovanos knygomis.

“ARTOJAS" yra mokslo, literatūros visuomenės mėnesinis lai
kraštis, išeina pirmose dienose kožno mėnesio nevėluojant.

“ARTOJUJE” telpa daug eilių, vaizdelių, moksliškų raštų, juo
ki) ir įvairių dalykų. Jis labai mėgiamas kaip Amerikoje taip ir 
Lietuvoje. O jo pigumas yra to kis kad kiekvienas įstengia jį už
sirašyti sau ir saviškiams į-Lietuvą.

“ARTOJAS” yra 28-nių puslapių, didelio formato žurnalas, su 
spalvuotais viršeliais ant kurių matosi artojas ariant saulei tekant.

“Artojas” metams Amerikoj kamuoja _ _ _ $1.00
Kanadon metams ________ $1.00
Lietuvon metams _ -v - - - - - - , $1.25

Už “Dirvą” ir “Artoją” Amerikoje, metams, siųskite tik $2.50. 
Lietuvon “Artojas” ir “Dirva” kainuos tik $3.75 sykiu užsirašant.

Lietuvai Pagražinti 
Fondas

Washington (L.I.B.). — Lie
tuvai Pagražinti Draugija yra 
įsteigu&i “Lietuvai Pagražinti 
Fondą”, kurio tikslas yra rink
ti aukas Lietuvės istorinėms 
vietoms atgaivinti ir užlaikyti.

Kam iš Lietuvių nerupi kad 
jų prabočių palikimai butų at- 

| gaivinta, prižiūrėta ir pagerb
ta? Todėl neabejotina kad tas 
gražus sumanymas susilauks vi
suotino pritarimo Amerikos Lie-

Į tuvių visuomenės.
Laikinai aukas į tą Fondą pri

ima Kun. J. Tumas, Lietuvai Pa
gražinti Draugijos pirmininkas. 
Jo adresas: Kun. J. Tumas, Vy
tauto Bažnyčia, Kaunas, Lithua
nia.

Kunigų Protestas del 
Vilniaus Atidavimo

Lenkijai
Lietuvos Informacijų Biuro 

pranešimu, Lietuvių Rymo Ka
talikų Kunigų Sąjunga Ameri
koje pagamino gana ilgą pro
testo tekstą prieš Ambasadorių 
Tarybos pripažinimą Vilniaus 
Lenkijai. Protestas adresuota 
Francuzijos premjerui Poincare, 
Ambasadorių Tarybos pirminin
kui.

Prdtelsitas pradedama:
“Amerikos Lietuviai skaičiu

je 'apie milijoną asmenų, reiškia 
savo kartų apsivilimą AmbaJso- 
dorių Tarybos nuosprendžiu...” 
Pasirašo: Kun, Kasa'kaitis, pir
mininkas; J. K. Miliauskas, sek
retorius; Kun. Dr. V. Baltuška, 
iždininkais.

Nesutikimas Fascistų 
Tarpe

Roma. — Fascitsų vadas Nea
polyje, kapt. Padovani, liko iš 
fascistų partijos išmestas už 
nepaplaufeymą partijos vadų Įsa
kymo priimti narius į partiją iš 
nacionalistų partijos. Su juo 
išmesta ir kiti jo pasekėjai vi
soj Italijoj. Pačių fascistų tar
pe pradeda apsireikšti skilimas.

— Sveikas gyvas, Marty
nai, linksma man tave susi
tikt. Kur taip skubiniesi?

— Ale man nelinksma su 
tavim susitikt, aš visai ant 
tavęs piktas. Dabar skubi- 
nauši pas tave pakelt disku
sijas ir sukritikuot tave.

— Na o už ką taip?
— Tu pats, gerai žinai už 

ką.
— Tu visokių paikų prie

kabių randi, o labiausia vis 
tau užkliūva mano “buožiš- 
kumas”.

— Kad su buožėm neužsi- 
imtum, kitaip ir darytum.

— Tiesa, Martynai, kokis 
sutvėrimas tokiu balsu ir 
baubia. Arklys niekad ne
gali dainuot karvės balsu.

— Ale jeigu katė gieda 
vanago balsu tai irgi nege
rai.

— Kaip matau iš tavęs iš
eina filosofas, Martynai. Ką 
tu tuo savo prilyginimu no
rėjai 'pasakyti?

— Aš noriu tau prirodyt 
kad būdamas darbininku ne
turi užstot už buožes.

— Bet tu labai gražų su
lyginimą padarai —- darbi
ninko su kate. Kaip tu tą 
išsiaiškini?

— Ba, 'drauge, kapitalis
tai yra vanagai, jie tykoja 
darbo žmogų paimt ir suifyt. 
Ale darbininkas yra kai ka
tė kuri visada ginasi ir ne
prisileidžia, o kur reikia net 
sudrasko savo priešą.

— Na tegul pagal tavo fi
losofijos. Tu turbut skai- 
taisi save kaltės vietoj ir ma
ne kate skaitai, užtai mudu 
nuolat nesutinkam kaip dvi 
katės maiše.

— Man pikta, drauge, 
kad tų kapitalistų liežuviu 
kalbi ir kenki darbininkams.

— Martynai, tu nesulauk
damas įmanęs įkalbant tavo 
nudėvėta kalba, įsivaizdini 
mane kalbant tuo kas tau 

I baisiausia išrodo. Aš ištie- 
sų kalbu tik apšviestesnio 
darbininko liežuviu, ir noriu 
tau parodyt kas yra tikrai 
galimu ir kaip, o ne tik vien 
norėjimu kad taip butų, kas 
niekad neįvyksta.

— Jeigu tu, drauge, ne
kalbėtum už buožes tai tu 
kitaip apsieitum ir nebūtum 
tiek daug darbininkams pa
kenkęs:

— Kame gi čia tavo pa
gieža prieš mane?

— Matai ką padarė Lietu
voj kunigai su seimo rinki
mais. O ar tai ne del tavęs ?

— Keistai kalbi, Marty-i 
nai. Kur tu taip patyrei?

— Drauge, tu gerai atsi
meni kaip aš aną sykį tavęs 
prašiau tik to menko daly
kėlio—tik parašyt į laikraš
čius atsišaukimą aukų kad 
aš, galėčiau nuvažiuot ir ant 
gegužinės sukelt Lietuvoj 
revoliuciją. O tu tik pasi
juokei iš manęs. Butų dar
bininkai valdę Lietuvą. Da
bar jie bus smaugiami.

— Martynai, gegužinės ir 
revoliucijos jau išeina iš ma
dos, nes darbininkai pamatė 
kad tai tik suvedžiojimas ir 
iritraukimas jų į didesnį 
vargą ir skurdą. O prie to 
ne tau revoliucijas sukelt, 
ir jeigu sukeltum tai darbi
ninkams daugiau /pakenk
tum negu tu įsivaizdini.

— Nemislyk, drauge, kad 
aš toks durnas kad nežinosiu 
■kaip sukelt revoliuciją ir iš-

liuosuot darbininkus iš buo- į 
žiu vergijos,

— Su tavo protu ir išmin- 
čia, tu pats' dar patektum į 
jų vergiją, tikrai sakant; nes ■ 
tau nuvažiavus Lietuvon su 
“revoliucija” pirmiausia pa
kliūtum į kalėjimą^ Lietu
voj ir taip jau perdaug ne
ramumo, nereikalinga ten 
jokių pafkšių ir parkavimų.

— Matai, drauge, kad ne
būtum buožių pakalikas taip t 
nekalbėtum. , .

— Martynai, aš taip kal
bu linkėdamas gero darbi
ninkams ir tau. Tu čia su
rinktum pinigus, nuvažiuo
tum Lietuvon, imtum pasi
gėręs durnavot su revoliu
cijomis ant vėjų, ir patek
tum į šaltąją ant nakvynės. 
Paskui tuoj apsišauktum po
litiškas kankinis, reikalau
tum daugiau aukų 'tavęs iš
vadavimui, ir išnaudotum 
darbininkus. •* <

— Drauge, darbininkai 
del savo gerovės nesigaili 
pinigų. Jie gatavi viską ati
duot.

—- Tas labai gerai, tik la
bai gaila kad jie nežino kur 
pinigus kiša ir kur jie pra
dingsta. Tuomi jie dar dau
giau sau pakenkia, nes tie 
neva gelbėtojai surenka pi
nigus, pasidalina Sau, o iš 
likusių trupinių išleidžia ko
kių lapelių darbininkus kury 
stančių, ir tada darbininkai 
nukenčia.

— Drauge, kaip kitaip re
voliuciją pakelti?

— Revoliucijos reikia pro
tuose, o ne daiktuose. Jei
gu darbininkai išleistų tiek 
pinigų mokslui 'kiek jie ati
duoda rėksniams ant revo
liucijų tai nedaug trukus iš
moktų ko geresnio, plačiau 
pažintų pasaulį ir pasigel- 
bėtų sau gyventi šviesiau ir 
blaiviau.

— Ale kad buožės vistiek 
žmones išnaudos;

— Butų .visai kitaip: tada 
žmogus žmogų lygių laiky
tų ir vienas kitą mylėtų. Ve 
kokių pavyzdžių ir pats ga
li matyt nuolat. Prasti, kur 
pagirėse augę žmonės, atva
žiavę čia Amerikon, apsive
dę, sudaro šeimyną. Beina 
vyras su pačia 'į gatvę — 
vyras kokiu tai primitivišku 
instinktu jaučiasi viršesnis 
už pačią. Jis eina gatvė .pir
ma pačios, pati seka paskui, j 
vaikus vediną. Tokie žmo- : 
nės nematę kultūros, nieko 
nežino, gyvena tik instink
tu ; jie namuose apsileidę, ir 
net nesutinka. Bet paimk 
mokytesnių ar net visai mo
kytų žmonių porą? jie gatve 
eina susikabinę, vienas kitą 
žmogumi laiko, ir apsieina 
kultūriškai. Buožės niekad I 
.nesijaustų galį eiti pirma i I 
darbininkų, o dar labiau, ne- Į 
liktų tada buožių, nes jie sa- 
vaimi išnyktų susidėdami su 
darbininkais į kooperacijas 
kiekvienoj darbo šakoj, ar 
net įvyktų tas senai sapnuo
jamas komunizmas, savoj 
žmoniškesnėj formoj, kur 
nereiktų ginklo pagalba vi- 
sus verst pildyt komunistiš- I 
kus reikalavimus, nes tada Į 
kožnas suprastų savo vietą I 
ir pareigas.

— Drauge, aš taip nesu
tinku : komunizmas be revo
liucijos butų tik buožių ko- Į, 
munizmas. Reikia revoliu- I 
cijos.

— Revoliucijos, kaip sa- I 
kiau, reikia, bet tik protuo- | 
se tokių gaivalų kaip tu. Jei | 
tau negera darbininkų gero- i 
vė vykinama be kraujo pra- į 
liejimo, be užtraukimo ligų I 
ir bado, tai ištiesų dar toli j 
tu atsilikęs nuo gyvenimo ir I 
ir nesi priaugęs protiškai re- j 
voliucijai.

— Nesijuok, drauge, tu i 
kada nors pamatysi-kai aš i 
busiu komisaras ir liepsiu į 
tave pakart.

— Kad tu turėtum nors | 
kiek aipšvietos, dėkuotum už | 
mano patarimus, o ne kart g 
mane rengtumeis už tau ge- I 
ro velijimą.

KOKIA PAF
ĮŽEISTAI dui 
** sakymas jo 
Lietuvoje pas! 
yra tai Valstieč 
ką.

Žiūrėdami Į 
sėkmės matom 
paskira partija 
Liaudininkai g 
Lietuvos Sein 
trjs didžiausios 
ką Sąjunga ii 
Demokratu 'ga 
vietų, ir Dark 
gavusi 12 rieti

Abelnai sūdė 
. lai sudaro visą 
kaip kitaip jie 
ne apgavystei! 
inas1 žmonių a 
rials vaidais sli 
ir duoda jiems 
atstovu per vis 
jas. štai kas p 
žiau žmonių mė 
ką Sąjungą ir 
raciją, nes už; 
ja, o tik už Kr 
mokratą parti 
bet tą balsuoto; 
Demokratai gi 
negu gavo Vali 
ga. Taip pat į 
klerikalą parti 
tik suklaidinti 
atiduoda savo 
tą skylę į tą 
maišą.

Klerikalą 
pasidalinę, pi 
rėkia: “Balsu 
Balsuokit už 
kit už mus!” 
kerčių. Kožni 

'partiją. 6 po 
suriką: "Kotai 
rinkimus!” Jau 
ki kad nežiūrint 
trijų partiją žm 
vė savo balsą, j 
vieną “krikšėion

Nesant trims 
Srtijoms, ją ba 

itą proporcio 
Valstiečiu -Liau 
“krikščioniu”, ii 
tikrai turėtu tol 
ja daugiau kai] 
už bile paskirą

Prastas ir nei 
kas jTa Ameriki 
Iderikaiu džiaugs 
Siamas šiais žodži 
stiečiai liaudinink 
mažumoms”. Bei 
gina musą klerika 
nis laimėjimas Žyd 
Rusą, Vokiečiu J 
kurie išvien sudėti 
bile Merikalą ka 
(partijai). Musyk 
džiaugiasi kad Lie 
biau ima užvaldyt 
taučiąi Taip jie i 
savą Lietuvišką pai 
tikiu negu savo kad 
žhirėtu jeigu vietoj 1 
čią-Liaudininky visk 
mėti] Žydai ir Lenkai 
kada jie ims laimėti ta 
mažės ir jusu tris kai 

, žai — ir nebus progo 
tis “krikščionišku” Ja 
mui tada Lietuvos S 
vaMjm Lenkai, Žydai, I 
Vokiečiai, o “krikšči 
skaitysis ta mažuma i 
rėš laukti kur Seimas 
tais prisidėti: prie Va 
vos, Maskvos, ar kur k

1 Lietuvos Svečiai 
Apmažėjo

Gegužio 19 d. "George Wi 
ington" laivu iš New Yorico 
įšaukė Uetuvon čia viešėję 1 
tavos artistai Petras Oleka, 1 
kolas leskemus ir jonas Bj

Jie eavo atsisveikinimo k 
ke, išsiuntinėtame daugeliui 
menu ir įstaigų, išreiškia pai 
kos ir šiems laikraščiams ju 
paremusiems: “Amerikos L: 
tuviui”, “DarMninkui”, “Di 
vai” “Draugui”, “Garsui”, “K 
leiviiri”, ‘Tėvynės Balsui”, “T 
vynei", “Vienybei" ir kt

Su jais sykiu tuo pačiu laiv 
apleido Ameriką K Norkus, kt 
ris lankėsi čia biznio reikalai: 
ir K. Bielinis, socialdemokriti
mišjonierius Amerikoje.
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•suot darbininkus iš W 
vergijos.
- Su tavo protu ir išmin-1 
tu pats dar patektum į ►

vergiją, tikrai sakant, nej Į 
nuvažiavus Lietuvon su 

voliucija” pirmiausia pa. 
įtum i kalėjimą. Lietu- 
ir taip jau perdaug ne

ri ūmo, nereikalinga t® 
ių paikšių ir parkavimai
- Matai, drauge, kad ne. į 
um 'buožių pakalikas taip 
kalbėtum. ..5 ./'•■vi'
- Martynai, aš taip, ka“ 
linkėdamas gero darbi.

kams ir tau. Tu čia su
ktum pinigus, nuvaiko-L 
i Lietuvon, imtum p®, 
■ęs dumavot su revolt 
imis ant vėjų, ir patek- 
i i šaltąją ant nakvynėj 
skuituoj apsišauktumpo-Į 
skas kankinis, reikalais 
i daugiau aukų tavęs iš- 
lavimui, ir išnaudotum 
'bininkus.
- Drauge, darbininką1 

savo gerovės nesigai
igų. Jie gatavi yiskąati-Į

- Tas labai gerai, tik k|‘ 
gaila kad jie nežino k® 

igus kiša ir kur jie pra- 
gsta. Tuomi jie dardanl 
u sau pakenkia, nes tie 
ra gelbėtojai surenka p-Į 
us, pasidalina sau, o i 
rsių trupinių išleidžia to
lapelių darbininkus kui

ne ių, ir tada darbininkai 
cenčia.
- Drauge, kaip kitaip n] 
iuciją pakelti?
- Revoliucijos reikia pro“ 
se, o ne daiktuose. J& 
darbininkai išleistų 

igų mokslui kiek jie ati 
»da rėksniams ant rero 
rijų tai nedaug trukini^ 
ktų ko geresnio, planai 
intų pasaulj ir PRH 
ų sau gyventi šviesiau ir' 
iviau.
- Ale kad buožės vislia 
>neš išnaudos.
- Būtų visai kataiptfsii 
ogus žmogų lygiu laiky
ti- vienas kitą mylėtų Ve i 
:ių pavyzdžių ir pats p-Į 
latyt nuolat. Prasti, km! 
;irėse augę žmonės, atvt k 
/ę čia Amerikon, apsive-e 
sudaro šeimyną. Išeini | 
as su pačia j gatvę-L 
as kokiu tai prrmitmšhr 
linktų jaučiasi viršesnė 
jačią. Jis eina gatve pir-r 
pačios, pati seka paskui 
<us vediną. Tokie ž®- 
nematę kultūros, nieko 

ino, gyvena tik instink- 
jie namuose apsileidę,ir' 
nesutinka. Bet paini

cytesnių ar net visai im- 
ų žmonių porą? jie gatve, 
i susikabinę, vienas kiljj 
igumi laiko, ir apsieini 
įuriškai. Buožės niekad 
ijaustų galį eiti pini# 
bininkų, o dar labiau, ne- 
ų tada buožių, nes jiesa-į 
ni išnyktų susidėdamist 
binin'kais i kooperacijas! 
avienoj darbo šakoj, M 
įvyktų tas senai sapnufr 
as komunizmas, savoj , 
miškesnėj formoj, k® 
eiktų ginklo pagalba vij 
verst pildyt komunistini 
reikalavimus, nes tadiĮ 

nas suprastų savo viet? 
areigas.
- Drauge, aš taip nesu-' 
u: komunizmas be revo-| 
ijos butų tik buožių ko-1 - 
lizmas. Reikia revoliu- į 
3.
- Revoliucijos, kaip sa- 
i, reikia, bet tik protu® į 
okiii gaivalų kaip tu. Jei 
negera darbininkų gero- 
ykinama be kraujo pra
irto, be užtraukimo ligi , 
ado, tai ištiesų dar toli 
tsilikęs nuo gyvenimo in 
jsi priaugęs protiškai n- 
icijai.
■ Nesijuok, drauge, ti 
i nors pamatysi* kai a* 
u komisaras ir liepsiu, 
pakart.

• Kad tu turėtum nors 
apšvietos, dėkuotum irt Į 

o patarimus, o ne kart | 
e rengtumeis už tau g® 
elijimą.

Nuo Redakcijos
KOKIA PARTIJA LIETUVOJ DIDŽIAUSIA?

Atrasta 7,000 Metų 
Senumo Maldnamis
Pennsylvania universiteto mu

zejaus direktorius iš Philadel- 
phijos, Dr. George B. Gordon, 
skelbia jog atrastas Mesopota
mijoj, prie žemutiniojo Eufrato 
upės, Mėnulio maldnamis yra 
tarpe 6,000 ir 7,000 metų senu
mo ir yra seniausias iš žinomų 
dievnamių ir turbut seniausia 
iš žinomų budavonių.

Siena seniausios dalies to bu- 
dinko, ant kiek jau atrasta, bu
vo budavota penktame tūkstant
metyje pirm Kristaus, '.sako Gor
don, ir buvo atbu'davota arba 
pataisyta Mesopotamijos valdo
vų dar taip vėlai kaip laikuose 
Nebuchadnezzaro šeštame šimt
metyje pirm Kristaus.

ši budavonė taigi perviršija 
visus kitus žinomus budinkus 
savo beveik 4,000 metų tarnavi
mu tam tikslui. Paklaustas ar

ĮŽEISTAI nuskambės at- 
sakymas jog didžiausia 

Lietuvoje paskira partija 
yra tai Valstiečiu Liaudinin- 
kų.

Žiūrėdami i rinkimų pa
sekmes matome kad, kaipo 
paskira partija, Valstiečiai- 
Liaudininkai gavo 16 vietų 
Lietuvos Seime, o antros 
trįs didžiausios yra Ūkinin
kų Sąjunga ir Krikščionių- 
Demokratų 'gavusios po 14 
vietų, ir Darbo Federacija, 
gavusi 12 vietų.

Abelnai sudėjus, klerika
lai sudaro visą didumą, bet 
kaip kitaip jie ją gauna jei 
ne apgavystėmis? Apvili- 
mas- žmonių akių po įvai
riais vardais slapstantis tik 
ir duoda jiems daugiausia 
atstovų per visas tris parti
jas. Štai kas pasirodo: Ma
žiau žmonių mėgsta Ūkinin
kų Sąjungą ir Darbo Fede
raciją, nes už jas nebalsuo
ja, o tik už Krikščionių-De- 
mokratii partiją balsuoja; 
bet tų balsuotojų išviso Kr.- 
Demokratai gauna mažiau 
negu gavo Valstiečių Sąjun
ga. Taip pat išeina ir kitas 
klerikalų partijas imant. Ir 
tik suklaidinti žmoneliai te- 
atiduoda savo balsą per ki
tą skylę į tą patį klerikalų 
maišą.

Klerikalų vadai gudriai 
pasidalinę, prieš aUnkimus 
rėkia: “Balsuokit už mus! 
Balsuokit už mus! Balsuo
kit už mus!” — nuo trijų 
kerčių. Kožni už savo neva 
partiją. O po rinkimų su
šunka : “Katalikai laimėjo 
rinkimus!” Jau tada paaiš- 
ki 'kad nežiūrint kokiai iš tij 
trijų partijų žmogus atida
vė savo balsą, jis pateko į 
vieną “krikščionių” maišą.

Nesant trims klerikalų 
:partijpms, jų balsai pasida
lintų prbporcionaliai tarp 
Valstiečių - Liaudininkų ir 
“krikščionių”, ir Valstiečiai 
tikrai turėtų tokia proporci
ja daugiau kaip-dabar turi 
už bile paskirą jų partiją.

• ♦ *

Prastas ir net išdavikiš
kas yra Amerikos Lietuvių 
klerikalų džiaugsmas išreiš
kiamas šiais žodžiais: “Val
stiečiai liaudininkai prakišo 
mažumoms”. Reiškia, džiu
gina musų klerikalus dides
nis laimėjimas Žydų, Lenkų, 
Rusų, Vokiečių Lietuvoje, 
kurie išvien sudėti lyginasi 
bile klerikalų kamuflažui 
(partijai). Musų klerikalai 
džiaugiasi kad Lietuvą la
biau ima užvaldyt svetim
taučiai. Taip jie nekenčia 
savų Lietuviškų partijų ki
tokių negu savo kad linksmi 
žiūrėtų jeigu vietoj Valstie- 
čių-Liaudininkų viską lai
mėti! Žydai ir Lenkai. Bet 
kada jie ims laimėti tada; su
mažės ir jūsų trįs kamufla- 
žai — ir nebus progos gir
tis “krikščionišku” laimėji
mu: tada Lietuvos Seimą 
valdys Lenkai, Žydai, Rusai, 
Vokiečiai, o “krikščionįs” 
skaitysis ta mažuma ir tu
rės laukti kur Seimas nu
tars prisidėti: prie Varša- 
vos, Maskvos, ar kur kitur.

▼ v ■ ▼

■ Lietuvos Svečiai 
Apmažėjo

Gegužio 19 d. “George Wash
ington” laivu iš New Yorko iš
plaukė Lietuvon čia viešėję Lie
tuvos artistai Petras Oleka, My
kolas Leskevičiu's ir Jonas Byra. |

Jie .sav'd atsisveikinimo laiš
ke, išsiuntinėtame daugeliui as
menų ir įstaigų, išreiškia padė
kos ir šiems ^aikraščiams juos 
parėmusiems. “Amerikos Lie
tuviui”, “Darbininkui”, “Dir
vai”, “Draugui”, “Garsui”, “Ke
leiviui”, “Tėvynės Balsui”, “Tė^ 
vynei”, “Vienybei” ir kt.

Su jais sykiu 'tuo pačiu laivu 
apleido Ameriką K. Norkus, ku
ris lankėsi čia biznio reikalais, 
ir K. Bielinis, socialdemokratų
mihajonieriuis Amerikoje.

BIRŽELIO MENESIO 
DANGUS

DIRŽELIO 22 d,, apie 6 vai. 
*-* ryte, saulė pasieks augščiau- 
sį punktą šiaurėje, ir tada diena 
bus ilgiausia kokia tik metų lai
ku pasitaiko. Dabar einančios 
ilgyn, po birželio 22, dienos pra
dės trumpėti, naktįs ilgės, ir 
rugsėjo 20 d. įvyks rudeninis su- 
silyginimas dienos su naktimi.

Dienos ilgėjimas apsireiškia 
šita ganitiška taisykle: žemės 
ašis yra pasvirus 23'/j laipsnių, 
žemė keliauja aplink saulę di
deliu ne visai apvalu ratu, ir tą 
kelionę atlieka į 365 dienas su 
apie 6 valandomis. Kiekvienu 
mėnesiu arba meto laiku .žęrnė 
randasi skirtingoj savo "kelio da- 
lyj. Skirtingoj vietoj žemei bū
nant, pasvirusi jos ašis (ąšis 
tik reikia Įsivaizdinti, ines jos 
nėra, bet žemė, sukasi kaip ant 
stalo pasuktas kamuolis, o tas 
sukimąsi atsibuna apie abelną 
skritulio cėntrą kuris lišeina nuo 
viršaus iki apačios) buna skir
tingai į saulę atsukta, žiemos 
laiku šiaurinė dalis esti tolyn 
nuo saulės ' nusukta, o vasaros 
laiku — artyn prie saulės. Taip 
esant, saulė daugiau apšviečia 
šiaurinę žemės dalį, panaikina 
pačioj šiaurėj naktį ant keleto 
savaičių, o arčiau prie šiaurės 
žemės dalis tada turi ilgas die
nas ir trumpas naktis, nes už 
žemės skritulio viršūnės saulė 
užlindus vėl tuoj rytuose išlen
da.

Tų pačių priežasčių delei bu
na vasara arba šiluma, nes sau
lė gali tiesiog iš viršau? apšil
dyti musų gyvenamas dalis. 
Nors nei žiemą nei vasarą sau
lė nesti arčiau prie žemės, bet 
tiesioginis spindulių puolimas 
ant žemės daugiau reikšmingas 
šildymu negu iš šono. Priešin
gai gi, žiemos laiku saulė yra 
biskeli arčiau žemės negu vasa
rą.

Visos žvaigždės kurtos birže
lio mėnesyje maitosi iš vakaro, 
gruodžio mėnesyje buvo mūsų 
srityje dienos laiku, kitoj pusėj 
saulės, ir todėl jų nematėme. 
Tos žiemos laiku nematomos 
žvaigždės dabar puikiausia ma
tosi po sutemos ir per visą nak
tį, keliaudamos iš rytų į vaka
rus. Matosi taipgi ir tos kurios 
elrii matomos ištisą metą. To
kios žvaigždės yra šiaurinė su 
Mažosios Meškos konsteliacija, 
Didžiosios Meškos konsteliacija, 
Drako konsteliacija, Kassiopeja, 
Kefejaus konsteliacija ir kėlė
jas kitų žvaigždynų aplink šiau
rinę žvaigždę. Tolyn į pietus 
nuo šiaurinės einant, matosi

[tiesioj linijoj gelsva žvaigždė 
Arkturas iš Bootes konsteliaci-

I jos; nuo jos į pietus planeta Ju- 
I piteris, kuriai nėra pa'skirta jo- 
kis metų laikas: ji tik pasitaiko 
.dabar tbj vietoj būti savo kelio
nėje tarp žvaigždžių. Didžiosios 
Meškos uodega rodo tiesiai Į 
Ai'kturą. Į vakarus nuo Jupi
terio matosi 'skaisti 'balta žvaigž
dė Spika iš Virgo konsteliacijos; 
nuo jos toliau į vakarute matosi 

. rusva planeta Saturnas. 
Dar vis matosi po sutemai ne-

tokio amžiaus budavonių galima 
bu'tų atrasti Egipte, Dr. Gordon 
atsakė:

“Jokio budinko prigulinčio ši
tam periodui nebuvo rasta Egip
te. Gan tikrai yra priimta jog 
civilizacija prie Eufrato buvo 
žymiai ankstyvesnė negu buvu
si prie Niliaus.”

Senoviškas miestais Ur, kurio 
griuvėsiuose tas maldnamis at
rasta, buvo senovinės Chaldėjos 
žemėj. Dabar ta šalis yra žino
ma kaipo Mesopotamija, irgi iš 
senų amžių paėjusi.

Atkasus tojo maldnamio pa- 
matų-sienų žymės, atrasta vie
nas žeminto kambaris pilnas vi
sokių brangenybių, ant tūlų jų 
atrasta Nebuchadnezzaro var
das, nes ši? garsūs Babilonijos 
valdovas mėgo matyti savo var
dą ne tik ant 'brangiųjų daiktų 
bet ir ant plytų, kaip Skaitytojai 
atmena- iš “Septynių Senojo Pa
saulio Stebuklų”, savu laiku til
pusių “Dirvoje”, dabar išleistų 
tuo vardu knygoje.

kurios žvaigždės praėjusių mė
nesių, bet tos 'kurtos keliauja 
pietuose buna matomos abelnai 
trumpu laiku, vosporą mėnesių; 
ir' greičiau išeina iš matymo: už 
tas kurios yra šiaurėje. Paveiz- 
dan žvaigždė" Kapelis; kuri net 
rudenio laiku; spalio mėnesyje; 
pradėjo mums rodytis išvakaro 
rytuose, dar dabar matoma iki 
po 9 vai, vakaro vakaruose, o 
Oriono konsteliacija, palslrodžius 
sausio mėnesyje anksčiau vaka
re jau dabar apie 9 vai. vakaro 
buna pradingus. Tas pats ir su 
Sirijum. Kuomet pietinės žvai
gždės tėra mums matomos per 
mėnesį ar du, einant artyn prie 
šiaurės, čia esančios žvaigždės 
būna matomos po keturis, šešis, 
ir iki dešimties mėnesių per me
tus?' 'Ka-pella ir Vega yra dvi iš 
tokių, pirmojo didumo žvaigž
dės, kurias ilgiausia matome, ir 
jas galima matyt per visus me
tus jeigu tėmysime visą naktį: 
Jos jeigu apie 9 vai. nusileidžia^ 
tai apie 3 vai. ryto vėl pradeda 
matytis rytuose.

Taip pat galima kalbėti ir apie 
šiaurinį Kryžių. Atmename jis 
leidosi 'stačias apie Kalėdas, va
kare, o jau dabar apie 12 vai. 
nakties tašai Kryžius vėl mato
ma rytuose.

Dabar vėl rytiniam danguje 
vėlai vakare sueina tas žynius 
trikampis susidedąs iš trijų pir
mojo didumo žvaigždžių kurių 
pirmoji yra Vega, mėlyna žvaig
ždė iš Lyros konsteliacijos; so
ją vienoj eilėj šiaurėj; palSkui 
eina Denėb iš Kryžiaus arba 
Gulbės" konsteliacijos, o į pietus 
nuo jų abiejų vėliau pasimato 
ir Altair -iš Akvilo arba Erelio 
konsteliacijos.

Rytuose nuo Booteš konste
liacijos matosi nedidelių žvaig
ždžių vainikėlis; jis vadinama 
Corona Borealis, šiaurinis Vai
nikas. Nuo Arkturo netolieji 
į rytus jieškant tą vainiką gali
ma išskirti iš kitų tankių toj 
srityj mažų žvaigždžių.

Apie 10 vai. nakties toli piet
ryčiuose galima pamatyt tekant 
konsteliaciją Skorpiono, Su rau
sva labai mirgančia žvaigždė 
Abtares. Ta konsteliacija išro
do lyg kokis lietfsargis ištemp
tas, su kreivu kotu kabančiu į 
rytus, tame kote randasi Anta
res.

Prie kitų, yra dar viena graži 
žvaigždinė pasaka kurią verta 
suminėti. Vakaru šone nuo Boo
tes konsteliacijos yra grupelė 
žvaigždžių vadinama Comma Be
renices, Berenices Plaukai. E. 
H. Burritt paduoda sekančią pa
saką apie tai: “Berenica buvo 
karališko kilimo ir didelio gra
žumo moteris, ištekėjus už Pto- 
lemto Soter, Egipto karaliams. 
KuomeUjis vyko į pavojingą žy
gį prieš Asyrus ji pažadėjo pa
aukoti savo plauku's Grožės Die- 
vei kad jis sveikas šugryžtų. 
Už tūlo laiko po jos vyro laimin
go sugryžimo jos kasos, kuriajsi 
ji pagal pažado buvo patalpinus 
Venaus maldnamyj, pradingo. 
Karalius 'labai to nuostolio ap
gailavo, delei ko jo astronomas, 
Konon, viešai pareiškė jog Jupi
teris paėmė karalienės plaukus 
ir patalpino juos žvaigždėse.”

DIRVA

Atrastos liekanos (bus pada
linta tarp Pennsylvania univer
siteto muzejaus ir Britiško mu- 
zejauS, kadangi darbas buvo va
roma sudėtinomis spėkomis su 
Londono mokslin'inkais.

Singapore - Pasauliniai vartai, 
emporium ir tvirtove

Bolševikai Trusicisi apie 
Eietuvą

Kauno “Darbininkais” bal. 22 
d. numeryje pagarsina štai žą:

“Tik ką atvažiavęs iš Rusijos 
visai mumis patikimas darbinin
kas, be ko kito,. štai ką mums 
pranešė: Kai tik Maiskva suži
nojo apie naujus rinkimus Lie
tuvoje, tuoj visa's vadinamas 
Lietuvos komunistų štabas su 
Kapsuku 'priešakyje atvažiavo 
iš Maskvos į vieną miestelį neto
li Lietuvos kad tūrėtų greitesnį 
suSiriekimą su Lietuvoj dirban
čiais bolševikais.- Yra sudaryta 
visas rinkimų štabas, kuris siun
čia pinigus ir slaptus raštus sa
vo agentams Lietuvoje. Asmuo 
suteikęs mums šias žinias buvo 
siunčiamas į Lietuvą kaipo bol
ševikų agentas' ir atsivežė su 
savim bolševikų literatūros ir 
instrukcijų.”

Toliau “Dar-’kas” pažymi jog: 
“Vyriausių visų bolševikų agen
tų, ir ‘Darbo Kuopų* uždaviniu 
yra griauti Darbo Federaciją.?’

Ko labiausia musų klerikalai 
nusigąsta! Nesvarbu kad bolšęl 
vizmas -yra kenksmingas Lietu-; 
vai, ir kad jų veržimąsi pakenks 
visai Lietuvai: jiems tik baisu 
kad nepakenktų jų partijai, ku
ri prisidengus darbininkišku var
du varo savo jėzuitišką darbai

čios, Musulmanų moskos, ir maldnamiai 
pustuzinio ar daugiau Indų ir Ghiniečių ir 
Japoniečių tikybų. .

“Sunku nef paprastai apsakyti Singa
pore salos paviršio išvaizdą. Tai yra sala 
raudonos žemės ir žalių augalų. Žemė yrą 
prasta, bet kadangi Singaporas yra beveik 
prie ekvatoriaus ir drėgnas, daržovės ten 
ąųgą galima sakyti baisiai*. Tenai eina ne
pabaigiama kova tarp augalų ir gyventojų 
kurie stengiasi sulaikyti augalų žalias ban
gas nuo apsklembimo gražių raudonų kelių 
ir nuvalytų vietų.

“Sir Stamford Raffles, kuris pasodino 
sėklą jų didžio miesto, yra gerbiamas visų 
Singaporo žmonių. Gatvės ir pakraščiai ir 
aikštės ir viešieji budinkai užvardijama po 
juo. Puiki stovyla jo įsteigėjo stovi prieš 
Victoria Memorial Salę kuri stovi pakraš
tyje jūrių iš kur ateina nepabaigtina dau
gybė laivų kurie atiduodą tam miestui pa
garbą; Ta stovyla ir gyvas metropolis už
pakalyje jos primena jo pranašišką pareiš
kimą jog ta vieta bus ‘didis komercijos em- 
poriumas ir fulcrum iš kurio mes galėsime 
plėšti savo intekmę, politiškai, kaip aplin
kybės to paskiau reikalaus’.”

SMULKENOS
šventi Inkvizitoriai

Katalikams valdant tūlas ša
lis, kalį) Ispaniją, Portugaliją, 
Francuziją ir Vokietiją, Angli
ją net pamiršau, kur kunigai tei
sė bedievius ar eretikus, visados 
teisėjų, kaltintojų 'ir liudininkų 
galvos buvo apmauta smailais 
kapšiais, kaip sūrmaišiais, kad 
kaltinamasai nepažintų,., i’š,-, 
daviko, ries tada už išdavimą 
buvo pelnoma galybės atpuskų 
ir turtais išduotojo. — Ir dabar, 
čion ' musų Amerikoje, I Ku-Klu- 
xai vartoja lygius kapfiius kaip 
“šventosios Inkvizicijos’! teisė
jai, kad jų niekas nepažintų. O 
Kluksai yra labai tikinti, ir 'kry
žius pas juos labai madoje kaip 
ir pate katalikus, o Bukis širdyje.
Naikinimas Bausmių už 
Griekus

Sulyg katalikų tikėjimo įsta
tymų, katalikams valia griešyit 
kiek tiktai nori, neš nuo baus
mės už griekus yra labai -leng
vas pasiliuosavimas, šitaip: aš 
griešninkas, vagis, pavogiau Mi
kui paršą ir paskendęs suėdžiau. 
Viskas dingo mano pilve — ne
susekė. Paršas prapuolė' mano 
pilve, ir griekas pasiliko, bet 
bausmę už tą grieką aš nunai- 
kinau šitaip:

Pagal receptą išganymo aš iš
klausiau tėvų (be žmonų) An
driulio (tik ne “Laisvės” redak
toriaus) ir Cekotos po vieną pa^- 
mokslą, už ką laimėjau po 200 
dienų atlaidų — sykiu 400; su
prantu, galiu vogti vėl po paršą 
per 40.0 dienų. Bet tuščia tų 
paršų. Tikėjimiškai riskąs ge
rai, tiktai ‘reikia sergėtis polici- 
janto ir teismo. Paskui už tre
čio pamokslo išklausymą laimė
jau pilnus zupelnus atlaidus — 
už 400 pavogtų paršų. Bet tai 
Šie. viekas. Baigiant misijas yra 
duodama Papos palaiminimas, su 
kuriuomi laimėjama pilni atlai
dai už girdėjimą penkių pamok
slų, ir pagal pastabą kad “At
laidai naikina ne griekus, bet 
tiktai bausmes už griekus”, aš 
pilnai tikiu kad už papildytą 
paršvagystę Dievo akyse baus
mė jau panaikinta, tiktai reikia 
sergėtis nėiššiplepėti pasilakus 
“mėnesinės”, kad apie mano 
paršvagystę nedažinotų paršo 
Savininkas.

Iš'šikrųjų, kaip tai yra gera 
būti -kataliku turint tokį gerą 
aparatą naikinimo griekų. Tai 
svambesnis ir geresnis negu Ra
dio. Demokratas.

Balandžio 27 d. Lietuvos de
legacija Pragoję pasirašė preky
bos sutartį su Čekoslovakija.

Delegacijos vadovu buvo Dr. 
Zaulniuls.

Klaro invalidų kongresas pri
ėmė Dr. J. Basanavičių Karo In
validų Vyčių Brolijos garbės na
riu.

“CINGAPORE, ant kurio Britanijos At- 
stovu Butas nubalsavo išdėti $50,000;- 

000 sudrutinimui ir padarymui nepergali
ma laivyno stotimi, jau ir taip labai apdru- 
tintas, ir savo strategiška pozicija yra Qįb- 
raltaru ir Adenu Tolimųjų Rytų”, sako bii- 
letinas iš Washington, D. C., National Geo
graphic Society raštinės.

“Tas didis prekybos centras ir tvirto
vė yra spindintis pavyzdis kaip Didžioji 
Britanija ‘užgrobė’ — kaip patįs Britai pa
sisako — savo nuosavybėn nekurias svar
biausias strategiškas 'pasaulyje peršvarpas 
arba vartus. Singaporas yra sala 27 mylių 
ilgio ir 14 pločio ir bemaž ko nėra pati pie- 
tiniausia dalis Azijos būdama nuo jos at
skirta tik pusės mylios vandenio pertaka. 
ji randasi prie pabaigos Malacca Perta- 
kos kuri „prasitęsia tarp Malajiško pusiau- 
salio ir salos Sumatros, didžiausio vande
ninio kelio tarp Indijos ir Chinijos.

“Vos apie šimtmetis atgal ta sala, bu
vus savastimi Johoro Sultano nuo netolimo 
didžemio, buvo apleista laukinė vieta ir tik 
keletas ^žuvininkų tegyveno. Chinų preky
biniai laivai praėjo pro ją kaip praėjo pro 
daugelį kitų laukinių pakraščių; vienatinis 
portas kuriame laivai sustodavo toj pasau
lio’ daiyj buvo tai Rolandų salos Sumatra 
ir Javą. Bet tie portai ėmė didėlius mui
tus, taigi Sir Stamford Raffles, East In
dia Kompanijos viršininkas, pradėjo sva
joti apie laisvą Britišką uostą kuris’ pagel
bėtų prekybai. 1819 metais ji ’įsigijo tą 
beverčiai išrodančią Singapore salą savo 
kompanijai už mažą užmokestį. Vystymą
si greitai parodė jį esant pranašu, kadangi 
bėgyje poros metų tas mažas prekybos cen
tras kurį jis Įsteigė turėjo jau 10,000 gy
ventojų. Tiktai 1822 metais Britiška val
džią. sutiko imti dalyvumą prie tos vietos 
užlaikymo.

“Beveik šimto metų bėgiu nuo atradi
mo Singapore laukinė pelkių sąla sulaukė 
didelio miesto su arti 400,000 gyventojų, 
įvedančiu ^prekybą vjertės bilijono dolarhj 
kas metai — vieno iš metropolių Britiškos 
Imperijos; Jo pakraščiai pasitarnaują pri- 
stojimui tūkstančiams laivų visokių rūšių 
'ir ididumo, nuo vaizdingų Malajiškų sampa
nų ir skarmaletų Chiniecių valčių iki pa
žįstamų prekinių laivų iš Vakarų, ir kaip 
Kipling vadina ‘moteriškų’ keleiviij laivų, 
Jie sugabena į Singaporą net iki 17,000.000 
tonų prekių metuose,

“Nors Singaporas yra laisvas nuo mui
tų, ir del tos priežasties gali gyvuoti, vis
gi žmonės kurie sudaro tą miestą gauna sa
vo uždarbį iš srovės pasaulinės prekybos 
plaukiančios ]Jalei juos. Jie gyvena, tikrai 
sakant, iš komercijos atmosferos ir joje. 
Desėtkai tūkstančių daro sau pragyveni
mą apdirbdami prekių krovimą, taisymą ir 
aprūpinimą laivų. Tas uostas yrą svarbiau
sią tik pervežimo punktąs importams ir ek
sportams. . Jis priduoda 'kaip ekonomistai 
pasakytų ‘vietos vertybę’ šimtams reikme
nų kurie sugabenama į Singaporo rezer
vuarus iŠ daugybės Sričių Rytuose ir tenai 
didelėmis daugybėmis gaunami del pasauli
nės prekybos. Miesto sandėliuose yra daug 
puikaus gurno iš kur jis pradeda savo ilgą 
kelionę ir gal būt patenka" ratuose ant Ame
rikos kelių. Taipgi daug pasaulyje varto
jamo cino sutarpinama ir išvežiojama iš 
Singaporo. Jis galima taipgi vadinti ‘■pa
saulio pipirų puodu’, kadangi tenai daugiau 
sueina pipirų negu į bent kurį kitą uostą.

“Jeigu kada nors miestas gali vadintis 
kosmopolitišku, Singaporas gali. Būdamas 
prie vieno svarbesniųjų pasaulio kryžkelių,' 
ir su gyventojais 100 nuošimčių imigran
tais, jis negali ištrūkt nebuvęs kosmopoli
tišku. jis sutraukia savo gyventojus be
veik iš visų dalių Azijos, iš Okeanijos, Mala
jiško Salpio, Afrikos, Europos ir Ameri
kos. Ghiniečių ten viršenybė, neš jie suda
ro apie pusę visų gyventojų. Daugybė tuk;' 
stančių imigrantų yra iš Indijos.. Euro
piečiai, Amerikonai ir Australiečiai sudaro 
mažiau negu 10,000, ir. gal but daug ten yrą 
Japoniečių.

“Singaporo išvaizda reido jo daugybes’ 
intakų mišinį. Keleiviai gali važinėti tenši 
‘ri'kišais’ arba elektriškais karais,' automb5^ 
biliais arba senoviškais arkliais traukiama- 
-mais vežimais. Svarbiausiame biznio dis- 
trikte keleivis užeina moderniškas gatves 
ir budinkus) o Aziatiškoje dalyje susitinka 
su vaizdais ir kvapsniu kuris atsiduoda Ry
tais. Singaporo maldnamiai duoda, aiš
kiau,sį priparodymą jo gyvenimo įvairumo. 
Tenai yra Krikščionių katedros ir bažny

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

Pagal Heipamų, Falbų ir kitus sutaisė Šernas. 
Aprašo, kas yra žemė, saulė, žvaigždės, mėnulis, 
planetos, Su 30 astronomiškų paveikslų. Chica
go, Hl., 1896, p. 255 .................. . .... 1.25
Ta pati apdaryta ........... .'j.. 2.00

1155. Biologija arba mokslą? apie daiktus. Pagal 
prof. Nusbaumų sutaisė šernas. Mokslas, ko- 

• kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi, pradėjus nuo amžių va
balėlių, iki daėjo lig paukščių1, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslėliais. Chicago; Ill,, 1901, 
pusi. 147 ..................................................... 60c

1187. Gamtos pajiegos ir kaip iš jų naudotis. Pagal 
Bitnerj sutaisė šernas. Knyga su daugybe pa
veikslų, įvairių mašinerijų ir kitokių prietaisų, 
išnaudojimui gamtos pajiegįį. Chicago, Ill., 
1906, pusi. 238 '..................../ .... 1.00 
Gražiais audimo apdarais ...........................1.75

1230. Oras, šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Bloch- 
man’o. Sutaisė šernas. Visiepis suprantamai ap-’ 
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško proceso, 
aiškesniam parodiniu), kurio yra daugelis tam 
tikrų paveikslėlių. Chicago, 1907, p. 138 .... 55c

1237. Paėjimos organiško svieto. Pagal Bitnerj sutai- 
į sė šernas... Knyga didelės moksliškos vertės.

Ji aprašo tvėrimųsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų. Su paveikslėliais. Chica
go, 1905, pusi. 137 ....................... 55c

1243. Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal 
Hutchinson? sutaisė šernas. Su paveikslėliais. 
Aprašo seniausių gadynių vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsiradimų žmo
gaus. Šiądien tų sutvėrimų kūnas žmonės, ka
sdami gilius šulinius, kanalus, arba imdami iš 
žemės anglis, randa giliai palaidotus žemėje. Tū
lų sutvėrimų atrado čielus, nesugadintus kunus, 
užklotus keliolikos sieksnių stora žemės eile. 
Mokslinčiai, pagal storumą ir senumą žemės 
sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų kūnas randa, 
gali spręsti, kaip sena yra žemė ir kaip seniai 
žmogus ant jos atsirado. Chicago, Ill. 1900, 
pusi. 370 ................ ................. 1.75 
Ta pati apdaryea .................................. 2.50

1259. Žvėrys ir žmogus. Pagal Schmedl’j sutaisė 
Šernas. Mokslas apie subudavojimą kūno vi
sokių žvėrių, paukščių, sąnarkojų, žarnapilvių ir 
žmogaus. Kiekvienas žvėris arba gyvis aprašy- 

•* 1 1 tas kas sau su visomis jo ypatybėmis ir kokią 
[gyvūnų giminę jis tveria. Su paveikslėliaįs. 
Chicago, 1906, p. 313...\... 1.50
Ta pati apdaryta ............................................ 2:25

1295. Ethnoliogija arba istorija apie žemės tautas: Pa- 
; gal Dr. H. Haberiadą parašė šernas. Su paveik

slėliais. Aprašo apie visas musų pasaulio žmo
nių veisles, arba rasas; Ji parodo visų viešpa
tysčių, visų žemės kraštų ir net mažiausių sale
lių žmonės ir jų kilmes, parvą, tikėjimą, papro
čius, užsiėmimą ir abelnai viską. Chicako, III. 
1903, pusi. 667 .....................;.. 3.00
Apdaryta audimo viršeliais ............................. 4.00

1989. Nematomi priešai ir draugai žmonių. Pagal 
Bitnerj sutaisė Šerna's. Aprašymas smulkiausių 
bakterijų, gimdančių visokias ligas pas žmones, ~ 
jų susekimas, vystymąsi ir tt. Su paveikslėliais. 
Chicago, 1905, p. 113 .:................... 45c

1383. Rašto Istorija"; Pagal A. B. Schnitzerj sutaisė 
Šernas. Aprašo, kokiu budu žmonės rašyti iš- 

- moko, kaip išdirbo sau raštą kiekviena žmonių 
tauta, koki buvo raštai senavėje dang metų prieš 
Kristų, kada žmonės vietoje rašto vartojo ma
zgelius ant šniūrų. Išpjaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė paveikslus, ir 
tik nesenai priėjo iki šiądiėnninio alfabetot ( li- 
tar), su kuriuom dabar gali parašyti kiekvieną 
žodi ir viską apkalbėti taip gerai, kaip ir gyvu 
žodžiu. Chicago, 1905, pusi. 304 .... 1.75

. iTa pati apdaryta ........... t............ 2.50

^•“Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

Lietu vlšksi-A ngliška* ir Angliškai-Lietuviškas

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam į 
Lietuvą būtinai reikėtų jį 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 neai- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmones 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ...... $19.00 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas.......... SI i.irt)

Reikalaukit “Dirvoje”



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

DIENOS KLAUSIMAIS

(Tąsa .iš pereito num.)
SCORPIO ARBA VĖŽYS

'"TAI šis yra tas garsusis Skorpionas — il
gasis Lietuviškas vėžys kuris sakoma 

atbulas vaikščioja — kuris iššoko iš žemės, 
ant Junos Įsakymo, ir įkando milžinui Me
džiotojui Orionui į koją, nuo ko jis ir mirė.

Nekuriu daroma privedžiojimų jog iš
radėjai konsteliacijų Skorpioną galėjo pa
talpinti Itoje zodiako srityje pažymėjimui 
.jog kuomet saulė ineina į šį ženklą, ligos 
žinomos vaisių sezone viešpatauja, kadangi 
ruduo, vaisių sezonas, tankiai užneša nau
jų ligų, tokiu budu gal but teisingai per
statoma žiauriu sutvėrimu Skorpionu. Te
eisiu matoma yra gilesnė reikšmė tam var
dui ir vietai konsteliacijos, ką Maunder ir 
bando išrodyti. Vidurnaktyje pavasarinio 
susilyginimo, Skorpionas buvo senovės lai
kų žmonėms, 'kurie žymėjo konsteliacijų 
vietas, pietuose ant meridiano, o Dragonas 
buvo tokioj pat vietoj ant meridiano šiau
rėje, taip kad jie parūpino dar vieną did
vyrį, Žalčio Laikytoją, sumindžiojimui pie
tuose esančio Skorpiono, panašiai kaip Her
kulis mindžioja Žaltį šiaurėje, o tų abiejų 
karžygių galvos perstatoma žvaigždėmis 
esančiomis zenite arba stačiai virš galvos. 
Abu tie nežinomi karžygiai todėl buvo per
statoma tose primitivėse pasakose stovį 
galvom augštyt, bet per daugelį amžių Her
kulis mums matosi kabąs galva žemyn dan
guose.

Mažai gali būti abejonės kad šie ketu
ri pavidalai yra sujungti, ir jie yra taip pa
tvarkyta savo vietose kad kaip į dangų ne
žiūrėtume, meridiano linija, mes matysime 
milžiną mindžiojantį žaltį.

Žalčio laikytojas trina galvą Skorpio
no toj vietoj kur kolura, ekvatorius ir ek
liptikas susieina. Tas yra reikšminga, ir 
tų konsteliacijų sutaikymas aišku yra bu
vęs darytas pagal taip pamėgto sumanymo.

Kokių nors priežasčių delei, ekvato
rius, koluros, zenitas ir Poliai liko sužymė
ta žalčių arba dragonų formomis, šiame 
atsitikime Skorpionas aiškiai atvaizdina
ma riečiasi augštyn pasiekti ir sužeisti to 
milžino koją. Mes čia matome vėl aiškų 
pavyzdį Bibliško išsireiškimo: “Aš padary
siu taiką tarp tavęs ir tos moteriškės ir 
tarp tavo sėklos ir jos sėklos. Ji trinsis 
prie tavo galvos ir tu turėsi trinti jo kul
ną.”

Scorpio yra viena iš pačių seniausių 
konsteliacijų, originaliai buvus labai pra
tęsta linkui Virgo konsteliacijos, Skorpiono 
žirklės buvo užėmę tą vietą danguje kur 
dabar matoma Libra konsteliaciją. Anks
tyvuose laikuose tas ženklas buvo perstato- 
įvairiais simbolais, kartais gyvate ar kro- 
kodiliu, bet daugiausia vis Skorpionu-Vė- 
žiu.

Brown sako jog Skorpionas,, kaip ir 
Krabas, buvo originaliai tamsybės ženklu, 
ir originale kova tarp Oriono-Saulės ir 
Skorpiono Tamsybės. Tas yra astronomiš
kai pakartojima konsteliacijose Oriono ir 
Scorpio, kur žvaigždės pirmosios grupės 
išrodo lyg but vejamos užtekančio Skor
piono. Šis simbolizmas matyt buvo pama
tu Grekų legendoms apie mirtį Oriono iš 
priežasties Skorpiono įkandimo.

Kuomet Skorpionas teka rytų dangu
je, Orionas, lyg iš baimės, pranyksta iš akių 
vakaruose. Skorpionas turi ir daugiau at
sakomybės, kadangi, šalip nužudymo to ga
lingo medžiotojo, jis sakoma įkandęs Phae-

tono arklius kuriais jis važiavo savo pra- 
žuįingon kelionėn su saule per dangų.

Ant ankstyvųjų Eufratiškų paminklų 
randama pavidalas lempos, kurios apačioj 
ir beveik liečiąs ją randama pavidalas skor
piono su didelėmis žirklėmis. Žvaigždės 
žirklėse sudaro apvalą pavidalą, ir nejeurie 
žinovai tikrina tai perstatant nykstančią 
saulę.

Aratos kalba apie “ugninį įkandimą 
didelio Skorpiono esančio pietų vėjų prie
globstyje”.

Sir Wm. Drummond tikrino jog zo
diake kokį Patriarkas Abraomas žinojo, 
Skorpionas buvo Ereliu. Nekuriu tikrina
ma, ir turbut su galimybėmis, jog pavida
las Cherubimo su jo keturlinkų pobūdžiu 
esąs Skorpiono konsteliacijoje. Jis buvo 
aprašoma Ezekielio kaipo turįs panašumą į 
keturis gyvūnus, liūtą, veršį, trečias sutvė
rimas turi žmogaus veidą, ketvirtas kaip 
skrendantis erelis. Ištiesų yra reikšminga 
ir vargu būtų galima sulaikyt ką nors ki
to panašaus, kadangi tokius k( :uris pavida
lus randame keturiose svarbiausiose dan
gaus dalyse. Tos konsteliacijos taip buvo 
sutaikinta kad saulė kuomet pasiekė savo 
šiaurinę stotį buvo viduryje Leo konstelia
cijos, pavasarinio susilyginimo laiku- vidu
ryje Tauro, o pasiekus pietinę stotį buvo 
Akvarijaus konsteliacijoj. Ketvirtasis pun
ktas, kurį saulė pasiekia rudeninio susily
ginimo laiku, pasirodytų jog buvo jau pa
skirta kojai Žalčio Laikytojo mindžiojančio 
žalčio galvą. Čionai mes atrandame Skor
pioną, tą pačią konsteliaciją kuri, sulyg 
Drummondo, Abraomui buvo žinoma kaipo 
Erelis.

Tūli žinovai tikrina jog Akvila yra tai 
tas skrendantis erelis, sudarantis ketvirtą 
pusę Chrubimo, tečiau akivaizdoje to fak
to kad Antares, skaisti pirmojo didumo 
žvaigždė Skorpiono konsteliacijoj, visada 
yra žinoma kaipo viena iš taip vadinamų 
“Karališkų žvaigždžių”, taip žinoma iš to
limos senovės, matomai yra pamato tikri
nimui jog Skorpiono konsteliacija buvo iš
syk skirta perstdtyt erelį.

• Allen išrodinėja jog Akkadai tą kons
teliaciją vadino “Užpuolikas”, ar “Kandi- 
kas” bei “Vieta Kur Pasilenkiama”. Arą- 
bai, Persai ir Turkai laikė ją Skorpionu, o 
Majai, senovinė rasė Jukatane, Amerikoje, 
skaitė jį “Ženklu Mirties dievo”.

(Bus daugiau)

i®* NAUJAUSIOS DAINOS 
Iš Lietuvos

KURIAS DAINUOJA SAVO KONCERTUOSE LIETU
VOS OPEROS ARTISTAI AMERIKOJE:

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

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

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

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
' Tame ineina daugelis atskirų ap- 
žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius.
su paveikslais ...................... -...........35

Užtekanti Saulė, 
paveikslėliai, 
rašymų, labi 
mijos srityje 
94 puslapiai,

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas: 
2—Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinycia; 6—Ka
raliaus Mausalio Kapas; 6—Rhodes Salos Stovy- 
la; 7—Aleksandrijos žibintuvas. Iš Edgar J. 
Banks vertė K. S. Karpavičius. Su paveikslais, 
virš 200 pusi..................   $1.00

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

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

U siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau 
/ visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 

I VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ. NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES,
“ NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. 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 analizavimą 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 vynj 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. Jys galit pasitikėti ant teisingos opinijos, teisin

go apsiėjimo ir geriausio gydymo už KAINĄ KURI BUS JUMS PRIEINAMA. Jeigu jusy liga nė
ra PAGYDOMA, aš tai jums pasakysiu. Jeigu PAGYDOMA jus pasveiksit visai trumpu laiku.
Aą pats ypatiškai prižiurtu savo pacientus. Viskasžlaikoma paslaptyje. Moteriškdbyra patarnavimui.

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

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

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

Politika, Misija, Klaidos, 
ir Išvada

Į musų pastabą del likvidavi
mo Lietuvos Finansinės Misi
jos (žiur. “Dirvos” No. 17) la
bai karštai atsiliepė p. Politikas 
(žiur. “Vienybė”, No. 41). Ne
žinia keno duotu autoritetu jis 
bara “Dirvą” buk ji laužanti 
tautininkų-laiknaštininkų nusi
statymą (“bendrąjį frontą”) su
lyg Lietuvos Finansų Ministeri
jos žygių Amerikoje; jis bara ir 
mane — rods dėlto aš nesiste
biu, nes publicistas pasirašęs 
pseudonimu “Politikas” nieka
dos spaudoje nėra kalbėjęs su 
manim kitaip, nors šiaip pasi
kalbėjime jis taip švelnus 'kad 
imk ir kišk į ausį — kai vata!

Man nerupi p. Politiko nuo
monė apie “Dirvą”, nei apie ma
ne, ar mano aspiracijas prie 
konsulo "džiabo”, nei nerupi 
ginti Lietuvių laikraštininkų ku
riuos p. Politikas išvadina “nyk
štukais’,’, rodis nepasisakydamals 
ar ir jis jų tarpe yra ar ne. 
Man rupi nurodyti tiktai į tas 
■faktina's p. Politiko .argumenta
vimo paklaidas kurių jis savo 
straipsnyje yra pridaręs visą ei- 
lę- > '

Pirmučiausia, — kur jis įžiūri 
kad “Dirva” laužanti tautinin
kų frontą? Nagi tame kad 
“Dirvoje” pareikšta buvo L. Fi
nansų Ministeriją išmilntingai 
padarius likviduojant Fin. Mi
siją Amerikoje. Jei “Dirva” 
laužia frontą tai reiškia — jis. 
jau turėjo būti sudarytas šituo 
klausimu. Ir p. Politikas, užme
timą darydamas; nei nepastebė
jo to fakto kad Laikraštininkų 
Suvažiavimas jokio fronto tau
tininkų spaudai nenustatė klau
sime likvidavimo Fin. Misijos 
Amerikoje. Tais suvažiavimas 
išsireiškė tiktai klausime atsi- 
nešįmo į Atstovybę ir į Infor
macijų Biurą. Be to} jokis su
važiavimas negali nustatyti jo
kių “frontų” spaudai tuose klau
simuose kurie gyvenime gali iš- j 
kilti. Kiekvienas laikraštis, jei 
tik galvojančių žmonių, ne ona- 
jonetkų, vedamas, kiekvienas 
rašytojas j ieško kri'teriumo 
klausimams rišti. Išanksto pa
diktuotoji įspaudai disciplina pa
nėšėtų • į Rusijos komunistų 
spaudos varžymą, o to, tur būti, 
ir tokie partijos neofitai kaip p. 
Politikas nesilaikytų net ir sa
vo laikraštyje. Taigi, kadangi 
niekas ir niekur nebuvo nusta
tęs jokio fronto tautininkų spau
dai Liet. Finansų Misijos likvi
davimo klausime, tat priekabė 
prie "Dirvqsi” 'yra ne vidtoje. 
Mes išaiškiname ją p. Politiko 
noru inltraukti “Dirvą” į berg
ždžius ginčus,, nes visvien Misi
ja likviduota, to žygio nei p. Po
litikas nei kas kitais nebeaiti- 
taisys. Ir jei p. Politikui rupi 
ištikrųjų Lietuvos politika, o ne 
tuščios pdlemiikos, tegul jis pa
taria Fin. Ministerijai kaip ji 
privalo daryti kad jos reikalai 
■butų geriau aprūpinta. “Dir
va” į polemikas neis tame klau
sime.

Tai buvo pirmoji p. Politiko 
paskelbtoji Skaitytojams paklai
da.

Antroji p. Politiko klaida yra 
tame kad jis nesuminėjo jog iš 
tautininkų laikraščių kurie daly
vavo suvažiavime ar “Tėvynės” 
nuomonė Fin. Misijos klausime 
yra visai panaši “Dirvos” nuo
monei. Kalbant apie vieną ne
reikia pamiršti 'ir kitą. Kadan
gi p. Politiko kimbama. į “Dir
vą”, ir dargi be pamato argu
mentui, tai ir išeina kad bend
rąjį frontą laužo ne “Dirva” 
bet p. Politikas “Vienybėje”. 
Mes jo nekaltiname, nes žinome 
kad jis, kaipo neofitais partijos 
darbe, gaili įžiūrėti gręsiančias 
partijai šmėklas ir ten kur jų 
nėra.

Trečioji p. Politiko klaida yra 
tame kad jūs, be atodairos į tei
sybę, primeta “Dirvai” “džiug- 
leriavimą” (!!) “principais su 
bizniškais išrokavimais....’’ 
Teisybė, neantsyk gali suprasti 
ką p. Politikas nori pasakyti: ar 
jis nori pasakyti kad “Dirva” 
džingleriuoja principais bizniš- 
.kuoju išrokavimu, ar tie prin
cipal kuriais džiugleriuojama 
turi bizhiškų išrokavimu (yra 
“su bizniškais išrokavimais”). 
Nepaisant to kaip p. Politikas 
norėjo pasakyti, mes galime nu
raminti jį: primo, “Dirva” ne
džiugi eriuoja savo principais,

nes nėra buvus politinių ir par
tinių beprincipių dižuglerių aka
demijoj, kuria rytinės valstijos 
yra pagarsėjusios, kaip anuomet 
Smorgonės miestas buvo pagar
sėjęs Meškų Akademija. Se- 
cundo, net ir pats p. Politikas 
negalėtų įrodyti jokio bizniuko 
išrokavimo tame kad “Dirva” 
išmintingą Finansų Ministeri
jos darbą pavadino išmintingu. 
“Dirva” dar nėra tiek pasken
dus paribinėje demagogijoje kad 
neįžiūrėtų kas yra gera ir kas 
'bloga, ir kad bijotų tai pasakyti.

Ketvirtoji p. Politiko paklai
da yra tame kad p. Politikais, 
šnekėdama^ apie valstybės sko
las, nušneka, anot to žemaičio, 
“nei į tvorą, nei į mietą”. Jis, 
išrokavęs Anglijos, Rumanijos, 
Belgijos, Grdkijos ir Serbijos 
skolas (viso 4,446 milijonų do- 
larių) Amerikai, pasakė šitokią 
nesąmonę: “....jos tuos pini
gus vartoja savo šalies gerbū
viui .... Toms šalims kiekvie
nas paskirtas dolaris atneša nau
dos du dolariu.... ” Politikas 
nežino kad tos paskolos nuėjo 
ne žmonių gerbūviui bet karei. 
Jis nežino kad Anglija turės mo
kėti skola's Amerikai per 60 su
virs metų. Jis nežino kad visa 
Europa nekenčia Amerikos kai
po kreditorio, ir Amerika neken
čia Europos kaipo prasiskolinu
sio bankroto. Jei musų Lietu
va irgi turėtų Įstoti į eilę tų 
bankrotų — tai jau neduok Die! 
Berei'kalo p. Politikas perša jai 
tą kelią prie bankroto. Jis .sa
ko dar kad Lietuva skolinga 
Amerikai 5 milijonus dolarių, 
“ir tai ne pinigais bet karo reik
menimis”. Nonsensas, Lietuva 
yra skolinga pinigais (tik gavo 
paskolą ne pinigais, bet įvairio
mis prekėmis). Dar j is pasako: 
”... .negalima pasakyti kad tas 
Lietuvos taupumas butų išmin
tingas”, nės Lietuva reikalauja 
daugybės įvairių pagerinimų 
krašte.... Mes ir čia laikomės 
kitokios nuomonės. Sulysti. į 
skolas Lietuvai nebūtų sunku, 
kaip nėra sunku ir kitoms vals
tybėms, tik, matoma, p. Politi
kui nėra žinoma tas faktas jog 
net ir Amerika neskolins Lietu
vai pinigų del jos dukrų gražių
jų akelių. Už paskolas Lietuva 
turės užstatyti savo girias, sa
vo žemės turtus. Tas nėra sun
ku padaryti, bet taip darant val
stybė turi suvaryta savo gyven
tojus į “kabalą”. Matoma, p. 
Politikui dar nežinoma yra kad 
tose šalyse kurios yra prasisko
linusios kitoms, darbo žmonės 
per ilgus metus dirba tik tam 
kad skolas mokėti. Nereiktų 
čia ašarų del penkių milijonų 
Lietuvos žmonių buk valstybė 
turinti jiems uždarbio surasti! 
Bent 80% Lietuvos gyventojų 
turi darbą prie žemės u'kio, ir 
jie niekam nei gero nesako už 
savo -darbą ir uždarbį. Matyt 
kad p. Politikas ir to nežino kad 
ekonominėje vergijoje kaip tik 
ir yra tos tautos kurios turi 
skolų, taigi ir bereikalinga bai
me kad musų kraštas gali pa
tekti į ekonominę vergiją jei ne- 
prisiskoliris pinigų.... Juk da
bar visa Europa palengva sulen
da į ekonominę vergiją Ameri
kai.

Penktoji klaida p. Politiko 
straipsnyje prieš “Dirvą” yra 
ta kad 'šalims didžiąsias pasko
las kelia ne Finansinės Misijos, 
a ta Bielskio su kompanija raš
tinė, bet bankų sindikatai. Dau
giausia ką komisijos padaro tai 
tik, savo valstybių įgalioji
mais, pasirašo sutartis, infor
muoja sindikatą apie savo kraš
to ekonominę padėtį, etc. Taigi 
ir Lietuvai didelės paskolos 
Amerikoje (ne Lietuvių tarpe) 
joki Misija, net jei ir pats p. 
Politikas butų jos priešakyje, 
negalės sukelti.

šeštoji p. Politiko klaida bu
vo tame kad jis nepasakė visuo
menei nieko apie šiuos dalykus:

1) Fin. Misija buvo 'atsiųsta 
Amerikon tikslu sukelti $5,000,- 
000 paskolos tiktai tarpę Ame
rikos Lietuvių, ir pati ta pasko
la Seimo protokoluose ir Finan
sų Ministerijos raštuose yra va
dinama Amerikos Lietuvių pa
skola.

2) Finansų Misijai, liktas jos 
vietoj vienam p. Bielskiui, dar
bas nevyko, sukelta vos $2.000,- 
000.

3) Finansų Misija dabartinė
se sąlygose nebegali Amerikos

Lietuvių tarpe gauti daugiau 
paskolos'.

4) Finansų Misijos funkcijoj 
i beliko mokėti nuošimčiai už ku- 
j ponus, ir tą darbą bankai apsi
ima atlikti dykai, nemokamai; 
gi laikant Misiją valstybė turi 
pakelti didelius nuostolius.

Ir iš to p. Politikas gali pasi
daryti šitokią išvadą:

Kadangi Fin. Misija paskolos 
darbo, del įvairių sąlygų, nebe
gali tapr Amerikos Lietuvių ve
sti toliau; ir kadangi'jos išlai
kymas apsieina valstybei bran
giau, gi tuo tarpu jos darbą gali 
atlikti nemokamai bankai, tat 
Misiją reikia likviduoti.

Sekmoj i p. Politiko klaida 
yra 'tarne kad jis, 'kalbėdamas 
apie politiką, apie valstybės rei
kalus, nuvažiavo į Lietuvos At
statymo Bendrovę, ir kartoja 
tas nesąmones kurias tos Ben
drovės direktoriai jau ne kartą 
turėjo atitaisinė'ti. žinoma, “ki- 
bis ir prie šuns uodegos prikim
ba", žmonės sako, tik tai nėra 
užvydėtina rolė kabintis.

Baigiant, reikią pastebėti kad 
šis visas p. Politiko rasinis yra 
tokio pat įkvėpimo kaip ir kiti 
jo rašiniai (kitokiais slapivar- 
džiais), -kurių dėka tautininkai 
net ikšiol nesudarė to bendrojo , 
fronto, nesustiprino savo parti
jos, nes jie. amžinai buvo bepar- 
t i visk ų rašytojų globojami ir j 
nuo partijos darbo traukiami į 
šalį; Jei kas nors geidžia nepri
sileisti ir dabar prie rimtesnio 
partijos veikimo; jei kam nors 
ir dabar rupi neprileisti prie su
darymo tvirtos partijos, tvirto 
tautininkų veikimo, didelės jų. 
intąkos per organizaciją į Lie
tuvos politiką — tai tik ne “Dir
vai” ir ne man. Kiti asmens ir 
kiti laikraščiai nuo senai turėjo 
ir dar turi skaldytojų rekordus 
■— tegul p. Politikas mrisų nepro
vokuoja: mes eisime priekin, ir 
kas bus tai t tako žengiant prie 
tautininkų sutvirtėjlmo, ir kliu
dys tam tvirtėjimui, tegul sau 
būna : mes jį aplenksime ir pa
liksime.

V. K. R.
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KarKELIOS GES

Pasirodavyk su Gydytoju Gerai.
Susirgus kūdikiui reikia tuojau 

duoti žinią gydytojui, o motina turi 
turėti raštišką rekordą jo temperatū
ros, pulso, kosėjimų, verkimo, skaus
mo ženklų, ir abelnos kūdikio išvaiz
dos. Ji turėtų atžymėti kiek ir ko 
kūdikis valgė, kiek vandens gėrė, 
kiek sykių ėjo lauk ir kaip, kiek šla
pinosi, ką vėmė, ir bile kitus nepa
prastus apsireiškimus. Reikia palai
kyti dalį šlapumų ir išmatų del gy
dytojo analizės.

Gydytojui ką įsakius, reikia tas pil
dyti tikrai griežtai. Motina turėtų 
užrašyti kada ji išpildė ir ką patėmi- 
jo.

Jei gydytojo negalima greitai gau
ti, reikia prisilaikyti sekamų dalykų. 
Kūdikį reikia laikyti lovoje kol tik 
rodys temperatūrą virš 99.5 laipsnių 
F. Jei liga buvo sunki tai reikia ji 
palaikyti lovoje dar trįs ar septy
nios dienos po to kaip jo temperatū
ra paliko normalė (98.6 iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima 
išvengti daugelio ligų pasekmių pail
ginant šitą laikotarpį pasveikimo.

sparčiausia auka. Regis jie .valgo 
užtenkamai, bet tikrenybėje jų mais
tas nesuteikia jiems tinkamos soties. 
Nesenai vesti tyrimai mokyklos vai
kų tarpe .parode kad Eagle Pienas 
yra pasekmingas taisant nedapenč- 
tus vaikus. Kiekvienas vaikas turi 
turėti Eagle Pieno suteikiamųjų ener
gijų. Jaunas vaikas turi gauti kas
dien po du šaukštu Eagle Pieno at- 
po pietų. Senesni kūdikiai dažnai 
miešto trimis ketvirtdaliais puodelio 
šalto vandens. Duok pusryčiams ir 
labiau jį .mėgsta su ginger alum, vai
sių sunka, suplaktu kiaušiniu ir skan- 
skoniu.

Turi savo kūdikį laikyti sveikų ir 
stipriu. Kūdikio sveikata ir išsivys
tymas priguli daugiausia ant priežiū
ros ir pieno kurį jis gauna. Kūdikį 
reikia kasdien maudyti ir reguliariš- 
kai penėti. Jei negali savo kūdikio 
žindyti, pabandyk Borden’s Eagle Pie
ną. Tai yra pirmaeilis kūdikių pe
nas — pagamintas iš riebaus karvių 
pieno ir kruopėto cukraus — ypač 
kūdikiams. Jį gydytojai visur reko
menduoja del jo kokybės ir vienodu
mo. Per keletą gentkarčių tūkstan
čiai Amerikos motinų išauklėjo savo 
kūdikius su Borden’s Eagle Pienu. 
Jos tą darė dėlto kad Eagle Pienas 
buvo joms rekomenduojamas draugių 
ir del to kad jos rado jį užganėdi
nančiu.

Yra faktas kad vaikai dažniausia 
buna nedapenėti tuo metu kada jie

Nuvyk skaus
mą šalin!

Raišas petys, mėš
lungiškas trauky
mas muskulą, iš- 
narytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pagalintas. Pun-Expelleri» ir 
ik.uima. yra mirtini priešai. Nusipir
kite jo bonkįi Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant pakelio musų Inkaro 
vaisbaženklis. Neimkit 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.

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

Skaityk šituos straipsnius _ kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg., New York

EI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra 

neramus ir nemiega, 
gali būti tai jo mai
štas, kuris kelia tas 
bėdas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vartot Bor
den’s Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau drūtu ir 
sveiką vyru bei mo
tery negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojy, kuomet mo
tinu pienas nepriei- 
mas ir duodamas gy- 
namas.

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

apie TRIS TĖ1 

(Tąsa) 
- Ar rasi kur nors pas 

i Geresniu žmonių kai 
Į; Atkeliavę į šį kraštą 

■■ Ir Tėvynės išsiilgę?
Tiek metelių, tiek ilį 
Praeitin jau nukelia 
Kad ir pėdsako neb 
Ir nei vienas tų žm 
Aspirantų į bankie: 
Nesiklausia Tėvo Ji 
Nei jo Brolio Tėvo 
Nei Tėvelio Pabijor 
Kur gi dingo Žemi 

I Ar gal Juromis jii
Ar gal guli kur p 
Musų Nemuno uį 
Dėdė Laikas daug 
Jau įrėžė ant laže 
Rėžia ženklą — n 
Rėžią kitą — ant 
Jau ir Žiemiuose 

į Gražuolėlė Palaii 
Susilaukė bernui 
Prie Mėnulio, pi 
Meilės paslaptį ] 
Ir senai jau ištęl 
Šeimynėlę bėaug 
Tik kai vyras jei 
Kaip paklausia, j 

k 'Kur gi yra tave
“Kur tie šimtai d 

“Kį angis turėjai i 
Ji nurausta, niisisi 

i Js akiu tik žaibas, į 
Blykt! ir šauna į to 
Rodos perlėks vand 
Rodos, Klaipėdą pas 

į - Pūkšt! į Tėvo Jono 
feai - aųmai a

i Gi iš tų kurie su ii 
Ar vilties smarkia 
Dėjo dolarius delm 
Viens i kapą nugai 
Kitėjau pametė rai 
Maigų maigą šėre 
Trecias rūsčiai gadi 
Užsimoja kai Žemai 
Smarkiai kumščia tr 
Ir - pamiršta, atšilę 
Bet dar yr tokių kai 
Gal ateis dar koks gu 
Už Saliamoną gudresn 

Į į Kurs iš tuščio Žemės' 
įlš negimusio lavono, 
Kiek markučių, ar rub 
Ar žaliųjų kiek pašert 
Ir kaip kartais Palaim 
Besapnuodama kas bin 
Kas negali besugiyžti,

A lyg per miegą, lyg per 
i Slinkiai, sunkiai suvaiti 
į Ir užklausia; "Ak, Tėv 

“Kur padėjai šaunų žod. 
i. K® užsmaugei mano ■

S® pasijuokei iš muši

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrų Specialistų, o n* 

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

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

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

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

Nedėldieniaia nuo 10 iki 1.

fttršvien.kaip ten nebi 
“^duokim tiems kas t 

broliams, labo krašt 
įlinko turtelio 
^senatvės susilaukus. 
«a ir jų malonė 
y amžių atminimu 
įįt tiesia pamatėlį 
p®, darbų gadynėms!

Dzūkai, Zanavyku 
t ^Pšai, Papneniol 
. Raseiniškiai; 
3 ™®piai ir šiaulii

J reikšmingą 
ir aukso, 

neužauga. ■ feifednoda;

(galas



nt, reikią -pastebėti kad 
j p. Politiko rasinis yra 
.t įkvėpimo kaip ir kiti 
iai (kitokiais slapivar- 
kurių dėka tautininkai 

oi nesudarė to bendrojo 
nesustiprino savo parti, j 
jie amžinai buvo bepar- - 
rašytojų globojami ir 

•tijos darbo traukiami į' 
*i kas nors geidžia nepri-į 
ir dabar prie rimtesnio 
veikimo; jei kam non

• rupi neprileisti prie so- 
tvirtos partijos, tvirto

i'kų veikimo, didelės jįi 
per organizaciją į Lie-

olitiką — tai tik nė “Dir- Į 
-ne man. Kiti asmens ir s 
craščiai nuo senai turėjo 
turi Skaldytojų rekordu Į 
1 p. Politikas musų nepro- j 
i: mes eisime priekin, ir r 
s ant tako žengiant prie 
nkų sutvirtėjlmo, ir Min- ‘ 
m tvirtėjimui, tegul tu 
mes jį aplenksime ir pa-

llauitimas

Karolis Vairas.
KELIOS GIESMES

APIE TRIS TĖVELIUS

V. K. R,

įsia auka. Regis jie valp 
mai, bet tikrenybėje ją nu. t 
uteikia jiems tinkamos sodą Į 
i vesti tyrimai mokyklos ni. 
pe parode kad Eagle Pienui 
sėkmingas taisant nedipt£[ 
kus. Kiekvienas, vaikas tu į
Sagle Pieno suteikiamą]-? ene. 
Jaunas vaikas turi gauti ku 
a du šaukštu Eagle Pieno u 
tų. Senesni kūdikiai dm 

trimis ketvirtdaliais puodeh'
■andens Duok pusryčisnut 
ji mėgsta su ginger alum, m [ 
ka, suplaktu kiaušiniu irsbąf

tyk šituos straipsniu ku 
avaitę ir pasidėk ateičiai

JEI tavo kūdikis 
nakty verkia, yra j 

neramus ir nemiega,' 
gali būti tai jo mai
stas, kuris kelia tas 
bėdas.

Tokiais atvejais tu
rėtumėte vaitot Bor
den’s Eagle Pieną; 
maistą, kuris išauk- 

| Įėjo daugiau drūtu ir 
sveikų vyru bei mo
terų negu visi kiti 
kūdikių maistai krū
von sudėti.

THE BORDEN COMPACT
Borden Bldg., New York

k

Jei nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šit? 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
jimo instrukcijas, Ki 
dikių Knygą ir kito
kias brangias infob 
nacijas dykai.

Eagle Pienas buvo 
priimtas pienas per 
63 metus. Jis stip
riai rekomenduoja- 
dytojų, kuomet mo
tinų pienas nepriei- 
irias ir duodamas gy- 
namas.

* (Tąsa)
Ar rasi'kur nors pasauly 
Geresnių žmonių kai vargšai, 
Atkeliavę į šį kraštą 
Ir Tėvynės išsiilgę?
Tiek metelių, tiek ilgųjų. 
Praeitin jau nukeliavo 
Kad ir. pėdsako nebliko, — 
Ir nei vienas tų žmonelių — 
Aspirantų Į bankierius — 
Nesiklausia Tėvo Jono, 
Nei jo Brolio Tėvo Tarno, 
Nei Tėvelio Fabijono 
Kur gi dingo Žemės Bankas? 
Ar gal .Juromis jis plaukia? 
Ar ga'l* guli kur pakrantėj 
Musų Nemuno upelės?.... ' 
Dėdė Laikas daug ženklelių ! < 
Jau įrėžė ant lazdukės.
Rėžia ženklą — metus reiškia1; 
Rėžią kitą — antri mėtai. 
Jau ir Žiemiuose mergelė,. 
Gražuolėlė Palaimukė 
Susilaukė bernužėlio. j j
Prie Mėnulio, prie dykūno, \ ... . 
Meilės paslaptį pažino 
Ir senai jau ištekėjo, 
Šeimynėlę beaugina.
Tik kai vyras jos paklausia, 
Kaip paklausia, prisispyręs, t 
“Kur gi yra tavo kraitis ? 
“Kur tie šimtai dolarihių 
“Ką anais turėjai metais? 
Ji nurausta, nusisukus, 
Iš akių tik žaibas, kitas 
Blykt! ir šauna į tolybę, 
Rodos perlėks vandenyną, 
Rodos, Klaipėdą pasiekęs, 
Pūkšt! į Tėvo Jono širdį.... 
If- štai -- amžiai amžinųjų. .-.-. 
Gi iš tų kurie su meile, 
Ar vilties smarkia pagunda 
Dėjo dolariųs delmonan, į
Viens Į kapą nugarmėjo. 
Kits jau pametė raštelį, 
Margų margą Šero ženklą; 
Trečias rūsčiai gademuoja, 
Užsimoja kai Žemaitis,
Smarkiai kumščia trenkia skuobnin 
Ir — pamiršta, atsileidžia.......
Bet dar yr tokių ką laukia 
Gal ateis dar koks gudruolis. 
Už Saliamoną gudresnis;
Kurs iš tuščio Žemės Banko, > 

$Iš negimusio lavono,
Kiek markučių, ar rublelių, 
Ar žaliųjų kiek pažertų.. •. 
Ir kaip įkartais Palaimukė, 
Besapnuodama kas buvo, 
Kas, negali besugryžti, 
Lyg per miegą, lyg per sapną

~ Sunkiai, sunkiai suvaitoja 
Ir užklausia: “Ak, Tėveli, 
“Kur padėjai šaunų žodį, 
“Kam užsmaugei mano viltį? 
“Kam pasijuokei iš musų?....”

D 1 K

MIRŠTANTI DAINA r

iPECIALISTAS
te pas tikrą Specialist*, • 
tokių neišlavintų daktarą. ffl- 
pecialistas arba profesoriui u-
sinės kokia liga sergi ir į 
a. Jisai pats tą jums puiMl 
egzaminavimo. Daugybė d*» Į 
tai negalėjo jus pagydyt W p į 
Ijo ‘užtektinai apsipaiinimo Ir p r 
o bei neišrado jūsų tikros lip*

aparatas Radio-Scope-Rajpl' Į 
ulių Roentgeno ir pilnai Buh 
iširas egzaiųinavimas kraujo iį 

man tikrą jūsų ligos prieM 
gu aš paimsiu jus gydyt, j* 
sugryž senoji jūsų sveiksta * r 

rbė. Jeigu turite nusilpnėjui* 
is ir kenčiate nuo uinuodij®* Į 
kus ant viso kūno ir bnrndi, WI 
gaišinkit ilgiau laiko ir nelik’*' į 
ė, o aš po ištyrinėjimo tikrai p f 
gydoma, ir tą padarysiu sąfitf 
ii dovanai, jeigu atsineiit ši

SPECIALISTAS
E. 105th St. Clevehii 

S, KAMBARIS 4.
iki 4 — nuo "6 iki 6 valai* 
nuo 10 iki 1.

Apleiskit mane, apleiskit mane! nuvargu
sios kojos,

Nebvaikščiosiu su tavim, o mylimoji 
mano!

Aš stoviu jau kur ratai susitinka — prie 
ribos

Ką Laiku ir Amžinybe maruoliai 
pavadino. /

Nekablėk, o nepasakok man apie vasaros 
gėles-

Kloniuose kur nesykį mes vaikštinėjome 
kartu;

Bet -dabar aš jau regiu šviečiančius bokštus 
tvirtybės,

Kurie keliasi augštybėje virš mus’ Dievo 
mieštų.

Aš žinau kad erdvingi dangaus laukai yra 
gražus —

Kad ant jų kraštų sielgrauža užmiršta, 
liūdesio nebėr;

Kad ten yr’ grožybės baltos šėtros ii' oras 
gaivus, —

Bet kaip aš galiu būti palaimintas kur 
tavęs nėr’?

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

Ant žalių kalnų, per kuriuos tiktai uerbėga 
šviesos >

Spinduliai, ar atgarsiai dangiškų chorų 
linksmybės,

Kaip aš, lyg dvasia silpna klaidžiojanti ten
bastysiuos,

Ir griūsiu ir nyksiu, praradęs, liūdnas, 
verkiąs tavęs!

Jei prasižengimu, ar minčia, ar ištartu 
žodžiu

Daviau tau' skausmą ar liūdnumą, O 
atleiski!

Ar tu neatleisi, brangi drauge, kai aš 
numirsiu,

Ir mano klaidomis mokysis geriau 
gyventi.

Nerandu savo visoj malonioje praeityje 
Nei vieno tavo atsiminimo kurį 

apgailėčiau,
Ar negeįsčiau kad liktus amžinai mano 

širdyje,
Kai aš užmigsiu saldžiu miegu ir 

neatbusiu daugiau.

“LAISVE” IR “NELAISVĖ”
(Dekadentų Stiliuj) 

Brooklyno “Laisvė” 
Negali žiūrėti 
Į Kauno “Laisvę”.
Mat, dviem galais “Laisvė”:
Priešakinė
Ir iš užpakalio.
Užtat Brooklyno “Laisvė" 
Kauno “Laisvę”
Vadina “Ne-Laisvė”.
Gi Kauno “Laisvę’,’ 
Brooklyno “Laisvės” 
Niekaip nevadina. 
Ir jos nemato,
Nes žydukai cenzoridkai 
Silkėms vynioti 
Brooklyno “Laisvę”
Iš cenzūros namo nešasi....

K. Vairas.

Taigi, apleisk, ak! apleisk mane! aš matau 
' šviesą
Dangaus saldaus klimato ir girdžiu

' angelo balsą,
Kur nebėr debesų nei nakties, bet amžina
. ' šviesa, —

Tavo meilė yra stipresne,,galingesnė neg 
tas visa!

Budrikas.

Nuo Juoku Red.: Apie abie- , 
jų galų “Laisvę” pasako pačios , 
viršuj telpančios gerb. K. Vai- ( 
ro eilės. Jos šalip to dar vėl 
duoda pavyzdi “naujos mados” 
eilių, taigi ,mes čia pasigriebia
me progą pakalbėti apie ilgą- 
kvolduo'tą Magdalenos andaroką 
kuri gerb. A. A. Tulys “Artojo” 
num. .5 taip tampo:.

Senesnės mados poeziją, gra- 
žią-dailią seną eilių rašymo for
mą gerb. Tulys bando palyginti 
su tūkstančių metų senumo ma
dos plačiu kvolduotu Magdale
nos andaroku, kurį piemenfe ar 
bernai norėjo jai uždegti, tik 
dėlto kad jie nekentė to anda- 
roko ilgumo kuomet kitos mer
gos nešiojo trumpais ir maitėsi 
jų blauzdos.

Jeigu gerb. Tulys 'butų siakęsi 
kad tą andaroką norėjo sudegint 
'kokie nors mokslo žmonės po gi
laus ištyrinėjimo jo nenaudin
gumo tada butų nieko; bet kad 
tą kėsinosi daryt piemenis-ber- 
nai, tai argi ne piemenų kėsini
mąsi yra ir poeziją darkyti — 
labiausia todėl kad jiems norisi 
matyti Mūzos 'blauzdos!

Nauji dalykai ne visada esti 
gėri nors jie ateina, todėl nerei
kia ir ką naujo išvydus aklai pa
skaityti puikiu <ir4naųdįngų.

Skaitytojai gali spręsti iš vir
šuj telpamu eilių “stiliaus” — 
kaip jos “skamba”, kas iš jų iš
eina. O tokią “poeziją” 'būti
nai tūli bando. įgyvendint, lyg 
tie piemenis užsigeidę sųtrum- 
pint Magdalencts andaroką.

Gerb. Svajonė (iš Lietuvos) bet nesistengia išmokint vaikų 
rašo: “žodis Juokų Red.: N. 13 kad jie darytų kaip'reikia. 
prie atsakymo gerb. Giedrutei 
gerb. Juokų Red. nepataria ir 
labai gąsdina poetus kad ne- 
skrištų ant žvaigždžių, nes gir- 1 
idi gali sparnus nusvilti. ’ Bet " 
geri). Juokų Red. ar pamiršo ar 1 
tarinrt než&no kad ne visos žvai- ‘ 
gždės svilina, yra ir tokių kurios 
nesvilina; tarbuit nepilnai Juo
kų Red. pažįislta astronomijos 
mokslą. Amtgalo Juokų Red. 
priduria taip: ‘Bet norėjimas nu
skrist ant žvaigždės yra kas ki
ta, ir tai vienas iš tokių dalykų 
kurie niekad neįvyks, čia irgi 
pasirodo mokslu nepasitikėji
mas. Prie dabartinės mokslo 
pirmynžangos, tarbuit netolimoj 
ateityje turės su žvaigždėmis 
susisiekta žiniomis, o ilgainiui 
ir pačiam žmogui pavyks ant jų 
nukeliauti. Su mokslo pagalba 
visikas yra atsiekiama; jei kas 
dar šiandien nejstetngiama ir at
rodo sapnu tai rytoj Įvyksta tik
renybėj. Tai kodėl dabar poe
tams ir visiems smertelniems 
žmioneliams Juokų Red.' gina 
ant žvaigždžių nuskristi su min
čių sparnais ?”

Prierašas: “Nežino yra pa
laima”, sako 'priežodis. Jeigu 
mes nepažįstame astronomijos 
mokšlo tai nors tiek gerai daro
me drausdami poetus ant žvaig
ždžių Skristi kad jiems iš to jo
kios naudos nebu's.

Kurios žvaigždės (nekarštos 
tų poetai ir nemato: <po teisy
bei diduma net nežino žvaigž
džių skirtumo nei varduose nei 
pobūdyje. Jie nekalba apie skri
dimą ant planetų, kurios nekar
štos,' o jų ir nemato. Mato lak 
mirgsihčias žvaigždes, kuriois 
savo spindėjimu poetus, vilioja; 
bet jos, kaip ir kiekvienas per
daug viliojantis daiktas, greitai 
pasirodo pavojingos: jos yra, 
degančios.

Nors butų išradimų' keliaut 
tolimomis erdvėmis tai visltiek 
žvaigždžių nepapalsieksi, nes vie
na, jokis žmogus ‘taip ilgai ne
gyvens, kita, greitai skrisdamas 
aparatas turės sudegti kai me
teoras, trečia, pulsiaukelyje nuo 
žemės ir žvaigždės jau pasidary
tų karšta, (ir viskals sutirptų ar
čiau prikeliavus.

Bereikalinga geisti ant žvaig
ždžių skristi kada nesistengi ap- 

' skraidyt visą žemę — arba ma- 
’ tyt tą kas po nose randasi.

Vietoj niekus kalbėti, mes su
manėme žmonėms ir ką gero 
duoti. Dar ne visi moka iš at
minties Lietuvišką (arba net jo
kią) abėcėlę.
A Ą B C
F G H

glų rašyboj.
Kai išmoksit, egzaminai pra

sidės kitą metą apriiiaus 1.

M N O P Q R S Š
T U Ų V W X Y
Z ž.

Raidės . sudėta visos kokias
vartojama musų, Laitinų ir An-

Pasimoikrnkit:
C D E E Ė
I Į J K L

Tei. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

i
i
X

• •«! tSanitariškos X
MAUDYNĖS 25c. | 

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

CUNARD
LIETUVON PĘR 10 DIENŲ 

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

BERENGARIA
Apleidžia New Yorką kas Utarninką 
Greitas persėdimas Southamptone.

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kaslink kainų ir rei

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

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms;
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Aimana-- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicago, III,

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

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

“SANDARA”
Boston 27, Mass.327 E Street

w
JAUSMŲ BANGOS

Pilna siela brangaus turto — 
Jausmų daina ji užburta;
Vos pajutęs įtik ilgėsi '
Einu girion į šlamėsi,

Skęstu aiduose pušyno, 
Tik viena širdis' težino....
Jausmų dainą tad dainuoju, 
Arba verkiu, aimanuoju....

Su berželiais svyruonėliais,
Su medeliais šimtmetėliais 
įSvąjuos’ jūres plačias brendu, 
Tai erdvėmis toli skrendu —

“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis antru kartu,kėsinasi va- 
dovaut Lietuvių ekskursiją iš 
Amerikos per Atlantiką — lyg 
Maiži'us žydus per Raudonaisiais 
jūres. Bet vargu ir šį sykį Gri
gaičio “exodus” pasiseks, nes 
Lietuvių nesiras tiek daug kaip 
buvo žydų bėgimui iš Egipto, tai 
nei Atl antikas neprasiskės.

Lauzannoj pradeda šaudyti 
taikos delegatus.- Tai yra tik 
pavyzdis diplomatams ‘kaip iš
rūdys kita -karė kurią jie ren
gi#-,

Bet visvien kaip ten nebūtų, 
Garbę duokim tiems kas troško 
Labo broliams, labo kraštui 
Ir keturlinko turtelio 
Sau, senatvės susilaukus. 
Jų auką ir jų malonė 
Liks ant amžių atminimui — 
Jie tat 'tiesia pamatėlį 
Busimų darbų gadynėms! 
Jie tat, Dzūkai, Zanavykai, 
Jie tat. Kapšai, Paprieniokai, 
Ir Žemaičiai, Raseiniškiai, 
Telšių Pliumpiai ir Šiauliečiai 
Dunda pamoką reikšmingą: 
Pinigėlis, kad ir aukso, 
Pats savaime neūžauga.
Antrą pamoką jie duoda.: 
Kad nereikia šaukti “opą” 
Kol neperšokai per grabę. . 
Ir trečioji pamokėlė:- 
Tik tuomet galės tau sektis 
Jei į reikalą indėsi 
Visą sielą, visą jiegą, 
Visa norą ir troškimą.'...

(GALAS

Vis su daina paslapčia 
Skrendu dieną ir nakčia.... 
Klausaus gėlės kaip kuždena, 
Ir lapeliai kaip šlamena.

Klausaus upės kaip ji ūžia, 
Arba šlama kaip giružė, 
Klausaus ką gamta kuždena, 
Ir paukšteliai ką čiulbena.

Svajonė.

Neliūsk, drauguži, nors vargai 
Kankins tau širdį nuolatos, 
Ir sunkus skurdas bei darbai 
Sekios ik karsto lentos.
Žinok kad ne viens tu vargsti, 
Daugybė vargsta dar tokių 
Kaip tu žmonelių nekaltų, 
Ir tavo skurdas tik lašelis 
Prieš platų skurdo okeaną.

Lygiai su nauja “poezija” sto
vi nekuriu musų redaktorių -ir 
rašytojų kėsinimąsi įvesti “fo
netišką rašybą” — tai yra ra
šyti tali-p kaip itaria'si.

Vat tai būtį! Sulauktume 
didesnio liežuvių susimaišymo 
laikraštijoj negu buvo prie Ba
belio bokšto. Vienas redakto
rius yra arba Kapsas, arba Dzū
kas, ar žemaites, ar dar kitdkiš, 
kitas yra vėl kitokia; jo bendra
darbis vienais- yra Šiaudinas, -ki
tas Papilietis, kitas Elvitietis. 
Kožnas rašys pagal savo tar
mės, redaktorius taisys pagal sa
vo tarmėte, ir 'kožnas skaityto
jas turės teisės reikalaut kad 
butų spausdinama laikraštis pa
gal jo tarmės kad jis galėtų 
suprast.

Bet kad negalima išpildyt ko 
skaitytojai pageidauja, redak
torių noro nereikia žiūrėti. Rei
kia sekt vieną aiškią Lietuvių 
gramatiką.

Kalbėsi ar nekalbėsi, Meilės 
Numeris vistiek ateis. Tai bus 
No. 26. Todėl apie tai nieko 
ir nekalbėsime.

4/
Kada nors moterįs paims- val

džią į savo rankas — taigi duo
kime joms tą greičiau — ir grei
čiau tas visikas pereis, nes joms 
vitetiek nusibos.

Texas valstijoj vienap teisė
jas bėgyje 245 minutų davė at
siskyrimus 212 poroms.

Einant lenktynėms šokių už 
ilgiausi šokimą be sustojimo, .ei
na lenktynės ir kitokiuose- at
žvilgiuose. Kitos koks noris tei
sėjas stengsis ši pralenkti duo
damais po persiskyrimą kas mi- 
nuta.

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 States Banke savo depozitais laiko New Yorico 

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

Kad ir trupučiuką
Visais

iš kelio, bet apsimoka kreiptis 
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. 
Su'batomis — iki 7 vai. vakare.

Ant.-Ferd. Max.

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

Tvirtais apdarais .___________ ____________ _
1155 Biologija arba Mokslas apie Daiktus p. 147

76c
1.50

60

V
P-lė B. B. (iš N. N. — prašė 

netaipiiit miesto vardo) sako, 
prie mušu įsikarščiavimo del vy
rų pasižeminimo boboms kojas 
bučiuojant, ką geri). Audra ne
tyčia išdavė, — kad vyrams 
mergų kojas bučiuot nėra pasi- 
žeminimas, ha mergos ir jų -ko
jos paeina iš vyrų šonkaulių, ir 
jie yra vyrams labai brangus. 
Jie neduotų kitą šonkaulį iš- 
laužt už jokius pinigus, o to iš
laužto jieško visą ainžį.

Mes matėme žmogų žaidžiantį 
su šuniu, kuris visaip šokinėjo 
ir vartėsi kaip žmogus jam įsa
kė.

Ištiesų, mainėme sau, kiek pa
dėta vargo šunies išmokinimui, 
ir kaip dabar žmogui gera.

Paskui matėme tą pati žmo
gų nepasitenkinusį savo sunum, 
kuris, sakė, yra ištvirkęs ir ne
klauso.

Tada manėme sau: žmonės 
visada padeda daugiau truso to
bulinimui daiktų negu'savęs-, ir 
su atsidavimu moklina gyvuliui,

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

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 York, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų.1 Rakandus pa

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
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MO 18 VY!

125,000 Rekordų 4 už $1.00
AMERIKONIŠKI

A2662 Mickey ........ ...Z....... Muzukilis Trip
” Mickey—Medley ............... Prince’s Orkestru

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

.... Kvartetas 
Vyriška Daina 
. Muzika Trio 
. Vriška Daina

Daina 
Daina 
Dainą 
Dairia

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

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

A2770 Carolina Sunshine .......
” Give Me a Smile and a Kiss

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

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

I Yearning ................
Karavan , ..... ,.......

I Tell Me ..............................
Breeze, Blow My Baby Back

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

A2802 Do<vn by the Meadow Brook
”, Enid—Valcas . .......

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

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

K2W2X Tell Me .............
” Wonderful Pal ........

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

A2773

A2783

Šokiams 
.Šešių 
Orkestro 
... Beno

Sekstetas 
Sekstetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
.Qrkestra 

.... Xylofono Solo 
. Vyriškas Duetas 

Solo 
Šilo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 
Solo 

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

__  _____ ______ _____ . Vyriškas Solo 
A2984 You’re the Only Girl That Made Me Cry .. Solo 

~ ‘ ‘_________________________ Kvartetas
Beno Muzika 
Beno Muzika

Vyriškas 
Vyriškas 
Vyriškas 
Vyriškas 

____  _____ _Vyriškas 
A2849 The Moon Shines on Moonshine .... Vjrriškas 

" 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 ................. 
A2979 Save a Little Dream for Me .... 

” Lonesome Alimony Blues •......,

” Drifting ..... .......< 
A2987 Repasz Band March ...

” American Legion March

MAIŠYTI
E334

E337

E338

E343 v
E368

E1503 Polka ....................... 
Piesn o kazakie ............

JE1620 Drau Walzer, I....................   ;
’ ° Drau Walzer II ..............

Neubayrischer Landler ....... 
Wo die Alpenrosen bluhn ..... 
Die Schonbrunner, Waltz.... 
Stets munter Maršas ......... 
Breier Marsch .............. 
Ottakringer Landler .......... 
Du lockender Pruhlingskind .., 
Die Wienerwald ...........
Wir hab’n ka klans Geld ...... 

Grinzinger Marsch ............ 
Nach’n Weana Schlag ........ 
S’ arme Hascherl ............ 
Vom Sekt sind die Geigen ..... 
Du bist das Marchen Lebens .. 
Nočenka tern na .............. 
Nočevala tučka zolotaja ...... 
Prijdi ko mnie .............. 
Na zarie .................... 
Pjanyj čumak.........................
Sidit holub ........... .......
Kniebohrer Ladler .......... , 
Aus dem Hochwald, Valcas .... 
Gay slonce zachodzi Valcas .. 
Sliczna, Polka ............... 
Murklange I .............................
Murklange II ............... 
Kamarinskaja • ............. 
Persidskij marsz ............. 
Munchener Trompeten Landler 
Birkenstoaner Landler .. |.... 
Lnmer an der Wand lang .. .

Einmal ist keinmal ...........
E2187 Zillertaler Postillion Marsch ... 

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

Kirta in Gross Stritzelsdorr ... 
Der Steirerbua, ....*........... 
Die Freud’ im Gebrig ......... 
Kuntslerleben, Valcas ......... 

Ueber den Wellen, Valcas ........
Liebestraum nach dem Ball ... 
Stephanie Gavotte . ......... 
Behut dich Gott .............. 
Schlittschuhlaufer, Valcas .....

. Akordeonų Trio 
.. Rusiška

Sugauta Šmugelis
Kaunas. — Iš Rygos praneša ] 

kad buv. Ūkio Banko bendradar.? 
bis p. Bemoltas ir žydas, Chai- 
tinas, parvežė iš Lietuvos UtvhĮ 
jon be muito 4 aptombBiiiS 
Rygos teismas nubaudė už tai? 
Bernotą ir Chaitiną 900,000 Lat- 
viškų rublių ir nutarė konfų. 
kuoti prašmugeliuotuB automs’ 
bilius.

(Iš “Palydovo”)
(Tąsa)

i Kaip Lietuva dabar Vai 
į Lietifra — demokratu 

publika! Visa valdžia jo 
itauso nuo-pačių gyvento 
įg,’kurią jie pareiškia ] 
L atstovus renkamus i 

lygiu, tiesioginiu ir 
balsavimu.

Augiausioji valdžia d 
h) Įstatymdavybės valdz 
[itaja kol kas viskas g 
nenustatyta, buvo Steig 
Seimas. Jis leido įst 
[tariau? tvarkoma visas 
’bės gyvenimas. 2) Vy 
aidžia — Prezidentas i 
teriii Kabinetas, kurie 
Seimo leidžiamus įsi 
.tvarko jais valstybės gj 
Prezidentas yra galva v; 
jos valdžios.
| I. Steigiamas^ Sei 
L Jam priklausė fetaty 
tės teise ir visos taip va 

» mverenės teisės, trumpi 
ftiau — jis vienintelis

I šalies šeimininkas. S 

1920 metų gegužio 15 i 
dėjo iš 112 žmonių i 
atstovų įvairių partiji 
gumą sudarė krikščioa 
kratai su Darbo Federa 
tai sekė socialistai-lia 
su Valstiečių Sąjung 
Demokratai, žydai, L 
Vokiečiai. Seimo pi 
buvo p. Stulginskis. S 
mai Kaune (Gimnazijos

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

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

ėeE4245 Oj ty misiaciu zore .......
” Chata moja rublennaja ....... 

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

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

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

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

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

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

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

E4366 Piesn dziadowska 3 .......... 
Piesn dziadowska 4 .......... 
Piękna goralka ............ 
Kuba Jurek ................. 
Gayety ......z,.............. . 
The Firecracker .         , ____
Hay Harvest, Polka .... Rusų Balalaikų Orkestrą 
At a Russian Inn, Valcas .... Rusų Balalaikų Ork. 

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

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

E4446 Čąsovoi ................
” Ach ty rošča ............. 

E4448 Divča w siniach stojala ... 
” O j o luzi ................. 

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

E4458,,,Jednosc, Polka ..........., 
- ” .Na Polskiej sali ........... 
E4458 įBliznięta, Mazur ...........

Od dworu do dworu ...... 
' Our Boys of 69th ...... 
■Doughboys to the Front ... 
My Loving Star ........ 
Edelweiss and Violets ..... 
Spanish Gypsy Dance ... ., 
Night of Love .... ...... 

E4474 Mielaširdystė ......................
” Vai verčia, laužo .......... 

E4477 Krakowskie wesele ,...... .
Ulan ...... ............. 
Marsz Wolnosci .......... 
W dzien swigteezny, Polka 
Dziennikarski mazur ..... 
Pomnikowy mazur ........ 
Hoheit tanzt Walzer ....... 
Vogeri fliagst in d’Welt hinaus .. Vokiška Daina 
Oberek .............. . ...... Akordeonas Solo 
Radosc, Mazurka ........................ Akordeonas Solo
Wiosenny kwiat, Valcas .............. Orkestrą 
Dziewcze wschodu, Mazurka .......... Orkestrą 
Nčo ....................... Rusiška Daina Solo 
Ego už niet .............. Rusiška Daina Solo 
Oi Motulei .v;...Lietuviška Choro Daina 

Mo*tuŠ, Motušė .'. ........i. Lietuviškas Choras 
Tris berneliai .. Mares ir Jonas čižauskai, Daina 
Vakarine daina ......... Mare ir Jonas Čižauskai 
Giedu dainelę ............\Marė čižauskiene Solo 
Gegužinė daina ..... .. Marė čižauskiene, Solo 
Oželis .............. 
Mes padainuosim ...... 
Saulelė Raudona ........
Beauštant! aušrelė .... 
Gimtinė šalis ........,. 
Sunku gyventi’. 
Hop, hop, mazur 
Pokusa, Oberek ....... 
Mazur .......... .
Solnedgang i Sverige .. 
Eko fram Skandinavien 
Queen of the Mountains

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

Orkestrą 
......... . Orkestrą 
.... Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Choras 

. .. Ukrainų Choras 
.... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.......... Orkestrą 
......... Orkestrą 
............ Benas' 
...... .... Benas' 
.......... Orkestrą 
... ...... Orkestrą 
.... Lenkiška 

. Lenkiška 
... Lenkiška 
... Lenkiška
Jazarimba 
Jazarimba 
Mandolinų 
Mandolinų 
... Lenkiška 
.. Lenkiška 
... Lenkiška 
... Lenkiška

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 
B^nas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Oaina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

... Kornetą Solo 
.. Kometa Solo 

E2220 Marsz ......................................................... Benas
” Tęsknota za Ojczyzną, Marsz..................  ... Benas

E2224 Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 
” J sveikatų, Maršas ...................... Benas 

E2227 Per šilų jojau ............ Lietuviškas Kvartetas 
Polka, Orkestrą 

.... Akordeonas 

.... Akordeonas 
.... Akordeonas 
.... Akordeonas 
....... Orkestrą 
...... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
...... Orkestrą 

, ..... Xylofonas 
..... Xylofonas 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
...... Orkestrą 
... .. Orkestrą 
. Vokiška 

. Vokiška 
. Ukrainų 

. Ukrainų

E1623

E1683

E1686

E1711

E1716

E1738

E1794

E188 6

E1888

E1890

E1910

E2004

E2018

E2129

E2181

E2182

E2710

E2711

E2712

E2714

su 
su
su 
su

Daina 
Daina 
Choru 
Choru 
Choru 
Choru 
Daina 
Daina

Daina 
Daina
Daina
Daina

E2720

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

E4251

E2764

E2765

E2767

Vertėsi savo Žmonom
Kaunate. — Suimta du apga

viku, Grigorėvičius ir'DobkeviJ 
čius, ‘kurių žmonos, susitarusioL 
su vyrais, užsikvietodavo nepa
žįstamus .pfliečiuls pas 'save į 
vaišes, sakydamos kad jų vyrai 
kaž kur išvažiavę. Ir jei (koks 
svetys atsilankydavo, ’tuoj atsi
rasdavo jr vyrai ir sukeldavo] 
tru'kšmą. 
siskelbimo 
gavikams 
tylėjimą.
sėdi kalėjime, o byla perduota; 
teismui.

E4252

.......... Orkestrą 

...... Orkestre 
.. Smuiką Solo 
.. Smuiką Solo 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška 
Lenkiška
Rusų Kvartetas 
Rusų Kvartetas 

.. Lenkiškas Pasakojimas 
Lenkiškas Pasakojimas

.. Lenkiška Daina 

.. Lenkiška Daina 

........ Orkestrą 

........ Orkestrą 

....... Orkestrą 

........ Orkestrą 
Rusų Daina Solo 

.. Rusų Daina Solo 

... čigonų 

... Čigonų

E4286

E2709 Ant Dunojaus bangų, Valcas 
Brangenybės, Two-step šokis 
Ispanų šokis ............... 
Preludijos- .. ... .•......... 
Bože cos Polskę ......... ... 
Z dymem pozarow ........., 
Jojne .........,............ 
Barykady .. .............. 
Cztery latka wierniem služil 
Byla babulenka. Kum i kurna 
Po ulicie moštovoj ... 
Kak u nas .........., 
Strojk ... ........
Bez roboty .......... .
Polka w szafliku ..«.. 
Fraida na Saskiej kępie 
Widok Warszawy, Valcas ....

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

” Trzy kamienie, Three step 
E2771 Troika ...............

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

” Sybil! Valcas .. , ...... 
E2831 Kozak ...............

” Trepak .............. 
E2870 Waleczny žolnierz .....

Piosnka o Blažku ...... 
Magda, ............... 
Tego nietrza robic . ... 
Oknisty, Mazurka ..... 
Spotkanie cyklistow .. 
Polskie perly I ........ 
Polskie perly, II ...... 
Wiejski marsz ........ 
Kur bėga Šešupė ...... 
Karvelėli mėlynasis .... 
Krakoviak ..........., 
Gdzie dom jest moj ... 
Aforyzipy Kindermetha 
Hej z gory ............ 
Dajže Bože dobry Čas .. 
Ne sam že ja oženivsia 
Dyvlius ja na nebo .... 
Stoit javir nad vodoju ..

E3314 Diedukas, Polka ....... 
" Saldžios lupos, Polka ..

E3315 Sturribriškių polka . ... 
" Jurgiuko kazokas .....

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

E3354 Sotski . ............... 
” Oj dzigune ..........

E3362 Leicht Gepack ........ 
” Lang, lang ist’s her ....

E3^64 Weil i a guter Keri bin .
” Tolimi nlim

Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

.....’. Orkestrą 
Ispanų Orkestrą 

Ispanų Benas

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

,......... Orkestrą 
......... Orkestrą 
,....... .... Choras 
,........... Choras 
.. Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.. Akordeonas Solo 
.... Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Daina 
.... ^Ukfftfrių Dktha 

Orkestrą 
Otkestra- 

....... Akordeonas 
^ ...». Akordeonai 
.. Švilpavimas S61o 
.. Šyilpivamas Solo 
.... M. Petrauskas 
.... M. Petrauskas 
.. Lenkiška Daina 
....... Orkestrą 
... Ukrainų Daina 
.... Ukrainų Daina 
,... Vokiška Daina 
Vokiškas Kvartetas 

Vokiškas Monologas 
Plini, plim .................. Vokiškas Monologas 
Medyk—-“Jestem doktor z Medyny” Lenkiška Daina 
Nie wiem sam ..............;. Lenkiška Daina 
Wigzanka. kwiatow Polskich 
Kujawiaki ludowe ....... 
Polka Mazurka ........... 
Pas-d’Espagne ............ 
Kto wesolo umie žyc.......
Na wodzie ........... .... Lenkiškas Duetas 
Wieczory zimowe ................ Akordeonas 
Dziadunio, Polka*va ... ■...... ... Akordeonas

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

E3488 Posledniaja piaterka ........................ Rusų Dania
Serdce liubvi, Mazurka ......z... Stygų Orkestras 
Carmen Sylvia, Valcas ............ .. Orkestrą 
Erinnerimgen an Herkulesb’d, Valcas ... Orkestrą 
čtp zą pįesnia . ........... .. ............. . Rusiška Daina
Vdol da ph riečke ......... . . .  Rusiška Daina
Der. Gospoden nastupaet .......,.. Rusų Choras 
K oruziju .... 1.......■............ Rusų Choras 
Ilgu, ilgii man ant svieto ........ M. Petrauskas 
Mano skąrbas, • Valcas ................ Orkestrą 
Sprzedaną kanapa ............ Lenkiškas Monologas
RozmowšTfpijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
Kometa Hale ja ........ ’ ’
Majcherek u adwokatowej 
Iz pod kamuška, Mazurka 
Gusarskaja polka ........ 
Ein Her z und ein Sinn ... 
Kartncr Madeln, Maršas . 
Parobecek ei ja .......... 
Polak nie>sluga ......... 
Elektryczny Tramwaj, Polka .. 
Mazur Vwlanowskiego ... 
Kur vėjai" pučia .......... 
Esu garbingas vyras ..... 
Smiech, Polka .......... 
Halina, Mazur ........... 
Atėjo žiemelė ........... 
Vai kad aš išjojau ....... 
Sveika Marija .........

Avė Maria, Lotyniškai ..., 
E3855Kache.li .. ...; .....Z,.......

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

Oj. na hori teren ....... 
Pareniok ................ 
Zviety ................... 
Kuba Jeneral ......... 
Hosa Dyna ............ 
Hungarų šokis No. 14 ... 
Penktas Hungarų Šokis ... 
Marys moja, Valcas ...... 
Wesoly mazur .......... 
Zwycięstwo, Mazurka ... . 
Elektryka ........ 

Testča . ...
Dunya H........ 
Nowy Drug .. 
Uz ty niwa moja 

E4098 Gerkit šaltyšiai .
Oi kas sodnai, do sodneliai

E2871

E2873

E2917

E3289

E3293

.. Lenkiška 
... Lenkiška 
.. Lenkiška 
i. Lenkiška

E4367

E4372

E4440

Svečiai ‘bijodami, ap
mokėdavo tiems ap- 

kiek reikalaudavo už 
‘Apgavikai suimti ir

Falšyvi Dolariai
Kauno kriminalio skyriaus 

valdininkai suėmė netikrų dolą-! 
rių skleidėjus -— Kauno pašto- 
liaiškininką S. Penkaitį ir jo 
žmoną. Juodu skleidę netikrus 
banknotus po 20 dolarįų. Juos 
atskirti nuo tikrųjų esą labai 
sunku, ir tai padaryti tegalį tik 
pinigų žinovai.

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina

.... Rusiška 
.... Rusiška 
... Ukrainų Choras 
... Ukrainų Choras 
............. Benas 
............ Benas 
..... ...... Benas 
........... Benas 
.. Akordeonas Solo 
■'.. Akordeonas Solo

.......... Benas 
*........V ... 'Benas 
.... Gitarų Duetas

.» ... Gitarų Duetas 
Ispaniška Orkestrą 

.. Čigonų Orkestrą 

..... M. Petrauskas 
.... M. Petrauskas 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
................. Orkestrą 
... Vokiškas Duetas

E3294

E2190

E2196

E2199

E3304
Vokiška 
Vokiška

E3305

E4467.'.... Orkestrą 
........ Daina 
........ Benas 

Xylo Muzika 
Vyriška Daina 

... Muzika 
..... Orkestrą 
....... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 

... Benas Mazurka 
Armonikos Muzika 

. Armonika Maršas 

... Ukrainų Duetas 

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

.... Ukrainų Daina 
......... Orkestrą 
iš operos. Baritonas 
...... Rusų Daina 
......... Orkestrą 
... Ukrainų Daina 
,..,. .... Kvartetas 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Juokai 
.Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina

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

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

Polka pogotowie ............ 
Marsz Warszawsky ........
Hymn do Bogarodzicy ............ Vyriška 
Nie Opuszczaj nas .............. Vyriška 

Hej na hori tam ženci inut ...... Ukrainų 
Divčia v siniach stojala .......... Ukrainų 
Kozak ...................Lenkų 
Ktory mnie zechce .......... 
Chlopecka ................ 
Tęsknota za krajem ........ 
Ne čužoho my bazajem ...... 
Balova lezginka ............ 
čy ty mylyj ......... 
Marš Čerkesov ............. 
Nieplač Ditia ............... 
Aria Oniegina .............. ......

Krakoviak ........ .,..... ... 
Vylitaly orly ............................
Ciesz sie Matko Polski ...... 
Gwiezdisty marsz ..........

Polskie tance, I ......
Polskie Tance, II ............ 
Bal na Wawelu ............ 
Michas Silbergrin, ; ;.X r.... 

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

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

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

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

Die veranglueckte I ». 
Die verunglueckte II . 
Hejze ino fijoleczku 
Usnij že mi, usnij .. 
Marsz-Polka ........ 
Polka .............. 

E1066 Alle Leute tuen as . 
" Mach’ Dich dran! ...

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

Ei 188 Goiserer Schuhplattler II ............. .. Benas 
*' Goiserer Schuhplattler II .............. .Benas 

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

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

E1266 žyd przy telefonie ............. Lenkiškas Monologas
" Więgierka ............................ ‘ Orkestrą 

E1270 Santa Lucya . ......................... Daina
Lenkiškas Monologas 
Rusiškas Monologas 

............. Duetas
Dairią 
Daina

į Daina 
Daina 
Dairia 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 

Monol. 
Monol.
Benas 
Benas

......... Orkestrą 
........ Orkestrą 
,..... Akordeonas 
.. Lenkiški Juokai 
........... Benas 
............ Benas 
t......... Benas 
....... ........... Benas
........... ■ Benas 
>........... Benas 
.........'.. . Benas
.........".. Benas 

Juokai 
Juokai 
Duetas 
Benas 

Juokai 
Juokai

E433

B558

E560

E595

E596

E701

£704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888
E898

E900

E954

E984

E1038

E1036

E2203 E3317

E3350

E3352

E4469

E4470

Armonikų 
Koncertinų 
Koncertinų

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

....... Ukrainų
....... Ukrainų Duetas 
. Vokiškas Pasakojimas 
, Vokiškas Pasakojimas 
....... Lenkiška Daina 
....... Lenkiška Daina 
.......... Akordeonas 
.......... Akordeonas 
....... . Akordeonas 
.......... Akordeonas

Soltysiak ............... 
Siuda v Piter .......
Prežde i teper .......... 
Reve ta stohne .......... 
Oj u Luzi ............. 
U sęsida chata bila ....’. 
Ichau kozak za Dunajem 

1313 Did rudyj .............’... 
Oj zdorova čornobrova .. 
Oj Dnipre, mij Dnipre .. 

Oj šČož dusi zahul ranaja 
Halt’s enk z’samm’ . ..., 
Neuer steirischer, Landler 
Szmul swatem u pana Karola .. Lenkiškas 
Kobieta į ksiąžka .............. Lenkiškas 
Swier, swiar .... ‘ ........ Mazurka,
Bronislaw—Marsz .......... 
Polka Karasinskiego ........   .
Na talach Dunaju Waltz ... 
Busby—Polka ............., 
Adam ...................... 

E1416 Gluckssterne Valcas ........ 
” Bartolomaus Valcas ., .

E1440 Ein Wintermarchen Valcas . 
Fruhlingstraume Valcas .... 
Hernalser Kinder .......... 
Hopsa Polka ...... ,....... 
Frohsinn Polka ........... 
Nieder-Oesterreichischer Tanz 
Bei m Kammerfensterln ..... 
Am Eislaufplatz ............ 
Sulzer Lanlder . ............ 
Steirer Deandln .... 
Poloter ................... 
Utoplennik..........,. ......’

E1304

E1311

E1312

E1314

E1318

E1365

E1366

E1377

E1378

E1441

E1444

E1452

E1484

E1499

Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų

. Vokiški
. Vokiški 
Klarnetų

Rusiški
Rusiški

Žydas Statinėje .. .t. ......... 
Ruszaj ........................ 
Cziribiribin, Valcas .%.......... 
Wszyscy 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 dziew.qzyna, Polka .......
Das Lercherl von Hemais ..... 

D’Muattaliab.................................
Oj pidu ja luhom ............. 
Oj pidu vyšelkoju .............. 
Polska powstanje, I ........... 
Polska powstaje, II ........... 
Sudba ........ ...............

;Chaz Bulat ............... 
Vilniaus Rūta ............... . 
Drįnopolis, Maršas ............. 
Siuvėja .. 
Po dvigalviu ereliu, Maršas .. 
Nemuno Vilnis, Valcas ...... 

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

Mano mielas, Polka .........(. 
Bartosžu! Bartoszu! ......... 
Nad moją kolyską . 
Jojau dieną..........
Saulelė raudona . . 
Už šilingėlį ... .... 
Šu nakcialy ....... 
Bum-čik-čik, Mazurka ...... 
Dėdienė, Polka ........................
Lapuhėlė, Polka-Mazurka .. 
Našlys . ...’................. 
Ta-ra-ra-bumbia, Ach vi seni 

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

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

E2234

E2235

E2237

E2238

E2242

E2244

E2245

E2262

E2278

E2308

E2317

E2340

E2342

E2359

E2387

E2393

E2394

E2395

E2396

E2398

E2423

E2434

E2436

E2461

E2469

E2494

E2493

E2511

E2526

E2527

E2530

Ę2543
’’Wspomnienia o Polsce ....... 

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

E2580 Šalies grožybė, Valcas ...... 
Žuvininkų Valcas ........... 
Kalnų augštumose, Valcas . . 
Kariškas maršas .*........... 
Kochac to žie ....... . ... 
Wszystko przemija ..... 
žyjmy poki kipi krew ......
Barkarola ................. 
Skowroneczek spiewa ...... 
Noc kšięžycowa . ...................

E2652 Raseinių Polka ............
Kazokas, Valcas ............ 
Saulei nusileidžiant, V: >cas . 
Mano mylimoji, Valcas 
Onutė, Polka . . ... *....... 
Išreiškimas meilės, Valcas . . 

Visur linksma, Valcas .........
šok Į ratą, Mazurka ...............

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

E2582

E2593

E2594

E2595

E2653

E2654

E2705

E4478

E3413
E2918

73414

73417

E3477

E3479
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

......... ...... Kvartetas 
................ .... Benas 
.. Glemžų Prane, Monologas

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 

... M. Petrauskas, Tenoras 

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

M. Petrauskas, Tenoras
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas| 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas . 
Kvartetas E4062 
Kvartetas »» 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 
..... Orkestrą 

.... Orkestrą 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 

. .Lenkiška Daina 
. Lenkiška Daina 

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

Rusiška
Rusiška

Lenkiška 
Lenkiška

..... Rusų

... Rusų 
.. Ukrainų 
. Ukrainų

Lenkiška
Lenkiška

Muzikalia 
Muzikalia

Akordeonų 
Akordeonų 

. Akordeonų 
. Akordeonų 
. Lenkiškas 
. Lenkiškas 
. Lenkiškas

E3513

E3583

E3586

E3623

E3629

E3630

,...... Orkestrą 
........ Orkestrą 
...... Orkestrą 

....... Orkestrą 
Lenkiškas Duetas*

E3093

E3150

E3152

E3157

E3189

E3190

E3192

E3242

E3243

E3245

E3249
E4479

Choras
Choras
Choras
Choras

.... Lietuviškas

.... Lietuviškas
,..-, "Lietuviškas
... Lietuviškas
J. Čižauskas, Baritonas
J. čižauskas, Baritonas 
.. ... .... Orkestrą

Vogimai Kaune
Kauno miesto valdybos Ikrimi- 

nailiirio skriaus žiniomis, sau
sio mėnesyje 1923 m. vagysčių’ 
buvę 51, sulaikyta in tariami as
menis — 35; vasario mėn. buvę 
30 vagysčių, sulaikyta — 15 as
menis. Kovo mėn. buvę 48 va- 
gystės, sulaidyta — 55 asmenįs.

“Ganyto jon Rūpesniai
Upyna, Telšių ap. — Verbų 

sekmadieny musų dvasiškas tė
velis lis isakyOęlols paskelbė (kadi 
bedieviai Seimą sugriovę, kal
tindamas tame Valstiečius Liau
dininkus. Tai dabar — sako — 
ikad nepakliuvus į Vaist. Liau
dininkų ibgdievių rankas pmau 

I po pamaldų susirinkti į kleboni
ją pasitarti. Bet i pasitarimą 
nęlaibai kas norėjo eiti, o tie k»i-

Lenkiškas Monologas 
... Lenkiškas Monol. 

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

,. Lenkiška Daina 
...... ■.. Orkestrą 
...... Orkestrą 
..... A. Kvederas 
.... A. Kvederas 
........ Orkestrą 
........ Orkestrą 
.. M. Petrauskas 
... M. Petrauskas 
. Marė Karužiutė 
.. Roller, Soprano 
... Rusiška 
.. Rusiška 
.. Ukrainų 
.. Ukrainų 

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

Lenkiški Juokai 
Rusų Katedralis Kvartetas 
Rusų Katedralis Kvartetas 

............Rusiška Daina 
...... Rusiška Daina 
. Lietuviškas Choras 
. Lietuviškas Choras 

E4099 Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas 
Jaunystes atminimai ...... Lietuviškas Monologas 
Taniec w gorach. Mazurka .......... .... Orkestrą
Figlarna Zosia, Polka ............ Klarnetą Solo 
Na wsi, I .......L .............. Lenkiška Daina 
Na wsi, II ............... Lenkiška Daina 
Čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas 
Presmiešno .......... Rusų Katedralis Kvartetas 
Modlitwa Panska .....I........ Lenkiška 
Ludu moj ludu .............. Lenkiška 
Owczareczek ............... .. Lenkiška 
Nie wydrzecie .....,............. Lenkiška 
Rusų Liuosybės Maršas ................. Benas 
Pity me .......■...................... Orkestrą 
Circus Clowns, ................. 1 ...... Benas 
Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 

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

E4185 Picęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas 
” įCzarujące Oczy, Valcas ... . Muzikalis Kvartetas 

Ė42381Rutų Darželis, Mazurka 
” Jaunimo Polka ........ 

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

E3634

E3661

E3736

E3766

73798

E3833

E3841

E3842

E3900

E4028

E4039

E4061

E4077

E4078

E4115

E4117

E4118

E4152

E4152

E4165

E4173

Lenkiška
Lenkiška

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

Daina
Daina
Dkaina
Daina

Benas 
Benas 
Daina 
Daina

.. Akordeonas Solo 
, Skandinavų Benas 
, Skandinavų Benas 
............. Benas 
. .   Benas 

Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas 
Home Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas 
Polski przemysl niech nam ..... Lenkiška Daina
Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina 
International March ........ Muzikalis Kvartetas 
Riviera March ............ Muzikalis Kvartetas 
Jestem sobie ulan žwawy ... . • Lenkiška Daina 
Zamknij Kaska wrota ................. Lenkiška Daina

E4562 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. 
Girls from the West .......... Akordeonas Solo 
Peasant Feast, Valcas ........ Akordeonas Solo 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 

. Rusiški Juokai 

. Rusiški Juokai 
Čigonų Orkestrą 
Čigonų Orkestrą 
Lenkiška Daina 

. Lenkiška Daina 
Orkestrą 
Orkestr 
Orkestrą 
Orkestrą

, Orkestrą į 
i Orkestrą 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

,... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 
.... Alpų Kvartetas 
.... Alpų Kvartetas 
.......... Orkestrą 
.......... Orkestrą 
,.. Ukrainų Choras 
.... Ukrainų Choras 
Lenkiškas Kvartetas 
...... Lenkų Choras 
. Lenkiškas ‘Duetas 
... Lenkiški Juokai 
.... .... Orkestrą
.......... Orkestrą

Duetas 
Juokai 
Juokai 
Juokai

E4483

E4503
On Tip Toe 

E4504 "

E4510

E4534

E4539

E456.?

E4G14

E4615

'Akordeonas Solo rie atėjo, išgirdę kad kunigėlis
Akordeonas Solo!..^; L-«

E4639 Happy Hours in Golden West I, . . 
Happy Hour in Golden West II, 
V gostiah ................... 
Komičeskaja smies . ......
Gypsy Love, Valcas ........ 

Don Juan, Valcas ............ 
Gdzie to Jedziesz, Jasiu ... .. 

Spiewki oddzialu Beliny . 
Country Fair ................ 
Evergreen, Polka ..........a. 
Homeward Bound, One Step . 
American Beauty, Fox Trot . 
The Bride ................. Balalaikų. 
Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų 
Victory Dance .......*.... Muzikalis 
Everybody’s Gallop ............. Muzikalis

E4751 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 Rozgrewkg, Oberek .... 
Choma.pjanyj .........
Oj chodyla divčina berižkom 

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

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

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

E6043 Niewinna panna .......... 
Smieszna sztuka ........... 
Zgadzasz sie? ........... 
On byl dūžy, ona mala ..... 
Piękna Warszawo ......... 
Slowianin, Mazurka ....... 
Kirka am Land .......... 
Bierpolka ... . . ...........

E4654

E4658

E4683

E4694

E4722

E4723

E4724

E4753

E4761

E4790

E4921

E6036

E6044

E6045

E6056

Lenkiškas
Lenkiški
Lenkiški

. Lenkiški
Lenkiška Daina 

....... Orkestrą 
............. Orkestrą 
r...... Orkestrą

$125 Columbia Grafonolos už $75&

Kreipkitės j-Kauno Krautuvę
2271'St. CIair Avė Cleveland, Ohio

©©@@©©@@©®®@©©@@©@©@© @@©©©©@@©©©©@©@©©©@©®©©@©®®@©©©©©®©©©@©©©©@©©©'(©©©©©(^@©©@@©@©

Įnori iš jų tarpo ką nors pasiųs
ti į apskrities konferenciją, at
sisakinėjo. Galų gale keli su
tiko važiuoti, bet pasakė kad 
jie nieko gera nepadarysią, jo
kių žinių neparveŠią, nes nieko 
neišmaną. Važiuoja tik del to 
'kad kunigėlis liepia.

Besirūpindamas sduntimu de
legatų kunigėlis pamiršo dusių 
reikalais. Bažnyčioje tuo tarpu 
prie 'klausyklos Jaukė ganytoje 
ateinant išltiisa eilė žmonių, bet’ 
neteulaukdami ir jie sumanėtių- 
sti delegatą Į klebonijĄ. Bet 
kada tas atėjęs pabučiavo kuni
gėliui ranką ir paklausė ar šian
dien dar ateis klausyti išpažin
ties, nes daug žmonių laukia, tai 
kunigėlis rūsčiai atsakė: Tegul 
laukia; aš ir čia turiu žmonių. 
Taip ir turėjo laukti žmonės iki 
vakaro, kol pasibaigė nuskyli-, 
m as delegatų. Tai šitaip jie rū
pinasi tikybos ^reikalais!

(“Liet. Ukin.”)

Meno Paroda
Geigužio 1 d. Kaune Seimo rū

mų salėje atidaryta Meno Paro
da, kurią surengė Meno Kūrėją: 
Draugijos plastikos sekcija. Pa
roda gana turininga išstatytai; 
kuriniais. Išstatyta tapybos ku
rinių dailininkų M. Dobužinskio, 
Du’benedkienės-švedės, V. Dube- 
neckio, B. Didžiokienės, V. Di
džioko, Ad. Galdiko, J. Janulio,. 
A. Janulaitienės, E. Jenerio, P. 

| Kalpoko, H. Kairiūkštytės, E. 
| Kulviečio, L. Zaleskaitės, Me- 
senbliumo, J. Šileikos, K. škle- 
rio, K. Šimonio, A. Varno ir A. 
Žmuidzinavičiaus. Skulptūros 
skyriuje išstatyta iš gipso, mo
lio ir aržuolo kuriniai Ant. Alek
sandravičiaus, G. Bagdonavi
čiaus, Pet. Rimšos. Be to, liau
dies meno skyriuje yra įvairią 
mukelių, kilimų ir kit. Parodą 
atidarė trumpa (prakalba Res
publikos Prezidentas. Operos 
choras pagiedojo tautos ir me
no himnus.

Paroda tęsis nuo gegužio 1 d. 
iki birželio 1 d., taigi gana ilgą 
laiką.

II. Prezidentą 
I Tuo tarpu Lietuvoj 

taikinai einantis Prezk 
eigas — Steigiamojo S 
aininkas p. Stulgiriski 

tinai Kaune, N. Vitu 
Ko. 8.
t HI. Ministerių Ką] 
i (Kaunas, Duonelaičio;

Jį sudaro visi minisf 
driems svarstymams i 

; visų svarbesniųjų Vate 
venimo klaulsimų. I 
Ministerių Kabineto Pi 

’ yra Inž. Galvanauskas
Lietuvos yra sekančios 

į rijos:
1. Vitos Reikalų 

t ja (Kaunas, Laimes"
Vidaus Reikalų 

į tvarko valtsybės gj 
į se srityse, vykdo 
į Pilis, rūpinasi tais r 
■ rie liečia piliečių a] 
į tos savivaldybę, švi 
I *bą ir visuomeninę ai 
I dinamą socialę apsau 
| *bą. Sekmingesniam 
s materija turi ir ate 
| sritims atatinkamus 
f taip vadinamus depai 
I a) Piliečiu Apsatgi 

I tamentas. — Jis yra Vi 
F kalu Ministerijos rumj

Departamento Dn 
kaipo pagelbininkas Vic 
kalų Miniaterio šioje pil 
saugok darbo srityj, ta j; 

į ga ir rūpinasi. Jis.tvar 
Hyj miliciją dr papras 

; tam tikrą, sekimui, ga 
žmogžudžių, plėšikų, vaj 
Į ba taip vadinamą krim 
[ Be to rūpinasi pasais/ 
P b) Savivaldybių Depart 
Į ta (antrašas tas pats) 

I Apartamentas, kaip rodi 
įvardinimas, rūpinasi i 

ui vieta savivaldybės j 
[ hi Jis privalo sekti kad 
Į tiui Į savivaldybes visur 
i te ir apskrityse butų t 

ti, atitiktą įstatymams; kai 
m vienodai jos suprastų . 

r tehes ir pareigas, kad jų v 
neišeitii iš jų teisių i 

Pagavaus, kad iš jų teisės n 
I tų keno nors sauvaliai siaut

[ t) Sveikatos Departamen 
* Tup pat Vidams Reikalu 
feterijos ijnnuose. Jis n 

išimtinai šalies sveiks 
|haori kad gydytojai, vai 
tai, feldšeriai butų žmor 
Į' Sję tinkamą mokslą, o ne kol 

apgavikai; kad gydyrni 
k tiekimas vaistą butų sąžinii 
PK kad butų panaudota visi 
tifflonės kovai su užkrečiami 
tais ligomis, irtt,

d) Darbo ir Socialės Apsau 
Department^. - šis De 

Ptiamentas rūpinasi bendrai vi 
® kas tik lieaa darbą, ft 
tona sutikins darbininkų ii 

į darbdavių kad nebūtų nei nuo- 
^iędartidaviams nei isnaudo- 
ltaioiiaiįtoinkų;ri§a;isūstarp
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LIETUVOS TRUMPA LIETUVOS VALSTYBES ATGIMI
MO IR VYSTYMOSI ISTORIJA

gauta Šmugeli!
is. — Iš Rygos pt^ 1 
. Ūkio Banko bendru į 
emotas ir žydas, (į į 
irvežė iš Lietuvos Ią Į

(Iš “Palydovo”)

(Tąsa)

Lietuva dabar ValdosiKaip
Lietuva — demokratinė res

rn uito 4 automobilį publika! Visa valdžia joje pri- 
teismas nubaudė ut
ir Chaftiną 900,000į J tos, kurią jie pareiškia per sa-

I klauso nuo-pačių gyventojų ya

ijų ištikusiu:; ginčus kurie nėra 
į Teismo reikalu; bengiasi parū
pinti, darbo bedarbiams, ir tt. 

I Bendrai jis rūpinasi kad sąži
ningas darbas butų sąžiningai 
atlyginama.

e) Tikybų Departamentas.— 
Tikybų Departamentas riša tuos

Iš Vilniaus
Bal. 15 d. atvaryta Vilniun 

29 Gydai, suimti provincijoje. 
Jie kaltinama buk organizavę 
sukilimą prieš Lenkus.

Vilniaus Lenkų laikraščių ži
niomis, Vilniuje esą suimta ke- 
liaSdešimts asmenų kurie kalti
nama šni-pavime kaimyninių val
stybių naudai.

Paskutinėmis dienomis skai-

Apiplčše Bažnyčią
Kybartų bažnyčia iš balan

džio 29 į 30 d. tapo smarkiai 
apiplėšta. Sudraskyta daugelis 
bažnytinių rūbų, suardyta net 
didysis altorius.

Vienas plėšikų jau yra suim
tas, pasirodo eteąs koks tai so- 
cialistas-komunistas.

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryta iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street
Telefonas Randolph 1906

ibTių ir nutarė k«ij vo affštovus renkamus visuoti- 
-ašmugeliuotiB aut® nu, lygiu, tiesioginiu ir slaptu 

balsavimu.
L Augščiausioji valdžia dvilypė:
1) Tstatymdavybės valdžia, ku- ir tt.
riaja kol kas viskas galutinai torija įvairių metrikų reikalu, 
nenustatyta, buvo Steigiamasis 
Šeimas. Jis 'leido įstatymus, 
kuriais tvarkoma visas valtety- 
.—J gyvenimas. 2) Vykdomoji 
Saldžia — Prezidentas ir Minfe-

jsi savo Žmonoj
S. — Suimta du 1
■igorėvičius ir Dobį į
■ių žmonos; susitarus Į
is, užsikviesdavo ng

,piliečius pas save •
akydamos kad ją ų, Kabinetas, kurie vykdo

Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMU SPECIALISTAI 

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

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

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Antanas Bartkus

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašykit jiems “Artoją”

čius priverstinai išteiųstų iš Vil- 
• niaus žmonių siekia 700.

kunigų; w ▼

THE

GREAT NORTHERN

Didžiausiu Pasaulyje Laivu
LEVIATHAN

(Su persėdimu Southamptone Į kitą — ir Klaipėdon) v

Cleveland, Ohio7907 Superior Ave

$1.50
2.50
3.50

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

Please send me prospectus and 
full particulars.

Name _______
Street or R.f.d..
City or Town
State - .. __

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________ __.____________
Street or R.f.d._ __ ___________
City or Town_________ .______
State ______ !__________ ._'__

kurie nori aplankyti musių laukus 
Francuzijoj, aplankyt Shakespeare 
šalį, Skandinavimą, Žemę Vidur
nakčio Saulės, etc. Tai gyvenimo 
proga! Taip tai rodos; bet dar 
yra daugiau. Ši kompanija buda- 
vojasi nuolatiniam bizniui, pradė
dama naują laipsni augštos klesos 
jūrių keliavimo vienos klesos pa
matais. Kad taip galima padary
ti su pusėtinu Idai- uždarbiu jau 
paaiškėjo ir toliau išrodoma mu
sų knygelėje. Pamatysit kad ji 
yra labai žingeidi.

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

klausimus kur susiduria Bažny
čios ir Valstybės ar, visuomenės 
reikalai. Registruoja

I paskyrimus, moką jiems algas, 
!’’• tt.; turi santikių su konsis-

išvažiavę. Irjmo leidžiamus įstatymus, 
si anky avo, ūoj jį jajs vaigtybės gyvenimą: 
jr vyrai ir suKelda

Svečiai bijodamį^ 
io m,pkėdavo tiems U 
s kiek reikalaudavo i [

'Apgavikai suimti ’ 
jime, o byla peninti i

Seimo . leidžiamus įstatymus,

^Prezidentas yra galva vykdomo
sios valdžias.

I. Steigiamasis Seimas 
į- Jam priklausė feitatymd'avys- 
ftės teisė ir visos taip vadinamos 
Birverenė-3 teisės, trumpiau ir ai- 
škiau — jis vienintelis ir pilnas 
šalies šeimininkas. Susirinko 
1920 metų gegužio 15 d. Susi
nėjo iš 112 žmonių rinktinių- 
latstovų įvaikių partijų. Dau- 
Igumą sudarė -krikščionįs-demo- 
kratai su Darbo Federacija, pas-

[šyvi Dolariai
kriminalio skyrin, 

ai suėmė netikrų dd ■ 
Įėjus — Kauno paį* 
:ą S. Penkaitį ir j 
Tuodu skleidę nėtikn^™ sekė sociaiistai-liaudibinkai 
s po 20 dolarįų. Ji j 
lūo tikrųjų esą Itb' 
tai padaryti tegalį d I 
ovai. i ’ t

girnai Kaune 
miesto valdybos kriti 
:yriaus žiniomis, ss 
yje 1923 m. vagystį 
atlaikyta intariami t [ 
35.; vasario mėn. tai 
ių, sulaikyta — lot f 
ovo mėn, buvę 48 n 
laikyta — 55 asmaį i

su Valstiečių Sąjunga, Social 
'.Demokratai, žydai, Lenkai, ir 
Vokiečiai. Seimo pirmininku 
buvo p. Stulginskis. Seimo rū
mai Kaune (Gimnazijos g-vė No. 
I).'

II. Prezidentas
Tuo tarpu Lietuvoje yra tik 

laikinai einantis Prezidento par
eigas — Steigiamojo Seimo pir
mininkas p. Stulginskia. Jo rū
mai Kaune, N. Vilniaus g-vė 

■No'. 8.
III. Ministerių Kabinetas 

(Kaunas, Duonelaičio g. No. 50)
Jį sudaro visi ministerial ben

driems svarstymams ir rišimui 
‘visų svarbesniųjų Valstybės gy
venimo klauteimų. Dabartinio

:ojo” Rupejniii 
Telšių ap. — Vert, 
y musų dvasiškas til 
ikykWs paūkelbf kii| Ministerių Kabineto Pirmininlcu 

1 yra Inž. Galvanauiskas. Dabar 
f Lietuvos yra sekančios ministe- 
į rijos:

1. Vidaus Reikalų Ministėri- 
ja'(Kaūnasf Laisves‘Al.'No. L9).

Vidaus Reikalų Ministėris 
i tvarko valtsybės gyvenimą to- 
į sę srityse, vy|kdo tuos įstaity- 
» mūs, rūpinasi tais reikalais ku- 
L rie liečia piliečių apsaugą, vie- 
į tos savivaldybę, sveikatą, dar- 
.. bą ir visuomeninę arba taip va- 
k dinamą socialę apsaugą ir tiky- 
[ bą. Sekmin'gesniam darbui Mi- 
I nisterija turi ir atskiroms jo 
į sritims atatinkamus (įkyrius, 

taip vadinamus departamentus.
a) Piliečių Apsaugos Depar- 

L tamentas. — Jis yrą Vidaus Rei- 
r kalų Ministerijos rumucfce.

Departamento Direktorius, 
; kaipo pagelbininkas Vidaus Rei- 
į kalų Minisiterio šioje piliečių ap- 
f Saugote darbo srityj, ta j a apsau

ga ir rūpinasi. Jis. tvaiko visoj 
Į šalyj miliciją ‘ir paprastąją ir 
i tam tikrą, sekimui, gaudymui 
■ žmogžudžių, plėšikų; vagių-, ar- 
r ba taip vadinamą kriminalinę. 

Be to rūpinaisi pasais. ‘
r ' b) Savivaldybių Departamen- 
e tas (antrašais tas pats), šis 

Departamentas, kailp rodo pate 
1 užvardinimas, rūpinasi išimti

nai vietės savivaldybės ,reJka- 
f lais. Jis privalo sekti kad rin- 

ikimai Į savivaldybės visur mie
stuose ir apskrityse butų teisė- 

į ti,atsitiktų Matymams; kad vi- 
! sur vienodai jos suprastų savo 
L teises ir pareigas; kad jų veiki- 
t mas neišeitų iš jų teisių ribų. 
[ Pagalbaus, kad iš jų teisės nebu- 
• tų keno nors teauvaliai siaurina- 

I ma-
c) Sveikatos Departamentas. 

Į — Taip pat Vidaus Reikalų Mi- 
į nisterijos romuose. Jis rupi- 
| naši išimtinai šalies sveikata. 
L Prižiūri kad gydytojai, viaiisti-

i ninkai, feldšeriai butų žmonės 
L išėję tinkamą mokslą, o ne kokie 
I nors apgavikai; kad gydymas 

. ir tiekimas vaistų butų sąžinin- 
; gas, kad butų panaudota visos 
f priemonės kobrai su užkrečiamo- 

. mis ligomis, ir tt.
d) Darbo ir Socialės Apsau- 

I gos Departmentaa. — šis De
partamentas rūpinasi bendrai vi-

į su kuo kas tik liečia darbą; Jis 
f derina santikius darbininkų ir 
į darbdavių kad nebuitų nei nuo- 
[ stelių darbdaviams nei išnaudo- 
į jimo darbininkų; riša \:sus tarp

Seimą sugriovę, Iūh 
ame Valstiečius L® 
Tai .dabar — sakomi 
įiųvus į Valst. L» 
dievių rankas pvaa 
į susirinkti į kleboni- 
:i. Bet į pasitariau 
; norėjo eiti, o tie fa- į 
išgirdę kad kunigėli į 
:arpo ką nors paste j 
les konferenciją, at- Į

Galų gale keli»į 
>ti, bet pasakė kai 
era nepadarysią, j»; 
eparvešią, nes nieki į 
Važiuoja tik del ti [ 

lis liepia.
damas (siuntimu de I 
gelis pamiršo dušą I 
bažnyčioje tuo tarpi i 
Uos Jaukė ganytoji : 
isą eilė žmonių, be! 
ui ir jie sumanėte- -

į klebonijĄ.' Bet; 
•jęs pabučiavo tani- 
ir paklausė ar šias- į 

jis klausytį išpažč- 
g žmonių laukia, ta 
sčiai atsakė: Tegd 
r čia turiu žmoną I 
id 'laukti žmonės Ši 
pasibaigė nuskyli- 1

į. Tai šitaip jie m i 
^reikalais!
et. Ukin.”)

o Paroda
d. 'Kaune Seimo n- 
daryta Meno Pato- i 
engė Meno Kūrėją 
ištikote sekcija. Pa-Į 
irininga išstatytas 
tatyta tapybos ta
kų M. Dobužinskio, 
s-švedės, V. Dube- 
džio'kienė's, V. Di- 
raldiko, J. Januliu 
lės, E. Jenerio, P. 
Kairiūkštytės, E.
Zaleskaitės, Me- 

šHeikos, K. škle-
b, A. Varno ir A 
rus. Skulptūros 
tyba iš gipso, mo- 
turiniai Ant. Alek-

G. Bagdonavi- 
nšos. Be to, liau- 
Tiuje yra įvairią 
u ir ki't. Parodą 
ia (prakalba Res- 
i'deritas. Operos 
•jo tautos, ir me-

nuo gegužio 1 d. 
taigi gana ilgs

Be to riša tarptikybinius klau
simus.
2. Krašto Apsaugos Ministerija 
(Kaunals, Gedimino g. No.' 19) .

Krašto Apsaugos Ministeris 
savo įsakymais ir parėdymais 
tvarko visą kariumenę per spe
cialistus kiekvienoje darbo sri
tyje. Atskiroms darbo sritims 
yrą tam tikri skyriai:

a) Generalis štabas (Gedimi
no g. No. 19). — Per savo ata
tinkamus įkyrius generalinis 
štabas rūpinasi kariumenės 'ap
mokymu, geresniu'jos paruoši
mu karės tikslams, -karės mok
slo vytetumu, karių švietimu, pa
tiekimu kovų (operacijų) planų, 
jų vykdymu ir panašiais reika
lais, '

b) Sanitarijos Skyrius (Vy
tauto prosp. 59). — Sanitarijos 
Skyrius tai bemaž tas pat kaip 
Vidaus ( Reikalų Ministerijas 
Sveikatos Departamentas; tik 
Sanitarijos Skyrius rūpinasi iš
imtinai kariumenės sveikata. Jo 
žinioje visi karės gydytojai, ka
rės ligoninės, perrišimo ir eva
kuacijos punktai, ir ft.

i) Vietinės Kariumehės Bri
gada (Brigados štabas, Gedimi
no g. 34). —■ Vietinės Kariume- 
nės Brigadą susideda iš visų 
miestų ir apskričių komendan
tūrų; Etapo Skirstymo1 (punkto, 
Drautemės Batalijono, karės ka
lėjimo, Belaisvių stovyklų ir ki
tų mažų dalių. Brigados Vadais 
prižiūri komendantų darbuotę, 
ją vienodina; ir taiko prie įsta
tymų savo įsakymais ir aplink
raščiais.

Be to prie Brigados yra Mo
bilizacijos Skyriiis, kuris regu
liuoja klaulsimą ėmimo naujokų, 
y ėda, mobilizacijos reikalus ir at
skaitomybę paliuoteuOtų atsar- 
gon ir apsaugon; nagrinėja ir 
riša prašymus ir skundus pa
duodamus sąryšyje su ėmimu 
naujokų ir mobilizacija.
3. Užsienio Reikalų Ministerija 

(Daukanto g. 11). — Užsienio 
Reikalų Ministerija veda visus 
reikalus kurie liečia Lietuvos 
s-antikiute su kitomis valstybė
mis. Ji įgina užsienyj bendrai 
reikalus visos Lietuvos kaipo 
valstybės, taip, pat ir reikalus 
atskirų Savo piliečių, draugijų, 
bendrovių, ir tt., veda visokia- 
riopas derybas, daro sutartis. 
Tam tikslui ' ji užsieniuose turi 
savo tam tikras atstovybes.

(Bus daugiau)

Užmušė jystė
Kelyj tarp Jurbarko ir Smali- 

ninku užmušta Maž. Lietu-vos 
Gelbėjimo Komiteto narys Šu
kas. Kokiu tiksiu jis nužudy
tas dar nesužinota. Spėjama 
kad jį užmušę Vokiečiai už jo 
darbus ‘Lietuvos naudai.

Netikri Pačto Ženklai
Klaipėdoje susekta netikrų 

pašto žen-fclelių (firbėjals Folde
nauer. Jis ir spaustuvninkas 
Klemovskis, kurio spaustuvėje 
ženkleliai buvo dirbama, paso
dinti kalėjimam

(“Trimitas”) - !;
:•

NAUJIENA Cleveland© LIETUVIAMS
Atidarė naują Paveikslų Studiją Lietuviams 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 Yorke. Darbą padaro gražiai nž numažintas kai
nas.’ Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja natūralesnis 
Spalvomis. Viskas garantuojama.

J, J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas

6.905 -SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės

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

1197 East 79th Street Cleveland; O.
Tarpe Superior ir St. Olair Avė.
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VIENYBĖS” 
AGENTŪRA

‘ Lietuvos Kariumene
Kas

Kas

Kas

(
Vyriški ir Moteriški 1 

ČEVERYKAI
Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai
tės. Naudokitės šita proga — 
Lietuvių išdirbystės Over-Globe 
Ceverykai drūtai padaryti ir 
gražiai tinka ant kojų, šitas 
yra tik vienas Lietuviškas Sto
ras čeverykų Clevelande.

MEYER MILLER6311 St. Clair Ave.

O nelaime 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles 
pleiskanų mirtinąjį priešą, 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekoae, arba prisiųa- 
kite "Se. tiesiai į labaratoriję.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tb St. 

Brooklyn, N. Y.

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apines 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

KELIAUK LIETUVON 
IR Iš LIETUVOS 

per
‘VIENYBĖS’ AGENTŪRĄ 

VIENYBĖ parduoda laivakortes 
ant visų greitų laivų ir parūpina 
keleiviams reikalingus popierius 

Į* sugryžimui Amerikon.
VIENYBE prigelbės jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir su
teiks reikalingą patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; parduo
da čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramais Lietuvoje._
mo,Xąnz'toąu——sustojimo—G. _ .SLAIVASLL

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

KELIONĖS KNYGELĖ VISIEMS DOVANAI. 
Adresuokit:

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Išplauks Liepos-July 4 d
Iš Amerikos i Klaipėdą ir Lietuvą

Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir nėr 
piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia 
gautais’ valdžios pasportais, o ne-piliečiams mes pagami
name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga
lima išbūti Lietuvoj 6 menesius laiko ir sugryžti į Suvie
nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui.
Ruoškitės ant Liepos 4 dienos — ir kreipkitės į “DIR
VOS” AGENTŪRĄ parengimui jums laivakortes ir vi
sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turėti 
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 vandenį 3-čia Klesa - $107,00
Tai yra iš New Yorko iki Klaipėdos.

Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite:

“Dirvos” Agentūra

iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?
.Lietuvos Kariumene

saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumene
palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos- Kariumene
Ką reiškia “LIETUVOS KARIUMENĖ”?

Veikalas “LIETUVOS KARIUMENĖ” turi 100 gražių 
paveikslų; yra tai pirmutinis paminklas kokį pastatėme 
pirmutiniams Lietuvos karžygiams aukojusiems Lietuvos 
Laisvei savo kraują ir gyvatetį.

Lietuvos Kariumene
Atrasite aiškiausius aprašymus visų tų sunkenybių kokias 
pergyveno Lietuva kurdama savo Valstybę ir organizuo
dama savo kariumenę.

Lietuvos Kariumene
Taip kaip veidrodis parodo musų -žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais, Lenkaite.

Lietuvos Kariumene
Didelio formato, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpinti tarpe teksto daro įstpudį kaip 
kokio brangaus albumo. Tuose paveiksluose rasi nevieną 
pažįstamą sau asmenį ar tai Lietuvos Veikėjų tarpe, arba 
tarpe Lietuvos kareivių ginančių Lietuvos Laisvę ir Ne
priklausomybę nuo Lietuvės priešų;

Lietuvos Kariumene
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su prisduintimu kainuoja ...................;
Ta pati odos apdarais.................. .’............................../
Ta paltį odos apdarais, paauksuotais kraštais . ...

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresų:

“DIRVOS” KNYGNAS
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Pranešimas

STEAMSHIP COMPANY
1 (Incorporated)

BOSTON, MASS.

Pranešą jog jau Rengiama Viskas 
Reikalingo Mėnesiniams

$110 Į Abu Galu Pasivažinėjimams Europon
Boston—Southampton

$116
VIENAN GALAN $65

Sujungiant i
London, Liverpool, LėHavre

Boston—Gothenburg 
1 $138

VIENAN GALAN $75
Sujungiant i

Christiania, Stockholm, Danzig 
Riga, Hellsing, Copenhagen

V1RŠMIN6T0S KAINOS APIMA GEL2KELIO LĖŠAS IKI 
PUNKTŲ ŠIAURĖN TAIP. TOLI KAIP STOCKHOLM

Ši Kompanija planuoja pergabenti apie du tūkstančiu pasažierių 
kas mėnuo. Pasirengk pasivažinėjimui šios vasaros bėgiu.

Pasažierių gvvastįs bus apsaugota 
VISAD-ŠILTAIS SAUGIAIS SIUTAIS 

kurie sulaiko nuo nuskendimo ir apsaugoja nito peršalimo

Kelionė i abu galu, su visais ap
mokėjimais ant laivo,1 hera išlai- 
desnė kaip yakacija 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

MES TAIPGI JUMS PARODYSIME KAIP GALIT 
PASTOTI DALININKUPLAČIAUSIA KALBAMOS 

ĮSTAIGOS NEGU IKI ŠIOLEI.
Iškirpk ir pasiusk mums su savo vardu ir adresu
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Kolei kvota dar neuž- 
I pildyta, kurie norit par-jKas Girdėt Clevelande-Apielinkese L .

E į i sitraukt savo gimines iš
s i Lietuvos ateikit į “Dir- 51 ” A  11 _ j - __

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Liet. Moterų Globos Komiteto 
Clevelando stkyriau's balius per
eitą nedėldieni išėjo labai gra
žiai ir pasekmingai. Balius bu
vo gana įvairus, -su daug juokų, 
žaislų ir dovanų. Buvo taip va
dinamos “Skrajojančios vestu
vės”, už daugiausia apsivedimų 
buvo duota dovanos; duota do
vanos už geriausią pašokimą 
klumpakojo, Vaškui valco.

Publikos bų-vo į pora 'šimtų.

Pereitą savaitę lan'kėsi “Dir
vos” redakcijoj Kun. .J.'L. Ma
žoms, Šv. Marijos L. T. Katali
kų parapijas klebonas (iš Det
roito.

Šioj seredoj buvo atsilankęs 
gerb. J. V. 'Liūtas, Sandaros 
Centro pirmininkas, 
U. S. Lines reikalais.
žo iš Chicagos, kur šalip biz
niukų reikalų matėsi ir su tau
tiniais veikėjais.

Gerb. Liūtas apleido Clevelan- 
dą tą pačią, dieną vakare.

važinėjąs
Jis gry-

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
mėnesinis susirinkimais atsibus 
'birželio 3 'd., Flynn salėj, 5309 
Superior Ave., nuo 2 vai. po pie
tų. Nariai malonėkit atsilanky
ti kuoska'itlingiauls'ia, neis yra 
svarbių reikalų aptarimui, lir -tie 
.kurie nesat užsimokėję atneškit 
savo duoklės už visą metą iškafl- 
no. Taipgi šiuomi pranešama* 
jog yna mirę du Draugystės na^ 
rįai, Antanas Antanavičius ir 
Antanas Klimavičius, ir dar vie
no nario moteris, taigi malonė
kit ’atsilankyti ir iržlsimokėt savo 

’ mokestis kad nel iktum et suspen
duoti. J. Rukšis,
Užrašų sekr. 3101 Church Av. 

Tel. Lincoln 4646-R.

vos” Agentūrą bile dieną 
l ar vakare, ir čia gausit 
Į visas informacijas apie 
atitraukimą saviškių iš 
Lietuvos.

Kurie pirmiau išsiųsit 
laivakortes tų gimines 
bus pirmesni ant Kpnsu- 
lo listo išleidimui išva
žiuoti.

NAMAI IR LOTAI
PARSIDUODA pigiai.

Naudokitės šita proga — aš tu
riu ant East Side daug namų ir 
500 Lotų visai nebrangiai par
duoti. Pas mane pirkdami- su
taupysite sau pinigui

J. A. PEČIULIS 
1219 Ė. 83rd Street

NAMAI NAMAI NAMAI
Netoli E. 90 ir Superior, 2~šeim. 

šonas-šonu namas, 6 kamba
riai kožnam, kaina 311,000. Kei
kia įmokėt 83,000.
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, . 5 dideli 
kambariai kožnai, garažius, iš 
šono įvažiavimas. 88:500. Ant 
išmokesčio;

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO I 
t į Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų 

Wtn. Abel Salėj 7017 Superior Ave., 
įžanga Dvkai — Kolektų Niekad Nebus 

----------- ‘ 1 Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:
MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS --------- 25c .
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ ---------- ■ 25e r 
KA ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ........................ r - - 15c Lt

Kreipkitės į ^Sargybos Bokštas” 18 Concord St. Brooklyn, N.Y.
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PARDAVIMAI
KAS NORI GREIT PIRKTI AR 

PARDUOTI AR MAINYT 
Namus, Lotus, Farmas, Bučerncs, 
Grosemes, Automobilius ir kit.

biznius —
Jeigu turit koki namą išmokėję, ga
liu jums išmainyti ant didesnio namo, 
loto, bučernės, grosemes, automobilio, 
ir automobilius mainau ant namų. 
Dar kas jieškot pirkti turiu visokių 
namų didžiausius bargenus pasisky- 
rimui visose Clevelando dalyse.

Patarnavimas greitas ir teisingas. 
Ofisas atdaras nuo 9 
pietų. Po pietų nuo 
Septintadieniaiš nuo

GEO. KAUPA *
Lietuviška Pinigų

Laivakorčių Pardavimo Agentūra 
6603 ST. CLAIR AVE. 

Cleveland

6 kambarių pavienis, su 2 gara- 
džiais, ant E., 85 netoli Supe

rior. $6,200. Reikia $1,000 įmo
kėt, likusius ’po $50 mėnesyje.
E. 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 I 
pavienis namas užpakalyj. In-1 
eigos $175 į mėn. Kaina $-14,500. | 
Ant išmokesčio.

vai. ryto iki 12 
2:30 iki 8 vak. 
9 iki 12 vai.
COMPANY 
Siuntimo ir

GROSERNĖ, MĖSINYČIA IR 
BUDINKAS PARSIDUODA. 
KREIPKITĖS VAKARAIS, 
sekančiu antpašu: (22)

1327 E. 81st STREET

Randolph 237-7

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

DR. J. T. VITKUS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu 

Ofiso valandos: 1—3 ir 7-4 
Telefonas: Randolph 188

1286 NORWOOD ROAD
Kampas Superior prie E; 65

Virš Aptiekos

WWVSMWWWVWWWB
I LOUIS EISENBERG' 
STuri Geležinių Daiktų, Peflj 
į Kvaibų, Varnišių, Cinuoja, 
į Lieja ir Stogams dangai; 
į 1169 East 79th St. N. E. 
į Princeton 1337-K

No. 23

SLA. 136 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj birželio 10 12:30 
vai. po pietų, Lietuvių salėje, 
6835 superior Ave. Nariai ma
lonės visi dalyvauti suvirinkime.

J. J. žilis, Iždd-Raštis.

Whitfield, policisto užmušė
jas, dar vis nesugaunama, nors 
jo, pėdsakai surandama vakari
nėj pusėj už Chieagds. Jo Su
imta mylimoji, 16 mėtų mergi
na, tardoma Clevelande.; /,Ji kal
tinama už slėpimą prasižengėlio.

Kodėl taip. Nekurie Cleve
lando Lietuvių Namų ir Pasko
los Draugijos šėrininkai turi ko
ki tai nepasitenkinimą dabarti
niais tos Įstaigos' direktoriais. 
Tirtas Šėrininkas pereitame nu
meryje “Dirvoj” tarp 'kitko ra
šo kad metiniam stfsirinkime 
akcininkai nutarėm permainyti 
Draugijos vardą, bet dar 
šiai dienai senas vardas 
marguoja, žinoma, tas 
buvo nutarta, bet tamista 
sižvelgdamas į dalykus taip sa
kai, gal ilgą laiką -nesilankei mu
sų raštinėj ir nežinodamas tik
rai dalyko skubihies primesti di
rektoriams nesidarbavimą. Vi
sų pirma direktoriai turi dabo
ti draugijos turtą kad nepasi
darytų perdaug išlaikų. Nese
nai dar buvo taisoma užpakali
nis namas; šiuom laiku yra per
taisoma raštinė, tai išlaidų pa-i 
sidarė užtektinai. O bendrovės 
vardo iškabos permainymas nė
ra toks skubotas dalykas: para
šyti naują vardą ant lango kad 
visi matytų tai nereiškia kad 
jau darbas atlikta, nes reikia pa
keisti visi seni dokumentai nau
jais.

Direktoriai atlaikę posėdi par- 
sikėlė sau algas ir tyli, — sako 
Šėrininkfis. Matyt Šėrininkas 
tuo jieš'ko progos pašmeižti ne
patinkamas sau direktorių1 'tar
pe ypata-s.

Po metinio šėrininkų Susirin
kimo direktoriai laikė susirinki
mą paskyrimui valdybos, padali
nimui darbo tarp direktorių, už
dėjimui jiems atsakančių kauci
jų ir nifetatymnli algų darbinin
kams ir direktoriams, šėrinin- 
kas sako kad direktoriai pasikė
lė -sau algas ir tyli. Bet aš, už
imantis vietą kaipo direktorius, 
jokios algos pakėlimo negavau, 
■ir 'tikiu kad kiekvienas direkto
rius gauna tą pačią algą kaip 
praeitais rrietais, išskiriant tuos 
kurie dirba' raštinėj. Direkto
riai turi tiesą tvarkyti draugiją 
tinkamiausiu budu, ir nereika
lauja šaukti a'kcijonierių susi
rinkimo nustatymui darbininkų 
algų. Ar direktoriai turi rėkau
ti ant gatvės algas pakėlę' — 
tai butų vaikiška, ir pačiam ak-- 
cijonieriui nebūtų malonu.

Jei kas tamistai neaišku ma
lonėsite atsilankyt i mulsit raš
tinę 6712 'Superior avė. ir pa
klausti, o bus mandagia! paaiš- , 
kinta.

ir po 
tebe- 
tiesa, 
neat-

Pranas Dagilaitis.

Automobiliais gatvėse nuo 
pradžios metų užmušta jau 36 
žmonės.

Pereitos savaitės pabaigoj ir 
nedėlioj užmušta 4, 11 sužeista.

Columbus, O., nusižudė senu
kas čeveryikų taisytojas Ikaida 
jam pakelta renda ūž jo vietą.

Clevelando miestas sumanė 
pastatyti paminklą garsiausiam 
Amerikos vyrui, Abraomui Lin- 
cdln’u'i, buvusiam prezidentui, 
negrų išliuosuotojul ir didžiau
siam geradariui. Pinigai, pri
imama nuo visų — vaikų ir su
augusių. Aukos bus mažos, iš 
vaikų nelaukiama daugiau kaip 
10c., iš suagusių nedaugiau kaip

$1. Norima paminklą padaryt 
visų žmonių, ir visų aukotojų, 
pavienių ar draugijų, vardai bus 
ant paminklo pažymėta.

Aukos bus renkama visą sa
vaitę iki birželio 6 d. Tikima 
surinkt 330,000 iš mažų aukų 
tūkstančių /žmonių kurie gerbia 
Lincdln’o atminti.

Parsiduoda Namai
E. 185 St. — Lotas 50x135 — $1,800. 
1 šeim. stuba prie Super, ir 79, $8,000 

š. 8 kamb., Russel rd. $7,000. 
š., 12 kamb,, E. 81 St. $7,800. 
š., 10 kamb., Ansel rd., $9,700, 
š., E. 85 St., $10,500.
šeim., Giddings rd., $10,500. 
š., arti E. 79 ir Superior, 56,000.

arti E. 79 ir Sueprior, $8,000. 
prie Ansol rd., $8,500. n 
prie Ansel rd., $8,600.
E. 78 St., $9,000.
E. 92 St., $9,500.

prie E. 79 ir Super. $9,500. 
ant Ansel rd., $9,800

1
1
1

2
2
2
2
2

2

2
2

2
3
2

2

5 
7

šeim., 
šeim., 
šeim., 
šeim.', 
šeim., 
šeim., 
šeim., . . .
šeim., ant E. 79 St., $10,000. 
šeim., ant E. 82 St, $10,000. 
šeim., E. 130 St., $10,500. 
šeim., E. 174 St., $11,000. 
šeim., E. 85 St., $12,000.
š., arti E 79 ir Superior, $12,000. 
š., arti Ansel ir St. Clair, $12,800. 
š , 14 kamb.. E 74 St- $13,500.
š., arti E. 79 St., $13,500.
š., šonas šonu, E. 85 St., $13,500. 
š , prie E. 79 ir Superior, $20,000. 
š., prie E. 79 ?r Superior, $34.000.

V. GREIČIUS 
8014 Bellevue Avenue

VAIKAI
Lengvam, dirbtuvės darbai 

Kreipkitės
Standard Oil Co. Can Factory

2872 E. 33rd Street

1 šeimynos namas, 7 kambariai, 
viskas pagal naujausio intaisy- 
mo, parsiduoda pigiai. Atsišau- 
kit 7115 Duluth Avė.

MĖSINYČIA IR GROSERNĖ 
Parsiduoda. Senas išdirbtas bi
znis. Geroj vietoj. Pardavimo 
priežastis — išvažiuoju į Lietu
vą. Kreipkitės 8310 Pulaski av.
7002 Baker Court, prie E. 70 ir St.

Clair, ant rendos penki dideli kam
bariai, su skiepu, elektros šviesa, ga- 
zas, toiletas viduje. Renda $28 ant 
mėnesio. Klauskit ten pat ant vie
tos, suite 2, arba pas savininką 9607 
Parmelee avė. Eddy 7612-R.

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

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

$74000.00—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; furnasas, maudy
nė, elektra; dubaltavo^ augšto porčiai, 
$2000 cash. 1371 Lakeview Ro. arti 
Superior kam stoties.

$8500.00—šeimynų 10 kambarių 
modemiškas; 2 maudynės, skiepas; 
furnasas, didelis lotas. 837 Rudyard 
Road, N. E., už St. Clair arti London 
Road. •

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

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Gegužio 2 d. šukavo METAI nuo 
atidarymo šios bankines įstaigos, 
ir jos pastebėtinas augimas padrą
sina jos vedėjus pakviesti visus šio 
miesto Lietuvius padaryti ją savo 
bankiniu centru.
Nuoširdus patarnavimas žmonėms 
jų reikaluose, ir 5% už padedamus 
ant knygelių pinigus yra priežas- 
tįs del kurių kiekvienas stengiasi 
čia pasidėti savo pinigus.
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 pinigu iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

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

Pėtn

m o j

Subatoj
Birželio

NUO BIRŽELIO 1

Paned

Biržei
Prašykit 

Tellerio 
Taupytojo 

Dešimtukų

IncorjionrtA i849

(Society forSnninys
i n the City of Cleveland

PUBLIC SQUARB

Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 
mūras su 2 .ėimynų medine.

$25,000. Inmakėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
'Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cašh už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

Prospect 202.

Dr. T; A. Hanlen
dantistas tzi!

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1895 E. 9 Street 
ClcTelaad. Ohio;

Gydytojas ir Chirurgai 
DR. ADOMAS SZCZTOM 
. 982 E. 79 St., Cleveland, 0.

— Telefonai.—
Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 vai
cxxxxxxxxxxxx

VIDAUf
PRIEŽ

Tuli Noi
Butų

Riau

DZ
m DARI

Chorai, Solistai 
ir Muzikantai
DAINŲ IR MUZIKOS GAIDOS
Gaunamos “Dirvos” Knygyne 

REIKALAUDAMI GAIDŲ PAŽYMĖK1T JŲ AUTORIŲ 
MIKO PETRAUSKO VEIKALAI

Siu nakcialy (dzūkiška) .................... 
Jojau Dieną (dvi: augštam ir žemam balsui) 
Ko Liūdit, Sveteliai ? ......;..........................
Vai Aš Pakirsčiau ,........... ........
Už Šilingėlj .........;
Dovanojo (dzūkiška) .. . J...........
Skyniau Skynimėlį ............................................
Tykiai Nemunėlis Teka ...................................
Saulutė Raudona ............ 
Lihgo (Latviška) .. . . ............ . . .'............
Kregždelė (duetas prie piano. Žodžiai V. Kapso 

(Angliškai žodžius pritaikė P.' Presevage) 
Išleido Lithuanian Conservatory of Music, 
So. Boston, Mass.) ......... j

Žalčio ir Gulbė-Dievaičio Duetas (iš op. “Egle- 
Žalčių Karaliene”. Angliškai žodžiai R. Ka
ružos) ........................ i............

Jaunosios Daina (iš op. “Vestuvės”; Angliškai 
žodžius pritaikė Anna Lutkus) ...... .

Birutės Daina (aria iš op. “Birutė". Angliškai 
žodžiai Anna I-ntkus. Solo ir pianui) 

Girių Karalius (I veik, fantastiška opera) ... 
Aras (kvartetas) ...................... 
Neverk pas Kapą (mišram chorui) ................
Metai po Metų (vyriškas kvartetas) .............
Oi, Rūta, Rūtele (solo) . .. .............. 
Pasaka (solo) ..................... . .......
Nokturnas — Ačiū (solo) .................. 
Kur tas šaltinėlis (solo) ................ 
Vai, Verčia, Laužo (solo) ................... 
Lietuviškos Dainos (mišr. chorui) II sąs. .... 
Gamta Graži (4 lygiems balsams) .......’... 
Skambančios Stygos (duetas) ........ .......
'‘(.ietuviškos Dainos" — šeši sąsiuviniai — ke

turiems mišriems balsams, 4-riėms lygiams 
balsams, ir duetams. Viso 70 dainų. 89 p.

“šventoji Naktis” — trijų Aktų .operetė, solo 1 
sopranas, 4 tenorai,, 2 baritonai, 1 basso, 
choras, piemens, angelai; Mirtis, Kainas, ir 
kiti.- Pusi. 41. .. ..................

PENKIŲ METŲ KANKLĖS vienoj knygoj. Joje . 
31 Solo, 13 Duetų, 5 Kvartetai, 10 šokių pianui 
ir smuikai. 190 puslapių.

J. NAUJĄLIO VEIKALAI
Meilė Tėvynės Nemari (duetas) .................i.
Nokturnas (pianui, arba galima pridėt žodžiai:

“Močiute Mano”) ......................................
“Lopšinė Daina” (solo) Baritonui, ar mezosopr. 
“Barkarola” (solo), Baritonui ar mezosopranui 
“Kad Širdį Tau Skausmai” (solo), bar. ar ” 
“Giedai Gaideliai”] “Ant Kalno Rugiai”, ir “Oi

Žiba Žiburėlis”, 3 dainos mišr. chorui —.

lygiams balsams) ...

(solo) ......... .
Gimę (chorui)

ir šėriau Žirgelį (mišr. chcrui).. 
Mergužėle ir Einu per Dvarelį 

chorui) ......i ............ . 
aš, Mergele (solo) ............ 
chorui) .....................

ST. ŠIMKAUS VEIKALAI
Ant Tėvelio Dvaro ir Tykus Buvo Vakarėlis 

(mišram chorui)
Aš Jojau Per Girelę ir Žaliuok, Rūtele (m. ch.) 
Atsisveikinimas su Giria (mišr. chorui) ...... 
Aš Įsivilkčiau Čigono Rūbą (duetas) ....... 
Atsisveikinimas su Tėvyne (mišr. chorui) .. 
Darbininko Daina (mišr. chorui) ........... 
Era Mano Brangi (baso solo) .............. 
Kaip Raiba Paukštutė (solo) .............. 
Ilgu, Ilgu (keturiems 
Kareivių Daina (trio) 
Kur Bakūžė Samanota 
Lietuviais Esame Mes 
Lopšinė Daina (solo)
Mes Padainuosim (mišr. chorui) ...
Motule Mano 
Nesigraudink, 

(mišram 
Ne del Tavęs 
*H.Aiis (mišr.
Oi, Greičiau, Greičiau (solo) ................ 
Oi Kas (Apleidžiant Tėviške —- solo)......... 
“Dainų Dainorėlis” (Liaudies dainos trims ir 

dviem lygiem balsam, skiriama musų mo
kykloms ), 30 dainelių . ... ............

°aukštuželi Skrajūnėli (mišr. chorui) ....... 
Plaukia sau Laivelis (duetas) ..... ......
Pamylėjau Vakar; Vai • Varge, Varge ir Vai Pu

tė, Putė (solo) .......... ............ 
Saulutė Tekėjo (duetas) ................... 
Sėdžiu po Langeliu ir Per Girią, Girelę (m. ch) 
Šią Nedėlėlę (mišr. chorui) . .............. 
Scherzo (tik pianui) ................... .. 
Sunku Man Gyventi (solo) .............. . 
Vakarinė Daina (mišram chorui) ..........

Štai Jums
Muzika ir Dainos

Važiavau Dieną ir Vai žydėk, Žydėk (mišr. eh.) 
Vai Gudri, Gudri; Pavasario Trumpa Naktužė 

ir k. (mišram chorui) ...-.........   .'.
Vai tu Žirge ir Per Tamsią Naktelę ........ 
Vienas Žodis ne Šneka (mišriam chorui) ....

30c 
60c 
20e 
20e 
30c 
15c 
15c 
15c 
25c 
15c

30c

75c

J. T. KELPŠOS VEIKALAI
Ne Margi Sakalėliai (ir Lenkų ir Rusų kalbom) 

■olo) .,.................. 1
Lietuvos Himnas (solo) ................ 
Mergvakrio Daina ir Ei, Teveli (mišr. ch.)1 .. 
Aš Pas Teveli ir Močiute Mano (mišr. ch.) .. 
Aš Toli Nuleista ir Tris Džienas (m. ch.) .... 
Balnok; Tarne, Žirgelį, ir Gerkim, Broliukai .. 
Močiute, Miego Noriu ir Ei, Varge (m. ch.) ..
Kad aš Buvau Mergelė ir Atlėkė Sakalėlis (m. ch.) 
Oi tu, Lakštingala ir Vanagėlis Tupėjo (m. ch.) 
Eisiu.'į Girelę ir Ui, ui; ui. Dieve (mišr. ch.) .. 
Keturi Suktiniai (pianui) .......................
Gailesčio Giesmė (trio) ..................................
Ąšperges Me (trio) ..........'.................... .
Mozurka (Lietuvaitė — pianui) ....................  •
Pasaka (pianui) ......... . . .'...............................J.
Tautiški šokiai: Kepurinė ir Klumpakojis (pia.)

I Taut. Šokiai: Suktinis, Našlys ir Noriu Miego ”
35c Trįs Liaudies Dainos (pianui) ........................

7k 
Ne 
J5e 
35c 

I35ė|' 
35el 
35e!
85c Į
35c | 
jfc r
25c 
50c 
60c 
60c 
60c
50t 
50:

30c 
3.00 
40c 
50c 
40c 
50c 
80c 
75c 
75c 
50c
25c 
50c 
50c

1.50

1.50
yra

$5.00

75c

60c
50c
50c
60c

30c

35c 
30c 
60c 

1.00 
1.50 
60c 
50c 

1.00 
60c 
60c 
50c
75c 
60c 
30c 
30c

30c 
50c 
60c 

1.00
1.00

60c
30c
75c

75c 
25c 
30c
25c 
60c 
60c
60c

A. ALEKSIO VEIKALAI
Ak, Myliu Tėvynę (solo) ................................
Graži čia Giružė (solo) .................. 
Ginkim Šalį Lietuvos (mišriam chorui) ___
Meile Uždegta Krūtinė (solo) ............ 
Meilė (solo) ..................................... . .
Mes Grįšim Ten (mišriam chorui) .... .... 
Lietuvos Vyčių Himnas' (solo) .............. 
Visuomet Širdis Surakinta ................................
Bcrnužčl, Nevesk Pačios (1 balsui, prie piano) 
O, Pažvelgki, Mieloji- ” ......
■Skrenda, Lekia Musų Mintjs (dviem balsam ” 
Trisdešimts Lengvų (a capella) duetų ...........
Pirmyn į Kovą už Tėvynę (mišram chorui) ... 
Giesmė į šv Kazimierą (mišram chorui) ..... 
Keturiolika Dainų (mišram ch., vienoj knygoj)

C. SOSNAUSKIO VEIKALAI
Kur Bėga Šešupe (mišram chorui) .......... 
Karvelėli (mišr. chorui) .......'..................
Lėk, Sakalėli (mišr. Chorui) .......................< ..
Užmigo Žemė (mišr. chorui) .............

L. EREMINO VEIKALAI
“Lyra" No, 1, telpa šios dainos: “Liuosybė”, 

“Liepa”. “Pavasario Daina”, “Keliąs tarp 
žvaigždžių”. (Vyrų, moterų ir mišriems 
balsams) .... '.....................L....................

“Lyra” No. 2, telpa: “Atsisveikinimas su Gi
ria”, “Palik Sveika”, "Daina”, “Internacio
nalas” (vyrų, moterų ir mišriems chorams)

“Lyra” No. 3,-telpa: “Darbo Giesmė”, “Tiroliu 
Kalnuose", “Uošvio Dukrelė”, “Medinčiaus 
Išjoįimas” (vyrų, moterų ir mišriems ch.)..

Dainos, sutaisltos ant keturių balsų. Surinko
Ereminas. Tilžėje 1902, pusi. 82, Drūtai gražiai 
apdaryta .'..............................................  ,

L.

ĮVAIRIŲ KOMPOZITORIŲ
Gruodžio: “Ei,"'Jaunieji” (mišram chorui) ...

” “Jura ir Mergos” (solo) ......... - 
“Burtai” (solo “Tupi šarka”) .........'... 
“Mylėk” (solo,' “Darbupkit, Trusk”) ....... 
“Visur Tyla" (solo) .i....................... '. ....
A. Kačanausko: “Sudiev, Lietuva” (mišr. ch.) 

“Už Klystančius Žmones" (ario- 
z.a, tenor solo) ........................

J. Žilevičiaus: “Laisvės Daina” (mišram cjiorui) 
Kun. T. Brazio: “Musų Dainelės” I dalis, dviem 

ir trims lygiems balsams, 30 dainelių .
“Musų Dainelės"/ II dalis, ketu

riems balsams, 40 dainelių ...............
“ “Giedojimų Mokykla”, vadovėlis 

chorų dirigentams, mokytojam ir mokiniams 
Grigbnio: “Žaidimų Vainikas” (vakarėliams 
ir gegužinėms), 102 dainelės................

Kankles. Liet, dainos, Dr. V. Kudirkos, 4 vyriškiems 
balsams sutaisytos, čia telpa 18 dainelių. 
Tilžėje 1895, pusi. 24 .................... 

Revoliucijos Giesmės — prirengtos vyrų chorams, 
dviem, trims ir keturiems balsams. Boston, 
Mass, 1908, pusi. 16.................................

Vitauto Koncertinis Maršas (P. Stankevičiaus) ” 
Lietuvos Himnas (A. Kočanovskid) pianui ... 
Išsimokinimas Gaidų ant visokių instrumentų, 

ir dainavimo. Parašė J. A. Baronas..
•‘Pumpurėlis” — Operetė Muzika A S. Pociaus, 

Chicago, Ill..............................................

J.

M.

DIRVA’
7907 Superior Ave. Cleveland, Oh$

Ydurigsto 
sės geležies 
sako jog jos 
mų net už 1 
lingam nau 

Beveik vi 
kia dideliu 
■darbius išps 
mėnesiais ii

Chesapea 
lio dirbtuv: 
jdgij pakdli 
valandos, 
darbininkų

Kitų vali 
kelių dirbti' 
užvedė derj' 
dėsnio mdk 

Pehnsyly 
' jiems darb 

gos po 2 M

Chicagoj. 
'darbo tary 

m* įsakymą 
, žkėlhti pai 

vėse darbą 
tūkstančių 
lio dirbtai 
gėlžltelių c 
vną buvo ' 
dabar sav 
60 dienų

Pittsbui 
ihtemacio 
Mine imi; 
priversti * 
nacionalizs 
dimą penk 

i tėję po šei 
atlaikė savi 
gė savo oi 
Tas komitet 
unijos ribos 
ja turi 600,(

Bicknell, 1 
kasiai buvę 

: vžgriuvimo ! 
išgelbėta po 
jieškojimo. 1 
%ado greitu©; 
žemes ryna p 
vo paduota n 
Per tą pačią i 
niy pradėjo 1 
teris nuramini 
nytu jog jie j

Columbus, i 
tfeljjkloje ūž 
niiikai nupuolę 
mos kur jie rei

Prie Greenwi 
traukiniui nuo 
iSy užžiurėtoj; 
Smerius ir pečl

Albany, N. Y, 
ii gatvekarių d 
thėmimuose kel 
suleista.

Madison, Wis, 
taljąnas regulia 
samdjino agent 
streiklaužių pri{ 
konstitucijos ir 
slieką po senoi 
aus galimą rink 
ktaiku vietas.

Spv. Valstijos 
kuoja daugybės 
tratuodamį prieš 
tivėje daugelio d; 
mintis karės lail 
jama greito jų p

New Yorke, a' 
OOOprotestonų, k 
religijų išvien p; 
kimų geležies ir 
nusistatymą prie 
Hunui dvylikos 
dienoje.

Buenos Aires. 
Cjftifaus auginio 
rinkų Streikas i 
tynės, kuomet ar 
tafetančio streik 
penkių dirbtuvių 
ris kurie atsisaki 
ir sumušė juos, 
pasiųsta kartum


