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Youngstown, O. — Didesnė- 
•sės geležies ir plieno išdirbystės 
sako jog jos turi dikčiai užsaky
mų net už liepos mėnesio reika
lingam naudojimui.

Beveik visos. išdirbystės vei
kia dideliu saiku, kitos turi iš- 
darbius išpardavusios nėt šešiais 
mėnesiais iškalno.

Chesapeake and Ohio gelžike- 
15o dirbtuvių darbininkai gavo 
•algų pakėlimą po 2 centu ant 
■valandos. Keletas tūkstančių 
darbininkų tuomi paliesta.

Kitų vakarinių valstijų gelž- 
kelių dirbtuvių darbininkai irgi 
užvedė derybas reikalaudami di
desnio mokesnio.

Pennsylvania gelžkėlio įvai
riems darbininkams pakelta al
gos po 2 centu į valandą.

Chicagdj, valdžios gelžkelių 
'darbo taryba suspendavo savo 
.ąsakymąlįįew.York Central gel- 
žkeliui panaikinti savo dirbtu- 
iyėse darbą nuo štukų. Apie 10 
tūkstančių darbininkų to gdlžke- 
lio dirbtuvėse dirbo nūn štukų, 
gelžkelių darbo tarybą tą siste
mą buvo, Įsakius panaikint, bet 
dabar savo Įsakymą atšaukė ant 
60 dienų mažiausia. *

Pittsburg, Pa. — Progresivis 
intemacionalis komitetais United 
Mine unijos, (kurio tikslu .yra, 
priversti visą tą uniją įstoti už 
nacionalizavimą kasyklų ir Įve
dimą penkių dienų darbo savai
tėje po šešias valandas į dieną, 
atlaikė savo konvenciją ir užbai
gė savo organizavimosi darbą. 

“Tas komitetas laikysis didžiosios 
unijos ribose. Angliakasių uni
ja turi 600,000 narių.

Bicknell, Ind. — Trįs anglia
kasiai buvę Įkalinti žemėse po 
■užgriuvimo kasyklos, laimingai 
išgelbėta po beveik 80 valandų 
jieškoiimo. Išgelbėjimui jų nuo 
bado greituoju -buvo Įleista per 
žemes ryna per kurią jiems bu
vo paduota maisto ir vandenis. 
Per tą pačią ryną vyrai iš pože
mių pradėjo kalbėti į 'Savo mo
teris nuraminimui jų kad nema
nytu jog jie jau žuvę.

Columbus, O. — Marmuro 
skaldykloje užsimušė du darbi
ninkai nupuolę 40 pėdų atigštu- 
mos kur jie rengė vandeniui ku
bilą.

Prie Greenwich, O., nupuolus 
traukiniui nuo relių užmušta 1 
relių užžiurėtojas ir sužeista iri-, 
Snierius ir pečkuris.

Albany, N. Y., sustreikavo vi
si gatvekarių darbininkai. Su
sirėmimuose keletas darbininkų 
sužeista.

Madison, Wis. — Valstijos Įs
tatymas reguliavimo darbininkų 
samdymo agentūrų pristatymui 
streiklaužių pripažinta nelaužąs 
konstitucijos ir tokiu budu pa
silieka po senovei ir streiklau
žius galima rinkti ir pristatyti į 
Streikų vietas.

Suv. Valstijose giriose strei
kuoja daugybės dabrininkų pro
testuodami prieš laikymą nelai
svėje daugelio darbininkų už jų 
mintis karės laikais. Reikalau
jama greito jų paliudsavimo.

New Yorke, atstovai 5(1,000,- 
000 protestonų, katalikų ir žydų 
religijų išvien pareiškė pasmer
kimą geležies ir plieno instituto 
nuisista'tymą priešingai panaiki
nimui dvylikos valandų darbo 
dienoje.

Buenos Aires. Argentina. — 
Cukraus auginimo rikėse darbi
ninkų Streikas išsivystė i muš- 
tynęs, kuomet armija iš daugiau 
tūkstančio ritrei'kerių ištempė iš 
penkių dirbtuvių vyrus ir mote
ris kurie atsisakė eiti streikuoti 
ur sumušė juos. Streiko sritin 
paklusta kariumenė.

Vokietijoj Laukiama ko 
nors Baisaus

Paryžius. — Vokietijos pa
siuntiniai išvažiavo su nau
jai pagamintais Vokiečių pa
siūlymais į Londoną, Paryžių, 

-Brusselį ir Romą. Toms val
džioms norima priduot nauj us 
Ruhro klausime ir abelnai at
lyginimų reikale pasiūlymus. 
Francuzija ir Belgija pasiryžę 
ir dabar pasiūlymus atmesti 
reikalaudamos pirmiausia kad 
Vokiečiai paliautų ramų prie
šinimąsi koki iki šiolei varė 
Ruhre.

» • • •
Berlinas. — Vokietija virsta 

linkui civilės karės, sako dauge
lis gabių žinovų. Beveik pražū
tingas nepaisymas nieko užėmė 
daugumos Vdkietijos žmonių 
mintis. Jaučiama jog niekas ne
galės išvengti chaoso iš tikimos 
naminės karės kurios pirmieji 
ženklai buvo sumišimai. Ruhre 
Ir Saksonijoj kame 40 -žmonių' 
užmušta ir keli šimtai sužeista.

Milijonai Vokiečiu, ypatingai 
tautinės partijos, laukia kad su
irutė tuojau ateitų ir kad. tuomi 
tas intempimas pasibaigtų.

Nepasisekimas diplomatiškais 
keliais sutaikyti Ruhro klausi
mą, sykiu puolimas markės ir 
raudonųjų riaušės numažino ‘val
džios vertę žm'onių akivaizdoje 
i'ki tik šešėlio.

Kancleris Cuno, kurį keletas 
mėnesių risi skaitė gabiu žmo
gum. nustojo pagarbos savo pi
liečių kuomet (nieko nepadaryta 
politikai! jan t su Francuzija ir 
Anglija.

Niekas neabejoja kad jeigu 
naminė karė kiltų ji buri žiauri 
ir kruvina. Kairieji pilnai pri
sirengę, bet ir Dešinieji laukia 
tik progos. Nei vieni (nei kiti 
neturi ką nusiboti.

Markės “mirties šokis” tęsia
si. Ji nupuolė iki 79,000 už $1.

Tik paskutinėje valandoje su
tikimas pakelti Ruhro darbinin
kams algas ant 50 nuošimčių su
laikė tenai riaušes ir streikus.

Vokietijos valdžia dabar ban
do tik patirti kokie pasiūlymai 
Francuzijai butų tinkamiausi. 
Anglija ir Italija matyt nenori 
su Prancūzais kiršintis, delei to 
nedaro, spaudimo taikytis su Vo
kietiją.

Tikrais pranešimais remian
tis tikrinama jog Rusija pasiry
žus nesikišti į Vokietijos reika
lus nežiūrint kas atsitiktų. So
vietų valdžia ‘sako lauks ir tė- 
mys. Rusija nebandys rizikuo
ti i'ki nepersitikrins jog Vokie
tija prinokus komunizmui.

Kiti sako jog raudonieji kad 
ir užgriebtų valdžią Vokietijoje, 
jų karaliavimas butų trumpas.

Darbininkų subruzdimas ir 
sabotažas prieš Francuzus pasi
kartoja. šie atsitikimai nėra są
ryšyje su komunistų sukilimais.

DuWburgui uždėta 100,000,- 
000 markių už suardymą gelžke- 
lio linijos ir telegrafo sistemos 
to miesto distrikte.

Ruhre, kaip ir Vokietijoj, boi
kotas Francuzų yra didelis ; net 
yra pavojinga Prancūziškai pra
kalbėti; Vokiečiai boikotuoja vi
sus traukimus kur važiuoją koks 
nors Prancūzas.

Milanas, Italiją. — Audrai 
peršlavuš Ossola klonį, šešiolika 
žmonių Užmušta. Nuostolių pa
darytą i'ki $17,000,000.

Vokietijos-Lietuvos 
Prekybos Sutartis

Berlinas, birž, 2d. — Vo
kietija ir Lietuva pasirašė ko- 
mercijos-prekybos sutartį ant 
dviejų metų, ir ris'ka's bus ve
dama kiek galima prisitai
kant prie Versalės sutarties 
nustatymų ir Lietuvos specia^ 
lių' sutarčių su kitomis Balti
jos valstybėmis. Lietuva ir 
Vokietija užgarantavo viena 
kiltai kad jų piliečiai galės ap
sibūti ir dirbti jų teritorijose.

Klausimas muito už vilną 
bus specialiai sutvarkyta. Ka
rės reikalavimai dabar sulai
kė Lietuvos miško išgabeni
mą, tečiau tikima tuoj Lietu
va galės pasirodyti pasaulinėj 
rinkoj' su medžiais.

Daug Žuvo Gaisre
Helsingfors. — Petrogrado 

operoj kilus gaisrui, žmonėms 
bėgant laukan daugelis tapo su
mindžiota ar užsimušė. Teat
ras tapo gaisro sunaikintas. Ug
nis prasidėjo nuo užsidegusio 
faktoriaus rūbo.

Rusija Nusileidžia Ang
lijai .,

Londonas, tyrž. 5 d? — Ru
su kariški laivai sakoma (su
ėmė keturis Anglijos žuvinin
kui laivus Baltosio'se jūrėse. ♦ ♦ ♦
Londonas. — Anglijos valdžia, 

su mažąis išėmimais, sutinka 
priimti Rusijos pasiuljoną atly
ginimo už suimtą Anglišką žu
vininkų laivų ir nužudymą Da- 
visono, areštavimą laikraščių ko
respondentės ; Rusija sutinka at
šaukti savo dvi notas Anglijai 
duotas atsakymu ant (protestų 
už areštavimą bažnyčios vadų.

Anglijos nota Rusijai dabar 
nesispiria jog Rusija šelpia An
glijos komunistus, bet pareiškia 
jog Rusijos atsakymas kaslink 
bolševikų propagandos Azijoje 
nėra paganėdinantis ir reikalau
ja da Ruteijos atstovai iš Tehe
rano ir Kabulo butų atšaukta.

Anglija sako sutiks imti iųi- 
ciativą šaukti tarptautinę konfe
renciją užbaigimui tų ginčų su 
Rusija.

Grekų-Turkų Taika bus 
Užverta

Lausanna. — Tikima jog ne
užilgo bus pasirašytą Lausannos 
taikos Sutartis, kuomi užsibaigs 
vienas iš didžiųjų konfliktų iš
ėjusių pasekmėj pasaulinės ka
rės. Grekų-Turkų kirirčiai, ku
rie draskė artimuosius rytus 
per praėjusius devynis metus, 
dar vis tebesitęsia.

Ačiū aliantų pilnam nusilei
dimui svarbiuose klausimuose 
atlyginimų ir kapituliacijos, ly
giai ir mažuose punktuose šioje 
konferencijoje, visi keblumai iš
rodo jau) prašalinta.

Daug pastangų dėta sutaiky
mui sentikių tarp Grekijos ir 
Turkijos. Vienu atžvilgiu,, Gre
kų-Turkų konfliktais buvo užsi- 
nararijusių aridių kurių užpaka
lyje Anglija ir Francuzija ka
riavo už savo pozicijas Levante.

Lausannos konferencija tęsėsi 
f jau aštuonis mėnesius. >

Banditai Paliuosuoja 
Jfmtinius

Tientsin, Chibija. — Chinaa 
banditai palengva paleidTnėja 
nelaisvėje laikytus svetimų ša
lių piliečius, suimtus, ttflas lai
kas atgal užpuolime ant trūkio.

ŠAUKS KITĄ TAUTŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Prezidentas Haraihg nori su
šaukt kitą konferenciją aptari
mui apmažinimo ginklavimosi 
ant žemės kaip buvo aptarta ap
mainomas karinių laivų.

Harding ' dar nępametė savo 
“Tautų Susivienijimo” minties. 
Jis nori tokių budu suvesti val
stybes į vienybę’ir apmalšinus 
kariškus laivynus ir žemės jie- 
gas apmažinti karių pavojų.

Prezidentas sako kad ne Ame
rikos priešinimąsi bet Europos 
nerangumas gaišina Hardingo 
pasaulinės taikos planui.

15 Išdavikų Sušaudyta
Ryga. — Sovietų valdžia nu

žudė penkiolika Suokalbininkų 
kurie buvo susekta išdavinėją 
militariškas paslaptis Anglijos 
agentams.

Suėmė 72 Japonų 
Žuvininkus

Tokio. — Rusų sovietų val
džia Sibire suėmė Japonų žuvi
ninkų laivą ir paėmė nelaisvėn 
72 tame laive buvusius žmones, 
jie buvo už septynių mylių nuo 
krašto. Iki šiolei svetimi lai
vai galėdavo būti už trijų mylių 
ribų. Tas tarptautinis įstaty
mas ir dabar yrą galėję, tik ne 
Rusijoje.

Protestas prieš Snapsą
Washington. — Penkios vals

tybės padavė Suv, Valstijiį.jeąlę 
džiai savo protesto pafeiškimiiš 
delei draudimo turėti ant tų ša
lių laivų inpląukiančių į Ame
rikos vandenis, ^svaiginančių gė
rimų: Tos šalįrifpareiškia jog 
nėraigalima taip padaryti jeigu 
laivas turi degtinės būdamas už 
trijų mylių-ribų nuo krašto — 
juk i vandenį nemes.

Airių Suokalbis Susekta
Londonas. — Atidengta reng

tas Airiu suokalbis susprogdin
ti visus valdiškus budin'kuS Lon
done ar Dubline, kuomet keturi 
Airiai revoliuciįonieriai pradėta 
tardyti. Konspiratorių tikslu bū
vą nuversti Laisvos Airių Vals
tijos valdžią ir įsteigti erspubli- 
ką. 

• • •
Dublinas. — Paimtuose Airių 

respublikonų slaptuose doku
mentuose rasta Airių respubli
konų vado De Valeros atsišauki
mas į liuosnoriūs kovotojus pa
liauti kovojus. “Republika ne
galima (toliau išlaikyti jūsų gin
klais. Tolimesnis pasišventimas 
butų dabar bevertis. Tęsimas 
kovos ginklais yra neprotingais 
vardan tautos gerovės. Milita- 
fė pergalė reikia laikinai per
traukti su tais kurie respubliką 
sunaikino. Reikia rasti kiti bu
dai saugoti tautos teitees. Padė
kit savo ginklus.”

Taip skamba De Valeros at
sišaukimas: Tečiau jie neatsi
žada respublikos, 'ir stengsis ko
vot prie geresnių progų.

Kritiška Vokietijos 
Padėtis

Berlinas. — Markės puolimas 
atsiliepė ant visų reikalų Vokie
tijoj. Vokietija ypatingai pasi
juto žemai kada markė nupuolė 
žemiau negu Austrijos 'kronas, 
kuri pastaru dar laiku Vokiečiai 
vadino “šluba antimi” tarp dar 
vertų ko pinigų.

Krautuvės kelia kainas kas
dien; bet nespėja su markės 
puolimu. Amerikonams susto- 
jantiems Berlino viešbučiuose 
pakelta kainos dusyk tiek.

“Ponai” vos Išsigelbėjo
Varšava. — Daug nužiūrėtų 

asmenų suimta susekus anar- 
kistų suokalbį nužudyti valdžios 
narius. Policija rado .sandėlį 
bombų, ir dokumentus iš kurių 
pasirodė jog tie anaridstai turi 
bendro su Berlino anarkistais.

RELIGIŠKOS RIAU
ŠES MEKSIKOJ

Durango, Meksika — Birže
lio 1 d. kilo religiškos riaušės ir 
muštynės, užmušta 10 ir 17 su
žeista. Bažnyčios tapo uždary
ta. žudynė prasidėjo kuomet 
minia iš 3,000 žmonių atakavo 
policiją prie valdiško namo.

žmonės demonstravo gatvė
mis protestuodami prieš naują 
įstatymą apribojantį bile sektos 
kunigų skaitlių iki 25. Religi
jos palaikytojai sako jog Du- 
ratngo valstijai normaliai (reikia 
250 kunigų, taigi likus tik 25 ka
talikams kunigams jų religija 
turėtų išnykti.

Policijai skirstant mllraą pra
dėjus šaudyt į orą prasidėjo mu
šis.

2,200 Žuvo Persijos 
Žemės Drebėjime

Londonas. — Daugiau 2,200 
lavonų surankiota Persijoj nese
nai aplankytame žemės drebėji
mo d'fctrikte. Oficialiai užtvir
tinama jog 30 kaimų buvo su
naikinta Turbathaideen apielin- 
kėj.

Susikirtimai Bavarijoj
Berlinas. — Fascištų susirė

mime su komunistais tris ypa- 
tos užmušta ir 20 sužeista ne
toli Nuremberg©. Sumišimais ki
lo kuomet fascistai Suardė socia
listų susirinkimą.

Birželio 4 d. komunistai išlei
do atsišaukimą į darbininkus 
Anglijos okupuotam zone Voikie- 
tijoj eiti streikan.

Vokiečių Orlaiviai Ap 
ims visą Europą

Berlinas. — Vokiečių orlaivių 
kompanijas planuoja įsteigt pla
čius tarptautinius Susinešinėji- 
mo kelius su visa Europa. Pla
nuojama gelžkelių-orlaivių sis
tema sujungs '■ Angliją, Daniją,- 
Holandiją, Francuzija, Ispaniją, 
Vokietiją, Austriją, Rusiją, Lat
viją, Čekoslovakiją, Šveicariją,
Vengriją ir Jugoslaviją.

Nors Vokietija nedalyvauja 
Tarptautinėj orlaivinin'kų kon
vencijoj ir nežiūrint Francuzų 
jos pastangų nuslopinti Vokieti
jos orlaivininkysitę, didelės Vo
kiečių kompanijos, veikdamos 
su valdžios pagalba, turi dide- 
IdiuiS' planu's įsteigimui plačios 
orinės sistemos.

Didėsės linijos Sujungs dide
lius miestus, ir bus įvesta ma
žesnės1 linijos į tolimesnius punk
tus. Viena iš ilgiausių linijų,' bus 
iš Li'sbono, Portugalijos, į Ry
gą, paskui į Petrogradą.

FRANCUZIJOJ ATBUNDA MONARCHISTŲ 
DVASIA

Paryžius. — Susekta suokal
bis monarchistų pasikėsinimo 
nuversti respublikos valdžią ir 
uždėti karalių. Fascistai veikia 
norėdami įsteigti Francuzijoje 
monarchiją. Rojalistai nori pa
sodint ant sosto Liudviką Pily
pą Robertą, Orleans kunigaikš
tį, su titulu Pilypo VIII; sostą 
paskiausia turėjo apleisti Napo- 

įleonas III 1871 metais.
Tasai sosto jieškotojas, narys 

[garsios Bourbonų šeimynos, da- 
bas randasi ištrėmime Belgijoj, 
iš kur paeina rojalistų propa
ganda.

Rūgstantis rojalistų pasidi
džiavimas ir neapikanta drama
tiškai isšiveržė pereitą savaitę 
kuomet buris rojalistų užpuolė 
tris socialistus vykusius į prieš- 
fascistų demonstraciją, suėmė 
juos, ištrynė jų galvas rašalu, 
sumušė lazdomis ir išvoliojo 
dumble. Panašiai atakuota ir 
viena moteris.

Rojalistai tuomi paskelbė sa
vo teroro kampaniją; Paryžius 
paplito įvairiomis kalbomis ir 
skandalais. Daudet. atstovų bu
to narys, žymisi priešakyje to 
suokalbio. Kairesnieji atstovai 
seime kelis sykius puolė ant jo, 
bet tvarkdariai sulaikė.

Laukiama Naujos 
Sąjungos

Tokio. — Tikima jog neužil
go gali susidaryti nauja trilypė 
sąjunga iš Vokietijos, Ru'sijos ir 
Japonijos, ir tam tikslui .Japoni
jos parliaments rengiasi pa
skirti atstovus pasitarimui su 
Rusijos komisaru Joffe.

Šveicarija Nori Būti 
“Šlapia”

Berne. Šveicarija. — Didele 
dauguma balsų Šveicarijos žmo
nės atmetė prohibiciją. Už ją 
balsavo 25.9,741, prieš 357,727.

Pasikėsinimas prieš 
Blaivybę

Albany, N. Y. — New Yorko 
[valstijos gubernatorius Smith 
sukėlė visoj šalyj lermą pasira
šydamas ant biliaus panaikinan
čio valstijas draudimą svaiginan
čių gėrimų naudojimo. Jo aiš
kinimu, tas Įstatymo panaikini
mas nereiškia sugryžimą karčia- 
mų, nes jis nori laikytis su Suv. 
Valstijų federaliu įstatymu ku
ris įvesta nuo karės laikų.

Užmušta 58 Morai
Manila. — Ant salos Pata, Pa- 

cifiko okeane, 53 fanatikai Mo
ros užmušta, tarpę jų ir taip 
vadinamas neperšaujamas (pra
našas-, kovoje su vietine policija.

IVashingtone. birželio 30 d. 
nusišovė Je'sįse W. Smith, arti-, 
mas draugas Prezidento Hardin- 
gd ir Generalio Prokuroro Daug
herty, su kuriuo jis gyveno. Jis 
buvo prie' valdiškų reikalų greta 
savo draugų, bet neturėjo oficia- 
lės vietos. Suirus sveikata bu
vo nusižudymo - priežastim.

''---------- -
Italijos poetas D’Annunzio, I 

kuris buvo palsiryžęs stoti vie-

Tautų Sąjungos komisijoj Ge- 
nevoj buvo apkalbėta Suvienytų 
Valstijų pasiūlymas suvaržyti 
prekiarimą opiumu. Amerikos 
atstovai apleido salę tą Mausi
mą imant svarstyti, sakydami 
jog jie negali dalyvauti savo su
manymų svarstyme, norėdami 
kad tas įnešimas butų priimta 
be ginčų. Kitų kraštų delegatai 
tokiu-Amerikonų pasielgimu bu
vo įžeisti, bet tuoj prieita prie 
tvarkos. Amerikos pasiūlymas 
buvo mažinti opiumo platinimą 
po kitas šalis. Indija ir Chini- 
ja tuo daugiausia užsiima. Po 
ginčų balsuota 7 už ir 1 prieš) ir 
tas vienas balsas buvo Holiainidi- 
jos atstovo, kuris nėra priešin
gas tų nuodų platinimui.

nųolynan, sakoma susitaikė su 
sena savo mylėtine, garsia žyde 
aktore Paryžiuje, ir vėl Užmir
šo savo šventą pasiryžimą.

D’Annunzio yra apie 57 metų 
amžiaus.

Honduras respublikoj, Pietų 
Amerikoj, prasiplėtus revoliuci
jai vietomis miestai 'atskirta 
nuo komunikacijos su išlaukė- 
mis.

Durand, Mich. — Iš Grand 
Rapid's į Flint einantis trūkis 
■nušoko nuo rėl'ių ir toje nelai
mėje keturi žmonės užmušta, 17 
sužeista.

Indianapolis, Ind. — Automo
bilių lenktynėse gegužio 30 d. 
laimėjo Milton, padarydamas po 
91.4 mylias Į valandą. Lenkty
nės buvo 500 mylių saiko, žiū
rėtojų buvo į 150,000.

Pereitos savaitės pabaigoj S. 
!Valstijose automobiliais užmuš
ta 44 žmonės.

Buffalo, N. Y., važiuojant au
tomobiliui per gelžkelio relės, 
užmušta 4 žmonės.

Popiežius Pius XI gegužio 31 
d.l sugyveno 67 metuS.
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Mes žinom kad:
1— Jei kreipsies Į mus vieną kartą, tai busi visiškai 

patenkintas, nes čia rasi žemiausi kursą ir drau
gišką patarnavimą.

2— Pasitenkinęs musų Agentūra, pasakysi apie tai 
ir savo draugams, tuo budu likdamas musų prie- 
teliu ir rėmėju;

3— Tamistai ir Tamistos draugams kreipiantis į 
mus, musų firmą turės daugiau biznio, tat galės 
dar labiau ištobulinti savo darbą;

4— Pinigų siuntimo reikalais, laivakorčių ir viso
kių raštų padarymo reikale niekas kitas nepa- 
tamaus Tamistai geriau už mus, hės mes supra
sime Tamistos reikalus ir norėsime kad Tąrhis- 
ta visados butum musų draugas ir rėmėjas.

Todėl kreipkis į mus asmeniškai, arba rašyk laišką :

“DIRVA”
7907 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, OHIO
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Iš Lietuvių Gyvenimo, |
Dailios Teatro sumanytoja yra 

poni Useliutė-Alngeles, kuri per 
devynis metus veikė su Ameri
koniškais teatrais. Ji paeina iš 
Mt. Carmel, Pa. Rep.

DIRVA

NEW YORK, N. Y.
Tveriama Tautinis Amerikos 

Lietuviu Dailos Teatras, šiose 
dienolse Lietuvos Atstovybės ra
štinėje New Y orio e atsibuvo an
tras susirinkimas su tikslu su
organizavimo DaiioS Teatro ku
ris bus žinomas kaipo Tautinis 
Amerikos Lietuvių Dailos Teat
rais.

Per tokius teatrus lengvai ga
lima varyt propaganda, 'kaip pa
sirodė su Rusų Dailos teatrais, 
kurių vienas dar nesenai buvo 
apsilankęs Suvienytose Valsti
jose: panašiai, daro Prancūzai 
su [savo teatru, ir nėt Etiopai 
(Amerikos negrai) savu. Liko 
mums paskutiniams imtis tokio 
žygio. "Tautinis Amerikos Lie
tuvių Dailos Teatras bus gry
nai ir išimtinai dailos tikslu, 
■politika, tikybos, etc;, bus len
kiama. Tasai Teatras mano 
perstatys veikalus (ir vėliau sa
vo teatrus turėt) Lietuvių ir 
Anglų kalbose. Ne tik bus sta
toma del Lietuvių bet ‘ir Ame
rikonams teatrus lankantiems.

Kad Amerikos publika remia 
veikalus statomus Įsvetim'obe 
kalbose jau aiškiai priparodyta. 
Paveizd'an, Maskvos Dailos Te
atrais trumpu sezonu šįmet pa
darė pelno virš $500,000.

Sykiu prie 'to Dailos Teatro 
bus įsteigta mokykla šokių, lo
šimo, oratorijos, ir skyrius nuo
mavimo teatrališkų drapanų; S. 
Valstijose yra virš; penkių šim
tų draugijų -kurios užsliimla lo
šimu ir turi keblumų su gavimu 
tinkamų drapanų istoriškiems 
lošimams. Jie galės tenai gauti 
drapanas lošimui “Keistučio” ir 
gal but bus galima gauti kostiu
mų net iš laikų “Kryžiokų”. Tą

keblumą bus galima išlenkti ka
dangi DailOs Teatras užlaikys 
tiktai atsakančias ir istoriškai 
teisingas drapanas.

Tik Lietuviai bus priima prie 
lošimo. Kaip greit bus sudėta 
reikalingi pinigai tuoj bus per
statyta veikalas Angliškai ir jis 
bus lošiama visbse kolonijose, 
New Yorke. Chicagoj, Bridge- 
porte, Shenandoahryje, visur 
kur tik yra Lietuvių kolonijos. 
Taigi kiekvienas galės matyti 
ir žinoti kas Dailos Teatras iš- 

I tiesų yra, ir suprast ką mes, 
Amerikos Lietuviai, darome to
je linkmėje.

Tautinis Amerikos Lietuvių 
| Dailos Teatras bus vedama pa- 
I triotiškai, «— ne politiškai, — su 
propaganda Lietuvai, musų ša
liai, ir su- tikslu praplatinimo 
Lietuvių kalbos. Nesmagu sa
kyti, tečiau yra faktas jog a-bel- 
nai Amerikonas nežino apie Lie
tuvą daugiau kiek Lietuv&i ži
no apie' Timbuctoo! Jaunoji 
gentkartė, gimus šioje šalyje, 
laipsniškai atsitolina nuo mu
sų ir musų gražios kalbos — juk 
Lietuvių- kalba‘yra seniausia ir 
tyriausia iš visų gyvuojančiųjų 
kalbų! Tas bus išvengta trum
pu laiku. Lietuva — kaipo ša- 

Į lis — bus ne tik žinoma Ameri- 
I'koriams abelnai, bet it Lietuvių 
'kalbą grei't pažins visi kurie ją 
girdės.

Pirmam perštatymui 'bite pa
rinkta artistai iš įvairių vietinių 
'draugijų. Nebus priimama ki
tokie kaip baiį , mokyklas. Tau- 

I tinfe Amerikos Lietuvių Dailos 
Teatras yra gry nai profesinis, t, 
y. nariai tos kompanijos pašvęs 
visą savo laiką Datto's Teatrui. 
Artistai gaus mokestį ataltinkan- 

' tį jų gabumams ‘

Atvažiavimas iš Lietuvos 
Amerikon

(Iš Foreign Language Inf.
Service.)

Su Liepos pirma diena imi
gracijos kvota prasidės išnaujo.

Foreign Language Informa
tion Service imigracijos komi
tetas pagamino' sekančius kelis 
naudingus straipsnelius norin
tiems atvažiuoti, ir norintiems 
parsitraukti gimines į Ameriką. 
Tie straipsneliai Su v. Valstijų 
imigracijos biuro' peržiūrėti ir 
užgirti.

Įleidimas ateivių
Ateivis bu's įleistas į Suvieny

tas Valstijas, '
1. Jeigu atvažiuoja su atsa

kančia viza ant pasporto;
2. Jeigu šalies kvota neišsi

baigus ;
3. Jeigu nepadarė darbo su

tarties,’geriau sakant jeigu at
važiuoja nekontraktuotas darbi
ninkas :

4. Jeigu moka skaityt ir rašy
ti (tas neliečia moterų kurios 
važiuoja pas savo vyrus, ir ne- 
•liečia vaikų dar neturinčių še
šiolika įmetu amžiaus jeigu su

i jomis važiuoja. Neliečia nemo- 
I kytų tėvų turinčių virš 55 me
tų jei važiuoja pas savo vaikus. 
Neliečia motinu kurios važiuo-*ja pas vaikus, visokio amžiaus 
senelių ir motučių keliaujančių 
pas savo an-ukus, ir neištekėju
sių dukterų, našlių-dukterų jei 
Ipas tėvus važiuoja);

5. Jei nepriguli prie tos kla
sės kurią įstatymai prašalina del 
fiziško, protiško ar morališko 
netinkamumo, arba del kitų

Į priežasčių;
6. Jeigu nebus visuomenišku

apsunkinimu; •
7. Kurie nemoka rašyt ir skai

tyt bet išgyvenę Suv. Valstijo- 
l se per penkis metus ir gryžta 
atgal nevėliau i šešių mėnesių po 
išvažiavimo, bus įleisti;

j 8. Kurie lanko Suv. Valstijas 
■kaipo keliauninkai, arba laiki
nai del biznio ar pasilinksmini
mo, gali apsistoti tik ant šešių 
mėnesių, bet jeigu apšili'ktų S. 
Valstijose pamiršdami jog tik 
'Panko Suv. Valstijas, bus depor
tuoti.

Viršminėti punktą inima visus 
reikalavimus kaslink įleidimo 
ateivio į Suv. Valstijas. Jeigu 
ateivis atatinka jiems, bus įlei
stas, bet jeigu neatatinka nors 
viename, jau nebus įleistas.

Laivai Eis Tarp Anglijos 
ir Lietuvos

Washington (L.I.B.). — Ge
gužio 25 dieną pradėjo nuolatos 
plaukioti tarp Klaipėdos ir Lon
dono Lietuvos Garlaivių Bendro
vės laivai. Tofe pačios bendro
vės garlaiviai plaukioja tarp 
Klaipėdos, Rygos ir Revelio.

Lietūs Išgelbėjo 'Kaimą 
nuo Ugnies

Toronto, Kanada. •— Wnite 
River miestelis išgelbėta nuo su
degimo užėjus smarkiam lietui, 
šioj apielinkėj dega miškai ir 
terioja kaimų ir miestelių gy
ventojus.

Daugelis kaimų 'sudegė, žmo
nės turėjo prasišalint iš savo 
gyvenimų.

RED. ATSAKYMAI
Z. L. M. D. (Chicago). — Ga

vome raštelį, bet niekaip nega
lime jo perskaityt, todėl ir ne- 
sūfnaudo'sime.

Neužmirškit savo brolių artojų 
užrašyldt jiems “Artoją”

LIETUVIŠKI namai Amerikoje natūraliai trokš
ta savo tautinių valgių, ir yra teisinga ir natura- 
liška kad taip butų. Daugelis gerų pobūdžių tarp 
Amerikonų paeinančių iš Lietuvių galimą' susek
ti paėjusių nuo tų gerų, paprastų, maistingų val
gių senai žinomų savoje šalyje kur jie prasidėjo: 
TEČIAU šioje šalyje daugelis tų valgių reikia 
gaminti su geriausia gaunamais maisto produk
tais. ir tankiai esti Lietuvei šeimininkei klausimas 
kas geriausia tiktų panaudoti.

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

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

<31 (c>

RECEPTAS No. 32
DUONOS PUDINGAS

SUDĖTINIAI

B

LithAdresas

KAIP TĄ PAGAMINTI

dėžė Borden’s 
Evaporated Pieno 
puodukai duonos 
plutų - 
puodukas cukraus 
kiaušiniai

4 šaukštai sviesto
1 šaukštukas vanillos
1 puodukas razinkų
po Yz šaukštuko 

cinamonos,, nutmego, 
druskos

TYRAS ŪKIO PIENAS SU PALIK
TA JAME GRIETINE!

Sudėk duonos džioviųjų šmotelius, druską, 
sviestą, ir razinkas į skarv'adą. Vieną dėžę 
Evaporated Pieno su tiek vandenio kad bu
tu kvorta. Supilk tai ant duonos trupinių ir 
uždėk ant ugnies, leisk pradėt virti, paskui 
šutink iki dunos plutos suminkštės. Paskui 
sutrink bulvių trintuvu. Padėk skarvadoj 
ant ugnies cukrų, dadėk šaukštą vandenio, 
leisk užvirt. paskui supilk Į duonos mišinį. 
Suplak kiaušinį su prieskoniais ir dadėk į 
tą mišinį. Sudėk į sviestuotą kepimo bliu- 
dą, apibarstyk nutmegu ir cinamonu. Kepk 
vidutiniam pečiuje iki sukietės. Duok į sta
lą su Borden’s Evaporated Pienu, išplaktu, 
pasaldintu ir paskanintu su vanilla.

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

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

Vardas.

ShŠI
EVAH h Mt

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

unsweetened

^APORATEp
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Kaip Gyvenas Okupuo
tam Krašte

Iš Vilnijos krašto, Breslavos 
miesto, mums žinomas ir pati
kimas asmuo prisiuntė laišką, 
kur tarp kilt ko rašoma kaip gy
venas okupuotam karste, čia 
paduodama toji laiško dalis kur 
kalbama apie gyventojų padėtį. 
Iš to kas žemiau prisakyta ma
tyt kad Lenkai užgrobtuose spė
tiniuose kraštuose tikrai jaučias 
okupantais, ir elgias tik kaip 
laikini krašte šeimininkai.

. . .Visam krašte siaučia bai
si Lenkų sauvalė. Kareiviai ir 
žandarai, važinėdami po kaimUjs, 
daro kratas. Radę atiminėja 
Lietuviškas knygas; vietomis 
atėmė Lietuvių kalboj malda
knyges. Jei suranda pas ką 
Lietuvišką iš Lietuvos laikraštį, 
•noiS ir seną, tą suima ir varo 
Vilniun, kalėjimam Paberžių 

‘kaime pas ūkininką Lazdinį ra
do muilą suvyniotą laikraštyj, 
kurį palaikė Lietuvišku. Lazdi
nį suSmė ir išvežė kalėjiman. Iš
laikė' šešis mėnesius' kol persi
tikrino kad laikraštis kuriame 
muilas buvo įvyniota yra Lat
viškais.

Vieni važinėdami jieško Lie
tuviškų raštų, kiti — ginklų, 
treti — surašinėja gyvulius ir 
ūkio padargus. Visi jie jieško 
prie žmonių įvairių priekabių, 
duodami tuo suprasti kad reika
linga kyšis dubti.

Užvis žiauresni ir plėšresni tai 
mokesnių rinkėjai. Jie atvažiuo
ja kaiman išsyk po kelias dešim
tis. Sunku apsakyti žmonių iš
gaišti ir nusiminimą pamačius 
okupantų agentus po trobas 
slankiojant. Viską trobose iš
rausia, išvarto, suprask, paslėp
tų nuo mokesnio daiktų ar gy
vulių jieško! Ūkininkai už vis
ką verčiama mokėti. Už arklį 
turi mokėti kas mėnuo 100,000 
Lenkiškų markių; už karvę — 
30,000 m., už evį arba ožką — 
5,000 m., už šunį — 20,000 m. 
Kaimuose nemoka tik įuž Įkaites 
ir 'karvelius. Kas neišgali su
mokėti taip vadinamą kontribu- 
ciją iš 'to mokesnį paima gyvu
liais ar kitu turiu. Narstučių 
kaime neturtinga sena moteris 
Gaidienė mokėdama už savo 
karvę duoklę pastebėjo kad pas 
ją iki 30 tūkstančių markių 
trūksta pusantro tūkstančio. Ji 
su ašaromis prašė mokesnių rin
kėjų kad palauktų kol pasisko
lins trukdančią sumą markių. 
Bet tie buvo beširdžiai. Jie ne 
tik karvę išsivedė bet ir paimtų 
pinigų negrąžino. Panašių at
sitikimų esti daug.

Treti metai žmonės įgyvenda
mi tokiose sąlygose nepajiegia 
toliau okupantų persekiojimų 
kęsti. Girdėti tai vienur tai ki
tur kad okupantų “ekspedicija” 

I važiuodama iš kaimo su atimtais 
Į iš žmonių gyvuliais ir grūdais 
' nuo tilto žemyn nuvirtusi ir už
simušusi, tai kaime nakvodiama 
gaisre sudegusi.

Po Ambasadorių sprendimo, 
krašte paplito daugybė agitato
rių. Ūkininkai juos iš kaimo 
į kaimą turi vežioti. Jie aiški
na žmonėmis to sprendimo pras
mę. Agitatoriai kviečia žmones 
švęsti 'kartu su Lenkais gegu
žio 3d., kuomet švenčiama drau
ge ir “krėsti” prijuingimo ir sie
nų galutino užtvirtinimo šven
tė. Nes “kreklus” Ambalsadorių 
taryba esą amžiais Lenkijai ati
davusi. žmonės .jei anksčiau ku
rie ir žiūrėję į Lenkus kaip į 
okupantus, tai dabar — po Am
basadorių Tarybos sprendimo— 
turį savo pažiūrą keisti. Jei kas 
ir lauke Lietuvos valdžios tai da
bar turi pamatyti kad tas lau
kimais buvo bergždžias. Lietu
viai esą parsidavę Vokiečiams. 
Dabar Lietuvoje Lenkus visaip 
kankiną: degutu tepą, tai pei
liais pjauną, tai bažnyčiose Len
kiškai melstis draūdžią. O jau 
ūkininkai Lietuvoje esą apdėti 
tokiais mokesniais kad kiti pa
likę Ūkius bėgą.... Taip, pav., 
kalbėjo vienas agitatorius Kazė
nuose.

Noris panašių agitatorių kal
boms žmonės netiki bet nieko 
tikrai nežino kas dedasi Lietuvo
je, nes iš ten laikraščių negau
na. Gyvena gandais ir Lenkų 
šmeižtais.

Policija griežtai įsakė visiems 
gyvetojams kad švęstu gegužio 
3 d. (Lenkijos neprigulmybę). 
Kas dirbs, tas bus baudžiama.

(“Trimitas”)

GERB.
>Opragilo kampelio

TETULĖ APIE DIPLOMA
TIŠKUS DALYKUS

— Labą vakarą, tetule, se
nai jau pas tave buvau. Ar 
dar sveika tebesi?

— Sveika, ačiū Dievuliui, 
vaikeli, ir . esu labai geram 
upe.

— Tai turbut teks mums 
susibari kad taip sakai.

— Vaikeli, tū dabar turi 
nusileist, ba jau musų vir
šus.

— Moterų viršus visada 
buvo kur jos užsispyrę ėmė 
rėkt. Tegul jau tavo vir
šus bus ten kur aš nežinau 
kame dalykas.

— Tu gerai žinai, ale da
bar ir užsimint nenori.

— '.Negalėčiau nuspėt apie 
ką tetulė kalbi.

— Aš iš--to džiaugsmo net 
kunigėliui daviau penkiolika 
dolarių ant mišių. Norėjau 
duot tik penkis, ale sako bus 
vožnesnės mišios už penkio
lika, ir tokia malda nueis 
arčiausia prie Dievo sosto.

— Reikėjo duoti trisde
šimts tai butų stačiai Die
vuliui Į ausi pataikius kuni
gėlio malda. Bet iš kokios 
priežasties tetulė taip gau
siai kunigėliui mokėjai?

— Vaikeli, man visą laiką 
rūpėjo, ir jau buvau nusi
gandus kad bus blogai, ale 
paskui vėl pasirodė taip kaip 
aš norėjau-. •

— Visada tetulės norai 
keisti buvo, bet stebėtina ką 
tokio dabar sulaukei išsipil
dant?

— Žiūrėk, vaikeli, koks tu 
laimingas butum buvęs jei
gu butum ėjęs ant kunigo 
'kaip tėvai tave norėjo.

— Aš dabar jaučiuosi lai-! 
mingesnis nebūdamas kuni
gu, tik nešenkėdama apie 
tai pasakyk ko tetulė taip 
geram upe esi?

— Ugi va, paskaityk kas 
čia parašyta. .

— Ar tai tetulė džiaugie
si kad “krikščionis’'" laimėjo 
Seimo rinkimus?

— Žinoma.
— Kodėl gi tave tas džiu

gina ir ką tu iš to matai?
— Aš matau kad jau vi

siems bedieviams ateina ga
las. Neponavosit jus ant 
dievobaimingų žmonių ir ne- 
pardavinėsit jų /dūšias (vel
niui.

— Tetule, bedieviai, 'kaip 
tu juos vadini, apie dūšias 
visai nesirūpina, jiems rupi 
tik žmonių gerovė."

— Ale jus niekinat tikėji
mą ir griaunat bažnyčias; 
jeigu jus būtumėt Seimą lai
mėję tuoj butumet liepę vi
sas bažnyčias sugriaut, su
degint maldaknyges ir su- 
traukyt rąžančius; visokias 
brostvas būtumėt išnevožiję 
ir kunigams nebūtumėt da
vę algų.

— Jeigu žmonės prie to 
visko ką tetulė suminėjai ne- 
kibtų taip smarkiai, tai vie
toj iki pietų prapoteriaut, o 
po pietų karčiamose ar na
mie girtuokliaut nedėldie- 
niais, galėtų tą laiką praleist 
ant pasimokinimo; vietoj tą 
pačią maldaknygę visą am- 
žį skaityt galėtų nuolat po 
naują knygą perskaityt, o 
rašančių ir brostvų vietoj 
galėtų turėt ką naudingo. 
Vietoj kunigams algas mo
kėjus, tuos pinigus galėtų 
sunaudot ant mokyklų ir ki
tų Įstaigų gerinimo. Bet 
tie bedieviai ir to nenori už
draust : nori kad žmonės pa
tįs matytų kas jiems geriau,

f

a

J ir to prisilaikytų, palengva, 
(lavindamiesi ir siekdami, ko- 
naudingesnio. Kunigams al
gų mokėjimas tęsiasi" per H- 3 
gus amžius, o jie nieko kito 
iki šiai dienai žmonių neiš
mokino kaip tik poterius ir 
suteikė žinių apie peklą ku
rios nei vietos nežino.

— Tylėk, bedievi, šitaip 
neišnevožyk dvasiškų asabų 
ba tuoj tave velnias Į pdk-’ 
lą nuneš. .

— Aš jų neišnevožiju, tik 
bandau paaiškint tetulei ką. 
žmonės naudojo kunigus ir ‘ 
bažnyčias užlaikydami. Jie 
matydami tokį jūsų, dievo
baimingų žmonelių, tamsu
mą, tik ir. stengiasi kad ir 
toliau junis brostvų reikėtų, 
nes jie visada galės ponauti 
ir išdykume gyvent. Jiems 
visada seksis pasakot kad už 
mišias kurios pasiektų Die
vo ausį reik penkiasdešimts 
dolarių mokėt. Kitaip) esant, 
jeigu Sęimą valdytų žmonės 
jieškanti gero visiems, jie 
nustatytų kainas už mišias,. 
už krikštus, už pagralbus — 
ir tie kuriems to reikia ne
būtų išnaudojami.

— Vaikeli, brangios mi
šios nėra išnaudojimas, ale 
didesnė garbė ir daugiau at
laidų tam kas jam užperka-

— Bet didesnis nuostolis 
kišeniui ir skriauda šeimy
nai. Žmogus dirba sunkiai, 
taupo pinigus, ir paskui nu- / 
neš?, kelių mėnesių naudą ir 
atiduoda gūdžiam kunigė
liui, kuris nei nesisarmatija 
iš darbininko lupt savo nau
dai. Vaikai turi basi lak- 
a'tyt, nedavalgę, nuskurę; 
namai apleisti; žiemos laiku 
žmonės 'bijo apsišildyt siū
bą kad perbrangiai nereik
tų už gazą, anglį ar malkas, 
mokėt, pastyrę 'kambariuo
se slampinėja; bijo užsidegi, 
stu'boj geresnę lempą kai 
neišeitų perdaug už gazą ar 
elektrą, bet desėtkais už mi
šias moką. . Kunigėlis nepa*- 
klaus tavo padėjimo, bet pa
sakys kaip labai vožnos mi
šios bus jeigu paškutinius 
skatikus atiduosi.

— Aš nenoriu nei klaulsyjU 
tavo išnevožijančių kalbų, 
ba tave turbut kipšas apsė
do. . ■

— Taip ir Lietuvoj žmo
nės nenori paklausyt tų kas 
juos nori pamokint, bet ak
lai klauso kunigėlių gąsdini
mų pekla ir velniais, kad tik 
už kunigėlius visus balsus; 
atiduotų. Kunigėliai džiau
giasi kad dabar jiems vis
kas užtikrinta, o kad žmo
nėms ką užtikrinus jiems vi
sai nerupi. Užtikrina tik 
laimingą mirtį ir dangų ar
ba čyščių ar peklą. Apie že
miškus žmonių reikalus jie 
visai savo galvų nelaužo.

— Tu niekus bliuzniji, ba 
tau velnias padeda taip kal
bėt. Aš neklausau tavęs, 'aš 
net pasiųsiu į Kauną vysku- ! 
pui ant mišių šimtą dolarių, 
kad pasimelstų už katalikų, 
laimėjimą.

— Bet prieš siuntimą nu- : 
eik pas kunigėli ir pasisa'kyk j 
kad taip manai daryti, o iš- ■ 
girsi ką jis tau pasakys: jis ■ 
pasakys kad vyskupo mišios 
nebus vožnos, nes ta šimtinė r< 
teks vyskupui, o ne kunige- j 
liui. Tada žinosi apie malda 
vožnumą.__________
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išlaikydami. Jie i 
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brostvų reikėtų, l 

da galės ponauti [ 
e gyvent. Jiems 
is pasakot kadi® ' 
ios pasiektų Die- į 
c penkiasdešimts į 
tėt. Kitaip esant, Į 
į, valdytų žmonės į 
ero visiems, jie ' 
mainas už mišias, 
, už pagrabus- t 
ims to reikia ne- Į 
Jojami.
iii, brangios mi- ‘ 
šnaudojimas, ale 
•be ir daugiau at- ■ 
tas jam užperka. į 
iidesnis nuostolį 
skriauda Žeimy- I 
us dirba sunkiai, į 
us, ir paskui nu- | 
mėnesių naudai * 
rodžiam kunige- I 
įei nesisarmatijs ' 
<o lupt savo nao į 
ai turi basi lak- 
valgę, nuskurę; | 
isti; žiemos laiku * 
o apsišildyt sta- Į 
[’brangiai neįeik- 
, anglį ar malka į 
tyrę kambarine- L 
ėja; bijo užsidegi f-' 
esnę lempą kai 
rdaug už gazą ar 
t desėtkaisužmi-l 
i Kunigėlis ną» t 
padėjimo, bet pu-1 
labai vožnosm- 

eigų paskutinis ' 
įduosi.
noriu nei klausyt 
ožijančių kaito, t 
’but kipšas apsė- I

NJAPOLEONAS negalėjo 
rt 7 jsivaizdint pavojaus ir 
visai nesibaugino savo žy
gyje pasaulio užkariavimui 
nors liko vienų vienas prieš 
kitas valstybes, ir net atsi
dūręs ant Elbos salos kėsi
nosi sugryžęs atgauti savo 
galybę, iki galiaus atsirado 
ant Šv. Helenos salos, kur ir 
mirė.

stabų stovylomis tos salos gy
ventojų dirbtomis, taipgi skulp- 
turuotais akmeniniais (kalnais. 
Gyventojų ten buvo apie 1,200.

Verkit, Pypkoriai ir
• Tabokiai

Visose Suvienytose Valstijose 
užvesta intemptas veikimas dęl 

Rusijos caras nesuprato įvedimo įstatymo uždraudimui 
kad reikia žmonėms laisvės
ir konstitucijos šalyje, vis mose, ir stengiamasi palaidot ta
rnaite galįs kumsčia valdyti, baką įstatymiškai kaip padary- 
iki žmonių pakanta išsibai- ta su svaigalais.
gėir jie padarė sų Rusija ir Tabako augintojai ir išdirbė- 

+« v- —s-l jai jo produktų stengiasi mok
sliškais keliais prirodyt jog ta
bakas nėra kenksmingas sveika
tai.

Susidurs dvi griežtos pusės— 
iš vienos dideli interesai tabako

| tie kurie 
mažai pinigų; bet 

randa aukotojų tabako panaiki
nimo kovos propagandai.

Ką gali žinoti, kaip gali spė
ti: juk nieks nemanė kad degti
nė ir alus galės kada būti drau
džiama, arba nubalsuota draus
ti. Tabako netekus, bus dar ar
šiau, nes beveik visi vyrai yra 
chroniška tabokiai; kuomet didu
ma be gėrimo galėjo apsieiti sa
vaitę, (ir tik retkarčiais naudo
davo del pasilinksminimo.

Snvienytdse Valstijose 450,- 
000 ūkių augina tabaką. Dirb
tuvės šioje šalyje išdirba 60,- 
000,000,000 cigaretų kas metai. 
Valdžia gauna taksų už tabaką 
per metus $300,000,000.

pačiu caru tą ką padaro žvė
ris ištrukęs iš klėtkos — ne
žiūrėjo ką darė bile tik darė 
kitaip.

Italijos fascidtai užgriebė 
valdžią ir pradėjo kraštą

vartojimo tąlbako visokiose for-

ir Lietuvoj žino į 
paklausyt tų kas ! 
lamo'kint, bet ak- 
iunigėlių gąsdini- 
r velniais, kad tik 
liūs visus balsis 
Kunigėliai džian- 
dabar jiems ra
ntą, o kad žmo- 
tikrinus jiems vi-

Užtikrina tik 
[irti ir dangų ar- 
r peklą. Apieže- 
onių reikalus jie 
galvų nelaužo, 
ekus bliuzniji, to 
padeda taip kak 

klausau tavęs, a 
u Į Kauną vysta- 
šių šimtą dolarią, 
ristų už kataliką

vaiuzią ir praueju Krasią
tvarkyt kaip jiems patinka; i augintojų, iš Jotos —• 
kad visi turi teisę prie šalies I ner^'ko ir_ turi ™a^aij 
reikalų ir jos gerovės jiems I 
raesvarbu.

Bet kas (stojasi? Fascis- 
tai dar tik trumpas laikas, 
su premjeru Mussolini, val
do Italiją, ir jau tiek įgriso 
kitų pažiūrų žmonėms kad 
.jie rengiasi daryt ką nors— 
kitaip negu dabar yra, ne
žiūrint kokios pasekmės bus.

Prie tokio aklo 'kraštuti
numo rengėsi ir musų kleri
kalai Lietuvoje. Sužiūrėję 
savo galimybes, jie paleido 
Seimą kuriame neturėjo sa
vo valdančios didumos; nau
jo Seimo rinkimui panaudo
jo bažnyčias, peklą ir dangų 
ir kunigų gerkles agitacijai. 
Seimą laimėjo dviem atsto
vais daugiau, arba beveik 
pusė Seimo — pusė Lietuvos 
žmonių už juos balsavusiu — 
nusmerks kitą pusę darymui 
taip kaip aniems patiks.

Jeigu prie tp varėsi, nėra 
reikalo nei svajoti kad kle- 

( rikalai norės kokių ten koa-? 
litinių valdžių, bet viską už
ims i savo rankas, ir eis prie' 
tokio pat likimo kaip iki šio? 
lei ėjo kiti, be pasimokinimo 
iš anų liūdnų patyrimų, be 
sąžinės, be apsvarstymo kas 
yra gerai visiems, bile tik 
jiems gerai.

Nieko butų jeigu jie žlug
tų kąipo partija, bet jie lai
kysis iki tol kol visą Lietu
vą pražutin nutemps. ,

KENYA
IzENYA Kolonija, Afrikoje, 
•I kiuri nėra kas daulgiau kaip 
Britanijos Rytų Afrika, pasiro
dė Londono žiniose kuomet imi
grantai iš Indijos kurie.tenai ap- 
rigyvena nori turėti savo pilnas 
Britiškas pilietybės teises ko
kias turėjo savo šalyje.

"“Nors retai tegirdima, Kenya 
yra viena, iš žavėtiniausių sričių 
ant žemės skritulio, geografiš
kai kalbant”, sako buletinas iš 
Wa'shington, D. C., National 
Geographic Society raštinės.

‘(Prie jos pietrytinio kampo 
yra- Ežeras Victoria,' antras di
džiausias šviežio vandens ežeras 
pasauljųe. Prie jo pakraščių 

įgyvena žmonės kurių nuogumas 
yra simbolis jų padorumo, ir ku- 
Hii vyrai yra ‘taip gražaus su
dėjimo savo lytimi kaip Mar
quesas salų moterįs savo lytimi.

“Tuoj skersai Kenya’s pieti
nio rubežiaus yra Kilimanjaro,

ries siuntimą no- 
igėli ir pasisakyt 
anai daryti, o &■ 

■ tau pasakys: jk 
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os, nes ta šimtinė 
pui, o ne kunige- 
žinosi apie maldą
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Pradingo Sala
Autetralijoj, Melbourne uoste, 

•gauta bevielinfe pranešimas, gal 
"but iš ‘kokio nors laivo, jog pra
dingo Eašter vardu sala Pacifi- 
ko okeane.

Kalbos apie tos salote dingimą j augščiausias kalnas Afrikoje, ir 
Jau eina nuo pereito laJpkričio 
■mėnesio žemės drebėjimo či'li- 
joj, Pietų Amerikoj. Kitas pir
mesnis pranešimas buvo tūlo 
Prancūzo kapitono jog jis su ‘lai
vu nuplaukęs į vietą kur turėjo 
būti sala rado tik vandenis'.

šita's atsitikimas yra vienas 
iškėlėte žinomų jau musų dieno
se, o tas faktas yra patvirtini
mų vieno iš liūdniausių bibliš- 
kų padavimų apie Viisuotinąjį 
Tvaną.

• Nekuriu mdkslininkų išrodo- 
ma kad .dabartiniam AtlaWtike, 
tarpe Ispanijos ir Vakarų Indi
ją; kur dabar kyšo saiukės Azo
res, buvo viena didelė stela At
lantic, kitų Gondwanna, vadina
ma. Ji buvo tirštai apgyventa 
ir jos žmonės buvo patingėję. 
Jie vedė reikalus su aplinkiniais 
kontinentais. Bet vieną sykį 
užėjo žemės drebėjimas, (sala su
plyšo ir nu'slenko palikdama virš Į 
vandenų tik nekuriuos čiukurus 
kalnų kurie dar nenuvilto.

Kurie "galėjo, žmonės 'geibė
jom, plaukė į visas žemėja dalis. I 
Del to ne tik biblija turi Nojų 
bet ir Amerikos raudonieji In
dijonai turi savo Na jus kurie iš 
tvano išsigelbėjo.

Plačiai šis dalykas aprašoma 
knygoje “Kas Slepiasi už žmo
nių Pateiakų” (“Dirvos” laida.)

Ea'ster sala buvo Čilij.os vai- 1 
džios naudoj'ama kaipo “Sibiras” 
arba ištrėmimo kolonija prasi
žengėliams. Ji buvo pasižymė-j drambliakaulį ir odas čionai iš
tins milžiniškojnis akmeninėmis [ gabenimui gelžkeliais į "pajūrį.

netoli jo ‘centro yra Kenya čiu
kuras, taipgi vulkanas, kuris 
perviršija Kalną Whitney bent 
3000 pėdų.

“Skersai tą koloniją tęsiasi 
garsuis Rift Klonis, vietomis nuo 
20 iki 40 mylių pločio, ir aibel- 
nai keliolika tūkstančių pėdų 
žemiau tos augštumos abelnos 
linijos.

“Gamtą mėgiančiam žmogui, 
Kenya svarbiaiute-įa atkreipia ati
dą savo laukinių gyvūnų ir gra
žių augalų gausumu. Gal but 
steb'ėltiniausias paskiras vaizdas 
yra tai flamingų paukščių koio- 
ijna šiauriniam pakraštyje Eže
ro Hannington. Ežero pakraš
čiai tiesiog nubalę tų paukščių 
pūkais, jų lizdai yra kupsteli iš 
dumblo išlipyti po plačią lygu-

“Sųiaųigę tie paukščiai turi ro- 
žinj-Šviesiai rausvą kaklą it kū
ną, jų snapai yra purpurinės ir 
raudonos (spalvos, sparnų plun
ksnos rausvos. Už mylios išto
lo pirm pasiekimo jų busltynių 

I jau tie (paukščiai girdisi- — tu- 
šeni-mas ir sparnais plasnojimas 
•'milijono ar tam panašiai paukš
čių palieka tiesiog didelis 'kada 
artiniesi arčiau.

“Hippopotamai plaukioja ne
giliuose dumblinuose vandenuo- 
se, antelopai ir gnu užvisę pa
kraščius; Jos uostas, Kisumu, 
yra tai stotis Uganda garlaivių 
li-nijOs, kuri sugabena gumą,

NAUJASIS SEIMAS 
ir Musų Nusistatymas
Rezultatai rinkimų Į Naująjį 

Seimą maždaug jau žinomi. 
Daugiausia atstovų pravedė — 

(kaip ir reikėjo tikėtis— krikš
čionių-demokratu blokas, kuris 
šiuo kartu turės abosliutinę dau
gumą. At tai gerai, ar blogai 
nebėra ko klausinėti. Rinkimų 
metu buvo daug ginčų ir barnio; 
kiekviena partija norėjo gauti 
kuodaugiauslia balsų ir tam tik
slui naudojosi įvairių galimų, o 
dažnai ir negalimų, priemonių/ 
Tai yra paprastas apsireiškimais 
ne tik Lietuvoje bet ir kiekvie
noj parliamentarinėj valstybėj.

Bet balsavimai praėjo; pašau
ktieji žmonių valia atstovai, ko
kios partijos jie nebūtų, turi tei
sės prižiūrėti valstybės reikalus 
ir juos tvarkyti 
atrodo geriau.

Musų tautai, 
butų geriau kad 
tiniai ginčai, kįlantieji del vieno 
ar kito klausimo, įvyktų dau
giausia Seimo sienose, nės kitaip 
viso krašto gyvenimas nebūtų 
■normalus ir žmonės negalėtų pil
nai eiti savo pareigas. Tas jau 
galima pastebėti ir musų mo
kyklose, kur mokytojai pasida
linę į vienus ir kitur nuolatos 
pešasi, del ko mdksllo reikalai 
nepaprastai nukenčia. Laimė 
dar kad musų kariumenė supras
dama savo augštą užduotį ir at
sakomybę prieš Tėvynę mažai 
tesimaišo į partijų ginčus. Mes 
turim savo konstituciją \kuri 
tvarko Liėtuvos valstybinį gy
venimą, ir musų nuoširdus Tin-

taiįp kaip jieips

šiuo momentu, 
svarbesni par

“Kaip tik atvyksti į tą kraštą, 
nuo pamatymo Mombaso mergi
nų, pilnai apsirengusių, su ra
tukais nupieštais ant žandų, ir 
rankom purpuriniai nu dažytom, 

’ iki pasiekimo Victoria ežero pa
kraščio, kur gyvena Apollo pavi
dalo Kavirondo vyrai, keliaunin
kas nuolat, mialto nuostabumus 

; įvairume ten esančių žmonių 
veislių. Keliavimas tenai, sako 
vienas entuziastas, - yra *kaip 
vaikščiojimais per mylių plotus 

1 nustatytus gyvomis stovylo- 
I mis’.

“Nors nedėvi drapanų, Kavi- 
roindai yra dikčiai apsidangstę, 
'beveik kiekvieną kūno dalį ku
rią tik įstengiu, nuo krutinės ir 
pilvo iki rankų ir kojų, tam tik
rais vielų pintiniais. Moterįs 
dar dasideda vieną pagražinimą, 
uodegai panašų valką nukartą 
nuo juosmenio užpakalyje.

“žiaurus Masai taipgi palin
kę prie vielinių papuošalų, bet 
jų speciališkumas yra auskarai. 
Kaip tik kūdikis užgema jo au
sis buna perduriama virbalu ir 
ta skylė didinama iš meto į mė
tą iki jon galima įkabinti dide
lį lanką.

“Masai geritė turi prastesnių^ 
ir ne taip gražius papročius. Jie 
padeda savo mirusius lauke ša
lę bustynių hyenomfe sudrasky
ti, nes mat pas juos tas gyvulis 
laikoma šventu. Jie nuleidžia 
galvijų kraują ir geria jį šiltą; 
jie muša maistui reikalingus gy
vūnus su užnuodintomis vylyčio- 
mis; jie svaigalais nugirdo sa
vo šunis pirm ėjimo medžioklėn 
kad jie butų žiauresni.

“Retai apgyventa (sritis kur 
žemės laipsnis yra už ekvatoriš- 
ko karščio ir žemės našumas 
duoda progą žemę apdirbinėjti 
yra didumoj iš priežasties tų 
karingų Maišai’jų kurių pirmes
nis gyvenimas buvo daugiausia 
iš užpuldinėjimų ant jų kaimy
nų. Dauguma jų daibar apsisto
jo ir dirba žemę. .

“Kitą tenaitinė gentė, Ando- 
rafcos, pirmiau gyveno didumo
je misdami colobus beždžionių 
mėsa. Tų 'beždžionių oda turi 
prekybinę vertę d ei ei savo šil
ko baltų ir juodų plaukų ir jų 
uodega yra labai plati ir pūkuo
ta. ši. gentė taipgi pradėjo ap- 
dirbinėti žemę kuomet Biritai 
įvedė drausmę tų beždžionių žu
dymui išgelbėjimui jų veislės 
nuo išnykimo.

“Kenya turi savų gyventojų 
apie 4,000,000. Prie to yra apie 
5,000 Europiečių ir apie šešis 
sykius tiek Aziatų, Arabų ir In
dų.”

kėjimas yra kad naujieji atsto
vai prisilaikytų jos ir klausyda
mi savo sąžinės dirbtų nepri- 
kiatteomos Lietuvos 'gerovei ir 
vienybei. '•

Senasai Seimas paliko visą 
kraštą nepaprastai sunkioj pa
dėtyj. Kuomet jo nariai ginči
josi del smulkmenų, jie nepa
stebėjo kaip ant Lietuvos užeina 
audra išblaškyti jos tautinę čię-l 
lybę. Musų Seimas buvo tuščias 
kai Ambasadorių Taryba tarė 
paskutinį savo žodį del Vilniaus, 
ir reikėjo laukti suvirš du mėne
siu kol Lietuvių valdžia, visų 
žmonių paremta, tegalėjo pasių
sti Paryžiun protestą. Tasai 
“interragnum” arba netiksliai 
perduodant — bevaldžia pa
liks istorijai liūdnų atsiminimų. 
Mes tikimės kad naujas Seimas, 
matydamas svarbią Lietuvos pa
dėtį rate bendrus kelius valdan
čioms partijoms ir išvengs trum
palaikio gyvavimo. Daugelis 
klausimų laukia neatidėlioitino 
išrišimo. Pirmoj eilėj stovi Vil
nius ir Klaipėda. Abejuose at
žvilgiuose mes susiduriam su 
'Santarvės ir Lenkų reikalavi
mais kurie paliečia ne tiktai sie
nas bet ir pačios musų, nepri
klausomybės esmę. Jeigu pri
imtume viską ko iš musų reika
laujama, Lietuva negaištų tapti 
pilnoj prasmėj savistova ir liuo- 
sa nuo svetimų globos; jeigu vėl 
atsimestirme, tuomet tektų susi
durti su didžiosiomis valstybė
mis, kurių galutinas nusistaty
mas mums nėra aiškus. Del 
Klaipėdos galima derėtis, bet del , 
Vilniaus liekasi pasakyti tiktai 
taip ar ne. Dabartinėse aplin
kybėse trečiojo kelio nesimato. 
Naujasai Seimas privalės pasi- i 
rinkti vieną iš tų dviejų.

Santikiai su Lenkais turi būti 
išaiškinta. Ar sutiksim užmeg- ‘ 
sti su jais kokius nors santfkius, j 
ar laikysimės tokio pat nusista
tymo kaip ir ikišiol ? Lietuva ir 
Lenkija turi daug bendrų reika-|S _ 
lų kaipo kaimyninės valstybės, mas, 
bet užmezgimas diplomatinių 
arba kitokių santikių reikštų 
mažiausiai de facto pripažinimą 
Vilniaus krašto Lenkams. San
tarvė reikalauja iš Lietuvos ne
utralizuoti Nemuną 'ir leisti Len
kus į Klaipėdą; bet kaip mes 
galim tą daryti-, būdami .karšis 
stovyje su Lenkais? Tiesa, jie 
'Lietuvai nepaskelbė formaliai 
karės, bet tarptautinės teisėte 
žvilgsniu įvykus susirėmimams 
tarp dviejų valstybių kariume- 
nių atsiranda ir karė.

Sunkiausias Seimui klausimas 
ir bus šis, nes nuo jo priklauso 
Lietuvos ateitis. Mes lauksime 
iš išrinktųjų narių kiek galima 
ididesinės vienybės ir atidos Tė
vynės reikalams. Niekas nebū
tų taip pražūtinga kaip pakelti 
išnaujo partinę 'kovą ir valsty
bės reikalus tuo budu įmesti į 
popierio krepšį. Toksai Seimas 
apviltų Lietuvių’ tautą ir iškel
tų vaidų bei nesusipratimų. Te
žiūri tautos išrinktieji kad ne
nukentėtų valstybė! Pasitikė
dami jiems piliečiai galės ra
miai eiti savo pareigas, atsto- 
vaut visą tautą.

M. V—la.

M. MusJankus Kviečia 
Lietuvon
Kalipėda. 18, 5, 23. 

Gerbiami Broliai ir gerbiamos 
Seselės Lietuviai ir Lietuvės 
Amerikiečiai.

Mes ipasiliuosavome iš sveti
mųjų ponystės, kuri mus virš 
700 metų slėgė, mus niekino ir, 
muteų teisių neaitibojo,' vergė ir 
■kankino. Musų pasiliuibsavime 
teisė pagalbą apart Lietuvos 
šaulių pasišventimo ir Amerikie
čių dolarių pašalpa, labai didriots 
vertės. Atjausdami esą Ame
rikiečiams kalti nė vien tik dė
kingumo bet stačiai esame Jums 
kalti atsilyginti, mes siūlome 
Jums gryž'ti pals mus, į 'Klaipė
dos Kraštą, 'kuris da'bas yra au
tonominė Lietuvos dalis, čion 
pasirinkti 'sau gyvenimą, ar tai 
ūkį, ar tai fabriką; ar tai laivi
ninkystę, ar tai amatą, ir tt. 
Mes siūlome Jums visokius pa
lengvinimus apsigyventi ir lau
kiame Jus sugryžtant. Butų pa
geidaujama kad pirm sugryri- 
mo mitais praneštumėte raštu 
■savo užsiėmimo projektą kad 
mes čion viskuo galėtume patais 
ti.

Sveikiname Amerikiečius 
Maž. Liet. Vyriausias Gelbėjimo 

Komitetas
Martynas Jankus, Pirm.

ABRAOMAS LINCOLN
ŠIANDIENINIAI AMERIKOS

VERGU PALIUOSUOTOJAS 
INDIJONAI

(Sąryšyje su rengiamu jam statyti 
Clevelande paminklu)

“Laimink Dieve mano motiną! viritas 
kuo aš esu, ar trokštu būti, priguli nuę 
jos!”

Taip garsusis Abraomas Linkoln pa
sakė apie savo motiną.

Linkolnas neteko savo motinos 1818 me
tais, kuomet jis buvo tik apie aštuoniu me
tu amžiaus. Tečiau ji ji išmokino skaityt 
ir rašyt neturėdama kitokių knygų kaip tik 
Bibliją. Ant laimės, jo tėvo antroji žmona, 
jo močeka, tęsė toliau mokinimą ir prikal
bino tėvą leisti jį j mokyklą. Abelnai buvo 
paprasta tose dykumose, giriose, 'kur visi 
nemokėjo rašyti, tik ’kuogreičiau vaiką pri
statyti prie darbo.

Linkolno jaunystėj, kuomet jo drapa
nos buvo taip prastos kaip ir jo išvaizda, 
jam pasitaikė matyti perstatymą keliau
jančio meklerio. Mekleris paėmė maišelį 
kiaušinių ir sakė iškeps kiaušinienės bile 
keno skrybėlėje be suteršimo skrybėlės. 
Tokis šposas, nors siekia toli į Tamsiuosius 
Amžius, buvo naujas to kaimelio žiūrėto
jams, tečiau niekas nedavė skrybėlės ir 
nebuvo jam kaip padaryt savo šposą. Tik 
kaimynai prira'gino Abraomą paduoti savo 
galvos uždangalą kuris skaitėsi jo kepure. 
Duodamas savo skrybėlę, jisai persiprašė: 
“Tamista, todėl aš nenorėjau duoti savo 
skrybėlės kad labiau gerbiau kiaušinius, ne 
savo skrybėlės gailėjau!”

Vieną kartą kuomet Linkolnas kirto 
girioj medžius, vienas tos apielinkės nenuo
rama (tai buvo Sangamon, Illinois valsti
joj) , galbūt užsiundytas kokio juokdario, 
atėjo prie kirtikų ir pradėjęs jieškot prie
kabių, iššaukė jauną Abraomą muštis.

Augštas jaunikaitis, bet nuolaidus, nu
sijuokė ir pratarė: “Matau, tu, nepažista- 

nepataikei ant tokio žmogaus. Aš 
niekad nesipešiau visame savo gyvenime.” 
Bet tas nenuorama ėmė kibti prie jo, ir ka
da susikibo’ Linkolnas griuvime buvo ant 
viršaus. Jis buvo apdraskytas ir kraujas ' 
tekėjo-per jo veidą. Jis tuoj pagriebęs sau
ja dilgėlių ištrynė savo priešo akis, ir tas 
-tuoj pradėjo melst paleist. Jis buvo palei- 1 
sitas, bet per tūlą laiką negalėjo matyt. Iš 
jų nei vienas neturėjo nosinės skepetaitės, 1 
taigi Linkolnas nuplėšė dali savo marški
nių, numazgojo'ir aprišo to priekabe akis ir 
paleido jį namon.

Abraomas Lincoln gimė vasario 12 d. 
1809 metais, Hardin apskrityje, Kentucky 
valstijoj. Jo tėvai buvo biedni, jis vargo 
iš pat jaunystės dienų; neturėdamas pro
gos daug lankyti mokyklą, pats beveik sa- 
vairni išmoko advokatūros, paskui buvo Su
vienytų Valstijų prezidentu. Jaunas būda
mas, gyvendamas su tėvais Illinois valsti
joj, kur jie buvo persikėlę iš Kentucky, jis 
skolindamas! knygas, liuoslaikiu mokinosi. 
Advdkaturą praktikavo 1836 metais Illi
nois valstijoj. -Jis pagarsėjo kaipo prieši
ninkas negrų vergijos, ir už juos kovojo. 
1860 metais naujai susiorganizavus dabar
tinė Repu'blikonų partija pastatė ji kan
didatu ant prezidento, ir jis liko išrinktas. 
Rugsėjo 22 d. 1862 metais jis išleido Negrų 
Paliuosavimo Deklaraciją. 1864 metais jis 
tapo išrinktas antram terminui, bet 1865 
m. jis buvo nušautas Washingtone teatre.

Už paliuosavimą negrų buvo kilus Na
minė arba Civile Karė. Pietinės valstijos 
atsimetė nuo šiaurinių, kurioms Linkolnas 
priklausė, ir išsirinkę savo prezidentą no-' 
rėjo pasilaikyti savo tvarkos ir negrus ver
gijoj, nes tik iš vergų pietinės valstijos da
rė sau pelnus. Linkolnas nenusileido, ma
tydamas pavojų šaliai jeigu ji susiskaldys, 
[ir norėjo palaikyti visas valstijas unijoje 
kaip seniau buvo. Pietinės valstijos tapo 
nugalėtos, ir unija užtikrinta, bet Linkol
nas už tai atsimokėjo savo gyvastimi.

Abraomas Linkoln yra vienas iš dau
gelio pavyzdžių jog iš prastųjų kila galiū
nai jeigu tik stengiasi ko nors siekti, jeigu 
laiką neleidžia dykai, jaunystę neaikvoja 
ant nieko. Visoje šalyje ii’ visame pasauly
je jis yra žinomas kaipo “Išliuosuotojas”, 
jam visur'1 pastatyta ir kitur dar statoma 
naminklai.

(Iš Foreign Languoge Information 
Service)

CUV. Valstijose Indijonų gyventojų yra 
v 340,917, arba 13,500 daugiau negu bu
vo 10 metų atgal.

Yra 200 Indijonų gyvenimo sričių (vie
šos žemės) ir jie kalba 58 skirtingomis kal
bomis.

Valdžia kasmet praleidžia penkis mi- 
•fijonus dolarių mokinimui Indijonų.

Vaikų yra 91,968 kurie turėtų lankyti 
mokyklas. 6,279 iš jų nėra tinkami, ir 20,- 
746 nesiranda mokyklose.

Yra 251 valdiški pensijonai ir dieninės 
mokyklos su 24,222 mokiniais; 81 misijų 
mokykla su 6,470 vaikų; ir valstijų viešas 
mokyklas lanko 34,301. Išviso mokinių yra 
64,943.

Du trečdaliu visų amžių Indijonų yra 
Suv. Valstijų piliečiais. Yra apie 50,000 In
dijonų balsuotojų, vyrų ir moterų.

Valdžia po savo globa vis turi apie 240,- 
000 Indijonų. '

Augščiausias Teismas nutarė jog pilie
tybė nesiriša su buvimu po keno nors globa.

Visi nariai Penkių Civilizuotų Genčių 
iš Oklahomos (101,000) ir Osage gentės 
(2,200) yra piliečiai, ar piliečių vaikai.

Žemės paskirta 30,000,000 akrų del 227,- 
000 Indijonų.

Yra apie 125,000 Indijonų kuriems ne
paskirta žemės.

Nepaskirtos Indijonų žemės yra 35 mi
lijonai akrų.

1923 metais valdžia paskyrė $370,000 
prižiūrėti Indijonų sveikatai.

Yra 78 ligonbučiai ir gydinyčios su 
2,400 lovų.

Yra 150 gydytojų Indijonų tarnystėj, 
80 slaugių, 70 prižiūrėtojų ir 7 dentistai.

Išviso 1922 m. prižiūrėta 20,000 In
dijonų.

1913 metais Indijonų 'mirė 32.24 nuo
šimtis nuo tūkstančio; 1920 m. mirė 22.23 
nuošimtis.

Tarp Indijonų 48,000 priguli prie P-ro- 
testonų tikėjimo, ir 59,000 prie Katalikų ti
kėjimo.

. 44,20 Indijonų šeimynos gyvena nuola
tiniuose namuose.

Yra 40,692 Indijonai ūkininkai ir jie 
turi apsodinę 890,700 akrų žemės.

Indijonai turi iki $35,000,000 vertės gy
vulių.

1922 metais nuo Osage gentės žemės 
produktuota 28,940,934 bačkos aliejaus.

Išviso Osage tauta gavo $111,863,530 
kaipo premijas už parandavojimą aliejaus 
žemės.

Iš penkių civilizuotų genčių iš Oklaho
mos žemės produktuota 8,200,000 bačkų 
aliejaus ir gazo. i

Yra 1,392,379 akrai žemės kurie galėtų 
būti vandeniu aplaistyta; ir aplaistytos že
mės yra 366,000 akrų.

Valdžia iki šiam laikui praleido $25,- 
592’436 del aplaistymo sausų žemių;

Šiuom laiku bando įrengti laistymo 
priemones del 605,000 akrų.

Girių vetitė Indijonų apgyventose vie
tose yra $100,000,000.

Valdžia Indijonams paskyrė nuo 1871 
iki šiam laikui $422,000,000.

Išviso Indijonų turtas dasiekia $1,000,- 
000,000.

Indijonų tautos pavedė valdžios globon 
$25,000,000 turto.

.Pavieniai Indijonai turi fondą iš apie 
$35,000,000.

Indijonų ofise Washingtone yra apie 
darbininkai ir 5,3.61 tarnystoj šiaip vi-

Iš jų apie du tūkstančiai yra Indijo-
256
sur.
nai.

12,000 Indijonų tarnavo pasaulinėj ka- 
Indijonai pirmo už $25,000,000 Lais-•ėj- 

'ės Bonų.

Teisybės Pašukos. Rankius įvairių gražių apsakymė
lių, pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. Su
taisė M. šalčius. Cleveland, O. 1918, pusi. 67......26

Jetuviškai-Angliškaą ir Anglifiksi-Lietuviikaa

ŽODYNAS
turtas žmogui, kuris ji turi, Amerikoj gy- 
Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
kita dalis Angliškai, kada katros kalbas ž®- 
tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j

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

šo
1.25

40
60

3212
..24
3002
5126
Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje — istorijos ruošai 

nuo pradžios 14tojo šimtmečio Lietuvių susipa
žinimo su Lenkais ir visos jų šunybčs Lietuvo
je. Didelė knyga, gražios spaudos, 264 pusi. 1.00

Didžiausias 
vendamas. 
Lietuviškai, 
džio reikia, 
Lietuvą būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiraui Angli*- 
koi kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų as 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nosi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!. 
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais 
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas

<10.60

Reikalaukit “Dirvoje1



Musu Kaimynai Dausose S. L. A. Apšvietos Komisija .XkŲD1K1!/X
uEROVes skYRIUS

Žvaigždės kurias Mes Tankiai Matome *•*••’'* Parengė K. S. K.

(Tąsa iš pereito num.)
Hebrėjų zodiake, Scorpio prilyginama 

prie Dano giminės, nes yra pasakyta: “Dan 
bus žaltys prie kelio, gyvatė ant tako”. 
Egiptėnai nustatė saulės inėjimą į Skorpio
no konsteliaciją kaipo prasidėjimą Tyfono 
valdymo, ir kuomet saulė buvo šiame žen
kle, jų buvo apeigos Osiro mirties apgaila- 
vimų. Nekurie išvedžiotojai suranda šio
je konsteliacijoje Bibliškus “Rumus Pietuo
se”.

Skorpionas aiškiai atvaizdinama ant 
garsingojo Denderos zodiako, ir ta konste
liacija buvo pavadinta kardinolo kepuse, ir 
lakunu. Ji dikčiai turi panašumo j pasta
rąjį, tai yra panašus vaikų ant šniūro išlei
džiamam į orą popieriniam lakūnui.

v Ankstyvieji krikščionįs tikrino jog tas 
pavidalas perstatė Apaštalą Baltramiejų.

Scorpio buvo žinomas astrologams kai
po “užkeiktoji konsteliacija”, pražūtingas 
ženklas karės ir netvarkos. Kaip ir Aries 
konsteliacija jis yra Marso namai ir jo lin
ksmybė. Jo in tėkmėj gimę, tarpe spalio 23 
ir lapkričio 22 d., sakoma esą tvirti, narsus, 
ir didelio sudėjimo, didelių kaulų, tamsių 
garbiniuotų plaukų, tamsių akių, lėtos kal
bos. Ji turi intekmę ant Judėjos, Norvegi
jos, Barbarijos, Morokkos, Messinos, ir Itt. 
Ji yra moteriškas ženklas ir nelaimingas. 
Raudona negelkė-gvazdikas yra jos gėlė ir 
topazas žemčiūgas.

Oro tyrinėtojai manė jog ta konstelia
cija plėtė savo blogą intekmę, ir kad jai at
ėjus užeidavo audros, tečiau alchemistai 
laikė Skorpioną augštoj pagarboj, nes tik 
kuomet saulė buvo tame ženkle .'tegalima 
buvę geležį j auksą paversti.

Scorpio randasi dangaus ' dalyje kuri 
yra pagarsėjus apsireiškimais novae, arba 
liglaikinių, žvaigždžių, kurios kartais su
žiba musų akims pareikšdamos kokį nors 
didelį užsidegimą ar milžinišką katastrofą 
tolimose dausose, kurios didumo mes nega
lime nei persistatyt.

Alpha Scorpii yra žinoma kaipo Anta
res, nuo Grekiško žodžio reiškiančio “pana
šų” arba “pribuvimą Marso”, kuris jų kal
boj vadinama Arės, o tas atsinešimas yra 
be abejo subendrinta su raudonumu spalvos 
■tos žvaigždės. Senoviškieji Indai vadino 
tą žvaigždę “Rusvoji”.

Arabai žinojo ją vardu “Skorpiono Šir
dis”, ir net dabar ji tankiai vadinama “Cor 
Scorpii”, Skorpiono širdis.

Antares buvo viena iš keturių Persijos 
“Karališkų žvaigždžių”, 3000 metų pirm 
Kristaus. Chinų tolimos senovės dokumen
tai mini Antares kaipo “ugninę žvaigždę” 
arba “Didžiąją Ugnį”. Ji taipgi buvo žino
ma kaipo “raudonoji arba nelaiminga žvai
gždė”. Centralinėj Azijoj ji buvo žinoma 
kaipo “kapų kasėja karavanams”, kadangi 
kolei karavanai matė jos tekėjimą su Orio
nu ryto metu, plėšikai ir mirtis užpuldavo 
jų stotis.

Nekurie senoviniai Egipto maldnamiai j 
buvo pašvęsta del Antares, budavonės ką 
buvo statyta tūkstančiai metų pirm Krik
ščioniškosios eros, ir Gre'kų maldnamiai 
Atėnuose, Korinte, Delfuose, ir Aeginoj tu
ri tokio pabudžio architektūros išdarbius, 
aiškiai parodančius jog žvaigždė Antares 
lošė svarbią rolę tų šventinyčių meldimesi.

Prie Eufrato Antares buvo žinoma kai- i 
po “Viešpats Sėklos”, “Skaidrus Karalius”, 
“Raudonoji žvaigždė”, ir “Dienos-Dangaus 
Paukštis”, šis pastaras užvardis lyg ir pa- 1 
tvirtina mintį kad ta konsteliacija origina

liai buvo taikinta perstatyt erelį.
Jensen išrodinėja jog Antares yra toji 

“Jėtis Žvaigždė” ką minima 38-me skirsny
je Knygoje Jobo.

Rašytoja Martin šiaip pamini tekėjimą 
tos rudaspalvės saulės: “Pirm negu pama
tai tikrai tą žvaigždę, žmogus pajunti rus
vą žėrėjimą žemai pietrytiniame danguje, 
kuris tuojau patraukia atidą. Tai yra An
tares veidas kurio raudona šviesa spingsin
ti per storą atmosferą yra taip išplėsta kad 
duoda rožinį efektą tai dangaus daliai per 
pusėtinai plati] plotą aplinkui tą žvaigždę, 
lyg mažytis atvaizdis saulės kuomet ji teka 
skaistaus ryto metu.”

Antares priklauso Secchi’o trečios spek- 
troskepiškos rūšies žvaigždžių, saulių ku
rios palengva senėja ir atvėsta jų ugnims 
mažėjant. Kaip milžiniškos žarijos jos dar 
dega savu karščiu, kaip nuvargę demonai 
nuteisti mirtin tos liepsnų nušluotos sau
lės laukia vėsaus palietimo koki laikas už
deda ant gyvenimo, ar tai jis butų ant šio 
skritulio ar tolimiausiose srityse dausų.

Antares turi mažutį emeraldo žalumo 
draugą kurį galima matyti penkių colių te
leskopu. Serviss, savo “Malonumai su Te
leskopu”, sekančiai apie jį atsiliepia: “An
tares nešiojasi paslėpęs savo spinduliuose 
žalią žemčiūgą kuris entuzidsto akiai teles
kopo atvaizdinime išrodo daug gražesnis ir 
patraukiantesnis kiekvieną sykį pažiurė
jus į jo slėpimosi vietą. Kuomet oras yra 
tyras, ir tas draugas lengvai matomas, nė
ra gražesnio vaizdo tarp dvilypių žvaigž
džių. Skirtumas spalvų yra puikiai skirtin
gas — ugnies raudonas ir šviesiai žalias. 
Ta mažutė žalia žvaigždė buvo matyt išlen
danti iš už mėnulio priešakyje savo rausvo 
draugo.”

Du ar trįs laipsniai šiaurėn nuo Anta
res yra tai vieta kur buvo atrasta 1898 me
tais Coddington’o Kometa C, trečia kometa 
iš atrastųjų fotografijas darant.

Antares teka saulės nusileidimo valan
doj pirmą birželio dieną, ir kulminuojasi 9 
vai. vakare liepos 11 d. Ji yra vasarinė 
žvaigždė, matosi kelis mėnesius vasaros lai
ku žemai pietuose.

(Bus daugiau)

už “politinę tendenciją”

er* 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

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

Patriotiškumo, meilės ir mokslo 
Tame ineina daugelis atskirų ap- 

žingeidųs ir pamokinanti, astrono- 
ir tt. Parašė K. S. Karpavičius, 
su paveikslais ...............  .....

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

liško tyrinėjimo aprašymas septynių ankstyvo
sios civilizacijos didelių žmogaus darbų kurie 
per amžius nerado dar sau lygių pabudavojimų. 
Apimama: 1—Egipto Karaliaus Khufo Kapas; 
2—-Babilono Miesto Sienos; 3—Olympijos Zeuso 
Stabas; 4—Dievės Dienos šventinyčia; 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, .i.......................... ............... $1.00

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

1444 Baltoji Vergija .................................. p. 118

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

1.00
60

X-Ray Egzaminavimas $1.00
rnįįgėįySSS Jeigu sergi, nežiūrint kokia liga butų, arba jei likai be vilties ir nu-
IjRhHHH J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau

visas spScialea ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- 
I *•*’( VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLĖS, 

v , iir 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 vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar

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

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

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

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

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

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1.

“Tėvynės” No. 19, Apšvietos 
Komisija, diduma, nariai Dr. J. 
J. Kaškiaučius ir Tadas Dundu
lis, pasiremdami suteiktu auto
ritetu, bara “Tėvynės” redak
torių
kurią jiedu surado Seno SLA. 
Nario straipsny j tilpusiam “T.” 
No. 7-me, kaipo antitezis prieš 
Jurkonio “apgarsinimą” “Visuo
menės Domei”, kur Jurtomis 

. šaukia visus bolševikus iš bent 
kur rašytis prie SLA. per Jur- 
konį kad pastarasis galėtų gauti 
$100 arba $1000 konkursinės do
vanos, kurią Jurkonis iškaino 
paskyrė sušelpimui “politiškų 
kankinių” Lietuvoje kurie pate
ko j kalėjimą už griovimą vals
tybės (už 'tokį darbą Rusijoje 
butų buvę jau senai nušauti), 
po priežiūra “Amerikos darbi
ninkų partijos”, vietoje kad tą 
“dovaną” butų paskyręs Į SLA. 
Našlių ir Našlaičių 'Fondą arba 
Susivienijimo Narių Besveika
čių Fondą.

Dundudfe su Kaškiaučiu Jur
konio garsinime “Visuomenės 
Domei” nesurado jok ids “politi
nės tendencijos”, nes apie tai nei 
neužsimena, kas parodo kam 
jiedu tarnauja. Jųjų visa do
me nukreipta tiktai į atsakymą 
Seno SLA. Nario, kuris nušvie
čia Jurkonio “labdarybę”. Jei- 
vu tuodu Apšvietos Komisijos 
nariai butų kalbėję apie abi pu
ses — Jurkonio ir Seno SLA. 
Nario — “Visuomenės Domei” 
turinius, ir butų padarę bešalę 
išvadą, tada butų galima dar 
juodu pateisinti, nors aiškini
mas tokių polemiškų (ginčų ;ne- 
ineina Apšvietos Komisijos kom- 
petencijon ir nieko '.bendro 
turi su apšvieta, negu tik 
apšviesti SLA. narius nuo 
ševikiškų užmačių.

Labai gaila kad SLA. bnvęsis 
Seimas paskyrė tuodu nariu į 
taip 'svarbią vietą-urėdą, ko itie 
nariai nesupranta arba nenori 
suprasti. O gal Seimas ir tiks
lingai taip padarė, nes Seime 
Troškinio elemento Ibuita gana 
daug. Jau kur kur, bet SLA. 
bolševikų propagandai ir bolše
vikams nėra vietos.
SLA. ir jo tvarka 
toks gali prie SLA. 
arba stačiai keliauti 
kas ir labai linkėtina, kur pa- 
gyvenuš-pamtačiuS, paragavus to 
"darbininkų rojaus” raškažio 
pasveiktų iš to idiotizmo kaip 
pasveiko risi kurie tiktai “ro
juje” pagyveno, kaip ant Kara
lius, Tamošaitis, Emma Gold
man, Berkman ir daugelis kitų.

Dundulis su Kaškiaučium yra 
Trockio sargais kad “Tėvynėje”, 
SLA. organe, nieko netilptų 
prieš “Trockinių” Sumanymus 
platinti bolševizmą pasislėpus 
po Amerikos Darbininkų Parti
ja, kuri yra vien bolševizmo — 
visokio škurdo — platintoja. 
Bolševikai neturėdami kur pasi
dėti, dabar pradėjo skverbtis į 

: SLA. kad užvaldžius jį ir pasi
savinus pusę milijono dolarių 
($500,000) turto. Dėlto visi S. 
L. A. nariaii ir kuopos budėkime 

, ir sergėkime savo turtą ir visus 
bolševikus vykime iš savo tar
po laukan, tegul jie sau keliau
ja į jų garbinamą “rojų” pas 
Trockį. Delei Dundulio ir Kaš- 
kiaučiaus “sargybingumo”, kas 
yra priešinga SLA. organizaci
jai ir Konstitucijai, padarykime 
nutarimus-protestus savo kuopų 
susirinkimuose ir nušiurkime S. 
L. A. Pildomajai Tarybai kad 
ji anuodu suspenduotų ar išmes
tų iš narių Apšvietos Komisijos, 
ir jų vietoje paskirtų tinkamus 
asmenis kurie tarnautų Susivie
nijimui, o ne Maskvai, nes (pa
liekant juos ir ant toliau SLA. 
Apšvietos Komisijoje, taip svar
biame urėde, kris dėmė ir ant 
SLA. 'kaipo bolševikiškos Oi'ga- 
nizalijos, ko neturi būti.

“Tėvynės” redaktorius tinka
mai įrodęs Dundulio ir Kaškiau- 
čius “protavimus” ant galo pa
vadino Seno SLA. Nario straip
snį “nelaimingu”, kuris yra kaip 
tiktai laimingu, nes iššaukė iš 
girios abudu vilku.

Kad bolševikai savo planus 
stato ant Susivienijimo tai fak
tas, nes Dundulis labai remiasi 
ant Susivienijimo nutarimo ne
kelti “politinės tendencijos” or
gane be Apšvietos Komisijos pri
tarimo, ir pagal jų supratimą 
už bolševizmą varyti tendenciją 
tai galima, bet SLA. narių nau
dai tai jau negalima, su kuomi

ir “Tėvynės” redaktorius rem
damasi atsisakė patalpinti šį 
raštelį “Tėvynėje”, ir dėlto pra
šau visų gerbiamų redaktorių 
patalpinti SLA. narių žiniai; 
nes delei bolševikų “cenzūros'* 
organe jau negalima kalbėti-ra- 
šyti apie SLA. reikalus.

P. Mikolainis.

“Protmeilių Minansa”
Reikalinga agentų pardavinėjimui 

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

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

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

“Protmeilių Minansa" tarp įvairių 
politiškų, diplomatiškų ir juokingų 
paveikslų talpina istoriškų paveikslų 
ir raštų nuo šimtų tūkstančių metų, 
kurie aiškiai ir neužginčijamai suri
ša Lietuvi gentįų ir kalbą su pirmu
tiniu žmogus pasaulyje. Tokių isto
riškų paveikslų iki šiam laikui Lie
tuvos tauta už visus savo pinigus bu
tų neįstengusi nupirkti.

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

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

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

“The School of Thinkers” 
114 Jumonville Street 

Pittsburgh, Pa.
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STRAIPSNIS XXIII 
Priežiūra kūdikio lovoje

Dažnas pozicijos permainymas be
gulint lovoj yra svarbu kūdikiui; ne 
tik kad tuomi jis geriau pailsės, bet 
dar tuomi kad niekad kraujas neuž
tekės. Kasdien reikia kūdikis išmau
dyti. Maudynė del karščio (apie 90 
laipsnių F.) gali būti duodama sykį 
ar du j dieną, jei karštis didelis.

Temperatūra
Maudynės temperatūra turi būti 

nustatoma termometru. Maudant rei
kia imti visas apsaugas kad sergan
tį kūdikį neperšaldžius, arba neišbai- 
džius, ar suerzinus. Karštyje galima 
ant galvos uždėti šaltą kompresą ar
ba ledų maišelį, kada maudai del su
mažinimo karščio, 
jos šaltos, vartok 
kas.

Sunkioje ligoje 
mažinti.

Girdymas vandeniu yra didelės 
svarbos ligoje. Reikia vandens siū
lyti dažnais protarpiais, jei galima

Jei rankos ir ko- 
šilto vandens bon-

maistą reikia su-

tai kas valandą, kūdikiui nemiegant, 
ir reikia užsirašyti kiek per 24 va
landas sugeria.

Vidurius sergančio reikia liuosooti 
kasdieną; jei reikalas yra tai išplau
ti, arba šilto vandens įlieti. Reikia - 
atžymėti kiekį šlapumų ir duoti dau
giau vandens jei urejos maža.

Yra faktas kad sveiki kūdikiai da
ro motinas linksmas.) Tinkamas mai
stas ir tinkama priežiūra turėtų pa
daryti kiekvieną kūdikį stiprų .ir vik- ' 
rų. Jei negalima savo kūdikio žindy- ' 
ti, jurų pirmoji mintis turėtų boti ' 
Borden’s Eagle Pienas. Per tris gent- , 
Kartės motinos jį vartojo, pamatę kad. 
jų kūdikiai tuoj pradėjo augti ir tar
pti kaip tik gaudavo Eagle Brand. 
Borden Kompanija per tris gentkar- 
tes intikino tūkstančius tėvų kad jų 
kūdikių sveikata yra svarbiausias 
žingsnis prie jų busimo pasisekimo 
gyvenime. Borden’s Eagle Pienas iš
auklėjo milijonus kūdikių į sveikus ir 
vikrius vyrus ar moteris.

Trylika neišrodo daugeliui motinų 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet pa
siekus šį amžj ją suima jausmas vil
ties ir susijaudinimo, kurio motinai ji. 
išaiškint negali, šitas brendimo pe
riodas yra rimčiausias momentas, 
mergaitės gyvenime, dėlto kad tuo lai
ku visas jos kūnas keičiasi, ir reika
linga tada pilna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieno prie jos val
gių gali jai pagelbėti nes suteiksi rei
kalingą veikėją kuris laimingai ją 
perves per šitą pavojaus periodą. Tu
rėtumėt duoti du šaukštuku ant die
nos, geriausia paryčiu ir po pietų. 
Atmieškit su trimis ketvirtdaliais. 
puodelio šalto vandens. Eagle Pieną 
galima sukombinuoti su suplakta 
kiaušiniu ir skąskoniu, su ginger ale, 
vynuogių ar kitų vaisių sunka, arba 
koko. Suprantama, ■ šviežias oras, 
mankštymasi, ganėtinai miego irgi 
svarbu šiuo laiku, bet tinkamas mai
stas yra pirmiausia būtinybė.

Skaityk šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėk ateičiai.

Pasivis gul 
Beprasmis m 
Noro ar valic 
Esąs substan 
Siela praryja 
Gyvybė išdef 
Balsai neblie 
Sustingims ki

Aš Stoviu i 
Prie žilų var 
Šalį. Einu n 
Mano žingsni 

skristų 
Betiksliais s] 

augštį 
Kur intensiv 

žiūrėti.

Nevedusios Moteris — 
Tėmykit!

Daugybė jaunų ir vidurinio am- 
amžiaus turtingų, nevedusių vyrų no
ri surasti sau tinkamą pačią; butų 
mums malonu tamistas su jais supa
žindinti. Prisiųskit mums savo var
dą ir adresą, o mes jums prisiusime 
progą kuri atneš jums linksmas va
landas. o gal ir tinkamą bagetą vy
rą. Jūsų laiškai čia bus laikoma aš
trioj slaptybėj nuo neinteresingos vie
šos publikos. Adresuokit laišką ši
taip: (50)

L. K. KLUBAS
P. O. Box 382 Rockford,, III.

CUNARD
AR TURI GIMINIŲ ATVA

ŽIAVIMUI AMERIKON?
Suv. Valstijų Konsulas Kaune 

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

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

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

Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. 
Cleveland, O.

0! Paukšti 
vėdinim’' 

Tas duris ku 
atdarys

Vėl i Realist 
Bevertingu < 
Šaltoj šviesi

Paliauki n 
skubinsi 

Ten kur mat 
Kuris bliksr 

tirštum: 
Šviesos kuri: 

baime - 
Aš nebijau, 

versmė
Išsiveržusi i 
Nebūtų pers

Omenie 
Gyvenamo a

vietos i 
Nei gi nuirr 

išblyšk 
Laiko mirų

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Vaisbaženklia R eg. S. V. Pat. Biure 

yf t - greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiėkose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau.!
F. AD. RICHTER & CO.

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

__

VOLTAI ATDARI
Panedėliais—

nuo 9 ryte iki 6 vale .

Subatomis—
nuo 9 ryte iki 1 popiet

Kitomis Dienomis —
9 ryte iki 4 po pietų

NEGALI ATGRĄŽINT —

ir tik mažas atlyginimas gau
nama už vertybes kurios bu
tų galėję but apsaugota ma
žomis lėšomis.

Šioj “Society” Safe Deposit 
Box apsaugos jūsų apdrau- 
dos popierius, dytus, bond- 
sus, brangmenis nuo ugnies, 
pavogimo ar pametimo.'. Ga
lit pasiranduot čia dėžutę už 
mažiau negu 1 c į dieną.

Incorporated 1849

Rūdėti; for parings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE '------ If!

Per laiko si 
Tas nieko i 

pasiten 
Uždengia v;

šudrask 
Aš nebebant

pieskų - 
[ Surast bever 

ranku.
Tai niekis!—> 
Man sutrupii 

atidengti 
; Per beribes e 
kr perdėm L 
Supąs perbėg 
Nepasieks ryt 
Išteka ir pran 
Didžioje pilny 
Kurios užkloji

■ Dabar apverkt
! Didžio Plakime 

nematomai
Išpustam 'kvapi 

kaskart sil;
Kurs įsiveržė š 

sielos atdus
i Kuriame alsavo

' momentų n 
Ant Slenksčio. -

• I
Gęsta degimas ;.

: Ir niekybę. Ak 
kibirkštis

į Gęsta su gęstarič

Ar dabar ruba 
Nakties

Apdengs mane ii 
širdies.

Ar dabar aštriojo 
Per valandėlę žm 
Tas blikdterėjima 

į A gyvasties;
Liepsna greit užg 

mirties.
Kvapas pilnas ir i 
Šviesa vėl užžibėj 

žiburį.
Abejonės debesis. 

t x baisios



DIRVA 5

cudikiui nemiegant^. 
:i kiek per 24 va-.

čio reikia liuosuoti 
įlas yra tai išplau- 
lens įlieti. Reikia ■ 
sumų ir duoti dau- 
rėjos maža.
sveiki kūdikiai da- ' 
.s.) Tinkamas mai- 
riežiura turėtų pa- 3 
udikį stiprų ir vik- 
savo kūdikio žindy-'į 
nintis turėtu būti J 
tnas. Per tris gent-,.ft 
artojo, pamatę kad. 
•adėjo augti ir tar- • 
avo Eagle Brand.

per tris gentkar- 
inčius tėvų kad jų 

yra svarbiausias 
jusimo pasisekimo 
’s Eagle Pienas ii- 
žudikių j sveikus ir- 
soteris.

daugeliui motinų ■ 
; mergaitei. Bet pa- 
lūima jausmas vil
to, kurio motinai ji 
šitas brendimo pe- 
iausias momentas, 
e, dėlto kad tuo lai- 
s keičiasi, ir reiks- ! 
motinos priežiūra. 
?ieno prie jos val
kti nes suteiksi rei- 1 
zuris laimingai jį 
rojaus periodą. Tu- 
šaukštuku ant die- 
ryčiu ir po pietųi 
mis ketvirtdaliais. 
lens; Eagle Pieną 
loti su suplaktu 
>niu, su ginger ale, 
raišių sunka, arba 
la, • šviežias oras, 
lėtinai miego irgi 
bet tinkamas mai- 
a būtinybė.

ANAPUS

straipsnius kai 
ridėk ateičiai.

mus šitą 
rūkei jas, 
s, dykai.

Eagle 
os *pie- 
lengvai

ą pieno 
u kūdi- 
Pcr 63 
s nonet

D E N 
DING 
YORK

ij suirimai nie*

[NO
Pat. Biure

tuojaus kūdikį 
užganėdina.
įsose aptiekose 
įasiunčiam per 
laratorijos.
io daugiau!

lyn, N. Y.

Pasivis guliu. Akįs žvalgos kur taškąs 
Beprasmis matosi, nes nebturi Protas 
Noro ar valios prisipažint kad dalis 
Esąs substancijos ar but arti Realybės. 
Sielą praryją substanciją be jautimo; 
Gyvybė išdega tiksle intensivumo; 
Balsai nebliečia manęs. Laikas sustoja. 
Sustingims kūno lyg skraiste mane apkloja.

Aš stoviu sviruodamas be kvapo 
Prie žilu vartų vedančių i 'Proto 
Šalį. Einu nusigandęs kad nesukeltų 
Mano žingsniai Paukšti Minties, kurs 

skristų
Betiksliais sparnais, palikdamas mane, į 

augštį
Kur intensivės akis džiaugsmingai nor* 

žiūrėti

0! Paukšti Minties! tavo sparnų 
vėdinim’s uždarys

Tas duris kurias mano sielą verkdama 
atdarys

Vėl Į Reališkumą, ir kur daugybė 
Bevertingų daiktų gludi apnuoginti 
Šaltoj šviesoj Gyvenimo inteligencijos.

Paliauki mintis ir kvape! Aš iš čia 
skubinsiuos

Ten kur matau tolimą pulsuojantį Šviesumą 
Kuris bliksnoja perdėm juodos Nakties 

tirštumą.
Šviesos kurią tėmiju miego liūliuojančia 

baime —-
Aš nebijau, bet bijau kad dykių ašarų 

versmė
Išsiveržusi iš Kambarių mano Širdies 
Nebūtų perskaudus Smūgis atgarsiams 

Omenies.
Gyvenimo ašaros neišbudins giesmės šios 

vietos laukiamos,
Nei gi nuims įkapinę uždangaląnuo 

išblyškusios išvaizdos;
Laiko mirusio.

Tėmytojąs galiu būti 
Per laiko subliksnojimą ar per Amžinastį— 
Tas nieko nereiškia — čia gilus 

pasitenkinimas
Uždengia valandas — laiko audinis 

Sudraskytas.
Aš nebebandau vaikščioti ant slenkančių 

pieškų —
Surast beverčius užrašus, ar ženklą man’ 

rankų.
Tai niekis!—Ši Karalija yra man palaikyti, 
Man sutrupinti, ar puikius reginius 

atidengti;
Per beribes erdvės gelmes persiskverbti,' 
Ar perdėm Laiką jų labirintus susekti.

• Supąs perbėgimas pendulumo mano sielos 
Nepasieks rybos bebalses egzistencijos. 
Išteka ir pranyksta sąmonė erdvės šaltos 
Didžioje pilnybėje dvasių karalijos, 
Kurios užkloja sunkiai šalį

Mano širdis
Dabar apverkta, mušime bus dalis
Didžio Plakimo kurs atsiliepia degimui 

nematomam,
Išpustam kvapui, giliai kvėpuojančiam ir 

kaskart silpstančiam,
Kurs įsiveržė, šin kambarin, ruiman mano 

stelos atdusių,
Kuriame alsavo baimė ir abejonė jog aš šį 

momentą mirsiu
I Ant Slenksčio. —

Ir dabar alpsta man širdis; 
Gęšta degimas; nuskęsta į atilsio šalis 
Ir niekybę. Ak! pažvelgt! Širdies silpna 

kibirkštis q
Gęsta su gęstančia šalimi didžios tamsybės.

Ar dabar rūbai arba nusvirę, sparnai 
Nakties

Apdengs mane ir vėdins mirštnčią šviesą 
širdies.

Ar dabar aštriojo geismo, troškimo liepsnos 
Per valandėlę žmoniškoj ugnyj subliksnos.
Tas blikdterėjimas nutildys kvapą 

fe gyvasties;
Liepsna greit' užgęstanti, ir trokšta liūdnos 

mirties.
Kvapas pilnas ir gilus! Ir atšaukia Šalį. 
Šviesa vėl užžibėjo! Laikau rankoj

1 žiburį.
Abejonės debesis, ar silpnas balsas šmėklos 

> ; ( baisios , >•

Nebeaptemdins šios Šalies Pasirinkimo ir 
Valios.

Žemės nesutarimas, ar trenksmas avietinių 
daiktų

Nebegirdėsis čionai — nei betraukys 
auksinių stygų

Nutonuotų palietimui kurs skambins 
harmonijoj sielos

Jausmingiausios, jog kiekviena saldi styga 
bus lyg plunksnos

Krintančios iš augšto nuo balto paukščio 
sparnelių lengvai —

Ar blankiam pavasaryj zefiro nešami 
lapeliai.

Kvepianti rožė nuskinta nuo rožkrumio 
tarp žemės sienos —

Kad ir puiki ji butų, ir nuskaidrinta 
sidabrinės rasos,

Nebepuls Klanan Tylos, gulėdama tyli 
Reflektuos mano Valios šešėlį.

Šilkinis lapelis šviežiai nuskintos rožės 
Nebedrums vandenų mano didžios

Ramybės.
Šitaip siekiąs, ir laimėjo — be baimės 

bijąs;
Šitaip matąs, bet aklas — be ašarų verkiąs;
Laiko audinį aš mezgu lyg tinklą,

i Valandas Įaudžiau pavajom Tikslo;
Pajautimas dega manyj; sensacija gludi 

už sienų
Kaurų ankščiau suglaustų mano žemiškojo 

proto.
Laiko rinkė, rišimo retežį formuojanti
Tarp, manęs ir Gyvenimo, negal laikyt ar 

suvaržyti
Mano visiško smarkiai bėgančio Proto.

Einu pirmyn prie šviesos
Kol pasieksiu Struktūrą savo Valios.

Štai! skubinuos tamsiais ir miglotais 
keleliais

Į tiesioginį taką apgaubtą šešėliais
Pirmgimtinės Minties, Vilties apreikštos 

siuntėjo
Nelaimės, bet man esančių sparnais nešėjo, 
Siuntėjo Vilties—nusilpnina ašarų garsus, 
Jieškodams Tikėjimo — žengiu tyliai per 

metus
Gludančius anapus, perspektivos daros’ 

tamsiomis —
Kraštai apsiausti miglomis
Gyvenimo ir Žemės.

Drąsiai kreipiu savo žvilgsnius 
į liūdnų,, praėjusių dienų silpnus reginius; 
Liūdnų, bet tas nuliūdimas nepasiekia

manęs,
Kurie Siela perviršijo skausmą Omenies,
Nebliečia manęs geiduliai nei Gailestis ų 

nejaustas.
Praėjo, užsibaigė tas viskas, kaip saulė 

nusileidus
Anapus Gyvenimo horizonto Juros —
Gandinamo ir draskomo žemės vargo ir 

tužbos.
Aš — Aš — esmi Viskas! aš maudaus 

Šviesoj.
Aš augu, bujoju, degu laisvoj regykloj,
Aš valdau, aš tveriu, aš naikinu, suprantu 

ir matau;
Aš jieškau ir randu, aš prašau, pašaukiu 

ir prisakau;
Aš siunčiu savo Sielą, mano Viską pagal 

norą,
Tveriu savo tikslo Įsūnijamojo Struktūrą.

Budrikas.

SUSKAMBĖJO
Suskambėjo lyg varpai, 
Aidai plaukia tol’, augštai,

Tyras aidas gedulingas,
Ir banguoja lyg graudingas.

O tu, aide, tu jausmingas, 
Tu banguoji paslaptingas....

0! tu aide, pilnas jausmo,
Kam pripildei sielą skausmo,

Kam pravirgdei mano jausmą, 
Kam suburei širdyj skausmą....♦ * *

Aido 'bangos viršui šilo
Pamažėli plaukė, kilo,

Pamažėli kilo, plaukė,
Lyg svajoti rodos šaukė,

Mano širdį palytėjo
Ir vėl toli nuskambėjo, 

Plačias 'erdves pabučiavo, 
Toli, toli nukeliavo....

J. Gogelis.

1465. 18 ko kyla melai ir skriaudos žmonijoje. Para
šė kun. V. Dembskis. Shenandoah, Pa., 1899,
pusi. 171 ............................. 75c

Tvirtais apdarais _____________________  1.50
1155 Biologija arba Mokslas' apie Daiktus p. 147 60
3335 Amerikos Pilietis — pamokinimai pilietybės 25
1146 Apsireiškimai Atmosferoje ............. p; 238 1.00

Ta pati apdaryta ..................   1.75
49 Darbas — gražus romanas ........ p. 219 75
35 Badas — Dailūs vaizdelis .......... p. 260 1.00

f-------------------------
JUOKIS 

ir Svietas juoksis sy
kiu su tavimi

AR TIESA?......
Ką širdis ikšiol sapnavo, 
Ką svajojau apie Tave.... 
Nedrįstu....
Bet sakysiu:
Buk tai laimė mus bučiavo 
Ir kalbėjo: “Tavo bus 
“ši paukštytė, 
“Tai Julytė....
“Visada....” Ar tiesa?....• * *
Aš jai širdį atiduosiu, 
Ir spamuotasias minti 
Ir save, 
Ir dar šitai:
Ją mylėsiu ir bučiuosiu, 
Be jos man tamsi naktis 
Kaip be saulės....
Ji pasaulis
Del manęs.... Ar tiesa?....

Kudlius.
Akmeniai. 1
Nuo Juoką Red.: šios gerb. 

Katiliaus eilės yra tos rūšies ku
rias jau keliais atvejais Čia gerb. 
K. Vairas iškoneveikė ir kokias 
mes iš savo pusės vadiname ne 
eilėmis. Ištiesti jos yra eilės— 
vadinamos “Liuosos Eilės” — 
kuriose nepaisoma jokių eiliavi
mo taisyklių, tik taip sau šne
kama. Nors tiek gerai kad dar 
kas nors jomis palsakoma. štai 
jais paėmus, perskaičius iš pra
džios iki galo supranti kas gerb. 
Katiliui ant minčių stovi.

Bet kadangi gerb. Kudlius yra 
musų Lietuvos poetas, perserg- 
(s(time skaitytojus nemanyti jog 
jis yra vienas iš tų ištrukusių iš 
“bepročių namo poetų” apie ką 
seniau mes čia esame minėję.

Ta ’’bepročių namo poezija” 
yra visai kitokia. Ją skaitai ir 
nesupranti kas parašyta; ir juo 
daugiau Skaitai tub darnesnis 
daraisi.

Gerb. Kudlius, atmename iš 
seniau, nėra pasekėjas nei de
kadentų poetų nei tų augščiau 
minėtų; tik šios, kaip ir vienos 
pirmiau čia patalpintos, jo eilės 
yra išraiška suirimo jame har
monijos, nes atmename jis pa
metė savo Mūzą, kuri 'apsireiš
kė naujame kūne,‘ kokioj nors 
geltonkasėj, kurią jis tebejieš- 
ko, kaip Orfėjus įieško jo savo 
Eurytiicės.

7 '
Musu džiaugsmas truko kai 

burbulas. Atsimenat riši, andai 
mes buvome gavę eiles nuo gerb. 
Aukos, kuri bandė išaiškint kas 
yra Meilė. Gerb. Auka aiškino 
gama giliai, ir mes rilėjomės kad 
gerb. Auka, butų vyriškos lyties, 
nes Meilės aukų esti abiejų ly
čių. Mes nežinome ar ši gerb. 
Auka yra Meilės auka, bet kas 
tai mums dabar šneka kad ji 
tikrai bus moteriškos lyties-.

Vėl gavome nųo^jos eilių ir 
prozos ir laiškutį — taip pat be 
jokių žymių apie jos esybę, — 
ir štai kas tai traukia mus ti
kėti priešingai negu norėjome.

Butų ištiesų stebėtina kati vėl 
šį kampelį užvaldytų moteriš
kos. Praeitis mums neduoda
ramybės., Atmename kaip ke
liais atvejais jos nunešė musų 
įsikirtas pirmas dovanas už eiles, 
palikdamos vyrams antras ar 
paskutines.

4^
Gerb. Susipratęs (rieti nite), 

perskaitęs pereitame num. čia 
patalpintą abėcėlę, atrašė (pasi
slėpęs) : “Paliaukit nors sykį 
žmones mulkinti. Mes ne vai
kai abėcėles mokintis.' Parašy
kit kaip lengviausia pagerint 
darbininkų būvį.”

Atsakymas: Išmokit pirmiau
sią abėcėlę.

4/
Gerb. Auka (iš Amsterdam, 

N. Y.) rašo: “Gerb. Juokų Red. 
— Kadangi priimate į Meilės 
Kontestą eiles ir prozą ne tik 
poetų bet ir šiaip bile gyvenan
čių, matančių, girdinčių ir jau
čiančių žmonelių, ištirysltu ir aš 
dar kartą prisiųst mano vėja- 
minčių aprašymufe.”.

Tote' eilės ir proza paaiškini
mas apie Meilę tilps savu laiku 
kobtelslto dienai atėjus.

Iš šio gert): Aukos laiškelio 
visai negalima suprasti jos ly
ties. Bet iš ko mete sprendžia
me ją esant priešinga mūsiškei 
lyčiai, nei patįs nežinome.

Gerb. Auka antrotee savo, eilė
se parodo priešingumo pirmo

sioms, taipgi ir jos straipsnelis 
proza kalba apie kitokią Meilę 
negu apie tą Meilę -kuri nuo svie- j 
to pradžios nedavė ramumo nei 
žemei nei žmonėms.

Meilė daiktų ar kokio užsiėmi
mo nėra tai meilė — tai yra tik 
jų mėgimas.

4^
Gerb. Jurgis Išalkęs (iš Pa

ryžiaus) šitaip rašo: “Kaip kam, 
bet man labai patiko ‘Lietuvos 
Kareivių Daina’, -rašyta tūlo P. 
S. M. T., nds tai yra tikras at- 
vaizdinimas laisvas Lietuvos 
buožių valdžias. O kad laisvos 
Lietuvos valdžia susideda aš 
buožių ir įvairios rūšies darmo- 
kratų, kurių vieni kviečia Po- 
liakus, kiti Vokietukus, treti 
liesoriuS užimti vaisingus Lie
tuvos laukelius — panašus ap
sireiškimai net akis dzirgina. 
Kad P.’ S. M. T. rašė būdamas 
Chicagoj tai nieko nereiškia: 
juk ir Dr. Jonais Basanavičius 
buvodamas svetimose valstybė
se ėmėsi gairinti Lietuvių tau
tą. Ir dabar Lietuvių Ameri
kiečių laikraščiai daugiau rūpi
nąs Lietuvos reikalais tae kaip 
Washington© šalies piliečiais. 
Panašios eilės daug kuo yra ge
resnės ne kaip tų edekininkų 
apie mergų plaukelius, tt. Taip 
ii- yra: kas kam geriau tinka 
tą rašo. O nuo visų kitų išva
dų susilaikau, nes čia ne vie
tai”

Prierašas: Chicagoj gyvenan
čiam rašyti apie Lietuvos aficie- 
rius yra lygiai kaip kunigui kal
bėti apie dangų — nieko neži
nant. Lietuvos buožių valdžioj 
darbininkai tiek nekenčia mate
riališkai kaip Rusijos rąjuje. 
Kodėl nemačius tikėti kad Roju
je gerai, o nemačius zaunyti kati 
Lietuvoje blogai?

Jeigu nėra taip kaip vieni no
ri tai dar nereiškia kad visiems 
negerai. O kartais kitų norai 
perdideli. Juokų Red.

4/
Rengiantis prie Meilės kon-> 

testo jaučiame kad laikas labai 
'greitai bėgą. Jaw štai ir birže
lis, o birželio gale kontestas bus 
paskelbta. Dovana bute, prime
name tiems kurie gal pirmiau 
nepaskaitė, 125 puslapių knyga 
“Juozapas ir Zelbora” ir “Plarao- 
no Sapnas”.

Dalyvauti rengiąsi poetai ir 
smertelni žmoneliai eiles gali 
rašyti kuoilgiausias, bet proza 
rašant apsirubežiuo’kit dviem 
•puslapiais. Bandykit pasakyt 
savo pažiūras KAS yra Meilė, 
iš geros ar iš blogds pusės, nes 
tarp gero 'ir blogo nuo pat svie
to pradžios ėjo ir eina kova. Gal 
ištiesų kas atidengs jog Meilė 
yra blogas, vietoj gero.

4/
Zigmas Vaičiūnas (vietinis), 

prisirašęs prie Biblijos Studentų 
ir perskaitęs knygelę “Milijonai 
žmonių Dabar Gyvenančių Ne
bemirta”, per Decoration Day ap
silankęs ant kapinių, nutarė 
parduoti savo žemę kurią buvo 
nusipirkęs sau ir savo šeimynai 
palaidoti.

Kurie netikit socialistų mok
slui kati žmonės iš beždžionės 
išsivystė pažiūrėkit “Vilnyje” į 
paveiksią Lenino — tikrą pa
vyzdį žmogau® tpanašumo tam 
musų pusbroliui iš Afrikos pel
kių.

4^
Nekuriu musų kolonijų kores

pondentai skundžiasi kad jie ne
turi ką parašyt į laikraščius, neis 
pas juos niekais nieko nerengia 
ir nieko neveikia.

Kitų kolonijų korespondentai 
-aprašinėja tai kad pals juos nie
kas nieko nerengia ir nieko ne
veikiama.

Norėdamas mušt ir šunį rasi.

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus”

“Nesulyginamai geriausias maistas 
pasaulyje”—tai yra pasaulinis nuo
sprendis mokslo kaslink tyro pieno.

“Tvirčiausias maistas skystimo for
moje” yra tai tinkamiausias apipieši- 
mas šio tikriausio Gamtos maisto-do- 
vanos.

Net. tvirčiausiam žmogui jis yra ge
riausias ir tvirčiausias gyvasties už
tikrinimo būdas. Silpniausiam kūdi
kiui jis yra vienas iš pasitikčtiniausii) 
gyvasties užtikrinimų. Visokioms rū
šims žmogiškų sutvėrimų, nuo pir
mojo verksmo gyvasties iki paskuti
nio sukvepsėjimo, tyras pienas yra 
didžiausias tvirtumo pridavejas; pir
mutinis apgynėjas nuo ligų.

Jo nauda galima gauti dviem bu
dais. Vienas yra tai gavimas šviežio 
pieno iš karvių tinkamai apsaugotų 
nuo nešvarumo ir ligų, ir čiupinėja
mo ypatų kurios atsargiai tėmija hy- 
gienos ir švarumo taisyklių.

Kur šitaip negalima, arba kur to
kio pieno užtektinai negalima gauti— 
kur klimatas arba namų patogumas 
reikalauja pieno kuriuo galima butų 
pasitikėti visiems valgių gaminimo 
tikslams—Borden's Evaporated Pie
nas visada yra geriausias atsakymu: 
tam reikalavimui.
kadoėžmonitga ? škimas5ač 'ų, LooiĖĖ

Tokiems reikalams jis pasirodę vi
siškai atsakantis savo nuolatiniu di
dėjimu tarp žmonių. O rūšis ir ty
rumas to produkto yra nesulyginamai 
tokie pat šiandien kaip buvo kuomet 
Gail Borden pastatė naują žymę ke
lyje prie maitinimo savo originaliu 
išradimu proceso .išėmimui perviršės 
dalies vandens iš riebaus, tyro pieno, 
ir taip išsterilizavimūi ir užpakavimui 
to koncentruoto skystimo kad jis ne

apribotai išlaikytų savo maistingumo 
vertę.

Tinka pieninėms zupėms ir šiaip 
maistams; pyragaičiams ir biskitams, 
virtoms ar keptoms košėms, pudin
gams ir pajams, ir daugybei rūšių 
valgių kurie vartojama nuolatos ir 
kur tik naudojama pienas, Borden’s 
Evaporated Pienas yra tyriausias ir 
skaniausias iš visų dėžėse laikomų 
pienų. Virtuvės lentyna be jo yra 
prasta vieta kreipimuisi. Virtuvė ku
ri nežino jo, nematė vieno iš didžiau
sių pagalbų prie gero ir maistingo 
valgių gaminimo._________________

+ .v X: Vyriški ir Moteriški i
ČEVERYKAI ?

• • Gerbiami Lietuviai ir Lietuvai- X 
;; tės. Naudokitės šita proga — t 
X Lietuvių išdirbystės Over-GIobe T 
ičeverykai drūtai padaryti ir X 

gražiai tinka ant kojų, šitas T 
yra tik vienas Lietuviškas što- X 
ras čeverykų Clevelande. į

į MEYER MILLER ? 
I 6311 St. Clair Ave. |

Tel. Main 2063 Cent. 1690

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 19Ž3 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, Ill.

SANDARA
GERIAUSIAS DARBO ŽMONIŲ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 

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

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

visokių žinių ir informacijų — Parsiduos tik po 25c.

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

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 mėnuo. Depozitus galima prisiųsti ir per paštą.
SIUNČIA pinigus į 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 Staltęs Banke savo depozitus laiko New Yorico 

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

Kalti ir trupučiuką iš kelio, bet apsimoka kreipltis 
Visais bankiniais reikalais į

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

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

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS !

Kuomet Šaukiamasi Pain>Expellerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. 8u 
pirmu žnyptelejimu 
reumati&ko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečian- 
čio j kruvp strėnų 
dieglio, tuojaus nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausią. 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 šiub adresu:

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

/

Prospect 2420 Central 1766

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

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



s DIRVA

125,000 Rekordų 4 už $1.00
AMERIKONIŠKI

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

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

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

A2770 Carolina Sunshine ............................ Muzika Trio
" Give Me a Smile and a Kiss............. Yriška Daina

A2771 You Can't Get Lovin'..........~.. Moteriška Daina
” Pickaninny Don't You Cry .... Moteriška Daina

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

A2773 Yearning .................................... Šokiams Muzika
n Karavan .................................. .. . šešių Muzika

A2783 Tell Me ...................... K Orkestro Muzika
*' Breeze, Blow My Baby Back............. Beno Muzika

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

A2802 Down by the Meadow Brook................. Orkestrą
” Enid—Valcas ......................................... Orkęstra

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

A2809 Casey Jones .. ................................Vyriškas Duetas
” Steamboat Bill ................................ Vyriškas Solo

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

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

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

A2901 Oh! Reighn ................................................. Choras
’• Most Done Traveling.................................... Choras

A2954 Venetian Moon ............................ Vyriškas Duetas
” My Isle of Golden Dreams.............  Vyriškas Solo

A2966 After You Get What You Want .............  Duetas
” You Tell ’Em ............................................... Duetas

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

A2984 You’re the Only Giri That Made Me Cry .. Solo
” Drifting ...............................................• Kvartetas

A2987 Repasz Band March ........................  Beno Muzika
n American Legion March................. Beno Muzika

MAIŠYTI
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d) Akcyzės Dej 

į Jis rūpinasi akcyi 
Į tani tikrais mokė:

ri^prekeš'ir išdii 
t gamybos.

e) Muitinių Depą 
šis departamentas ]

I tais, tai yra mokės 
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; mokesnių rinkimui 
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Ūkio ir Valstybės 1 

Į terija riša visus Idai 

' da visus reikalus ku 
į mes ūkį ir valstybė 
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trojo — saugojimą 
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IŠ LIETUVOS
I 
1 

Nusižengėlių Suėmimas I
Kaunas. — Pastaruoju laiku I 

milicija patyrė kad Kauno prie-1 

miesčiuose slaplsitosi gana daugi 
kalinių pabėgusių iš kalėjimai 

(Kėdainių, Kauno, Panevėžio), I 

altėjulsių iš anapus demarkacija Į 
linijos įvairių apgavikų ir tvar-1 
kos ardytojų. Tuč tuojau buvo Į 

padaryta ipatikrinimas visuose I 
Kauno priemiesčiuose. Pasiro-1 

dė Ikad į Kauną siulsis’pietė dau- Į 

gybė intariamų asmenų, dezer- ■ 
terių, nestojusių į kari limenę I 

naujokų, gyvenančių be doku-B 
menitų, arba su Rusų ar Obosto | 
pasais, 'kiti gi klastuotais doku-1 

mentais arba neįsiregistravusiu I 
milicijos nuovadose, kad tuobi-l 
du apsutnkinua milicijai kovą su I 

jais. Tokių' asmenų suimta vi-1 

suose priemiesčiuose apie 200buk 
viršum. Tokį skaičių nusližen- ■ 
geldų •liikvida'vu's bus visuomenei Į 

daug ramiau.

▼ V 5T

Nauja Milicijos Unifor-1 
ma

Kaunas. — Kauno milicija ap- Į 

rengiama nauja uniforma, kuri I 
žymiai skirsis nuo dabar esan-l 

čios. Pirmon eilėn ta uniforma I 
bus aprengta milicija Kaune, o | 

vėliau ir .visoj Lietuvoj. ffii-| 
ci j on buls s-kiriama tik asmens j 
tinkanti tam atsakomingam dar-1 
bui. Visi gi milicininkai kurie! 
savo elgesiu teršia milicijos var-1 
dą, vartoja tarnybos metu ne-1 
vafetybinę kalbą, visoki ištižė-l 
liai iš milicijos tarpo bus pasa-Į 

tinta.
Kauno miesto milicijos vadas I 

pareiškė, prie dabartinio milici-l 
jos aprūpinimo, galima .busią! 

surinkti reikalingą skaičių ata
tinkamų ir (sąžiningų milicijos 

tarnautojų.
v ▼ v

Latvijos Sutartis su 
Lietuva

Tarp Lietuvos ir Latvijos pa
daryta •sutartis mišką plukdyti 
pasienio upėmis. Lietuvos val
džia pasiižada nedaryt jokių kliū
čių Latvijos miško medegos 
plukdymtti Ventos-, Vadakstis ir 

Nemunėlio upėmis, kuriu kai
rieji krantai yra Lietuvos teri
torijoj. Latvija iš savo pusės j 
taip pat pasižada nedaryti kliū
čių plukdant Lietuvos miško 
medegą viršm mėtomis upėmis, 
taip pat Dauiguva taikant visas 
taisykles ir įstatymui kuriais 
naudojaisi Latvijos piliečiai.

Sutartis neti'ačia formalybių 
kurios turi būti atliekama su 
sienų sargyba bei muitinėm^ 
Tai sutvarkoma atskirai, be šios 
sutarties. Sutartis padaryta me
tami ir pradėjo veikti nuo pa
sirašymo dienos.

(“Rygos Balsas”)

v v . 'r

Davatkų Vargai
žem. Kalvarija. — Dalis mie

stelio davatkų kada tai su žeme 
ir bakūžėlėmis priklau’se Telšių 
popui, žuvus carų gadynei, tos 
davatkėlės vargšės manė irgi 
busiančios jau nuo visokių šven- 
tikų-popų 'laisvos; bet kur tau: 
vėl pasklido nauja žinia kad vi
sos tos davatkėlėj popiškėmu 
vadinamos priklausysią Kalva

rijos klebonėliui ir reikėsią duo
klę mokėti arba lažais eit klebo
nui, nės, sakoma, klebonui tek-' 
sianti ir dalis palivarko (majo
rato prie miestelio).

Susirūpino ir vargšės davat
kėlės ir žada dvariškų okupan
tų nebeklausyt lir už juos nebal
suot. Nekurics “tavorškos” spė
lioja kad kunigėliai įgavę turti 

ir nuo bažnyčios nuteisia, nusi
penėsią, o paskui dar ir pačiuo
tis gali užsimanyti.... okas 
juos suturės?....

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

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

ėėE4245 Oj ty misiaciu zore .......... Ukrainų Daina 
” Chata moja rublennaja .•......... Ukrainų Daina 

E4246 Tam za tychym za Dunajem . .. Ukrainų Choras
Hto za namy za nym .......... Ukrainų Choras 

E4251 Od Krakowa ja^ę ........................  Lenkiška Daina
” Malgorzata .................... Lenkiška Daina 

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

E4286 The Star Spangled Banner ,. ............ Benas 
” America (Fantazija) .............. Benas

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

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

E4293 Piesn dziadowska 1 ..... Lenkiška Daina
” Piesn dziadowska .............. Lenkiška Daina 

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

E4361 After the Kiss ............ Mandolinų Orkestro 
” Mexican Life .......*......... Mandolinų Orkestrą 

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

E4366 Piesn dziadowska 3 ............ Lenkiška Daina 
” Piesn dziadowska 4 ............ Lenkiška Daina 

E4367 Piękna goralka ....................... Benas 
” Kuba Jurek ...................,...... Orkestro 

E4372 Gayety . !.................. Ispanų Orkestro
” The Firecracker ................ Ispanų Benas 

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

E4441 ’Frans-Atlantic March ................... Benas 
” Flag Parade March ......'.............. Benas 

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

E4446 časovoi .................................  Rusiška Daina
” Ach ty rošča .................... Rusiška Daina 

E4448 Divča w siniach stojala ............. Ukrainų Choras
” O j o luzi ... J.................. Ukrainų Choras 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E3150 Oberek .................... . Akordeonas Solo

E2709 Ant Dunojaus bangų, Valcas .......... Orkestrą 
” Brangenybės, Two-step šokis .......... Orkestro

E2710 Ispanų šokis ...................... Smuiką Solo
’’ Preludijos .. . .................... Smuiką Solo

E2711 Bože cos Polskę ................ Lenkiška Daina
” Z dymem pozarow ............... Lenkiška Daina

E2712 Jojne ......................... Lenkiška Daina
” Barykady .. ................... Lenkiška Daina

E2714 Cztery latka wiemiem služil .... Lenkiška Daina
’* Byla babulenka. Kum i kurna .... Lenkiška Daina

E2720 Po ulicie mostovoj ....... .... Rusų Kvartetas
” Kak u nas ..;................. Rusų Kvartetas

E2764 Strejk ................. Lenkiškas Pasakojimas
” Bez roboty ............. ..........  Lenkiškas Pasakojimas

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

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

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

E2771 Troika ...................... Rusų Daina Solo
” Moskva ...................... Rusų Daina Solo

E2812 Sybill Illusions, Valcas ........ čigonų Orkestro
” Sybill Valcas .. ................ čigonų Orkestro

E2831 Kozak ................. /............ Orkestrą
” Trepak .............................. Orkestrą

E2870 Waleczny žolnierz .............. Lenkiška Daina
” Piosnka o Blažku .,.............. Lenkiška Daina

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

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

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

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

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

E3294 Aforyzmy Kindermetha ........ Lenkiška Daina
” Hej z gory .................... Akordeonas Solo

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

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

E3314 Diedukas, Polka ....................... Orkestrą
” Saldžios lupos, Polka .................. Orkestro

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

E3317 Batų čystytojas, Maršas ........ švilpavimas Solo 
” Saldus bučkis, Valcas .......... Švilpivamas Solo

|E3350 Naujoji Gadynė .................. M. Petrauskas
” Dainius ......................... M. Petrauskas

E3352 Swaty ........................ Lenkiška Daina
” Dzwohek, Polka .................. . .. Orkestrą

.E3354 Sotski ......................... Ukrainų Daina
” O j dzigune ... ................. Ukrainų Daina

E3362 Leicht Gepack ................. Vokiška Daina
” Lang, lang ist’s her .......... Vokiškas Kvartetas

E3364 Weil i a guter Keri bin ...... Vokiškas Monologas
” Plim, plim .................. Vokiškas Monologas

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

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

E1620 Drau Walzer, I.............................  T Benas
” Drau Walzer II ......................... Benas

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

E1683 Die Scbonbrunner, Waltz...........‘..... Benas 
” Stets munter Maršas ..................... .....    Benas

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

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

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

E1738 Nach’n Weana Schlag .......... Benas su Choru 
” S’ arme Hascherl .............. Benas su Choru

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

EI886 Nočenka temna ................. Rusiška Trio
” Nočevala tučka zolotaja ........ .. Rusiška Trio

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

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

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

E2004 Gdy slonce zachodzi Valcas .......... Orkestrą 
” Sliczna, Polka .............,.......... Orkestrą

E2018 Murklange I ........................... Benas 
” Murklange II .....     Benas

E2129 Kamarinskaja ......................... Benas
” Persidskij marsz .....................   Benas

E2181 Munchener Trompeten Landler .......... Benas 
” Birkenstoaner Landler .................. Benas

E2182 Immer an der Wand lang ..............................Benas
” Einmal ist keinmal ..................... Benas

E2187 Zillertaler Postillion Marsch .............. Benas 
” Auf der Alm, Waltz .................... .. Benas 

E2187Gaisbergbaum Landler ............... 1.. Benas 
” K irta in Gross Stritzelsdorr ......... Benas

E2190 Der Steirerbua ...:....................... Vokiška Daina
” Die Freud’ im Gebrig ............ Vokiška Oaina

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

E2199 Liebestraum nach dem Bali .............. Benas 
” Stephanie Gavotte ..................... Benas

E2203 Behut dich Gott ........ s......... Kornetą Solo 
” Schlittschuhlaufer, Valcas ........ Kometa Solo

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

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

E2227 Per šilą jojau ...................... Lietuviškas Kvartetas
” Žydas Statinėje .... ............ Polka, Orkestrą

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

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

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

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

E2242 Poslaniec, Marsz ..................... Xylofonas 
” Amerykanski taniec, Two-step ........ Xylofonas 

IE2244 Ostatni dzien dzisiejszy .............. Orkestrą 
” Kolo Jabloni .. ..................... Orkestrą

E2245 La Likerta .......................... Orkestrą 
■. ” Wiejska dziev/ezyna, Polka ........ •.. • Orkestrą 
E2262 Das Lercherl von Hemais ....... Vokiška Daina 

” D’Muattaliab .................. Vokiška Daina
E2278 Oj pidu ja luhom ............... Ukrainų Daina 

” Oj pidu vyšelkoju ............... Ukrainų Daina
E2308 Polska powstanje, I .................... Benas 

” Polska powstaje, II ..................... Benas
E2317 Sudba ........ ................ Rusiška Daina 

” Chaz Bulat ...................... Rusiška Daina
E2340 Vilniaus Rūta ............... .. ...... Kvartetas 
j ” Drinopolis, Maršas ..................... Benas 
E2342 Siuvėja ............ Glemžų Pranė, Monologas 

” Po dvigalviu ereliu, Maršas ............ Benas
E2359 Nemuno Vilnis, Valcas .................. Benas

’’ Sudiev, Mazurka ....................... Benas 
E2360 Varpelis, Valzas .......... ........... Benas

U Mano mielas, Polka ....................... Benas
E2387 Bartoszu! Bartoszu! ............ Lenkiška Daina 

” Nad moją kolyską ............ Lenkiška Daina
E2393 Jojau dieną ........... M. Petrauskas, Tenoras 

” Saulelė raudona . ...... M. Petrauskas, Tenoras
E2394 Už šilingėlį ............ M. Petrauskas, Tenoras 

” Su nakcialy .......... M. Petrauskas, Tenoras
E2395 Bum-čik-čik, Mazurka .................. Benas 

” Dėdienė, Polka .......................... Benas
E2396 Lapunėlė, Polka-Mazurka.................... .. Benas

” Našlys ................,.................. Benas
E2398 Ta-ra-ra-bumbia, Ach vi seni ...... Rusų Daina 

" A telegramke .................... Rusų Daina
E2399 Pišou w tiater ................. Ukrainų Daina

” Hrycko Mudryj ................ Ukrainų Daina
E2423 Kehraus Polka .......... .. ........... Benas 

” Der lustige Steirer .....  Benas
E2434 Ostatni mazurek .............. Lenkiška Daina

” Czerwony sztandar .......... Lenkiška Daina 
E2436 Związkowy mazur ...................... Benas

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

” Polonez 3-go Maja ..................  .......... Benas
E2469 Meditation ................ Muzikalis Kvartetas

” Hearts and Flowers ........ Muzikalis Kvartetas
E2494jJak wspaniala nasza postac .... .... Kvartetas 

” rlej, wa chlopcy . ................... Kvartetas
E2495 Woj z sianem ...................... Kvartetas 

” Hej na dzika ........................ Kvartetas
E25I1 Flowers of Paradise ............. Muzikalis Kvartetas

” Intermezzo . ?............ Muzikalis Kvartetas
E2526 Prieš Audrą, Valcas ................. Orkęstra 

” Bangos, Valcas ....................... Orkestrą
E2527 Linksmybė, Polka .................. Orkestrą 

” Išdykus mergaitė, Polka .............. Orkestrą
E2530 Ant bangų, Valcas ................... Orkestrą 

” Kregždutė, Valcas .................. Orkestrą
E2543 Kwiaciarka .................... Lenkiška Daina

....... Orkestrą 
.............Daina 

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

. Xylo Muzika 
Vyriška Daina 
........... Muzika 
........ Orkestrą 
....... Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina

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

Krakowiak ..............................
Cztery chame jagodki........
Polka pogotowie .................. .
M ar s z W arszawsky ...........

Hymn do Bogarodzicy ..........
Nie Opuszczaj nas ............
Hej na hori tam ženci žnut . 
Divčia v siniach stojala .... 

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

Krakoviak .. J.. .*.' 1 i •....
Vylitaly orly ..........................
Ciesz šie Matko Polski.........
Gwiezdisty marsz ............... .
Polskie tance, I ....................
Polskie Tance, H .................
Bal na Wawelu ......................
Michas Silbergrin ...............
Sposoby pozna wania ... K.... 
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 
Ulaue Augen ........................
Rodymyj kraju .....................
Ridna mova ............. .  ..........

___ Die veranglueckte I...............  
" Die verunglueckte II..

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

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

E1066 Alle Leute tuen as ....... 
Mach’ Dich d ran! . . .
Po franėuski i po ruski.......
Nahaika moja......................
Goiserer Schuhplattlfer II .. 
Goiserer Schuh pl a t tier II .. 
Ungarų šokis ......................
O kur buvai, dieduk mano .. 

E1248 Velnias ne boba I......... . .  1
” Velnias ne boba II.............

Žyd przy tclefonie ........ 
Więgierka ....................
Santa Lucya .. ....................
Soltysiak................................
Siuda v Piter ......................
Prežde i teper .. ....................
Reve ta stohne.....................
Oj u Luzi . ........................ .
U sosida chata bila.............
Ichau kozak za Dunajem .. 

1313 Did rudyj ................................
Oj zdorova čomobrova........
Oj Dnipre, mij Dnipre ..... 

Oj ščož duši zahul ranaja . • 
Halt’s enk z’samm’............
Neuer steirischer, Landler .. 
Szmul swatem u pana Karola .. Lenkiškas 
Kobieta į ksiąžka .............. Lenkiškas 
Swier, swier ............................... Mazurka,
Bronislaw—Marsz .................
Polka Karasinskiego ...........
Na talach Dunaju Waltz .... 
Busby—Polka .......................
Adam ............ ......... 
Gluckssterne Valcas ........ 
Bartolomaus Valcas...............
Ein Wintermarchen Valcas . 
Fruhlįngstraume Valcas ...., 
Hernalser Kinder ................
Hopsa Polka ........... . .............
Frohsinn Polka ....................
Nieder-Oesterreichischer Tanz 
Bei m Kammerfensterln.......
Am Eislaufplatz....................
Sulzer Lanlder ......................
Steirer Deandln .....................
Poloter ............... . ..................
Utoplennik........... ..

E337

E338

E343

E368

E433

E558

E560

E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E954

E984

E1145

E1188

E1247

E1266

E1270

E1304

E1311

E1312

E1314

E1318

E1365

E1366

E1377

E1378

E1416

E1440

E1441

E1444

E1452

E1484

E1499

........ Vyriška
.......  Vyriška 
....... Ukrainų 
..... Ukrainų 
...... Lenkų
.... Benas Mazurka 
. Armonikos Muzika 

,*. Armonika Maršas 
.... Ukrainų Duetas 

.................... Benas 
.... Ukrainų Daina 
.......... Orkestrą 
iš^6peros, Baritonas 

Rusų Daina 
.......... Orkestrą 
.... Ukrainų Daina 
........ Kvartetas 

Duetas 
Duetas 
Duetą? 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 

Duetas 
Vokiškas Pasakojimas 
Vokiškas Pasakojimas 
...... Lenkiška Daina 
...... Lenkiška Daina 
......... Akordeonas 
......... Akordeonas 
.......... Akordeonas 
,......... Akordeonas 
.. Rusiškas Monologas 
,. Rusiškas Monologas 
............ .. Benas 
...................... . Benas 
........ čigonų Benas 
..... Lietuviška Daina 
Lietuviškas Monologas 
Lietuviškas Monologas 
Lenkiškas Monologas 

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

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas

Monol. 
Monol. 
Benas 
Benas 

. Orkestrą 
.. Orkestrą 
Akordeonas 

Juokai 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Juokai 
Juokai 
Duetas 
Benas 

Juokai 
Juokai

Armonikų 
Koncertinų 
Koncertinų

Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški 
Lenkiški

Ukrainų 
Ukrainų

Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų 
Ukrainų

Lenkiški

. Vokiški 
. Vokiški 
Klarnetų

.. Rusiški
. • Rusiški

’’Wspomnienia o Polsce ............ Lenkiška Daina 
E2546 Blękity Dunaju, Valcas ... ......... Orkestrą

” Julia, Valcas ......................................   Orkestrą
E25S0 Šalies grožybė, Valcas ...... Akordeonų Duetas

’’ Žuvininlaj VaĮcas ............ Akordeonų Duetas
E2582 Kalnų augštumose, Valcas .... Akordeonų Duetas

v Kariškas maršas .............. Akordeonų Duetas
E2593 Kochac to žie .............. Lenkiškas Duetas

” 4V szystko przemija ......... Lenkiškas Duetas
E2594 Žyjmy poki kipi krew ........ Lenkiškas Duetas

” Barkarole ............................. .Duetas
E2595 Skowroneczek spiewa .......... Lenkiška Daina

” Noc księžycov/a ............ Lenkiška Daina
E2652 Raseinių Polka ............... Akordeonas Solo

” Kazokas. Valcas ............... Akordeonas Solo
FJ2653 Saulei nusileidžiant, V: xas ............. Orkestrą

’’ Mano mylimoji, Valcas . .............. Orkestrą
E2654 Onutė, Polka ...................... Orkestrą

” Išreiškimas meilės, Valcas ............ Orkestrą
E2705 Visur linksma, Valcas .......... Akordeonas Solo

” šok Į ratą, Mazurka ............ Akordeonas Solo
E2707 Rašėjas ir kaimietis ................. Orkestrą

” Teklyte, Valcas ...................... Orkestrą

Columbia

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

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

E3477 K to wesolo umie žyc................. Lenkiškas Duetas <
” Na wodzie ................ Lenkiškas Duetas

E3479 Wieczory zimowe .................. Akordeonas
” Dziadunio, Polka .................... Akordeonas

E34S0 Na falach Dunaju, Valcas ......... Akordeonas 
” Djabelek, Polka ................... Akordeonas 

E3488 Posledniają piaterka ............. Rusų Dania 
” Serdce liubvi, Mazurka .......... Stygų Orkestras 

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

E3583 čto za niesnia ................ Rusiška Daina 
- Vdol da po- riečke K ... A...,...... Rusiška Daina 
E3586 Den Gošpoden nastupaet .......... Rusų Choras

K oruziju ........................ Rusų Choras 
E3623 Ilgu, ilgu man ant svieto ........ M. Petrauskas 

” Mano skarbas, Valcas ............... Orkestrą 
E3629 Sprzedana kanapa ....... Lenkiškas Monologas 

” Rozmowa pijanego z księžycem .. Lenkiškas Monol. 
E3630 Kometa Haleja......................Lenkiškas Monologas

”' Majcherek u adwokatowej .... Lenkiškas Monol. 
E3634 Iz pod kamuška, Mazurka .......... Akordeonas 

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

” Kartner Madeln, Maršas .............. Orkestro
E3736 Parobecek ei ja ..... c ........ /. Lenkiška Daina

” Polak nie sluga .............. Lenkiška Daina
E3766 Elektryczny Tramwaj, Polka ......... Orkestrą

” Mazur Wilanowskiego .............. Orkestrą
73798 Kur vėjai pučia ................,.... A. Kvederas

” Esu garbingas vyras ............. A. Kvederas
E3833 Smiech, Polka ......... .............. Orkestrą

” Halina, Mazur ........................ Orkestrą
E8841 Atėjo žiemelė .................. M. Petrauskas

” Vai kad aš išjojau ............................ M. Petrauskas
E3842 Sveika Marija ............... Marė Karužiutė

” Avė Maria, Lotyniškai .......... Roller, Soprano 
E3855Kacheli ......................... r Rusiška Daina

” Bajuški baju .................... Rusiška Daina
E3885 Od sela, do sela ............................Ukrainų Daina
• ” O j. na hori teren ...... .......... Ukrainų Daina
E3900 Pareniok ...................... Rusiška Daina

” Zviety .......................... Rusiška Daina
E4028 Kuba Jeneral .......... ...... Lenkiška Daina

” Hosa Dyna .... .............. Lenkiška Daina
E40S9 Hungary šokis No. 14....................  Smuiką Solo

” Penktas Hungary Šokis ............ Smuiką Solo
E4061 Marys moja, Valcas .............. Akordeonas

” Wesoly mazur .................... Akordeonas
E i 062 Zwycięstwo^. Mazurka ........ ... Klarnetą Solo

” Elektryka .................... Lenkiški Juokai
E4077 Testča ............ Rusų Katedralis Kvartetas

” Dunya .............. Rusų Katedralis Kvartetas
E4078 Nowy Drug ......._.............. Rusiška Daina

” Uz ty niwa moja ............... Rusiška Daina
E4098 Gerkit šaltyšiai ,........... Lietuviškas Choras

’r Oi kas sodnai, do sodneliai .. Lietuviškas Choras 
E4099 Referatas apie nosis ...... Lietuviškas Monologas

” Jaunystės atminimai ...... Lietuviškas Monologą*?
E4115 Taniec w gorach. Mazurka ........... Orkestro

” Figlarna Zosia, Polka ............ Klarnetą Solo
E4117 Na wsi, I ...................... Lenkiška Daina

" Na wsi, II ................................Lenkiška Daina
E4118 čto zatumanilas zorenka jasnaja Rusų Kvartetas

” Presmiešno ................. Rusų Katedralis Kvartetas
E4152 Modlitwa Panska .............. Lenkiška Daina

” Ludu moj ludu .. ............ Lenkiška Daina
E4153 Owczareczek .................. Lenkiška Daina

” Nie wydrzecie...............................  Lenkiška Daina
Eli65 Rusų Liuosybės Maršas ................. Benas

” Pity me .....i.,................... .. Orkestro
E4173 Circus Clowns, ............................................. Benas

” Over the Waves, Valcas .... Muzikalis Kvartetas 
E4181 Elvito ežero bangos, Polka mazurka .... Orkestro

” Pilviškių valcas ....................... Benas
E4185 Pieęnosci wiejskie, Mazurka .. Muzikalis Kvartetas

” Czarujące Oczy, Valcas .... Muzikalis Kvartetas
E4238 Rūtų Darželis, Mazurka ................ Benas

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

” Žyczenie ........................ Lenkiška - Daina

’’ Radosc, Mazurka .............. Akordeonas Solo 
E3152 Wiosenny kwiat, Valcas .............. Orkestrą

” Dziewcze wschodu, Mazurka .......... Orkestrą 
E3157 Nčo ....................... Rusiška Daina Solo

“ Ego už niet ........ ...... Rusiška Daina Solo 
E3189 Oi Motule .............. Lietuviška Choro Daina

” Motuš, Motuše ............ Lietuviškas Choras 
E3190 Tris berneliai .. Marės ir Jonas Čižauskai, Daina

” Vakarinė daina ......... Marė ir Jonas čižauskfai 
E3192 Giedu dainelę.......................Marė čižauskienė Solo

” Gegužinė daina ..... .. Marė čižauskienė, Solo 
E3242 Oželis ...... .............. Lietuviškas Choras

” Mes padainuosim ............ Lietuviškas Choras
E3243 fSaulelė Raudona ............ Lietuviškas Choras

” Beauštant! aušrelė .......... Lietuviškas Choras 
E3245 Gimtinė šalis ....... t.... J. Čižauskas, Baritonas

” Sunku gyventi ......... J. \čižauskas, Baritonas 
E3249 Hop, hop, mazur ........... . .... Orkestrą
E4479 Pokusa, Oberek ....... ........ Akordeonas Solo

” Mazur ....................... Akordeonas Solo
E4483 Solnedgang i Sverige ........ Skandinavų Benas 

” Eko f r am Skandinavien ...... Skandinavų Benas
E4503 Queen of the Mountains .................. Benas

On Tip Toe ............................... Benas
E4504 Young and Old, Mazurka ...... Smuikų Duetas

” Homę Again, Mazurka .......... Smuikų Duetas
E4510 Polski przemysl niech nam . . ... Lenkiška Daina

” Spiew wloscian Krakowskich .... Lenkiška Daina
E4534 International March ........ Muzikalis Kvartetas

” Riviera March ............ Muzikalis Kvartetas
E4539 Jestem sobie ulan zwawy ... .. Lenkiška Daina

” Zamknij Kaska wrota ............... Lenkiška Daina
E4562 Khaki Boys March......... Varpas So\o ir Orkestrą

” Among Flowers, Valcas ...... Meksikonų Benas
E4563 Piesn wolnosci ................ Lenkiška Daina

” Jedzie ulan lasem .............. Lenkiška Daina
E4G14 Red Heart Sweetheart, Polka . . Klarnetų Orkestrą

” One Evening With a Jolly Bunch Klarnetų Ork.
E4615 Girls from the West .......... Akordeonas Solo

” Peasant Feast, Valcas ........ Akordeonas Solo
E4639 Happy Hours in Golden West I,........... Orkestrą

” Happy Hour in Golden West II....... Orkestrą
E4654 V gostiah ...................... Rusiški Juokai

” Komičeskaja smies _........ .... Rusiški Juokai
E4658 Gypsy Love, Valcas ........... Čigonų Orkestrą

” Don Juan, Valcas .............. Čigonų Orkestrą
E4683 Gdzie to jedziesz, Jasiu ............. Lenkiška Daina

” Spiewki oddzialu Beliny . . .... Lenkiška Daina
E4694 Country Fair ......................... Orkestrą

” Evergreen, Polka ..........a........ Orkestr
E4722 Homeward Bound, One Step ........ Orkestrą

” American Beauty, Fox Trot .......... Orkestrą
E4723 The Bride ................. Balalaikų Orkestrą

’’ Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų Orkestrą
E4724 Victory Dance ........... Muzikalis Kvartetas

” Everybody’s Gallop ....... Muzikalis Kvartetas
E4751 Golden Youth .............. Muzikalis Kvartetas

” Lights Out ........................ . Orkestrą
E4753 Cupid’s Dream ...................... Orkestrą

” Colibri, Valcas ................ ........ Orkestrą
E4761 Piesn dziadowska V ............ Lenkiška Daina

” Piesn dziadowska 2 ........... Lenkiška Daina
E4790 Roąemary, Polka ........... .... Alpų Kvartetas

” Hop sa-są, Šokiui muzika ........ Alpų Kvartetas
E4921 Stražacka Polka ..................... Orkestro

” Na Rozgrewkę, Oberek ................ Orkestrą
E6036 Choma pjanyj ......... .... Ukrainų Choras

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

” Hei bracia, czy wy spicie .......... Lenkų Choras
E6041 Chlopskie wesele ..................... Lenkiškas Duetas

” Jak wiesz že nie potrafisz ...... Lenkiški Juokai
E6042 Kuba Jurek, Mazurka .......... . ... Orkestrą

” Bialy mazur ......................... Orkestrą
E6043 Niewinna panna ...........................Lenkiškas Duetas

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

“ On byl dūžy, ona mala .......... Lenkiški Juokai
E6045 Piękna Warszawo....................... Lenkiška Daina

” Slowianin, Mazurka .................' Orkestrą
E6056 Kirka am Land ...................... Orkestrą

” Bierpolka ......■...........'.......... Orkestrą

Grafonolos už $75
Kreipkitės | Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

Smulkius
Lietuvos Žemlapius 

su sodžiais (1:100,000) Vokiečių hi
des, atskiromis dalimis galima jeyti 
“šviesos” Knygyne Ukmergėje (Lie
tuva) pę 1 litą egz. Užsakant reį 
kia nurodyti kokių vietų žemlapiii 
norim” jrvti, nes visa Lietuva susi
deda iš apie 100 atskirų dalių.

PARDUODU FARMA
Iš priežasties nesveikatos esu pri

verstas parduoti savo gerai apdirbti 
40 akrų farmą sykiu su gyvuliais ir 
mašinomis. Parduosiu viską už vi® 
mažą kainą, todėl atsišaukite tuojau, 
o aš suteiksiu tolesnias žinias per 
laiška.

J. PUKEL , J
P. O. Box 15 Oscoda, Mich.
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jTRUMPA LIETUVOS VALSTYBES ATGIMI
Nusižengėliu SutJ

Kaunas. — Pastaruod 
ni'licija patyrė kad Ki^| 
niesčiuose slapstosi g^l

MO IR VYSTYMOSI ISTORIJA
(Iš ‘Talydovo”)

(Tąsa)

alinių pabėgusių H k 4- švietimo Ministerija 
V«u>m n. r fitriolfirmn m-i'rvic'toTn i a (Dll’švidtimo ministerija (Duone- 

ičio. g. 40) veda visits reika- 
lus. liečiančius švietimą. Ji feltei- 

:os" ardytojų. Tuč » tvarko įvairias mokslo įs- 
- Baigas, 'kaip universitetus, gim- 

ipazijas, pradžios mokyklas, mu
gėjus, knygynus, ir tt.
t 5. Teisingumo Ministerija

Kėdainių, Kauno, PųJ 
(tėjusių iš anapus desiis^ 
arijos įvairių apgavikęįl

■adaryta patikrinimai 
Cauno priemiesčiuose, 
ė Ikad į Kauną surispfej 
ybė ištariamų asmenį] 
erių, 
aujokų, gyvenančią fe

9. Valstybės Kontrole
(Did. Totorių g. 17). — Vals

tybės Kontrolė prižiūri kad vi- 
' sos valstybes išlaidos įvairių mi- 
Inisterijų įstaigų, kariumenės da
lių, ir tt.. butų daroma teisėtai, 
nustatytomis taisyklėmis ir kad 
.toms išlaidoms pilnumoje, butų 
duodama apiskaita.

Be to dar yra žydų Reikalų 
i Ministerija (Keistučio g. 34) ir 
Gudų Reikalų Ministerija (Mic-

__’ų, nestojusių Į įj (Laisvės Al. 63) riša visuls'kevičiaus g. 13), kurios atsto- 
aujokų, gyvenančių feMaulsimus ir vedla visus reika- vauja ir gina teises šių dviejų 
icntų, arba su Rusu^lus kurie liečia teisę, p——-■ ' 
asais, kita gi Nasturtų saugojimui piliečių tei- 
lentais arba neisi J* turi Vyriausi jį Tribunolą, 
lilicijos nuovadose, kai-A'P’Kardų Teismus, Taikos Tei- 
u apsunkinus milicijai Teismo Tardytojus, įvai-

uose priemiesčiuose apie 
iršum. Tokį skaičių 
ėKų likvidavus bus vi 
aug ramiau.

jų). Taryba riša visus vietos 
pobūdžio reikalus savo valsčiu
je. Vykdymui jos sprendimų 
yra valsčiaus (arba miesto) 
vaidyba iš Viršaičio, jo padėjė
jo ir kasininko (mieste iš bur
mistro ir 2—3 ar daugiau na
rių), kurie renkama Tarybos iš 
savo tarpo arba kviečiama šiaip 
atatinkami ir naudingi žmonės.

Valsčių Tarybos atstovai (nuo 
3,000 gyventojų vienas) sudaro 
Apskrities Tarybą, kuri tuo pat 
budu sudaro iš parinktų iš savo 
tarpo kviestinių Apskrities Val
dybą.

yra du vienuolynai.
Virtus laikinąja Lietuvos so

stine Kaunas žymiai padidėjo ir 
prąturtėjo. čia visako centras. 
Kauno ženklas — jautis Su kry- 
žučiu tarpragėje.

GARSINKIS 
“DIRVOJE”*

I _______:____

DR. J. ŠEMOLIUNAS
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedėliomis 
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

Prižiurę- j tautinių mažumų.

Tolau'ašmenų 'kalėjimus, arešto namus, 
us suimtiesiems, ir tt.

6. Susisiekimo Ministerija 
B (Did. Totorių g. 17)' veda vi
rius reikalus kurie liečia surisie-

ą. Jos žinioje: priežiūra', 
taikymas, taisymas, ir tt. sau- 

Nauja Milicijos UjSwraos kelių — plačiųjų ir siau- 
ma geležinkelių, plentų, taip

__ „ _ pat vandens keliu — utoiu, per-
aunas. — ufnojųjų dugno tyrinėjimas, 

mgiama nauja i om pjinjmas laivų plaukiojimo li- 
rniia1^ nuo , aba prižiursimas; įvairių til

tų statymas ir taisymas? paš
tas, radiografaJs, telegrafas, te
lefonai, ir 'tt., bendrai, još ži-

VIETOS VALDŽIA
Visa Lietuva padalinta aps

kritimis ir valsčiais, kurie susi
deda iš seniūnijų. Kiekvienoje 
[apskrityje centrinė valdžia turi 
savo atstovus ir tam tikras val
džios įstaigas visa kuo priklau
sančiais nuo centro valdžios (nuo 
ministerijų). Be to greta jų 
yra savivaldybės.

mriaii skirsis nuo dabof 
os. Pirmon eilėn ta t Į 
rs aprengta milicija lį 
?liau ir visoj Lietuvoj. Į 
jon bus skinama yra Įvairios susisiekimo įs- 
nkami tam atsakomiuja taigos, susisiekimo įmonės ir jo 
n. Visi gi milicininku 
,vo elgesiu teršia mflicij* 
i, vartoja tarnybos nė 
dstybinę kalbą, visotij
ui- iš milicijos tarpo ta užvarddnimo, riša visus
— klausimus ir veda visus reikalus

fcl Finansų, Prekybos ir Pramo
nės Ministerija

| (Duonelaičio . g. 50). Kaip

ita.
Kauno miesto milicija kurie liečia valstybės finansus, 
reiškė, prie dabartini! prekybą ir pramonę, 
s aprūpinimo, galima ■ šie departamentai:
rinkti reikalingą ebife L a) Finansų Departamentais.— [ 
ikamų ir (sąžiningų ii Jis rūpinasi valstybės finan

sais, tai yrą jos iždu-pinigais, 
kaip popieriniiiads taip ir aukso 
ir kitų brangenybių fondais ku
bilais laiduojama popieriniai pi- 

Jnįgai; rūpinasi valstybės paja- 
Tarp Lietuvos ir Lohųįraomis ir išlaidomis, vidaujsi i?

Tuiasaenjio paskolomis; paltiekimu 
taip vadinamo budžeto, tai yra 
išanksto numatytų skaitmenų 

> pajamų ir išalidų, jų 'tokio su- 
derinimo, tokio pajamų sunau- 

. do j imp kad nebūtų nei ĮjereiJęa- 
lingu liuosų pitnigų, nei bereika
lingų nieku nepateisinamų sko
lų, bendraii, kad butų išimtinai, 
gerai vedama šalies ūkis ir sie- 
kiama jos gerovės. Departa- 
mentas turi Valstybės Iždinę 

L Kaune ir 20 vietos iždinių-.
I b) Prekybos ir Pramonės De- 
Įpartamentas. — Jis rūpinasi 
■Prekybos ir Pramonės vyfstymu- 
si, steigimu įvairių prekybos ir 
pramonės įstaigų," intafeymu fa- 
brikų, įvairių dirbtuvių, kaip 

Įvalštybinių taip ir privatinių, 
(bendrai viskuo kas tik liečia sa
llies prekybą ir pramonę.
Į c) Rinkliavų Departamentas. 
I— Jis rūpinasi įvairiomis rink- 
; liavomis — mokesniais už ne- 
hdlnojamą turtą, už patentus 
'įvairioms prekybos ir pramonės 
^įstaigoms, žyminiu mokesniu, ir

mautojų.

Latvijos Sutartai Į 
Lietuva

ryta sutartis mišką |Į 
sienio upėmis. Lietau 
a parižada nedaryt jfi I

Latvijos miško Et 
tkdymuti Ventos, Vida 
munėlio upėmis, tar 
ji krantai yra Lietom 
i joj. Latvija iš ant 
p palt pasižada nedaijti ll-

plukdant Lietum »
degą virsm mėtomis Ė [ 
p pat Dauguva taika!' 
jykles ir Įstatymui 11 
idojasi Latvijos pKs 
sutartis neliačia foną r 
•ios turi būti atlieka, 
rų sargyba bei muiiš' 
sutvarkoma atskirai, l« | 

anties. Sutartis padarjti į 
i's ir pradėjo veikti ra | 
išymo dienos.

(“Rygos Balsas;)

Joje yra

Davatkų Vargai i 
em. Kalvariją. — Dalis! 
io davatkų kada tai sti L 
šakužėlėmis priklausė 1 
.ii. žuvus carų gadym L £)_ Akelės Departamentas.- 
atkėlęs vargšės manė | 
ančios jau nuo visokio IĮ ._ .. ..
-popų laisvos; bet ir išdirbinius vidaus
pasklido nauja žinia W lFan?y?,0S..‘.. . „

Jis rūpinasi akcyzėmis, tai yra 
-tani 'tikrais mokesniais už įvai-

'gamybos.
tos davatka* pop* j e) Departamentas.—

narnos prildausysia B šis Apartamentas rūpinasi mui- 
i klebonėliui ir reiėŠĮi į^s> mokesniais už ųive- 
raokėti arba laž* eit Į! 
nes, sakoma; klebant 

ti ir dalis palivarko (> | 
prie miestelio).

nsirupino ir vargšės B Į 
i ir žada dvalsišku'oį? | 
?beklausyt (ir už juos t

Nekurtos "tavorikos'1 f 
kad kunigėliai igavetš I

io bažnyčios mrtolsM F™ riša vteus kausimus ir ve
ria, o paskui dar iriai da visUfi. įkalus kurie liečia že- 

rali užsimanyti.....«
suturės?....

tais, tai yra mokesniais už įve-

vežamas į užsienį prekes. Tų 
mokesnių rinkimui ir gaudymui 
^kontrabandos yra muitinės ir 
■pasienio sargyba.
t 8. žemės Ūkio ir Valstybės' 

Turtu Ministerija
f (Keistučio g. 15). — žemės 
tokio ir Valstybės Jurtų Minis-

Smulkius 
ietuvos Žemlapi®

mės ūkį ir valstybės turtą, pir- 
mojo vystymąsi, gerinimą, an
trojo — saugojimą, didinimą, 
>5r tt. Įvairioms darbo sritims 
'Ministerijoje yrą sekantieji de- 
partament ai:

ižiais (1:100,000) Votie3 
tskiromis dalimis galią*! 
os” Knygyne Ukmergėje f 
py 1 litą egz. Užsakrt 

(įrodyti kokių vietų i®* 
i įgyti, nes visa Liet®** 
š apie 100 atskirų dalių v

Į a) Bendrųjų reikalų Departa
mentas;

[ .b) žemės reformos ir kariš
kiams žeme aprūpinti Komisija; 
t c) Veterinarijos InSpekcija 
['(rūpinasi gyvulių Sveikata);

{DUODU FARR 
riežasties nesveikatos efl® 
i parduoti savo gerai >n 
ų farn’ą sykiu su 
mis. ~ .. j

:ainą,---------------
luteiksiu tolesnias žiaiul

d) Vąndenų ir durpynų In
spekcija ;

e) Miškų Departamentas;
Į f) žemės tvarkymo ir mata-

o T™° Departamentas;ią, todėl atsišaukite 1*1 , * .

J. PUKEL J 
. Box 15 Oscoda, X*H

[ g) žemės Ūkio Departamen
tas.

Į 
CENTRINĖS VALDŽIOS AT

STOVAI IR JOS ĮSTAIGOS 
APSKRITYSE.

Civilės Valdžios: >
1. Apskrities Viršininkas. — 

Jis yra atstovu Vidaus Reikalų 
Ministrai jote'. Veda reikalus ir 
tvarko visuomeninį gyvenimą 
savo ministerijos parėdymais ir 
nurodymais. Jis rūpinasi pilie
čių apsauga, prižiūri veikimą sa
vivaldybių. Be to jis yra Pir
mininkais Naujokų Priėmimo 
Komifeijos.

Piliečių Apsaugos reikaluose
jo tiesioginiu padėjėju yra Ap
skrities Milicijos Vadas, kuris 
tvarko apskrities miliciją ir pri
turi jos veikimą. Piliečių, ap
saugos atžvilgiu apskritis pada
lintas į nuovadas (po 3—4 vai
sčius), kuriose yrra Milicijos 
Nuovadų Viršininkai, kaipo pa
dėjėjai Apskrities Milicijos Va
do;

Be to apskrityje yra: 2. že
mės Ūkio ir Valstybės Turtų 
Ministerijos Įgaliotinis — atsto
vais to pat vardo minisIterijoS. 
3. Miško Urėdas. 4. Paštas ir 
telegrafas (SuSisiekimo Minis
terijos). 6. Iždinė ir Mokesnių 
Inspektorius (Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerijos). 
7. Kai kuriose apskrityse dar 
yra taip vadinamos “Darbo ir 
Socialės Apsaugos Inspekcijos”. 
Kiekviena kelioms apskritimis,’ 
arba apigardai. Apie valdžios 
įstaigas kurios yra tik atskirose 
apskrityse bus kalbama" toliau 
tam tikrame Skyriuje.

KARINĖS VALDŽIOS ATSTO
VAI IR ĮSTAIGOS:

- 1.’ Karo Komendantūra.
Miestų ir apskričių karo -ko

mendantai yra tose apskrityse 
kur yra karo .stovis, kuris 'skel
biama delei kurių nors ypatingų 
valstybės gyvenimo aplinkybių
— ar tai karo ar šiaip kurių nors 
suiručių metu. Karo Komendan
tas vykina gyveniman taip va
dinamus “Ypatingus Valstybės 
Apsaugos Įstatus”, kuriais aug- 
ščiau minėtose aplinkybėse lai
duojama šalies tvarka ir ramy
bė. Be to karo komendantas ve
da visus mobilizacijos reikalus 
ir moka pašalpas karių šeimy
noms.

Ramiose api'stovose karo ko
mendantas vadinasi tiesiog ko
mendantu, ir be pašalinių ir mo
bilizacijos. reikalų veda tik gry
nai karinio pobūdžio reikalais, 
visiai nesikišdamas į vietos ad
ministraciją.

2. Apskrities Intendentas..
Apskrities Intendentas rūpi

nasi suėmimu apskrityse maisto 
produktų, pašaro, arklių, raguo
čių, ir tt., kariumenei ar tai 
rekvizicijos ar'tai supirkinėjimo 
keliu.

3. Žvalgybos Punktai (ne vi
sose apskrityse).— žvalgybos 
punktai seka įvairaus plauko 
priešvalstybinius gaivalus.

KAUNAS
Kaunas, musų laikinoji sosti

nė. yrą ties intaka Vilijos į Ne
muną, labai gražiose vietose 
tarp kainų, kurių augštis siekia 
180 pėdų. Pradžią Kauno pada
rė Kaunas (Kūnas arba Konas), 
įsunus Meilės dievės Mildos, pra
džioje XI amžiaus, maždaug 
1,030 metate. Savo padėtimi 
Kaunas iš senų laikų turėjo di
delę reikšmę Lietuvos istorijoje 
ir del jo buvo Lietuvių ir kry
žiuočių kovos. Jis daug kartų 
ėjo iš ranki! į rankas. Paskuti
nį kartą jis žymiai buvo sunai
kintas bėgančių Francuzų 1812 
metais." 1574 m. Lenkų kara
liuj Henrikas Valua vadina Kau
ną pagražinimu Rzecz-Pospoli- 
tos. Gan anksti jis įgauna ir 
didelės prekybinės reikšmės. 
1796 m. jis virstą apskrities 
•mieštu Vilniaus apigardoje. Par- 
skui pervardijamas “Lietuvos 
rėdyba”, galop 1842 m. virsta 
rėdybos miestu naujoje Kauno 
rėdyboje.

Skaičius gyventojų iki tų me
tų priauga iki 61,500, gi vieto
je 17 gatvių Jau yra 71 ir plo
tas jo užima 517 dešimtinių be 
ganyklų. Iš Įžymesnių vietų 
Kaune yra senovės Rotušės rū
mai, senovės pilies griuvėsiai su 
ypatingu priešakiu Gotų stiliaus, 
ii- sena Peikimo žinyčia kairia
jame krante Vilijos.

Krantai Nemuno ties Kaunu 
j sustiprinta į 641 sieksnių ilgio. 
Yra jame 9 katalikų bažnyčios-, 
1 Liuteronų, 1 Baptistų. Be to

NAUJIENA Clevelando LIETUVIAMS
Atidarė naują Paveikslų Studiją Lietuviams patogiausioj i 
vietoj, šalę Lietuvių Salės. Darbą atlieka tikrai artistiš- I 
kai, nes fotografijos mokslą baigė vienoj iš didžiausių New Ė 
Yorko mokyklų, taipgi dirbo puikiausiose paveikslų Studi- 
'jose New Yorke. Darbą padaro gražiai nž numažintas kai- I 
nas. Padidina paveikslus iš mažų, spalvuoja natūralesnis | 
spalvomis. Viskas garantuojama.

J, J. STANKUS
New Yorko Fotografijų Artistas

6,9.05 SUPERIOR AVE. Trįs durįs nuo Lietuvių Salės |

:• LIETUVIS FOTOGRAFAS į
!; Antanas Bartkus į
I; Geriausia proga dabar nusitraukti visokius paveikslus — 5 
J* vestuvių, visokių grupių, pavienių, bei vaikų. Tapigi ku- S 
;! rie turit paveikslus iš Lietuvos, mažų, ar senų, juos padi- 5 
■ ! dinų, padarau ir naujus, ir pritaikau gražiausius rėmus. į 
į Darbas garantuota ir viskas padaroma gražiai. Ateikit: S

>; 1197 East 79th Street .Cleveland, O. <
.Tarpe Superior ir St. Ciair .Ave. 1 J
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Neura Bottling Co.
SALDŽIŲJŲ GĖRIMŲ 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 ibikia.
2047 Hamilton Ave. Cleveland, Ohio

“Lietuvos Kariumene”
Kas iškovojo Lietuvai Nepriklausomybę?

Lietuvos Kariumenė
Kas saugoja Lietuvos rubežius?

Lietuvos Kariumenė
Kas palaiko Lietuvoje tvarką?

Lietuvos Kariumenė
Ka 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 gyva'stį.

Lietuvos Kariumenė

“VIENYBES” 
AGENTŪRA

KELIAUK LIETUVON 
IR Iš LIETUVOS 

per 
‘VIENYBĖS’ AGENTŪRĄ

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

VIENYBĖ prigelbės jums atsiimti savo gimines iš tėvynės ir su
teiks reikalingų patarnavimą kelionės reikaluose.
VIENYBĖS Agentūra siunčia pinigus į visas svieto dalis; parduo
da čekius, draftus ir išmoka pinigus kablegramais Lietuvoje._
mo,Xąųztoąu-----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:

' “VIENYBĖ”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.
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iPIKNIKASl 
I Didžiausiu Pasaulyje Laivu I 

|“LEVIATHAN”| 
I Išplauks Liepos-July 4 d. i 
| Iš Amerikos i Klaipėda ir Lietuva | 
S (Su persėdimu Southamptone Į 'kitą — ir Klaipėdon) =

= Važiuoti gali visi kas tik nori — Amerikos piliečiai ir ne- = 
= piliečiai. Piliečiai gali gryžti kada jiems patinka savo čia = 
= gautais valdžios pasportais, o ne-piliečiams mes pagami- = 
Š name visus reikalingus sugryžimui popierius. Su jais ga-
H Įima išbūti Lietuvoj 6 menesius laiko ir sugryžti Į Suyie- =
= nytas Valstijas kaipo šios šalies gyventojui. =
= Ruoškitės ant Liepos 4 dienos — ir kreipkitės į “DIR- S
= VOS” AGENTŪRĄ parengimui jums laivakortės ir vi- =
Š sų popierių. Kam važiuoti kokiu prastu laivu ir turėti š
= vargingą kelionę kad šiuo laivu keliaudami galit jaustis | 
Š kaip gyveną kokiame puikiausiame kotelyje, o tik už tuos 
= pačius pinigus kaip ir kitais laivajs važiuojant. =

IĮ. SAVIVALDYBĖS
Tvarkymui grynai vietos po

būdžio reikalų, kaip kelių taisy
mas, mažesnių tiltų statymais ir 
taisymas, švara, dalinai mokyk
lų užlaikymas, ir tt., yra savi
valdybės. Savivaldybės yra ap
skričių, miestų, ir valsčių.

Valsčiaus (arba miesto) gy
ventojai išrenka taip vadinamą 
valsčiau^ (arba miešto) Tary
bą iš kokių 12—30 narių (vie
nas atstovas nuo 3000 gyvento

LAIVAKORTĖ per vandenį 3-čia Klesa - $107.00
Tai yra iš New'Yorko iki Klaipėdos.

= Reikalaukit informacijų. Visais reikalais adresuokite: =_

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

I

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

Lietuvos Kariumenė
Taip kaip veidrodis parodo musų žmonių kovą su Lietuvos 
laisvės priešais: Vokiečiais, Rusais; Lenkais.

Lietuvos Kariumenė
Didelio formaito, 7x10 colių, labai graži popiera taip 

kad paveikslai patalpirtti tarpe teksto daro įspūdį 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 Liętuvcis priešų.

Lietuvos Kariumenė
Labai pigus veikalas palyginus su daugeliu kitų veika

lų, su prisiuntimu kainuoja ...................
Ta pati odos apdarais ..............;.. ?.........
Ta pati odos apdarais, paauksuotais kraštais ...

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“DIRVOS” KNYGNAS
7907 Superior Ave.

$1.50
2.50
3.50

Cleveland, Ohio

Pranešimas

THE

GREAT NORTHERN
STEAMSHIP COMPANY

(Incorporated)

BOSTON, MASS.

Praneša jog jau Rengiama Viskas 
Reikalingo Mėnesiniams

$110 Į Abu Galu Pasivažinėjimams Europon
Bost on—Southampton 

$110
VIENAN GALAN $65

. Sujungiant į
London, Liverpool, LeHavre

Boston—Gothenburg 
$138

VIENAN GALAN $75 
Sujungiant į 

Christiania, Stockholm, Danzig 
Riga, Hellsing, Copenhagen'

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

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

Pasažieriu gvvastįs bus apsaugota 
VISAD-ŠII.TAIS SAUGIĄIS SIUTAIS 

kurie sulaiko nuo nuskendimo ir apsaugoja nuo peršalimo

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

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

MES TAIPGI JUMS PARODYSIME KAIP GALIT 
PASTOTI DALININKU PLAČIAUSIA KALBAMOS 

ĮSTAIGOS NEGU IKI ŠIOLEI.
Iškirpk ir pasiųsk mums su savo vardu ir adresu

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

I am interested in securing full 
information regarding a trip to: 
Engalnd ------ i- —.—
France _____  —•--
Germany _____ —- —
Sweden ' -___ _ —-—
Norway _____  ____
Denmark ——•- —
Baltic Provinces ____ _ I—'—
Finland -------- -------
Russia -------- --------
Name__________________ ______
Street or R.f.d._______________
City or Town____ _____________
State ___________ 1-----------------

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

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

Please send me prospectus and 
full particulars.

Name
Street or R.f.d.
City or Town

Štate ______



D f R V A
DIRVA

Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Whitfield, policisto užmušė
jas, dar vis nesugauta. Po iš- 
tardymų, jo mylėtinė, 15 metų 
mergina, kuri tuoj taps motina, 
išgabenta į jos namus pas moti
ną Į Fort Wayne, Ind.

Su Liepos 1 diena pra
dės atvažiuot j Ameriką 
naujos 1923-1924 metų 
kvotos tie Lietuvos žmo
nės kurie dabar gauna iš 
savo giminių laivakortes 
ir reikalingas įvažiavimo 
popierius.

Kvotos laikas eina nuo 
šių metų liepos iki 1924 
metų liepos 1 d. Taigi 
per 1 2 mėnesių jūsiškiai 
gali gaut progą atvažiuo
ti pas jus, jeigu jus ir ne
manot kad atvažiuos del 
to kad liepos 1 diena šių 
metų jau netoli. Toli ki
tų metų liepos mėnuo.

Paskubinkit dabar pa
siųsti savo giminėms lai
vakortę, kurie pirmiau 
pas Amerikos Konsulą 
Kaune užsiregistruos tie 
pirmiau atvažiuos.

“Dirvos” Agentūra pa
daro reikalingas popieras 
įvaižiavimui tėvų, vaikų, 
brolių, seserų ir šiaip gi
minių, taipgi parduoda 
laivakortes jų kelionei.

Padaro taipgi popieras 
tiems keleiviams kurie 
turi savo pinigų laivakor
tei. Jiems tik reikia afi- 
davito įleidimui jų į šią 
šalį.

Kolei kvota dar neuž
pildyta, kurie norit par- 
sitraųkt savo gimines iš 
Lietuvos ateikit į “Dir
vos” Agentūrą bile dieną 
ar vakare, ir čia gausit 
visas informacijas apie 
atitraukimą saviškių iš 
Lietuvos.

Traukti gali savo arti
mus gimines Suvienytų 
Valstijų piliečiai ir kurie 
turi pirmas pilietybės po
pieras.

Pinigai per “Dirvos” 
Agentūrą nueina į'Lietu
vą ir į Lenkų užimtas da
lis labai greitai. Žemiau
sias kursas negu kitur ir 
greitas patarnavimas yra 
dvi piežastįs delei ko vi
si siunčia pinigus per 
musų ofisą.

Atsilankykit ypatiškai 
arba kreipkitės laišku to
lesnių informacijų į

“D I R V A’
7907 Superior Ave.

(Vietiniams: Ofisas atdara iki 9 vak.)

V. K. Račkauskas atvažiavo. 
Ketverge pribuvo j Clevelandą 
.plačiai žinomas Amerikoje tau
tininkų veikėjas, V. K. Račkau
skas, kuris prisideda prie “Dir
vos” Bendrovės, bus jos biznio 
vedėju ir bendruoju redakto
rium.

Gerb. Račkauskas gegužio mė
nesyje rezignavo iš Baltic Sta
tes Banko New Yoike, padaręs 
sutartis su “Dirvos” Bendrove, 
ir jo pribuvimas Į CUevelandą 
bus labai svarbiu vietas tauti
ninkams.

šiose dienose gerb. Račkaus
kais aplankė keletą kolonijų (siu 
prakalbomis, agitacija už Tėvy
nės Mylėtojų Draugiją, kuri da
bar rengia spaudom dideli veika
lą, WelLs’o pasaulinę istoriją.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos' 
susirinkimas įvyksta pėtnyčios 
vakare, nuo 7:30 vai., birželio 8 
d., “Dirvos” redakcijoj, į vietą

Prie Prano Dagilaičio atsaky
mo. Pereitame numeryje Pra
nas Dagilaitis, direktorius de- 

Ivelando Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijos, duoda man 
atsakymą Į užsiminimą kad di
rektoriai pasikėlė sau algas, o 
nepermainė ant budink© įstaigos 

i vardo, nors jau pusė metų kaip 
! tas nutarta padaryt.

Kažin kodėl P. Dagilaitis aiš
kina tokius dalykus kaip taisy
mas ofiso ir kitus, nors to nie
kas iš šėrininkų nenutarė, ir tei
sina kad direktoriai negavo pa
kėlimo algų, o aplenkia kad jie 
.patįs — tie dabartiniai direkto
riai o ne šėrininkai — metiniam 

Į susirinkime pasiūlė vardo per- 
| mainymą, delei to permainymas 
kada liko nutarta ir turėjo būti 
jiems svarbiausiu. O gal jie ne
maino įstaigos vardo todėl kad 
ne tą visi šėrininkai nubalsavo 
kokį jie norėjo. Bet tai butų 
didelis sauvaliavimas ir panie-

Ledas irgi ant vasaros pa
brangs. Kituose miestuose jau 
pabranginta.

Kiauliena mėsa irgi biskelį 
pabrango.

žydams buvo užginta kiaulie
ną valgyt dėlto kad šiltam kraš
te ji nesveika, nes priduoda kar
ščio. Ir dabar nevalgant kiau
lienos bits sveikiau per vasarą.

------------ L
Linkolno paminklui statyti 

vieta dar nėra parinkta. Yra 
daug tam atsakančių vietų, už
tai eina įvairių išrodymų kur bu
tų tinkamiau.

Aukos jau surinkta, virš 30 
tūkstančių dolarių.

Prancūzas laimėjo. Birželio 2 
d. Clevelande atsibuvo kumšty
nės Eugenio Criqui, atvykusio 
iš Francuzijos'kumštininko, su 
Clevelandiečiu John Kilbane. Jie 
abu buvo čampionai lengvųjų 
kumštininkų. Kilbąne virto ir 
neatsikėlė šeštame runde.

“Dirvoje” galima gauti viso
kių laikraščių iš Lietuvos.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

reguliariai pripudančio nedėlioj, (kinimas didumos šėrininkų no- 
birželio 10 d. Taigi nariai malo-I ro. Direktoriai yra tik tarnai 
nėkit pribūti, nės bus keletas visų šėrininkų, todėl visų nuta- 
svarbių dalykų aptart, šiame rimas turėjo būti jau senai iš-
susirinkime dalyvaus g. V. K. 
Račkauskas, žymus Sandaros
veikėjas, šiose dienose pribu- 
■nąs į Clevelandą. Vaid.

Dar apie L. M. G. Komiteto 
balių. Gegužio 27 d. čia įvyku
siame Lietuvos našlaičių naudai 
baliuje dalyvavo apie 200 žmo
nių. Butų daug daugiau daly
vavę kad ne musų dvasiškas tė
velis su jo kaimine avelių. Ma
tyti jis tyči'a surengė pikniką ir 
kitokias apeigas kad uėkenkuh 
baliui ir atlikus “šventą” truk
dymo darbą. Mat, šios dienos 
bažnyčia netiki j gelbėjimą naš
laičių, varguolių, irt. p., bet vien 
tik į politiką.

Neatsižvelgiant tų ir kitų ne
gerumų, balius gerai pavyko, 
nes buvo nepaprastas. Laike 
baliaus buvo “Vestuvės”. Vy
rai turinti didžiausį skaitlių ap
sivertimo “laiSnių”, o merginoj 
turinčios daugiausia žiedų aptu
rėjo dovanas.

Pirmą dovaną išlaimėjo Ade
lė Zubiniu'tė, “apsivesdama” 24 
kartus, ir A. Praškevičius apsi- 
vesdamas 13 kartų. F. Pavilio
nis turėjo 17 certiiika'tų, bet iš 
jų buvo vos 12 patvirtintų, o ki
ti paėjo nuo draugų. Antrą ves
tuvių dovaną laimėjo ši porelė: 
Julė ’Baltrukoniutė ir F. Pavilio
nis.

Apart “vestuvių”, buvo duoda
ma dvi dovanės už šdkiu's. K. 
Jakutis ir Stella Cergeliutė iš
laimėjo .pirmą dovaną už paši- 
kimą Lietuviško Suktinio. A. 
Pryatl ir Aldona Jankauskiutė 
gavo antrą dovaną už geriausia 
pašokimą valco.

Dovanas del Komiteto davė 
šie: J. Bartkus, T. Neusa, I. 
Usevičius, p. ZvaJykis, F. Decker 
ir Birutės Keptuvė. A. šmigel- 
skis aukavo $1.

Balius buvo labai linksmas, 
smagus, ir paliko visus paten
kintas ačiū pasidarbavimui pp. 
Grigienės, Baltrukonienės, Bi
rutes žiurienės, L. Banionienės, 
B. Jankauskienės, su pagalba p. 
Baidomo, Mišeiko, Lapinsko is 
kitų. Prie vakaro pasisekimo 
daug prisidėjo p. P. J. žiuiris, 
kuris buvo visas baliaus tvar
kos vėrėj as.

Pelno liko keliolika dolarių.
Atomą.

pildyta.
Direktoriai turbut nesiskaito

su šėrininkais ir pyksta kad ir 
kitų jų sumanymų šėrininkai ne
užtvirtino. Vienas toks buvo— 
tai norėjimas išstumt iš bendro
vės daugelį smulkiųjų šėrinin
kų.

Metiniame šėrininkų susirin
kime direktoriai neužsiminė kad 
reikia daugiau jiems algų, o po 
susirinkimo susiėję nutarė pa
kelt algas tiems direktoriams 
kurie dirba ofise. Dagilaitis iš- 
vedžioja kad ne direktoriai ga
vo algas pakelt, bet ofiso dirbė
jai, tuomi lyg norėdamas užgin
čyti kad neteisybę aš rašiau. — 
Tegul ne visi direktoriai, bet vis 
su direktorių pagalba darbinin
kai direktoriai algas pasikėlė, o 
bijo kad nėbutų perdaug išlaidų 
vardą permainant ir dokumentus 
perdirbant. Reikėjo su algomis 
palaukti, o vardą pakeist, kaip 
visų šėrininkų nutarta.

Ofiso taisymas ir kitos išlai
dos yra tik pašalinis ir ne del 
vislų šėrininkų dalykais. Įstai
gos laikymas po svetimu vardu 
yra tiesiog prasižengimas. Pro
tokolai užrašyta vienokiu .vardu, 
b* bankais biznį varo kitokiu var
du. Todėl P. Dagiiaičiui nerei
kia direktorius teisint 'bet kal
tint už sauvaliavimą ir mindžio
jimą šėrininkų valios. Aiškini
mas jog vardo keitimais nesvar
bu. jam, kaipo, direktoriui, turi 
būti paskaityta pajuokimu vie
šai visų šėrininkų, nes mat jie 
daro ką jie nori, o jus tarkit kas 
jums patinka. šėrininkas.

NAMAI NAMAI NAMAI
Netoli E. 90 ir Superior, 2 šėim. 

šonas-šonu namas, 6 kamba
riai kožnam, kainą 811,000. Rei
kia įmokėt $3,000.
Netoli Addison ir Wade Park, 

2 šeimynų namas, 5 dideli 
kambariai kožnai, garažius, iš 
šono įvažiavimas. $8.500. Ant 
išmokesčio.
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, 
didėlis lotas. Kaina $8,600. Rei
kia ‘įmokėti $4,000.

REIKALINGA — VAIKAI 
Lengvam dirbtuvės darbui. 

Kreipkitės
THE STANDARD OIL CO. 

Can Factory
2872 E. 33rd St.

REIKALINGA—MERGINOS 
Keiksų kepimo departmentan. 

Darbas nuolatinas. 
WARD BAKING CO. 
1506 Superior Ave.

LIETUVIAI ATEINA
Kasdien savo senon sąnitariškon ir.au- 
dynėn, kur jiems geriausia patinka, 
nes yra visoki patogumai ir geriau
sia patarnaujama. Taigi ateikit ir 
jus kurie dar nebuvot. (30)

KAINA TIK 25 CENTAI.
921 St. Clair Ave.

Netoli E. 9th Street

EKSTRA PIGUMAI
4 šeimynų namas, 22 kambariai, 4 

maudynės, 4 garadžiai; didelis lotas 
Netoli Lietuviškos bažnyčios. Kaina 
$17,500. z Reikia j mokėt $4,500. Inei- 
gos $191 j mėnesj.

2 šeimynų namas, 10 kambarių, 
garadžiai, fumasasj maudynės, dide
lis lotas. Kaina $8,000. Reikia įmo
kėti $2,000.

1 šeimynos narnos. 8 kamabariai, 
elektra, garadžius. Kaina tik $4,500. 
Geo. Kaupa & Company 

6603 St. Clair Avenue
Atdara vakarais iki 8 vai. (24)

Vestuves ir peštynes. Gegu
žio 31 d. Lietuviškoj salėj atsi
buvo vestuvės tūlo vyčio, kurio
se dalyvavo vien tik vyčiai. Po 
•magių gurkšniavimų, pora vy
čių smarkiai sumušė narsų vytį 
J. šeštoką už perdaug kibinimą 
pabrolių mergelių. Sako, šešto
kas įsismaginęs pradėjo taip ma
loniai pamerges šneiknt ir gla- 
monėt kad kiti pabroliai apsipy
lę pavydu jį krėslais pradėjo va- 
not ir aJnt žemės, parsimušę ko
jom spardyt.

Negražus tai pasielgimais iš 
vienų ir iš kitų pusės, • darantis 
Lietuviams gėdą, Buv.

Akrorie, O., nors viena iš di
džiausių gurno išdirbysčių perka 
ir krauna žalią gumą į sandėlius, 
prasiplėtimo gurno daiktų išrtlr- 
bystėš nesimato. Pastaru laiku 
apmažėję darbai taip ir laikosi 
žemesniame laipsnyje. Tūlos iš- 
dirbystės trumpina darbo valan
das, bet dar neatleidinėja darbi
ninkų.

1374 GIDDINGS RD., arti Superior 
Ave.. Lietuviu apgyventoj srityj, 

7 kambarių namas, su elektros švie
sa, fumasu, skalbyne, didelis lotas, 
50x150 pėdų, vienas garadžius. Grei
tam pirkimui kaina $7,000.00.

J. J. Stapulionis
7804 Superior Avenue

Didelė šiluma. Pradedant su 
pereita subata, iki seredos Ohio 
valstijoj buvo d ik t okas ‘karštis, 
tarpais siekė iki 87 laipsnių. Iš 
karščio Ohio valstijoj mirė ar 
besimaudyd'ami prigėrė 5 žmo
nės. Clevelande prigėrė du be- 
simaudydami.

Staigi oro permaina iš .šalto 
ant šilto tikrai buvo stebėtina. 
Birželio’pradžia šįmet buvo šil
čiausia iš daugelio mėtų.

Nuo nuodingos degtinės Cle
velande iki birželio pradžiai mi
rė 38 žmonės.

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedeldieriis 2:45 po pietų 
Wm. Abel Salėj 7017 Superior Avė; 

Įžanga Dykai — Kolektų Niekad Nebus
Svarbių knygų galima gauti pasiskaitymui:

MILIJONAI ŽMONIŲ NEBEMIRS -. 
DIEVIŠKAS PLANAS AMŽIŲ - - - 
KĄ ŠV. RAŠTAS SAKO APIE PEKLĄ

Kreipkitės j “Sargybos Bokštas"

25c 
25c 

■■ Ue
18 Concord St. Brooklyn, N. Y.1
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Advertising

”D
7907 SUPERIOR I

PARDAVIMAI
SALIUNAS PIGIAI parsiduoda 

arba ir galima renduot. 2402
St. Glair Avė. Klauskit infor
macijų pas A. Valento (24) 
2402 St. Clair. Tel. Pros. 901

Londonas. — Pranešimu ii 
Maskvos,. ant gelžkelio ištikus 
nelaimei užmuštą 40 žmonią. 
Trūkis su vagonais sulužo bu 
tiltu ir sukrito į vandenį.

No. 24

Ohio valstijos silpnapročių įs
taigos perdėtinis Dr. Emerick 
sako jog turėtų būti uždrausta 
silpnapročiams kurie maišosi vi
suomenėje vestis.

Nesenai valstijos legislaturoj 
buvo padubta sumanymas Įves
ti įstatymą kūniško egzaiminavi-. 
mo norinčių apsivesi, bet tais at
mesta.

Bepročiai ir kūniškai nesvei
ki daugiausia išsivysto iš nesvei
kų tėvų.
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I
 LOUIS EISENBERG 5 
Turi Geležinių Daiktų, Pečiuj;

Kvailių, Varnišių, Cinuoja, ;!
Lieja ir Stogams dangalų ■;1169 East 79th St. N. E. !■Princeton 1387-K J!

11 kambarių namas, 1200 E. 74
St., del 2 šeim. Karšto van

dens šiluma, maudynėls, elektra, 
sJeitų stogas, garadžius, didėlis 
lotas, reikia įmokėt ‘tik $3,000. 
Kaina $11,600: Kreipkitės 1200 
E. 74 St.(24)

PAJIE.ŠKAU SESERS, Zuzanoj 
šlikčiutės, iš Gaigalų kaimo, 

Vilkijos vai., Kauno ap., apie 18 
metų kaip Amerikoje. Ji pati 
ar kas apie ją žino pranešk# 
šiuo adresu:. (25)

Olesė šlikčiutė-Samuolienė
2382 Professor Av. Olėvelfend, 0.

Bui'

E. 80 ir Superior, 4 po penkis 
kambarius suites ir 6 kambarių 
pavienis namas užpakalyj. In- 
ęigos $175 i mėn. Kaina $14,5-10. 
Ant išmokesčio.
Netoli E. 70 ir Superior, 4 šeim. 

mūras su 2 .eimynų medine.
$25,000. Inmakėt $5,000.
Giddings Rd. netoli Superior, 3 
šeimynų, lotas 37x170. $13.500. 
Ant išmokesčio.
Mes taipgi mokam cash už jūsų 

namus. Ateikit pasikalbėt.
7907 SUPERIOR AVE. 

Rand. 6153.

aa HAanons iozs 
*SBUin>|SJ[BĮ39dg 

sauidy n seSnvg 
ivabnd ai ivgni 

ivinhoh ‘ivqmxs 
O ‘GNVlHAaiO •3AV aoiaaans toro

Ajddng 
suiopj Aousdng 

•supti ep aim 
-EU ĮEJĮ OlUSajaS 
ėjau ąacĮ ‘hjncĮ

Parsiduoda Namai
E. 185 St. — Lotas 50x135 — $1,800.
1 šeim. stuba prie .Super, ir 79, $8,000
1 š. 8 kamb., Russel rd. $7,000.
1 š., 12 kamb,, E. 81 St. $7,800.
1 š., 10 kamb., Ansel rd., $9,700. ,
1 š., E. 85 St., $10,500.
1 šeim., Giddings rd., $10,500.
2 š., arti E. 79 ir Superior, 56,000.
2 šeim., arti E. 79 ir Sueprior, $8,000.
2 šeim., prie Ansel rd., $$,500.
2 šeim., prie Ansel rd.; $8,600.
2 šeim., E. 78 St., $9,000.
2 šeim., E. 92 St, £9,500.
2 šeim., prie E. 79 ir Super. $9,500.
2 šeim., ant Ansel rd.; $9,800
2 šeim., ant E. 79 St., $10,000.
2 šeim., ant E. 82 St, $10,000.
2 šeim., E. 130 St., $10,500.
2 šeim., E. 174 St., $11,000.
2 šeim., E. 85 St., $12,000.
3 š., arti E 79 ir Superior, $12,000.
2 š., arti Ansel ir St. Clair, $12,800.
2 š., 14 kamb., E 74 St., $13,500.
2 š., arti E. 79 St., $13,500.
2 š., šonas šonu, E. 85 St., $13,500.
5 s , prie E. 79 ir Superior, $20,000.
7 š., prie E. 79 ir Superior, $34,000.

V. GREIČIUS 
8014 Bellevue Avenue

DR. J. T. VITKUS
Lletnvia Gydytojai ir Chirurgai

Ofiso valandos: 1—3 ir 7—8 
Telefonas: .Randolph 188 

1286 NORWOOD ROAD ■
Kampas Superior prie E. 65 j 

Virš Aptiekoi

LYGINIMO LAIPSNIS PAGAL 
KURIO VISI AIS KRYMAI 

SPRENDŽIAMA

KAIMIEČIŲ 
VEI

Didžiosios V 
Balkanų i 

irgi L

DAR
JR DARBINI

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 pinigu.

J. A. PEČIULIS 
1219 E. 83rd Street

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR A VE.
Kamp. E. 55th St. Cleveland.

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

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bile diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki Iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba 25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą nuošimtį.
PerkeTkit savo pinigus čionai — viskas 
ko reikia tik atsineškit čia savo knyge
lę, ir jūsų pinigai bus pervesti čia.
Atvažiavusiems iš kitų, mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten kur jie buvo palikta.

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

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
sįklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegžaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo 

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

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

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

Nedėldienisis nuo 10 iki 1.
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Vyru ir Vaikų Diena 
Specijališkni Sudalai 

Šiaudines Skrybėlės 
$2 ir $2.50 Vertes

Specialis žema kaina pirkimas gražių šiau
dinių skrybėlių pačių naujausių šio sezono fh An 
modelių ir pačių populiariškiaūSių išdiirbimų, ". T| J U 
spalvų ir šiaudų duoda mums taip pigiai par- ) I U 
duoti jas.
GALIMA PASIRINKTI IŠ PLONŲ ŠIAUDŲ
VIDUTINIŲ ŠIAUDŲ IR RUPIŲ ŠIAUDŲ.

Karbuotais ar paprastais brylių (kraštais. Jeigu norit 
sityiiu, patogumą ir vertybę — ateikit į Bailey’s pirkt sau 
■skrybėlę.

Vyrams ir Vaikams
SKRYBĖLĖS

Vyrams ir vaikams 35 ckasdieniniam nešioji* 
audeklinės skry

bėlės kurias galima išskalbti. 
Vienodų ir sudėtinų spalvų, len
gvos ir smagios abelnam nešio
jimui. Vertos 48c. Po 35c.

o o

Vaikams ir Vyrams 
KEPURĖS'

Štai puiki proga vy- 77 c rams ir vaikams įsi- 
• * ** gyti gražias kepurės 

vertes $1 ir $-.50 už taip žemą 
kainą. šimtai gražių sezono 
pavyzdžių ir spalvų pasirinki
mui. Parsiduoda po 77c.

Skalbiami Kaklaraikščiai
Šis išpardavimas tikrai sužingeidaus kiek

viena vyrą ir vaikiną', kadangi jis suteikia 
puikią progą prisikrauti užtektinai puikių 
skalbiamų kaklaraikščių už visai žemą kairią.

Yra 7200 šių visai naujų skalbiamų fcakia- 
rafltščii.i pasirinkimui. Jos yra gražių šviesių 
pavyzdžių su išsiuvinėjimais. Visi švarus, 
pirm'cfe rūšies ir tinka šiam laikui. Skalbi- 
miasi garantuota.
Vyrai! Pirkit kuodaugiausia — Išpardavimo kaina yra 

12 •/, c. Išpardavimas prasidės nuo 8:30 ryte Subatoj.
25c., 35c. ir 50c Vertes

PASIRINKIMUI IŠ

0 o4

Minšti Vyrų Kalnieriai
ŠILKO REPP KALNIERIŲ

OXFORD KALNIERIŲ
REPP KALNIERIŲ 
PIQUE KALNIERIŲ 

BENGALINE KALNIERIŲ
šis stebėtinas išpardavimas pasitaiko geru laiku, kuo- 1 

met vj'rams reikalinga daug skalbiamų kalnierių. Mes į 
nupirkome didelę daugybę, šių baitų minkštų kalnierių už ■ 
visai pigią kainą. Visi gerai žinomų rūšių ir darbo. 1

Vidutiniškų, siaurų ir plačių pavidalų. Apvalų ir kam- 1 
puotų stilių. Visi geros rūšies materijos. . '

Vfeos micros 14Į4 iki 17. '

' , Youngstown, 
’ sias pasiektas g 
į išdirbimo laipsi 

litu, išskyrus ki
[ ranku stoka ii 

11 oras. Kolei kas 
I sakymų nei vi< 

j apmarino savo i

Akron. O. — 
;* guminių ratų : 
[ didino po pava 
f mo. Kitokių g 
L dirbtuvės veiki; I*, negali priimt

Mdk gau na . 5 
[' Mių ratams 

darbininkai bu* 
įdirbimo gumi

E. Liverpool 
indų išdirbystė 
tais įsakyta i

I ko lapkričio 1 
Į tėB dirbtuvių s 

.2 vo 'konvenčijo
I liepos 7 d. Ats 
| streiko kalusia 

Kiti puodikir 
L na gerai ir pili

Cardington, 
jančios medei 
tuvėj kilus ę' 
du darbinU'nka 

, tuvė.

Chicago. — 
Į bash gelžkelio 
Į pakėlimą algų 
[ sės iki 9 centi, 

Penūsylvank
I kelia savo lll 
I algas, abelnoje 

664 į metus.

Rockland, Mi 
į avalų dirbtuvės 
Į rie buvo sustrei 
Įi teigti Streiką i 
Į dartio. Jie reil 
į algų ir kitų daly 
Į vo sustreikavę ir 
Į In darbininkai.

New Yorke, 4C 
streikavo reikalą 

i į įdieną iki galo s 

' Clevelande, Ui 
. siuvėjai reikalauj 
Į no, kirpėjams iki 
f siuvėjams $30 ii

į New York. —
[ pfieno ir gdežies i 
į įėjo daugiau naud 
į nitikams dirbant pt 

dienoje, negu būtų 
f 12valandų. Taškė 
I tu bažnyčių taryba'1 
Į ja 12 valandų darbo 

žilėse, kaip reikalau 
i Geležies iristitiitas.

Vienas senatorius 
[ federaliuose kalėjin 
į ni kaliniai butų gab 

ti ant ūkių, naudin 
Į darbą, kada dabar ti 
į febininkų.

Į E skarmalų į šilk 
is. — Viena Yodks

I darbininkė arkli 
[ fižybose laimėjo 31 
I. derlingu, aite apie

Lietus ir Tvanai 

daug Nuost 

Kansas City, Kas.
| Kansas valstijoje n 
pietų prigėrė keletą 
Į Visi valstijoj upeliai 
! šliejo. Nuostolių 1 

' milijoną dolarių.

Į Prie Ponca, Okla., 
vertė tiltą nusinešda 
vimi keletą žmonių,

I Dar šokimo manija 
gi St Lotffe, Mo, 

’ pmas ištampė kojas 
' per 145 valandas.


