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A AGENTŪRA 
IDE
ir į visus kraštas, 
ant Geriausių 
šų Laivų.
rovybėje Notaras: 
jetuvai popierius. 
pilna dovanai

CLEVELAND

Central 1706

iRMANCO.
induotojai ir statys 
rijų. Rakandus pa- 
sukraunant.

Cleveland, Ohio.
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kit savo pinigus 
į šią Bankinę Iš
dirbtus pinigus, 
ugumas valdžios 
pinigus yra 25% 
i — atsineškit sa- 
ašyšit, ir jūsų pi- 
imtį.

e pinigus esamus 
i patarnavimas vi-

Cleveland, Ohio |

ike, Ketverge ir Subatoj ■ 
8.

—K. S. Karpavičius, Seki. I 
rtoševičius, Izd.

Meksikoj ant gelžkelio užmuš
ta 6 žmonės.

Prancūzai Atkando
Dantį į Vokiečius

STREIKAIS VOKIEČIAI SUTRAMDĖ PRAN
CŪZŲ GROBIUS RUHRE IR REINLANDE.

Bavarijoj Monarchistai-Socialistai Bruzda ir Nori 
Pradėt Kariaut. — Stinnes Kalba apie Galimą 

Vokietijos-Rusijos Sąjungą.

DARBAI
JH DARBININKŲ ŽINIOS

Angliakasių kontraktas pasi
rašyta. New Jork. -— Kietosios 
anglies operatoriai ir darbininkų 
unijos atstovai pasirašė naują 
kontraktą ant metų laiko, kuris 

' prasidės nuo balandžio 1 d. ir tę
sis iki kito balandžio. Tas kon
traktas padengia tris valstijos, 
Ohio, Illinois ir Indiana.

Taigi šįmet angliakasių strei
kas neįvyks.

Pittsburge taipgi pasirašė kon
traktą Pennsylvania ir West Vir
ginia operatoriai ir unijos at
stovai tuo pačiu pamatu kaip 
New Yorke.

Uniontown, Pa. — 350 anglia
kasių dirbančių West Browns
ville sustreikavo protestuodami 
prieš kompanijos atsisakymą at- 
grąžinti atgal į darbą streikerių 
organizatoriaus Cowan.

Dover, O., važiuojant į kasyk
lą keturiems vyrams anglies va1 
gonu, užkrito ant jų didelis ak
muo iš viršaus ir' du darbininku 
užmušė.

Wellsburg, W. Va., du' anglia
kasiai nuteista kaląjiman apkal
tinti konspiracijoje, pasekmkje 
kilusio mūšio kasyklose Clifton- 
ville pereitą pavasarį kame už
mušta pora šerifų ir keli darbi- 
tti^jcai.

Gelžkeliečių streikų delei, sa
ko tarpvalstrjinė komercijos ko
misija, pereitą vasarą nelaimės 
ant gelžkelių padidėjo 121.1 nuo
šimčiais. Skaitlinės surinkta iš 
kitų mėnesių pirm streiko ir lai
ke streiko liepos, rugpjūčio ir 
rugsėjo ir padaryta sulyginimai.

Clevelande gelžkeliečių unijos 
vaidyba nubalsavo paskirti de
šimts tūkstančiu-dolarių pagal
bai streikuojančių gelžkeilo dar
bininkų Arkansas valstijoj, kur 
jie, pranešimai skelbia, kenčia 
del stokos tinkamo maisto ir pa
stogės, nes intužus minia išvijo 
Juos iš jų namų.

William G. Lee. prezidentas 
galingos gelžkelių vagonų darbi
ninkų unijos, ištarnavęs tai or
ganizacijai nuo 1909 metų, ža
da pasitraukti manydamas užim
ti vietą prezidento naujai suor
ganizuotos $10,000,000 korpora
cijos, Steigelmeyer Manufactu
re '

Francuzai Pamatė Klai
dą Smaugime Vo

kietijos
Londonas. — Poincare’s val

džia pradeda suprast padarius 
didelį apsirikimą veržimusi Vo
kietijon, į Ruhr distriktą, išga-1 
rimui iš Vokiečių daugiau nau
dos. Francuzįja dabar yra be
veik gatava pradėti tarybas su 
Vokietija išrišimui atlyginimų 
klausimo, žinoma jeigu Vokieti
ja imsis pirmutinė įvesti ekono
minę taiką ir jeigu pareikš sa
vo pasiryžimą pildyti finansines 
išlygas nustatytas Versalio su
tartyje.

Po keliolikos dienų laikymosi 
Ruhre Francuzai pamatė kad ne
gali priverst Vokiečių duoti ko 
iš jų tikėtasi išmelžt: vietoj pa
didėjimo i 
dar mažiau gauna, ._____
streikams. Streikuoja angliaka
siai, gelžkeliečiai ir šiaip darbi
ninkai.

Apie 200,000 Vokiečių darbi
ninkų streikuoja.

Francuzija gatava klausyti ką 
Vokietija sakys ir nori patirti 
ar Vokiečiai paliaus sabotažą ir 
kitus savo ramaus pasipriešini
mo budus.

Laukiama kad1 kuri nors vals
tybė pradėtų taikymo žygį.

Ruhr klonis yra beveik visai 
atkirstas nuo susinėsimo su iš- 
laukėmis delei gelžkeliečių ir-te
legrafistų streiko.

Daugelyj vietų buvo sumiši
mų ir mūšių.

Riaušių vietose Francuzai įve
dė kares stovį-

Lenkai ir čeko Slovakai ren
ka rekrutus gabenimui į darbą 
streiko vietose.

iškasimo anglies, dabar 
iau gauna, prasidėjus

ing Co., Seymour, Ind. Lee gy
vena Clevelande.

Ardmore, Okla., vienuolika pa
žymių piliečių, narių Ku Klux 
Klano, laukia teismo apkaltinti 
nužudyme trijų žmonių.

Bastrop, La., laukiama 75 in- 
tarimų Klano 
rių kaltinamų 
žmonių:

Lokomotivų __ —x
prezidentas Stone sėdi prie Vie
no stalo su Schwabu, plieno ma
gnatu, ir kitais kapitalistais kai
po direktorius vieno iš didžiau
sių bankų, Empire Trust GO., 
New Yorke. Lokomotivų Inži
nierių Unija paėmė didelę dalį 
to banko akcijų ir tokiu budu su
sigretino su kapitalistais. Ta 
unija turi savo ofisą Clevelande 
ir smarkiai augantį banką. Jos 
tikslas yra steigti darbininkiš
kus bankus, arba prisigretint 
prie kitų bankų. '

Paskiausia padarytas rekor
das bemotoriniu orlaiviu yra tū
lo Francuzo, kuris išbuvo ore 8 
valandas su viršum, vėjo nešioja
mas (sparnuotam briaivyj.

organizacijos na- 
nužųdyme dviejų

Inžinierių unijos

Pereitos savaitės pabaigoj Ai
rijoj Valstijos valdžia sušaudė 
šešis respublikonus kovotojus.

(Elta) 
prašė 

(įsiki-

KLAIPĖDIEČIAI JUN
GIASI PRIE LIE

TUVOS
Kaunas, sausio 24 d. 

Ambasadorių Taryba 
Lietuvos intervencijos
Šimo) ginklu paliaubų išlaiky
mui Klaipėdoje. Konferenci
ja pareiškė kad Aliantai taip 
pat laikys ir. pagerbs esamą 
padėtį. Vyriausybė padarė 
atatinkamų žygių per savo at
stovą.

Šilutėj visų apskričių atsto
vų suvažiavimas nustatė nau
jos vyriausybės darbą; nuta
rė jungtis prie Lietuvos, Stei
giamojo Seimo Rezoliucijos 
pamatais. (L.I.B.)

Kaunas, sausio 24 d. (Eita) 
Priešingai Francuzų spaudos 
žinioms, “Heidekrug’o Land
tagas”, visų Klaipėdos krašto 
apskričių atstovų susirinki
mas Šilutėje, vięnbalsiai ap
robavo naują Klaipėdos vy
riausybę. Darbininkų susirin
kimas išrinko delegatus Tary
bom Du senosios direktorijos 
nariai paleista be Petisno, 
Francuzų Komendanto, inter- 

. vencijos. (LIB.)

ART. RYTU, TARBOS 
PLYŠTA

Paryžius. — Sausio 29 d. Tur
kams buvo inteikta aliantų tai-

KLAIPEDOS BROLIŲ 
PRAŠYMAS

Lietuvos Saulių Atstovas A.
Žmuidzinavičius gavo iš Klaipė-

!Š A. L. T. SANDAROS SEIMO PITTSBURGE 

Padaryta Daug Naudingų Tarimų.

Stinnes apie Sąjungą su 
Rusija

Amsterdam, H Olandija. — Vo
kietijos didžiausias kapitalistas 
Hugo StinneS aiškina jog beveik 
pradės vystytis Rusi'jos-Vokieti- 
jos sąjunga jeigu Francuzai lai
kysis dabartinės taktikos, ir sa
ko kad jeigu Vokietija bus su
naikinta, Francuzija irgi bus nu
trempta.

Bavarijoj Karės -Stovis
Paryžius. — Muniche, Bava

rijos sostinėj, apšaukta karės 
stovis. Tautiniai Socialistai pa
siryžę sukilti ir pradėt veikimą 
viduje už valdžios nusileidimą 
okupantams. *

Vokietijos . žmonės toliau la
biau širsta prieš Francuzus ir 
Belgus. Miestuose atsibuvo di
delės protesto deųionstracijos.

Sausio 31 d. Francuzija tikė
josi gauti iš Vokietijos išpučia
mą mokesnį $125,000,000, bet 
Vokietijos valdžia apie tai nesi
rūpina kaltindama Francuzus 
peržengime Versalio sutarties.

Klaipėdos Užėmėjai Ne- 
užsileidžia Aliantams
Klaipėda, sausio 27. — Šian

dien atvyko į Klaipėdą aliantų 
paskirtoji nepaprasto komisija, 
po vadovyste Glanchant. Komi
sija, dalyvaujant Lietuvos at
stovui Smetonai, turėjo posėdį 
Francuzų komisijonieriaus Pe- 
tisne raštinėje.

Komisija išleido atsišaukimą 
kviečiantį žmones bendrai dirb
ti įvedimui krašte tvarkos, o po 
išklausymo gyventojų raportų 
apie tai viskas bus Raportuota 
Paryžiun. **'• ■ "

Mažosios Lietuvos pirminin
kui Simonaičiui ir Klaipėdos ar
mijos komandantui Lacaičiui ko
misija inteikė proklamaciją rei
kalaujančią ištraukti Lietifvių 
kariumenę ir panaikinti valdžią 
Klaipėdos krašte. Lietuviams 
buvo pasiūlyta amnestija jeigu 
jie gražiuoju pasitrauks, bet jie 
atsakė nereikalaują jokių amnes
tijų ir patįs valdys kraštą.

Meksikos Fascistai Juda
Meksikos fascistai rengiasi pa

naudoti spėką, jeigu reikės, už
baigimui savo kovos prieš bolše
vizmą toje šalyje. Fascistai iš- 
sykio daro spaudimą ant val
džios; bus panaudojama strei
kai taksų mokėtojų, biednų ir 
turtingų. Jeigu valdžia neapslo- 
pins raudonuosius, jie patįs mė
gins tą- padaryti.

kos išlygos artimųjų rytų klau
sime. Turkai išsiėmė sau pas- 
portus išvažiavimui jeigu matys 
išlygas nepriimtinomis. Nepri
ėmimas tų išlygų reiškia visišką 
skilimą Lausaimos 
jos. <

Francuzai laukia 
timųjų rytų karės, 
kariškas laivas įsakyta plaukt j 
Dardančius. * Anglija irgi pil
nai prisirengus bile galimam kil
ti sumišimui artimuose rytuose. 
Tarp Mosuio ir Šergato pasta
tyta batalijonas Anglų kariume- 
nės su orlaiviais.

Poincare kreipėsi ypatiškai į 
Mustaphą Kemal Pašą, naciona
listų valdžios pirmininką Ango- 
roj, ragindamas jį priimti išly
gas.

Pasklido žinios jog Rusija pa
darius militarę sutartį su Turki
ja. Tą padarę Turkų ir Rusų 
delegatai būdami Lausannoj.

Rusija pasižada priverst Ru- 
maniją but neutral i ška kilus ka
rei Turkų su Grekais, nes jeigu 
Rumanija eitų prieš Turkus, iš 
Rusijos pusės apstatyta Besara
bijos parubežyje Rusų kariume- 
nė pultų ant Besarabijos kuri iš 
Rusijos atimta.

konferenci.

naujos ar- 
Francužų

Leninas Jieško Kitų Ke
lių Gerovei

Maskva. — Nusibodo Rusijai 
į durtuvus žiūrėt ir didžiuotis 
bolševikiška galybe. Leninas 
mano apie kokią nors taiką. Vi
siems komunistams kalbant apie 
kariavimą, Leninas mąsto kaip 
sutvarkius naminius reikalus. 
Jis nori perorganizuot valdžią, 
bijo biurokartijos. Pageidauja 
vienybės tarp komunistų parti
jos ir valdžios, sako reikalinga 
daugiau žmonių į valdžią, ištiki
mų, teisingų, gabių, ir jie turi 
gauti užtektinai mokesnio.

Stoka Rusijoj kačių delei 
vusio bado. Daugybė kačių 
valgyta. Dabar perkant katę 
reikia mokėti dešimts milijonų 
rublių.

bu- 
su-

Ims Salas už Skolas
Washington. — Tarp senato

rių kilo sumanymas paduoti pa
siūlymą Anglijai ir Francuzijai 
kad jos už skolas Suv. Valsti
joms atiduotų savo salas esan-

-1; >!---------- 7-------- . 1 u

Rusai Tariasi su Chinija
šanghai. — Rusijos atstovas

Chinijai, Joffe, turėjo eilę pasi
tarimų su pietinės Chinijos res
publikos prezidentu Dr. Sun Yat 
Sen. Prieita prie sutarimo kad 
pastangos įvest komunizmą Chi- 
nijoj butų nepasekmingos ir ne
pageidaujamos. Rusai sutiko 
panaikinti Chinų sutartis pada
rytas su caro valdžia. Abu pri
tarė perorganizavimui rytinės 
Chinijos gelžkelio abiejų pusių 
naudai.

Angora Bus Turkų 
Sostine

čias Amerikos pakraščiuose, Va-1 Konstantinopolis. Angora,
karų Indiją salų grupėj.

Trockio Alga $12
Maskva. — Katras paprastas 

Amerikos darbininkėlis norėtų 
mainyt savo darbą ant darbo so
vietų karės komisaro Trockio? 
Turbūt nei vienas. Nes nors 
Trockis gauna į savaitę algos 
net 550,000,000 rublių, dolariais 
išeina tik $12.

Iš tos algos nei 
pragyvena, nei kiti 
žemesni viršininkai 
užlaikymui pristato

Trockis ne
augėtieji ir
— viską jų 
darbininkai.

Paryžiuje tūla moteris anar
chiste nušovė Francuzų rojalis
tų vadą ir jų organo redaktorių. 
Paleidus penkias kulkas į re
daktorių, paskui šovė j save, ir 
sužeista nugabenta į ligonbuitį. 
Sok omą jog tai ta pati moteris 
buvo pasiuntus bombą Ameri
kos ambasadoriui pereitais me
tais. x

■ dos-šitokį radiogramą:
“Perduokit broliams Ameri

kiečiams; Įvykęs Šilutėje šių 
metų sausio 19 d. krašto Sei
mas sveikina tolimo užjūrio 
brolius Lietuvius ir tikisi kad 
jie kartu su mumis sunkioje 
musų kovoje už laisvę.

“Broliai Amerikiečiai! Iš 
Lietuvos šaulių mes Jikimes 
narsių savanorių, kurie savo 
kraują ir gyvastį aukaudami 
padės musų krašto jaunai ka
reiviai grumtis su priešais. 
Bet musų kovai reikalinga gin
klai, drabužiai ir maistas, o 
tam reikalinga pinigai, šitos 
tai paramos mes tikimės gau
ti iš jūsų.

“Valio, musų visų kova už 
krašto laisvę!

“Valio tos kovos galas — 
suvienyta Lietuva!

“Vyriausias Maž. Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas.” 

/
P. S. Aukas šauliams ir Klai- —

pėdiškiams įgalima siųsti'per L. I Kwaričius ir St. Mockus.

Pittsbūrgiečiai tikrai turėjo 
iškilmę arba atlaidus, susilaukę 
Amerikos Jjiet. Tautinėj Sanda
ros Seimo savo kolonijoj.

Sausio 25, 26 it 27 dienomis 
Lietuvių Mokslo Draugijos salėj 
atsibuvo Seimas su įvairiais tam : 

I pritaikintais priedais: vakarie
ne, koncertu, prakalbomis, ir tt.

I
Seimo Pradžia

Moterų kuopos, Pittsburgh': 
Anelė Akelaitė, 
V. Rupšienė, 
A. Gilienė.

Seimo priimtas pilnateisiu: z
J. V. Lutkauskas.

Šaulių Rėmėjų komitetą: 
A. ŽMUIDZINAVIČIUS, 

3251 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Sudužo Rusų Pabėgėlių 
Laivas

Manila. — Vienas laivas iš Ru
sų laivyno gabenęs anti-bolševi- 
kišRus pabėgėlius iš Vladivosto
ko, sudužo Formosos pakraštyj. 
Apie žuvusius nepaminėta.

Tampico, Mexico, —r Dešimts 
darbininkų nuo aliejinio laivo žu
vo ir devyniolika apdegė kilus 
gaisrui kuris dalimai tą laivą 
apgadino.

Londonas. — Ceyione gelžke- 
lio nelaimėj užmušta 39 žmonės. 
Nelaimė ištiko delei audrų ir už
tvinimo kas išplovė reles.

Ragina Valdžią Imt Tai- 
kyt Europą

Washington. — Senatorius W. 
E. Borah*vėl patiekė pasiūlymą 
kad prezidentas sušauktų tarp
tautinę ekonominę konferenciją.

Jo nuomonė, tik Arribtikagali 
ir turi išgelbėt Europą nuo da
bartinės suirutės. Amerikos lau
kimas kolei Europoje kas suma
nys pasaulinę konferenciją kvie
sti esąs tuščias. Reikia imtis 
žygio ir pradėti taikinti.. Gana 
esą dabartinei 'administracijai 
laikytis taip atokiai nuo Europos 
reikalų.

papratsas miestas,iš apįe 20,000 
gyventojų, Mažojoj Azijoj, Ana
tolijoj, ipasiliks Turkų naciona
listų sostinė. Konstantinopolis, 
su apie pusantro milijono gy
ventojų, garbingas tradicijomis 
ir puošnumu senas'Turkų sosta- 
miestis, turės pasiganėdint an
traeilio miesto vardu. Jis pasi
liks dvasiška sostine Islamo, gy
venimo vieta khalifo, apkarpyto
mis žemiškomis teisėmis valdo
vo. Tečiau Turkijos valdžia'ap
sigyvens mažame purviname ir 
tolimame nuo civilizacijos mies
telyje. Mat, Angora yra grynai 
Turkiškas miestas, kuomet Kon
stantinopolis, prie pertakos, yra 
praeivių ir kosmopolitiškas mie
stas. Jis stovi-pavojingoj vie
toj ir lengvai gali būti atakuo
jamas laivais ir kariumene.

Nepatiks ir kitų šalių amba
sadoriams naujoji Turkų sosti
nė, nes Konstantinopolis buvo 
garbinga vieta apsigyvenimui ki
tų šalių atstovams.

Amerikos kareiviams atvykus 
į Bremeną iš Koblenzo plaukti į 
Suv. Valstijas, jiriestotėj rasta 
pasislėpusių 'keletas moterų ar 
merginų Vokiečių kurios sakėsi 
esą vedę su kareiviais ir nori iš
važiuot į Ameriką. Daugybė ka
reivių parsiveža savo pačias, bet 
tik tokias kurias patįs užregis
travo iškalno. šeimynos parsi
gabena sau įvairių sugyventų te
nai padargų, pianų, mašinų ir tt.

Amerikai išlaikymas kartume-, 
neis prie Reino kainamo 256 mi
lijonus dolarių. Tą bilą priduos 
aliantams atmokėjimui.

Seimo Prezidiumas
Seimo pirmininku išrinkta J. 

Ambraziejus; rice-pirmininku— 
A. L. Lukas; sekretorium — A.

Seime delegatų buvo nedaug, Komisija: j. Virt)ic.
t?1!.!5: Savickas, E. Paurazas.

Įnešimų ir Rezoliucijų komi
sija: J. O. Sirvydas, K. S, Kar
pavičius, Dr. K. Drangelis.

Tuomi užsibaigė pirma sesija.
Antroj sesijoj atlikta šie dar

bai:
Pirmininkas pakviečia kalbėti 

“Sandaros” redaktorių V. J. Slia- 
kį, kuris išdėstė daugelį svarbių 
organizacijos ir redakcijos vi
daus reikalų ir palietė šiaip klau
simus musų gyvenime.

Skaityta raportai Centro Sek
retorius, iš kurio pasirodė jog 
narių Sandaroj yra apie 3,000. 
Kiti organizacijas ir spaustuvės 
dalykai yra geroje tvarkoje, tik 
dar už spaustuvę yra keletas 
šimtų dolarių skolų.

Po to buvo raportas buvusio 
Prezidento V. K. Račkausko, ra
portas Kontrolės Komisijos, ir 
kt.

Skaitant tdegramus ir pasvei
kinimus, antroj sesijoj, buvo iš 
visų kampų: tarpe kuopų pasvei
kinimų su aukomis, buvo svei
kinimas. K. Norkaus iš, Kauno. .

(Tąsa ant puri. 2-ro, kol. 2)

jų buvo draugiškas sutarimas' Į 
ir iš visko matėsi didelis atsida
vimas organizacijai.

Ketvergo ryte, apie 10 vai., 
patogioj ir gražiai vėliavomis iš
dabintoj L. M. D. salėj, visiems 
beveik delegatams susirinkus, 
vietos veikėjas J. Virbickas, ko
misijos narys, atidarė Seimą, pa
vesdamas toliau tvarką Sanda
ros Sekretoriui K. J. Paulauskui. 
Jisai paskyrė mandatų priėmi- 

Imo komisiją kurion inėjo: K. S.

Mandatus petrtikrinant, tęsė
si prakalbos. Pirmutinis kalbė
jo naujasis Sandaras Preziden
tas* J. V. Lutkauskas, pajudin
damas tautininkų užduotis visuo
meninio gyvenimo rėdyme, tau
tinės spaudos santarą, abelną 
veikimą. Po jo kalbėjo Dr. K. 
Drangelis, .Politinio Iždo Pirmi
ninkas. Trečias kalbėjo J. O. 
Sirvydas, “Vienybės” rędakto- 
rius; jo patarimu, atsistojimu 
atiduota pagarba žuvusiems už 
Klaipėdos atvadavimą kovoto
jams ir nutartą pasiųsti pasvei- 
krfnifnas ir pažadas paramos nuo 
Sandariečių. Kablegramas pa
siųsta tokis vardu Simonaičio, 
Klaipėdiečių vado:

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Seimas Pittsburge 
sveikina Klaipėdos brolius. 
Tegyvuoja išvaduota Klaipė
da ir sujungta Didžioji Lietu- 

Jus remsime visados. 
Ambraziejus, Akelaitė.

va.

Seimo Delegatai 
kuopos, Brooklyn, N. Y.: 
J. Ambraziejus,
J. O. Sirvydas.
kuopos, Baltimore, Md.: 
A. Kurelaitis.
kuopos, So. Batson, Mass.: 
St. Mockus, -
V. J. šliakys, •
K. J. Paulauskas .

18 kuopos, Cleveland, O.:
K. S. Karpavičius, 
A. Žukas.

25 kuopos, Chicago, 111. f 
A. L. Lukas, 
St. Valančius.

36 kuopos, Pittsburgh, Pa.:
E. Paurazas,
J. Virbickas,
P. Savickas,
M. Ūrlakis,
J. Kuizinas.

43 kuopos, Pittsburgh, Pa.: 
J. Katkus (kiti nepribuvo).

75 kuopas, Chicago, Ill.: 
Adv. S. Kodis, 
S. K. Grisius.

.Chicagos Sandaros Apskr.: 
Dr. K. Draugelis. •

Nauj. Anglijos Apskričio: 
S. Jakubauskas.

1

5

7

100.00 
$10.00 

10.00 
10.00 
10.00 
25.00 
25.00 

5.00 
2.00

10.00 
8.00

20.00
10.00
2.00

Aukos Sandaros Seimui 
— $432.48 

36 kp. Pittsburgh 
11 kp. Waterbury 
33 kp. Norwood, 
32 kp., New Britain 
40 kp., West Lynn 
18 kp. Cleveland 
16 kp. Worcester 
15 kp. Bridgeport 
23 kp. Chicagg 
5 kp. Baltimore 
Du Pittšburgdečiai
(West Lynn K. Sirbikas 

žadėjo, jei “Sandara’’ 
liks Bostone) 

43 kp. Pittsburgh 
Sidabras li'š Bostono
J. V. Žilinskas S. Boston 5.00 
55 kp. Wilkes Barre 
Dvareckas, Newark 
J. Virbickas^ Pittsburgh 
M. Karparaitis, Racine 
9 kp. Cambridge 
V. M. Čekanauskas 
L. Piliečių Sąjungos 

Skyrius, Cleveland 
Union City Conn.' kp. 
7 kp. So. Boston 
V. P. Jankauskas 

So. Boston 
67 kp. Amsterdam 
Moterų kp. So. Boston 
S. Jokubauskas 
J. Kuizinas, Pittsburgh
Keletas dolarių inėjo smulkių 

iš Piktpinigio nuo delegatų pa
vėlavusių į posėdžius.

Sykiu pasidaro aukų $432.48

5.00 
5.00 

10.00 
5.00
5.00 
3.00

10.00
50.00
31.00

10.00
25.00
25.00

5.00
2.00

N

Siųsdami Pinigus į Lietuvą, Traukdami Gimines į Ameriką 
arba patįs Važiuodami Tėvynėn — Naudokitės “DIRVOS” 
AGENTŪRA. Paskutiniu pranešimu iš Lietuvos, svetimų 
šalių pinigai neleidžiama krašte vaikščioti, o tik Lietuviški 
Litai, taigi siųskit litus. .“Dirvos” Agentūra patarnauja per
siuntimui visokių sumų — klauskit persiuntimo iškaščių.
“Dirvos” Agentūra taipgi padaro reikalingus popierius trau
kimui giminių iš Lietuvos ir padirbdina doviernastis.

‘‘Dirvos” Agentūra
7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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PITTSBURG, PA.
Seimo nuotikiai. A. L. T. San

daros Seimo bėgiu atsibuvo ke
letas parengimų vakarais.' Ket
verge vakare L. M. D. salėj bu
vo 'graži vakarienė, kame daly
vavo visi delegatai ir skaitlin
gas buris vietinių. Stalais bu
vo apstatyta visas salės vidus,' ir 
visi stalai buvo apsėdę svečiais. 
■Viso dalyvavusių buvo apie 150.

Laike vakarienės griežė benas. 
Po valgių tęsėsi kalbos. Vaka
rą vadovavo J. Virbickas. Pir
miausia 'kalbėjo Seimo pirminin
kas J. Ambraziejus, paskui šie:
K. J. Paulauskas, Adv. S. Kodis, 
J. V. . Lutkauskas. Pertrau
koj rinkta aukos, surinkta $50 
su viršum Klaipėdiečiams- gel
bėti jų kovoje. Toliau kalbėjo 
V. J. Šliakys,-S. Valanžius, K. S. 
Karpavičius, J. O. Sirvydas.

Šioj vakarienėj dalyvavo ir 
gerb. kompozitorius M. Petrau
skas, kuris pora dienų pries tai 
čia turėjo koncertą. Užbaigus 
vakarienę, gerb. Petrauskui pra
dedant, svečiai sugiedojo Lietu
vos Himną.

Pėtnyčios vakare, sausio 26 d.,
L. M. D. salėj, po vadovystę J.

Iš Sandariečių Seimo 
Pittsburg, Pa.

(Užbaiga nuo pusi. 1-mo)
Trečia sesija, Sausio 26 d.

Skaityta pereitų:dviejų sesijų 
protokolas ir pasveikinimai. Se
kė apšvietos komisijos raportas, 
Politinio Iždo komiteto narių ra- 
portas, kuris po paklausimų ir 
pasiteiravimų priimta. Organo 
redaktoriaus raportas irgi buvo 
priimta.

šioje sesijoj išrinkta viena di
delės svarbos komisija — tai su
rinkimo pilnų statistikų esančių 
Amerikoje Lietuvių sulyg kurių 
butų galima išgauti , iš Suv. Val
stijų didesnę kvotą įvažiavimui 
iš Lietuvos Lietuvių.. Ton komi- 
sijon ineina:

Adv. S. Kodis,'K. S. Karpavi
čius, A. Ivaškevičius, ir Centro 
Prezidentas, J. V. Lutkauskas, 
kaipo priedinis prie to.

Komisijos užduotis bus susi
nešti su visomis kitomis srovė
mis — neis padidinimas kvotos 
įvažiavimui į Ameriką visus ly
giai paliečia — ir pradėti -spau
dimą į tinkamas įstaigas val
džioje padidinimui Lietuvių įva
žiavimo skaitliaus.

L. Senulio, buvo koncertas iri 
teatras; sulošta “Brolžudys”. Iš
ėjo-gana gerai. , Dainos nusida-| 
vė puikiai; matyt gerb. Senulis ' 
yra gabus chorvėdiB.

Subatoj-, sausio 27 d., ir nedė-l 
Hoj, paskirose Pittsburgo dalyse 
ir apielinkėj atsibuvo prakalbos.

J. L. Senulis taipgi nutraukė 
paveiksl&s vakarienės, Seimo po
sėdžio, ir delegatų lauke prie sa-1 
lės. Kurie nori gauti paveiks
lus lai kreipias per J. Virbicką, 
149 Moultrie St.

Koresp.1

Sesija Ketvirta
ši sesija apėmė svarstymą 

kuopų įnešimų. Tarp svarbes
nių nutarimų ineina: .

Sandaros Centras ir spaustu
vė palikta Bostone ir atmesta 
sumanymas steigti spaustuvę 
ant korporacijos pamatų.

Keletas pagerinimų reikalau
ta įvesti “Sandaros” redagavi
me.

Nutarta duoti kitus laikraš
čius — pagal narių pasirinkimo 
— į vietą “Sandaros” tokiems 
nariams kurių iš vienos šeimy

nos priguli po kelis ir “Sanda
rą” neturi išrokavimo imti visi. 
Tie pašaliniai laikraščiai tegali 
būti pasirinkta iš pritariančiųjų 
Sandaros principams, ir nutar
ta teikti šie: "Dirva”, "Vieny
bė”, “Amerikos Lietuvis”, “Tė
vynė”.

Paįvairinimui “Sandūros”, nu
skirta $100 apmokėjimui ben
dradarbiams.

Nutarta nupirkt fondą padidi
nimui organizacijai ineigų.

Centro Sekretoriaus atskaitas 
prieš spausdinimą nutarta leist 
Kontrolės Komisijos pertikrini- 
mui. •

Sandaros konstituciją nutarta 
pritaikrnt prie dabartinių reika
lavimų ir aplinkybių.

Sykiu su nariams duodama įs-- 
tatų knygele nutarta dėti mo
kesčių lapelius.

Konstitucijoj įvesta tinkamą 
prisiega naujiems nariams.
. Kitų politinių organizacijų na
riai priešingi Sandaros princi
pams neturi- būti priimama kolei 
jie neišsižada pirmesnės savo or- 
ganizacyos.

Išnešta rezoliucija užgyrimui 
A. Ivaškevičiaus darbuotės Lie
tuvoje, nors, buvo bandoma jam 
daryti priekaištų.

Sesija penkta, Sausio 27 d. -
Gauta daugiau pasveikinimų 

iš kuopų ir iš Lietuvos — nuo 
Valstiečių Liaudininkų partijos, 
jų vadovų, Griniaus, Sleževičiaus 
ir J. Vileišio.

Griniaus-SIfeževičiaus pasvei- 
kinimas-kablegramas toks:

■ “Sveikiname Sandaros Sei
mą. Valio Sandariečių Valstie
čių Liaudininkų galinga vie
nybė kovai su klerikalizmu.”
Naujuose tarimuose, buvo or

ganizavimas moterų kuopų ir to 
užgyrimas per Seimą, 'čia ra
dosi dvi priešingos pusės — už 
ir prieš. Už Seimo užgyrimą 
•moterų kuopų organizavimo bu

vo 'beveik visi 'kiti delegatai," iš
skyrus du Cleveland© kuopos at
siuvus. Iš Centro Sekretoriaus 
paaiškėjo kad jau yra susitvėrę 
dvi kuopos —! So. Bostone ir 
Pittsburge, — ir kad jom reikia 
išduoti numeriai, tik nežinia ku
riai duoti pirmą, kuriai antrą, 
nes abi moterų 'kuopos beveik 
vienu kartu susitvėrė.

Buvo perskaityta develando 
18 kuopos rezoliucija neprita
rianti moterų kuopų organizavi
mui paskirai, ir išrūdyta kad da
bar Sandaroj nėra uždraudimo 
leisti moterims organizuotis jei
gu jos to norį, nes nebuvo'San
dara ikšiolei tik vienų vyrų or
ganizacija. Taigi Seimo nepri
pažinta. organizavimas moteriš
kų Sandaros kuopų su pradėji
mu nuo No. 1, 2, 3, ir tt., bet jų 
kuopos, jei tokių rasis, gaus se
kantį numerį po dabar esančių 
kuopų numerių, ir tokiu budu 
moterų kuopų organizavimas 
'kaipo antros Sandaros šakos at
mesta.

Užginta Piktpinigio palaiky
mas ir vystymas. ,

Sekantis — 10-metinis Jubile- 
jinis — Seimas nutarta laikyt? 
Worcester, Mass.

Seimų laikas perkelta nuo žie
mos į vasarą, ir nuskirta gegu
žio menuo. Kadangi- šįmet jau 
Seims atlaikyta, Jubieljinis Sei
mas įvyks gegužyje 1924 m.

šeštoje sesijoje atlikta šie da
lly kai:

Politinis Iždas
Politinio Iždo kasierių nutar

ta suvienyt su Sandaros kasie- 
rium. Kiti Iždo valdybos nariai 
rinkta paskiri. Valdyba pada
linta į distriktUs su sekančiais 
nariais:

Chicagos distriktan išrinkta 
šie Chicagiečiai:

Adv. S. Kodis — pirmininkas, 
Leona Gaižaitė — sekretorė;
K. Vilkas — yice-pirmininkas.
A. Žukas (iš develando) —

LUCKY 
STRIKE 
X cigarette/

Geriausi
Cigarietai!
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GERB.
^Spragilo kampelio^
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QUPRASDAMA tą keblumą, The Borden Company paėmė sa
vo tarnybon geriausius Lietuvius virėjus ir pavedė jiems 

išdirbti geriausius budus pagaminimui pačių žymiausių Lie
tuviškų valgių surašų iš Amerikos maisto produktų.

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk riebes
nis kaip paprastas pienas. Vartok pusę van
dens ir pusę Borden’s Evaporated vietoj pa
prasto pieno. Jeigu jūsų turimi receptai nu
rodo reikalingumą Smetonos vartokit tokią da
lį Borden’s Evaporated.

D ET šioje šalyje dauguma is tų valgių reikia gaminti iš pro- 
Ar dūktų kuriuos lengviausia galima gauti, ir tankiai Lietu
viškai šęiminihkei prisieina šusinipint ką geriausia butų ga
lima panaudoti.

jokių ženklų ar skambalų-iš. 
kurių galėtum pažint kad 
tas šonkaulis jau negalimą 
rušiot. O jeigu katras ir ga
lima, tai žinok tu smertel- 
nas žmogeliai! katras? .

Kai į katrą pažiūri, ji juo
kiasi ir šneka, ir mislini kad 
čia tau imtų ir pritiktų, ale 
neduokdie paklibintum s ve-"? 
timą, kas tada?

Suspąudi žmogus alkūnes, 
prie šonų ir tylėdamas nie
ko nesakai.

Sėdi ir mislini: Koks blo
gas ant svieto surėdymas 
kad vyrai turi jieškot savo- ‘ 
šonkaulių .visą gyvenimą ir 
vis 'nežinot katras tavo ir 
kurį imt. Vis reikia bijot 
kad nepaėmufe .kito, nors ne
žinai. Butų gerai' kad visi 
vyrai kada šonkaulius sau 
suranda užžymėtų savus iš-r 
degindami ant kaktos ar ant 
barzdos savo ženklą, tada vi
si galėtų matyt kuris jau su
rastas, o kuris dar palaidas,, 
ir niekad nebūtų ant svieto- 
tiek daug bėdos 'kai dabar; 
Nevažinėtų tada kitos vyrus 
palikusios po. seimus, ir nu
važiavęs gerb. Spragilas ži
notų iš kurių- rinktis ir su. 
kuria kalbėt drąsiai,- su ku- 
ria ne. '-::C

Taip sau sėdi susirūpinęs 
žmogus ir mislini. Čiataų' 
po ausia kiti garbingi vyrai,

UASABIOJfi 
V tuviu tani 

Mę mėtį suk 
niškelbimo Li 
Idausomybės. 
padidins dar 

r Klaipėdiečių j 
I Lietuvos 

dos. Klaipėd: 
metų kaip h 
vių atimta. 1 
vo. tik mažas 
tovė.

.Prietųiški 
deda viena - 
niaus kaį» į 
nes jsteigima 
apie 1322 ar. 
ne visur viena 
-perkėlė save 
m?. -

Sudėjįtasy 
vienį Amėri 
^ padaryt i 
gutaybės Švei 
javo Tėvynei

Musų nepri 
neturi ramybė 
tinai neuzbaig 
da; dar gali k 
kitos pusės, 1 
tas atplėštas! 
rio atvadavimi 
patinkamo n 

Turėtume Įp 
Neprigubnybė 
naudoti aukų 
karnoms įstai 
nutiomsužgr 
vadavimu.

( Palengva I 
pildytis musį 
Lietuvos, o n 
Niekad mes i 
Vilnius bus p 
manėm gyvent 
Ir neturėtume 
bandyt apsieit

Su^ošjmnes 
nišką vajų Lu 
nijimui! Lai ui 
kas iki šildei m

CIevelando, Detroito, Pittsburgo 
distriktui.

A. Kurelaitis — Baltimorės ir 
Philadelphijos distriktui.

J. Ambraziejus — Brodkly no
New Yorko ir rytinės Permsyl- 
vanijos distriktui..- '

A. Ivaškevičius (iždininkas) 
■— Naujajai Anglijai.

Visi be .tam -tikrų užduočių Iž
do valdybos nariai vadinasi viče-- 
pirmininkais.

Pastoviosios Komisijos:
Apšvietos Komisijom išrinkta:
K. S. Karpavičius, Dr. K. 

Dramgelis, J. O. Sirvydas.
Kontrolės Komisija.:
St. Mockus, J. Lekys, V. Jan

kauskas' •
Įstatų komisijai: S. E. Vdtai- 

tis, V. K-. Račkauskas, V. J. šlia- 
kys.

Organo redaktorius — tas 
pats — Y- J. šliakys.

Pakelta Sekretorim-Adminis- 
tratoriui ir redaktoriui algas.

.Užginta steigimas prie Sandar 
ros -kuopų vakarinių mokyklų su
augusiems ir vaikams.

Tveri kolonijose tarybas iš 
vienodų pažiūrų organizacijų.

Nutarta kovo-balandžio mėne
siu padaryt vajų per kuopas už
baigimui mokėti Sandaros sko
lų, Tuo reikalu bus išleista kuo
poms tinkami* pranešimai.

Užgirta naujai išrinktoji San
daros valdyba, kuri susideda iš 
šių:

Prez. — J. V. Lutkauskas, 
Vice-Prez. — N. Rastenis, 
Sekr.-Ad. — K. J. Paulauskas, 
Ižd. —■ A. Ivaškevičius, 
Globėjai: A. Akelaitė, [K. Si

dabras, J. Virbickas.
Seimą uždarant, sekę prakal

bos, kalbėjo: J. V. Lutkauskas, 
Adv. S. Kodis, K. J. Paulauskas, 
Dr. K. Draugelis, A. Akelaitė, 
K. S. Karpavičius, S. Valančius, 
J. O Sirvydas. Amt galo — su
giedota Lietuvos Himnas, ir Sei
mas užsidarė-6 vai. vakare.

GERB. SPRAGILAS ĮIEŠ
KO ŠONKAULIO PIC- '

BURKO SEIME
Nuo to laiko kaip Dievulis 

| miegančiam rojuje Adomui 
[išlaužė šonkauli ir padarė 
jam gerb. bobą Jievą, Die
vulis manė kad jiedu rojuje 
gyvens gražiuoju ir negriė- 
šys. Ale kai gerb. Jieva už
simanė užginto obuolio ir su
gundė gerb. Adomą jai nu- 
skint, Dievulis; labai užpyko 
ant Adomo kam jis skynė, ir 
pasakė kad nuo tos dienos 
vyrai gims be vienio šonkau
lio, del to menko obuolėlio, 
ir taip turės gyventi misly- 
dami ir rūpindamiesi ir jieš- 
kodami ir bėdavodami: “Kur 
mano šonkaulisl Kur mano 
šonkaulis!”

Tokia bėda ir gerb. Spra- kurie sykiu prie vieno stalo 
gilui galvą ėda, ir jisposvie- su gerb. Spragilu sėdi,‘ rėžia 
tą braido ir takus mindo ir [kalbas apie javo darbus, apie 
šunis lodina bejieškodamas 
savo šonkaulio.

Štai va aš, gerb. Spragilas, 
Slaptos Spragilaieių Sąjun
gos vyriausią galva, išgirdau 
kad Picburke bus Sandarie
čių seimas, ir sumaniau ten

| tai ko jie i Picburką atvažiar 
vo. Pirmininkas -., susirašęs 
vardus visų garbingų dele
gatų skaito- juos paeiliui ir 
liepia kalbėt. Vieni rėžia 
apie Sandarą, ba ji jiems la
biausia rupi; kiti apie Lietų-;

Garsus Lietuviški Tautiški Valgiai ir 
Kaip Geriausia Juos Padaryt su 

Amerikonišku Maistu
TZOŽNA Lietuviška šeimyna Amerikoje natūraliai trokšta 
1 ■ savų ' valgių kokius vartodavo tėviškėj, ir tas yra gerai 
ir -naturaiiška kad taip ir turėtų būti. Taipgi yra pagirtinu 
dalyku palaikyti gyvomis senosios tėvynės stalines tradicijas 
šioje šalyje, kadangi daugelis pastovesnių valgių, skanių, ge
rų ir lengvai padaromų, galima susekti užsilikusių iš tolimos 
praeities tarp Amerikonų paeinančių iš Lietuvių, kurie val
giai yra nuo senai pragarsėję šalyje kur jie prasidėjo.

pOJI serija valgių gaminimo nurodymų, mes pasitikime, pa- 
1 sirodys žingeidi ir naudinga Amerikos namams suside- 
dantiems iš Lietuviškos kilmės žmonių, ir bus patalpinta kas 
Pėtnyčia šiame laikraštyje, pradedant - su sekančia savaite. 
Išsikirpkit kožną receptą, įsiklijuokit jį į knygą ir bandykit 
pasidaryt valgius pagal jų.

Delegatai Pilni Ūpo
Seimai paprastai yra nuovar

gio vieta ir suvažiavimas riusi- 
kankinimui, ir delegatai sugry- 
žę ilgai neužmiršta savo bėdų ir 
nesmagumų įgytų Seime. Te- 
čiau šis Sandaros Seimas 'buvo 
gana jautrus, gyvais, kiekviena 
valanda savo 'bėgio turėjo pa
traukimo, ir nebuvo norų Sku
bėti, uždarinėti sesijas, ar ilgas 
pertraukas daryti. Nutarimai 
organizacijos ir visuomenės la
bui, padaryti plačiu išdiskusavi- 
mu būdų ir kelių, padaryta su 
atida, ir visiems .gražiai sutin
kant. Delegatai skirst&i su pa
kelta dvasia, pasiryžimu dirbti, 
trustis Lietuvių tautos gerovei 
ir šviesiai ateičiai.

' Rep.

Kaip Ta Pagaminti

KEPINTOS JAKNOS
2 puodukai Borden’s 

Evaporated Pieno 
eršio jaknis 
šaukštas druskos 
uncijos lašinių 
uncijos sviesto 
svogūnai 
maža morka 
bukietas 

šaukštas komų . 
krakmolo

unsweetened 
‘VaporATE*’ 

MILK

Ištepk gražias veršio- jaknis su lašiniais, 
apsudyk su L šaukštu druskos. Padėk 2 un
cijas plonai supjaustytų riebių lašinių j skar- 
vadą ant ugnies, suspirgink šviesiai rudai; 
dadėk 2 uncijas sviesto ir tas jaknis, kepink 
tankiai apverčiant, iki pavirš šviesiai ruda; 
paskui dadėk 1 puskvortę sriubos arba ver
dančio vandens, 2 svogūnu, 1 mažą morką, ir 
buketą, uždengk ir virk H valandos; galiaus 
dadėk 2 puoduku Borden’s Evaporated Pieno, 
virk toliau iki bua gatava, apverčiant jak
nis keletą sylfių. Jeigu skystimas nuvirtų, 
dadėk daugiau pieno.. Pirm duodant j stalą 
padėk jaknas ant šiltos torielkos; nugriebk 
nuo skystimo taukus, damaišyk 1 šaukštą kor- 
nų krakmolo su puse puodelio, šalto vandens, 
supilk tą į .skystimą; virk keletą minutų, pas
kui nūkošk; užpilk puspuodelj soso ant jąknų 
ir likusį sosą paduok puodelyje į stalą. Duok 
su, bulviniais blynais ir virintais vaisiais; ar
ba- bile daržovės galima duoti j stalą su tuo. •

REIKALAUJAM 
AGENTU 

Platinimui ‘‘Dirvos” 
“DIRVA”

7907 Superior Avenue 
Cleveland, O.

• THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEW YORK

M. X. MOCKUS
gyvena Meksikoj, ir sako kad IŠ TIK
RU PAVEIKSLŲ jus galit pažinti 
garsingąją šalį- MEKSIKĄ, jos žmo- 
nei, JU gyvenimą, a pr ėdalu s, (failą, 
arkitėkturą, namus, miestus, istoriš
kas ir žymias vietas, dirbtinas ir 
gamtiškas keistenybes, ir tt. Tie pa
veikslai yra fotografiški arba kolo- 
ruoti, gaunami pas mane. Keturi už 
$1, geresni 3 už $1. Vaizdai Mexico, 
36 paveikslai vienoj knygoj, $2. Pri
statau ir Lietuviškas pilnas tikras Bi- 
blijas, su nurodymais. Biblija didėji, 
$7. Biblija mažesneji, $5.

Per mane galima užsisakyt “Dir
vą” ir kitus pažangius laikraščius, 
taipgi įvairias Lietuviškas knygas 
už nužemintas kainas.

. Pinigus siųskit bankos draftu ar
ba pačto ar ekspreso money orderiu. 
Nesiųskit pinigų registruotam laiške. 
Norintis gauti atsakymą turi atsiust 
penkias štampas po 2č. Mano adre
sas:

M. X. MOCKUS
(Dept. 10) Apartado 1378 
Guadalajara, Jal., Mexico.

nuvažiuot, ba i seimus su- vą, ba ji jiems'labiausia ru- 
važiuoja tokių kurios jieško pi; 'kiti apie Klaipėdą, bą. ji 
sau vietų šonuose, arba to- jiems labiausią rupi; kiti 
kių kurie šonkaulių jieško, apie dienraščius ba jie jiems 
ir atvažiuoja tokių kurios | labiausią rupi. Paskui gerb.

. paljk§ vienus namie kitų Čia 
jieško, arba tokių kurie pa-; 
likę savo .'šonkaulius '.namie 
atvažiuoją jieškot kitų.

Nuvažiuoju į Picburgą, iš
lipu iš vagono, ir pradedu, 
dairytis: Kur mano šonkau- ba jie jam labiausia rupi. . 
lis?< Niekur dar nėra. Ir ištikto, kokie beširdžiai

Einu toliau. Nueinu i bu- tie žmonės. Kai gerb. Spra- 
tą. Ir ten apsidairau: Kur gilas atsistojo kalbėt ir pa
mano šonkaulis? Ar aš čiaIsakot visą istoriją, nuo pat' 
rasių sau. šonkaulį, [ rojaus dienų apie Adomo ne-

Paskui nuvažiuoju į sei- tekimą šonkaulio ir. kad da
mą, apsijoviju kaipo vyriau-1 bar visi vyrai—- ir jis pats— 
šia galva Slaptos Spragilai- 
čių Sąjungos, gaunu garbės 
suolą kampe, ir dairausi ar 
yra Čia šonkaulių ir kuris iš 
jų butų man tinkamas.

Ale kolei seimas eina ne
gali šonkaulių jieškot, lauki 
galo. Ir vis lauki ir lauki, 
ir nežinai ar rasi sau šon
kauli.

Paskui užkviečia tave ant 
vakarienės, kaipo tokį gar
bingą svečią.

. Atąisėdu ant krėslo, prieš 
nosį padėta bukietas gėlių. 
Mislinu sau: nedykai, ba ži
no kad čia didžiausias sve
čias, iš vyriausios Slaptos 
Spragilų Sąjungos raštinės^ 
Ale pastūmiu bukietą į šalį, 
ba noriu pamatyt visus šon
kaulius, ir kad mane šonkau
liai pamatytų.

Dairausi sau į visus kam
pus, galus ir šonus ir matau: 
pilna šonkaulių, visokio di
dumo ir storume,' tiesių ir 
riestų. Prie šonų sėdi- du 
šonkauliai, priešakyje dar 
vienas. Nors akis dar dau
giau nori ir jieško 'kitų, ale 
pradedi mislyt katras iš tų 
trijų šonkaulių butų geriau
sias.

Ale vėl, žmogus, sėdi ir bi
jai: Ką žinai ar. tas šonkau
lis palaidas ar jau turintis 
sau vietą kur kitur? Jeigu 
imi ir paklibini kito šonkau
lį, tai ir bėdą.- Ba mat ne.- 
buvo ant jų kaktų nei kaklų ’

pirmininkas paskaito' ant sa
vo popieros ir gerb. Spragi
lo vardą ir pasako kad dabar 
kalbės gerb. Spragilas. .Ta
da gerb. Spragilas atsistoja 
ir kalba apie šonkaulius -H*

Ir ištikto, kokie beširdžiai 
tie žmonės. Kai gerb. Spra-

Išau šonkaulių turi jieškot, 
ir jis pasakė ko į seimą at
važiavo, visi ėmė kvatot pil
vus susiėmę ir plot, ir'aš pu
šiai dienai nežinau ko Pic- 
burkiečiai plojo po mano tos 
graudžios kalbos apie nera- 
dimą šonkaulių: ar jiems la
bai patiko ar-iš džiąugsmo 
■kad nustojau kalbėt.

Ale aš ir vėl pargryžau į 
Klevlandą yiėųas, bė šon
kaulio, ir dabar lauksiu kito 
kokio seimo, ir tada vėl va
žiuosiu šonkaulių jieškot.

Tik gaila kad tų seimų 
taip mažai ėsti. Reikš kibą 
pradėt laikyt pusmetinius 
seimus Slaptos Spragilaieių 
Sąjungos, tada dar prisidės 
du seimai prie tokių Į ku
riuos gerb. Spragilas gauna' 
mandatus važiuot.

2

. sm
Motera verks 

. šias. Tukiū bi 
“Kodd moterjs 
negu vyrai!” 
Nėr Yorko Ln 
lė klausimą, ■',K( 
ba daug daugiau

Jo nuomone, 
neturtjo užtekKn 
bo užpildmui si 
del, moteriška'p 
tapo nukreipta Į 
įima. Tečiau kit 
moteris nekalba i 

, ra, o moterų kalbi 
tik vyrą teorija i

•.Nori keist mei 
dinas priimtas v 
(Uju miesto Gr 
Londono, tins kur 
lė pradeda 1 vai 
duryje nakties ji i 
toje žemės pusėje 
dinėti netinkąs Iii 
Vidu. Anglija 
dresuota ir nkan 
visada patogu vid 
WL Italijos md 
h tam fikstaj Jg 
aada bevok esti g

PAIN-EXPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi P*in>Expellerio 
pagalbas, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
— pranyksta. Su 
pirmu žnyptelčjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan 
čios neuralgijos,kan
kinančio ir riečian- 

1 krūvą strėnų 
dieglio, tuojau* nu
sipirkite šito galin
go ir patikėtino šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. • Tikrasis 
Pain-Expelleris turi musų INKARO 
vaisbažęnklį. Visi kiti yra pa- 
mėgzdžiojimaui. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iš

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

, ' dįinypj apstre 
17 mėty amžių 
metais neteko m 
nurertimo. -Jia i 
peratorius Chini, 
bar tfiiui respu 
rija.

Tas jamikaitis 
CkiM papročio, ne 
sniios žmonos iki 
raiotiavąjimui, ir 
h Pas mus, balti 
Wiffi vestuviy dit 
^pekloj ir kad i 
Jjkaslitšatlikty, b

“t Pėią tokią k 
ksd nĄnro valo mai

JONAS A. KATKUS
Agentas Knygų, Laikraščių, Maldaknygių, Moksliškų, 
Istoriškų ir Gražiausių Pasakų. Užrašo “Dirvą” ir 

kitus laikraščius. Priima “Dirvai” paskelbimus.
1217-19-21 BEAVER AVE. N. S. PITTSBURGH, PA, 

Bell Telefonas': Cedar 660

Mišias slenka. R 
Lnmo MHm 

dailia idyn jjq

Putin du autu ji 
2,000pėdą nuosavo 

fef»toj, rdar^kin 
^“Hesnis. Priristi 
V®* •psudinisi iernju

Pamatai stumia tol; 
plotus.
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įklų ar skambalų -iš.
dėtum pažint kad f 
:aulįs jau negalimą 
) jeigu katras ir ga- 

žinok tu smertel-
geliau katras?. 
catrą pažiūri, ji juo* 
šneka, ir mistini kad ' * 
imtų ir pritiktų, ale į 
ie paklibintum sve-T L 
is tada?
udi žmogus alkūnes- 
ų ir tylėdamas nie- L 
tai. į-
r mistini: Koks blo- 
t sVieto surėdymas 
•ai turi jieškot savo-' 
ių visą gyveninių ir 
inot katras tavo ir 
it. Vis reikia bijot [ 
aėmuB kito, nors ne- 
Butų gerai kad visi 
rada šonkaulius sau 
i užžymėtų savus iš- f 
imi ant kaktos ar.ant
> savo ženklą, tada vi* f 
u matyt kuris jau su- k 
o kuris dar palaidas, i 
ad nebūtų ant svieto t 
iug bėdos kai dabar, t 
nėtų tadakįtoa vyrus į. 
ios po. seimus, ir nu- f 
;s gerb, Spragilas ži- į

kurių rinktis ir su ■ 
ralbėt drąsiai, su ku- Į , 

sau sėdi susirūpinu [ 
s ir mislink čia tau t 
ia kiti garbingi vyrai, f 
sykiu prie vieno stalo į 
b. Spragilu sėdi, rėžia [; 
apie savo darbus, apie t 
jie į Pieburką atvažiar Į 
irmininkas -- susirašęs 1 
i • visų garbingi: dele- 
kaito juos paeiliui ir 
'kalbėt. Vieni rėžia I.

andarą, ba ji jiems la- 
i rupi j kiti apie Lietu- ' 
ji jiems'labiausia ni- f 
i apie Klaipėdą, ba‘jj , 
labiausią rupi; kiti f 
enrkščius ba jie jiems Į 
siąyupi. Paskui gerk 
inkas paskaito ant sa- ‘ 
deros ir gerb. Spragi- Į . 
lą ir pasako kad d&ar L 
gerb. Spragilas. Ta-1 

rb. Spragilas atsistoja j 
įba apie šonkaulius I 
• jam labiausia rupi. E 
štikro, kokie beširdžiu į 
lonės. Kai gerb. Spra- [ 
atsistojo kalbėt ir pa- Į 
visą istoriją, nuo pat 

s dienų apie Adomo ne- 
ią šonkaulio ir kad da- Į 
isi vyrai — ir jis pats- p 
šonkaulių turi jieškot, r 
i pasakė ko į seimą at-į 
ivo, visi ėmė kvatot pi-1 
susiėmę ir plot, ir aš po; 
dienai nežinau ko P«-1 
iečiai plojo po mano ta į 
džios kalbos apie nėra- Į 
i šonkaulių: ar jiems la-1 
patiko ar iš džiaugsmo į 
nustojau kalbėt. , 
le aš ir vėl pargryžauj L 
zlandą vieųas, be šou- , 
lio, ir dabar lauksiu kito r 
io seimo, ir tada Vėl va L 
>siu šonkaulių jieškot. | 
ik gaila kad tų sei®
> mažai esti. Reiks kfto > 
dėt laikyt pusmetini* 
nūs Slaptos Spragilai® 
ungos, tada dar prisidės j 
seimai prie tokių Į ka I 
os gerb. Spragilas gauni į 
ndatųš važiuot. J
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Nuo Redakcijos
SUKAKTUVES

X7ASARIO.16 d. visa Lie- 
* tuvių tauta minės pen

kių metų sukaktuves nuo 
paskelbimo Lietuvos nepri
klausomybės. Šias iškilmes 
padidins dar musų brolių 
Klaipėdiečių užėmimas se
nojo Lietuvos uosto Klaipė
dos. Klaipėda jau apie 700 
metų kaip buvo nuo Lietu
vių atimta. Tuo laiku ji bu
vo tik mažas kaimelis tvir
tovė.

. Prie tų iškilmių dar dasi- 
deda viena — 600 metų Vil
niaus kaipo Lietuvos sosti
nės įsteigimas. Gediminas 
apie 1322 ar 1323 metu§, — 
jie visur vienaip paduodama 
— perkėlė savo sostinę j Vil
nių. -

Sudėję tas visas apeigas į 
vieną, Amerikos Lietuviai 
gali padaryt didelę Nepri- 
gulmybės šventę su nauda 
savo Tėvynei.

Musų neprigulmybė dar 
neturi ramybės. Dar galu
tinai neužbaigta su Klaipė
da; dar gali kilti kova. Iš 
kitos pusės, Vilniaus kraš
tas atplėštas nuo musų, ku
rio atvadavimas dar tebelau
kia tinkamo momento!, 

; a Turėtume (prie ito> ruoštis, 
Neprigulmybės Dieną pa
naudoti aukų rinkimui tin
kamoms įstaigoms susirūpi
nusioms užgrobtų kraštų iš
vadavimu.

Palengva bet (tikrai turi 
pildytis musų sapnai pilnos 
Lietuvos, o ne sudraskytos. 
Niekad mes nemanėm kad 
Vilnius bus užgrobtas, ne
manėm gyvent be Klaipėdos. 
Ir neturėtume be jų toliau 
bandyt apsieit. .

Suruoškime vieną milži
nišką vajų Lietuvos suvie
nijimui! Lai užtenka jau to 
kas iki šiolei mus erzino!

IR LAIMĖJIMAI

Rengiama Redaktorių 
Suvažiavimas

Sandaros Seime Pittsbunge, 
kur dalyvavo delegatais trįs tau
tininkų laikraščių redaktoriai — 
“Vienybės”, “Sandaros” ir “Dir
vos” — pasitarus jiems padary
ta dar vienas svarbus žygis: su
tarta užkviest visus kitus tauti
nių pažvalgų laikraščius, kurių 
yra dar trįs: “Artojas”, “Ame
rikos' Lietuvis” ir “Tėvynė”, ir 
turėti savo pasitarimą kokiu pa
togiausiu laiku pavasarį. Jeigu 
kitiems pritiktų, sumanytojai 
nuskyrė laiką balandžio ■ 7—8 d.’ 
Suvažiavimo (vieta—IBrooklynas.

Šalip redaktorių, suvažiavi- 
man bus kviečiama ir bendradar- 
biai-rašytojai.

Tautinių laikraščių redakto
rių ir bendradarbių-žurnalistų 
suvažiavimas būtinai reikalinga 
iš daugelio atžvilgių. Pirmiau
sia, palaikymui bendro fronto po
litikos reikaluose; sentikiuose su 
Lietuva; santrikiuose su pasiun
tinybėmis; su svečiais; paskui, 
svarbu savitarpinis tampriausias 
susirišimas; užkirtimas kelio už
puldinėjimams vienų ant kitų, ir 
užpuolimams ant tos pačios sro
vės žmonių jau už konstruktivės 
kritikos ribų; rėmimas Sandaros 
veiksnių ir tikslų.; užkirtimas 
kelio beverčiams raštams ir tuš
čioms polemikoms- Prie to at
sirastų suvažiavime daugiau ki
tų klausimų.

VASARIO MENESIO 
ŽVAIGŽDYNAI

PAIN-EXPELLER1S
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain«ExpeUerio 
pagalbos, Skausmas greitai

Įima ir necmag** 
— pranyksta.
pirmu žnyptelėjitf 
reumatifiko 
mo, uervui kritu 
člos neuralgijos,te
kinančio ir riešu
čio i krūvy iticfl 
dieglio, tuojau nu
sipirkite šito gili®- 
go ir patikėtino i* 

myninio linimento ir juomiištri* 
kite skaudamas vietas. Tibte 
Pain Expelleris turi musij INKABO 
vaisbaženkl j. Via Įriti yn P* 
mėgzdžiojimais. Kairia 35c. ir M 
aptiekose arba i8

F. AD. RICHTER 6 CO., 
104-114 South 4th St, BracUftll'l

r

KATKUS
Maldaknygių, Mokslišku, 
akų. Užrašo “Dirvą" ir 
“Dirvai” paskelbimus.

N. S. PITTSBURGH, PA-
: Cedar 660

SMULKENOS
Moterų verksmas ir kalbėji

mas. Tankiai būna užklausimų: 
“Kodėl moterįs verkia daugiau 
negu vyrai?” Dabar Dr. firill, 
New Yorko Universitete, pakė
lė klausimą, “Kodėl moterįs kal
ba daug daugiau negu vyrai?"

Jo nuomone, moterįs niekad 
neturėjo užtektinai protinio dar
bo užpildymui savo minčių’; to
dėl, moteriška protinė energija 
tapo nukreipta į betikslį kalbė
jimą. Tečiau kiti išrodinėja jpg 
moteris nekalba daugiau už vy
rą, o moterų kalbingumas esanti 
tik vyrų teorija ąpiė jas.

- Nori keist meridianą. Meri
dianas priimtas vartoti nuo An
glijos miesto Greenwicho, šalę 
Londono, ties kuriuo atėjus sau
lė pradeda 1 vai. dienos, ir vi
duryje nakties ji būna tiesiai ki
toje žemės pusėje,, pradeda išro
dinėti netinkąs būti ties Green-* 
wichu. Anglija tankiai buna 
debesuota ir ukanuota todėl ne- 
visada patogu vidudienio saulę 
tėmyti. Italijos mokslininkai siū
lo tam'tikslui Jeruzalį, kur vi
sada beveik esti giedras dangus.

V UT UP
' Chinijoj apsivedė Hsan Tung, 

17 metų amžiaus, kuris 1912 
metais neteko sosto po jo tėvo 
nuvertimo. .Jis butu buvęs im
peratorius Chinijos, kurioj da
bar tęsiasi respubliška revoliu
cija.

Tas jaunikaitis, sulyg seno
Chinų papročio, nematė savo bu- 
sinčios žmonos iki abu suvesta 
suvinčiavojimui, ir tai nebijo
jo. Pas mus, baltuosius, vyras 
geriau vestuvių dieną sutiktų 
išbūti pekloj ir kad vestuves už 
jį kas kitas atliktų, bet nesutiks 
imti už pačią tokią kurios nie
kad ^nebuvo veido matęs.

▼ ' ▼ ▼

Miestas slenka. Roma. — 
San Lorenzo Bellizzi miestas" 
slenka tolyn nuo savo vietos. 
Per pastaru du metu jis paslin
ko 2,000 pėdų nuo savo origina- 
lės vietos, ir dar Slinkimas da
rosi greitesnis. Priežastis to sa
koma spaudimas! žemyn kalno, 
kurio pamatai stumia tolyn ap-
linkinius plotus.

TJER visą <iaisario_ mėnesį bus 
A progos, matyti puikiausias 
musų erdvių konsteliacijas. Ir 
stebėtinarfcaif1 žiemos laiku mu
sų naktų dangus esti puikiau
sias savo vaizdais. Kuomet va
sarą tik po vieną paskirą pirmo
jo didumo žvaigždę šian ten ma
tosi, ir tai ne tokią didelę, žie
mos laiku jos būriais matosi pa
sidalinusios konsteliacijomis, ir 
tos konsteliacijos susitaikę ar
ti viena kitos.

I žemei keliaujant aplink sau
lę, paskiorse pusėse ji užtinka 
kitokius vaidus; žieminėj pusėj 
užtinka dabartihes žvaigždes.

Iš dabar matomų, ir labai ar
ti viena kitos esančių, žvaigždy
nų yra šie:

Plejados — grupė iš septynių 
baltų trečio didumo žvaigždžių 
matoma sutemuls meridiane.

Auriga konsteliacija su pirmo 
didumo gelsva žvaigžde Kapella 
matoma šiaurryty j nuo Plejadų.

Taurus, su rusva žvaigžde Al- 
idebaranu, V raidės pavidalo gru
pėj, pietryčiuose nuo Plejadų.

Oriono konsteliacija, sekant į 
pietryčius nuo Plejadų ir Alde- 
barano, ir ta grupė turi šiauri
niam savo gale didelę žvaigždę 
Betelgeuze, o pietuose — Rigel; 
per vidurį eina mažesnės žvaigž
dės ?trįs eilėje, ir šalę jų kitos.
> Can is Major, su didžiausia ir 
skaisčiausia žvaigžde visam dan
guje, Sirijum, dar toliau nuo 
Oriono Diržo j pietryčius.

Šiaurėn nuo Sirijaus einant; 
matosi šios konsteliacijos:

Canis Minor, su gelsva žvaig
žde Procyonu, o nuo jos į šiau
rę yga Gemini arfba Dvynų kon
steliacija su Kastoru ir Polluksu.

Taigi Oripno apielinkėj — da
bartiniu laiku, rytiniam dangaus 
krašte sutemus matome aštuo- 
nias ariamai viena kitos pirmo

Atrasta -3,000 Metų 
Senumo Liekanos

Egipto liekanų jieškotojai šio
se dienose atkasė kapą Paraono 
Tetenkhameno, kuris gyveno ir 
vaikščiojo prie' Niliaus suvirs 
3,000 metų atgal. Kasinėtoje.!, 
po ilgų metų riausimoei žemėse, 
pasiekė akmeniniame kape kam
barį vedantį į grabo vietą kur 
manoma guli pats karalius. Ši
tame prieškambaryje atrasta di
delė daugybė įvairių brangeny
bių karaliaus vartotų, skrynios 
žemčiūgų, juodo gintaro karte
liai, sofa, ir kiti dalykai.

Jeigu bus atrasta ir paties" pa
raono lavonas, kaip tikima, jis 
bus egzaminuojama X-spindu- 
liais.

Šiose dienose išnešta į šviesą 
karališkas sostas ar neštuvas, 
ąukso plotvėmis apkaltas. Visi 
radiniai yra po didele sargyba.

Pirm prisiekiant kapo durų, 
žemėse atrasta didelis obeliskas 
(keturkampis augštas akmeninis 
stulpas) 130 pėdų ilgio. Jis iš
kaltas iš granito toj .vietoj kur 
buvo ir negalimas atimti jeigu 
nenuįauši iš pamatų.

Ši piramida-dlapas atrasta ne
toli.Luxoro, Nildaus pakraštyje.

Faraonas Tutenkhamen buvo 
galingiausias iš visų karalių to
se dienose, 3,000 metų atgal, tik 
ilgai buvo abejojama ar tokis 
paraonas kada gyveno, esant už- 
silikusioms didėlėms pasakoms 
-apie jį. Dabar tos pasakos lie
ka faktais.

Vega — iš Lyra
Oapella — -iš Auriga 
Arcturus — iš Bootes 
Rigel — iš Orion 
Procyon — iš Canis Minor 
Achernar iš Eridanus (pie

tinė) .
Beta Centauri — iš Centaurus 

(pietinė^!. l3;' ~~—
Betelgeuze — iš Oriono 
Altair — iš Aquila
Alpha Crucis — iš Crux (p.J. 
Aldebaran —iš Taurus 
Pollux — iš Gemini 
Spica —• iš Virgo
Antares — is Scorpius
Castor — iš Gemini
Fomalhaut — iš Piscis Aus

tralis
Deneb — iš Cygnus
Regulus — iš Leo. „
“Pietinėmis” pavadintos žvai

gždės nematomos iš musų gyve
namų sričių; jos esti toli pietuo
se, ir nuo 25 laipsnio skersumos 
šiaurėj nuo ekvatoriaus jos vi
sos gąlirna matyti.

Vakaro dangus dabar biednas 
planetomis, nes tik vienas Mar
sas tėra matomas leidžiasi va
karuose po sutemos. Netoli Re- 
gulo, į vakarus, yra planeta Nep
tūnas, tolimiausia musų šauti
nėj sistemoj, tečiau jos nuoga 
akia nematyti.

Rytinis dangus, prieš saulės 
patekėjimą, irgi yra margas ir 
turi pačias puikiausias planetas. 
Venus dabar yra tolimiausiame 
savo išai'kėlime nuo saulės, taip
gi Jupiteris ir Saturnas matosi 
tuoj po pusiaunakčio.

Andai titpusiame ant .pirmo 
puslapio straipsnyje “Kodėl da
bar Žiemos šiltesnės”, buvo su
minėta žemės polių atsitiesimas 
arba ąšies darymas! statesne, 
vietoj dabar pakrypusios į vieną 
šoną. Kas atsitiktų su musų 
matombmis žvaigždėmis, jeigu 
ąšis visai stotų stačiai? Pir
miausia, šiaurinė žvaigždė butų 
kuri kita vietoj dabartinės; vi
sos kitos žvaigždės kurios dabar

GODIVOS JOJIMAS
Godiva buvo žmona Leofriko, 

Anglijos didžiūno. Jos vardas 
yra žinomas daugelyj pasakų ir 
paveikslų. Su savo vyru ji įs
teigė miestą Coventry, senoviš
ką Anglijos municipalitetą War-’ 
wick apskrityje, 1043 metais,, 
kur ji vėliau paliko labiausia 
žmonių mylima karžygė.

Tasai didžiūnas, neturėdamas 
palinkimo prie žmonių ir be mie- 
laširdyšfes vyras, užkrovė to
kius didelius taksus ant gyven
tojų kad jie buvo priversti atsi
žadėti savo kasdieninio gyveni
mo reikmenų kad tik mokesčius 
išgalėjus sumokėti. Tas dabai 
Godivą graužė, kadangi ji visa
da užjausdavo kitiems, ir pralei
do daug savo laiko pagelbėda
ma nelaimingiems pavaldiniams.

Godiva prašė savo vyro pa- 
liuosuoti žmones nuo nekuriu tų 
sunkiųjų taksų, tečiau jis visa
da griežtai atsisakydavo. Pa- 
galiaus, vieną dieną besiginči
jant už tai, Leofrik pasakė kad 
jeigu ji sutiks perjoti nuoga Co
ventry miesto gatvėmis, jis iš
klausys jds prašymo. Bet ko
lei ji to nepadarys jis ant nieko 
nesutiks. Ir jis sau garsiai nu
sijuokė, nąs visai neturėjo su
pratimo kad ta padori ir gera 
moteris Godiva kada ir pamisly- 
tų taip padaryti. Tečiau ji trok- 
ko padaryti bile ką kad tik žmo
nės . butų paliuosuoti nuo sle
giančios taksų naštos.

Godiva buvo taip labai myli
ma to miestelio žmonių jog ji 
turėjo pilną pasitikėjimą jais ir 
jie ja. Ji žinojo kad jeigu ji 
praneš piliečiams iškaino jog ji 
jos per miestą pietų laiku, nuo; 
ga, žmonės sueis į namus ir už- 
sidarinės langus taip kad jai ne
būtų ko varžytis išpildyme savo 
vyro atkaklaus užsigeidimo. Ji 
suvadino apie save žymiausius 
vyrus ir moteris iš visų klasių 
ir po paskelbimo kas dėsis jie 
užtikrino jai kad iš gyventojų 
pusės jai nėra ko bijoti^.

Paskirtoj dienoj, Godiva už
sėdo ant balto arklio, ir su savo 
gražiais1 plaukais' kaipo daliniu- 
uždangalu, perjojo per Coven- 
tro gatves. Visos durįs ir Įau
gai buvo uždaryta tamsiai, ir 
niekur nesimatė jokio gyvo žmo
gaus,

Tečiau vienas vyras žiurėjo — 
kriaučius, kuris prikišęs akį prie 
skylutės langinėj norėjo pama
tyt ją jojant. Visų po to buvd 
tikėta kad jis staigu apako. Vi
sos kitos' akįs tame mieste buvo 
užmerktos maldosė. Leofrik lai
kėsi savo prižado ir paliuosavo 
piliečius nuo jų sunkių taksų.

Karalius Karolis II vėliau įs
teigė metinę šventę paminėjimui 
Gpdivos. šventės dienoj balvo- 
nas pavadintas “žiūrinčiu Tamo
šium” būdavo pastatomas prie 
lango per kurį sakoma tasai siu
vėjas tėmijęs ir apakęs.

TRUKŠMINGI ATLAIDAI
’ (PRISIMINIMAI IŠ 1905 METŲ)

didųmo žvaigždes, astuonias iš 
dvidešimts iš visų žemės dalių 
matomas žvaigždes. Kitos dvy
lika yra išsimėtę toli nuo viena 
kitos ir tūlos esti toli pietuose ir 
jų mes niekad nematom iš savo 
gyvenamų sričių.

Prie visų čia suminėtų, dabar 
dar prisideda viena konsteliaci
ja, biskį vėliau į naktį, Le^>, su 
gelsva žvaigžde Regulos, ir ta 
konsteliacija yra didelio pjautu
vo pavidale.

Visos pirmojo didumo žvaigž- 
ždės po vardais ir konsteliacijo
mis yra šios:

Sirius — iš Canis Major, 
Canopuš — iš Carina (pietinė) 
Alpha Centauri — iš Centau-

1 rus (pietinė)

yra virš gaivos paeitų į šiaurę; 
dabartinė šiaurinė butų žemai 
šiaurėje; Didėji. Meška galėtų 
nusileisti į Neptūno vandenis, 
nors iki šiolei jis pildė savo pri
žadą Zeuso pavydžiai pačiai He
rai, 'kuri, Zeusui perkėlus jos pa
verstą į Mešką Zeuso mylimąją, 
išprašė Neptūno to keršto kad 
jai nebūtų leista nei į Neptūno 
vandeniai nusileisti. Sirijus lik
tų aiugščiau. Visos pietinės žvai
gždės butų matomos nors dali
niai. Saulė niekad nepakiltų au- 
gščiau kaip kad dabar ji esti su- 
silyginimo dienos su naktimi lai
ku kovo 21 d. arba rugsėjo 20 d.

Tas atsilieptų ant temperatū
ros, bet apie tai jau tada buvo
minėta.

Tik Senatvėj' Daugelis 
Pasiekė Garbės

Sofoklis parašė “Aedipus” po 
80 metų amžiaus.

Chaucer parašė savo “Canter
bury Pasakas” būdamas virš 60 
m. amžiaus.

Kato mokinosi Grekų kalbos 
būdamas 80 metų* amžiaus.

Goethe pabaigė “Faustą" gu
rėdamas virš 80 metų.

Gladstone turėjo premjero vie- 
tą būdamas 83 m. amžiaus.

Tennyson suteikė pasauliui 
savo “Crossing the Bar” būda
mas 80 metų.

Tolstojus pagamino savo žy
mesnius veikalus žiloje senatvėj, 
ir rašė beveik iki galo gyvenimo; 
mirdamas sulaukęs 90 metų.

James Martineau rašė iki virš 
90 m. amžiaus, i

Poetas Whittier, O. W. Hol
mes, Dr. Furness ir’*'Edward E. 
Hale visi rašė gan narsiai jau 
turėdami po 85 metus amžiaus.

čia yra'pamokinimas jauniems 
rašytojams. Parašę pirmą, an
trą savo veikalą, dar ntesugyve- 
nę tris desėtkus metų, jau nori 
kad juos žmonės garbintų, ir už
sidega jeigu kas jų darbus pa
kritikuoja ar papeikia. Garbė 
ateis tik apie galą gyvenimo, jei 
išlaikysit savo jaunystės užsi- 
deginie — rašyme. Ir tada vi
si pagarbins net jūsų prastuo
sius jaunystės dienose parašytus 
veikalus kuriuos jau patįs krir 
tikuosit ir matysit kaip silpni 
jie buvo.

Ant.-Ferd. Max.
I

DUVO šiltas vasaros popietis. Saulutė 
ant mėlyno dangaus aiškiai švietė ir 

vis slinko žemyn, vakarų linkui. Palių lei
stas net ūžė; buvo pilnas jaunimo, ktfrie 
slankiodami po krumus rinko prinokusias 
juodas girtuokles. Ten tarp tankių berže
lių čipsėjo linksmi paukšteliai, pritardami 
jaunimo dainų balsams. Buvo daug, jau
nuolių susirinkusių iš apielinkės, bet ne taip 
juodųjų paragauti kaip susirinkus tyrame 
ore pasilinksminti. Vieni bevaikščiodami 
linksmai švilpavo, kiti linksmas dainas dai
navo, kad net aidas skambėjo per žaliuojan
čius laukus, per stačiuosius kalnelius ir at
simušė į Palazdijų beržynų 'tankumynus.
' Tarp tankių krūmų buvo ir senų mote

rų, kurios nešiojo su savimi didelius moli
nius ąsočius ir rinko girtuokles, kurių tik 
kaip kur kokia, juodavo. Senės belandžio- 
damos po tankumynus kalbėjo savo vargus 
ir prabėgusias nelaimes. .Vienos skundėsi 
savo vyrais, kurie tankiai myli išmesfer po 
burnelę smirdančio alučio bei baltakės, o 
paskui, sugryžę namon, už vieną žodelį iš
peria kailį. Kitos Skundėsi neturtu ir šiaip 
visokiomis nelaimėmis bei vargais. Viena, 
kaip matyti iš jos rūbų, labai nuvargusi 
moteris,/ skundėsi del neturto

— Dievas žino, — kalbėjo ji, — kaip 
mes sulauksim mirties: nieko neturim, ųiė- 
sos dar kaip per Velykas ragavau, duony
tės taipgi stoka, ir žmogus sveikas ęyvas 
lysk į juodą žemę be laiko. Sunūs kaip iš
ėjo į Ameriką tai, noi'š ir kaip kalbėjo, vis; 
ką užmiršo ir nei laiškelio neparsiunčia, o 
jau apie kokią piniginę pašalpą nei nema
nyki. Šitas dar ką namie mažas, dar reikia 
ir jam uždirbti duonos kąsnis. Kad žino
tumėt, moterėlės, ir druskos jau neturim, 
jau kelios dienos kaip be jos maitinamės. 
O, Dieve td mano, toks dabar brangumas 
kad negalima nei nusipirkti.... Sako kad 
Seinuose truputį pigiau; dar turiu porą ka- 
p_ęikų, sutampius,, ų^.^pai’duotus kiaųšiąjųs, 
tai reiki induoti savo seniui, eidamas rytoj 
į atlaidus nupirks kokį svarelį. Tai likit 
sveikos, moterėlės, bėgsiu namon kad dar 
senį užtiktaų namie, nes ketino ’iš vakaro 
eiti į Seinus.

— Skubinkis, skubinkis, — kalbėjo ki
tos: — teisybė, pabus atlaiduose, ir drus
kos nupirks* Mes rytoj važiuosim.... Mu
sų .jaunimas ketina eiti....

Pirmutinė pasitaisė ant savęs nudėvė
tus rubus ir skubinosi per krumus.išeiti iš 
raisto, o išėjus skubinosi namon. Buvo tai 
pasenusi moteriškė, labai daug vargo ma
čius, kuris ant jos veido (buvo aiškiai atsi
mušęs raukšlėmis ir tamsiom akim. Ji bu
vo neturtingo Lėlioko pati, nuo pat apsi- 
vedimo paskendusi varge ir visokiose nelai
mėse. Jos rubai nuo ilgo ir nuolatinio ne
šiojimo buvo labai prasti ir nudriskę, Re
tai kas nelaimingąją atjautė; dar priešin
gai, nuo visų buvo pajuokta del savo vyro 
menkapročio, kuris kartais už jos pačios už
dirbtus pinigus pasigėręs,, visokių juokingų 
šposų pridirbdavo, kad viso kaimo gyven
tojai žinodavo ir susiėmę už pilvų kvato
davo. VaYgšė daug buvo mačius vargo“ o 
gražų žodį retai kada išgirsdavo, bet pa
juokos ir šiaip jau tai ir gana tankiai. '■

Parėjus namon jau rado savo Jurgį be
sirengiantį, nes jis nuo pirmiau buvo žadė
jęs eiti į Seinus. Buvo ant pačios labai per
pykęs ką taip ilgai neparėjo namon, bet pa
matęs pilną ąsotį juodųjų, pradėjo godžiai 
jas su duona valgyti. Valgydamas tarė:

— Tai bent kiek nors. pasistiprinsiu, 
nes viena duona tik su vandeniu jau ir nu
sibodo. Ačiū labai, ačiū’tau Agotuk, už 
uogutes!

— Jurgiuk, kaip nueisi į miestą, ką pir
ksi tą, bet jau*druskos,už šiuos pinigus ką 
duodu būtinai nupirk/ Žinai pats kad jau 
rtiusų bakūžėlėj jau nei kruopelės nėra.

— Gerai, gerai, nupirksiu, — kalbėjo 
Jurgis imdamas mazgelį su pinigais.

Prisiartinęs mažutis Jurgio sūnelis, vi
sas purvinas, suodinas, gal jau kokia sa
vaitė kaip nepraustas, švepluodamas prašė:

— Tėveli, nupirk man pyrago, ar. kokį 
saldainį. » y

— Gerai, gerai, sūneli, nupirksiu, — 
tarė Jurgis žengdamas pro baigiantį jau 
puti slenkstį; skubinosi į miestą kad dar' 
saulei nenusileidus galėtų jį pasiekti.

Saulutė jau slinko vis žemyn ir žemyn, 
berdama ant pasaulio tūkstančius spindu
li^ Dangus giedras, tik kaip kur buvo ma
tyti slenkantis per mėlynę baltas debesėlis.

Truputį vėjelis judėjo ir nešė nuo kelio dul
kes ant senų Jurgio rūbų. Jurgis buvo ma
žas žmogelis, su juodais ant akių apkritu
siais plaukais, ant kurių, nežiūrint į šiltą 
vasaros popietį, buvo užmauta žieminė ke
purė. Visas jo veidas buvo papuoštas gilio
mis raukšlėmis, iš ko galima buvo spėti kad 
tai jau nebejaunas žmogus, per savo visą 
amželį daug visko matęs —■ tiek gero, tiek 
blogo. Ūsai jo buvo, truputį kirpti, barz
da jau pora savaičių kaip neskusta, ir da
bar jo smakras išrodė kaip koks juodas še1 
petys. Nosis buvo kumpa. Iš po juodų ir 
ilgų blakstienų žibėjo dvi dideli juodi aki. 
Ant pečių turėjo nudėvėtą seną milinę. Ke
linės. narnų storo audeklo sudėtos plačiais 
aulais apdulkėjusiuose batuose, kurie iš se
numo ir ilgo reto nešiojimo buvo sukietėję 
it kaulas.

Ėjo dar kaip jaunas, savo juodą šepe
tį Į viršų iškėlęs, bet visgi jau nebe taip 
kaip seniau buvo. Būdavo, dar sunku vi
soj apielinkėj tokio rasti. Rodos matai: 
baitas kelines susidėdavo į blizgančius ba
tų aulus, marškiniai žemiau kelių, ant juos
tos dryžiuolė milinė vos tik iki juostai, ant 
galvos balto milo skrybėlė, dar plunksna; 
kad eidavo tai nieks sū juo nesusilygindavo. 
Plaukai nukirpti sulyg naujausiai madai, 
ūsai užraityti kaip pžio ragučiai., Dantyse 
pypkė p'er pusę sieksnio, 'kurios vienas ga
las dantyse, kitas galas kišeniuje beilsi, o 
durnai tik eina tai iš burnos, tai iš kišenjaus.

Be jo neapsieidavo nei vienos gužynės, 
nei vienas jaunimo susirinkimas. Kur tik 
Jurgis buvo — ten Visko buvo. Būdavo sė- 
sią, Jurgis į bedugnę statinę ir 'kviečia mer
ginas išpažinties ir atgailos; tai kibirą su 
[smala; kuria seniau žmonės ratus tepė, ant 
stiebo pakėlęs padegdavo. Tai vėl kitokių 
šposų pridirbdavo, net sunku čia visus ir 
išvardyti.

Dabar jau viskas praėjo. Žmogus pa
seno, viskas persimainė. Jau prabėgo jo 
linksmosios dienos, vargšą prispaudė viso
kį vargai, ir j'ie daug sveikatos jam atėmė, 
ir seniaus linksmą, šypsantį'‘ir lygų^veidą 
sutraukė* ir išmargino stambiomis raukš
lėmis. '

(Bus daugiau)

DR. D. ŠLEŽEVIČIENĖ 
nesenai atvykus iš Lietuvos sy
kiu su V. Venciene, kaipo atsto
ves Lietuvos našlaičių šelpimo 
organizacijos, Lietuvių Moterų 
Globos Komiteto. Jbdvi renka 
aukas našlaičių užlaikymui ir la
vinimui bei mokinimui.

NUEIK, SESUTE
Nueik, sesute;

Kur girios slaptingos, 
Išgirsi aidužį

Dainelės graudingos.
Nueik, sesute;

Kur milžinų kapai, 
.Klausyk kaip slaptingai

Sudrebės ten lapai.
Nueik, sesute,

. Kur .upės čiurlena,
Ten amžina tyla •

Slaptinga gyvena.
.Nueik; sesute; '

Kur jūrės banguoją
Nejausi nei širdis

Ko liūdnai dejuoja.
Nueik, sesute,

Kur šilas žaliuoja,
Išgirsi kaip audros

Slaptingai dejuoją;
Nueik, sesute,

i Kur kryžiai marguoja, 
Išgirsi našlaitę

Kaip graudžiai dejuoja.
> J. Gogelis, b
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ATSIRADIMAS, TURTAI, ŽMONĖS

Žvaigždė* kuria* Mes Tankiai Matome Parengė K. S. K,

(Tąsa iš pereito num.)
CAN1S MINOR-MĄŽAS1S ŠUO < 

f''ANIS Minor, arba Mažesnysis Šuo, su- 1 
lyg mitologijos, buvo vienas iš tų šu

nų kuris ėjo sykiu su milžinu medžiotoju ! 
Orionu į medžioklę, įr nuo to jis kartais • 
buvo vadinama “Oanis Orionis”, arba Orio- 1 
no šuo.

Burritt mano jog Egiptėnai buvo išra
dėjai šios konsteliacijos, ir kadangi ji visa- 1 
da teka biskelį pirmiau Šuns žvaigždės, Si
rijaus, kurio, tam tikroj metų dalyj buvo : 
labai baiminamasi, Mažasis Šuo tinkamai 
perstatoma kaipo mažas sargybinis sutvė
rimas, duodąs ženklą kaipo ištikimas sar
gas apie kito atėjimą.

Eufrato klonyje jisai matomai buvo 
laikomas vandeniniu šuniu, delei to kad jis 
stovi krašte Paukščių Kelio, kuris senovės 
žmonių buvo pefsistatoma dangiška upe.

Mažasis Šuo buvo 'bendrinama su Egip- 
tėnų dievu Anubis, tečiau abelnai Sirijus 
subendrinta su ta šungalviška dievyste.

Nekurie mano jog Mažasis Šuo buvo 
skalikas Dianos' ,pasižymėjusios mėgėjos 
medžioklėj. Kiti mano jog jis atstovauja 
ištikimąjį šunį Maerą, kuris prigulėjo Ika
rui, kuris padėjo jo duktęrei Erigonai su
rasti. jos tėvo kapą. Taipgi buvo manoma 
jog jis perstatė Helenos mylimąjį šunį, žu
vusį Epire, kuriam ji išmeldė Jupiterio 
vietos danguose, ir taipgi sakoma jog tai 
buvęs vienas iš Aktaeono šunų kuris sudra
skė savo poną po to kaip Diana pavertė jį 
į briedį. Schiller manė jog tas pavidalas 
perstatė Velykų Avinėlį.

Tradicinis užsilikęs pavidalas Mažojo 
Šunies perstato jį kaipo gerai išlavintą na
mų šunį, priešingai baisiam atvaizdžiui Di
džiojo Šunies, kuris abelnai perstatoma tu
pįs ant paskutinių kojų, su žvaigžde Siri
jum liepsnojančiu jo plačiai išskėstose žio
tyse. ,

, ši konsteliacija buvo. įkergta’į didžią
ją figūrą Liūto konsteliacijos kokią žinojo 
Arabai, tečiau jie vadino ios žvaigždę Pro
cyoną, tos konsteliacijos didžiausį žiburį, 
“pirmtakunas Didžiojo Šunies”, ir “pabliu
rusių akių Sirijvfs”. Sulyg Gore,« Arabai 
Procyoną taipgi vadino “Sirišku Sirijum”, 
kadangi ji nusileidžia Sirijos pusėj.

Romėnai kartais tą konsteliaciją vadi
no “Canis”, arba “Catellus”, kas reiškė 
“mažytis šuniukas.”

Ptole’mius priskaitė Maž. Šuniui tik 
dvi Žvaigždį,. Procyoną ir Gomeisą, ar Go- 
melzą, kuomet Burritt’o ir Argelandero ap
rašuose ir mapose parodoma keturiolika ir 
penkiolika žvaigždžių tarne^ būryj.

Toji konsteliacija visą pažymę turi nuo 
savo pirmojo didumo žvaigždės Procyono, 
vienos iš žingeidžiau'sių žvaigdžių danguo
se. ' ' 1

Abu ir Sirijus ir Procyon matomai per
davė senovės žmonėms mintį apie ugnį ir 
didelf 'karštį ką šunų dienos mums dabarti
niu laiku primena.

Allen sako jog Procyon buvo “žvaigž
dė plaukiančio vandeninio šunies”, minimo 
Eufratiškuose cilinderiuose, ir kad Hervey 
salos .gyventojai Procyoną vadino savo die
ve Vena.

Rašytoja Martin kalbėdama apie Pro
cyoną sako: “Po teisybei ji yra gražiausia 
žvaigždė, ir yra tik šešta paeiliui iš pačių 
skaisčiausių matomų musų erdvėse žvaigž
džių. Ji yra pažymiai skirtinga nuo kitų, 
kadangi yra vienatinė tarp gražiųjų žiemi
nių žvaigždžių grupės lengvai nuspalvuota 
geltonumu. Ji yra viena iš Siriškos klasės 
žvaigždžių, tečiau kiek daugiau išsivysčius 
negu Sirijus, ir pradeda įgauti auksinę spal
vą kas reiškia jog ji ineina į gyvenimo lai
ką į kokį Kapellą ir saulė jau gerai inėję.”

'■Al-Sufi, pasižymėjęs Arabas astrono
mas, savo Aprašyme Nustatytų žvaigždžių, 
parašytame 10-me amžiuje, pamini sekančią 
legendą apie tas dvi Šunis žvąigždes: “Al- 
abur (Sirijus) ir Al-gumaiša (Procyon) bu
vo dvi seserį Suhailo (Kanopus konsteliaci
ja). Kanopuš vedė Rigel, ir tuoj po to, už
mušęs savo žmoną, pabėgo linkui Pietinio 
Poliaus, bijodamas savo seserų keršto. Si
rijus sekė paskui jį skersai Paukščių Kelią, 
tečiau Procyon pasiliko užpakalyje ir verkė 
Suhailo iki jos akįs apsilpo.”

„Sulyg Dr. ElkinS; Procyon yra devyni 
ir pusė šviesos metų atstu nuo musų siste
mos, ir Vogei tikrina jog ji artinasi prie 
musų su greitumu šešių mylių-į sekundą. 
Apskaitliuojama jog ji išduoda šviesos nuo 
trijų iki astuonių sykių daugiau negu mu
sų saulė, ir ji turi trylikto didumo draugę, 
atrastą 1896 m., keliaujančią aplink ją pe
riodu apie 40 metų.

(Bus daugiau)

Grekų reikšmė Procyonui yra “prieša- 
_ kyje šunies”, Latiniškai “Antecanis” arba 

“Antecanem”, delei jo‘tekėjimo pirm Siri- 
. jaus. Kaip Sirijaus tekėjimas buvo perser

gėjimu Egiptėnams apie ateinantį užtvini
mą Niliaus, taip pasirodymas Procyono, 
Mažojo Šunies spindulių persergėjo juos 
dar pirmiau apie tą užeinantį svarbų nuo- 
tikį. Babilonėnai žinojo Procyoną po var
du “Bello Skeptras”.

Šiose dviejose konsteliacijose, Didžio- 
• jo ir Mažojo Šunies, mes" turime gerus pa

vyzdžius apie praktišką naudingumą kokį 
žvaigždės lošė kasdieniniame gyvenimė se
novės žmonių, ir iki tam tikro saiko mes 
matome priežastis delei kurių žvaigždės ga
vo tokius ar kitokius vardus, kurie kartais 
matosi esą visai absurdiški. Čionai, kaip 
ir daugybėj kitų konsteliacijų, nęra jokio 
panašumo žvaigždžių sustatė į tuos pavida
lus kuriuos jie perstato. Mažojo Šunies 
konsteliacijos žvaigždės, su pora tik bent 
kokios vertės žvaigždžių, reikalauja didelio 
įsivaizdinimo sudarymui iš jų šunies .pavi
dalo ; tečiau kuomet perpranltam tą svdTbą 
kaipo persergėtojų ženklų patalpintų dan
guose visų matyriiui, tuomet suprantam rei
kšmę ir tinkamumą vardo tai konsteliacf- 
jai.

Horatius, savo garsiojoj Odijoj į Mae- 
keną, prikergia Procyonui ugninį pobūdį 
kokį visi turi priskyrę Sirijui. Jis rąšo: 
“Dabar Procyon liepsnoja šu didžiausia Ug
nimi”. Taikydamas tą sakinį poezijoj, iš
versdamas Angliškai Gladstone išsireiškia: 
“Dangus įkaito nuo Procyono spindulių.”

NAUDINGOS KNYGOS
MOKSLIŠKI—ISTORIŠKI RAŠTAI

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai — šaltinis senovės 
amžių didžiųkultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su paveikslais.- Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ....................$1.75

Kas Slepiasi už Žmonių Pasakų —įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir,žmonių prietaringos pažiūros 
į tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
diėvų. Parašė K. S. Karpavičius. 156,pusi. . . 
Drūtuose audimo viršeliuose ........................... ..........

Rusijos Moterų ’’Mirties Batalijono” Vedėja Marija, . 
Bočkareva. jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. ' Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .............................. ,......................$1.25
Audimo apdaruose ......................................................$2.00

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuviu kraštuose. Su, paveiksląis.

' Parašė J. O. Sirvydai. Pusi. 208 .......$1.00
Drūtuose audeklo apdaruose .................................. $1.50

Filosofijos Straipsniai — žeigeidžiausi filosofijos raš
tai {vairiuose klausimuose. Parašė' V. J. Budrikes.
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 ,.$1.00 
Audimo apdaruose .............. ...................... $1.75

Mohamedo Kelionė į Dangų ir kiti svarbus raštai:
Ar mėnulis nupuls ant žemės? Kaip Toli nuo Že-

• mės -Dangus? Ar turi žmogus Dūšią? Kam Žmo
gus gyvena? Kur prasideda Diena; Kodėl žiemą , 
Šalta-; Mažas ir Didelis Mėnulis; Saulinė Planetų 
Šeimyna. Parašė K; S. Karpavičius. 126 pusi._.50

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa
veikslėliai: Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K, S. Karpavičius. Su paveikslais.
Knygelė turi 94 puslapius...........................................35c

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis* apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55.......>..........

Teisybės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra. bu- 
bus Lietuvių pr&botė. Parašė J. O: Sirvydas; Vi
so puslapių yra ,35.........................

POEZIJA. IR BELETRISTIKA
Trimitas — daili knygelė įvairių patriotiškų, roman

tiškų ir juokų .eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
Puslapių. 144 ..................................

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir dekla
macijų. knygele. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 172/ ...................-.............

Tautos Vainikas -— Knyga Antra. Eilės įvairių au
torių.' vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. ‘Pusi. 144 ........ '.____

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus, eilių rinkinis. Patašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
žalia spalva. 80 puslapių....... ...............................

Ašaros ir Džiaugsmas ’-r- Rinkinis įvairių eilių tin
kamų visokiam reikalui ir šiąip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 1107 ......... ........................

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pušį. 43 ......

TEATRALIŠKI VEIKALAI ,
Veidmainystė .ir Meilė — garsi klasiška' 5-kių aktų 

tragedija-drama. Parašė Schiller (su jo paveiks
lu). Liuosai vertė P. Norkus. 182 pūsi.......

Rytų Pilis — Drama penkiuose aktuose, Į4 atidengi
mų. Parašė Henry Wood. Vertė B. Skripkaus- 
kiutė. Pupl. 67 ....... t......... ...........

Grafas Kaimiečio Bernu — šešių aktų komedija su 
dainomis ir šokiais. Parašė F. Krawcowicz. Ver
tė Ž. Bagdžiūniutė. Pusi. 50 ..... ..<7-.........

Baton Kritęs Sausas Nesikelsi — Koiūedija garsaus 
Francuzo Moljere, perstato turtingo kaimiečio bė
das' apsivedus su panaite. 'Visai tinka Lietuvių 
scenai. Vęrtė Šarūnas. 4Pusi. 54 ...............

.Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios krikščionybės iį pagonybės kovos su ja. 
Viename akte. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.....

Užkeikta Mergelės — Sceniška pasaka, keturių ak
tų. šešių atidengimų. Parengė V. J. Pietaris: La

ibai lengva lošti: 35 pusi.....................

- “ D I R y A ”
7907 Superior Aye- Cleveland, O-

.75
$1.25

Tirščiau žmonių apgyventa iš 
T. R. R. žemės juostos tik siau
ra juostelė išilgai įvardinto Ver- 
chneudinsk-Chabarovsk gelžke- 
lio ir šonas į pietus nuo to gelž- 
kelio. Bet ir čia gyvenama tik 
tarpukalniuose, slėnyse, Stepuo
se, prie upių, prie ežerų. Gy
ventojai čia trejopi.

Senovinė piemenų tauta — 
B urėtai, išdalies Tungusai, nuo 
amžių apimtuose Stepuose tebe
gano savo bandas galvijų, avių, i 
ožkų, tebej odinė ja savo mažu- < 
čiais, kaip žemaitiški, žirgeliais, < 
tebesimeldžia savo dievui Bud- j 
dai ir kitiems dievaičiams, švie
siems ir tamsiems, savo gražio- j 
se, nepaprastai statytose, spal- j 
vuotose žinyčiose-dacanuose. Sa- i 
vo trobas-jurtas iš suveltų 'kau
rų tie laukiniai žmonės taipgi 
kasmet kilnoja į vasaros ir žie
mos ganyklas; jų galvijai gano
si kiaurus metus.

Išilgai Chinų Respublikos sie
nos, būtent išilgai Mongolijos 
ir Mančžu-rijos proviricijų ežių, 
ir apskritai patogesnėse vietose, 
savo “stanicose”, kaip okolicose 
Lietuvos bajorai, laįkosi kazo
kai; jų tėvų tėvai yra apėmę šį 
kraštą Rusijos Imperijai ir bu-, 
vo apgyvendinti čia to krašto 
sienų saugoti; dabartiniai gi ka
zokai čia virtę paprastais žem
dirbiais: Rusijos valdžios pada
linta kiekvienai jų šeimynai po 
30 dešimtinių žemės.

Tarp kazokų stanieų ir bure- 
tų ūlusų įsispraudę sodiečių kai
mai : tie sodiečiai tat minėtų ka
torginių vaikų vaikai; jiems Ru
sijos valdžios irgi buvo paskir
ta  ̂žemės, bet tik po 15 dešimti
nių šeimynai.

Ariamos žemės bąįgi nedaug 
nei kaimuose, nei stanicose; 
daugiau ganyklų, pievų ir miš
kų. Striuka vasara, didelė kai
tra, lietaus štoke, vėlybu pa
vasario šalnos, ankstyvas rude
nio sniegais gadiną derlių. Re
tai kur žemdirbiui pakanka sa
vo duonos ; dar rečiau kur at
lieka jos parduoti. Pastaruoju 
laiku ėmė maitintis duona ir 
buretai, net oročonai. Duonos 
reikalingi, žinoma, ir visokių ka
syklų darbininkė! ir miestų gy
ventojai. Prieš pasaulinę karę 
pristatydavo į šį kraštą grudų 
ir miltų bent penketą milijonų 
pūdų iš Sibiro vakartį. Dabar, 
kilulą Rusijoj baisiam badui, ga
benama miltai iš Mančžu-rijos.

Kokie čia miestai galima su
prast nors iš to kacf T. R. R. .so
stinė Čita turi vos 45,000 gyven
tojų; prieš pasaulinę karę buvo 
jų gangreit dukart daugiau. Ki
ti miestai dar mažesni; ir tų pa
čių vos. tuzinas tėra. Pirklyba 
menka; tik brangiųjų kailiukų 
— lapių ir voveraičių, sabalų ir 
gamoštajų — parduodama sve
tur, ypač į Maskvą;') užsienius, 
į Chiniją, išsidangina ir iškasa- 
masai auksas. Pramonė dar 
menkesnė; tik savo viduriniams 
reikalams. Didelių fabrikų kaip 
Amerikoj, čia nėra. Yra pusė
tinų dirbtuvių degtinei virt ir 
alui daryt, miltams malt ir len
toms pjaut; yra dirbtuvėlių iš
dirba odoms ir kaurams iš vilnų 
velt.

Tečiau čia krąšthš visokiario-, 
pu kasyklų, ypač aukso kasyk
lų, Kasmet iškasama maždaug 
750 pūdai aukso, kitoniškai sa
kant, arti 15,000;000 aukso rub
lių: *

Tik deja, pasaulinė karė, Ru
sijos revoliucija, naminė karė, 
karė tarp abiejų buferių — Vla
divostoko ir,. Čitos — galutinai 
sunaikino T. R. R. šalyj visą 
ūkę, pirklybą, pramonę, šią va
sarą jau ir čia apsireiškė badas. 
Dabar sunku uždarbis susijieš- 
kot. Randasi bedarbių darbi
ninkų. .

>Todel sunku gyvent čia ir Lie
tuviams. Bet ir išvažiuot nelei
džiama. Motiejus Čepas.

Kokiu Tikslu Lietuvos 
Viešnios čia Lankosi

"Lietuvių .Motęrų Globos Ko
miteto tikslu yra globoti našlai
čius taiip musų kovotojų kritu
sių už Lietuvos laisvę, taip lygiai 
ir tų žmonių kurie žuvo Didžio
joje Karėje arba dingo ištremti 
j Rusiją. Be tų, taip pat pri
imama į prieglaudas ir šiaip naš
laičius likusius be tėvų ir be glo
bėjų. Komiteto rupesniu yra 
kad našlaičiams butų suteikta ne 
tik pastogė ir maistas, bet 'kad 
iš jų būtų geri žmonės ir savo 
karšto piliečiai. Todėl kreipia
ma jie į įvairias mokyklas. Ko
miteto prieglaudose yra ir ama
tų mokyklos, yra taip jau ir dir
btuvėlės, k. t. dailydystes, mer
gaičių rankdarbių, ir tt. Šitais 
tikslais darbuodamasi, L. M. G. 
Konntetas turi nemaža paramos 
Lietuvos visuomenėje. Kadangi 
ta visuomenė pati yra labai sun
kiose sąlygose tat ir teikiamoji 
jos parama ne tik nepadėngia 
kasdieninių kad ir labai susiau
rintų reikalavimų, bet nekartą 
palieka prieglaudas tokioj padė
tyj kad išsilaikymo ir t duonos 
klausimas buna krūtingas. To
dėl tat L. M. G. Komitetas ir 
pasiryžo atsikreipti į Amerikos 
Lietuvius neabejodamas kad ras 
juose pritarimo taip svarbiam 
darbui kaip auklėjimas busimų
jų musų bendros Tėvynės pilie
čių.

Lietuvių Moterų Globos 
Komiteto Atstovės:

D. Šleževičienė, 
V. V. Vencienė.

294 Eighth Av. New York City

i LOUIS EISENBERG ; 
■Turi Geležinių Daiktų, Pelių,' 
' Kvarbų, Varntiių, Cinuoja, 1 
J Lieja ir Stogams dangalų i 
; 1169 East 79th SU N. E. ] 

Princeton 1387-K

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro- 
džius ir viso- 

įkius auksinius 
[ir deimantinius 
'dalykus ir mu- 
zikališkus ins

trumentus.
6402“ SUPERIOR AVE.

butų, bet nėra 
geresnio kai na
mie darytas.
Superior Home .♦ 

Supply
6-101 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O.
STIKLAI, MOLINIAI 

INDAI IR PUODAI
Raugas - ir Apinės 

Speciališkumas.
8707 BUCKEYE RD.

uEROVės skYRIUo
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

*f kMlMy.

KMOdg *»rl»!*!■** ir

•▼arte* Matya*! ir ImUI

tarpiais atvirai ir laimi 
pargrlidaatL

STRAIPSNIS V.

KŪDIKIO APRŪPINIMAS 
IR PENĖJIMAS

Penėjimas Krūtimis
Gamta parėdė kad kūdikis butų _ 

nimas krūtimis; todėl motinos pienas 
yra geriausias kūdikiams penėti mai
stas. “ 
atngas 
griebti 
galima 
timis.

pe-

Motina -turėtų dėti visas pas- 
žindyti savo kūdikį ir nesi- 
bonkos iki viskas kas buvo 
tapo padaryta penėjimui kru-

Penėjimas iš bonkutes
Kuomet krūtyse pieno nėra" 

reikia stvertis bonkutes. Kad 
metodą butų pasekminga, reikia la
bai atidžiai rūpintis pasirenkant tin
kamą pieną ir jį prirengiant, į ką in
eina daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 
maistą, tas dalykas yra švarumas. 
Visi indai del mieravimo, šildymo, 
maitinimo ir penėjimo turi būti ste
rilizuota verdančiame vandenyj pirm 
vartojimo. Be to yra svarbu kad vi
sokis mieravimas turi būti atlikta 
atidžiai kad gavus geriausių pasek
mių iš vartojimo maisto. Jei seksi 
paatrimą čionai paduotą, išvengsi 
daugelio bėdų.

Pasirinktas maistas 'turi būti gry
nas, švarus pienas, atatinkamai at
mieštas sulyg kūdikio amžiaus. Pa
saldintas kondensuotas pienas yra 
idealis kūdikiams maistas (Jei to kad 
jis švarus, vienodo sudėjimo, lengvai 
suvirškinamas ir visada gatavas var
tojimui atmiešti tik su virintu vande
niu.

tada 
šita

Kaip viršuje jau buvo rašyta, daž
nai pasitaiko kad motinos neįgali pe
nėti kūdikio savo krūtimis, ir tada, 
suprantama, reikia parūpint kuri nors 
kitą maistą. Ir geras, grynas, svei
kas karvės pienas, tinkamai sumaišy
tas su reikalingu kiekiu geriausio cu-'

Tas žmogus kuris išrado šį patentą 
buvo du sykiu operuotas nuo kylos, 
taipgi bandė dėvėt visokiuą diržus ko
ki tik iki šiam laikui išrasti, vienok 
niekas negelbėjo. Per daugelį metų 
ligos nukankintas, atrado naują sis
temą kylos arba patrūkimo gydymui. 
Aš nesiūlau išbandymui gyduolių, nes 
žmonės kurie turi šią naują sistemą 
nepaiso apie išbandymus bet su džiau
gsmu užmoka, ir kitiems rekomenduo
ja. Čia nėra reikalo meluot.

Delei persitikrinimo meldžiu kreip
tis ypatiškai, arba laišku indedant už 
2c štampą atsakymui, žemiau paduotu 
adresu: (13)

J. F. RICHARD
131 Walnut St. Holyoke, Mass.

kraus, yra tokis maistas, pridėta*, 
kiek vandenio. Puikiausias sunJUi- 
šytas parinkčiausio pieno ir geriau
sio cukraus eina po vardu Bord< fm’s. 
Eagle Brand Milk. Per tris gen tk (ar
tės motinos atsidėjo ant šito puik aus 
pieno. Penint jį sulyg nurodymų ‘ji*, 
padaro arčiausj artimumą prie 1J10- 
tinos pieno. ■ 'į, ;

Borden’s Eagle Pienas šiandien a.u- 
klojęs daugelį vaikų, kurių tetai pa, 1 * 
tjs išaugo ant Eagle Pieno, ir kurių' - ' 
tėvų tėvai taip pat augo šitų pienu. 
'70 metais. Kuomet pasvarstai kad 
Borden’s pierias yra vartojamas per 
tris gentkartes, ir vis labiau yra var- • 
tojamas šiapdien, pamanai kad turi 
būti tam priežastis. Ir ta priežastis 
yra ta kad jis įrodė save esant užga- 
nėdmančiu ir saugiu taip ilgai jog 
žmonės turi jame pasitikėjimą.

Nežiūrint kur tu neisi po visą šitą 
šalį,. ir Kanadą, visur gausi tą patį 
Borden’s Eagle Pieną, šviežią ir svei
ką beveik kiekvienojė krautuvėje. .‘SI 
Visais atžvilgiais jis yra vienatinis ' 
saugus pienas, kuriuo gali išauklėti 
kūdikius kuomet nėrą motinos pieno.

Kuomet prisieina reikalas išauklėti 
jūsų kūdikius į stiprius, sveikus vy
rus bei moteris, niekas nėra taip- 
svarbu jų pirmuose gyevnimo žings
niuose kaip maistas. Todėl žmonės 
jau senai pametė eksperimentavę. Iš
mintingi žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pieno nėra, jie nesikvaršina bet- 
tuoj imasi Borden’s Eagle Brand Pie
no. Pasinaudok prityrimu tiek mili
jonų kūdikių per paskutines tris gent
kartes.

Skaityk šiuos straipsnius kas savai
tė ir pasidėk ateičiai.

Garsaus Lietuvių artisto 
A. Žmuidzinavičiaus 
spalyuotos atvirutės

Pasirinkit vardais iš šių: 
Prie darbo ... ........................
Palanga, Naglio kalnas . ... 
Susigriežimas ..........................
Lietuvos Ežerai ......................
Dravės ................... .
Regėjimas .......... ......... ..

, Nerys ......................
Giedras Vakaras ....................
Tyrinėjimas ............................
Liūdnas Kraštas ....................
Kauno Apielinkėse Vasarą ... 
Palanga. Jajuryje ................
Nemunas ties Kaunu ............
I šviesią Praeitį ............ ..
Murmano Kraštas ................

Pinigus siųskit sykiu su užsakymu. 
Galima siųst pačto markėmis.

“DIRVA”
7907 Superior Av. Cleveland, O.

Svarbiausia
Užduočia Kiekvienos 

Motinos
Jeigu ji negali žindyti savo kūdikio 
turi surasti maistą, kuris patiktų jam 
ir padarytų jį raudonu ir sveiku kūdi
kiu.

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK} '

buvo išmintingai pasirinktas ir saugiai naudo
jamas beveik per 60 metų tūkstančių motinų, 
kurios negalėjo žindyti savo kūdikių.

Prisiųskite šitą apgarsinimą 
į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pata
rimus ir nurodymus, kaip ji 

k vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui. Taipgi ir puikią kū- 

gjKŽK dikių knygą.

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00; 
Lietuvoje $8.00.

■ NAUJIENOS
1739 S. HalstecLSt. Chicago, Ill

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

itfiri MĮMS j /siminęs, -NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mane. Aš gydau
visas špeciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL- Tį=l|HaB • VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ, ŠIRDIES, GERKLES,

** NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN-
DULIŲ, ELEKTROS ir savo modernių paskiausių MEDIKALIŲ ir ELEKTRIŠKŲ gydymų pasveik
si greičiausiu galimu laiku. *

Paslaptis mano pasisekimo yra mario 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 UŽSISENEJUS1Ų LIGŲ .vyrų ir moterų duoda man progos jų pagydy
mui ir mano pasekmės yra pilnai užganėdinančios kiekvienam.
Ar esi suiręs sveikatoje? A^ik 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 pasveiksi! 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 išeigos j Standard Teatrą ir

Standard Theatre Bldg.
NEDĖLDIENIAIS 10 IKI 1. 

važiuok ant Trečių Grindų.
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UŽNUODYTA PLUNKSNA
Iš Arthur B. Reeve—Vertė Atos.
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ietuvių artisto 
dzinavičiaus 
os atvirutes 
is iš šių:
..............................   5c
io kalnas ......... 5c

...... ..................... 5c 
ai ............... 5c
................................ 5c 
................ 5c 

5c 
ras ....................... 5c
.......... . ................... 5c 
tas ........................ 5c
kėse Vasarą .... 5c 
iryje ..................... 5c
Kaunu ..'...... 5c 
dtį . .......... 5c 
ištas ............ ■ .. 5c
sykiu su užsakymu, 
pašto markėmis.

IRVA”
Av. Cleveland, O.

)©©©©©©©.
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Ty (Tąsa iš pereito num.)
“Tai buvo, laiškutis nuo artisto Turs- 

tono, kuriame buvo pranešama adresas 
Bonkurienės namų. Jus turbut apie jį gir
dėjote. Jis norėjo gauti patarimo nuo dak
taro Diksono apie kokias tai patentuotas 
gyduoles nuo galvos skaudėjimo. Maniau 
kad tas laiškutis gali būti geras reiškimas 
ir paprašiau daktaro Diksono man suteik
ti .savo 'atsakymą. Bet dabtaras paaiškino 
kad jis neturįs nuorašo savo atsakyme. 
Ant kiek jis prisimeną, vienok, jis rašęs kad 
minėti yaistai neišgydytų galvos skaudėji
mo, o jei ir išgydytų tai žymiai susilpnin
tų širdies plakimą, kas butų labai pavojin
ga. Jis saikosi nesiuntęs jokio recepto. Po 
teisybei jis manęs kad tai buvę skymas gau
ti iš jo patarimą uždyką, ir atsakęs tik to
dėl kad manęs jog Turstonas su (Vera susi
taikė. Vat aš ir negaliu rasti to Turstono 
laiško. Jis dingo.”

Mes žvilgterėjome vienas į kitą nuste
bę- / .

“Bet jei Diksonas ką galvojo’ prieš Ve- 
rą tai kam jis pasiliko šitą jos laišką. Ko
dėl jo nesunaikino?” balsiai argumentavo 
Kenedis.

“Taigi, tas irgi mane stebina”, pridu
ri Lelandas. “Ką manai, maž kas nors čia 
įsilaužė ir pakeitė Turstono laišką šituo lai
šku Veros?”

Kenedis žvilgsniais vartė laišką nebe
sakydamas nieko. Paskui jis pratarė: “Ar 
galiu aš jį pasiimti?” Lelandas sutiko ir 
net apsiėmė gauti keletą pavyzdžių Veros 
rankraščio.' Gavęs tuos ir minėtą laišką, 
Kenedig gryžęg namon dirbo iki vidurio 
nakties.

Sekantį’rytą gavome žinią nuo savo se
no draugo iš New Yorko kad jis suradęs 
Turstono gyvenamą-vietą, bet pats Tursto
nas tenai nebunąs jau kelinta diena. Esą 
jis išvažiavęs į Maine valstiją piešti pavei
kslų. Jis turėjęs daugeli skolų, bet jas vi
sas atmokėjo šiulerinė advokatų kompa
nija Kerr ir Kimel. Kenedis tuoj telegra- 
gavo šiai kompanijai ir reikalavo tikrojo 
adreso Turstono, kur jis dabar randasi.

Suradimas Veros laiško neikiek nepa
judino daktaro Diksono. Jis užsigynė buk 
niekad nėra gavęs panašaus laiško nuo jos, 
nors gavęs vieną nuo Turstono ir pasiuntęs 
atsakymą į ♦Bonkurienės namus Turstonui 
induoti. Sutuoktuvės su Vera buvę per- 
traulfta -dar pirm žinios apie jo susižieda- 
vimą su Alma. Turstono jis veik visai ne
pažinojo: Diksonas žinojo visas persisky
rimo smulkmenas ir nėikiek nebijąs Tursto
no. Kaslink Veros laiško, jis keletą sykių 
griežtaPužsigynė buk jis jo negavęs.

Kenedis bepapasakojo Vilardams apie 
naują laišką. Rūpesčiai jau pradėjo atsi
liepti ant Almos ir todėl tėvas ją patylomis, 
kad reporteriai nepajustų, išsivežė į savo 
ūkį. Postis jam žymiai prigel'bėjo atvažiuo
damas uždarame automobilyj vieną vakarą 
ir išvesdamas Vilardus už miesto. Jie jam 
tikėjo ir jis mandagiai ir atsargiai elgėsi. 
Nors niekad nesišavo pirmyn, bet sekė by
lą atidžiai ir rašė Almai ant dienos po du 
ilgu raportu apie dalykų stovį.

Pats Kenedis dėjo visas pastangas su
ardymui dingusio artisto Turstono, kuris 
apleidęs Danbridžį, regis, dingo kaip van
denyj. Visa Naujosios Anglijos policija 
buvo ant pėdų ir jieškojo.

Iš pletkų dažinojome kad Turstonas 
buvo draugai su Posčiu pirm to negu Dik
sonas susipažino su Vera, ir man regėjosi 
kad jis Turstoną bando apsaugoti, dažino- 
jęs kad Kenedis jo jieško. Bet visgi man 
Postis patiko, nes jis labai nėriai ir gabiai 
patarnavo Vilardams kuomet tik reikėda
vo išpildyti ką slapto, 'ko kiti neturėtų žino
ti, ypač laikraščių reporteriai.

Taip mes pralaukėme dvi dienas ne
gaudami jokių žinių apie Turstoną. Aiš
kiai matėsi kad Kenedžio kantrybė baigia
si. Vieną dieną buvo gandas kad Tursto
nas randasi Maine valstijoj, kitą kad Ka
nadoj, bet antgalo susilaukėme linksmos ži
nios — kad jį sugavo New Hampshire, areš
tavo ir neužilgo prisius pas mus.

Gavęs tą žinią Kenedis’prisipildė ener
gija.' Jis tuoj suruošė slaptą pasimatymą 
Vilardo namuose su artistu kaip tik tas at
vyks. Senatorius su duktere irgi atvyko. 
Niekam nebuvo nieko sakyta apie Tursto
no atvykimą. Tik buvo dar pakviesta pro
kuroras su laiškučiu ir amonijos stiklu po 
tinkama apsauga. Žinoma, ir Lelandas at
vyko. nors Diksonas pats- negalėjo. Postis 
irgi buVo labai linksmas draugėje su Alma, 
nors gryžus Vilardams jis nudavė pametęs 
viso žingeidumo byloje. Bonkurienė buvo 
ganėtinai sveika atsilankyti ir net dakta
ras Vaiturtis prisimygęs reikalavo paveli
jimo būti. Jį atvežę ambulansu iš ligonbu- 
čio. Visi susirinko net prieš valandą kuo
met turėjo ateiti traukinis atvežąs Tursto
ną. w

Čia buvo susirinkę ir susirūpinę Dikso
no draugai ir priešai, nekantriai laukdami 

’kada Kenedis pradės išdėstinėti Diksono 
kaltę ar nekaltybę.

“Daugeliu atžvilgiu šita byla yra indo- 
miausia iš visų kurias turėjau”, pradėjo Ke
nedis pasakoti. “Taigi pradėkime nuo su
dėjimo faktų kaip jie mums yra žinomi.

“Pirma, pasvarstykime apie nunuody
tą moterį. Kemšasi galvon pirmučiausia 
klausimas ar Vera buvo nunuodyta, ar pa
ti save nusižudė. Tikiuosi kad patįs sura
site atsakymą sekdami mao npapasakoji- 
mą. Kaip žinote, Vera Lytutė du metai at
gal buvo p^nia Turstųnienė, Abuį ir vyras 
ir žmona, buvo gana jausmingi žmonės, o 
jausmai dažnai esti vieškelis į persiskyri
mo teismą. Taipmutiko ir čionai. Tursto- 
nįeriė aptiko kad jos vyras perdaug indo- 
maujasi kitomis moterimis. Ji užvedė by
lą New Yorke, o jam pašaukimas tapo in- 
teikta pietinėse valstijose, kur jis tuo lai
ku buvo. Taip bent reiškė Turstonienės 
advokatas teisme.

(Bus daugiau)
Lietuviškai-Angliška. ir Angliškai-LieturiškaB

ŽODYNAS
Didžiausias turtas žmogui, kuris jį turi, Amerikoj gy
vendamas. Telpa jame visi žodžiai ir vieni prasideda 
Lietuviškai, kita dalis Angliškai, kada katros kalbos žo
džio reikia, tame skyriuje ir randi. Važiuojančiam j 
Lietuvę, būtinai reikėtų jį turėti, kad neužmiršai Angliš
kos kalbos, kuri čia Amerikoj buvo naudinga. Jis bus 
jums didelis pagelbininkas. Be jo nei vienas parvažia
vęs Lietuvon negalės apsieiti, nes tenai bus reikalų su 
Anglija, su Amerika ir jų atstovais. Kurie patįs nesi- 
naudosit, parvežkit saviškiams, nes Lietuvoje žmonės 
labai užsidegę Anglų kalbos mokinimus!.
Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais $10.00
Tas pats, gera morokko oda, labai drūtas'........... Sll.M

507. Žemių dulkės. Apysaka parašyta M. Radzevičių.
tės. Yra viena iš geriausių, svarbiausių ir pa
mokinančių pasakų. Vertč Dr. V. Kudirka. Ply
mouth, Pa. 1901, pusi. 228............. ..#...............   50r

8212 Barbora Ubrika, arba klioštoriaus Jėzuitai 50 
..24 Ben-Hur, Apysaka iš Jėzaus laikų .. p. 472 1.25 
3002 Aritmetika ......................   P- 104 40
5126 Apeigos Rymo Katalikų Bažnyčios .. p. 188 60

Reikalaukit “Dirvos” Knygyne

I '

NAUJIENA VISIEMS MOKSLĄ MYLINTIEMS
( “ARTOJAS” pradedant su Lapkričio mėnesiu spausdina labai

1 *• žingeidų veikalą — tokį indomų kaip buvo “Dausų Kolum
bas”. Šis naujas ilgas veikalas yra “Dviejų Laivų Nuotikiai — 
Kelionėse po šiaurės Žemes”. Mes žinom apie savo gyvenamas 
sritis daug, bet nieko nežinom apie šiaurės karaliją kur žiemą ‘ 
per šešis mėnesius būna naktis be paliovos, o vasarą — per tiek 
paklaiko diena be paliovos. Tenai žiemą saulė neužteka visai, o \ 
vasarą viešai nenusileidžia: ji apeina ratu danguje ir vėl pasiro
do rytuose, — Užsirdšykit “Artoją” dabar,' reikalaukit Lapkri
čio numerio kuriame telpa to veikalo pradžia. Užrašykit jį sa
viškiams Lietuvon — tai yra mokslas apie žemę ant kurios me's 
vaikščiojam—stebuklai astronomiškos saulinės sistemos tvarkos^

Amerikoje Metams $1 Lietuvon*$1.25. | Pavienis numeris 10ę.

“ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

______________ ■_____ J

JUOKIS I 

ir Svietas juoksis sy- I 
kiu su tavimi

■ ■ ft
KELK PER NEMUNĄ, 

BERNELI
(Imituota)

Kelk per Nemuną, berneli, 
Aš jauna mergina, 
Aš tau duosiu kaspinėlį 
Ką mane dabino.
Ne, tai permažai, mergele, 
Už tiek nevažiuosi, 
Už tą aš savo laivelyj 
Tau vietos neduosiu.
Kelk per Nemuną, berneli, 
Aš kitką .tau duosiu — 
Aš žinau gražią dainelę, 
Beplaukiant dainuosiu.
Ir tai permažai, mergele, 
Už tiek nesutiksiu, 
Greitai praskambės dainelė, 
Aš nuliūdęs liksiu.
Kelk per Nemuną, berneli, 
Aš duosiu tą rožę 
Ką dabinę man veidelį 
Jos skaistumas, grožė.
Už rožę negaliu kelti,' 
Dailioji mergele, 
Gali sėst į mano valtį 
Jei duosi širdelę.
Nemuno vilnįs sūpavo 
Meilužių laivelę, 
Plaukiant, jie linksmai 

dainavo
Vien meilės dainelę.

Eleonora.
Nuo Juokų Red.: Gerb. Eleo

nora, jei musų atmintis gera, 
pirmą sykį šiame skyriuje už
dainavo. Ir ji apsako tokį da
lyką kurįs čia nuolat apkalba
mas. Bernelis, nors skurdžiai 
vargsta ir mažai naudos turi 
per Nemuną kilnodamas žmo
nes, ir tas tik už širdelę, už mei
lę nori kelt mergelę per upę, vi
sai užmiršdamas apie duoną.

Tasai jaunas bernelis pasiren
ka meilę kaip ir anas jaunas pie
muo Parisas, kuriam trįs dievės 
paskirai žadėjo ir garbės, ir tur
tų, ir galybės,1 o jis pasirinko 
meilę, kuri užtraukė dešimties 
metų karę, kurioje daug žuvo 
gyvasčių, kaip ir dabar pasitai
ko vaidų ir žudysčių del meilės.

Gerb. Vėjas atsiuntė mums 
eiles užvardintas “Mano .Keliai”, 
ir prie jų pridėjo šitokį laiškelį:

“Gert. Juokų Red.: štai siun
čiu eilutes, busiu dėkingas jei 
patalpinšlt.

P. S. Aš šias eiles rašiau la
bai įgretai, skubinau, nes laiko1 
neturėjau; neturėjau kada su
laikyt rymo ir ritmo. Bet tikiu 
kad gerb. Juokų Red. matys ma
no norą ir palinkimą eilių rašy
me ir patalpins jas.”

Bet ot, kaip matot, jo eilės čia 
netelpa. Netilps ir kitu sykiu. 
Jos patilpo, tiesa, į gurbą. To
kių poetų mes daug gauname: 
“Skubiai rašiau, neapdirbau”, tt. 
Tame ir bėda, ir gaila ju'sų dar
bo. Juk eilės turi būti apdirb
tos, surymuotos ir surimtuotos, 
ar tam tikroj formoj gamintos 
kad butų galima talpint. Gerb. 
Vėjo “Keliai” yra tikrai vėjų ke
liai daugelio poetų: jie turi pa
linkimą rašyt, nori but poetais, 
bet visai nestudijuoja eiliavimo 
taisyklių, ir nepaiso ką rašo.

Gailėkit nors popieros jei sa
vo truso negailit vflsi tie kurie 
mėgstat pridėt pastabas: “Sku
biai rašiau, neturėjau kada ap
dirbt.”

Mės andai 'sakėme kad taip 
bus: kad neužilgo bus išrasta jog 
žmogus užmiega kada jį apipuo
la tam tikro® miegacilis ;bakte
rijos, arba juokiasi kada jį api
puola kokios juokacilis bakteri
jos.

štai dabar paskelbta kad reu
matizmu serga žmogus kada jo 
sąnariuose susitaiso savo (kolo
nijas tam tikros bakterijos.

Kolei dar kitas kas nepaskel
bė miegacilų ir juokacilų, mes. 
šiuomi paskelbiame ir reikalau
jame Amerikos Lietuvių Dakta
rų Draugijos pripažinti mums 
tą patentą, o paskui paduosime 
savo atradimą į Tarptautinę Me
dikų Asociaciją.

$
Kuri moteris sąvo pastipusiam 

šuniui paminklą stato, tai pa
čiai mirus šunes ant jos laido
tuvių kauks.

Gerb. Aras, pasiskaitęs gerb. 
Menelaus eiles “Du Pražūtingi 
Daiktai”, tai yra kad brendant į 
vandenį arba į meilę gali pražū
ti, nuo savęs daro štai kokį su
lyginimą:

Meilė yra kaip elektra: Elek
tra iš vienos pusės atlieka nau
dingą darbą: suka mašinas, šil
do, šviečia, bet su ja taipgi žu
do žmones, arba netyčia per ją 
daugelis galą gauna: paėmę už 
'pilnos elektros vielos niekas ne
gali atitraukt rankų iki mirties.

4/
O “Prūsų Lietuvos Kalendros” 

(kalendožius Lietuviškai, 1923 
metams) šitaip apie meilę sako:

Kas yra meilė?
Tėra tik vienas atsiliepimas: 

pasiryžimas mirti.
Tik tą tu tikrai temyli už ku

rį tu kiekvieną akiesmirksnį lin
ksmai ir be apmąstymo savo gy
vastį mirčiai atiduoti gali.

Mėgink save, už ką tu tai da
ryti galėtai — ir tu išvysi kiek 
menk meilės tavyje tėra.

Mėgink save, kas tai už tave 
dary tų — ir tu patirsi koks ma
žas tavo meilės skritulis tėra.

Kaip galiu aš tą mylėti už ku
rį aš nenoriu, jeigu ant to pa
reitų, savo gyvasltį mielu noru 
atiduoti ?

Kaip gali mane tas mylėti 
kurs už mane tą patį daryti ne
nori?

Meilė ir gyvenimas yra vienas 
kitam priešingi. Tam priešin
gai, meilė ir mirtis nuo viens an
tro neatskirtini.

Juozo Vaznio (iš Waterburio) 
nuomone, reikėtų įstatymų ku
rie tam tikrus naminius dalykus 
padaryltų neteisotais po tam tik
ro laiko. Paveizdan, jokiai mo
teriai neturėtų būti valia pri
kaišiot vyrui daugiau kaip sep
tynis metus kad jis užmiršo už
gesint skiepe žiburį ir jis degė 
per visą naktį!

Petras Tataronis (iš Brookly- 
rto) rašo: Mes turim mėnesį ru- 
giapjutį kada pjauna; turime 
rugsėjį kada sėja; turim spalį 
kada linus mina; turim lapkri
tį kada lapai krinta. Trūksta 
tik Medkirčio mėnesio, nes žie
mą tik ir kertama Lietuvoj me
džiai.

Nuo Juokų Red.: Tokio mė
nesio varlio vargu ir sulauksi
me, nes po karės Lietuvos miš
kai smarkiai baigiasi.

Ypatinga kad neit prasčiau
sias žmogelis^ gali pasirodyt at
sakančiu vyru net apsišvietusios 
moteries akyse. Viskas ko reik 
tai pasakyti kad ji yra gražiau
sias daiktas kokį jis kada matė! 
— Rašo Z. Z. (iš Akrono).

žmogus ištiesų yra didelis be
protis, — rašo P. P. — Jis nega
li padalyt kirmino, tečiau dvie- 
vus sau tveriasi tuzinais.

Ir jis dar prideda: žmonės 
labiausia palinkę tikėt tam apie 
ką jie mažiausia žfto.

Mums labiausia patinka tas 
kas mus sugraudina.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE. 
Kamp. E. 55th St. Cleveland. 
Ofiso vai.: 9—1£; 1—5; uždaryta 
seredoj po pietų. Vakarais at

dara nuo 6—8.

CUNARD
Lietuvos Valdžios Privilegija

2,310 LIETUVIU
Gali (važiuot i Ameriką pradedant 
ateinanti Liepos mėnesį. Cunard 
patarnavimas yra greičiausias jūsų 
giminėms atvažiuoti į Ameriką. 
Žmonės turėdami Cunard bilietus 
gali tuoj išvažiuot, nes Cunard lai
vas plaukia iš Europos beveik kas 
diana. Išvažiuojančius iš Lietuvos 
per Cunard Liniją lydi-kompanijos 
Lietuvis atstovas, kuris .palengvi
na visus pasažierio vargus.
Cunard Money Orderiai išmokama 
Lietuvoj greit, saugiai, atsakomai. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštų. 
Tolesnių informacijų kreipkitės į 
šios kompanijos agentą savo mie
ste arba prie artimiausio.

DUOKIT SAVO KŪDIKIUI
TEISINGĄ PROGĄ - 

GYVENTI

Jūsų kūdikis neturėjo nieko sakyti apie 
atėjimą į šį pasaulį. Jus jį čionai at- 
kvietėte ir dabar turite duoti jam tei
singą progą gyventi. ,
Jūsų kūdikio ateities gyvenimas ir svei
kata priklauso nuo maisto ir apsaugos 
kurią jam duodate pirmajame jo'gyve
nimo amžyje.
Gamta parėdė kad kūdikis privalėtų bū
ti maitinamas motinos krbtimis. Bet ne 
kiekviena motina gali maitint savo kū
dikį gamtos šaltiniu. Tada prisieina rei
kalas stvertis penėjimo iš bonkos. Eagle 
Pienas-yra švarus, maistingas, ir lengvai 
suvirškomas ir tinkąs kūdikio penėjimui 
tik atmiešus su paprastu virintu vande
niu.- Jį gydytojai rekomenduoja po visą 
šaįl kaipo geriausį vietoj motinos pieno. 
Jei nežinot kaip vartoti Eagle Pieną del 
savo kūdikio, išpildykit šio paskelbimo 
kuponą, pasiuskit mums, ir gausit, visai 
dykai, pamokinimų jūsų kalboje kaip jį 
vartoti.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

KUPONAS

Pažymėk kryželiu ko nori:
Penėjimo Kūdikių
Instrukcijų Knygos
Pavardė_ ---__ ____ ______
Adresas ________ _________

Lithuanian

“Kas platina ‘Dirvą’ — tas platina Apšvietą”

Nuo Vasario 1

t n corpora red J349

PUBLIC SQUARE

Depozitai
padėti ant arba pnes

Vasario 3 d. pas mus

Society for ,5twinge
in the City of Cleveland

Neš 4% Nuošimti..

“Dek Savo Taupymus
i Taupymų- Banką"

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

“Sandara” talpina daugiausiai gyviausius ir svarbius politinius 
straipsnius,\ gindama laisvos demokratijos idealą. “Sandaroje” 
telpa dauginusia visokių apysakų, eilių, juokų, ir svarbiausių ži
nių iš viso pasaulio. “Sandarai” bendradarbiauja įžymiausi Ame
rikos ir Lietuvos lite ra tai-rašė jai. ’“Sandara” kainuoja.* Ameri
koje metams 92.50; pusei metų 81.25. Lietuvoje metams $3.00/ , 
pusei metų $1.50. Vieną numerį pažiūrėjimui siunčiame dykai. 
“Sandara” išleidžia didelj. Kalendorių 1923 Metams, su daugybe 

visokių žinių ir informacijų — Persiduos tik po 25c.

“SANDARA”
327 E Street :: :: Boston 21, Mass.

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

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyrą, kaip kūdikio 
ir Ruffles 1 pagelbės jums visuomet, ją __
tokia užlaikyti. Svari galvos oda užlaiko plaukus ppiViftig'. 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos. '
Nusipirkite bonką Ruffes savo aptiekoje šiandie už 65o., arba prisiųskite 75q. 
pašto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER & ČO.
104«114 So. 4th St,Brooklyn, N. Y.
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Pusėm Rekordai
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Padarykit Ilgus Vakarus Linksmais 
Su Columbia Rekordais •

Reikalaukit“Dirvos” Krautuvėj 7907 Superior Ave, Cleveland, Ohio'

11a

Imant Šešis Rekordus 
ar Daugiau Vienu ; 
sykiu, Persiuntimą^ 
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Žvirblelis — V. Vaškevičius, Tenoras, dainą, 
šaltyšius — Daina, kvartetas.

Smarkus vyras — duetas, juokinga daina.
Kur bakūžė samanota, — daina, M. Bradunient.

Giesmė i Panelę švenčiausią — Soprano.
Avė Maria —' Cello solo.

Ungarų šokis — Čigonų muzika.
O kur buvai, dieduk mano — duetas, daina

Velnias ne boba — I — juokingas dialogas.
Velnias ne boba — II — monologas.

Mano palvys — J. Papartis, juokinga daina.
Bugalteris — J. Papartis — juokinga.

Draugė — Polka, muziką.
Pamylėjau vakar — A. Kvederas — Baritonas.

Mano laivas — A. Kvederas, Baritonas.
I Sveikatą — Maršai.

Einu per dvarelį — Kvartetas, daina.
Gaila Tėvynės — Muzika.

Per girią, girelę — Daina, kvartetas.
Linksminkimės — Muzika.

Per šilą jojau — daina, kvartetas.
Žydas statinėje — Polka, orkestrą.

Saulelė nusileido — Daina, kvartetas.
Parodos maršas — Benas. <

Rach-ciach-ciach ir Krakoviaku — Armonika.
Po ulicie Motsovoj — Armonika.

Zlote liscie (Auksiniai lapeliai) Mazurka.
Moja luba — Maršas — Armonika.

Vilniaus rūta — daina, kvartetas.
Drinopolis — Maršas.

Kas subatos vakarėlį — Daina, kvartetas.
Nuostabu — Maršas.

Siuvėja — Glemžų Pranė, Monologas.
Po dvigalviu ereliu — Maršas.

Ant vienos galvos — Glemžų Pranė, monologas.
Žuavų Maršas — Benas.

Lietuvo Tėvyne musų. — M. Petrauskas.
Tykiai Nemunėlis teka — M. Petrauskas

Birutė —M. Petrauskas.
Kur banguoja Nemunėlis. M. Petrov as.

Darbininkų Marsalistė — M. Petrausl s.
Sukeikime kovą — M. Petrauskas.

Nemuno vilnys — Valcas, benas.
Sudiev — Mazurka. Benas.

Varpelis — Valcas.
Mano mielas — Polka.

Bum čik-čik — Mazurka.
Dėdienė — Polka — Benas.

Lapunėlė — Polka-Mazurka.
Našlys — Benas*

Kokietka polka ir Klumpakojis — Beno muzika. 
Klumpakojis — Beno muzika.

! Sveiki broliai dainininkai. M. Petrauskas, tenor.
Ko liūdit, ęvctcliai. ■■— M. Petrauskas, tenoras.

Saulelė raudona — M. Petirauska.s
Jojau dieną — M. Petrauskas.

Už šilingėlį — M. Petrauskas, daina.
Šių nakcialy (Dzūkiška daina). M. Petrauskas.

Prieš audrą — Valcas, Orkestrą.
Bangos — Valcas, Orkestro.

Linksmybė — Polka. Orkestrą.
Išdykus mergaitė — Polka. Orkestrą.

Ant bangų — Valcas. Orkestrą.
Kregždutė — Valcas. Orkestrą.

Liuosnoris medėjas
Vėliavos nešėjas

Šalies gražybė —
Žuvininkų valcas

Gražioji Polka —.
Pavasario rytas — Polka.

Kalnų augštumose — Valcas. Armonikų duetas.
Kariškas maršas — Armonikų duetas.

Vilniaus Maršas — Armonika solo.
Audra — Mazurka. Armonika solo.

Raseinių' Polka — Armonika solo.
Kazokas — Valcas, armonika solo.

Saulei nusileidžiant — Valcas. Orkestrą.
Mano mylimoji — Valcas, orkestro.

Onutė — Polka. Orkestro. *
Išreiškimas Meilės — Varcas.

Ant Dunojaus bangų — Valcas.
Jūrių mėlsvumas — Mazurka.

Tyki mėnulio naktis — Valcas.
Mėlynos akelės — Valcas.

Visur linksma — Valcas.
Šok į ratą .— Mazurka.

Žemaičių polka — Armonika solo.
Gudri — Mazurka. Armonika solo

Rašėjas ir kaimietis — Orkestrą. -X, 
Tek'.ytė t— Valcas. Orkestrą.

Ant Dunojaus Bangų — Valcas. Orkestrą.
Brangenybės — Tuo-Step. Orkestro.

Ispanų šokis — A. Gramm, smuiką solo.
Preludijos — A. Gramm, smuiką solo.

Ant aKlno karklai siūbavo' — Choras.
Pasisėjau žalią rūtą — Choras 

Oi Motule — Choras.
Motuš, Motuše — Choras.

Trjs berneliai — Duetas, J. ir M. Cliauskai.
Vakarinė daina — Cižauskų duetas.

Ant marių krantelio — J. Cižauskas.
Saulelė Tekėjo — J. Cižauskas.

Giedu dainelę — M. Cižauskienė, soprano.
Gebužinė daina — M. Cižauskienė, soprano.

Oželis — Choras.
Mes padainuosim — Choras.

Saulelė raudona — choras.
Beauštant: aušrelė — Choras.

Skambančios stygos — Cižauskai, duetas.
Tu mano motinėle — Cižauskai, duetas.

Gimtinė šalis — J. Cižauskas, baritonas.
Sunku gyventi — J. Cižauskas.

Kur bėga Šešupė — Choras.
Karvelėli mėlynasis — Choras.

Ko liūdi, putinėli, ko liūdi — Choras.
Loja šunės ant kiemo — Choras.

Plaukia sau laivelis — M. Cižauskienė.
Lopšinė — M. Cižauskienė.
Sukruskime broliai — Choras.

Eina garsas nuo rubežiaus — choras..
Dėaukas — Polka — Orkestrą.

Saldžios luputės — Polka. Orkestrą.
Stumbriškių polka. Armonika solo.

Jurgiuko kazokas — Armonika.
Polka nuo Rudos — Armonika solo.

Mažrusiška polka — Armonika.
Batų Vystytojas — Maršas, švilpimas.

Saldus buškis — valčas, švilpimas.
Prirodino seni žmonės ,— M. Petrauskas.

Kur tas šaltinėlis — M. Petrauskas.
Naujoji gadynė — M. Petrauskas.

Dainius — M. Petrauskas.

E3623

E3624

E3625

E3626

E3796

E3797

E3798

E3799

E384O

E3841

E3842

E3905

E3906

E4098

E4O99

E4180

E4181

E4237

E4238

E4272

E4273

IŠ LIETUVOS
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i — Maršas. Orkestrą.
— Maršai. Orkestrą.
Valcas. .Armonikų duetas.
— Armonikų duetas.
Armonikų duetas.

Armonikų duetas.

Orkestro.
Orkestrą.
Orkestro.
Orkestrą.

Orkestro.
Armonika solo. 
Armonika solo.

Vienas Vokietijos industrialis- 
tų išrinktas atstovas, Kari Ha- 
niel, atvyksta Amerikon paaiš
kinti S. V. valdžiai apie Vokie
tiją. Jis bandys gaut pas Ame
rikos industrijos vadus pagalbos 
savo šaliai.

Morokkoj gyventojai vėl pra
deda kelti maištus prieš Ispani
ją

Prospect 2420 ' ' Central 1766

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

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

Kvederas.

Monologas.
Benas.

Benas.
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Rusiškas Bulgaras — Orkestro.
Rusiškos žirklės — Šokis, orkestro.

Ilgu, ilgu man ant svieto — M. Petrauskas.
Mano skarbas — Orkestrą, 

šienapjūtė — Polka-Mazurka
Kur upelis teka — armonikų duetas.

Sudiev, Lietuva — M. Karužiute, soprano. 
Miškas Ūžia — M. Karužiute, soprano.

Ant Šešupės kranto — Armonikų duetas. 
Lelijos žiedas. Valcas.

Bernužėli nesvoliok — M. Petrauskas.
Eisiu Įnamei pasakysiu — Petrauskas.

Jau kad aš jojau — M. Petrauskas, 
šią nedėlėlę — M. Petrauskas.

Kur vėjai pučia — A. Kvederas.
Esu garbingas vyras —

Vilniaus Polka — Armonikų duetas.
Tamsioji naktis —f Valcas, armonikų duetas. 

Ant kalno karklai siūbavo — Daina.
Šią naktelę per naktelę — Petrauskas. 

Atėjo žiemelė — Petrauskas.
Vai kad aš joau — Petrauskas.

Sveika Marija — M. Karužiutė.
Avė aMria — Lotiniškai, Roller, soprano.

Ant tėvelio dvaro -— Maišytas choras.
Nesigraudink mergužėle — Maigytas choras.

Va* ii vau dieną — Maišytas choras.
Bijūnėli žalias — maišytas choras. 

Gerkit, šaltyšėliai — Choras.
Oi kas sodai, do sodeliai — Choras.

Referatas apie nosis — monologas.
Jaunystės atminimai — juokingas monol. 

Medžiotojai 1 .— Juokingas monologas.
Medžiotojai2 — juokingas monologas. 

Alvito ežero bangos — Polka-Mazurka. Ork.
Pilviškių valcas. Benas.

Jonas šmikis keliauja namo. Monologas. 
Maušiaus kelionė.

Rūtų darželis — Mazurka. 
Jaunimo polka.

Strazdelis — M. Petrauskas.
Spragilų daina — M. Petrauskas.

Padainuosiu gražią dainą — J. Butėnas. 
Našlys — J. Butėnas.

Kur upelis teka — Butėnas, baso. 
Viltis — J. Butėnas.

Kas subatos vakarą — Lietuviška muz. Benas 
Jau saulutė leidžias — Columbia benas.

Piemenėlis — M. Petrauskas.
Pavasaryj — M. Petrauskas.

Mielaširdystė — M. Petrauskas.
Vai verčia, laužo — M. Petrauskas.

Girtuoklio metavonė — Plieniunas, Lušnakajia ■ 
Pasakos ir stebuklai — Plieniunas, Lušnakojis

Jaunavedžiai — Plieniunas ir Lušnakojis.
Pas tardytoją — Plieniunas ir Lušnakojis.;. 

Pavasario dainos — Columbia benas.
Pakol jaunas tai ir lisksmas. Polka. Benas 

Naujas Kareivis (kalba) Plieniunas ir Lušnakojis 
Dainininkas pas.__ Plieniunas ir
Mergele tu mano miela — Valcas.

Kur tu eini — Polka.
> Laiškas Nuo Barbutės 

Derybos
' Virbalio polka 

Sesutės valcas 
Liūdnas gyvenimas 
Kotelyje 
Linksma diena mums
Pulkim ant kelių 

Darželyj alyvų
Jėzau Kristaus maloniausias 
Jaunikio išsirinkimas 
Piršlybos
Plaukė žąselė 
Noriu miego

Jonas mokina kariauti 
Pas Fotografą

Gul šiandien 
Sveikas Jėzau mažiausias
Du ubagu 
Ubagėlis

(monologas) 
Plieniunas ir

nušvito

E2104

E2105

E2468

E2469

E2510

E2511

E2767

E2758

E2808

E2809

E2810

E2811

E2812

E2861

E2862

E2863

E3047

E3145

E3182

E3183

E3286

E3287

E3288

E3303

Lušnakojis

Plieniunas
Lušnakojis

Orkestrą 
KvartetasInstrumentų

Juokingas Duetas 
Juokingas Duetas 

Butėnas 
Butėnas, Basas 
Butėnas, Basas 

Butėnas 
Juokingas Trio

Juokingas Pasakojimas 
J. Butėnas, Baso 
J. Butėnas, Baso 
Juokingas Duetas 

' Geležiūnas ir Bukšnaitis 
J. Butėnas, Baso 

Butėnas, Baso
Plieniunas ir Lušnakojis 
Plieniunas ir Lušnakojis

TARPTAUTIŠKI

Čigonų orkestrą.
Čigonų orkestrą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT “DIRVĄ

Gydytojas ir Chirurgas
DR. ADOMAS SZCZHKOWSKI

982 E. 79 SU Cleveland. O.
— Telefonai — 

Rosedale 5758, Princeton 431

The

“Geriausias

SUTINKA LENKTYNIUOTI

Dr. T. A. Hanlen
ISt DANTISTAS tSV

Ofiso rolandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro

1395 E. 9 Btroot
Cleveland. Ohio.

ną

Pienas

Tel. Main 2063, Cent. 1690

JONAS BALUKONIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

902-4 ENGINEERS BLDG.
Cleveland, Ohio

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v.al

Kad The Telling-Belle Vernon 
Company yra viena *iš keleto
pienininkystės kompanijų vi
sose Suvienytose Valstijose
kuri deda pastangas ir lesąs
reguliariai kasdien peržiūrėti
pienines is kurių ji perka pie

* Telling-Belle Vernon

TABOR QUALITY 
Aiskrimai

Nuo dienos ^kaip mes pirmiausia pradėjom išdirbti — Vasario 22 d. 1915 — iki 
dabartinių laikų, puikiausias J Tabor Quality Aiskrymas turėjo savyje tiktai tyrą 
saldžią grietinę, išgaruodintą pieną, maltą cukrų, pirmos rūšies vaisius, žinomuo
sius skonius, ir 4/10 uncijos nuosavų' drebučių, kiekviename užbaigtame galone.

Kaslink jo intalpos sviesto riebalų jis padalinta į keturis skyrius, sekančiai:
intalpos 
intalpos 
intalpos 
intalpos

Sodos Fontanų Rūšis............
Ideale Rūšis (Ideal Quality) 
Tabor Specialė Rūšis............
Francuziška Rūšis ................

8'/2%
13%
18%
20%

Sviesto
Sviesto
Sviesto
Sviesto

riebalu 
riebalu 
riebalu 
riebalų

La Paloma (Karvelis) — Armonika.
Tripoli — Maršas.

Love (Meilė) — Valcaą. Armonika.
Moon (Mėnulis) — Valcas. Armonika.

•Žaliam’gojelyj, Polka — Koncertinų orkestrą 
Baliaus karalienė —- Valcas.

Meditacija — Instrumentalis kvartetas.
Širdis Ir' gėlės — Instrumentalis kvartetas.

Žiburių maršas — Koncertinų orkestrą.
Atidos Maršas — Two-step — šokiams muzika 

Rojaus Kvietkelės — Instrumentų kvartetas.
Intermezzo Sinfonico iš Rarmas, muzika.

Valse blanche — Valcas — Orkestro.
Stephanie-Gavotte — Valcas. Orkestro.

Ungariška Rapsodia — I. Stolofsky, smuiką
Pusto mergaitės giesmė '— I. Stolofsky, sm.

Niobe — Polka. Columbia Orkestrą.
Moteris — Polka. Orkestro.

Slavas — Mazurka — Columbia Orkestrą.
Meška — Mazurka — Colombia Oskestra.

Žavėjimas — Valcas.
Mylimoji — Valcas.

Tarp gėlių — Valcas. Čigonų orkestrą.
Estudiantina — Valcas. Čigonų orkestrą.

Sybillės svajonės — Valcas. Čigonų orkestrą.
Sybilės valcas — Čigonų orkestrą.

Peteliškės valcas — Rusų balalaikų orkestrą.
Skaisčiai šviečia mėnesis — Rusų balalaikų or

Karališkos Gotų Artilerijos maršas.
Bjorneborgų maršas.

Lnudby Valcas — Armonikų duetas.
Norvegų kaimo maršas — Armonikų duetas

Norvegų vestuvių maršas — Cello.
Elfhill — H. Sandby, cello.

Luna Polka — Armonikų duetas.
Valcas — Armonikų duetas. .

Annie Laurie — smuiką solo. I
Užmiršsta — Smuiką solo.

Linksma gyventi — Polka-Mazurka. Muzika.
Gražios Rožės — Polka. Muzika.

Miesto variacijos — Cirkaus vargonai.
Gira, gira — Polka — Cirkaus vargonais.

Three-step Mazurka. — Columbia orkestrą.
Močiutė — Mazur. Columbia orkestro.

Alpų Kvietkelis — Polka-mazurka.
Atsisveikinimas — Mazurka.

Kamarinskaja — Rusų šokis.
Rah-ciah-ciah — Rusų šokis.

Orkestrą.
Orkestrą.

Armonika.
Armonika.

Mels tokiu budu prisitaikome prie keturių skirtingų skonių ir kišenių; ir aštuonių 
metų patyrimas parodo jog 75% visų pardavimų yra Sodos Fontanų Rūšies.

Mums priklauso pasižymėjimas kaipo pirmutinių aiskrymo išdirbėjų Suvienytose 
Valstijfže kurie paskelbė aiskrymo formulas pilnai ir teisingai, ir patyrėme jog vi
suomenė buvo labai dėkinga už tą informaciją.

Mes paklausėme aštuoni metai atgal, ir dabar pakartojame savo prašymą, kad 
visi kompetitoirai, garsindami savo aiskrymus, atvirai pasakytų visuomenei pilną 
teisybę, ir susilaikytų nuo platinimo klaidingų idėjų jog jų aiskrymai turi tiktai 
grietinę, cukrų ir skonius. • *

Visuomenei bus žingeidu patirti kad po aštuonių metų vartojimo, Tabor dirbtuvė 
vis dar tebėra tokia puiki ir švari, kad jūsų tarnai, Cleveland Sveikatos Taryba, ne
senai paskyrė jai 98% iš galimų 100% tyrumo — toli augščiausią skaitlinę kokią 
kada yra priskyrę tokios rūšies įstaigai.

Naudojančioj i publika buvo labai drauginga mums praeityje, ir mes neturime 
baimės musų stoviui ateityje •— ypatingai kadangi mes užkviečiame kompetitorius, 
vieną i rvisus, išdirkusavimui per apgarsinimus su tikslu informavimo naudotojų 
pilniaus apie vietinę aiskrymo industriją. Mes esam tikri kad jeigu butų visi faktai 
žinoma musų piliečiams, pardavimas Tabor Quality Aiskrymų pasididintų dusyk.

Mels norime pakartoti savo padėką šiuomi laiku jauniems vaikinams ir mergi
noms kurie prisidėjo taip dikčiai prie musų pripažintai gero patarnavimo per par
davėjus, ir ant kurių mes nuolat atsiduodame to patarnavimo palaikymui.

Mes vėl pranešame jog Tabor dirbtuvė, kuri randasi ant Payne Avenue prie East 
35th Street, yra atdara publikai visais laikais. Vizitoriai užkviečiame ir maloniai 
priimama.

Tabor Quality
Ice Cream

Randolph 6690 Central 6713

Lietuvių Moterų Globos 
Komitetas 1919-1922 m.

(Trujnpa Veikimo Apžvalga)
1919 metų pradžioje, atgim

stant musų Tėvynei iš sunkios 
priespaudos ir pradedant jai ko
vą už savo nepriklausomybę, at
sirado ir pasekmės tos kovos, 
būtent — visa eilė vaikų našlai
čių nustojusių savo tėvų, kurie 
žuvo karėje begindami Lietuvos j 
laisvę. Be to, atsirado visa eilė ' 
įvairių pavargėlių ir šiaip jau

I nukentėjusių kovoje už Liertir. 
Vos nepriklausomybę. Jų stovis, 
buvo apverktinas, ‘ ypač vaikų, 
kurių dauguma slankiojo gatvė
mis maldaudami duonos kąsnio. 
Tuomet Lietuvių moterų būrelis 
su p. D. Šleževičiene, tuo laiku’ 
Ministerio Pirmininko žmona, 
priešakyj nutarė įsteigti tam ti
krą Komitetą, kurs savo tikslu 
pasiimtų globojimą viršminėtų 
karės aukų ir abelnai našlaičių, 
teikdamas jiems moralę ir ma
terialu pagalbą. Išdirbo statutą 
ir gegužio 27 d. 1919 m. sušau
kė steigiamąjį susirinkimą. Tas 
susirinkimas priėmęs statutus, 
pavadinęs komitetą Lietuvių Mo
terų Globos Komitetas, išrinko 
vaidybą iš penkių asmenų: D. 
Šleževičienė — pirmininkė; M. 
Kėkštienė, Galdikienė, J. Nau- ■ 
jalytė, narės; ir Revizijos Komi
siją iš trijų asmenų, ir nuo tos 
dienos prasidėjo darbas, skubus 
darbas, didelis ir begalo reika
lingas.

Nežiūrint visų sunkių apisto- 
vų, nežiūrint lėšų, steigiama' čia 
pat (Mickevičiaus gat. No. 2) 
Kaune vaikams našlaičiams ir 
karės aukoms prieglauda. Stei
giant prieglaudą, pasitikėta ■rien 
visuomenės parama ir jos jautru
mu, nes valdžia jokios pašalpos 
suteikti negalėjo. Suradus na
mą, atlikus visus formalumus, 
liepos 22 d. 1919 m., liko atida
ryta pirmoji Liet. Moterų Glo
bos Komiteto prieglauda.

Turint maža lėšų (atidarant 
prieglaudą Komiteto ižde buvo 
tik T,400 auks:) ir netlirirft rier 
drabužių, nei avąįinės, nei pro
duktų, ’nei lovų ’bei baldų, žo
džiu visai nieko, buvo galima 
priimti labai mažas skaičius glo
bos reikalaujančių, būtent tik 
30 vaikų našlaičių ir karės au
kų. Tat ir reikėjo rinkti tik pa
čius vargingiausiuosius.

Pradėjus priegaludai veikti, 
tuoj pradėjo plaukti prašymai, 
ir žodžiu ir. raštu, priimti vaikui 
Vieni prašo priimti našlaitį ne
tekusi tėvų laike didžiosios ka
rės ; čia prašo priimti vaikus in
validų, kurie ne tik vaikų bet ir 
patįs save negali maitinti; čia 
vėl prašo priimti vaikus tėvų 
kurie žuvo karėj ųį. Lietuvos ne
priklausomybę ; čia prašo priim
ti brolius arba sesutes musų ka- 
riumenės savanoriai kurie, būda- ' 
mi patįs našlaičiai ir pastoję ka- 
riumenėn negali jų išmaitinti. 
Bet deja, ne visi prašymai .galė
jo būti patenkinta. Komitetas 
neturėdamas užtektinai lėšų, su 
ašaromis turėjo-atsakyti neigia
mai. Taip tęsėsi pusmetis. Ko
mitetas tikėdamas, kad visuome
nė params jo darbą, neapsivilė. 
Jau ipabaigoj 1919 metų pradėjo 
plaukti aukų, ir Komitetas gale- . 
jo padidinti vędkimą. Pradžioje *
1920 metų pirmininkė D. Šleže
vičienė kreipėsi per Amerikos 
Lietuvių laikraščius į Amerikos 
Lietuvius prašydama aukoti Lie
tuvos našlaičiams. Amerikos

I Lietuviai prielankiai atsiliepė. 
Pirmutinės atsiliepė New Yor- 
ko ir Elizabetho Lietuves; toliau 
atsiliepė Lietuvės ir Lietuviai iš 
kitų Amerikos vietų rašydami ! 
prielankius laiškus ir siųsdami 
aukas. Ir reikia čia pabrėžti , 
kad Amerikiečių aukos-pašalpa 
buvo didelė; ačiū Amerikos Lie
tuvių aukoms, Lietuvių Moterų 
Globos Komitetas turėjo gali
mybės plėsti savo darbą, turėjo 
galimybės priimti daugiau glo
bos reikalaujančių į savo orga
nizacijas, turėjo galimybės iš
plėsti savo darbą ir padaryti di
delę kultūros organizaciją. Glo
bojamųjų vaikų našlaičių h* ka
rės aukų skaičius nuolat didėja. 
Jau už metų nuo įsteigimo prie
glaudos Komitetas užlaiko jau 
šimtą vaikų, ir jų skaičius vis 
didėja. Pradžioje 1921 metų 
jau buvo 130 vaikų. Tų pat me
tų vasarą buvo 160 vaikų.

Komitetas matydamas visuo
menėje — ir .Lietuvoje ir Ame-

rikoje — užuojautą pleči 
darbą dar toliau.' Jau p 
1921’metų nutarė įsteigt 

- prieglaudą provincijoje.
kalu išgavo iš žemės I 
Valstybės Turtų Mini 
Gdgaudiškio dvare, šakii 
namą, 30 margų žemės 
kalingą skaičių kitų trob 
liepos mėn. 1921 metais 
antrą prieglaudą mažiei 
karna iki 10 metu amžiai 

Dar pradžioje savo 
1919 metuose, Komitetą 
statė 'kad negana vaikui 

l gti ir pavalgydinti, bet 1 
l ga taip juos auklėti kai 
L našlaičiai užaugę ir išėję 
į glaudus galėtų sau diio 
į dirbti, o visuomenei ir i 

naudingais tapti. Liet 
t karei reikalinga įvairių;
i kų ir technikų. Jeigu 
į tokių yra tai beveik vis:

' taučiai, Lietuvių labai n 
. mitetas nutarė' steigt 

mokyklą, šiandien ja
I šie skyriai:
F , 1) Mergaitėms siuvin 

k'ų darbo, nuo rudens 1 
2)'Mezgimo nėrimo, 

i vasaros;. ....
| 3) Batsiuvystės, nu<

' rudens;
*4) Staliorystės, nuo 

L vasaros.
Kiekvienas skyrius 

tinkamą mokytoją-ve 
į to kas jau yra, manom 
' gtį mergaitėms nan
; ’berniukams — rūbų i
į abiem’ Gelgaudiškio 
; troj prieglaudoj, žemė
L kyklą. Dar keletas 

. į kinas gelžkdių dirbti 
[' nikos mokykloje, au, 

žemesnėje, ir žemės 
Idoje.

Vaikai gauna ir 
nimą. Gdgaudiškic 
žiema vaikams yra: 
kų darželis. Vienoj 
prieglaudoje yra pn 
mokyklos dviejų ko 
tūrių skyrių. 30 vai 
dūrinę mokyklą ir gir 

f I iki V klasės, žodž 
* Į tas daro visa kad tie 

bausti vaikučiai turi 
bes tapti naudingai 
žmonėmis, pilnoj to 

_ • mėje.
i šalę 'darbo .surik 
e glaudų ir amatų m

kimu, Komitetui td 
! atlikti ir kitas ivii 

kultūros darbas. Ki
I po tekis, 1921 m. da 

tautiniam Vaiku Ge! 
; grėsė Stockholme, 
i lyvavimo buvo dauj 
į ir ypač- moralės re 
į Lietuvai. Kauno prii 

metais dalyvavo vis 
į’ prieglaudų vaikų Hi 
“ doje, .viso dalyvavo 
• du ir trečdalis visi 

buvo Liet Mot'. Glo 
to prieglaudų dirbin 
vo gerįausi parodo 
Tais pat metais dal; 
yos Profesinės Mdkj 
gos- mokslo priemoi 

j ir 1922 m. Lietuvos 
ir Pramonės pared 
Kauno prieglauda i 
ino laišką pirmo lai 
vd darbus.

Komiteto lėšas ši 
mokesmai, pelnas 
baliuj koncertų, rink 
džios pašalpos. N 
veikimo iki 1920 mi
l. d, buvo pajamų 2 
išlaidų 246,544.37 a
m. "lapkričio 1' d, 3 
gruodžio 31 d, paj 
892,959.78 a., išimi 
auksinų. 1922 m. 
tos nepadaryta, be1 
maždaug arti 3,00( 
15,000 litu. Iš; jų; 
tų mokyklos patobi

g 000 auks., kiti prie 
J kvmui.

šiandien Komitete 
1 sę yra 299 vaikų.

Komiteto prieglaudi 
ku. Narių Komitetą 
bes 'narių 5, tikrų 1 
šelpėjų 60.

PASARGA LIGO
Chiropraktikų sveil 
das duoda geras ; 
kur kiti neįstengi, 
biuose atsitikimuo 
daro stebuklus. P 
rimui nueik pas 

Dr. Albert Ivni
5506 St. Clair 

/ Kampas E. 55t
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tuvių Moterų Globoti 
nitetas 1919-1922 m.
umpa Veikimo Apžvalga) į 
19 metų pradžioje, atgnj-i 
musų Tėvynei iš sunki#: 

paudos ir pradedant jai b- į 
i savo nepriklausomybę, it- Į 
3 ir pasekmės tos kovo, 
it — visa eilė vaikų našiai. . 
□stojusių savo tėvų, kurt į 
karėje begindami Lietuva į 
■. Be to, atsirado visa eiė. 
ų pavargėlių ir šiaip ja t 
įtėjusių kovoje už Lieti 
epriklausųmybę. Jų stovit 
apverktinas,'ypač vaiki), 
dauguma slankiojo gatvė- [ 
taldaudami duonos kęsnjo. | 
et Lietuvių moterų būrelis t 
D. Šleževičiene, tuo laika į 
erio Pirmininko žmona, | 
kyj nutarė įsteigti tam ti-1 
omitetą, kurs savo tiksli | 
tų globojimų viršminėtų r 
atikų ir albelnai našlaity Ė 
mas jiems moralę irtu- 
pagalbą. Išdirbo statutę f 

ižio- 27 d. 1919 m. sušau- į 
giamąjj susirinkimą. Ta į 
kimas priėmęs statutis, 
lęs komitetą Lietuvių Mo- Į 
dobos Komitetas, išrinki į 
ą iš penkių asmenų: D. t 
čienė — pirmininkė; M i 
mė, Galdikienė, J. Nau r 
narės; ir Revizijos Komi- f 
trijų asmenų, ir nuo ta t 
prasidėjo darbas, skuba
didelis ir begalo reiki- i

inrit visų sunkių apisto- > 
turint lėšų, steigdama čia s 
ickevičiaus gat. No. 2) f 
vaikams našlaičiams ir 
ukoms prieglauda. Sta-1 
■ieglaudą, pasitikėta Via į 
nes parama ir jos jautru- E 

valdžia jokios pašalpa Į 
negalėjo. Suradus m- ! 

kus visus formalumus, į 
! d. 1919 m., liko atida- 
tnoji Liet. Moterų do- Į 
liteto prieglauda.
maža lėšų (atidarant r 

lą Komiteto ižde buw į1 
auka:) ir neftirinft 
nei avajinės, nei pro- r 

ei lovų 'bei baldų, žo- I 
i nieko, buvo galinu į 
bai mažas skaičius gio- ' 
liaujančių, būtent tft 
našlaičių ir karės au- i 
ir reikėjo rinkti tik pi- į 
tingiausiuosius.
us priegaludai veikti, t 
dėjo plaukti prašymai, e 
ir- raštu, priimti vaikų į 
tšo priimti našlaitį ne- į 
ivų laike didžiosios ka- ' 
įrašo priimti yaikus h- Į 
urie ne tik vaikų bet ir 
ve negali maitinti; ik 
o priimti vaikus tty 
o karėj vj. Lietuvos» ■ 
mybę; čia prašo pain- ! 

i arba sesutes musų ka- į 
savanoriai kurie budi- f 

našlaičiai ir pastoję ks- į 
i negali jų išmaitinti Į
ne visi prašymai gale- 

laterikinta. Komitetu f 
mas užtektinai lėšų, n f 
turėjo-atsakyti neigia- L 

ip tęsėsi pusmetis. Ko- ) 
akėdamas kad visuome- f 
is jo daribą, neapsivilė. r 
igoj 1919 metų pradėjo į 
ūkų, ir Komitetas gale ; 
nti vędkhną. Pradžioje'į 
:ų pirmininkė D. Šleže- : 
treipėsi per Amerika i 
laikraščius į Amerika . 

i prašydama aukoti Lie- r 
lašlaičiams. Amerika

prielankiai atsiliepė. I 
ės atsiliepė New Yor- i 
abetho Lietuvės; toliu j 
Lietuvės ir Lietuviai i I 
erikos vietų rašydami 
is laiškus ir siųsdami t 
Ir reikia čia pabrėžti 
iri kiečių aukos-pašalpi t 
.‘lė; ačiū Amerikos Lie- 
corns, Lietuvių Moten 
Comitetas turėjo gali- į 
ėsti savo darbą, turėjo Į 
! priimti daugiau gil
iaujančių į savo orgi į 
turėjo galimybės iš- ’ 

o darbą ir padaryti di 
iros organizaciją. Glo- į 
vaikų našlaičių irki- - 

skaičius nuolat didėja L 
etų nuo įsteigimo prie- , 
Komitetas užlaiko jai ; 
ikų, ir jų skaičius va I 
Pradžioje 1921- meto b 
130 vaikų. Tų patine- I 

. buvo 160 vaikų.
tas matydamas visur-
- ir ^Lietuvoje ir Ame-

rikoje — užuojautą plečia savo 
darbą dar toliau? Jau pavasarį 
1921'metų nutarė įsteigti antrą 
prieglaudą provincijoje. Tuo ti
kslu išgavo iš žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų Ministerijos
Gelgaudiškio dvare, šakių apsk., 
namą, 30 margų žemės ir rei
kalingą skaičių kitų trobesių, ir 
liepos mėn. 1921 metais įsteigė 
antrą prieglaudą mažiems vai
kams iki 10 meti; amžiaus.

Dar pradžioje savo veikimo 
1919 metuose, Komitetas nusi
statė kad negana vaikus apren
gti ų- pavalgydinti, bet reikalim- 
ga taip juos auklėti kad vaikai 
našlaičiai užaugę ir išėję iš prie- 

' glaudos galėtų sau duoną užsi
dirbti, o visuomenei ir valstybei 
naudingais tapti. Lietuvai po 
karei reikalinga įvairių amatnin- 
kų ir technikų. Jeigu šiandien 
tokių yra tai beveik visi svetim
taučiai, Lietuvių labai maža.. Ko
mitetas nutarė steigti amatą 
mokyklą, šiandien jau veikia 
šie skyriai:

, 1) Mergaitėms siuvimo ir ran
kų darbo, nuo rudens 1919 m.

2) 'Mezgimo nėrimo, 1920 m. 
vasaros

3) Baitsiuvystės, nuo 1920 m. 
rudens;

*4) Staliorystės, nuo 1921 m. 
vasaros.

Kiekvienas Skyrius turi ata
tinkamą mokytoj ą-vedėją. Be 
to kas jau yra, manoma dar stei
gtą mergaitėms namų ruošos, 
■berniukams — rūbų siuvimo, ir 
abiem' Gelgaudiškio dvare, an
troj prieglaudoj, žemės ūkio mo
kyklą. Dar keletas vaikų mo
kinas gelžkelių dirbtuvėse, Tech
nikos mokykloje, augštesnėje ir 
žemesnėje, ir žemės, ūkio moky
kloje.

Vaikai gauna ir bendrą lavL 
n-imą. Gelgaudiškio dvare ma
žiems vaikams yra įsteigta vai
kų darželis. Vienoje ir antroje 
prieglaudoje yra pradedamosios 
mokyklos dviejų kompletų, ke
turių skyrių. 30 vaikų lanko vi
durinę mokyklą ir gimnaziją nuo 
I iki V klasės, žodžiu, Komite
tas daro visa-kad tie likimo nu
bausti vaikučiai turėtų galimy
bės tapti naudingais Lietuvai 
žmonėmis, .pilnoj to žodžio praš
inėję..

Sale 1 darbo surišto su prie
glaudų ir amatų mokyklos vei
kimu, Komitetui teko ir tenka 
atlikti ir kitas visuomenės ir 
kultūros darbas. Komitetas kai
po tekis, 1921 m. dalyvavo Tarp
tautiniam Vaikų Gelbėjimo Kon
grese Stockholme, iš kurio da
lyvavimo buvo daug materialės 
ir ypač moralės reikšmės visai 
Lietuvai. Kauno prieglauda 1921 
metais dalyvavo visos valstybės 
prieglaudų vaikų (dirbinių paro
doje, .viso dalyvavo 15 prieglau
dų ir trečdalis visų eksponatų 
buvo Liet. Mot'. Globos Komite
to prieglaudų dirbiniai, ir tai bu
vo gerįausi parodoje dirbiniai. 
Tais pat metais dalyvavo Lietu
vos Profesinės Mokytojų Sąjun
gos mokslo priemonių parodoje 

. ir 1922 m. Lietuvos žemės Ūkio 
ir Pramonės parodoje, kurioje 
Kauno prieglauda gavo pagyri
mo laišką pirmo laipsnio už sa
vo darbus.

Komiteto lėšas sudaro: narių 
mokesniai, pelnas nuo įvairių 
balių, koncertų, rinkliavų ir val
džios pašalpos. Nuo pradžios 
veikimo iki 1920 metų lapkričio. 
I d^ buvo pajamų 254,046.64 a., 
išlaidų 246,544.87 a. Nuo 1920 
m. lapkričio į. d. iki 1921 metų 
gruodžio 31 d. pajamų buvo — 
892,959.78 a., išlaidų '868,578.26 
auksinų. 1922 m. dar ėpiskai- 
tos nepadaryta, bet pajamų bus 
mą^daug arti 3,000,000 aūks. ir 
15,000 litų. Iš jų išleista ama
tų mokyklos patobulinimui 400,- 
000 auka., kiti prieglaudų išlai
kymui. .

šiandien Komiteto prieglaudo- 
se yra 299 vaikų. Perėjo per 
Komiteto prieglaudas 350 vai
kų. Narių Komitetas turi: gar
bės, "narių 5, tikrų 120, ir narių 
šelpėjų 60.

PASARGA, LIGONIAMS!
Chiropraktikų sveikatos bū
das duoda gerais pasekmes 
kur kiti neįstengia. Svar
biuose atsitikimuose ji pa
daro stebuklus. Persitikri
nimui nueik pas

Dr. Albert Ivnik, D.C.
5506 St. Clair Ave. 

Kampas E. 55th St.

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygų
NEW BRITAIN, CONN.
Praeitais metais visai mažai 

buvo matoma laikraščiuose apie 
vietos Lietuvių veikimą, ypač 
L. N. Varpo Draugiją, kuri pir
miau būdavo daugiausia pasi
darbuodavo dailės srityje reng
dama teatrus ir koncertus. ’ Per
eitais metais ši draugija mažai 
ką veikė. Priežastis neveikimo 
tai nelaimingi mėtai, daug žmo
nių buvo suvarginta nedarbu, 
visiems terūpėjo kaip ir kokiu 
budu pragyventi ir kada ateis 
geresni laikai. Į pabaigą 1922 
metų pasidarė biskį geresni lai
kai. Atsirado daugiau 'darbų, ir 
žmonės pradėjo atsigauti. Te- 
čiau perdaug suvarginti pirma 
to, nesiskubino už veikimo im
tis. -

Dabar sulaukus naujų metu, 
tikime jie bus laimingesni, ir 
vietos Lietuviai gal vėl sukrus 
ir pradės daugiau veikti, ypač 
L. N. Varpo Draugija. Manoma 
kad ji imsis daugiau veikti, nes 
jau matyt daugiau pasiryžimo. 
Gruodžio 29 d. tos draugijos su
sirinkime nariuosie matėsi ki
toks upas nekaip pirmiau. Nu
tarta greitu laiku surengti kon
certą ir atvaidinti kokį nors vei
kalą; vieną jau ir mokinasi, po 
vardu 'Tikta Dvasia”.

ma, butų daug įvairiau jeigu 
kiekvienai rolei butų atskiras 
artistas, bet gal tuomet nebūtų 
buvę išpildyta rolės taip gerai 
kaip dabar. O antra,, taip dary
ta kad lengviau butir.tą veikalą 
sulošti kitose kolonijose, ką ma
noma daryti.

Linkėtina kuogeriausių pasek
mių ir patartina publikai nepra
leis! progos jeigu kur bus stato-

rna tas veikalas.
Bravb 7-tos kuopos artis

tai! Malonu butų trumpoje at
eityje ir vėl juS matyti scenoje, 
nes bu šiuo pasirodymu jus už- 
sitarnavot didelį garbes vainiką, 
iš kurio jums visiems priklauso 
po šakelę; bet pats vainikas jus 
patįs žinote kamepriklauso. ... 
Mano nuomone — Petrui su A- 
gute.... M-kų Matas.

Svarbus Pranešimas
Baltic States Bankas siuntė 

Lietuvon savo atstovą ant vie
tos patirti naujai susidariusias 
Lietuvoje ekonomines sąlygas, 
akivaizdoje įvedimo naujų pini
gų, ir kad sudarytų reikalingų 
ryšių taip pačioje'Lietuvoje; taip 
ir okupuotose Lietuvos dalyse.

Musų atstovui sugryžus, mes 
turime daug ko naujo pranešti 
musų klientams if rėmėjams.

Įvedus. Lietuvoje savus .pini
gus paremtus auksu, visas eko
nominis (krašto gyvenimas ant- 
syk persimainė ir pabrango. 
Pats pragyvenimas, sulyginus jį 
su tuo kas buvo kuomet Lietu
voje vartojo Vokiečių markę, 
pabrango, vidutiniškai imant, 
tris kartus: visi ūkio produktai 
dabar yra įkainuojama aukso va

i Perlaidos Lietuvoje Mokama 
tiktai 'Litais

Kadangi Lietuva turi garan
tuoti savo pinigus auksu (ir sve
timą augšta valiuta, k. t. dola- 
riaįs, Anglų svarais sterlingų, ir 
t. p.) svetimi pinigai Lietuvoje 
nėra vartojama. Visi dolariai, 
taip cash taip ir čekiais, turi bū
ti sumokamą į Lietuvos Banką 
ir Finansų. Ministeriją. Visos 
perlaidos išmokama yrą tiktai 
Litais. Jeigu 'kam yra. būtinai 
reikalinga gauti pinigus dole
riais, tokiame atsitikime Lietu
vos bankai, po išmokėjimo per
laidos litais, perka už juos do- 
larius ant biržos ir išduoda pi
nigus priėmėjui. Už tokį pasi- 
tarnavimą bankai ima savo ko
misą, kurs priklauso nuo to kiek

Kita vėl priežastis duodanti 
vilties geresniam veikiihui tai 
naujoji Varpo valdyba, į kurią 
inėjo sekančios ypatos: pirmi
ninku — J. Amdreičikas, vice; 
pirm, — J. Pašvenskas, fin. raš
tininkė —- N.' Jurkuniute, prot. 
rast. — Ana Balčiuniutė, iždin. 
—L. Linikas. Visi beveik jau
ni .ir pilni energijos, tai galima 
tikėtis jie stengsis darbuotis.

Dabar dar norėčiau tarti žo
delį kitą tos draugijos nariams: 
Imdamiesi naujų darbų neatidė- 
kime visiko ant valdybos pečių, 
supraskime kad visų mušu parei
ga yra dirbti kiek tik kuriam ap
linkybės leidžia.

J. J. M.

SO. BOSTON, MASS.
“Gyvenimo Verpete” scenoje. 

Sausio 13 d. Sandaros 7 kuopa 
statė Scenoje BĮ. Kadagučio pen
kių veiksmų darmą, “Gyvenimo 
Verpete”. Publikos atsilankė 
neperdaugiausia. Priežastis- to 
turbut bris, viena, šaltas oras, o 
antrą, kad So. Bostone, kiek yrą 
žinoma, tas veikalas jau trečiu 
kartu statoma. Musų publika 
jei jau kartą veikalą matė, ir 
užtenka, visai nežiūri kas dau
giau loštų. O tarne tai ir yra di
delė Maida. Veikalą mėtyt vie
ną kartą neužtenka, žinoma jei
gu yra proga; o ypač kuomet 
skirtini artistai lošia; kuo dau
giau veikalą matai tuo daugiau 
jame surandi kulturiniai-dvasi- 
nio peno; kita, svarbu kaip kas 
atlieka savo užduotis.

Aš gi viršminėtą veikalą tu
rėjau progos matyti net ketvir
tu kartu, ir, prisilaikydamas 
šventos teisybės, turiu pripažin
ti kad šį kartą buvo jis geriau
sia pastatyta — visiškai gerai.

Rolėse dalyvavo šios ypatos — 
Antano Bružo — St. Mockus; 
JieVOs, jo žmonos; — Marė Puo- 
d'eliutė; Petro, įjų sunaus, — 
Nadas Rastenis’; Jurgio Vait
kaus — K. J. Paulauskas; Mag
dės, jo žmonos, — p.- Paliibins- 
kięriė; Agutėš — Zuzaną Na
vickienė ; Jono Tampsono — A. 
Juodgudis; Dr. Kalnaičio — A. 
Mockevičius;. Onos šimkiutės — 
Marė Puodeliutė; Prano Burns— 
And. Juodgudis; Marės, jo dūk-j 
tės,.— Zuzana Navickienė; Vin
co Bradley — St. Mockus.

Kaip matome iš paminėtų lo
šėjų vardų,— net keturi artis
tai turėjo po dvi roles, žino-į

liūtą, panašiai kaip ir Ameriko
je. Išpradžių toks perversmas 
įneša į ekonomini krašto gyve
nimą kiek ir nepatogumų, užtai 
jis nustato kainais, sureguliuoją 
prekybą ir pramonę, sudaro ir 
darbininkams tinkamesnes už
darbių sąlygas-. Akivaizdoje tų 
naujų aplinkybių Lietuvos žmo
nės reikalauja iš Amerikos pa
šalpos daugiau negu pirma.

Mūšų Bankui, 'kaipo grynai 
Lietuvių ’ institucijai, rupi kad 
Amerikos Lietuvių santikiai su 
Lietuva butų rimti ir pastovus; 
Todėl ir musų atstovas Lietuvo
je turėjo aiškias instrukcijas su- 

.. daryti kudrimčiauisių ryšių taip 
su Lietuvos Banku kurs-leidžia 
Lietuvoje pinigus, taip su Lietu- 
Vos Finansų Ministerija, —tas 
ir -padaryta-: nuo dabar BaltiF 
Statęs Batikas yra Lietuvos Ban
ko ir- Lietuvos' Finansų Ministe
rijos Korespondentas Amerikoje. 
Ir Lietuvos ’Bankas ir Finansų 
Ministeriją laiko savo depozitus 
Baltic States Banke.

Lietuvos Pinigai
’Lietuvos pinigai yra paremtai 

auksu, — jų vienetas yra litas, 
lygusi 0.150462 gramų tyro auk
so. Kiekvienas Lietuvos Banko 
leidžiamas litas yra garantuotas 
auksu kurs yra laikomas Finan
sų Ministerijoje, Lietuvos Ban
ke ir užsienių bankuose. Palai
kymas litų jų pilnoje vertybėje 
priklauso nuo krašto prekybos 
ir nuo to kiek Amerikos Lietu
viai persiunčia pinigų Lietuvon. 
Juo daugiau Lietuva gaus iš 
Amerikos dolarių tuo tvirtesni 
ir pastovesni Lietuvoje bus li
tai, tuo geriau bus sutvarkyta 
Lietuvos ekonominis gyvenimas. 
Lietuvos’ pinigų klausimas yra 
taip gerai ir -tvirtai pastatyta 
kad nesimato jokio pavojaus jų 
puotimui.

Litų kupiūros yrą išleista ši
tokio didumo: 1 centas, 2 cen
tai, 5c., 10c., 20 c., 50c., 1 litas, 
2 litai, 5 litai, 10 litų, 50 litų, 
ir 100 litų. Vienas litas turi 100 
centų. Baltic States Banke ga
lima -nusipirkti Lietuvos litų 
.(cash).

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems "Dirvą’,’

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryt® iki 12 
2 iki 6 po piet 

Nedėliomis
nuo t® iki, 12

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906'

DR. J. T. VITKUS
Lietnvis Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso valandos: L—3 ir 7—8 
Telefonas: Randolph 188 
1286 NORWOOD ROAD

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

prisieina mokėti biržoje už dola- 
rius.

Mes* nepatariame siųsti per
laidų doiariais, nes.pinigų pri
ėmėjai kartais gali turėti daug 
vargo iki tokias perlaidas gauš. 
Tuo tarpu litais siunčiamos per
laidos yra greitai ir pilnai išmo
kama ne tik bankuose bet ir vi
suose Lietuvos pačiuose.

Baltic States Banko Ryšiai 
Lietuvoje

šiuo kartu- B. S. Bankas turi 
tvirtus ir rimtus ryšius su se
kančiomis Lietuvos finansinė
mis įstaigomis kaipo jų Kores
pondentas Amerikoje:

1. — Lietuvos Finansų Minis
terija, kurios žinioje yra Taupo
mųjų Kasų Valdyba turinti sa
vo skyrius kiekviename pačte 
Lietuvoje.

2. — Lietuvos Bankas, kurio 
žinion pereina -Lietuvos Valsčių 
Iždinės. Tai yra dįdžiausis Lie
tuvos Bankas, su kapitalu 12 mi
lijonų litų, arba ?1,200,000,00.

3. — Lietuvos Kredito Ban
kas, su skyriais Panevėžyje ir 
Šiauliuose. \

4. — Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Bankas su skyriais 
šituose miestuose: Abeliai, Aly
tus, Apykščiąi, Biržai, Joniškis, 
Kybartai, Kėdainiai, Klaipėdą, 
Liepojuis, Linkuva, Mariampolė, 
Mažedkiai, Panevėžys, Rokiškis, 
Raseiniai, Švėkšna, Šiauliai, Tel
šiai, Tauragė, Utena, ir Ukmer
ge.

5. — Latvijas Tautas Bankas, 
Rygoje, visoms perlaidoms Lat
vijoje. ®

6. — Savitarpių Draugijų 
Bankas Vilniuje, visoms perlai
doms į Lenkų užimtąją Lietuvos 
dalį.

7. — Deutsche Bank, Berline, 
visoms perlaidomis Vokietijon.-

Kadangi Baltic States Bankas 
turi tiesioginius ryšius su Lietu
vos Finansų Ministerija ir su 
Lietuvos Banku ir 'kadangi tos 
įstaigos laiko savo depozitus 
Baltic States Banke, todėl mes 
galime duoti ir duodamą geriaii- 
sį (krušą perlaidoms Į Lietuvą; 
ypatingai pigiu kursų perveda
ma Lietuvon stambios sumos 
taip prekybai, taip jr indėliams 
į Valstybės Iždines, į Pačto Tau
pomąsias Kasas, į Lietuvos ban
kus. Musų kursas yra daug pi
gesnis už didžiausių. Amerikos 
firmų- uzaminį (wholesale) kur
są ir musų patarnavimas yra 
daug greitesnis- ir geresnis, nes 
mušu ryšiai su Lietuvą yra pir
mos eilės-..

Akivaizdoje to kas viršuj pa
sakyta, mes pastebime 'kad eko
nominio perversmo metu Lietu
vos žmonės reikalauja iš Ame
rikos Lietuvių didelės paramos. 
Jei reikalinga -butų kokių paaiš
kinimų ar instrukcijų rašykite, 
mums bus malonu atsakyti į 
kiekvieną paklausimą.

Baltic Statės Bank
. 294 Eighth Avenue

New York, N. Y.

GAMTOS IR KITI MOKSLAI
1219. Materijos Keitimosi Organizmuose. L. Vai

lionis. Apie medegos veikimą, pasikeitimą ir 
naudojimąsi žmogaus ir gyvūnų kūnuose. Chi
cago, 1914, pusi. 56 ...........30c 

1221. Nekaltybe, žiūrint jon iš kertės pilozopijos. Ver
tė iš vokiško J. Gerutis. Shenandoah, Pa., 1907, 
pusi. 89....................................; 25c

123?. Pasikalbėjimas apie dangų ir žemą. Vertė iš 
svetimų kalbų P. A; ši knygelė suprantamoj 
kiekvienam kalboj aprašo, kokiu budu žemė su. 
kasi apie saulę, kodėl mes nerandame žemės kra
što, kokiu budu darosi užtemimai saulės ir 
mėnulio, ko dar dauguma musų žmonių nesu-

’ pranta. Plymouth, Pa., 1901, pusi. 81 ....... 35c 
1236. Populiarišicas rankvedis Fizikos. Parašė P.

Nėris. Knygelė susideda iš 5 skyrių: I. Sva- 
rybė, IĮ. Šiluma, III. Balsas, balso ypatybės, 
IV. šviesa, šviesos šaltiniai, V. Elektra. Yra 
labai naudinga knygelė kiekvienam žmogui, 
ypatingai visiems amatninkams". Vilnius, 1905, 
pusi. 100 ............. 50c

1238; Pasaulių- ratas. Astronomiškas aprašymas mu
sų saulinės sistemos su paveikslais. Vertimas 
J. Stropaus. Parašė K. Fiammerion ir S. Gla- 
zenap. So. Boston, Mass.; 1911, pusi. 80 .....'. 25c

1239. Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos. Moksliš
kas populiariškas apibudinimas to kas užsi
veria knygose, ir kaip mes galime kalbėsis su 
tūkstančiai metų atgal mirusiais žmonėm per 
knygas-: V. -J. Budrikas. Cleveland, 1921, p. 55 25c

1240. Paskaitos iš Biologijos ir Bakteriologijos.' Su
paveikslėliais. Parašė Dr. A. Garmus. Brook
lyn, N. Y., 1912, pusi. 172 .,.................. 50c 
Ta pati apdaryta...............................................  75c

1247. Slaptinga Žmogaus Didybė. Parašė Vidunas.
. Kiekvienam yra verta save pati pažinti, todėl 

ir šitą knygelę, kuri aiškina žmogaus didybės 
apsireiškimus ir kiths jo ypatybes iš moksliškos 
pusės, vertą perskaityti. Tilžėje, 1907, pusla-

• pių 64 ..........,....................:.......... 45c
1248; Sodiečių dangus. Pagal K. Flamarijono, para

šė kun. J. Gerutis. Kaunas, 1909, pusi. 79 .... 30c 
1250. šeimynos istorija. Peržvelgta šeimynos formos

ir besiplėtojimas senovėj. .Kaina .........10c 
1252. Trumpa Geometrija (su 147 bruožais). Para

šė P. N. Tilžėje, 1900, pusi. 73 ................. 40c
. 1253. Technikos Stebuklai. Surašymas šių amžių 

techniškų dalykų išsivystymo, kaip /orlaivių, 
požeminių kelių, laivų, gelžkelių, automobi
lių ir kt; TMD. leidinys. Su daugeliu pa
veikslų. Sulietuvino J. A. Chmieliauskas.
142 pusi............................... 40c 
Audimo apdarais .................i ............... 75c

1256. Vanduo ant Žemės, Po Žeme ir Viršuj Žemės.
T. M. D. leidinys, iš Rubakino vertė Drugys.
Chicago, 1900, pusi. 33' .................... 15c

1257. Visatos Sąranga. Filozofijos veikalėlis Vydū
no, apie amžinąją Visatą ir veikiančius gamtos 
įstatymus; Tilžėje, 1907, p. 37 ..................... 30c

1260. Žmonijos kelias. Parašė Vydūnas. Čia telpa 
paslapties mokslas, gyvenimo prasmė,, mokslo 
žingsniai ir gyvenimo gilybės, evoliucijos slė
pinys, žmonijos amžiai ir tt. Labai naudinga 
kiekvienam pasiskaityti. Tilžėje, 1908, p. 48 .. 30c 

-1263. žemės išpažintis. Visų prieinamoji.’; geologija 
ir paleontologija. Su daugeliu paveikslėlių. 
Pagal Bitnerį parašė J. Baltrušaitis. Phila
delphia, Pa., 1909, pusi. 55 ....................... 20c

1265. žemė 'ir Žmogus. Labai įdomi 'ir pamokinanti 
knyga. Iš jos sužinosi, kaip; žmogus gyveno ži
loje senovėj, kaip jis kovojo su gamta ir kaip 
civilizavose. Daugelis paveikslų įvairių rasių ir 
žmonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėkliu parašė
Z. Aleksa. So. Boston, Mass., 19^, pusl.63...... 25c

1266. Žmogaus Pareigos. Parašė Giuzeppe Mazzini.
Vertė V. K. R. ‘Ateities’ spauda ir leidinys. So. 
Boston, Mass. 1914. Pusi. 245. Šita knyga yra 
parašyta garsaus italų patrioto ir reviliucionie- 
riaus tokiu laiku, kuomet Italija buvo svetimųjų 
pavergta, kaip ligšiol kad buvo Lietuva. Auto- ■ ■ - 
rius labai dailiai ir įtikinančiai parodo, kokios 
yra žmogaus pareigos linkui — tėvynės ir savo 
šeimynos, tikybos ir Dieyb, darbininkų ir visų 
žmonių. Perskaitęs šitą knygą žmogus jaučiasi 
naujai atgimusiu, nes visas pasaulis jam pra-

GEOGRAFIJA - ETNOGRAFIJA 
ISTORIJĄ - BIOGRAFIJA

1355. Lietuvystės Praeitis,, Dabartis ir Ateitis. 
Istoriškai sociologiškas piešinys, parašė Dr. 
J. Šliupas. Paliečia bažnyčios ir kunigų in- 
tekmę ir .jų apsiėjimus. Baltimore, Md., 1897,
.83 puslapiai .................. ............ 50c

1356. Lenkų Apaštalavimas Lietuvoje. Istoriški
faktai nuo 1387 m. Lietuvių susidraugavimo 
su Lenkais ir po to Lenkų kunigų ir visokių 
kitokių didžiūnų užsismelgimas ant Lietuvos. 
Lenkiškai parašė Kun. Kaz. Prapolianis, ver
tė Patriotas. New York,’1918, pusi. 264 .. $1.00 
Ta pati apdaryta ................. . ........ $1.50

1357. Knyga apie Lietuvos Kariumenę. Puikiausias 
iš dailiųjų musų spausdinių, didelio formato 
knyga, su daugybe paveikslų Lietuvos Kariu- 
menės, jos vadovų, lavinimosi punktų, jauni
kaičių kovotojų, kurių nevieną iš veidų .pažin
site jūsų kaimo ar parapijos narsuolį. Kny
ga susideda iš 176 puslapių, didelio formato, 
apima kariūmenės istorišką užgimimą ir vei
kimą iki 1919 m. Minkštos odos viršais. . $3.00

1358. blusų Dainiai. Kazio Puidos Kritiški Bruožai 
žymiausių musų dainių, pradedant nuo Anta
no Strazdo iš 18-to šimtmečio, D. Poška, 
Vysk. Baranauskas, Kun. Vienažindis, P. Vai
čaitis, Dr. Sauerveinas. : Chicago; 1913, p. 142 75c 
rašytos visos penkios svieto daljs, su 74 paveik
slais mapų. Tinkamiausia geografija, vaikams 
pradinėse mokyklose. Chicago, 1898, p. 42 . ■ 40c

1407. Vinco Kudirkos Raštai. Surinko ir spaudai pri
rengė Juozas Gabrys. Tilžėje, MCMIX.
Tomas L Turinys: Biografija, satyros, eilės: -, 
Prakalba, Biografija, Viršininkai, Lietuvos til- .- 
to atsiminimai, Ceizuros klausimas, Laisvos va-, 
landos,, Krilovo pasakos. Pusi. IV 233;
Tomas II. Tėvynės varpai 1889—1899m. Pusi; ■. 
381.
Tomas III. Kritika, mokslas; politika, smulkme? 
nos.Raštų peržvalga.. Tiesos eilėms rašyti. Ka-.

• tras alfabetas geresnis, Dukomentas apie loti- . 
niškas Ii taras, Hygiėna,. Alkoholis, Kova bulių:', 
Ispanijoje, Maskolija ant dviejų gadynių ežės, 
Liaukime bėgę į Ameriką, Gale pirmojo dešimt- , 
mečio, Tautystės pamatąs,. Graždanka, Slogutis 
civilizacijos, Smulkmenos. Pusi. 254. - -
Tomas IV. Dramos ir apysakos: Mindaugis, Kei-. •, .

. stutis, Narimantas, Vaidyios apysaka, Vėlinės, ■; 
Pusi. 317. . . '
Tomas V. Apysakos: Žemių dulkės, Pagieža, Jur- : 
gis Durnelis, Vaitkūs Smaigas, žvirblis, Užai- 
merkus. Pusi. 256.
Tomas VI. Dramos: Orleano mergele, Vilius .Tel-,., 
l’is. Kainas. Pusi. 402. Visi 6 tomai kartu (pa-. ,. 
vieniais nėparsiduoda) .........$4.00

140,8. Visuotinoji Historija.(satyroje). Teffi, Dymo’vos 
ir Avierenko's. Parašė, (Toks). .š(ioks),. K(i-_.; 
toks)... Brooklyn,. 1912,-pusi. 184.......1.00

1410. Vincas Kudirka.- Jo gyvenimas, darbai ir vi-' . 
> suomeninės pažiūros; Parašė. A. Rimka ir M.'

Petrauskas. Kas nori susipažinti su didžiojo;/ 
varpininko gyvenimų,. darbais ir pažiūromis, 
turi perskaitytį šią knygą, čia trumpai augiau-.' 
sta ras viską, kąip. ant .delną. Pusi, _35 .-..'x.... 20c

1411. Vienybes Lietuvninkų 25 Metų Sukaktuvių'—
Jubilėjus (1886-1911), -Istoriški atsiminimai ■’ ■ 
vieno iš seniausių musų laikraščio. Su pavei-. 
kslais senų veikėjų ir rašytojų. Brooklyn, '■ 
1911,. misi. ,182 50c

1412. Visas Svietas: žemė, Kalnai; Vanduo, Upės, 
Žmonės, Miestai.- Prie' to yra pridėta: Kaip ' 
Turėtume Misti; Labai naudinga knygelė 
su daugeliu svarbių mokslo faktų. Sutaisė
ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje, Į902, p. 1-56 40c

1413. Vokiečių. Kareivio Karės Atsiminimai. Tai yra 
atvaizdinta baisiosios Europos karės paveikslai 
ir kokią įtekmę karė daro ant. kareivių dvasios;
Kaina ........ t................................   75c
Apdaryta ..............■;............... ’.. $1.00

EKONOMIJA — SOCIALOGIJA 
' POLITIKA

" švintas. Kaina .......................... $1.00
1268. Žemės Istorija. Su paveikslėliais. TMD. lei-

* dinys, parašė S. M. Chicago, 1904, p.,54.... 25c

1269. Amerika arba rinkinys įvairių faktų, žinotinų
Amerikoje gyvenantiems ir čion atkeliaujan
tiems* Lietuviams. Surinko V. K. Račkaus
kas. New York, 1915, pusi. 288 ....... 75c

1270. Airija. Lapai iš istorijos Airijos. Parašė A. Ja
nulaitis. Chicago, 1908, p. 53 ............. 20c

1271. Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo
viliūgių lietuvystės? Parašė kun. V. Dembskis. 
Chicago, Ill., IgOl, pusi. 37 ................................ 15c’

1272. Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais. Istoriš-
\ kas piešinys senovės ■ barbaro Attilos kuris 

siautė po Europą, Aziją ir Lietuvių gyventas 
šalis. Parašė J. .0. Sirvydas, su paveikslais. 
Cleveland, O., 1919, pusi. 205 ................. 1.00
Ta pati apdary ta audeklu ......'......... 1.50

1273. Ar Buvo Visuotinas Tvanas (Patapąs)? Pa
gal .J. M. McCann ir kitus parašė Iksas, ši 
knygelė apima įvairius padavimus apie tvaną 
ir paliečia gamtinius tame atsitikime negali
mumus bei kitas priežastis. Kiekvienam ku
ris interesuojasi pasaulio tvėrimus! naudinga 
perskaityti! So. Boston, 1920 ....... .'.............J 25c

1277. Apie Lietuvių asmens vardus. K. Būga. Vilniu
je, 1911, pusi .52 ............50c

1278. Apie senovės lietuvių taurės ir kaušus. Su pa
veikslėliais. Vilniuje, 1911, pusi. 12, ........ 20c

1279. Apie žiemių-rytiečių lietuvių tautinęmuziką ir 
muzikos instrumentus. Parašė kun. A. Saba
liauskas. (Su gaidomis). Vilniuje , 1911, 
pusi. 16 ..................'....'......k.. 25c

1280. Apie ’Dievų -pavydumą. Parašė Prof. Michailo
Dragomanoy. Iš rusų kalbos vertė V. K. Brook
lyn, 1912, p. 38 ..............................   25c

1282. Adomas Mickevičia, 1798—1855, jo gyvenimas, 
raštai ir darbai. Aprašė A. J. Daubaras. Ply-

. mouth, Pa., 1902, p? 40 ..................., 20c
1283. Antano Baranausko laiškai į prof. Joną Ban-

-douin’ą de Courtney. (Iš “Lietuvių Tautos”), 
-Vilniuje 1909 m.,- pusi. 28.......................................35

1284. Apie Joną Gutenbergą ir apie tai, kaip žmonės
rašyti išmoko. Parašė P. N. Su paveikslėliais. 
Tilžėje; 1900 m., pusi. 38.............................. 15

1285. Antanas Klementas. Lietuvių rašytojas pradžio
je XIX-tojo amžiaus (įš “Lietuvių Tautos”). Su
taisė M. Biržiška. Vilniuje. 1910 m., pūsi. 140 
didelio formato ................'.......... -.. 50c

1289. Chinija, Dangiškos Ciesorystes gyvenimo ir .pa
pročių vaizdeliai su paveikslais. Parašė S. K. 
Krukovskaja. Vertė J. Laukis. Chicago, Ill., 
1911, pusi. 101 .................-........... 40c

1425; Apie Turtų Išdirbimą. Parašė Schram. Ver
tė S. M. Veikalas gvildenantis politišką ekonomi
ją. Kokiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant draugijos gyve
nimo, Chicago, 1900, p. 139 ................... 50c

1427. Ar socialistas gali but kataliku? Sodiečiams
ir draugams darbininkams parūpino -Žmogus.
Plymouth, Pa., 1900, pusi. 23 ..............., lOe

1428. Augis darbininkų judėjimo Lietuvoje. Si kny
gelė aprašo darbininkų judėjimą ir visokius su
kilimus. Naudinga perskaityti kiekvienam. PaJ 
rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth, Pa,, 1900^ ’

• pūsi. 58    :................ ........ 20c
1429. Aukos Karės Dievui. Parašė Jonas Gražys. Si ,

knygelė- aprašo, kojeios kada buvo karės, kas 
buvo jų priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms- ir kas į jas žmoniją" stumia. Chicago, 
1902, pusi; 40 ...................;.... 15c

1439. Audra Rusijoje 1905-6 m. Braižinys iš Rusi
jos revoliucijos7 1905-6; -metais. Paraše A.

‘ Adata. Tilžėje, ’1907, p. 56 .............t. 20c
1440. Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą. Pa-.

rašė Dr. Paul Elzbacher, vertė Briedžių Ka
ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 1912, 
pusi. 29 ...............15c

1442. Belaisvio Balsas.' Pasaulinės karės atsitiki
mas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi. . .. 15c

1443. Byla Detroito Katalikų su Socialistais. Atsi
tikimas Lietuvių socialistų ir katalikų tarpe 
1911 m. Vieną kartą katalikai užpuola so
cialistus, paskui vėl, 1913 m., tas pats atsi
tinka. Su paveikslais nukentėjusių. So. Bos
ton, Mass., 1914, pusi. 61 ......................^. 25c

1444. Baltoji Vergija. Apie pavergimą moterų iš
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido 'Algirdas. . , 
Chicago, 1919, pusi. 118 ......... ......'.... 50c '

1446. Darbininkų Padėjimas Amerikoje. Trumpa
Amerikos Darbo Istoriją. Parašė K. S. Kar
pavičius. . Istoriškas | braižinys prasidėjimo 
Amerikon ateivystės, industrijos vystymosi ir 
darbininkų gyvenimo įvairiais laikais ir įvai
rus nuotikiai. New’ York, 1917, p. 35........ 10c

1447. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Keletas 
straipsnelių paliečiančių darbininkų gyveni
mą. Parašė F. V. Antra laida, So. Boston;

' 1916, pusi. (32 ...............05c

“DIRVOS” KNYGYNAS
7907 Superior Ave., Cleveland, O.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Paveikslas iš II akto dramos 
“Juozas ir Zelbora” ir “Farao
no Sapnas“. Juozapas išaiški
na Faraono sapnus apie septy
nias rieibias ir septynias liesas 
karves, ir septynias pilnas ir 
septynias tuščias varpas. Fa
raonas paskiria Juozapą vy

riausiu ant viso Egipto ir ati
duoda jam už pačią Asenatą, 
Vyriausio Kunigo dukterį, — 
Ypatos paeiliui iš kairės į de
šinę: Potiparas — A. Lapins
kas; Faraonas — St. Keikus; 
Kareivis — P. Vasiliauskas; 
Asenata — A. Aržuolaičiutė;

Juozapas—K. S. Karpavičius; 
Masid — J. Vidugiris; Karei
vis — J. Bartkus; šinkorius— 
M. Gigas; Kunigas — V. P. 
Banionis. — Lošimas atsibus 
nedėlioj, vasario 11 d., Lietu- 
lėj. Kadangi veikalas ilgas, 
lošimas prasidės nuo 4 vai.

siunčia Potiparą į karę; Potipa
ras palieka Juozapą užžiurėtoju 
viso savo dvaro. Per tris piene-1 
sius Zelbora i neįstengia priverst 
Juozapą mylėti ją. Tuo tarpu 
ateina žinia apie Potiparo gryži- 
mą. Paskutinė diena teliko Zel- 

. borai, nes paskui Juozapas bus 
paliuosuotas ir galės gryžt pas 
savo tėvą. Juozapas žada imt 
su savim Asenatą. Tuo tarpu 
Zelbora pasivadinus pas save 
Juozapą paskutiniu momentu 
nori priverst jį ją mylėti. Juo
zapas pabėga nuo jos, bet jos 
rankose lieka Juozapo apsiaus
tas. Ant rytojaus Potiparui su- 
gryžus, Zelbora Juozapą apskun
džia. Jis lieka nusiųstas į kali
nį. -

Per du metu kalinyje būda
mas, Juozapa? galiau gauna pa
šaukimą nuo Faraono išaiškint 
jo sapnus apie septynias karves 
ir septynias varpas, nes tų sap
nų visi Paraono kunigai išaiškint 
negalėjo. Juozapas išaiškina jo 
sapnus, jpg tai bus septyni bado 
metai, tada Paraohas paskiria jį 
vyriausiu ant Egipto ir atiduoda' 
jam už pačią Asenatą, kurią jis 
pats prašė.

Veikalas yra dviejų aktų, sep
tynių atidengimų. Lošime daly
vauja 13 asmenų. Visas darbas 
eina po TMD. 20 kuopos globa.

Lietuvos artistų koncertas. 
Subatoj, sausio 27 d., atsibuvo 
čia Leškevičiaus, Byro, Olekos 
■>— Lietuvos artistų — koncer
tas. Iš artistų pusės atlikta la
bai gerai, 'nes visa publika buvo 
užganėdinta, visų srovių — kle
rikalų, tautininkų, ir progresis- 
tų, ir net kairiausieji socialistai 
ir tie sako kad labai puiku buvo. 
Buvo atėjusių tokių kurie įmatė 
Chicagos “Vilnyj” išpeikime tų 
artistų, bet sako apsirikom tikė
dami “Vilnies" pišoriams.

Abelnai imant, visur girdis 
atbalsiai kad dar (neiktų ir an
tru kartu čia surengti jiems va
karą ; kiti sako kad ne tik vieną 
bet ir kelis kartus rengiant vis 
butų klausytojų pilna.

Iš materialės pusės koncertas 
pavyko vidutiniškai, nėra ko pa
sigirt perdaug. Mat prieš pat 
koncertą, 7 vai. vakare, pradėjo 
lyti su sniegu, kas ir sulaikė ki
tus nuo atėjimo. Taip pat yra 
tokių kurie neindomauja koncer
tais — jie visai nėjo. Bet pagir
dą nuo kitų apie koncerto pui
kumą visi tie apgailauja.

Butų labai gražu jeigu tie ar
tistai dar atsilankytų CSevelan- 
de, be abejo turėtų daug geres
nes pasekmes iš materialės pu
sės, nes ne tik kad ateitų tie ku- 
rie nebuvo bet ir buvusieji ap
silankytų antru kartu.

Kaslink artistų atlikimo už
duoties — nėra reikalo gvildenti 
juos paskirai, nes kiekvienas jų 
prognamo punktas buvo atlikta 
'kuopuikiausia, jokios kritikos 
negali būti. Kiekvienas buvęs 
koncerte gėrėjosi z jų gabumais, 
ir tik sakė: “Netikėjau kad iš 
Lietuvių kas taip gražiai atlik
tų.” ' Pilypas iš Dainorių.

■nėjo, bet ir savo vyrą atėmė. 
Kaip žmogus Btorojiesi, vis ki
taip stojasi. Ir kuom dabar tas 
choras pasigirs? Reikia pasa
koti kad tokiems žmonėms-daini- 
ninkams kaip F. Penzeris negali 
būti vieta tokiuose choruose ku
rie sutverti ne del dailės bet tik 
del “good time”.

Moterų jfrogresisčių organas 
“Moterų Baįsas” permainė savo 
vardą Į “Darbininkių Balsą”. 
Mat kaip toli nuprogresavo. Mo
teris progresistės leidžia “Dar
bininkių Balsą”. Tai vis meta
fiziko Angariečio filosofija.

Jeigu vardas ką reiškia, turė
tų būti, vietoj “Darbininkių”, 
“Komunisčių” “Bolševikių Bal
sas”. Juk buržuazės irgi dar
bininkėmis yra, ir net kapitalis
tai vadinasi, darbininkais.

Dabar tas “D. B.” baigia savo 
dienas, kaip ir patsai L. M. P. S. 
Kurios kuopos dar kiek laikosi 
tai per gvoltą prašo pinigų iš 
jų del to “D. B.”, arba geriau 
sakant del palaikymo Brookly- 
no internacionalo.

Dovydas.

A. L. T. Sandaros 18 kuopos 
ekstra susirinkimas įvyks sere- 
dos vakare, vasario 14 d., 7:30 
vai., Lietuvių salėj, šiame su
sirinkime bus išduota Seimo de
legatų raportai, ir yra kiti svar
bus dalykai apkalbėjimui. Vi
si nariai ateikit. Vald.

“Dirvos” Bendrovės metinis 
susirinkimas įvyks ketvergo va
kare, vasario 8 d., "Dirvos” ad
ministracijoj. Bus rinkimai nau
jos valdybos. Visi nariai malo
nės dalyvauti. , . Vald.

Dr. V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas atsibus nedėlioj, 4 
d. vasario, nuo 2 vai. po pietų, 
Flynn salėj, 5309-11 Superior 
Ave. Visi nariai būtinai atei
kit, nes yra svarbių reikalų.

Rašt. J. Ruškis.

Nuotikiai. Praeitoj nedėlioj, 
Teatro Sąjungos “kuopa vaidino 
trijų veiksmų tragediją “Kerš
tas”. Veikalas nėra taip jau 
blogas kaip tie “artistai" jį at
vaizdino. Išėmus daug mažes
nių klaidų, štai kas reikia pasa
kyti: Režisierius Sr be supra
timo ar ant juoko lošėjams daro. 
Rusna, Manigirdo motina, buvo 
jaunesnė už Lelą, augytinę, Ma
nigirdo sūrių ir kitus. Publika 
stebėjosi kuomet senesnė ypata 
jaunesnę vadino “močia”.

Publikos tame perstatyme ne
buvo pilnai du šimtai, skaitant 
sykiu ir vaikus.

Daugiau valandą laiko publika 
turėjo išsėdėti, kaip už taboką, 
iki prasidėjo vaidinimas.'

Tolyn vis prastyn eina tas 
teatro ratelis.

Geriausias Clevelande Lietu
vių tenoras, F. Penzeris, apleido 
Lyros Chorą. Lyriečiai manė 
gauti ir p. Penzerienę, bet ta 
Snapso negeria, ne vien kad ji

“Kerštas”. Darbininkų, par
tijos 26 kuopa praeigą nędėldie- 
nj Bohemian salėj turėjo vaka
rą; Teatro Sąjungos kuopa sta
tė dramą “Kerštas”. Veikalas 
gana puikus, paimtas iš Lietu
vos Ut prijos 13-to šimtmečio. 
Atmetus nekurtuos trukumus, 
lošimas išėjo gana gerai. Iš di
desnių rolių kiek silpniau lošė 
Manigirdas. Visai nepanašus 
kaip apsiėjimuose taip ir vaik
ščiojimuose į kunigaikštį. Ka
reivių drabužiai irgi buvo netin
kanti — daugiau buvo panašus į 
Egiptėnus negu. į Lietuvos ka
reivius. Gana gerai lošė Lelos 
rolę Mažeikienė, nors ji išrodė 
truputį persena. šiaip veikalas 
gana gerai sulošta. ’ Geriausia 
atsižymėjo Kūno rolėj A. Gailiu- 
nas.

Ne taip labai senai musų “kai
rieji” tokių patriotiškų veikalų 
vengdavo, bet matyt sugyržta į 
save. Dzievuli jiems padėk.

V. P. B.

Visas Lietuviškas Clevelan-
■ das nekantriai laukia vasario 11 
Į dienos — paskutinio nedeldienio
• prieš Užgavėnias. Tą dieną bus
■ perstatyta didelė bibliška meilės 
i drama —: “Juozapas ir Zelbora”
• (ir “Paraono Sapnas”, antras ak- 
: tas). Per eilę metų Clevelan-

diečiai nepastatė vieno gero vei- 
i kalo — tikro dailos atžvilgiu pa-
• ruošto ir su atsidavimu rengia- 
. mo. Jei kas buvo statoma iš žy-
■ mesnių veikalų tai tik apsirilbo-
■ ta partiviškam pasinaudojimui
- iš ateinančios publikos savo nau

dai, o ne žiūrėtojams ką gero su-
- teikti, šiame atsitikime visai 
, kas kita: negailima pinigų pa-
• ruošimui tikros Egiptiškos sce-
■ nos, pritaikinta istoriškos drapa-
■ nos, atatinkamos šviesos — vis

kas tas pakeis Lietuviškos salės
> sceną į naują, visai nematytą ir 
. nepaprastą.
i Aktoriai suimta parinktini — 
s gabiausi pasižymėję Clevelande 
i ir kituose miestuose.

Pats veikalas trumpoj ,su trau
koj yra tokis:

Dalykas dedasi apie 1,350 me
tus ar apie tada prieš Kristų. 
Jokūbas, kuris su aniuolu ėjo 
ristynių ir po • to liko Karalium 

’ Izraelio giminės, sulaukia sū
naus vardu Juozapo. Jį labiau
sia mylėdamas, sukelia kitų jo 
brolių neapikantą prieš Juozapą; 
jie susitaria jį nužudyt, bet vie
nas jo brolis bijodamas nuodė
mės, sumano kitiems broliams 

Jiesti Juozapui pačiam tyruose 
numirti. Įmeta jie jį j sausą 
šulinį. Tuo tarpu pro šalį jų 
keliauja pirkliai ir tasai brolis 
sumano kitiems broliams Juoza
pą parduoti. Jie jį parduoda, ir 
Izmaelitai atsigabena Juozapą į 
Egiptą ir parduoda Potiparui.

Lošimas prasideda su Juoza
po parėjimu į Potiparo palociuia, 
kur jau išsykio ant jometa akį 
Potiparo žmona Zelbora, ir pa-1 
myli Juozapą taipgi Asenata, k u-j PAJUDINKIME, VYRAI, ŽE- 
nigo duktė, ir Minėt, Zelboros 
tarnaitė. Tarp tų trijų moterų 
visu laiku eina kova už Juoza
pą. Juozapas lieka paskirtas už
vaizdą Poįiparo dvaro, per Zel
boros įkalbėjimą. Juozapas slap
tai mylisi su Asenata, bet pats 
yra vergas ir netiki gaut laisvos 
kunigo dukters už pačią.

Egipto kaimynai Etiopai už
puldinėja Egiptą, Faraonas pa-

SLA. 136 kuopos susirinkimas 
bus laikoma vasario 11 d., nedė
lioj nuo 12:30 po pietų, Lietuvių 
salėj, 6835 Superior avė. Visi 
nariai malonės dalyvauti.

J. J. Žilis, Manto-Raštis.

The Lithuanian Mortgage Co. 
susirinkime sausio 24 d. išrin
ku naują valdybą iš sekančių:

Prez. —,P. Vasiliauskas, 
Vice-Prez. — St. Zaborskis, 
Sekr. — K. S. Karpavičius, 
Ižd. •— A. B. Bartoševičius, 
Direktoriai: V Debesis, V.

Bartoševičius, Pr. Dagilaitis.
Kompanijos visi reikalai per

eina į naują vietą, 3352 Superior 
Ave.

@@@®@©©@©©@©@
OT, KNYGŲ! STAČIAI 

IŠ KAUNO!
PALYDOVAS

Kas reikia žinoti kiekvie
nam Lietuviui gryžtančiam 
Kauno ir ■ visos Lietuvos 
žemlapiais. Irgi mažai ga
vome. Reikalaukit tuojau.

Tėvynę. Su spalvuotais
KELIONĖ APLINK PASAULI 
PER 80 DIENŲ — $1.00

Puikiausia knyga ką kada 
skaitėt. Su daugeliu pavei- 
slų. Važinėjimai poros ke
liauninkų po visas pasaulio 
dalis. 225 puslapiai. Jau 
nedaug jų teliko.

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

MŲ — 75c
Graži apysaka, 116 pusi. Iš 
Vengrų kalbos versta. Jų 
taipgi nedaug gavome. Pa- 
siskubinkit su užsakymu.

Pinigus su užsakymu ■ siuskit: 
“DIRVA”

7907 Superior Av. Cleveland, O.
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NAMAI, MALONUS NAMAI! ;
Perku, parduodu ir išmainau STUBAS, LOTUS ir BIZ- " 

NIUS. Esmi atstovas geriausios statymo NASCO kom- « 
panijos kuri stato stubas už PRIEINAMIAUSIAS KAI- J 
NAS ir pagal VĖLIAUSIOS MADOS. Peržiuriu visokias “ 
popieras, k. t. DOKUMENTUS, DYDUS ir ABSTRAK- S 
TUS už visai mažą atlyginimą, šiaip visokie patarimai » 
uždyką. *

S VINCAS GREIČIUS
Nasco Co. Atstovas 8014 BELLEVUE AVE.

REKORDAI 4 Už $1.00
Visi Columbia Grafofo- 
nai ir Rekordai parduo
dama numažintomis kai
nomis. Ši krautuvė yra 
vienatinė kurioje galite 
gauti visus Lietuviškus 
dainų, muzikos ir šokių 
bei monologų ir dialogų
rekordų Clevelande

KRAUTUVE
2271 St. Clair Ave.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 

Ct po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 
užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

ySjįį neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
j tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 

MJ Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
VfU Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
RHP riologiškas egzaminavimas kraujo ati
lsi dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
m tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
W tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusius 

_ J'O:' nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusiag kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai.' Egzaminavimas ir patarimai dovanai, jeigu atsinešit šį ap
garsinimą.

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

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

Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

“Nebus Pieno, Nebus 
Žmogaus’* .

Pienas yra tvirčiausias maisto pa
matas ant kurio remiasi visas fiziš
kas augimas, tvirtumas ir sveikata.

Jis yra išsyk didis vystytojas ir 
apginčjas. Ideališkiausioj ir leng
viausioj Suvirškinimo formoj kokį tik 
žmogus žino, jis priduoda reikalingo 
kuro, ir budavojimo medegos kunui— 
riebalus, carbohydrates, (proteiną ir 
minerales druskas.

Jokis žmogiškas sutvėrimas neiš
augo be pieno, tečiau daugybe suau
gusią nepažįsta jo nesulyginamos ga
lybės kaipo maisto klaidingai Įsiti
kindami jog Jis yra tik kūdikių mai
stas.

Po teisybei, pienas yra daugiau ne
gu mėsa; geriau negu duona. Tas 
kas vienatinis padeda kūdikiui ne tik 
augti, bet. taipgi ir vystytis, ir pri
duoda neramiam vaikui ir mergaitei 
kurą išdavimui nepaliaujamos .ener
gijos, vią gali palaikyti suaugusiuo
se saiką kūno lygsvaros reikalingos 
palaikymui žmogaus mašinerijos su
kimės! gerai ir vėikmingai.

Taigi pienas kokiu nors pavidalu 
turėtą būti vartojama kasdien kiek
vieno vyro, moteries ir vaiko.

Kokie šešiasdešimts tris metai at
gal, kuomet Gail Borden revoliucijo- 
nizavo karvės dovaną naudojimui šei
mynose gabiai išimdamas iš pieno 
daugumą vandens ir įvedė steriliza
ciją dėžių j kurias supilstė turtin
giausią dalj pieno, ir prašalino dau
gelį pinklių kurios stovėjo kelyje ga
vimui tyro, patikėtino pieno milijo
nams žmonių.

Pienas išdirbamas Borden’s persta
ta daugiau pusę šimtmečio nepertrau
kiamą pastangą užtikrinimui vieno 
maisto kurio niekad nepristoksta.

Borden’s Evaporated Pienas yra ty
ras nkio pienas su palikta jame grie
tine. Jūsų krautuvninkas moka biskį 
brangiau už Borden’s Evaporated Pie
ną, nes jią^ino kokiu atsargumu tas 
Borden’s Pienas pagaminama; jis ži
lio jog tas pienas yra saugus ir ty
ras, suteikiantis 'pilną patenkinimą 
net ypatingiausiems naudotojams. 
Pirkit tą rūšį ant kurios galit užsiti- 
kėti.

Antra ir paskutinė generalė 
repeticija “Juozapas ir Zelbora” 
veikalo atsibus nedėlioj Lietuvių 
salėj, nuo 9 vai. ryte. Visi lošė
jai teiksitės pribūti į laiką, ne
vėluoti nei biskelio. Direkt.

Kalendorius su aprašymu visų 
švenčių, ir šiaip visokių pasiskai
tymų, knygos formoj, galima 
dar gauti “Dirvos” krautuvėj — 
kaina 25c.

Aš Mikolas Belinis, šiuomi 
pranešu savo giminėms ir pažįs
tamiems jog vasario 3 d. George 
Washington laivu išvažiuoju į 
Lietuvą, į Sosto kaimą, Biržų- 
Pasvalio ap., ir šiuomi noriu pa
sakyti jums sudiev. Cleveiandą 
apleidžiu sausio 30 d. Jeigu tu
rėsit kokių reikalų su manim ra< 
šykit į mano tėviškę. Laivakor
tę ir višhs reikalingus dokumen
tus pagamino "Dirvos” Agentū
ra.

“DIRVA" arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

PAJIEŠKAU Juozo Valinsko, | 
girdėjau gyvena Clevelande. Jo 
paties meldžiu atsišaukti arba 
apie jį žinančių pranešti.

P. AKSIS
8205 Euclid Ave. Cleveland. I

IŠGULDYMAS ŠVENTO RAŠTO
Atsibuna kas Nedėldienis 2:45 po pietų

Įžanga dykai — Kolektų nėra.
__ Wm. Abel Salėj, 7017 Superior Avdk

Incorporated f 849

*fociett) for Snoings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

' Clevelande siaučia žieminės li
gos — flu, plaučių uždegimas ir 
kitokios. Miesto sveikatos ko- 
misijonierius pataria valyti dan
tis ir plauti bumą apsisaugoji
mui nuo užsikrėtimo. Nuo už
degimo plaučių šią žiemą mirė 
138, serga 324; nuo flu mirė 11.

Patįs save ir vaikus arpengkit 
šiltai ir saugokit kojas.

Valdžia pradėjo areštuoti chi- 
ropraktierius praktikuojančius 
gydymą be leidimo. Valstijoje 
chiropraktika nepripažinta ir 
chiropraktieriams neišduodama 
leidimai, šiose dienose areštuo
ta 40 tos šakos gydytojų, kele
tas jau nusiųsta kalėjimam Jie 
nutarė atsėdėti, o nemokėti bau
smę.

BELL TELEFONO
DIREKTORIAI

paskiausio išleidimo jau išnešiojama Bell Telefoną tu
rintiems, namuose Clevelande. Ar jau gavot savo? 
Jeigu ne, pašaukit M. 9900 ir prašykit Direktoriaus 
Klerko.

Biznio žmogui Bell Telefonas yra atviros durįs prie 
daugiau biznio. Kostumeriams jis yra patogiausias 
būdas pasiekimui dirbtuvės arba krąutuvės.

Tečiau pirmiausia visi žiuri į Bell Telefono Direk
torių, pigiausia kainuojantį biznį būdavo j antį pagar
sinimą!

Ar galit sugalvot reikšmingesnį planą .pasiekimui 
pirkėjų namuose 170,000 žmonių pranešimui jiems 
kokios rūšies prekes arba patarnavimą jus suteikti 
galit?

Pašaukit M. 9900 užsitikrinimui savo paskelbimo 
patalpinimo sekančioje laidoje Bell Telefono Direkto
riaus.

THE OHIO OELL TELEPHONE 00.

PRADEK GYVENT PELNINGAI
Pradedant bile diena ar mėnesiu, perkelkit savo pinigus 
iš tokių bankų kur moka mažą nuošimtį, į šią Bankinę Įs
taigą ir gausit čia 5% už savo sunkiai uždirbtus pinigus. 
Kam skriausti save kada šioje Įstaigoje saugumas valdžios 
užtikrinta toks pat kaip visur, o pelnas už pinigus yra 25% 
didesnis? (J Viskas ko reikia perkėlimui — atsineškit sa
vo bankinę knygelę kokią turit, čia pasirašysit, ir jūsų pi
nigai su pradžia Sausio neš jau 5-tą nuošimtį.

(J Taipgi iškolektuojame ir partraukiame pinigus esamus 
ant knygelių kitų miestų bankuose. Šis patarnavimas vi
sai dovanai kiekvienam kas čia kreipsis.

and Loan Co
3352 Superior Avenue* Cleveland, Ohio
Banko Valandos: Kasdien nuo 9 iki 3. Utaminke, Ketverge ir Subatoj 

atdara vakarais nuo 6 iki 8.

A. B. Bartoševičius, Prez..—John Tidd, Vice-Prez.—K. S. Karpavičius, Sekr.
S. Bartoševičius. Sekr. Pagelb.—V. Bartoševičius, Ižd.


