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KYLA
Tas žmogus kuris išrado šj patentą 
vo du sykiu operuotas nuo kylos, į 
pgi bandė dėvėt visokius diržus ko- i 
tik iki šiam laikui išrasti, vienok l 
kas negelbėjo. Per daugelį metą f 
>3 nukankintas, atrado naują sis- Į 
ą kylos arba patrūkimo gydymui i 
nešiojau išbandymui gyduolių, nes Į 
nes kurie turi šią naują sistemą 
iso apie išbandymus bet su džinu- 
1 užmoka, ir kitiems rekomenduo- 
'ia nėra reikalo meluot.
lei persitikrinimo meldžiu kreip- 
patiškai, arba laišku indedant už 
impą atsakymui, žemiau paduotu 
u: (13)

J. F. RICHARD
ffalnut St Holyoke, Hass.

Randolph 2377
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DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

5402 SUPERIOR AVE.
Kamp. E. 55th St Cleveland.
Ofiso vai: 9—12; 1—6; uždaryta 
aeredoj po, pietų. Vakarais at

dara nuo 6—8.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. MIOMRS mn

982 E. 79 St, Cleveland, 0.
— Telefonai —

Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 1 
iki 9 vai.

Nedėldieniais nuo 3 iki 4 v-11

jsevicius
'IŠKA AGENTŪRA 
ANDE

ivą ir į visus kraštus, 
les ant Geriausių 
riaušių Laivų.

Atstovybėje Notaras: 
ius Lietuvai popierius. 
; suteikia dovanai.

CLEVELAND

, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, « • i 
ie kokių neišlavintų daktarų. *'*' 
i Specialistas arba profesoriui * 
klausinės kokia liga sergi ir W 
auda. Jisai pats tą jums pasriJ1 
i išegžaminavimo. Daugybė du* 
i užtai negalėjo jus pagydyt ku f 
:turėjo užtektinai apsipažinimo ir P 
-rimo bei neišrado jūsų tikros Iii* 
ano aparatas Radio-Scope-Rsgiį* 
pindulių Roentgeno ir punas Bu* 
ologiškas egzaminavimas kraujo •* 
sngs man tikrą jūsų ligos prieb" 
* jeigu aš paimsiu jus gydyt, j* 
loj sugryž senoji jūsų sreibtaj 
girtybė. Jeigu turite nusilpnėjo* 
ervus ir kenčiate nuo užnoodij* 
pučkus ant viso kūno ir burnos, b' 
negaišinkit ilgiau laiko ir nelik* 

nane, o ai po ištyrinėjimo tikrai P | 
neišgydoma, ir tą padarysiu sąiii* 
fanai dovanai, jeigu atsinešk ii

Y, SPECIALISTAS 
pas E. 105th St Cle^ 
IDYS, KAMBARIS 4.
yte iki 4 — nuo 6 iki 8 nbi* 
įaia nuo 10 iki 1.

Vokiečiai Gatavi Kariaut,
r

neužsileist Prancūzams
PROTESTO MITINGAI IR SU™ "*■ 

APSIREIŠKIA VOKIETIJOJ.
Prancūzai Užgrobė Kelis Naujus Miestus. Vokie

tija Nežada Jų Atsisakyti. Eina Kalbos apie 
Prancūzų Norą Taikytis.

LIETUVIŲ-LENKŲ 
GINČŲ EISENA
(Elta — per L. I. B.) ,

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Ohio valstijos industrijose:
Youngstowno distrikte plieno 

ir geležies išdirbystės veikią to
kiu saiku kiek tik gali gauti dar
bininkų ir kiek išdirbtų produk
tų išgabenimas ir kuro priveži- 
mas pavelija. Vietomis stoka 
neapdirbto plieno.

Bellaire, Carnegie plieno išdir- 
bysfcė negali pradėt vienos iš di
džių savo geležies katilų delei 
negavimo darbininkų.^

Akrone automobilių ratų gu
mų išdirbėjai didina produkciją, 
nematydami apmažėjimo reika
lavimų. Ratams gumų išdirba
ma po apie 100,000 kasdien; Tū
los dirbtuvės ima daugiau darbi
ni rikų.

Angliakasykįos negauna už
tektinai vagonų anglies išvežio- 
jimui į rdikalingas vietas. Ang
lies naudojimas namuose nepa- 
sididino dėlei šiltos žiemos.

Puodininkystės darbai E. Li- 
verpoolyj jaučia subruzdimo už
ėjus naujiems reikalavitnams 

. ne tik pristatymui dabar bet ir 
toliau vasaros bėgiu. '

Vilnų ūkininkai šįmet surinko 
3 nuošimčiais daugiau negu per
nai.

Abelnai su kovo mėnesiu viso
se industrijose ir bizniuose ap-

Lenkai Neliauja Užpuldinėję 
Lietuvius

Kaunas, kovo 2d. — Vasa
rio 26 d. Lenkai puolė Liške- 
vos bažnytkaimį Lietuvos pu
sėje du'gyventoju užmušta, 
trįs sužeista.

Vasario 28 d. puolė sargy
bas Dolgeninkuose, Inlietuose 
ir Leipunuose musų teritorijo
je. Vienas Lenkas užmušta. 

, Lenkai dar puolė sargybas 
ties Sapiežiškiais; Poviesnin- 
kais ir Agradninkais musų t’e- 

, riteri joje. Susišaudymuose du 
Lenkų kareiviai nukauta, trįs 
paimta nelaisvėn. Taipgi pa
imta nelaisvėn Koknaro dvare 
musų teritorijoje du Lenkų 
kareiviu 41 pulko.

Vokietija Sumišimų Iš
vakarėse

Berlinas, kovo 6 d. — Vo
kietija neatsižadės savo “nu
stotų provincijų”, pareiškė 
reichstagui Kancleris Cuno.
Berlinas, kovo 4 d. — Vokie

tija buvo užsikrėtus revoliucijos 
dvasia nedėlioj — noru sukilti 
prieš Francuzų okupaciją Ruhre, 
prieš busiančias kares ir .prieš 
ekonomines bėdas.

Daugelyj punktų protesto su
sirinkimuose buvo išnešta pagei
davimai kad Vokietijos Kancle
ris Cuno eitų į reichstago nepa
prastą susirirtkimą utamįnke ir 
išdėstytų griežtą programą at- 
sinešimo į Francuzus.

Mannheime, viename iš pen
kių miestų užimtų subatoj, mie
sto taryba įsušaukė viešą susi
rinkimą ir nusprendė neklausyti 
S^U^J1S.a_k.3^t. rajone Račbalįiul, Hilny-

mejerą, Janoslavą, Hylnyvolme- 
rą ir Dišnicą. Pranešta apie tai 
Tautų Sąjungai.

Lenkai Perėjo Demarkacijos 
Liniją

Kaunas, vas. 23 d. — Lenkų 
[41 pulkas vasario 20 d. perėjęs 
per (demarkacijos (liniją užėmė

daryta Karlsruhe ir Darmstadte, į 
svaibiuose mdustrialiuose cent
ruose, kurie paimta užbaigimui 
Francuzų okupacijos dešinėj pu
sėj Reino nuo Alzas^-Lorraino iki’ 
Holandijos. >

Essene, Kruppo darbininkai 
apvaikščiodami 100 metų su- 

sireiškia šubnizdimas, veiklu- '^tuves nuo įsteigimo Kruppo 
TOas fabrikų, slaptai nutarė vi

A šiai priešintis Prancūzams.Chicago. - Gelzkėlių patar-Į Komunistai Esaen kurie iki 
nautojams valdžios gelžkelių-,. , .
darbo taryba nusprendė pakelti, SI°lei prieštaraudavo ir Vokie- 
algas dviem centais į valandą už čiams kapitalistams, susirinkę 
tai kad jie nestreikavo pereitą [ išnešė protestą prieš žiaurų ap- 
vasarą. Jiems pereitą liepos mė-1giėjimą su Vokiečiais darbinin

kais naujų jų bosjį.
Susirėmimuose įvairiose Ruh

ro dalyse kovo- 4 d. Francuzai 
nušovė 'keturis Vokiečius.

' nesį buvo numušta po 4c. į vai. 
Sis pakėlimas algų liečia 65,000 
darbininkų.

New Castle, Pa. — Netoli čia, 
parako dirbtuvės eksplozijoj, už
mušta du darbininkai.

Hazleton, Pa. — Sustreikavo 
800 angliakasių reikalaudami 
pašalinimo nuo darbo vieno dar
bininko, unijos skyriaus virši
ninko, intariamo suktybėse, %

Sharon; Pa. — PHeno išdirby- 
stė čia negaudama paprastų dar
bininkų už 36c. į valandą, pasi
rengus pakelti algas., Qarbas 
eina smarkiai. .

Bluefield, W. Va. — Kasykloj 
buvo užgriuvę 11 darbininkų; 
dešimts mirė, vienas išliko.

Clevelando gątvekarių darbi
ninkai nutarė užvest derybas su 
kompanija už pakėlimą algų vie
toj streikuoti.

Wellsburg, W. Va. — Intari- 
mai prieš 126 darbininkus kalti
namus konspiracijoj suardyt ka
syklą pereitą vasarą Cliftonvil- 

!' le, W. Va., panaikinta. Tuose 
mūšiuose užmušta septyni žm.

Portugalijoj apsireiškia bruz- 
į dėjimas del pragyvenimo bran

gumo ir algų mažumo.

Washington. — Imigracijos 
t departmentas ėmėsi darbo (su- 
[■ laikymui slapto {gabenimo atei- 
t vių. Daugelis jų sugaunama ir 
Į grąžinama atgal. Dabar yra iš- 
K duota 198 varantai deportavimui 
b slaptai įvažiavusių.'

Darbo departmeptas nusiskun- 
t džia jog nėra tam tikro atsakan- 

čio fondo deportavimui imigran- 
tų įvažiavusių pervirš leistos 
kvotos. Jų daug atsiranda.

Trįs šimtai žydų iš Lenkijos ' 
| ir kitų kraštų deportuota iš EI- : 
’ lis Salos New Yorice atgal į ten 
į iš kur jie atvyko.

Tennessee valstijoj degtinės 
platintojų kovoj su valdžios Už- 1 
žiūrėtojais užmušta trįs prasi- 1 
žengėliai.

Lietuviai Neina Demarkacijos 
Zonon

Kaunas, vas. 23 d. — Lenkų 
kariumenė šiapus demarkacijos 

[linijos Varėnos rajone tebelaiko 
. Ki- 

nei 
ne-

, UUUJ'AJ TULV11VŪ ICSJUllV UVV

lsa^u" i Podkamien ir Dmitrovka.
R. -

Francuzai Rengia Naujas 
Taikos Išlygas

Paryžius. — Eina gandai' jog 
Francuzijos ir Belgijos valdžios 
sutiko ant išlygų kuriomis galė
tų susitaikyt su Vokietija ir 
kurios padarytų Versalio sutar
tį užbaigta, ant kiek tas liečia 
Francuziją, Vokietiją ir Belgiją.

Jeigu- užėmimas Karlšruho, 
Darmstadto ir Mannheimo pri
vestų Vokiečius prie prašymo 
taikos, Belgija ir Francuzija iš
vien veikdamos pastatytų savo 
naujas išlygas.

Turėdami užėmę visą Reiną 
nuo Holandijos iki Šveicarijos, 
ir grąsijidami eiti toliau į Vokie
tiją su priekabe sustabdymo sa
botažo, Francuzai tiki jog Kan
cleris ’ Cuno turėis pasišalint ir 
kad privers reichstagą reikalau
ti taikos.

Iš Berlino ateina žinių jog 
Vokietijos užrubežinių reikalų 
ministeris gamina “taikos išly
gas”, kuriomis tikima bu's gali
ma užbaigti Francuzų okupaciją 
Ruhre.

Francuzų komandierius pra
neša jog jis negrąžins Vokie
čiams tų 12,000300,000 markių 
kurios buvo užgrOkta aną savai
tę traukinyje gabenant iš Vokie
tijos į Ruhrą.

Francuzijos karės ministeris 
sako -jog Francuzijai taikos lai
ku reikalinga turėti 600,000 ar
mija užfcitikrinimui kad Vokie- , 
tija mokėtų atylginimus.

Syti jo j pradėjo gyventojai kil- 
tojai kilti prieš Prancūzų agre- 
siviškumą. Penki Prancūzai ka
reiviai užmušta.

tur ramu. Musų kariumenė 
civile administracija, niekur 
utralės zonos nepaėmė.

Priešų Pramanytos žinios
Kaunas, vas. 27 d. — Jokių 

Vokiečių, savanorių Lietuvos ką- 
riumenėj nei partizanų būriuose 
nėra. Taipgi nėra jokių su 
Lenkais derybų Smalininkuose, 
kaip iš Varšavos skelbiama.

Lietuviai Nesitaria su Rusais 
prieš Lenkiją

Iš Paryžiaus specialiu kabeliu 
buvo pranešta New York Times 
kad Lietuvos valdžia veda dery
bas su čičerinu Minske puolimui 
kartu su Lietuviais ant Lenkų. 
Elta tą užginčija pareikšdama 
vasario 28 d. jog “žinia apie Lie
tuvos atstovo sovietų Rusijoje, 
Baltrušaičio, politines derybąs 
neteisinga.“

Lenkai Plėšia Kaimus,
Kaunas, vas. 28 d. — Vasario 

27 naktyje Lenkai su dviem kul
kosvaidžiais įsiveržė ir apiplėšė 
Maištus, 25 kilometrų už demar
kacijos zonos musų pusėje. Va
sario 26 d. apiplėšė Liškevą ir 
Sabaliavą.

žydų Atstovai Gryžo Seiman
Kaunas, vas.,28 d. — Vasario 

27 d. Seime jau vėl dalyvauja 
visi trįs žydų atstovai, kurie bu
vo išstoję neva del Seimo Rinki
mų įstatymo mažumų nenaudoj 
interpretacijos.

Viennoj, Austrijoj, atsibuvo 
riaušės ir muštynės; judėjimas 
eina prieš žydus.

New Yorke užsimušė drąsus 
sienom laipiotojas, pragarsėjęs 
kaipo “žmogus-piusė”, kadangi 
jis užlipdavo stačiomis budinkų 
sienomis į didelį augštį. Dabar 
jis nukrito dalipęs iki aštunto 
augšto. Matė tą daugybė žmo
nių, ir galima įsivaizdint kaip 
žiūrėtojai jautė matydami puo
lant ant mirties .jį ko žiūrėdami 
drebančiom širdim ir tikėjo.

KOMUNISTĄ KOVO
JA prieš Abi pusi 
Berlinas. — Nu j lusdami kad 

iš dabartinio Franduzų-Vokiečių 
susikirtimo gali išeit nauja karė. 
Francuzijos ir Vokietijos komu
nistai suvienijo sayo spėkas su
ardymui tautinio 1 užsispyrimo 
tose dviejose 'šalyse. Berline at
sibuvo Vokiečių ir Francuzų ko
munistų Slaptas susirinkimas, iš 
kurio išnešta atsišaukimas *į vi
sus komunistus ir riutarta šauk
ti tų šalių komunistų susirinki
mą kovo 17 d. Koelrie apsvarsty
mui ką daryti su tpkiu atsitiki
mu kaip grobimas Ruhro ir pri
sirengti prie kovos su fascistais.

Nori Ruhro Respublikos
Paryčius. — Tūli (Vokiečiai ku

rie nori atsiskyrinio sau Reino 
krašte nuo Vokietijps ir įsteigi
mo savos respublikos, padeda 
Prancūzams slopinti ramų Vo
kiečių kariaviihą priešu okupan
tus. Atsimetėlių partijos va
das .inted'kė Francuzų valdybai 
vardus tų gelžkelių darbininkų 
kurie nori dirbti vėl nežiūrint 
kad jie iššaukti į streiką.

Reinlandas 1815 metais 
prijungtas prie Prūsijos.

UŽSIDARĖ 67-TAS S.
V. KONGRESAS

Washington. — Kovo 4 d. pa
baigė savo tarnystę 67-tas S. V. 
kongresas. Kongresas papras
tai turi periodą dviejų metų.

Sekantis kongresas susirinks 
tik gruodžio mėnesyjle, ilgiau
siai pertraukai po karės.

Prezidento sumanymas šauk
ti tarptautinį suvažiavimą ir su
organizuoti internacionalį teis
mą liko atidėtas.

Prezidentas yra pasiryžęs ap
važiuoti Suv. Valstijas su pra
kalbomis prašydamas žmonių jo 
planą paremti. Jo paties partk 
jos tūli nariai griežtai jam prie
šinosi. Dabar prezidentas iške
liavo į Floridą pailsiui.

Buvęs prezidentas Wilson tą 
darė norėdamas prirašyti Ame
riką į Tautų Sąjungą, bet sena
tas jo planus atmetė.

Kova už Neutralę Zoną
Paskutiniai įvykiai neutralėj 

zonoj ir Klaipėdoj plačiai suin- 
domavo pasaulį. Nekuriu kraš
tų laikraščiai eina taip toli kad 
riet priskiria dabartiniams kovo
tojams arti Vilniaus pirmaeilę 
reikšmę Europoj. Ypatingai pa
sižymi čia Prancūzai. Mes ne- į

■buvo

Vokiečiai Gaminą Gink
lus Rusijojo

Ryga. — Vokiečiai steigia gin
klų dirbtuves Rusioje rengda
miesi prie “sekančios karės”, 
skelbia čia gautos žinios.

Vokiečiai mokslininkai sako
ma išrandą naujus nuodingus 
gazus, daug mirtingesnius negu 
iki šiolei žinomi? Taipgi jie esą 
išradę naujos rūšies eksploduo- 
jančius pabūklus^'"*

Turkų Taikos Likimas 
dar Neaiškus

Konstantinopolis. —'■ Angoros 
nacionalistai Turkai išklausę ra
portus Ismet Pašo, Turkų dele
gacijos Vado Lausannos konfe
rencijoj, nleisusitaįko nuomonė
se: Nesutaikomųjų grupė reika
lauja griežtai atmesti visus su
tarties pasiūlymus, 'kuomet kiti, 
didumoje, laikosi savo taikios fi
losofijos ir klausosi anų kalbų. 
Turkų (spauda permato jog tai
ka bus greitu laiku pasirašyta.

Anglijos valdžia kasdien lau- 
išgirsti Angoros apsprendi- 
pasekmių kaslink Lausan- 
išlygų ir vis dar. tiki kad 
galima ramiai susitaikyt.

Trakijoj prasidėjo sukilimai 
prieš Grekiją.

Vengrijos fasęistų vadas de
da pastangas sukurstyti Turkus 
atmesti Lausannos išlygas ir at- 
naujint karę prieš Grekiją, tuo 
tarpu Vengrai pradėtų atakuoti 
Serbiją norėdami atgauti atim
tas teritorijas.

kia 
mo 
nos 
bus

Planai Naujai Pasaulio 
Taikos Lygai

Londonas. — Lordas Robert 
Cecil, vienas žymiausių tautų są
jungos' šalininkų, prirengė nau
ją tarptautinės taikos planą ku
ris manoma suvienys visas tau
tas pasaulyje ir prie kurio pri
sidės ir Suvienytos Valstijos. '

Tarp kitko, jo sumanyme yra 
kad Amerikai nereikėtų eiti į 
pagalbą Europai karės atsitiki
me, ir Europai į Ameriką.

Svarbiausias jo taikos tikslas 
tai nusiginklavimas. Bet, kaip 
jis perstato, moralia- nusigink
lavimas pirmiausia turi įsikū
nyti.

Dabartinio Anglijos premjero 
Bonar Law partija gavo smūgį 
naujuose rinkimuose kada du 
tos partijos nariai pralaimėjo. 
Nujaučiama 'kad pačiam prem
jerui gaili prieiti valdymo galas.

Į Niagaros Vandenpuolio skra- 
džias kovo 1 d. nušoko vienas 
žmogus atvykęs iš New Yorko, 
ir tenai žuvo. Vandenpuolis yra 
sufirš 150 pėdų augščio.

ti. Tautų Sąjunga priskirdama 
neutralinę zoną Lenkams žinojo 
kad su tuom negalės sutikti Lie
tuva ir kad tuo budu kils susi
rėmimų. Ji privalo palikti se
nąją padėtį arba tiesioginai im
tis rišti Vilniaus klausimą, vie- 
' ' ' ............................. Vie
nok ji to nepadarė, gal but ma
nydama kad Lietuva pabijos ir

sistebim susilaikę iš Prancūzų toJ k^tyti išnaujo ugnį.
pusės įvairių apkaltinimų, ku
riuose vargiai ar surasim beša-
lės tiesos; tieji apkaltiniihai bu- nulsile'*s dar kartą. Bet apsirik-
vo ir bus tcl kol Lietuviai norės l 
užlaikyti savo nepriklausomybę.' 
Francuzai kaitina mus už pra
dėjimą kovų su Lenkais. Bet 
kas kitas jei ne jie patįs, pasi
naudodami Tautų Sąjungos au
toritetu, patalpino Lietuvą į ne- 1 
pakenčiamą padėtį. Lenkams ' 
reikdavo atitaisyti savo siena, ; 
jie užimdavo Lietuvių teritori- ■ 
riją; jiems prisireikė gelžkelio, 1 

I Tautų Sąjunga skubinasi pada- 1 
linti neutralinę juostą. Nenuo- 1

Italija Neturi Sutarties ' 
su Francuzija

Roma. —Kalbos jog Francu-istabu Jei Lietuviai dažnai ir pa- 
zija gatava .padaryt su Italija i^aus^avo: Kame gi bus galas 
naują sąjungą premjero Mulsso-Įv^sams 'komedijoms? Išrodytų 

I tarytum Lietuvos žemes valdo 
ne pati Lietuva bet Lenkai su 
Francuzijos pritarimu, ir kuo
met tom dviem valstybėm pa
tinka jos okupuoja naujas sri
tis. O jei Lietuva nesutinka ge
ruoju — kįla trukšmas kad mes

lini užginčijama. Jis sako jog i 
ekonominiai santikiai tarp Ita
lijos ir Prancūzijos bus artimi, 
tečiau tas nieko neturi su tikra 
sąjunga. Pascistų ulrubežinis 
nusistatymas bus savistbvis. Su
sidėti Į sąjungą su b,ent kuria
šalimi dabar butų tai įmetimas (Puriom Maskvos ar^ Berlino įsa- 
šailies Į nedovanotiną’ žygi.

Paseizmas dabar valdo Itali
jos miestus kaip jis valdė tautą. 
Savo Veikimu jis suartina dau
giau j geresnius santikius vals
tybę su Vatikanu.

Geneva, Šveicarija. — Pran
cūzija ir Italija neišgali mokėti 
Suv. Valstijoms karės paskolas, 
skelbia Prof. Seligman iš Colum
bia universiteto, New Yorke, ku
rie čia lankosi tyrinėdamas eko
nomines aplinkybes ir rašo kny
gą tame klausime.

Gaudoma Pinigų Dirbė
jai ir Žmogžudžiai

New York. — Policija mano 
susekus didelį būrį suokalbinin
kų, apie 1,000 ypatų, kurie vei
kė kaip žudydami turtingesnius 
žmones ir apiplįišdami, ir pla
tindami netikrus pinigus, dau
giausia tarp ateivių.

Kadangi ta plėšikų organiza
cija veikia plačiai Amerikoje, 
po astuonių mėnesių sekiojimo 
manoma bus suimta bent tuk- 
istantis ypatų.

Trenton, N. J. — Po trijų me
tų vedu'sių gyvenimo, tūla mote
ris pareikalavo persiskyrimo pa
matuodama jog jos “vyras” yra 
moteris.

Dublinas, Airija. — Kovo 5 d. 
savanoriai atakavo Dublino ro- 
tužę ir telefono stotį. Valstijos 
kareiviai po didelių šaudymų 
užpuolikus nuvijo.

Manila. — šeši S. V. laivo vy
rai sudegė inžino kambaryje iš
siliejus aliejui.

Buenos Aires, Argentina, j— 
Bahia Blanca mieste kunigui 
laikant mišias, prie altoriaus jį 
užpuolikas nudurė.

ikymus. Nejaugi Prancūzai yra 
taip akli jog negali pamatyti ir 
suprasti kad Lietuviams yra 
brangus kiekvienas žemės gaba
lėlis, ypatingai tas kurs dar la
biau atitolina mus nuo istorinės 
sostinės? Mes negalim priimti 
tų reikalavimų kurie aiškiai ken
kia Lietuvai ir žemina jos suve
renitetą ir garbę. Vien del sa
vo gero vardo, kaipo tautos, mes 
negalim nusileisti Lenkams pas
kutiniuoju žvilgsniu. Musų val
džia eina ne militarizmo keliais 
bet siekia palaikyti taiką ir 'ap
ginti teisę. Už visus susirėmi
mus mes nesam atsakomingi. 
Atsakomybė puola ant Lenkų ir 
Tautų Sąjungos, kuri vietoj tai
kos sėja karę.

Vienas dalykas sunku supras-

.ta. Paskutinės kovos mums ne- 
Įgrąžino neutralinės juostos, bet 
užtai parodė užinteresuotoms 
valstybėms kad Lietuviai dau
giau nebenusileis, neatsižvel
giant į pasekmes. Gal Europos 
laikraštija kartais tyčia išpučia 
dalykų stovį, ypač Francuzai, 
kad nukreipus visų akis nuo 
Ruhro į Vilniaus pusę. Nežiū
rint į viską, Lietuva šį kartą dar 
nemariė rimtai kovoti. Net tik
roji kariumenė nebuvo sutrauk
ta pafrontėm Lenkus sutiko šū
viais daugiausia vietos gyvento
jai, nenorėdami-užsitraukti prie
šo jungo. Iš musų pusės buvo 
padaryta tik demonstracija, ku
ri nedaug kainuotų kraujo bet 
kad parodytų Tautų Sąjungai 
jos vienšališką klausimo išspren
dimą. Jei Lietuviai nebūt palei
dę šūvių tai 'pasaulis nežinotų 
kad musų valstybės reikalai ir 
tautos garbė užgauta. Visokie 
apkaltinimai kad dedamės su 
bolševikais yra pagaminti Var- 
šavoj propagandos tikslams, ir 
greitai išsiblaškys. Bet iš kitos 
pusės, pravartu butų EuropaiIX 
įsitikinti1 kad Rytinė jos dalis 
nesusilauks taikos kol Vilnių 
laikys užėmę Lenkai.

M. V—la.

Pittsburgh, Pa., kovo 4 d. per
ėjus audrai užmušta 2 ypatos.

Missouri valstijoj nuo audros 
žuvo 2, sužeista 9 ypatos.

Chicagoj nuo hydro-cyanito 
gazo užtroško šeši žmonės. Ga- 
zas buvo panaudota apatiniame 
gyvenime, išnaikinimui vabalų, 
per skylę prisiveržė į viršų ir už- 
troškino miegančius.

Pirmi Metai
Kūdikio

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

EAGLE BRAND
(COWEMSED MUXI

Privalo būti pirmiausia pagelba. Jis yra rękamen- 
duojamas per visus gydytojus.

Prisiųskite šitų pagarsinimų ________
i The Borden Co., New
York ir gausite pilnus patą- 
rimus ir nurodymus kaip' jj °—-
vartoti lietuvių kalboj visai .
veltui, taipgi puikią kūdikių in?Wl^S^2 

• knygą.

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 doyiernastis.

“Dirvos” Agentūra
1 \ •

7907 Supęrior'Avė. Cleveland, Ohio



siįne tik vieną kartą”. Bet rin
ko du kartu yisviena, ir kadangi 
'kalbėtojai kurie turėjo žmones 
skatini; 'prie aukavimo to nepa- 
jiegė, todėl ir (mažai surinkta, 
žiūrint iš šalies buvo gaila kad 

Įmo komitetas, susidėjo iš nepa- tokiame momente kuomet Lie
tuvos žmonės per savo pastan-

-į Iš Lietuvių Gyvenimo!
IŠ CHICAGOS 
PADANGĖS

• Chicagois Sandariečiai, mėnuo'but ir visa ,b^Įa. I-au mušasi 8U Lenkais už Vilnių,
tam atgali, buvo besirengią tų- Taryba nuo savęs kalbėtojais nebuvo kam sujudinti žmonių 
rėti, kaip ir pereitais-metas, turėjo Dr. Graįčuna ir Dr. Kas- jausmų, o butų buvę galima sil- 
grazią L. Neprigulmybės puotą, pUtį, socialistai Biblinį ii- Gri- rinkti $3,000 lengvai. ' Progra- 
bet kadangi Chicaigos L. Taryba gaitį. . ‘ me teėjo net “Naujienų” koncer-
su 'kitomis tautinėmis raugys- Dr. Graicimas gal but labai ge- to apgarsinimas nuo estrados? 
tem» ir su socialistais nutarė^.-^1 ■ Be kalbėtoju, buvo Rakausko,

Sandariečib, benas, mažų,vaikų 
orkestras1 vedamais Gručo, San- 
dariečio, socialistų choras, va- 
damas P. Sarpaliaus, Sahdarie- 
čio, ir didysis tautininkų Biru
tės .Choras vedamas A. Kveda
ro. Muzikalė dalis buvo gera; 
Birutė dabar, prie naujo vedėjo, 
ypač labai gražiai padainavo po-' 
rą dainelių.

Man vienas dalykas metėsi į 
akis tai Sandariečių prisidėji
mas prie to komiteto; o savo ge
resnių kalbėtojų nepaStatymas.

Eidamas namon patėmijau S. 
Valančių, Dr. Drangelį bei Dr. 
Zimontą užpakalyje salės besė
dint. Ar jie į tą komitetą nebu
vo kviesti, ar jie patįs nėjo ne
žinia, bet jų dalyvavimas, ma
nau, butų dalykus kitaip pasta
tęs, nes tai seni ir užsitarnavę 
Sandaros veikėjai.

Iš šito . gal Sandariečiai ims

"tyrusių žmoniųį kurie mano esą____ _______
labai kompetteiiiški, ir tame gal gas atgavo Klaipėdą ir dabar

. . , ras aiškinti hygife'na, bet tokioj i
rengti irgi toj pačioj dienoj (va- ka^ti rl
sario 18 d.), mass mitingą, tai 
Sandariečiai nedarė tos puotos, 
o nusiuntė porą atstovų į mass 
mitingo rengimo komitetą.

Klerikalai Lietuvos Neprigul- 
mybę apvaikščiojo 
pijose, ir Lietuvos 
rinko apie $3,000. 
teko® būti, ir kaip 
brangią šventę apvaikščiojo ne
galiu pranešti..

Chickgos Tarybos ir socialia4- 
tų apvaikščiojime buvau, žino-; 
nių susirinko apie 1,200, bet au
kų Liet. Prof. Mokytojų Sąjun
gai sudėta vos $600. - Nežinia 
keno čia kaitė, bet tas apvaik- 
ščiojimas, mano nuomone, i 
pasisekė. Pats šio apvaikščioji-

visose para-| 
šauliams su- 
Ten man ne- 
jite tą musų

mybės klapsime, bei skatinime 
-dėti aukas nevisai tiko. Dr. Kas- 

į pūtis tai naujas kalbėtojas. Te
mos jis neturėjo, ir todėl jo kal
ba buvo nUobbdi? 'Kada pradė
jo raginti aukas dėti, žmonės 
jautėsi kad dar jiems-turėtų bū
ti damokėta už pakantrų klau
symą.

Bielinis kalbėjo apie valandą 
laiko ir nieko nepasakė. Viską 

" kas Lietuvoje gero padaryta jis1 
; akreditavo Lietuvos liaudžiai:; 
• norėjosi tįk ir pasakyti kad kle

rikalus ir liaudis išrinko ir to
dėl reikia ir tą už gerą palaiky
ti. žinoma, neužmiršo pasakyti

LUCKY 
STRIKE 
X cigarette/

Geriausr
Cigarietai!

ne" kad Lietuva "turės but socialisrti- 
ška, tik tuomet Lietuvos žmo
nėms- bus.Jaiteė. Jo kalba gi
laus įspūdžio , nei vienam nepa
darė.

Grigaitis liko ant pat galo, ir 
todėl jis negalėjo daug kalbėti 
nes žmonės pradėjo* 'skirstytis, 

i Mat, nuvargo besiklausydami 
I pirmųjų kalbėtojų.

Pirmsėdis komiteto buvo A. 
žymontas iš socialistų pusės, o 
programo vedėjas Locaitis, sek
retorius Uktveris. Lacaitis ne
sugebėjo vesti vakaro, ir net pri
ėjo taip -kad skelbdamas rinkimą 
aukų pasakė, girdi, “Mes čia ne
darysime taip kai-p daro tauti- 
ininkai ir katalikai: kad renka 
| aulcas po 'du atveju; mes rinksi-

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

f'T/

rfkos Lietuviu Piliečiu Draugija 
su Amerikos ^Lietuvių Politikos 
Klubu puikiai, bujoja. Rašosi 
daugel nauju .narių, ir trumpa
me ląike manoma pralenkti skai
čiumi narių kitas čia gyvuojan
čias organizacijas.

J. Skinderis.
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PITTSBURG. PA.
Lietuvos artistų koncertas^ 

Sausio 24 d. L. M. D. salėj buvo 
surengta koncertas Lietuvos ar
tistams; rengė Birutės Choras, 
šie artistai tai savo profesijos 
žinovai, ir savo užduotį žėdnas 
išpildė kuogeriausia. Pittsbur- 
giečiams labiausia patiko Petras 
Oleka, kuris savo nudavimu lai
ke dainavimo /ana suindomino 
publiką. Ilgai bus musų atmin
tyje šis jų koncertas. Tik gai
la kad mažai žmonių atsilankė, 
vos į 150. Ar Pittsburgiečiai tik 
tiek supranta daitą, ir tiek besi
interesuoja ja, ar gal užkentė 
boikotavimas. Dalykas štai ka
me: nunešus plakatus prie šv. 
Kazimiero bažnyčios, išvengimui 
nesusipratimo inėjau pasiklaust 
komiteto ar 'galima plakatus da
lint (mat pirmiau man buvo at
ėmę plakatus ir sudraskę). At
sakyta kad negalima, nes Biru
tės Choras “griauna bažnyčias”. 
Dar stengiaus pentikrint kad Bi
rutė dar nesugriovė nei -vienos 
bažnyčios, ir kaipo dailos drau
gija jau gana pasižymėjo veiki-

Agentai Knygų ir Laikraščių—^, 
užrašo “Dirvą” ir kitus laikraš
čius ir priima “Dirvai” paskelbi
mus. Visokiais reikalais kreip
kitės pas savo gerai žinomą

JONAS A. KATKUS
1217-19-21 Beaver Ave. N. S. 

Pittsburgh, Pa.
Bell telefonas Cedar 660.
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lekciją ir ką nors rengdami ki- Įme pakėlimui Lietuvių vardo, ir
taip elgsis.

Paprastas CMcagos Tautietis.

CLINTON, IND.
■ Vasario 17 d. čia patiko nelai- 

'mė Juozą Eičių. Jam kasykloje 
jbešaudant anglį nuo epsklozijos 
tapo užmuštas. Jis neprigulėjo 
prie jokių draugijų. Tapo gimi
nių ir pažįstamų palaidotas mie
sto kapinėse.

čia nesenai susiliejusi Ame-

kad Lietuvos artistai irgi neuž
siima 'bažnyčių griovimu, bet 
nebuvo galima jų <pertikrint, ir 
turėjau eit šalin nuo bažnyčios, 
o tik pašaliais dailinau.

Antras, tai SLA. kuopos mi
tingas LMD. Name. sCia atėjęs 
dalinu plakatus, paduodu ir Dr. 
Baltrušaitienei; ji perskaičius 
sako: Te, gali paduot kitam, aš 
neisiu ant buržujų klapčiukų 
koncęrto. ■’ t

Tai gadynė atėjo, sakau: baž-

nytinis komitetas tai gal gana 
tamsus kad nežino kad yra dai- 
la, bet kad mokslą baigus dak
tarė gali sakyt kad dailininkąi- 
artistai tai buržujų klapčiukai, 
tai tik Pittsburge tas gali atsi
tikt.

Bet štai. Nors vasario 18 d. 
nebuvo leista dalint plakatų prie 
Šv. Kazimiero bažnyčios, vasa
rio 25 d. toj pačioj bažnyčioj tie 
patįs artistai per mišias giedo
jo ir smuikavo.' čia tai jau ne 
bedieviai ir bažnyčios nesugrio
vė. žinojau kad jie bažnyčioj 
dainuot kviečiami, bet nenorė
jau jiems pranešt kaip buvo pa
sielgta su jų garsinimais savai
tė prieš tai. J. Virbickas.

S , GERB. c
PRAG1LO KAMPELIO^ J

luiii'uiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiuiii&iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiimg

SUPRANTANT tai, The Borden Company pasi
rūpino gauti patarnavimą atsakančių, virėjų ir pa
vedė jiems išdirbti del geriausio patogumo. Lietu- , 
vėms šeimininkėms nurodymus daugybės “žymių 
valgių kaip juos galima padaryt iš Amerikoniško 
maisto produktų./

'ŠITOJI sėrija receptų ir nurodymų telpa kas sa
vaitė šiame laikraštyje ir bus labai naudinga šei
mininkėms. Išsikirpkit kožną receptą, jsiklijuo- 
kit i knygą ir bandykit daryt iš jų valgius.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

RECEPTAS 21
OBUOLINIS VAISIŲ PYRAGAS

SUDĖTINIAI
2 puodukai Borden’s 

Evaporated Pieno
2 puodukai džiovintų 

obuolių
l’Ą puoduko sirupo
1 puodukas cukraus 
!4 puoduko sviesto
3 kiaušiniai

TYRAS ŪKIO

1 svaras razinkų
1 svaras serbentų
2. šaukštukai* mišinių 
' cinamonų, dobilėlių 
ir kitų prieskonių;

•/į nutmego
3 šauktus kepamos 

pudros
1 svaras miltųf 

PIENAS SU PALIK
TA JĄME GRIETINĖ!

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

EVAI

KAIP TĄ PAGAMINTI
Pamerk,obuolius per naktį. Sukapok smul

kiai, sudėk obuolius ir sirupą ant ugnies, vi
rink 2 valandas, padėk į šalį atvėsti. Su
maišyk sviestą ir cukrų į košę, dadėk.po bis- 
kį kiaušinius, paskui obuolius, 'vaisius ir prie
skonius; apibarstyk kepamaja pudra sykiu 
su miltais; dadėk miltų ir pieno pamainyti
nai, sumaišyk gerai viską ir pilk į popiera 
išklotą sviestuotą formą ir kepink vidutiniš-. 
kai pečiuje iki bus gatavas.

Borden's Evaporated Pienas yra dusyk riebesnis 

kaip paprastas pienas. Vartok pusę vandens ir pu

sę Borden’s Evaporated vietoj paprasto pieno: Jei

gu jūsų turimi receptai valgių gaminimui nurodo 

reikalingumą grietinės vartokit to vieton tokią dalį 

Borden’s Evaporated.

Jei norit žinot kaip ganiint su Bor
den’s Evaporated Pienu, išpildykit šj 
kuponą ir mes pasiųsim dykai bile 
,'curj šių receptų:
DUONAI AISKRYMUI PAJAMS 
SALDAINIAMS ŽUVIAI MĖSAI 
PUDINGAM ZUPĖM PAŠTETAM

uiiiK

Unsweetened

Evaporate
MILK

DETROIT, MICH.■
- Lietuvos Neprigulmybės pen
kių metų sukaktuvių apvaikš-, 
čiojimas surengta bendrai tau- 
tininki| demokratų ir krikščio
nių demokratų vasario 18 dieną 
Lietuvių Bendrovės salėje. Ap- 
vaikščiojimas pasisekė visais at
žvilgiais kuogeriausia. Aukų su
rinkta Klaipėdos atvadavimui ir 
Lietuvos šauliams apie $400; še
šiolika narių įstojo į šaulių Rė
mėjų organizaciją sumokėdami 
po $10. Didžiausią auką davė 
Kazys Maiga — $16. \ Priimta 
ir pasiųsta rezoliucijos Preziden-

i tui Hardingui ir Michigano val- 
Istijos senatoriams reikalaujant 
panaudoti savo intekmę į alian- 
tus dėlei grąžinimo Vilniaus Lie
tuvai ir sustabdymui Lenkų te-

I roto Vilnijoj.
Kitame “Dirvos” numeryj^ 

bus paskelbta aukautojų vardai.
K. Šnuolis.

BALTIMORE, MD.
Iš inteligentijos lopšio. Kaip 

daugumui yra žinoma, Baltimo- 
rės koloniją išauklėjo daug Lie
tuviams inteligentų, taigi ir drą
su’'apie tą lopšį šiuo syk prisi
minti. Matant ateivius jau sen
stant ir jų energijai mažėjant, 
prisiėina koncentruoti jaunuo
sius ir inteikti tas mušu nenu
ilstančių veikėjų vadeles .jiems, 
kuriais ateiviai per ilgus metus 
su nemažu vargu valdė savo nu
alsintom darbu rankom. Dabar 
kuomet čia susilaukėte savos 
klasinės jaunuomenės, lai bus 
jai tos vadelės perduota kurias 
jų tėvukai per ilgus metus lai
kė. Čia jau buvo) atlaikyta po
ra mitingėlių į kuriuos atsilan
kė apie 20 ypaltų inteligentų ir 
visi pasižada uoliai dailbuotis, — 
daktarai, vaistininkai, inžinieriai 
ir kiti. Taipgrbus priimama į 
tą jų organizuojamą draugiją ir 
daugiau apsišvietę ateiviai vei
kėjai. Toji draugija rūpinsis ne 
vien tik Lietuvos reikalais bet 
ir čia esančiais moksleiviais ir 

/ [pagelbės jiems atsiekti jų tikslą.
Vėliau" bus paskelbta progra

mmes ir draugi j o's vardas, o taip
gi jos kūrėjai. Tame darbuoja
si daugiausia Adv. V. Laukaitis 
ir jam gelbsti A. Kurelaitis. Su- 

'įsinešimai tina per Adv. Laukai- 
I čio raštinę, 833 Hollins St.

, , A. Kurelaitis;

MARTYNUI NEPASISE
KĖ P. P. R. P. SUTVERT 1
— Na ir iš kur tu čia, ] 

Matrynai, atsiradai tau taip ■ 
pavojingoj vietoj? I Į

— Drauge, aš tik ką par
einu iš darbo ir užsukau.

— Pirmą sykį čia tave ma- ' 
tau.

— Aš, drauge, čia ateinu 
kaip kada, ale bijau kad kiti 
nematytų.

— Ištikro, tu kai zuikis, 
slapstaisi po krūmais ir bi
jai kad kiti tave nepamaty
tų, ir tai šitokiuose amžiuo
se kur visi turi* laisvę ir gali 
daryt ar eit kur kam patin
ka. _ .

— Drauge, iki šiolei aš bi
jojau kad jie mane iš pąrti- 
jos neiš brauktų'tai neidavau 
arba jeigu eidavau, pirma 
per langą apžiūrėdavau ar 
nėra kitų; mano draugų čia 
kad paskui ant susirinkimo 
neapskųstų.

— Bet juk ir tu juos ga
lėjai apskųst — juk akis už 
akį, dantis už dantį. .

— Taip, drauge, ale mes 
visi vienas kilto daboj omės 
ir čia tik vogtinai užeida- 
vom.

— Tai kodėl dabar nebijai 
nieko ir prie šviesų sau sto
vi ir nebėgi lauk?

j — Matai, dabar visi su
siskaldę, susipešę; vienas ki
tą kolioja, ir neturi iš kur 
ką<išbraukt jeigu ir norėtų.

— Na o ko tu čia užėjai:' 
gal nori “Dirvą” užsirašyt?

— Ne, drauge, aš tik at
ėjau nusipirkt vieną nume
rį; man labai rupi vietinės 

’ žinios, noriu pažiūrėt ką tas 
1 Dovydas rašo apie mano no- 
! retą sutvert Pasaulio Proie- 
1 tariąto Revoliucinę Partiją.

— Ha, ha, ha! matai kaip 
; žingejdauji kąi kiti apie tave 
: ir kitus tokius mano, nors 

pats save: ir savo draugus 
gerai žinai. Tas tegul tnlna 
tavo didžiausiu . pasiniokini- 
mu: Nežiūrint ką pats dary- 

! si ar busi, tavo paties savęs 
■ apvertinimas neturi reikš

mės, o tik tas reiškia ką kiti 
apie tave sako ar mano.

— Aš tą-suprantu, drau
ge, ale kad Dovydas mus vi
sus šmeižia. Mes nutarėm 
jį pinputinį pakart kada pa
darysim Amerikoj revoliuci
ją, ale tikrai nežinom katras 
jis yra.

— Vistiėk tuo nepadarysi 
save gudresniu ir nepriversi 
kitus pagerbt tavo darbus ir 
paremt tave. Tiktai naudin
gą darbą žmonės paremia, ir 
prieš tokius darbus niekas 
nesipriešina.

— Drauge, musų darbai 
yra geriausia ir sumanymai 
puikiausi, ba mes norim ly
gybę įvest ir darbininkus iš- 
liuosuot, o jus visi buožės 
tam priešingi.

— Martynai, pirmiausia 
reikia išsiliuosuot save iš 
protiškos ar beprotiškos ver
gijos, o tada kalbėt apie iš- 
liuosavimą darbininkų.

— Tu, drauge, nemislyk 
kad aš esu beprotis, ba ir aš 
turiu tokią galvą kaip tavo.

— Už galvas nesiginčy- 
kim, tavo gal dar kietesnė 
už mano, bet svarbu tas ko
kiais keliais einam.

— Jus visi buožės einat 
klaidingais keliais ir nelei
džia mum? darbininkus iš
vaduot iš vergijos.

— Kaip gi jus juos vaduo- 
sit kad kožnas savo šunta
kiais norit darbininkus tam-

pyt ir kožnas geresnį roji> 
žadat, bet vis nuo savo .pri
žadų bėgat kai menulis ntfo 
pilnačio į .’delčią,

— Čia man, drauge, apie 
astronomiją nekalbėk, bą aš 
ne toks durnas kaip išrodau* 
Aš žinau kad jus su.savo' 
mokslais žmones tik veįgąįs 
padarot ir jie apanka ir nėr 
nori stot į kovotojų eiles’: ’

— Na gerai kad tu toks 
narsus kovotojas, pasakyk 
ką ^iškovojai ir ką padarei, 
su savo nauja partija kurią 
aną sykį-sakei tversi ?:

Drauge, mano planai 
buvo geri, ir aš nprėjau su
tvert partiją- ir gegužio pir
mą dieną pakelt revoliuciją, 
ba į du mėnesiu laiko bučiau, 
į partiją sutraukęs-'.ir suor
ganizavęs visus darbininkus.

— Na tai kodėl gi nesuor
ganizavai? w

;— Kad nė tie mulkiai kai
rieji ir dešinieji ir dar kitb- 
ki, kurių pilna salė priėjo ir 
kožnas ėmė savaip reikt, aš 
bučiau padaręs viską gerai.

— Na tai štai tau kitas pa- 
vyzdis kad ne taip yra gerai 
kaip tu manai bet kaip di
dumai išrodo. Visi matė kad . 
iš tavo “partijos” išeis tik 
pprrrrprr ir daugiau nieko.

— Kad jie 'butų manęs.pa- 
klausę, viskas butų išėję ge
rai. Ale jie perdaug akli. .

.— Ne kitokias akis ii; tu 
. turi. Jeigu tave butų čia pa

klausę irvbutų pristoję į ta-: 
, vo “partiją”, kitoj vietoj bu- 
i tų kilus tarp jūsų eksplozi
ja. Pavyzdžių turim iš pra-

• eities: kiek sykių už menk- 
; niekius .jau jus susiskaldėt,

ir dar kiek sykių skaldysitės 
; — vis tik todėl kad kožnas 
; norit but diktatoriais, nega-
• lėdami net savo protui pa- 

diktuot. Revoliucijos tarp
i jūsų gali kilt kad ir už to- 
■ kius menkniekius: Sukėlę 

proletarus į revoliuciją, .pas
kui kada reiktų nubalsuot 
ką proletary ošiai turi ant 
pusryčių valgyt; — ar laši
nius ar keptus kručkus, vėl 
susivaidytumet.

—Drauge, kai aš busiu 
diktatorium visi turės ma
nęs klausyt.

— Ir gerai kad tu neši to
kiu ir kad partijos nesutvė-. 
rei, nes tau kada užeitų į 
-mintį 'kad visi tari augštyn 
kojom-vaikščiot, ir verstam 
visus taip daryti. Tau sto
ka tikro mokslo ir-sumanu
mo ką ištikro žmogui gyve
nime reikia daryti kad bu
tų ;gerpvė.

— Drauge, aš, nesu toks 
mulkis kaip tu mislini. Aš 
tuoj liepčiau visus buožes iš- 
žudyt, užimt jų namus, ir vi
si darbininkai galėtų juose 
gyvent. 'z-

— Jeigu,tik tiek išmanai, 
verčiau atsižadėk savo bol
ševizmo ir pasiduok į gerų 
žmonių rankas prašvietimui 
tavo proto. Tą darbininkai 
padarė ir Rusijoj: subėgo Į 
palocius, Į dvarus, išžudė po
nus, išsinešiojo po daikteli 
kokį tik gražesnį rado, už
miršo kad reikia žiūrėt laU- 
lus, ir tarėjo milijonai badą 
kentėt ir daugybė išmirt.

— Kad tu prigulėtum prie 
darbininkų, šitaip apie Ru
siją nesakytum, ba ten visi 
yra laisvi ir įtari ko reikią.

— Visi kurie Rusijoj nėra 
buvę ir čia gyvendami yra 

i privalgę, džiaugiasi kad ir 
anie darbininkai ten.visko 

, pilni ii’ sotus. Bet kitaip sa- 
i ko visi tie kurie ten pagyve-
• na. Bet palauk, Martynai,
• kad čia mudu susitikom, aš 

noriu supažindint tave ;su
: redaktorium. Ėiva.
i — Ką, tu mane su tuo buo- 
, že supažindinsi? Nenoriu'!
• Jis gali mano paveikslą in- 
! dėt Į “Dirvą”', 'tada pamatę
• darbininkai mane šnipu ap

šauks ir neįsileis Į susirinki-
; mus. Man verčiau numirt
• del darbininkų gerovės, o ne
• su buožėm susidėt.

— Ištikro darbininkams
• butų geriau jei visi tokie ne-
• dakepėliai išmirtų. Niekas
• netrukdytų jiems šviestis.

0SNUS1DUOS IŠ 

Lįraiiu! Franci 

’ prancūzuos kares 
įjKikalaujapadi 
lįįno dabartinių spėki 
į teritorijoje, 
jįtadas savanai

■ (į atsimetimo nuo 
ftijos.gaMFnM 
Want- .

Vrfcetijos Kandere 
wpaieSkejogVokietij 
jpleis savo atplėštos pr 
įjos. Jis toliu |®

Vokietija m™, 
kreips į Fraocuzus ptai 
mataSymoa

EPiijiia® tuo tarp 
eta padai jolini 
įg nors nuostabaus. 1 
arija ir Belgija renps 

' mis tepadaryti iš 
jjjij santaikos susita 
so Vokietija. Negalėjo 
goaogt Vokietiją uipi 
jinai;, kuomet Angii 
neuileisdavo, dabar B

fa į Vokiečius ir suf 
Ūmesnius sentikius 
Hetija tap kad Ang 
nepatiktų.

Franciai galvai 
ja: daro sutartis su 
paskui lenda prie I 
WvflprieVoldec 
lodami išnešt save 
ką. Neapsvarsty 
ciarimas su La 
neprašahnanų pa

Seimo Upas "1

Klaipėdos ir Vilnia 
nans prasidėjus, ubu 

* jutau kilęs sumauni

i Aiersoj Lietuviu s
Nekalbėsite čia ar j 

ar rėkia ar ne, bei ti 
mes tapai užsikars 
dtgzm, o tft dd to k> 

1 tifas vemtpa.
SĖukus visoj Am 

bėti Haipėdiečics, tr 
aukas. Bet tapą 
Klaipėdiečiai laimėjo, 
tuoj perlėkė mus.* 1 
paliaujame rinkę aul 
turėjom surinki? iri 
ti Klaipėdon. Taip pa 
velande. Vasario 18 
šSojaut Neprigulmyl 
jau buvo indy tai K 
mėti. Surinktus 
kranteta siunčia į E 
liana, nesą jau Kilį 
nereikia. Gerai kad š 
knisti® Klaipėdos H 
duos Klaipėdiečiams 
kit Bet tokia minčia 
damos kitos kolonijos 
nerengė massmitiiipĮ i 
rito - “Klaipėdoj t 
rai”.

Opa dalyku kuriuos 
nurimę.. Klaipėdoje 
lai” negali būtį nes jv 
fepennainos. Nuo to 
ji nJdovai įstengs geri 

P tat vieta gyventoja
aja rauuus ir tvarka 

I dėj®’ Visokiu prieki

hai s-jkįa Vd 
Lenkai dabm'rfcii jį 
ntymwynpnato,ne! 
Lw Pinigų Kašėta v 
ga/i viską tinkanai ip 

Ateina Vinim iš 
Tada irgi, ant rytojau 
dimo kad Vilnius ati 
taorime aukavę - 
Ridėdami boikotą vi 
’i? už atėmimą Vi! 
lenkę.- Kada kraštai 

, priešą, jį būtinai 
j dstyt tvirtai ekonom 

visus atokumus 
dgai iki nusisto’

; P™*“
' gyventojus gun

naištB prieš nau.
®ta.

Leigu iiq brajjgįaĮĮ] 
’•MturaiViniyi 

pagrobtas žen 
^"Mižiaispasidžiaog 
™°drti savo atvaduotien 
S1®3 aro meilę ir draugi 

padėdami jiems a 
Utį

neinąs ar ne, ve 
*« Mužmirikit judmii'i

šukavimo Khi 
®’ni Palagvinti.
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siiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimui^ Į 
pyt ir kožrias geresnį į/ 
žadat, bet vis nuo savo 
žadu bėgat kai menulis įS 
pilnačio į; delčią '

Nuo Redakcijos
D f R V A

— Čia man, drauge,irt’ 
astronomiją nekalbėk, bi j 
ne toks durnas kaip išrodo ; 
Aš* žinau kad jus su sar, 
mokslais žmones tik vemji 
padarot ir jie aparia iru. 
lorį stot į kovotojų eiles, L 

— Na gerai kad tu U,: 
larsus kovotojas, pasali 
tą “iškovojai ir ką padai? [ 
u savo nauja partija kini 
iną sykį sakei tversi? . j

Drauge, mano plaį^ 
iuvo geri, ir aš nprėjaut 
vert partiją ir gegužio p 
ra dieną pakelt revoliuciją 
a j du inėhesiu laiko bum 
partiją sutraukęs ir m 
anizavęs visus darbininku
— Na tai kodėl gi new 

anizavai? « i
— Kad ne tie mulkiai Įs

ieji ir dešinieji ir dar m 
i, kurių pilna salė priėjo# 
ožnas ėmė savaip rėkt, i 
įčiau padaręs viską gert 
— Na tai štai tau kitas p 
rzdis kad ne taip yra gan 
tip tu manai bet kaip i 
imai išrodo. Visi matėho
tavo “partijos” išeis, ti 

irrrrprr ir daugiau nieki į
— Kad jie butų manęs p Į 
iusę, viskas butų išėję p į 
i. Ale jie perdaug akli į
— Ne kitokias alas ir h 
ri. Jeigu tave butų čia p ’ 
lusę irvbutų pristoję į ta Į 
“partiją”, kitoj vietoj to f 
kilus tarp jūsų eksplori
Pavyzdžių turim iš prai 

e$: kiek sykių už menk- 
kius jau jus susiskaldėi 
ar kiek sykių skaldysite 
vis tik todėl kad kožnas 
it but diktatoriau, nega- 
mi net savo protui pa- 
uot Revoliucijos tarp, 
i gali kilt kad ir už tx>| 
i. menkniekius: Sukėlf 
.etarus i revoliuciją, pay 
kada reiktų nukaistoj 

prolettarijošiai turi ir I 
ryčių valgyt — ar iri 
s ar keptus kručkus,^ 
ivaidytumet.
— Drauge, kai aš busi’ 
otatorium visi turės m i 
s klausyt
— Ir gerai kad tu nesi Ii į 
i ir kad partijos nesutik 
, nes tau kada užeitu I 
ntį kad visi turi augšte 
jom-vaikščiot, ir verste 
ųs taip daryti.. Tau k 
tikro mokslo ir .suma®

i ką ištikro žmogui gjrf 
ne reikia daryti kad k 
gerovę.

— Drauge, aš nesu t« 
likis kaip tu mistini. » 
jj liepčiau visus buožes! 
dyt, užimt jų namus, ir ft 
darbininkai galėtą ji» 
vent .■> ,
— Jeigu-tik tiek išmani' 
rčiau atsižadėk savo k 
vizmo ir pasiduok į g® 
lonių rankas prašvietm 
vo proto. Tą darbini^ . 
darė ir Rusijoj: subėgi' 
Jocius, Į dvarus, išžudė^ 
is, išsinešiojo po daiktf 
>kį tik gražesnį rado, t, 
iršo kad reikia žiūrėt te 
s, - ir turėjo milijonai M' 
mtėt ir daugybė išmirt
— Kad tu prigulėtum 
irbininkų, šitaip apie F- 
ją nesakytum, ba ten 4 
ra laisvi ir turi ko reikūg
— Visi kurie Rusijoj k 
uvę ir čia gyvendami fi 
rivalgę, džiaugiasi kad Į 
nie darbininkai tend® 
ilnj ir sotus. Bet kitaipj 
o visi tie kurie ten pagĘ 
a. Bet palauk, Martyč 
ad čia mudu susitikom!

KAS NUSIDUOS IŠ RUHRO OKUPACIJOS?
IZ OKIA bus išeiga su Ruh-

ro kivirčiu? Francuzai 
veržiasi gilyn į Vokiečių že
mes. Francuzijos karės mi- 
nisteris Reikalauja padvigu- 
binimo dabartinių spėkų to
je teritorijoje.

Remiančias savahni kelia 
balsus atsimetimo nuo Vo
kietijos, gal bull Francuzams I 
"kurstant.

Vokietijos Kancleris Cu- 
uo pareiškė jog Vokietija ne
apleis savo atplėštos provin
cijos. Jis toliau pareiškė 
jog Vokietija niekad nesi
kreips į Francuzus prašyda
ma taikymosi.

Iš Paryžiaus tuo tarpu at
eina gandai jog gali nutikti 
kas nors nuostabaus: Fran- 
euzija ir Belgija rengiasi ką 
nors tokio padaryti iš ko iš
eitų san'taikus susitarimas Į 
su Vokietija. Negalėjusi nu
smaugi Vokietiją užpuldinė- iokio“ sotUdmo“S ™*da‘pa
jiniais, kuomet Anglija vis tiniai atstovai. 
neųžleisdavo, dabar Francii- 
rija nori atsikreipt kitu vei
du į Vokiečius ir sueit į ar
timesnius santi'kius su Vo
kietija taip kad Anglijai net 
nepatiktų? .

Francuzai galvatrukčiau- 
ja: daro sutartis su Lenkais, 
paskui lenda prie Rusų, pas
kui vėl prie Vokiečių, vis no
rėdami išnešt savo kailį svei
ką. Neapsvarstytas pasibu
čiavimas su Lenkais- rodė 
neprašalinamą pavojų, k

garsų kiek agitativių šukavimų.
Ypač žemai tas supratimas 

dailos stovi musų katalikiškoj 
visuomenėj. Tą jie parodė lai
ke Naujalio koncertų: nors Nau
jalis pasižymėjęs kaipo “Lietu
vių bažnytinės muzikos tėvas”, 
musų bažnytiniai žmoneliai ne
sutiko jį entuziastiškai. Jisai 
būdamas kiek tolimesnis nuo vi- 
durinėsės srovės, nuo tautinip- 
kų, nerado užuojautos h* jose, ar 
tiesioginai ar klaidingai supras
tas: daugumas manė kad jis tik

K. Petrausko Betikint
Lietuvos Informacijų Biuras 

Washingtone gavo žinių iš Kau
no jog “šį pavasarį žada atvyk
ti Amerikon Lietuvos Valstybi
nės Operos atstovai: Operos Di
rektorius A. Sodeika, ilgus me
tus gyvenęs Amerikoje, ir Kip
ras Petrauskas, Lietuvos Operos 
organizatorius”.

Pp pirmesnių politiškų svečių,
ir šalia dabartinių partiviškų ir bažnytiniai ir koncertuos, 
prieglaudų svečių, biskis po bis-Į Ne ką kitą galima pasakyt ir 
kį Amerikiečiai sulaukia ir ko apie Byros-Olekos-Leškevičiaus 
nors įvairesnio: jau pernai ture-.kelionę po musų kolonijas su 
j ome pažymų muziką-kompozito- koncertais. Katalikai labai ma
rių Naujalj, šįmet lankosi trįs žai jiems užjaučia, nors jie vie- 
dailininkai, Oleka, Leškevičiu® ir I tomis ir bažnyčiose dainuoja ir 
Byra. Jeigu dar atvyks Petrau- smukuoja. Na tą matydami 
skas ir Sodeika, tikr&i išvysime |tautininkai jaučia kad jų dailė 
Amerikoje ką nors didaus iš Lie-lyra tolirtiesnė jiems, irgi nelan- 

l tuvos.
Viena kas nesmagu mums kad 

Lietuvos dailininkai neranda čia

Liaudis kažin 
kodėl dar neįvertina tiek dainos

ko jų koncertų skaitlingai.'
Kitą ką sutinka visuomenėje 

musų kompozitorius Mikas Pet
rauskas, kuris visai su katalikais 
nesiskaito. Nors tankiai jis ap
važiuoja Ameriką su koncertais,

je jaučiasi išdidžiai kuomet jis 
gali švaistytis apsidengęs trum
pu andarokų ir augšta skrybėle.

“Tarp išsigimėlių Australijo
je moterįs pasidaro adataš iš 
mažučių kaulelių iš kojos gyvū
no vardu emu,zįveria į /jas siū
lus iš vilnų oposso, kangaroo, ar 
emu, ir atlieka ‘siuvimo darbą’ 
kuris'reikalinga padarymui an
darokų jų valdytojams ir vy- 

Irams.
“Tečiau vyras turi dar vieną 

kų kurios daryta su įvairaus ii-1 žingsnį arčiau moteriškumo ne- 
gumo andarokais ir įvairiais iš
kirpimais.

“Vyrai, taipgi, turėjo rupes
nius apie antrokus beveik nuo

KUR VYRU ANDA- 
ROKAI MADOJE

TZ LAUŽIMAS kokia turi būti 
* *■ ilgis .moteriškų, andarokų 
nuo viend sezono'iki kito yra tai 
klausimas kuris, amžinai nepa
sibaigia.'-Net archeologistai, su- 
lyg pastarų žinių pranešimų, sa
ko jog tas vargino žmoniją per 
■ketruiasdešimts šimtmečių ir jie 
nurodo stovylas iš Faraonų lai-j

Seimo Upas “Atšalo"
Klaipėdos ir Vilniaus 'sumiši

mams prasidėjus, musų spaudo
je buvo kilęs sumanymas šaukti 

r Amerikos , Lietuvių seimą.
Nekalbėsime čia ar jo reikėjo, 

ar reikia ar ne, bet tik tą kaip 
mes trumpai ulžsikarščiavę per- 
degam, o tik del to kad trumpai- 
dalykus permatpm.' ■ ■ r

Sušukus visoj Amerikoj gel
bėti Klaipėdiečius, tuoj rinkom 
aukas. Bet trumpai gaišavus I 
Klaipėdiečiai laimėjo; ir ta žinia į las kurin žmogus įsivyniojo po 
tuoj perlėkė mus.* Tuoj mes irlto kaip atsirado tropiškose sri-jrin®jimai bei išgražinimai apie 

. paliaujame rinkę aukasč o kurie j tyse ir pradėjo platintis į šaites- ’ xx‘“ ’ 
turėjom surinkę atsisakėm siųs- nius klimatus buvo turbut anda- 
ti Klaipėdon. Taip pasielgta Clę- 
velande. Vasario 18 d. apvaik
ščiojant Neprigulmybės šventę, 
jau buvo žinių kad Klaipėda lai
mėta. Surinktus $230 Klaipėdai 
komitetas siunčia į Kauną šau
liams, nesą jau Klaipėdiečiams 
nereikia. Gerai kad šauliai vei
kia išvien Klaipėdos klausime, iri 
duos Klaipėdiečiams kada rei- sukamas aplink 'liemenį keletą 
kia. Bet tokia minčia vadovau- kartą, j 
damosi 'kitos kolonijos visai nei myn iki siaunų tiesiai ir yra vi- 
nerengė maissmitingų ir aukų ne-1 sai siauras, su Vienu plačiu su
rinko — “Klaipėdoj viskas ge- lenkimu priešakyje. Kabaya yra 
irai”. 4 i—* *'—

O yra dalykų kuriuos mes pra-1 vinėta gausiai spalvomis. Nors 
žiūrime.. 1 
rai” negali būti, nes įvyko dide-Į priima paprastam nešiojimui 
lės permainos. Nuo to kaip nau- Anglišką ir Amerikonišką ma- 
ji valdovai įstengs geriausia ap- dą, tečiau tankiai juos galima 
Tupint vietos gyventojus priklau- matyti jų šventėse savotiškas .Tibete ir Mongolijoj tie apvalka- 
sys- ramumais ir tvarka. O kas gražiai margais drapanas dėvint, lai vadinama įvairiais vardais, 
dėjosi? Visokių priekabių jiėš- Mozambique ir tiriu Pacifiko sa- tečiau kuomdt jie pasiekia Aimie- 
kodami štai sukįla Vokiečiai ir lų tikrieji gyventojai taipgi dė- ri'kos pakraščius jie nenoromis

gu andarokai — tai kimono. Iš- 
tiesų, turbut viešas apvalkalas 
didesnei daliai žmonijos yra tai 
padaras tokioj prasmėj. Per- 

istonijos pradžios ir nekurie' jų 'sijoą.šahas jaučiasi pilnai^pasi- 
— kaip Grekijos kareiviai ir par-ir®^?s kuomet jis apsisiaucia sa- 
garsėję ‘Moterįs. iš Peklos’ Pa
saulinėj Karėj — taip sakant 

idėvi andarokus ir šiandien”, sa
ko butetinas iš National Geogra
phic Society iš Washington, D. 
C., raštinės.

'Po teisybei, pirmas apval'ka-

vo puošnų rūbą sukiiptą lygiai 
taip pat kaip Amerikos moterų 
vieno šmoto kimono, išskyrus 
tai kad jo rankovės yra ilgos ir 
siauros ir jos butų varginitnu 
moterims jeigu joms tokias rei
kėtų dėvėti. Materija kokią jis 
naudoja yra labai puiki ir apsiu- 

jviiiėjiiiiai bei išgražinimai apie 
j kraštus jam kainuoja gana su-1 
riai, tečiau Amerikoniška mote-' 
ris pralenkia jį patogumu.

“Vyrai Teherano gatvėse dė
vi apvalkalus iš tamsių spalvų 
padarytus, daųg-maž tokiu pat 
'budu, baltumas jų apatinių pa
daro baltą lanką aplink kaklą. 
Gražus apdangalai vienuolių ku
rie 'gyvena maldnamiuose Bur- 
moje yra Jdek panašus į seno- 

... _____ ___ __ _________viską Romėnų togą..Grekų Sta-
kia. Bet tokia minčia vadovau-!kartą. Andarokas nusikaria že-lčiatikių kunigai ir Arabai šiau- 
damosi kitos kolonijos visai nei myn iki šlaunų tiesiai ir yra vįį rinėj Afrikoj taipgi dėvi kimono 

-—=—■—n--——-—i-- 2 ; pavidalo apdangalus, Arabai va-
i dina savus burnoose. Tautiški

* įsavo rūšies jekė, tankiai išsiu- Timbuktu Maurų rubai Saharo- 
------------ ___ všrSta gaueiai Spalvomis. Nors1 je duoda efektą ilgo ploščiaus 

Klaipėdoj “viskas ge- Javaniečiai djdžiunai šiandien su liuosomis plačiomis rankovė- 
«-----------------------------I ** —------ ■*- - — - . y- _ * — ~~ ~ — * i__.t—:.«_ <i n:i»- . - _ — ~ *

rokas iš kailių pririštas per juos-, 
menį. Tokius apdangalus nešio
jo Senovės Babilonėnai ir dau
gybė kitų.

"Tautiniai drabužiai Javanie- 
čių vyrų sušidėdaYięT sarongo ir 
kabaya. -Sarčngas yra skaisčių 
■spalvų andarokas perrištas per 
juosmenį ^šilkb šaliku kuris ap-

je duoda efektą ilgo ploščiaus

mis kokius dėvi .laike egzaminų 
Amerikos universitetuose. / .

“Chinijoj, Japonijoj, Korėjoj,

jis vis turi pasekmes. Reikia 
gi pridėti jog katalikai savo to
kio žmogaus neturi kuris Ame
rikoje butų taip gerbiamas kai
po dailininkas: nes katalikai nė
ra dar prie dailos priaugę.

Kipras Petrauskas yra pasau
linė retenybė dainos lauke.. Jis 
tikrai bus paremtas tautininkų, 
o iš katalikų- iškalno galima lau
kti boikoto, kaip jie daro su vi- 
sais dailininkais.

SMULKENOS
Dangaus Laimėjimas

Shenandoah, Pa., numirė Kun. 
Silvestras Pautienius,’ paeinąs iš 
"jonvaikių krašto”, Lankeliškių.

Clevelando kalėjime irgi nu
mirė Kun. Juozas Mašiotas, ku
nigavęs Hazletone, Pa., ir Cleve- 
lande — iš pašaukimo farmeris.

Taigi musų nuostoliai — dan
gaus laimėjimas.

Brooklyno 16 Vasario
Broolčlyne paminėjime 

vos Nepriklausomybės penkių 
mėtų sukaktuvių,, kalbėjo visi 
tris redaktoriai: Sirvydas, ši
mutis ir Vitaitis. Mikolainis ir
gi siūlėsi kalbėti, bet kaipo eks- 
redaktorius atmestas. Trejybos 
gama. Sirvydas apsakė .nuopel
ną Antano Ivaškevičiaus, kuris 
su 2,000,000 markių atvadavo 
Klaipėdą, kas labai nepatiko ši
mučiui. Vitaitis apsakė Jono 
Vileišio darbus, kas dar labiau 
nepatiko., šimutis'irgi kalbėjo— 
nieko nepasakydamas. Po rin
kimo aukų, $216.00, šimutis su
manė telegramų nusiųsti pasvei
kinimus Klaipėdiečiams ir Lie
tuvos valdžiai. Mikolainis nei 
balso nepasiprašęs pareiškia kad 
pasveikinimus, ir gana ilgokus-, 
galima pasiųsti už 10 centų abu
du, o telegramų lėšas atiduoti 
karžygiams Klaipėdos ir Vilni
jos. šimutis 'paduoda publikai 
nubalsuoti — veik visos rankos 
pakilo už Mikolainio sumanymą. 
Šimutis pareiškia kad Komite
tas padarys pagal savo nuožiūrą.

Lietu

Socialistai ir Lietuva
Klausant socialisto Bielinio 

kalbų ir skaitant “Keleivio” 
“Faktai apie •■Lietuvą” rodosi 
kad vieni socialistai Lietuvą pa
statė tokia kokia ji yra dabar. 
Bet visiems žinomi faktai yra 
kad vieni socialistai Lietuvą pa- 
pavojus nuo Lenkų, kada visi 
Lietuviai buvo pasiryžę ŽŪT
BŪT, ir tapo sutverta Vyriausia 
Lietuvos Gelbėjimo Komitetas, 
musų gerieji “sępialistai” atsi
sakė į KomitetąGjpeiti — paro
dyta kad mes, gerieji “socialis
tai”,. Lietuvos ginti neisime. 
Amerikos socialistai atsišaukė: 
“Lietuvai nei cento”. — Dabar 
kada Lietuvos Seimas vienbal
siai priėmė Rezoliuciją suvieni- 
"jimo Klaipėdos krašto su Lietu
va, “socialistai” susilaikė nuo 
balsavimo.

Ir vėli “socialistai” girsis kad 
jie tik vieni “dinba”.

Demokratas.

DEL TĖVYNES
APISAKA IŠ TRANSVALIO PRAEITIES

S varto — Vertė Ant.-Ferd. Max.

(Tąsa iš pereito num.)

oriu supažindint tave.i 
edaktorium. Eiva. j. 
— Ką, tu mane su tuo M 

e supažindinsi? Nenorit 
is gali mano paveiksi? P 
ėt į “Dirvą”’, 'tada pa®4 
arbininkai mane šnipuit 
auks ir neįsileis į susirik 
aus. Man verčiau nubĮ 
Lel darbininkų gerovės/į 
u buožėm susidėt
— Ištikro' flarbinin^ 1 

lutų geriau jei visi tokie1 į; 
lakepėliai išmirtų. NidĮ 
letrukdytų jiems šviestk Į

Lenkai darbininkai. Jiems kur
stymui yra pamato, nes del sto
kos pinigų Kalipėdos valdžia ne
gali viską tinkamai aprūpinti.
' Ateina Vilniaus išvadavimas. 

Tada irgi, ant rytojąus po nugir- 
dimo kad Vilnius atimtas mes 
sustosime aukavę — lyg tyčia 
prisidėdami boikotavimui Lietu
vių už atėmimą Vilniaus nuo 
Lenkų? Kada kraštas atimama 
nuo priešų, jį būtinai reikia pa
statyt tvirtai ekonominiai, ap
rūpint visus stokumus — ir rū
pintis ilgai iki nusistovės daly
kai — kad priešai neturėtų pre
tekstų gyventojus gundintis ir 
kelti maištus prieš naujus val
dovus.

Jeigu mes branginam Klaipė
dą ir norim turėti Vilnių ir visas 
po Lenkais pagrobtas žemes, ne
turim žodžiais pasidžiaugti, bet 
parodyti savo atvaduotiems bro
liams savo meilę ir draugiškumą 
ilgokai padėdami jiems atsipei
kėti.

Bus seimais ar ne, veikėjai 
nors neužmirškit judinti vi'?uo-l 
mienę prie' aukavimo Klaipėdai, 
ir Vilniui palengvinti.

patampa kokios nors moteries 
kimono. Mongolijos žmonės dė-

vi sarongus. ■ ■,
“Nieko nėra .brangesnio pa

prasto škoto širdžiai kaip jo šei- vi savus tandžiai susegamus iki 
myniška-naminė Skraistė. Sykį kaklo ir sujuosia tandžiai apie 
įsivyniojęs į didelį pailgą šmotą | juosmenį. Lamai Tibeto vienuo- 
audeklo ir perjuosęs žemutinėj 
dalyj kuri nusitęsia iki kelių, 
sudaro trumpą sijoną. Vėliau 
ta žemutinė dalis buvo daroma 
paskirai ir buvo suteikta jai pa- 
augštinantis vardas ‘philibeg’.

“Albanijos ginkluoti sargybi
niai prie durų svetįmų 'kraštų 
ambasadų ir konsulatų ir Gre- 
kai kareiviai dėvi tai ką jid su 
pasiganėdinimu vadina ‘fustenel- 
la’, kuris yra raukuotas sijonas 
iki kelių ilgumo padarytas iš bal
to vatos ar lininio audeklo, la-

• bai kvolduotas ir krakmolytas. 
Karališka Grekų karaliaus sar
gyba ir Grekai kaimiečiai šven
tadieniais taipgi dėvi ‘fūsteniel- 
la'.

Vyrai Ponapi Salos Karsimo
se dėvi andarokus, paprastai da
rytus iš žolės ir paimu lapų su
kabintų prie ftarieliuotų diržų, 
o karaliaus andarokas esti daug 
puošnesnis negu paprastųjų. Ir'to kokio nuotikio kuomet gali 

Idaugybė juodųjų karalių Afriko-,netekti drapanų.”

lynuose pasidaro savo apsiaus-1 
tus keliais numeriais perdide- 
lius ir paskui persijuosę apsipa- 
šo kai bliuską. .

“Korėjiečių ilgi be pamušalo 
viršutiniai apdangalai, padaryti 
iš beveik permatomos materijos, 
kurie pasiekia žemiau kelių yra 
sujudėti ir . nuo diržo kabo kai
riame šone dvi makštįs peiliui, 
pora valgomų pagaliukų, ir di
deli tamsaus stiklo akiniai, o de
šinėj pusėj dvi tarbelės pini
gams ir tabakui. Su tokiu ap
dangalu jie dėvi dėžės panašu
mo sklybėlę perrištą po smakru 
ir nešiojasi Vėdintuvą.

“Kuomet Chatnos iš Khotano 
susirenka savo savaitinei ■ vasa
ros šventei pagerbimui gyvybę 
duodančios upės, jie išrodo lyg 
buris vyrų kurie pasiskolinę sa
vo pačių senas kimonas ir dalį 
lovų užtiesalų sutikimui netikė-

D. Šleževičienės ir
V. Vencienės 

' -' Maršrutas
Kovo mėn:

13—Waterbury, Conn.
16—Brooklyn, N. Y.
18—Newark, N. J.
20—C. Brooklyn, N. Y. '
22—Maspeth, L. L, N. Y.
25—Scranton, Pa.
27—Binghamton, N. Y-.

Balandžio mėn.:
1 iki 3—Cleveland, Ohio.
4— Detroit, Mich.
5— Grand Rapids, Mich.

6 iki 30—Chicago ir apiėl.
Gegužio mėn.:

1—Pittsburgh, Pa. i
3—Shenandoah, Pa.
5— Mahanoy City, Pa.
6— Tamaqua, Pa.
8—Wilkes Barre, Pa.

Visais prakalbų reikalais
prašoma adre-siunčiant aukas, 

suoti:
L. M. GLOBOS

St. Pauža,

ir

KOMITETAS 
Maršruto Ved.

131 Grand St., Brooklyn, N. Y.

pRETORIJA yra vienas iš žymiausių 
Transvaliaus miestų, jis yra užėmęs 

gana puikią apielin'kę, apaugusią visokiais 
pietų krašto žaliuojančiais medžiais. Tai 
buvo išdalies kaimas, iš kitos miestas; čia 
gyvenimas gana ramus, nieks čia negali ir 
žinoti miesto blogumų bei bildesio kurie 
viešpatavo pramoningame Johann,esburge. 
Gatvėse tankiai nesimato nei jokio žmo
gaus, — jei tik pačioj svarbiausioj gatvėj 
ir turgaus aikštėj, šalę kurios stiebėsi į vir
šų parliament© rūmai.. Daug Pre tori jos 
gatvių negrysta, namai maži ir žemi, jų 
protarpiai užkimšta žaliuojančiais sodnais; 
ant, didžiosios gatvės kartu eilėmis su na
mais naujausios architektūros, randasi dar 
mažos balta skarda dengtos bakūžės, turin- 

‘ čios gana charakteringą užsivadinimą, J‘tiri 
box” (zinko dėžės).

Medžių Pretorijoj jau rodos ir perdaug, 
Medžiai gatvėse, sodnuose, aišktėse, visuo-, 
se namų protarpiuose; tam kuris besibasty- 
damas po Afrikos tyrlaukius užkliūtų į ši
tą .žaliuojantį miestą, be abejo pamatyty 
kad papuolė į rojų.

Atvažiavęs iš Johannesburgo trauki
nis, sustojo prie mažutės, žaliuojančiais me
džiais pirsidengusios stoties. Ant stoties 
platformos, kartu su kitais keleiviais, iš
ėjo dar dvi .juodais rūbais apsitaisiusios 
moterįs. Tai b’uvo poAia Aehtermanienė ir 
Ona Tilė. —-

— Drąsiau! — padrąsino Oną energin
ga Aehtermanienė. — Drąsiau, viskas bus 
gerai! Mano brolis Henrikas nedovanai 
mus čia parsikyiėte.

— Bet kaip aš jam pažiūrėsiu į akis, — 
bemaž ko ne verkdama prasitarė nelaimin
ga Ona. — Aš sesuo prasižengėlio! Mą.n 
tikrai baugu prieš jį ir pasirodyti.

Aehtermanienė su gailestimi pažvelgė 
į jauną nusiminusią mergaitę ir raminan
čiai tarė:, * r

— Bereikalo save tuomi tik vargini. 
Juk tu’ esi nekalta. *Tu prie tų brolio '’blo
gų darbų neprisidėjai.

Kadangi ponia,, Aehtermanienė buvo 
Pretorijoj gimus ir jaunystę praleidus; ji 
gerai miestą žinojo, nereikalavo nei vede- 
jo, abi sau drąsiai žengė miesįo gatvėmis. 
Greitu laiku abi atsidūrė ties parliameųito 
rūmais; pro stipras aržuolines duris žengė 

■į. vidų. Prabėgus kelioms minutoms-, jau i 
jos' abi sėdėjo Dr. Dommerso dirbamajame ; 
kabinete.

Ona drebėjo kai drebulės lapas, nors ir 
nesijautė taip kalta. Ji labai myli tą.žmo- 
gų, svajoja būti laimingiausia pasaulyj jei- 
gu išgirstų iš jo lupų meilės žodelius.... o 
kaip butų gera likus jo mylima žmona, bet 
ką gi .... ? Ji atvyko pas jį ne meilės rei
kalais bet nužemintai prašyti pagalbos.... ' 
broliui.... Ji yra sesuo baisaus prasižen
gėlio. 1

Bet kada jis padavė jai savo ranką, ka
da ji pajuto stiprų rankos suspaudimą, ką- I 
da pamatė jo akis nušvitusias malonumu ir 
meile, nuo jos krutinės nusirito sunkus-ii- < 
gėsio akmuo, sužibo akyse skaistesnis žibu
rėlis nušviesdamas ūkanoto gyvenimo ver
petus, kurių audrose buvo paskendus ir ro
dos neužilgo baigs juos? gyvenimą.

— Aš todėl prašiau jūsų, — pradėjo 
Dommers, — kad atvažiuoltumet pas mane 
idant galėčiau jums šį tą pasakyti; jus turi
te prašyti, Prezidento Krugero pasigailėji-

mo jūsų broliui. Reikia pakalbėti su prezi
dentu apie tą dalyką, užstatyti kokį nors jo 
reikalavimą, tada paliuosuos brolį iš kalė
jimo. Brolis gavęs šiek tiek laisvės, leng
vai galės" kur pasislėpti, arba visiškai pra
sišalinti iš musų krašto, kur, kad ir į Ame
riką. Jei tas jam ir nenusiseks tai aš vis- 
viena manau, ar šiokiu ar tokiu budu per 
teismą pasiliuosuos iš kalėjimo. Man rodos 
kad tas gerai jam nusiseks. Aš pats apie 
tai su prezidentu pakalbėsiu.

— Koks tamista geras! — suriko ji 
į griebdama už Henriko rankos. — Tai ką gi 
. aš turiu pirmiausia daryti? Gal reikia pa- 
i duoti prašymą? *•

— Visai nereikia, pas mus toiki dalykai 
. atliekama asmeniškai. Dabar eikite kartu 

su manimi į parliament© posėdį, hors dar 
ir nebus užsibaigęs, bet tuojau užsibaigs.

Tą pasakęs, jis nusivedė moteris į par
liament©, posėdžių salę. Viename šone sa
lės, ant paaugštintos estrados, stovėjo sta
las ir Prezidento Krugerio bei jo atstovų 
kėdės; prieš juos pusrutuliu sėdėjo dvide
šimts du parliamerito nariai, toliau pasie- . 
niais sėdėjo susirinkusi publika. Matyti 
buvo svarstoma labai svarbus klausimas. 
Prezidentas Kruger ramiai mąstė, o vienas 
deputatas su neužslepiamu karštumu atsi- ' 
kreipė prie valdybos užduodamas klausimą 
kur . pasidėjo gautieji nuo dinamito sandė
lių pinigai.

Pats prezidentas atsistojo ir pareiškė 
kacl visų pinigų sąskaita su visomis taisyk
lėmis bus patiekta savu laiku.

Vienas narys užgaunančiai atsakė kad 
didesnė dalis jo draugų su tuomi nesutin
ka, tik būtinai reikalauja atskaitos be jo
kių atidėliojimų. Anglų laikraščiai atkar
todami duoda ir duoda kad respublikos fi
nansų žiniose laiks nuo laiko pastebima vo
gimai ir nedateklius, todėl turi posėdis tą 
svarbų klausimą be jokio atidėliojimo ap
svarstyti ir tinkamai nušviesti. • r.

Iš valdžios atsakymo nebuvo,; preziden
tes, Kruger atsakė kad turi dar šiandien su
šaukti visus finansų komiteto narius, pada
ryti posėdį ir po kokių dviejų trijų dienų r 
tą klausimą nušviesti parliament© nariams.

' Posėdis užsibaigė, ir Dommers su abiem 
moterim apleido susirinkimo vietą.

— Šiandien prezidentas labai piktas, 
aš tą pastebėjau iš jo mirksinčių akių, — 
kalbėjo Dommers. — O piktume gali būti 
labai baisus, nei neprisileis. Verčiau gryž- 
Tęime įmano kabinetą; nežinau ar nusiseks 
šiandien nueiti pas prezidentą ar ne.

Vos tik jie sugryžo į Dommerso kabi
netą, staiga prasivėrė durįs ir kaip visuo
met bę jokių ceremonijų įžengė pats prezi
dentas. \ ■

— Klausyk, Henrike, aš norėčiau su ta
vimi pasikalbėti, — tarė Gruger. — Bet ką 
aš čia matau, pats turi svečių!

Dommers patraukė prezidentui kėdę ir 
tarė: . .j .

— Sėskis, dėde Pauliau! Mes irgi da
bar norėjome eiti pas tąmistą su prašymu.

. — Kame dalykas? — užklausė Kruger 
sunkiai sėsdamas ant kėdės.

Paskui atsikreipęs į moteris ir jodyda
mas didelę kaip puodelį pypkę, mandagiai 
tarė:

— Atsiprašau!
— Netrukus visas paskendo iš pypkės 

leidžiamų durnų debesyse.

(Bus daugiau)

Didesnės ir didesnės Artojų eilės seka “Artoją”, kuris pasekmingai 
f plėšia velėnas apžlusio musų liaudies tamsumo. Lietuvos ir Ame- 

kos žmonės jį pamėgo, ir pamėgimas, didinasi. Su tuomi. didinasi 
ir “Artojo” energija toliau veikti. Vienas kas nepadidėjo tai jo kai
na: “Artojas” tebėra tik $1.00 į metus Amerikoje, o Lietuvon tik 
$1.25. “Artojas” yra nfėneisinis, 28 pusi, žurnalas, 'didelio for- 

. mato, talpina paveikslus ir spausdintas dviem spalvom viršeliais.

Amerikoje Metams $1 Lietuvon $1.25. " Pavienis numeris 10c.

ARTOJAS” 7907 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

e
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Musu Kaimynai Dausose
Žvaigždes kurias Mes Tankiai Matome

DIDELE KATASTRO
FA DANGUJE 

šis pavyzdis parodo dabarti
nio laiko žvaigždžių stovį apie 8 
vai. vakaro, čia apkalbama kon
steliacija GETUS randasi pa
čioje dešinėje, ir ji leidžiasi apie 
9 vai. vakaro. Katastrofos par 
tikta žvaigždė yra pati pasku
tinėj) prie piešinio lanko.

čionai taipgi rasite kitas vi
sas žiemines žvaigždes kurias nėr 
senai čia apkalbėjome. Apie co
lis nuo viršaus maitosi žvaigždė 
Polaris, tai toji šiaurinė žvaigž
dė kuri visada ten randasi, kada 

, kitos keičia savo vietas.
Jieškant pagal šio pavyzdžio 

žvaigždžių, jį reikia turėti virš 
galvos, stovint į pietus. .

Paprastomis raidėmis pažy
mėti Arardąi yra žvaigždžių, o 
DIDĖSĖMIS yra vardai konste
liacijų. 'žvaigždžių vardai pažy- , 
mėta tik tų kurios yra pirmojo 1 
didumo.

Parengė K. S. K,

X7ĮSŲ didžiųjų obzervatorijų pasaulyje as
tronomai šiose dienose nusuko savo te

leskopus į žvaigždę Beta Ceti, vieną iš žvai
gždžių konsteliacijoj žinomoj vardu Getus 
arba Smakas.

Mes gi tik tiek galime susidomėti tuo 
kad Beta Ceti yra taip toli nuo musų jog 
jos šviesai, 'keliaujant po 186,000 mylių Į se
kundą, ima 80 metų pasiekti mus.

Ant tos žvaigždės įvyko eksplozija ar 
plyšimas toks-baisus kad sukurtas laužas 
iš visų malkų, anglies ir aliejaus randamų 
ant žemės butų daug mažesnis negu deg
tuko žybterėjimas.

Jėi musų žemė 'butų už kokių dviejų ar 
trijų šimtų milijonų mylių nuo Beita Ceti 
jiš jos šiandien nieko nebūtų likę nuo to di
delio ‘karščio.

Žmogaus protas negali apimti katas-j 
trofos kokia sutiko žvaigždę’ Beta Ceti.

Beta Ceti buvo antro didumo, skais
čiausia tarp skaisčiųjų antro didumo žvai
gždžių.

Pereitą savaitę ji užsiliepsnojo iki pir
mojo didumo, palikdama viena iš skaisčiau
sių Žvaigždžiu.

Šitas milžiniškas padidėjimas šviesoje 
ir karštyje gali būti tik priskaityta kokiam 
dideliam sprogimui arba susimušimui.

Profesorius H. N. Russel iš Princeton© 
Obzervatorijos pavadina tą atsitikimą nie
ko panašaus į save iki šiolei neturėjusiu — 
niekad dar nepasitaikė kad taip dideliai 
užsiliepsnotų kokia žvaigždė.

Naujų žvaigždžių yra patėmyta pasi
rodžiusių, ir mažos “raudonos” žvaigždės 
paliko skaistesnės, tečiau jokia “balta” 
žvaigždė kaip Beta Geti nebuvo kada nors 
taip užsiliepsnojus iki šiolei.

Trį's teorijos naudojama išaiškinimui 
šito atsitikimo su Beta Ceti, ir astronomai 
nesusitaiko pilnai tų teorijų priėmime.'

Vieną teorija yra kad tą žvaigždė' su
simušė su kita žvaigžde. Antra teorija — 
kad ta žvaigždė įsiirė į nebulą, arba milži
nišką masę gazinės medegos erdvėse. Try
nimas! su nebula įkaitintų žvaigždę ir pri
verstų padidint skaistumą.

Trečia teorija yra kad ta žvaigždė pra
ėjo pro antrą žvaigždę ir jų traukiamoji 
vienos prie kitos spėka sudarė didelį išsi
veržimą iš antrosios kuri buvo mažiukė, ir 
iš jos buvo ištraukta daugiau karščio me
degos iš vidaus per žvaigždės paviršį .

Profesorius Edwin B, Frost, Yekūes 
Obzervatorijos direktorius Chicagos Uni
versitete pranešė Jog jis netiki kad išlauki
nė intekmė galėjo būti priežaščia tokios di
delės permainos ant Beta Ceti. Jis tikrina

kad kokia atominė veikmė ant pačios tos 
žvaigždės buvo priežaščia eksplozijoj.

Mums gal but laibai svarbu ir žingei- 
du yra tas: Ar gali kas panašaus atsitikti 
su musų saule ir su mumis?

Lyg ant laimės, mes esame pusėtinai 
tuščiame erdvių kampelyje.

Saulė yra 93,000,000 mylių nuo žemės. 
Šalip žemės, septynios kitos planetos ke
liauja aplink saulę. Pati tolimiausi planeta 
yra Neptūnas. Neptūnas yra 30 sykių po 
93,000,000 tolumo nųb saulės.

Artimiausia žvaigždė yra Alpha Cen
tauri. Ji yra 275,000 sykių po 93,000,000 
mylių atstumo nuo saulės.

Kita artimiausia žvaigždė, visai skir
tingoj erdvės dalyj, yra 400,000 sykių po 
93,000,000 mylių tolumo nuo’ musų saulės.

Tečiau musų saulė nestovi ant vietos. 
Ji keliauja erdvėmis po 121,/, mylių į sekun
dą, nešdamosi musų žemę ir kitas septynias 
planetas sykiu su savimi.

Nuo to kaip senoviško Egipto astrono
mai pradėjo daryti žvaigždžių tėmijimus 
penkPtūkstančiai metų atgal, saulė prabė
go 2,000,000,000,000 mylių.

Tečiau- visata yra taip didelė kad žvaig
ždės esančios virš musų galvų stovi beveik 
taip pat kaip jos buvo Egiptėnų akims.

Musų saulė keliauja linkui didžiųjų 
žvaigždžių Herkulio konsteliacijoj. Jeigu 
mes kada į ■ jas atsimušime atsitiks tas pat 
kaip karvei atsimušus į greitąjį traukinį.

Bet mes turime du susiraminimu. Vie
nas kad ims daugybes amžių mums pasiek
ti tą konsteliaciją. O antras, tai kad pa
ti ta konsteliacija keliauja. Taip kad kuo
met-mes pasieksim tą vietą'kur'ji dabar 
randasi, tos konsteliacijos ten nebus.

Tėmytojams ir jieškotojams Beta Cėti 
žvaigždės pagelbės viršuje telpanti ilius- 
tarcija. Ta konsteliacija randasi dabar to
li pietvakariniam danguje tuoj po sutemai. 
Saulei nusileidus žiūrint į pietus patėmysit 
tris lygioj eilėj žvaigždes netoli viena kitos. 
Tos žvaigždės yra vadinamos “Oriono Dir
žas”. Jos visos rodo tiesiai Į kairę ir že
myn Į žvaigždę kuri čia buvo plačiai apkal
bėta, skaisčiausia žvaigždė musų danguje, 
Sirijus.

Nuo jų gi pažiūrėkit į dešinę, ir te
nai atrasit Beta Ceti. Ją negalit nepatėmy- 
ti, nes tenai nėra kjtos skaisčios žvaigždės 
artimais.

Apačioj telpanti iliustracija yra pąvyz- ■ 
dis susimušimo dviejų žvaigždžių. Šalip 
savo'sudėtinų šviesų jos sudaro dar baisias 1 
liepsnas kurios nusimuša į dausas per mi- ‘ 
lijonųs mylių7.

|| Tel. Main 2063 Cent. 1690
it------------ . g

" Gydytojas ir Chirurgas 
: DR. ADOMAS SZCZYTK0WSKI 
; 982 E. 79 St.. Cleveland, O.
" — Telefonai —
J Rosedale 5758, Princeton 431

Valandos: tik vakarais nuo 7 
iki 9 vai.

Nedeldieniais nuo 3 iki 4 v.al

DR. J. ŠEMOLIUNAS 
Akių Gydytojas

Ofiso valandos 
10 ryte iki 12 
2 iki 5 po piet 

Nedaliomis 
nuo 10 iki 12

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

Ineiga iš E. 79th Street 
Telefonas Randolph 1906

JOHN BALUKONIS
ADVOKATAS

Praktikuoja visuose 
teismuose.

Ofisas
902-4 ENGINEERS BLDG.

Cleveland, Ohio

brolių Klaipė- 
laisvę tai reng
tai apvaikščio- 
Neprigulmybės 

aukas pagal iš-

C. BROOKLYN. N. Y.
Kaip matosi spaudoje, Ameri

kos Lietuviai pusėtinai darbuo
jasi parėmimui 
diečių kovoje už 
darni prakalbas, 
jimus* Lietuvos 
šventės, ir deda
galę. Bet pas mus tuo visai iki 
šiolei niekas nepasirūpino ir nei 
praikalibų nei ko 'kito nerengė.

TMD. 44 kuopa vasario 21 d. 
laikytame susirinkime tą klau
simą pakėlė, apsvarsčius nutarė 
palikti daug už save stipresnei 
organizacijai tą darbą atlikti — 
Lietuvių Neprigulmingam Klu
bui, -kuris pasitaręs su kitomis 
organizacijomis galėtų bendrai 
surengti .prakalbas ir suteikti 
medegiškos paramos musų ko
votojams. Nėra abejonės kad 
tas butų įvykę, ir pasekmės bu
tų buvę neblogos visiems išvien 
veikiant. Bet atsitiko kitaip.

Štai vasario 24 d. vakare pa
sirodo plakatai kad ant rytojaus, 
vas. 25 d., pobažnytinėj salėj 
bus prakalbos, kur kalbės J. O. 
Sirvydas ir St. Vitaitis. Prakal
bos įvyko, bet kaip nežinia kas 
rengė, ir labai mažai išgarsino, 
pasekmės buvo nekokios — vos 
$70 surinkta. Jei nebūtų buvę 
to keno nors sauvaliavimo ir kad 
organizacijos butų surengę, be 
abejo butų nemažiau pora šim
tų buvę surinkta taip svarbiam 
reikalui.

Vėl kita reikia atmiti kad da
bartinė 'jėzuitų valdžia Lietuvo
je, ir taipgi jos atstovybė Ame
rikoje, savo netaktingu veikimu 
daugelį žmonių atšaldė nuo Lie
tuvos rėmimo. Ar reikia dides
nio pasityčiojimo iš Lietuvos 
žmonių sunkios kovos su Len. 
kais kaip p. Stulginskio paleitįi- 
nėjimas Lietuvos judošių iš ka
lėjimo kurie 1919 m. pasikėsinę 
buvo Lietuvą atiduoti Varšavai? 
Tokie išgamos verti yra visai 
ko kito, bet ne paliuosavimo iš 
kalėjimo. Tokie pono “preziden
to” elgimaisi duoda žmonėms 
manyti kad jo norima eiti sykiu 
su Lenkais.

Arba vėl, musų ponai Washin
gtone, kada iš Paryžiaus ir iš 
Varšavos pilasi visoki šmeižtai 
ant Lietuvos, sau ramiai sėdi 
neprasitardami apie tuos melus 
nei viename Amerikos laikrašty
je. Tečiau L. I. Biuro vedėjas, 
tėvas Fabijonas, neatsisako al
gos; tas erzina Lietuvių visuo
menę ir atšaldo nuo rėmimo Lie- 
vos.

Dar noriu sugryžti prie T. M. 
D. 44 kuopos. Nors musų kolo
nijoj viešpatauja dvi sesutės — 
Tamsa ir Naminė — bet iš tų 
dviejų slogų kartais dar šis tas 
nąudingesnio pasirodo, štai ir 
musų 44 kuopa nors jau buvo 
visai nariais sumažėjus, bet per
eitą metą pusėtinai tūliems pa
sidarbavus prisirašė prie kuopos 
21 naujas narys. Dabar šiame 
susirinkime irgi du nauji prisi
rašė, būtent St. Mockevičius ir 
P. Rimkus. Taipgi kuopa nuta
rė paaukauti $10 Lietuvos šau
liams. Balandžio mėnesyje nu
tarė surengti prakalbas del agi
tacijos Draugijos labui.

Vasario 19 d. vakare ugniage
sių vežimas užmušė D. Grišką, 
nuo 71 Gold St. žmogus parė
jęs iš darbo, pavakarieniavęs, 
nuėjo į krautuvę nusipirkti ta
bako. , Nusipirkęs tabako jau eis 
per duris, tik štai tuo tarpu va
žiuoja ugniagesiai — vieni prie 
gaisro atlekia Gold gatve, o ki
tas jų automobilis gryžo nuo 
ugnies Water gatve ir bandė par
šukti į Gold gatvę. Vargu buvo 
galima išvengt automobilių su
simušimo. Važiuojanti ugniage
siai tą matydami, vieni skubino 
pra'bėgt skersai Gold gatvė, o ki
ti ant vietos sustabdė savo veži
mą. Ant vietos sulaikytoji ma
šina paslydo pakalniui į šoną ir 
slydo ąkersai gatvę stačiai į tą 
krautuvę, kur vargšą Grišką pa
gavęs automobilis atgal su du
rimis ir stiklais į krautuvę įstū
mė jį užmušdamas ant vietos, o 
keturi ugniagesiai sužeista.

D. Grišką buvo apie 35 metų 
amžiaus, paliko moterį ir tris 
mažus vaikus. *Jis pirmiau pri
gulėjo prie šv. Liudviko Dr-jos, 
bet kad ta draugija1, jau buvo 
nutarus prisidėt prie kitos, pas
kui vėl tai atmainė tat ir-D. G. 
ten jau buvo neužsimokėjęs, to
dėl jokios pašalpos negalėjo gau
ti. Kitur niekur neprigulėjo, jo 
visa idėja buvo tai “naminė”.

Lietuvos Sūnūs.

PITTSBURG, PA,
Neprigulmybės šventė, San

daros 86 kuopai atsišaukus į vie
tos draugijas rengti bendrai pa
minėjimą Penkių Metų Lietuvos 
Neprigulnįjybės ir sykiu Klaipė
diečių pagalbai parinkti aukų, li
ko sudaryta komitetas vardu 
Pittsburgo Klaipėdos Gelbėjimo 
Komitetas,' kuris nutarė rengt 
prakalbas vasario 25 d. L. M. D. I 
Name: Kalbėti nutarta kviest 
P. ji žiuri -iš Cleveland©.

Vasario 25 d., 2 vai. po pietų,
žmonių prisirinkč beveik pilna,tuvog ^*^5 išrodė nenau. 
salė. A. Mančukoms atidarė su-1 v;s;—;

Penn Ayę. aukavo $50.00 bažnyčias, kas kenW\a Lirtuvos.
Per Sandaros Šeimą $52.00 geresniam pakilimui^. ir susrtvar-
Taigi šiuo trumpu laiku Pitts- kymui. Kaipo chemi^^t jšga- 

burge surinkta Klaipėdos, vada-1 na plačiai nurodė kas 
vimūi ir šauliams $205.65. Be 
abejo, didesnės *Pittsburgo ir 
apielinkės draugijos dar paau
kaus nuo savęs Vilniaus atvada
vimui.

Antru atveju gerb. žiuris kal
bėjo 'ką reiškia pen'kių mietų su
kaktuvės, paąišikihdamas4kas nu
veikta tuo laiko bėgiu Lietuvos 
nepriklausomybei ir tautai, kas 
dar 'būtinai reikės pataisyti Lie-

sirinkimą ir perstatė kalbėti P.
J. žiūrį. Jis kalbėjo dviejuose 
atvejuose, pirma Lietuvos ir tau
tos klausime, gana plačiai nuro
dydamas kurios tautos išnyko 
fr kurios turės išnykt; antru at
veju trumpai perbėgo Lietuvos 
istoriją ir dabar penkių metų 
gyvavimą ir Klaipėdiečių sukili
mą, ragindamas dėti aukas Lie
tuvos šauliams Vilniaus atvada
vimui; ,

Aukų surinkta $103.65. Au
kavo: Po $5: B. Rupšplaukaitė, 
P. Stulga, J. Gilius, J. Zinkienė, 
B. Ląpeika, P. Vertelga, P. Ka
marauskas, V. šaputis.

Po $3: P. Laukevičius, Ant. 
Laukevičius*

Po $2: P. Pikšris, A. Butkus,'
K. Vasiliauskas.

Po $1: A, Visergis, A. Gilie- 
nė, P. Kuizinienė, O. Kazlaus
kienė, A. žemantauskas, J. Pa
ieškas, St. Bįauzdis, Pr. Gilius, 
A. Reiškis, J. Reiškis, P. Kve- 
deris, ,U. Akelaitienė, J. Grinius, 
J. Lazauskas, F. Maisiejus, J. 
Kazlauskas, B. Gaidis, A. Tė
velis, V.'Šlančaudkas, J. Virbic
kas, P. Marmokas, E. Paurazas, 
M. Vaidila, M. Gureviče, P. Mar- 
čukonis, K. Malickas, A. Riška, 
V. Volungeviče, J. Šimkūnas, P. 
Liepas, S. K., S. Bakanas, J. Ro- 
džiu ginas, A. Aleliunas, J. Va- 
linkius, J. Vingelis, F. šavinis, 
S. Januška, K. Juodaitis, P. Ta
mošauskas, A- Marčukonis, M. 
Urlakis, P. Savickas, S. Simana- 
vičel, Smulkių — $6.65. Viso 
surinkta $103.65

L. Piliečių Dr-ja nuo

i dingumą dvasiškijos kišimosi į 
' politika ir kad valstybė užlaiko

Lietuvoje 
galima išdirbti iš medzgio ir dur
pių, iŠ smėlio, ir dauųS nurodė 
tokių žingeidžių dalykų žmo- 
neliai ramiai klausėsi suyirš dvi 
valandas, palikdami pilnai užga
nėdinti gerb. žiurio atAilanky* 
mu Pittsburge. ■

Pittsburgiečiai neužmiršta di
desnių musų tautoje atsitikimų,, 
ir lauks Vilniaus atvaduojant 
kad sekantį metą galėtų apvaik- - 
ščiot visos Lietuvos suvieniji
mą.

atradime

J. Virbickas.

Nuvyk skaus
mą. šalini

RaiSas petys, meB- 
lungiškas trauky* 
mas muskulų, iš- 
nurytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skaus
mo. Tačiau patry
nus truputį

PAIN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai padalintas. Pain>Expclleii« ir 
akaaimat yra mirtini priešai* Nusipir
kite jo bonkp Šiandien 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų 
ant’ pakelio musų Inkaro 
vaisbaženkliR. Neimkit 
pamėgzd žiojim u • 
F. AD. RICHTER & CO.

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

CUNARD
LIETUVON PER 10 DIENŲ

Vienintelis vandeniu kelias Lietuvon 
per Southamptoną ant milžinų laivų 
AQUITANIA MAURETANIA 

BERENGARIA
Apleidžia NewYorką kas Utaminką 
Greitas persėdimas Southamptone. 

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

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

Greičiausi laivai pasaulyje.
Informacijų kasljnk kainų ir rei

kalingų dokumentų- del atitrauki
mo keliauninkų galite gauti pas 
bile agentą. Pareikalaukite. Yra 
vienas jūsų, mieste arba apielinkėj. 
Cunard Line 
Hotel Cleve
land Bldg. , fe 
Cleveland, O. _ 4,

STRAIPSNIS X

Hiitt skyriuje mes laikas 

nuo laiko nMftulnf rei

kalus įdomiu bOalanfloBia 

mot in o nu Ir motinoms jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas Ir pe
ntjtaaa yra dalykas tyras

kUDIKIų 
GEROVĖ sskYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

rinte refnlUrUkxb laike* 

tarpiais atvirsi Ir laisvai 
pcrjrtMenil.

Pieną kūdikiams reikalinga viską tu
rėti absoliutiškai' švariai. Taigi irx 
atidarius keną reikia jj uždengti puo
deliu ir laikyti švarioje, vėsioje vie
toje ir apsaugoti nuo dulkią, musių ir
tam panašiai.
Kad išlaikius tikrą mierą, reikalinga 
rūpestingai pieną' saikuoti. Eagle- 
Brand -Pieną visados pilk iš keno į 
šaukštuką iki briauną, bet kad pienas, 
nebėgtų iš šaukšto. Suprasi kad įki
šant šaukštuką į keną negausi atsa- 
kančio nusaikavimo, ries dalis pieno 
bus prilipus prie šaukštuko. Pamo
kinimai sako kad įteikia naudoti tiek 
ir tiek šaukštukų pieno prie tiek ir 
tiek ''uncijų vandens. Na o jei bus: 
prilipę pieno tai negalėsi tikrai nu- 
saikuoti pagal pamokinimą.

Yra faktas kad kūdikių sveikumas 
yra moterų linksmumas. Tinkamas 
maistas ir tinkama priežiūra turėtų 
kiekvienų kūdikį padaryti' stipriu ir- 
vikriu. Jei negali pati žindyti savo 
kūdikio, pirmoji mintis turėtų būti 
Borden’s Eagle Penas. Motinos per' 
tris gentkartes jj vartojo kuomet jų 
pienas išsekdavo. Beveik visados kū
dikiai tuoj imdavo rodyti greitus ir 
žymius paaugėjimus. Borden's Kom
panija per tris gentkartes intikrino 
tūkstančius tėvų suprasti kad kūdikio, 
sveikata yra pirmas svarbiausias žin
gsnis prie jų pasisekimo vėlesniame 
gyvenime. Borden’s Eagle Pienas iš
augino milijonus ir milijonus kūdi
kių į stiprius ir sveikus vyrus bei mo
teris. '

Kns yra Pasaldintas 
Kondensuotas Pienas?

Šviežias, grynas, su visa Smetona,— 
tai yra pienas gaunamas iš karvių 
del padarymo Eagle Brand Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, o pie
ninės inspektuojamos reguliariškai 
veterinorių. Kondensaunės pastaty
tos 'netoli pieninių, taip kad gauna 
šviežią pieną tik ką sumelžtą.

Iš kiekvieno indo šviežio pieno da; 
statyto į kondensaunę yra paimama 
dalis pieno ir tuoj ekspertų ištiriama 
ar nėra mažiausio nukrypimo nuo to
bulo saiko.

Perėjęs inspekciją, pienas dabar 
buna supilamas j šildymo šulinius kur 
jis sumaišomas su grynu cukrum pri
dedamu del išlaikymo savume. Visą 
mišinį tada pilama į beorinuis puodus, 
ir nuo čia iki supilimo į blekineš pie
nas nesusiduria su oru, ir todėl ne
gauna bakterijų nei oksiduotės. 
tuo budu auklėjimo iy stiprinimo sa- . _ _
vybės esančios piene nedingsta, ir [ jamą veiksnį kuris pagelbės jai per- 
šviežias pienas yra sumaišoma su ’ 
grynu cukrum.

Blešinės į kuriuos Eagle Pienas pi
lims, padirbta Berden’s kondensau- 
nūse ir išbandoma beprinėse apisto- 
vosė ar nėra mažiausių netobulumų. 
Tobulos blešinės paskui yra sterili
zuojama prie 700 laipsnių F šilumos, 
taip kad jos lieka absoliutiškai be 
bakterijų. | - j bu šitame laikotarpyje, bet tikras-

Pieną inpylus, blešinės užlipinama i maistas yra būtinas.
tam tikru budu kuris nereikalauja • --------------
klijų. I Skaityk šituos straipsnius* kas

Atmink kad penint Eagle Brand | savaitę ir pasidėk ateičiai.
WWIWVWWVWWWWWVWWWWIWWWWWWWWWV
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 ANTANAS BARTKŪS

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Kainas už paveikslų traukijną numažinau pusiau 
kaip pirma buvo, nes' dabar‘turiu liuosesnio laiko, 
nėra vestuvių. Aš noriu supažindinti Lietuvius su 
savo geru darbu. Kurie turite paveikslų iš Lietu
vos mažų, juos padidinu ir pritaikau geriausius rė
mus. Nesvarbu ar paveikslai seni ar sulaužyti, bet 
padarau puikius naujus. Darbas yra garantuotas ir 
viskas gražiai padaroma. Ateikit tuojau, turėkit 
puikių savo paveikslų Velykoms pasiųsti j Lietuvą.

1197 E. 79TH STREET Tarp Superior ir SL Cląir

Ši-

Trylika metą daugeliui neišrado- 
persenu amžium mergaitei. Bet pa
siekus šitą amžių ją apima viltis ir* 
lukuriavimas kurio savo motinai ji 
negali- išaiškinti, šitas subrendimo 
amžius yra svarbiausi valanda mer
gaitėm gyvenime, ries jos visas kūnas 
persikeičia, ir ji reikalauja nuolati- . 
nes motinos atidos. Pridedant Bor- > 
den’s Eagle Pieno prie jos valgią, jąs 
galit pagelbėt jai suteikiant reikalau- 

Ijamą veiksnį kuris pagelbės jai per
žengti pavojaus valandą. Duokite jai 
du šaukštuku kasdieną, paryčiais ar 
pavakariais. Atmieškite pieną trijuo
se ketvirtdaliuose puodelio virinto 
vandens. Eagle Pienas suplaktas su 
kiaušiniu, su ginger alum, ar vaisią 
sunka, arba kava, labai skanus. Su
prantama kad šviežias oras, išsiman- 
kštinim'as, ganėtinai miego, irgi svar-

1 bu šitame laikotarpyje, bet tikras-

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

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- > 
ras Specialistas arba profesorius rie- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo Užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.■

MM®

vSį?^JMano aParatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte-
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 

f dengs man tikrą jusą ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus, gydyt, jums 
tuoj sngryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite husilpnčjusius 

_ nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai-' 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiširikit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jusą 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 8 vakare 

Nedėldieniais nuo 10 iki 1^.

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

1 J siminęs, NEUŽSILEISK, nenustok vilties, ateik pas mėne. Aš gydau 
' visas speciales ligas vyrų ir moterų, tarp jų KRAUJO, ODOS, SKIL

VIO, PLAUČIŲ, INKSTŲ, KEPENŲ, NERVŲ,' ŠIRDIES, GERKLES, 
NOSIŲ, RAUDONGYSLES ir PATRŪKIMĄ. Su pagalba X-SPIN- 

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

Paslaptis mano pasisekimo yra mano atsargus tyrinėjimo metodos kas tau kenkia. Aš vartoju 
X-SPINDUUUS,, 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? Ateik pas mane, aš pagelbėsiu tau. Aš vartoju gar- 

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

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

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

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

įnik Elevatorių prie ineigos į Standard Teatrą ir važiuok ant Trečių Grindų. *
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dėGYJĖ pastarojo i 

giškį atradimai a 
te atidengė saulės švii 
pus pačių svarbiausiu 
skyrus Tutenkhamem 
Amerikietis, padarė i 
diria 1906 metais, ku 
tu pėdų atstu prie 
Darbas toj vietoj po t 
Earlo iš Carnarvon, i 
Carter, kuris bendrai 
ir kuris buvo, todėl, 
kur tas kapas randas 
tikrai žinoma kad r 
palaidotas Tel ei Amai 
pirmiau gyveno; Gari 
mo jog jiš rasis-Kara

Taip,-po beveik t 
darbo Niliauš klonyj' 
ir pet(ikrino Lordą i 
sekė pėdas Į didžioje 
buvo manoma randas 
Su Lordo Carnarvon 
kasinėjimo darbas, j 

tos kur Davis aplėid 
giau šešias pėdas jis 
ti į Angliją. Tečiau 
tuoj kaip tik pageri 
kasė viršutinį laiptą 
kambarį paties kape

Aiškesniam sup 
vietos tarp Egipto 1 
Ida prisiminti Amen 
kuris turėjo nepapn 
jog ant Egipto ir vis 
vienas dievas, ir jis 
buvo saulė. Tečiau j 
bę dievų ir jų kunįg 
ypatingai 'tie kurie, 
dievystę Amoh-Ra. ’

Apienophis nekl< 
sur diėvnamius kur 
kiti dievai išskyrus s 
fiskavo jų nuosąvyb 

| no h- net jų vardus i 
sienų. Ypatingai jis 
didįjį dievą Amon-R 
vardas nebūtų ‘pakei 
ir pats atsižadėjo sav 
— kas reiškia “Amor 
priėmė vairią Akhnat 
iės-Skrįtūlib”.

Per šešis šimtus 
vai ir protėviai buvo g 
kur taipgi buvo įsigy 

■4 kunigais dievo Amon-j 
phis apsivedė kunigai! 
na buvo artį surišta su 

' nigąis. Jos vardas bu 
ralius labai ją mylėjo, 
jo, del taikos ir ramyl 
gyvenimo, vilioti jį atsii 
ti prie senų dievų, jos | 
vo nepasitenkinę, ir kui 
ji širdyje ir mintyse pra 

F likėjo karalius, giminės 
Kadangi jie turėjo dide 
vertė ir daugybę žmonių

Taip daug žmonių j

PRANEŠIMAS

Dr. Francis L. Kenned; 
Dantų Taisymo Ofisą 

atdaras bizniui kaip i 
sada. Mes duosime i 
patį paganėdinantį p; 

Į tarnavimą kaip pirm 
Mrs. F. L. Kennedy, ui 
žiūrės ofisą.

Manager
Dr. M. A. Bonhard

L—— ■ ■■
Randolph 2377

Dr, Francis L Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS
I VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; užda
ryta seredoj po pietą. Atdara 
sukatomis ir kitais vakarais.
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cas kenMW’a Lietuvos, t 
(akilimui V sus itvar- Į 
ipo chem(3Fs> jšga- | 
įurodė kasjlLietuvoje 
bti iš medžB'o ir (ba
ilio, ir daU||į? nurodė 
tižių dalykų Wd šuo
li klausėsi su%irš dvi 
alikdami pilnai užgą- 
*b. žiurio atstlankyi 
rge.
iečiai neužmiršta di- Į 
ų tautoje atsitikimu / 
Vilniaus atvaduojant 
metą galėtų apvaik- 
Lietuvos suvieniji-

J. Virbickas.
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ATRADIMAI ’EGIPTE
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ims reikalinga viską ta
škai ' švariai. Taigi ir 
ą reikia jį uždengti puo
šti švarioje, vėsioje vie
loti nuo dulkiu, musių ir

tikrą mierą, reikalinga I
pieną saikuoti. Eagle Į

visados pilk iš keno į • 
. briaunų, bet kad pienas 
ukšto. Suprasi kad įta
ką i keną negausi atsa- 
cavimo, nes dalis pieno 
prie šaukštuko. Pamo- Į 
kad įteikia naudoti tiek 

itukų pieno prie tiek ir 
vandens. Na o jei bus 
tai negalėsi tikrai nu- 

al pamokinimą.

i kad kūdikių sveikumas I 
linksmumas. Tinkamas 
inkams priežiūra turėtų Į 
idikį padaryti stipriu ir | 
negali pati žindyti savo 
noji mintis turėtų boti 
;le Penas. Motinos per I 
es ji vartojo kuomet jų f 
avo. Beveik visados įre
mdavo rodyti greitus ir 
gėjimus. Borden’s Kom
ins gentkartes intikrino 
ėvų suprasti kad kūdikio 
pirmas svarbiausias žin- 

I pasisekimo vėlesniame 
Jorden’s Eagle Pienas iš- 
ionus ir milijonus kudi- 
ir sveikus vyrus bei mo

netų daugeliui neišrado- 
;ium mergaitei. Bet pa- - 
amžių ją apima viltis ir 
i- kurio savo motinai ji 
kinti, šitas subrendimo 
svarbiausi valanda met
ime, nes jos visas tarnas 
ir ji reikalauja nuolati- , į 
atidos. Pridedant Bor- t f 
*ieno prie jos valgių, jus 
t jai suteikiant reikalau- 
kuris pagelbės jai per

us valandą. Duokite jai 
kasdieną, paryčiais ar 

Atmieškite pieną trijuo- 
iuose puodelio virinta l 
;le Pienas suplaktas su ’ 
ginger alum, ar vaisių 
ava, labai skanus. Su- 
1 šviežias oras, išsiman- g 
sėtinai miego, irgi svar- 
likotarpyje, bet tikras, 
tutinas. ,

įtuos straipsnius . kas 
ir pasidėk ateičiai.

[AUSTAS
tikrą Specialistą, o na 
išlavintų daktarų. Tik- ■ [
is arba profesorius ne
ikia liga sergi ir kur Į 

pats tą jums pasakys, 
ivimo. Daugybė dakta- į
įėjo jus pagydyt kad jie į
tinai apsipažinimo ir pa- 
išrado jūsų tikros ligos, 
ss Radio-Scope-Raggj-X- 
intgeno ir pilnas Bakte- 
jzaminavunas kraujo ati- 
ikrų jūsų ligos priežaetį | 
paimsiu jus, gydyt, jums 
senoji jūsų sveikata ir | 

igu turite nusilpnėjusius 
enčiate nuo užnuodijimo 
viso kūno ir burnos, lai-- 
ilgiau laiko ir neaikvo- 

>o ištyrinėjimo tikrai pa
ir tą padarysiu sąainin- 

li, jeigu atsinešit ši ap- Į
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iki 1_-------------------------------z |
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DĖGYJE pastarojo šimto metų archeolo- 
giški atradimai augštutiniajame Egip

te’atidengė saulės šviesai kuo ne visus ka
pus pačių svarbiausių Egipto paraonų iš
skyrus Tutenkhameno. Theodoras Davis, 
Amerikietis, padarė didelės svarbus atra
dimą 1906 metais, kuomet priėjo tik kele
tu pėdų atstu prie Tutenkhameno kapo. 
Darbas toj vietoj po to buvo paimta Anglo, 
Earlo iš Carnarvon, su pagalba Howardo 
Carter, kuris bendrai buvo dirbęs su Davis, 
ir kuris buvo, todėl, apsipažinęs su vieta 
kur tas kapas randasi:' Nors jam nebuvo 
tikrai žinoma kad Tutenkhamen nebuvo 
palaidotas Tel ėl Amarnoj, kur tas paraonas 
pirmiau gyveno, Carter buvo to įsitikrini- 
ūio jog jis rasis.Karališkajam (Klonyje.

Taip,-po beveik trisdešimts vienų metų 
darbo Niliauš klonyje, jis atvyko Į Angliją 
ir petęikrino Lordą Carnarvon jog- jis su
sekė pėdas i didžiojo paraono kapą, kuris 
buvo manoma randasi po Ramsio VĮ kapu. 
Su Lordo Carnarvono pagalba prasidėjo iš- 
kasinėjimo darbas, pradedant nuo tos vie
tos kur Davis apleido, bet neprakasus dau
giau šešias pėdas jis apsirgo ir turėjo gryž- 
ti į Angliją. Tečiau jis vėl buvo prie darbo 
tuoj kaip tik pagerėjo ir jo lopeta tuoj at-

■ kasė viršutinį laiptą kuris vedė į išlaukinį 
kambarį paties kapo.

Aiškesniam supratimui Tutenkhameno 
vietos tarp Egipto karalių pirmiausia rei
kia prisiminti Amenophis, jaunas paraonas 
kuris turėjo nepaprastą dęąsą. Jis tikėjo 
jog ant. Egipto ir viso pasaulio buvo tiktai 
vienas dievas, ir jis tikėjo, jog tas dievas 
buvo saulė. Tečiau jo žemė turėjo daugy
bę dievų ir jų kunigai buvo labai galingi, 
ypatingai tie kurie ^tarnavo -ar atstovavo 
dievystę. Amon-Ra.

Amenophis neklausė kunigų, uždarėVi- 
sur dievnamius kur tik buvo garbinama 
kiti dievai išskyrus saulės dievo Atonoj kon
fiskavo jų nuosavybę ir jų stovylas sunai- 
ho ir net jų vardus nutašė nuo maldnamių 
sienų, Ypatingai jis smarkiai kovojo prieš- 
didįjį dievą Amon-Ra. Jis prisakė kad jo 
vardas nebūtų ‘pakenčiamas ir ištariamas’, 
ir pats atsižadėjo savo vardč — Amenophis 
— kas reiškia “Amon-yra-Pasitenkinęs”, o 
priėmė vardą Akhnaton, arba “Garbė-Sau- 
lės-Skritulio”.

Per šešis šimtus metų to paraono tė-_ 
vai -ir pratėviai buvo gyvenę Thebos miešte, 
kur taipgi buvo įsigyvavęs maldnamis su* 
kunigais dievo Amon-Ra. Toliau, Ameno
phis apsivedė kunigaikščiutę kurios šeimy
na buvo arti surišta su dievo Amon-Ra ku
nigais. Jos vardas buvo Nefertiti, ir ka
ralius labai ją mylėjo. Kadangi ji nenorė
jo, del taikos ir ramybės savo šeimyninio 
gyvenimo, vilioti jį atsižadėti Atono’ ir gryž- 
ti prie senų dievų, jos giminės ja labai 'bu
vo nepasitenkinę, ir .kuomet jie patyrė kad 
ji šiidyje ir mintyse pradėjo tikėti taip kaip 
tikėjo kai*aliūs, giminės ėmė neapkęsti jos. 
Kadangi jie turėjo didelę intekmę, jie pri-

tė kad paraonas saugumui savo žmonos-iš- ’ 
sikėlė iš savo senoviško partėvių miesto į 
kitą. •

Su visu savo dvaru, jis keliavo 270 my
lių Niliaus pakraščiu linkui dabartinio Kai
ro miesto, ir tenai, tuščioje, karštoje smėly- i 
jė tyruose jis pabudavojo stebėtiną miestą. 

. Šimtai tūkstančių vergų ir darbininkų dir
bo prie jo. Palociai ir maldnamiai dievo 
Atono liko išstatyta. Sutverta ežeras ir 
šaltiniai vėsaus vandens, ir susodinta gėlės 
ir medžiai. Iš tyryno, padėjus skarbus ko
kie šiandien sunku butų apškaitliuoti, pa
raonas padarė rojaus daržą. Tenai Nefer- 
teti mirė. Už tūlo laiko mirė ir pats parao
nas. Po to vėl Egiptą užvaldė Amon-Ra 
dievo kunigai. Saulės Miestas palikta tuš
čias. Smėlis užpildė ežerus ir šaltinius ir 
užgulė maldnamius ir palocius.

Per taikstančius metų smėlis gulė ir 
gulė ant miesto iki gabaus tik kalnas tyry- 
ne teliko po kuriuo radosi Egiptiškas mie
štas. Jis buvo vadinama Te) ei Amarna, 
arba Ainamo kalnas.

Žingeidžiausias, iš žmogiško atžvilgio. 
, mažiausia, mokslininkų atkastas tyryne tai 
. Linksmybės palocius kuri Akhnaton pabū- 
• davojo savo karalienei^ ir atrado juose net 
) “Lelijų Šaltinius” kur Neferteti maddyda- 
> vosi ir kur patsai paraonas, nuvargintas 
- visokiais rupesniais, atėjo, be abejonės, pa

silinksminti šokant pusnuogėms mergai
tėms, kaip buvo paprasta anose dienose.

Čionai mokslininkai atrado keistus toi- 
lėtinius instrumentus ir ypatingus parė- 
dalus palaikymui moteriško gražumo — 
daugybę tų grožės paslapčių kuriomis ka
ralienė Įstengė palaikyti Akhnatono domę 
atkreipus Į save.

Taipgi buvo atrasta nepaprastas pripa- 
rodymas ypatingiausios ‘naminės- tragedi
jos. Nabagė karalienė Nefertiti, šalip to 
kad 'buvo kaltinama ir nekenčiama ųž savo 
vyro keistą atsinešimą link dievų ir net bu
vo praminta “labiausia nekenčiama kara
lienė Egipte”, ji matyt buvo nekenčiama ir 
savo pačių dukterų! Kaip ten nebuvo, po 
jos mirčiai jos savoj eilėj kožna po biskeli 
valdė jos vietoj, jos nutašė jos vardą nuo 
monumentų, ir nulaužė jos galvas nuo jos 
stovylų, padėdamos į to yietą replikas sa
vo galvų į o .’kurių galvų negalėjo nukirsti 
jos prisakė skaptoriui perdirbti akmenis į 
jų veidus panašius.

Tai ypatingas supuolimas su tuo ką 
jų tėvas padarė su vardais dievų kuriuos 
jis atmetė. Jis nutašė jų vardus nuo mo- 

’ numentų, ir .perkeitė jų stovyl'as kur tik 
. galėjo, padėdamas į jų vietą dievo Atono, 

o kur negalėjo jis tas stovylas sudaužė;
Mirtis paėmė Akhnatoną septyniolika 

metų jam drąsiai karaliavus, ir jis nepali-L . ■. ...
, ko sunaus varymui toliau jo darbo. Jo in- jam Meilės DieveįVenuls atidavė, 
i pėdinis buvo žentas, Tutenkhamen, galin- [žinom kad už ją kilo karė kuri 
gas apaštalas ir naikintojas dievų, kurio 
kapas dabar atrasta su visais stebėtinu- 
mais ir skarbais.

Viso pasaulio susižingeidavimas yra 
nepaprastas šituo Egipto atradimu. Iš vi-

vertė ir daugybę žmonių neapkęsti jų.
Taip' daug žmonių jų gali'aup neapken-

PR AN,E ŠIMĄ S
Dr. Francis L. Kennedy’s 
Dantų Taisymo Ofisas 

atdaras bizniui kaip vi
sada. Mes duosime tą 
patį paganėdinantį pa
tarnavimą kaip pirmai 
Mrs. F. L. Kennedy, už- 
žiurės ofisą.

Manager
Dr. M. A. Bonhard.

Randolph 2377

Dr. Francis L. Kennedy
DENTISTAS

BESKAUSMIS TRAUKIMAS 
VARTOJA GAZĄ IR OKSIGENĄ 

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

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

ir Svietas juoksis sy- 
. kiu su tavimi

TEN KUR MEILĖ
Ten kur srovės 

meilės trikšta
Vargas, bėdos 

ten rods nyksta.
Ten kur žiedai

■’tarp lapelių,
Arba bučkiai 

tarp lūpelių —
Tenai rodos

murai griūtų,
Nuo tos spėkos

viskas žūtų!
Ten kur meilė

ir vienybė —
Ten didžiausią

yr’ galybė.
Ten kur meilė—

ten ir tiesa, ’
Tenai'visad

žiba šviesa.' -
Ten kur meilė

ten ir grožė,
Ten nevysta 

laimių rožė!
Ten kur meilė

ten gyvybė,
Ten pasaulio 

yr’ gražybė!
Ten kur meilė,

nėra ginklo,
Ten liūdesio

nėr nei ženklo!
Ten kur meilės , 

kalba šneka,
Tenai laimių 

srovės teka!
Svajonė.

Bailius” kad jie nepamyli Tėvy
nę taip kaip savo eilėse išgarbi
no.

Tik jo straipsnis turėjo būti: 
“Poetai ir Bailiai”.

Mes tik vieną poetą žinome 
kuris užsiliko Tėvynėje ir dirba, 
nešdamas jos skurdų likimą sa
vo pečiais, tai gerb. Smelstorius.

gražiai sugyvena.
Jis nenorėtų but Bostone, nes 

ten moterįs turi sutverę Sanda
rieji ų kuopą.

Ir pasirodo kad tokios vietos 
visai nėra kur jis norėtų būti.

Dabar kada Klaipėda jau liko 
musų, mes neturėtume jos va
dinti “Lietuvos langas į jūres”, 
bet “durįs į jūres”, jeigu .ne 
“vartai į jūres”, nes per langą 
landžiot labai nepatogu, o durįs 
padaryta vaikščiojimui, gi var
tai tai tikrai važinėjimui kada 
jure vadinama komercijos vieš
keliu į pasaulio rinkas.

Mes dabar žiūrime ir stebimės 
kas su klerikalais atsitiko: Pir-. 
miau jie buvo užsidegę suardyt 
Lietuvos šaulius, ragino neduot 
atiku, ir sakė jog šauliai yra pa
vojingi.

Nagi ima ir atvažiuoja gerb. 
žmuidzinavičius-žėmaitiš. Kle
rikalai tuoj lieka permainyti ir 
aukas tik šaulių Sąjungai ski
ria, net priešingi siųsti Lietuvos 
valdžiai kuri iš jų patikėtinų 
šulų sudaryta.

Nuo Juokų Red.: šios gerb. 
Svajonės eilės atvaizdina meilę 
pilnoj jos didybėj ir gražybėj, ir. 
ištikro reikėtų pasidžiaugti kad 
meilė tokia yra. Gerb. Svajonė 
nei nelaukė iki mes paskelbsi
me kontestą už geriausi išreiš
kimą kas yra mleilė.

Tečiau tai yra labai vienpu
siškos eilės, arba tiktai svajonė. 
Gal but gerb. Svajonė meilę taip 
pažįsta, gal iš persitikrinimo, iš 
savo patyrimų kalba, o gal tik 
įsisvajoja kad taip yra ar .taip 
turėtų būti.

Ištiesų yra kitaip. Arba yra 
taip ir kitaip. Kaip kožnas da
lykas turi dvi pusi, taip turi ir 
meilė: gerą ir.blogą.

Kokius vargus meilė pasauliui 
(užtraukė praeityje ir dabar už
traukiat reikia tik šiurpuliu pa- 

(sikratyti. Jau čia skaitėme se
niau apie Parisą ir Heleną, kuris 

(pasirinko Meilę, ir paėmė sau 
Spartos karaliaus moterį, kurią 
jam Meilės Dieve>Venuls atidavė.

Juozas Jakaitis (farmeriš iš' 
Lietuviškos kolonijos, Mich.) ra
šo: Mano arklys aną dieną su
sirgo ir aš parvežęs iš miestelio 
vaistų padaviau bernui arklį pa- 
vaišinti. Prisivedęs arklį prie 
tvoros, užsilipęs lygiai su arklio 
gerkle augštumo, jiš Supylė pu
sė butelio vaistų į guminę dūdą, 
vieną galą įkišo arkliui į gerklę, 
kitą ėmė sau į burną ir rengeisi 
greituoju pustelt kad gyduolės 
subėgtų arkliui į gerklę. Bet 
tuo tarpu arklys pūstelėjo pir
miau už berną.

Mes gavome laišką* nuo vieno 
nesenai sugryžusio iš Lietuvos 
žmogaus (tik ne poeto), kuris 
aprašo plačiai ir juokingai dau
gelį vietų kurių jis pasaulyje ne
norėtų daugiau lankyti.

Jis nenori būti Lietuvoj dėlto 
kad ten klerikalai užvaldę, o po- 
neliai-pišųrėliaį laikosi labai au- 
gštais ir už Amerikiečius nieko 
neduoda ir nepagarbina.

Jis nenorėtų būti Vilniaus ne- 
utralėj zonoj dėlto kad ten tan
kia gali gauti kulkų.

Jis nenorėtų gyventi Chicago- 
je dėlto kad ten tautininkai la
bai susivaidinę ir patįs nežino 
ko vienas iš kito nori.

Jis nenorėtų gyvent Brookly- 
nie dėlto kad Brooklyniečiai su 
New Yorkiečiais per tiltą yieni 
kitiems liežuvius rodo.

Jis nenorėtų būti Olevelande 
dėlto kad čia tautininkai per-

tęsėsi dešimts metų.
žinom kad del meilės .daugelis 

griebia 'ginklų ir žudosi vienas 
kitą. Meilė nusilpnina didžiau
sius galiunuš ir narsius karžy
gius. Romos Antonius sutirpo

sų Europos dalių vyksta tenai žmonės pasi- Kleopatros akivaizdoje, ir Ną- 
žiurėti savo ąkimi tų neapkainūojamų skar- poleonas buvo žavinamas Josefi- 
bų. Žinoma, negalima leisti visus žingei- žvilgsniais;
duobus inejti Į kapą, ir todėl keleiviai* fa- Kur i^eilėzten daug sykių už- 

j . n x j t i i. u. u. a „ eina netiesa, apgavystes, mda- bai apsirinka atradę aplink apstatyta ka- „2, , , ... .. .1 .. . X f . , A. . . gystės — kad tik meile gyvuo-
reivius saugojimui ištolo kad niekas nepn-|t^irTienyiktų Meiiė yra draugė 
eitų. gerb. Mirties, nes įsimylėjęs jau-

Ilgai dar ims laiko iki galima bus iš- nikaitis ir mergelė nieko kito 
Statyti atrastus kape daiktus žmonių paro- netrokšta kaijptik numirti, 
dymui muzejuje. Juos reikia surinkti, su
tvarkyti, išegzaminuoti, nufotografuoti ir 
surašyti i katalogus, paskui reikia kožnam 
parūpinti tinkamas dėžutes, ir tt.

Pirmiausia jie bus išstatyta Kairo mu
zejuje, pačiame Egipte.

■: PIRMOS KLESOS į 
j: MAUDYNĖ S 
i!' Šalto ir Šilto Vandens 5

’ 1246 SUPERIOR AVE. 5
1243 PAYNE AVE. įNetoli East 12th St. ;I

PIRMOS KLESOS J

PATARNAVIMAS. <

Ateikit Persitikrint. ■!

/Kaina 25 c. !;Užkviečiam Lietuvius 5 
\WWVWWWWWAWWWWa-
Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 

Užrašykit jiems “Dirvą”

LOUIS EISENBERG ; 
Ihiri Geležinių Daiktų, Pečių,] 
Kvaibų, Varnišių, Cinnoja, 1 
Lieja ir Stogams dangalų ' 
1169 East 79th St. N. E. | 

Princeton 1837-K

YOTANS & NEWRONLS
ELEKTBftšKŲ. DARBŲ 

KOMPANIJA.
Suveda vielas į namus ir 

dirbtuves.
6210 DIBBLE AVE.

Princeton 1964-R.
-H-

¥

rt.m» į’ 
(O

J. LAZICKAS 
Parduoda ir 

taiso laikrodė
lius ir laikro

džius ir' viso-- 
Akius auksinius

3?llfir deimantinius 
(ZZydalykus ir mu- 

zikališkuš ins- 
< trumentus.

6402 SUPERIOR AVE.

Prospect 202.

Dr. T. A. Hanlen
tSt DANTISTAS t°t!

Ofiso valandos: Nuo 8. ryto 
iki 7 valandai vakaro

1895 E. 9 Strut
Cleveland, Ohio.

Del meilės daugelis lįudėjo ir 
tėbeliudi, ir jam viskas aptem
sta, kaip atmename čia gerb. Ci- 
rineušo raudas ir gerb. Mučel- 
nink'o kančias, kuriems ir saulė
•buvo užgesusį' ir žvaigždės ne
mirgėjo, ir gyvybės šaltiniai bu
vo išdžiuvę, ir tt. ir tt.

Turime viltį kad gerb. Svajo
nė pažinęs (tai yra vyriška Sva
jonė) vieną pusę meilės, turės 
progos pažinti ir antrąją, o pa
matytų kad ji yra kitokia.

Bet tuo tarpu KAS yra meilė 
vistiek lieka neaišku.

/
Dar prisiminus tai kad nerei

kią poetų garbint kolei jie dar 
gyvi, čia paduosime pavyzdį-ki- 
tą.

Gerb. Bajoras “Tėvynėj” ru
denyje apdainavo ir išaugštino 
vieną poetą kuris į Tėvynę ke
liavo, palinkėdamas jam daug- 
dąug nudainuoti Tautos labui 
(mat poetai dirbti nelabai nori)..'

Tas poetas dabar dar rašinėja 
laikraščiuose apie sotd bėgimą 
iš Tėvynės panašiai kaip anuo
se biblijos metuose žydai bėgo 
iš Egipto-

Ii- dabar gerb. Balįoras kitu 
plunksnos galu* toje pat “Tėvy
nėje”-rašo apie “Patriotus ir

“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.

Geri Dantįs-Gera Sveikata 
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turė
ti gerus dantis ir gerą sveikatą. Prasti dan- 
tįs yra priežastis daugelio sirguliavimų ku
rie, priduoda jums daug bėdų ir kartais rei
kia netekti darbo. .
Dabar yra laikas vengt blogų dantų. Valyk 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu 
Colgate’s Ribbon Dental Cream.

Daktarai

Den tįstai 
visur 

Rekomen
duoja 

Colgate’s

DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS PASIŪLYMAS 
Patis Reikalingiausi Dalykai.

ŠEŠI BRANGUS IR NAUDINGIAUSI DALYKAI 
TIKTAI UŽ $6.95.

Jūsų vienatinė proga, taigi rašykit šiandien reikalaudami šio seto ir per
sitikrinki* jog gaunat dusyk savo pinigų vertės. Stengkites pirmas pasinau
doti proga šiuo dideliu pasiulymu,-ir ištiesų liksit musų atstovu savo terito- 
ioj. Nora jokių rizikų. Nesiųsk pinigų iškalno. Tik 35c štampais -arba ki
taip, persiuntimo lėšoms, ir mes prisiusime jums šį stebėtiną setą iš šešių 
dalykų tokius kaip čia nupiešta ir aprašyta.

1) Kišeninis peilis ir revolveris išvieno. i Naujausiai šio amžiaus išradi
mas. Padirbta iš gero plieno. Gerai nunikeliuota. Turi dvi geležtes, kaip 
paprastas peilis, ir šalip to galima juo pasinaudoti apsigynimui. Sauja 22 
kalbro U. S. patronus, pilnus ar tuščius, kaip parastas šautuvas. Bet, kuo
met uždarytas, niekas negali atskirt jo nuo paprasto, kišeninio peilio.

2) Tikra Sblinger britva pilnai garantuota, ir gatava vartojimui.
3) Puikiausios rūšies britvai pustyti diržas.

.4) Tikras Importuotas Oro Namelis. Pasako orą tikrai, diena iškalno.
6) Sudėtinis plaukų kirpikas. Su šiuo instrumentu galit kirptis sau pa

tįs plaukus kaip tik patinka.
6) Automatiška siuvimo yla. Labai parankus dalykas kožnam. Galima 

pačiam taisytis čėverykus, pakinktus, ir kitus dalykus. Ji daro dvi siūlės 
Vienu sykiu, kaip siuvamą mašina.
' Jokis tų šešių daiktų neparsiduoda paskirai, nes tik darant šitą Bendrą 
pasiūlymą mes tegalim atiduot juos už tokią mažą kainą kokią kožnas gali 
jstengt mokėt. Bet jeigu rasit juos nevertus mažiausia dusyk tiek, mes pi
nigus jums grąžinsime. Jūsų draugai ir giminės tikrai skubinsią irgi nusi
pirkti pamatą,’ o gal ir jus norėsit antrą setą. Rašyk šiandien. (12)

Union Salės Company ’• Dept. 294
1 5 S. Desplaines St. • Chicago, Ill.,

365 Dienos nuo Dabar?
Kur jus busit—finnansiniai? 
Ar turėsit pinigų banke ir*ar 
jų bus pusėtinai dikčiai?

Mes nenorime sakyt “pamoks
lą” apie taupymą. Visi mes 
žinome kad .tas reikalinga,. 
Musų tikslas yra pagelbėti 
jums — per padrąsinimą — ir 
mokant 4% palūkų.

. <

Clevelando didžiausias ir se
niausias taupymų bankas yra 
gatavas jums patarnauti.

“Dėk Savo Taupymus 
į Taupymų Banką”

PUBLIC /ncorporofed

tdr įaumgs
to the City of Cleveland

ATDARA PANEDŠLIAIS IKI 6 V. SUBATOMIS IKI 1 PO PIETŲ
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^iittdonbio, gadinti 
■jjįfįne busme į^os

125,000 Rekordų 4 už $1.00
AMERIKONIŠKI,

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

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

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

A2770 Carolina Sunshine . ;.............‘.Muzika Trio
” Give Me a Smile and a Kiss ........ Yriška

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

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

A2773 Yearning .................... Šokiams
” Kara van . .................... šešių

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

Dainą 
Daina 
Dainai 
Daina 
Daina

Muzika 
Muzika 
Muzika 
Muzika

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

....... Orkestrą 
...... Orkestrą 

............ Orkestrą 

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

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

” Somebody ....................,.... Vyriškas
A2901 Oh I Reighn

A2802 Down by the Meadow Brook 
” Enid—Valcas ....,............

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

A2809 Casey Jones .. ......................
” Steamboat Bill ................. -...

A2821 Tell Me ...................... . ...........
” Wonderful Pal ........................

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

Solo 
Šilo 
Solo
Solo 
Solo 
Solo 
Solo, 

.. Choras!
’ ’’ Most Done Traveling ................ 1 Choras 
A2954 Venetian Moon ................ Vyriškas Duetas;

” M y Isle of Golden Dreams ........ Vyriškas Solo
A2966 After You Get What You Want ........Duetas 

” You Tell ’Em '........................  v. Duetas
A2979 Save a Little Dream for Me ...... Vyriškas Solo;

” Lonesome Alimony Blues ........ Vyriokas Solo' 
A2984 YouMj the Only Girl That Made Me Cry .. Solo

” Drifting ..........................., Kvartetas 
A2987 Repasz Band March .......................... Beno Muzika;

” American Legjpn March .......... Beno ’Muzika

I š Y T IM
Oj ra i Rach-ciach—Polka  .......... Orkestrą
Trzeci Maj .............................. Daina 
Monte" Cristo—Valpas ..................■.■ Benas 
Amerykanski Patrol . ............ Xylo Muzika 

Krakowiak ............................................ Vyriška. Daina
Cztery chame jagodki ; z................ Muzika 
Polka pogotowie ...................'... Orkestrą 
Marsz Warszawsky ..................- Orkestrą 
Hymn do Bogarodzicy ............ Vyriška Dainą 
Nie Opuszczaj nas .............. Vyriška Dainą 

Hej na hori tam ženci žnut..........Ukrainų Dainą
Divčia v siniach stojala .......... Ukrainų Daina 

Kozak . ........V... .‘T............ Lenkų Daind 
Ktory mnie zechce ................ ..... Benas Mazurka
Chlopecka.........................................Armonikos Muzika
Tęsknota za krajem .......... Armonika Maršas 
Ne čužofio my bažajem .......... Ukrainų Duetas 
Balova lėzginka ...............\......... Benas 
čy ty mylyj ............._____Ukrainų Daina
Marš čerkesov ........................ Orkestrą 
Niepląč Ditia..................... iš operos, Baritonas
Aria * Oniegina * . > ..ęiow ................ Rusų Dain^

Krakoviak ......... - .......... ...... Orkestrai
Vylitaly orly .................... Ukrainų Daina 
Ciesz sie Matko Polski .......... ...... Kvartetas 
Gwiezdisty marsz ............ Armonikų 
Polskie tance, I ............... Koncertinų 
Polskie Tance, II .. .........   Koncertinų
Bal na Wawelu ..;........
Michas Silbergrin '........ 7..

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

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

Wino i kobieta ............ 
Elektryczne maszyny ....... 
Stėirsche Tanze I ......... 
Steirische Tanze II ....... 
Zillertaler, Postillion Marsch 
Blaue Augen ............. 
Rodymyj kraju ... ............... Ukrainų 
Ridna mova .................... Ukrainų Duetas 

Die veranglueckte I........... .. Vokiškas Pasakbjimaą
Die verunglueckte II ...... Vokiškas Pasakojimas 
Hejze ino fijolecžku .. .......... Lenkiška Daina 
Usnij že mi, usnij ......,....... Lenkiška Daina 
Marsz-Polka ........ A 
Polka .................. 
Alle Leute tuen as .......
Mach’ Dich dran! ....... 
Po francuski i po ruski .. 
Nahaika moja..................
Goiserer Schuhplattler II 
Goiserer Schuhplattler II 

E1247 Ungarų šokis ........\ . 
” O kur buvai, dieduk mano

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

E1266 Žyd przy telefonie ....... 
Więgierka ....'........ .... 
Santa Lucya . ....:..... 
Soltysiak ................. 

Siuda v Piter .. ........... .
Prežde i teper ..........,. 
Reve ta stohne ........... 
Oj u Luzi . ............. 
U sosida chata bila ./..... 
Ichau kozak za Dunajem .

1313 Did rudyj ................. 
” O j zdorova čornobrova ...,

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

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

£1365 Szmųl swatem u rihna Karola Lenkiškas 
” Kobieta j ksiąžka .............. Lenkiškas

E1366 Swier, swier ........ ........... Mazurka,
Bronislaw—Marsz .......... 
Polka Karasinskiego ...... 
Na talach Dunaju Waltz ,..' 
Busby—Polka .........\ ... 
Adam ............. ........ 
Gluckssterne Valcas ....... 
Bartolomaus Valcas ......... 

E1440 Ein Wintermarchen Valcas . 
Fruhlingstraume Valcas .... 
Hernalser Kinder .......... 
Hopsa Polka .............. 
Frohsinn Polka '........
Nieder-Oesterreichischer Tanz 
Beini Kammcrfensterln ..... 

Am Eislaufplatz ........... J 
Sulzer Lankier ............. 
Steirer Deandln ........... 
Poloter ................... 

Utoplennik....................

E334

E337

E338

E343

E368

E433

E558

E560

E595

E596

E701

E704

E742

E876

E881

E883

E884

E885

E888

E898

E900

E954

E984

E1033

E1036

E1066

E1145

EI 188

E1270

E1304

E1311

E1312

E1377

EI 378

E1416

E1441

E1444

E1452

E1484

E1499

E1503

EI 620

E1623

E1683

E1686

E1711

E17.16

E1738

E1794

E1886

E1888

E1890

E1910
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MUSŲ PRIEŠAI
(Specialiai “Dirvai”) 

šiandien, paklausus žmonių 
kas yra musų priešai neabejoju 
gauti atsakymą — Lenkai. Tfe- 
sa, Lenkai yra baisus priešai, 
-nes jie šiandien laiko užėmęjnu- 
sų Tėvynės (sostinę ir engia mu
sų brolius-Lietuvius. Bet be 
Lenkų yra daugybė priešų.

Kaip pavieni® žmogus 'taip ir 
visa tauta savo gyvenimo kelyje 
sutinka įvairių kliūčių, kurios 
trukdo jų siekius beį tikslus. 
Tos kliutįs tai musų priešai. Vy
riausia šių kliūčių yra musų 
ydos, kuriąs kliudo tautos bei 
visuomenės kilimą.

Daugelis žmonių yra inpratu- 
sių į baisų alkoholio gėrimą: jo 
negaudami jaučia lyg troškulį, 
ir greitai j ieško to baisaus gėri
mo, kad tą troškulį numalšinti. 
Tai ne troškulis 'bet baisus pa- 
protiSv Taip tvirtai su alkoho
liu susigiminiavę, žmonės neno
ri pripažinti jo kenksmingumo. 
Paprastai yra sakoma kad alko
holis daugiau išžudo žmonių gy
vybių negu kare. Tas darbas 
atsilieka visai paprastai kad -jo 
nepastebiama. Kiekvienas žmo
gus kurs geria degtinę yra jos 
auka, nės iš alkoholio priežas
ties jis miršta keliais * metais 
pirmiau negu butų miręs gyven
damas blaivai. Girtuokliai tam 
netiki, jie vis tvirtina kad deg
tinė priduodanti žmogui sveika
tos ir sušalusį apšildanti. Bet 
tai*yra klaida: tą mokslininkai 
senai pfirodė.

Gydytojai įrodo jog alkoholis 
gadina kraują, pertai kad jis nai
kina raudonuosius kraujo skri
tulėlius. Alkoholis kenkia vi
daus organizmui, tai yra, gerk
lei, pilvui, širdžiai, inkstams, ir 
tt. Girtybė ne tik kenkia gir
tuoklio sveikatai, beit ji naikina 
šeimos laimę.

Kur vyras girtuoklis, tokioj 
šeimynoj matyti skurdas, var
gas, ašaros; -girdėti moters šauk
smas: “Prakeiktas sltiklelis, vis
ką mums išplėšė”. Vaikai iš
blyškę, apleisti, nudriskę. Matyt 
liūdna skunda jų akyse. Jie bi
jo savo tėvo: alkoholis jį padarė 
bepročiu.

Vienas šeimos narys padarė 
s:kurdą-badą: visus uždirbtus pi-, 
nigus atiduoda žydui ar kitam 
smuklininkui. Pats girtuoklis 
pražudo žmoniškumą, virsta ne- 
lalbu žvėrių, be jausmo, vien tik 
geiduliu perimtas — gerti ir pa
sigerti.

Pažvelgę į visa® girtybės- bai
senybes galime suprasti kas lau
kia draugiją ar tautą susidariu
sią iš girtuoklių’ piliečių. Vie
nas atsakymas — pražūtis1/

Šiandien nekurtuose jaunuo
liuose yra išsidirbusi nuomonė 
jog nevalia valdyti savo kiino 
geidulių. Bet tai klaida. 
tą aiškiai galime pastebėti mu
sų pažįstamųjų ‘jaunuolių tarpe* 
kurių gyvenimą nuolat matome. 
Kurie gyvena ištvirkaudami, yra 
silpni, išblyškę; kurte, valdosi, 
gyvena gamtos dėsniais, yra 
sveiki, skaistus. Priežastimi pa» 
leistu vystės daugelis jaunuolių 
įgauna įvairias Ilgais, žinoma, 
visą tai netaikau į kiekvieną jau
nuolį : yar ir dorų o šiaip ligotų 
ir išblyškusių. * šie 
gal apturėjo iš tėvų7: 
tėvai dažnai gimdo 
silpno kraujč vaikus.
Ii pasitaikyti ligotų ir iš kitokių 
aplinkybių.

žmonės nevaržydami geidulių 
paverčia purvu taip brangų ir 
prakilnų gamtos įstatymą, ku
rio tampriai ir gyvuliai laikosi.

Paleistuvybė yra šaltinis ly
ties ligų. Tautoj kurioj paleis- 
tuvybė įsivyravusi žymiai apsi
reiškia mažėjimas žmonių (mir-* 
šta daugiau negu gimsta). Tas 
šiandien aiškiai matoma Fran- 
euzijoj.

Keli šimtai metų atgal, žmo
nės n/e taip aiškiai numatė nedo- - 
rybių kenksmingumą kunui taip 
sielai. Pinniau, atitraukimui.
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Drau Walzer II .............. 
Neubayrischer Landler ....... 
Wo die Alpenrosen bluhn ..... 
Die Schonbrunner, Waltz..... 
Stets munter Maršas ................
Breier Marsch ........... ... 
Ottakringer Landler .......... 
Du lockendcr Fruhlingskind ... 
Die Wienerwald ......
Wir hab’n ka klans Geld ...... 

Grinzinger Marsch ............ 
Nach’n Weana Schlag ........ 
S’ arme Hascherl ............ 
Vom Sekt sind die Geigen ..... 
Du bist das Marchen Lebens ... 
Nočėnka temna .... ^......... 
Nočevala tučka zolotaja ....... 
Prijdi kO mnie .............. 
Na zarie ..................... 
Pjanyj Čumak ..............., 
Sidit holųb .......... ....... 
Kniebohrer Ladler ...... 
Aus dem Hochwald, Valcas .... 
Gdy slonce zachodzi Valcas .. 
SliCzna, Polka ....... f.......,

E2018/Murklange I ................ 
” zMurklange II . ............... 

E2129 Kamarinskaja ...... ......., 
” Persidskij marsz ....................

E2181 Munchenerf Trompeten Landler 
” Birkenstoaner Landler .......,

E2182 Immer an der Wand lang , . . 
” Einmąl ist keinmal . .........

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

Ė2187Gaisbergbaum Landler ....... 
” Kirta in Gross Stritzelsdorr .. < 

Der Steirerbua ............... 
Die Freud’ im Gebrig ......... 
Kuntslerleben, Valcas ......... 
Ūeber den Wellen, Valcas .. 
Liebestraum nach dem Bali ... 
Stephanie Gavotte ..........
Behut dich Gott............................... .. Kornetą Solo
Schlittschuhlaufcr, Valcas ........ Kometa Solo 
Marsz ................................ Benas 
Tęsknota za Ojczyzną, Marsz..............>fl...... Benąs

E2224 Mano Laivas ............ A. Kvedaras, Baritonas 
” Į sveikatą, Maršas ................ ..... Benas 

E2227 Per šilą jojau ............ Lietuviškas Kvartetas 
Žydas Statinėje ;........... f Polka, Orkestrą 
Ruszaj ............................ Akordeonas 
Cziribiribin, Valcas .............. Akordeonas 
Wszyscy to robią ...............,.. Akordeonas 

Polka .............................. .  ’....... Akordeonas
Oswiadczyny, Valcas .......'. ........ Orkestrą 
Herkules, Maršas .................... Orkestrą

E2238 Zlote liscie, Mazur ...... ........... Orkestrą 
Moja luba. Waltz .......... ....... Orkestrą 
Poslaniec, Marsz .......’.... 
Amerykanski taniec, Two-step’ 
Ostatni dzien dzisiejszy ..... 
Kolo Jablon i .............. 
La Likėrta ................. 
Wiejska dziewczyna, Polka ..

E2262 Das Lercherl von Hemais ... 
D’Muattaliab .............. 
Oj pidu ja luhom ............ 

O j pidu vyšelkoju ........... 
Polska powstanje, I ........ 
Polska powstaje, II......
Sųdba ......... .. ............ 
Chaz Bulat ....... i..................
Vilniaus Rūtą ............... 
Drinopolis, Maršas ..................
Siuvėja ............ 
Po dvigalviu ereliu, ilaršas . 
Nemuno Vilnis, Valcas ...... 
Sudiev, Mazurka ...’................
Varpelis, Valzas .......... 
Mano mielas, Polka ......... 
Bartoszu! Bartoszu! ...............
Nad moją knjyską .... 
Jojau dienų -. ........ 
Saulelė raudona .... 
Už silingėlį . .*....... 

Šu nakcialy .......... 
Bum-čik-čik, Mazurka 
Dėdienė, Polka ....... 
Lapunelč, Polka-Mazurka .. 
Našlys .....................

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

E2399 Pišou w tiater ........ .... 
” Hryčko Mudryj ............. 

E2423 Kehfaus Polka ............ 
” ’ Der lustige Steirer ........... 

E2434 Ostatni mazurek........ ......
” Czerwony sztandar ........ 

E2436 Związkowy 'mazur .......... 
” Ach, te oczy .............. 

E2461 Marsz narodowy Polski ..........
” Polonez 3-go Maja .... . .... 

E2469 Meditation ................ Muzikalis 
Hearts and Flowers ........ Muzikalis 
Jak wspariiala nasza postac ".. . .
Hej, wa chlopcy ......... 
Woj z sianem .... ..... 
Hej na dzika ........... 
Flowers of Paradise ....... 
Intermezzo ............... 
Prieš Audrą, Valcas . .. . . 
Bangos, Valcas ........... 
Linksmybė, Polka ...... 
Išdykus mergaitė, Polka .. 

E2530 Ant bangų, Valcas ........ 
” Kregždutė, Valcas ........ 

E2543 Kwiaciarka ...............
’’Wspomnienia o Polsce ......

E2546 Blęjdty Dunaju, Valcas .. 
” Julia, Valcas ..............

E2580 Šalies grožybė, Valcas .....
Žuvininkų Valcas .......... 
Kalnų augštumose, Valcas .... 
Kariškas m&ršas ............ 
Kochač to žie ........... 
Wszystko przemija ....... 
žyimy poki kipi krew ...... 
Barkarola .................. 
Skowroneczek spiewa ....... 
Noc księžycowa.......... .  ...
Raseinių Polka ............ 
Kazokas, Valcas ...... ....... 

E2653 Saulei nusileidžiant, V; jcas .. 
” Mano mylimoji, Valcas .... 

E2654 Onutė, Polka ............ 
” Išreiškimas meilės, Valcas .. 

E2705 Visur linksma,, Valcas ....... 
” Šok i ratą, Mazurka ......... 

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

E2242

E2244

E2245

E2278

E2308

E2317

E2340

E2342

E2359

E2360

E2387

£2393

E2394

£2395.

£2396

E2494

E2495

£2511

E2526

E2527

E2582

E2593

E2594

E2595

E2652

E3150

Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina
Daina 

Kvartetas 
.... Benas 

. Glemžų Pranė, Monologas
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas
Daina I E3634

Vokiška 
Vokiška 
Ukrainų 
Ukrainų

£3513

E3152

E3157

E3189

£3192

. Rusiška 
,. Rusiška

E3583

E3586

E3623

E3629

E3630

E3242

E3243

E3245

E3249
E4479

.... Lietuviškas

.... Lietuviškas
,... Lietuviškas
... Lietuviškas
J. čižauskas, Baritonas

J. Čižauskas, Baritonas

"Smnozota" Kauno ■>' 
top 

lirtoin 
ksttn 
pilta 
u. B 
atop, 
njib 
jš-Dz

.. Lenkiška
..... Lenkiška Daina ” 
M. Petrauskas, Tenoras £3661 
M. Petrauskas, Tenoras •” 
M. Petrauskas, Tenoras 
M. Petrauskas, Tenoras 

Benas 
Benas 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Daina 
Daina 
Benas 
Benas 
Benas 
Benas 

Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

Lenkiška Daina 
Lenkiška Daina 

, ..... Orkestrą 
...... Orkestrą 

Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 
Duetas 

,.. Lenkiška Daina 
.. . Lenkiška Daina 
.. Akordeonas Solo 
.. Akordeonas Solo 
........ Orkestrą 
......... Orkestrą 
......... Orkestrą 
......... Orkestrą 
.. Akordeonas Solo 
.. Akordeonas Solo 
........ Orkestrą 
......... Orkestrą

........ Rusų 

... Rusų 

.. Ukrainų
Ukrainų

... Lenkiška
.. Lenkiška

Muzikalia 
Muzikalia

Akordeonų 
Akordeonų 
Akordeonų 
Akordeonų 
Lenkjąkas 
Lenkiškas 
Lenkiškas

Kometa Hale ja .. 
Majcherek’ u adwokatowej r. 
Iz pbd kamuška, Mazurka .. 
Gusarskaja polka .......... 
Ein Herz und ein Sinn ..... 
Kartner Madeln, Maršas .... 
Parobecek ei ja ..... ...... 
Polak niė sluga .......... 
Elektryczny Tramwaj, Polka 
Mazur Wįlanowskiego ......

73798 Kur vejai pučia ....... 
” Esu garbingas vyras ..

E3833 Sntiech, Polka ......... 
” Halina, Mazur ........

E384 J Atėjo žiemelė ....... 
” Vai kad aš išjojau . ...

E3842 Sveika Marija ....., 
■. ” Avė Maria, Lotyniškai 
E3855Kacheli ..............

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

” Oj. na hori teten .... 
E3900 Pareniok ............

” Zviety ............./.
E4028 Kuba plenerai ........ 

” Hosa Dyna .........
E4039 Hungarų šokis No. 14 

” Penktas Hungarų šokis 
E4061 Marys moja, Valcas .

” Wesoly mazur .....
E4062 Zwycięstwo, Mazurka 

” Elektryka........ .
E4077 Testča .................

” Dunya .....'........
E407Š Nowy Drug ..

” Uz ty niwa moja 
E4098 Gerkit šaltyšiai .

E3736

E3766

E4117

E4118

E4152

E4153

E4165

E4173

E4181

E4185

Baina 
Daina 
Daina 
Daina 
Dąina 
Daina 
Daina 
Daina

Daina 
Daina 
Daina 
Daina 
Benas

E4483

E4503
On Tip Toe 

E4504

neęiiusci wiejSNit?* uiaturAt 
Czarujące Oczy, valcas .. 
Rūtų Darželis, Mazurka .

Jaunimo Polka ..........
E4241 Na fijarce...........................

“ Žyczenie.......... ......................

E4238

Lenkiška
Lenkiška

Young and Old, Mazurka .. 
Home Again, Mazurka ..... 
Polski przemysl niech nam 
Spiew wloscian Krakowskich 
International March ........ 
Riviera March ............ 
Jestcm sobie ulan zwawjr .. 
Zamknij Kaska wrota 
Khaki Boys March ..... 

Among Flowers, Valcas 
Piesn wolnosci ....... ., 
Jedzie ulan lasem ........
Red Heart Sweetheart, Polka 
One Evening With a Jolly Bunch 
Girls from the West .......... 
Peasant F’east, Valcas ........

E4639 Happy Hours in Golden West I, . . 
Happy Hour in Golden West, II, ..
V gostiah ............... '

Komičeskaja smies ..... .*.., .* 
Gypsy Love, Valcas .. .•.......
Don Juan, Valcas ........... 
Gdzie to jedziesz, Jasiu .......

Spiewki oddzialu Beliny .
E4694 Country Fair ............... 

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

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

Peace and Liberty, Valcas .... Balalaikų 
Victory Dance ........... Muzikalia : 
Everybody’s Gallop ...... Muzikalią ; 
Golden Youth .............. Muzikalis : 
Lights Out ............. 
Cupid’s Dream ........., 
Colibri, Valcas ............ 
Piesn dziadowska 1 ...... 
Piesn dziadowska 2 ...... 
Rosemary, Polka ......
flop sa-sa, šokiui muzika .. 
Stražacka Polka ........ 
Na Rozgrewkę, Oberek .... 
Choma pj’anyj .......... 

Oj* chodyla divčina berižkom

E4510

E4534

E4639

E4562

Benas 
Benas 
Benas 
Benas

.. Smuikų Duetas 
... Smuikų Duetas 
... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 

Muzikalia Kvartetas 
Muzikalia Kvartetas 
.. Lenkiška Daina 
, j.. .-Lenkiška Daina

Varpas Solo ir Orkestrą 
Meksikonų Benas 

Lenkiška Daina 
. • Lenkiška Daina 
Klarnetų Orkestrą 

Klarnetų .Ork.
Akordeonas Solo 
Akordeonas Solo 

.. Orkestrą 
.. Orkestrą 

.... Rusiški Juokai 

.... ‘Rusiški Juokai 
, .. čigonų Orkestrą 
... Čigonų Orkestrą 
.... Lenkiška Daina 
... Lenkiška Daina 

Orkestrą 
Qrkestr 
Orkestrą' 
Orkestrą 
Orkestrą 

i Orkestrą 
Kvartetas 
Kvartetas 
Kvartetas 
Orkestrą 
Orkestrą 
Orkestrą 

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

.......... Alpų Kvartetas 
/. ......... Orkestrą I 
........... Orkestrą 
... Ukrainų Choras 
.... Ukrainų Choras 

E6040 O Bože JTezu. Palestrina .... Lenkiškas Kvartetas 
.......... Lenkų Choras 

Lenkiškas Duetas 
.. Lenkiški Juokai 
....... Orkestrą 
......... Orkestrą 
. Lenkiškas Duetas 

Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 
.. Lenkiški Juokai 

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

E456I

E4614

E4615

E4654

E4658

E4683

E4724

E4751

E4753

E4761

E4790

E4921

E6036

” Hei brada, czy wy spicie ... 
E6041 Chlopskre wesele ................

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

Bialy mazur..........................
E6043 Niewinna panna ...................

” Smieszna sztuka ........... 
E6044 Zgadzasz sie? .........,

“ On byl dūžy, ona mala ..... 
E6045 Piękna Warszawo .........

Slowianin, Mazurka .......

Bierpolka ..

$125 Columbia Grafonolos už $75
Kreipkitės į Kauno Krautuvę

2271 St. Clair Ave Cleveland Ohio
|©©©©©©©©©®©©©©©@@®©©@@©©©©©©®®©©©©©©©®©©©©©©©©©@©©©©©@©©©©©©©©©@®©©©@(§)©©©@@@@@@@@

nesveikatą 
girtuokliai 
nesveikus, 

, Be to ga-

DAINOS — DAINOS
“LYRA” No.' 4 jau gaunama. Jo- į 

je telpa šios dainos: ‘Naktužė”, M. 
Vogei, sulietuvino J. O. Sirvydas; 1 
“Roželė”; H. Werner, sulietuvino A. j 
Lalis; “Keleivis”, J. P. Gotthard, su- I 
betuvino K. V.; “Nedėlios Rytas”,>C. "j 
Kreutzer, sulietuvino J. O. Sirvydas.! | 
Viso keturios kompozicijos, visos pri- s 
taikinta vyrų, moterų, ir mišriems ,v| 
chorams, taigi viso labo yra 12 kom- i 
pozicijų. Knygutė 30 puslapių. Kai- ■ 
na 75c., taip kaip No. 1, 2, ir 3. Mo- J 
terų chorui dainas galima vartoti vai- į 
kų chorui. (12) ’

LEONAS EREMINAS r | 
324 Berriman St., Brooklyn, N. T. į

‘Naktužė”, M.
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D I R V A
© is LIETUVOJ

MusūmįJ
(Specialiai “Dintfjį, 

šiandien, paklausti J 
kas yra musų priešai 
gauti atsakymą—Laįį p 
sa, Lenkai- yra kaisp J 
-nes jie šiandien laiko uiįį 
su Tėvynės sostinę ir apf 
su brolius-Lietuviui. 
Lenkų yra daugybe pri^į 

Kaip pavienis žmoguj

Reikalaukit “Dirvoj” Šių Naudingų Knygųžmogaus iš nedorybių, gąsdinta 
juos pomirtine bausme (peklos 
baisybėmis), o šiandien kreipia
ma domė ir į kūno kenksmingu
mą, žinoma, ydos kenčia ir 
žmogaus sielai, nes yra patarlė 
■Latirių’ kalboje — Sveikame ku
pė (sveikas protas.
' iki' šiol buvo numatoma kad 

žmonds tobulėjo-žmoniškėjo, bet 
didėji karė tą darbą patraukė 
atgal.

. Mums Lietuviams iš vieno 
žvilgsnio didėji karė padarė ge
ro — mes likome nepriklausomi; 
bęt iš kito — dauj blogo. Blo
gumas tame kad mes nupuolė- 

riausia šių kliūčių ynJ me doroje.' Argi tiek prieš ka- 
ydos, kuriąs kliudo tautų ; ’ “ 
visuomenės kilimą. | 

Daugelis žmonių yra k.
šių į baisų alkoholio gėrį 
negaudami jaučia lyg tnif 
ir greitai jieško to baisau 
mo, kad tą troškulį nuniK 
Tai ne troškulis bet baisj 
protis. Taip tvirtai su į. 
liu susigiminiavę, žmona t 
ri pripažinti jo kenksmų 
Paprastai yra sakoma ttl 
h oi is daugiau išžudo urmu 
vybių negu kare. Tas į 
atsilieka visai paprastai tf 
nepastebiama. Kiekvienai 
gus kurs geria degtinę yn 
auka, nčs iš alkoholio pis 
ties jis miršta keliais as 
pirmiau negu butų miręs m 
damas blaivai. Girtuokliai; 
netiki, jie vis tvirtina kad; 
tinė priduodanti žmogui s» 
tos ir sušalusį apšildanti. I 
tai*yra klaida: tą moksli' 
senai prirodė.

Gydytojai įrodo jog alk; 
gadina kraują, pertai kad jin 
kiną raudonuosius kraujo s 
tulėlius. Alkoholis kenkia 
daus organizmui, tai yra, l»viršminėtų ydų, nedorybių, eiti 
Ui niivm širdžiai. inkstai® į žmoniškumą —dorumą, skais-

J1*1' tuma. K, D.

na 
na 
as 
as

visa tauta savo gyveniDoJ 
sutinka ..įvairiu Idiučią į 

M trukdo jų siekius beįtJ 
ra Tos kliutįs tai musą pritirt
ra 
as 
as

ia 
ia
ia

ia 
ia

IS 
a

is

a 
s 
s 
s 
a

s 
s 
s 
s 
s

s

s 
s

rė. ' Svetimtaučių: Vokiečių iš 
žrnpnės girtuokliavo? Ištikrų- 
jų galime sakyti — ne. Kas yra 
priežastimi to viso? — Tai ka
re. Svetimtaučių. Vokiečių1 ir 
Rusų kariumenės eidamos per 
Lietuvą po kelis sykius užkrėtė 
paleistuvybe ir kitais negeisti
nais apsireiškimais musų jauni
mą, ypač mergaites, kurios per
davė tą blogą ir vyrams.

Šiandien nei Rusų, nei Vokie
čių nebėra, bet jų purvas — 
bjaurios ydos — tebėra. Ištie- 
sų tos ydos liko, turbut ir neiš
eis ilgai, kaip todvi kariumeni, 
nevaromos. Ginklu išvijom Vo
kiečius ir Rusus, ginklu priva
lome išvyti ir jų ydas, nešvaru
mus. Permatę to kenksmingu- 
.mą, turime kibtis tvirtos valios 

Į ir nusistatymo naikinti viską 
JI kas nežmoniška. Aišku yra kad 

lines maudydamies tose šiukšlė- 
u se negalėsime sukurti tinkamos 

t nepriklausomos valstybės, nei ją 
I išlaikyti. Galime suprasti kad 

\0'* girtuoklė, paleistuvė , nesveika 
tauta negali gyvuoti: jos liki
mas — pražūtis. Norėdami tap
ti laisvais, privalome išsižadėti

jlei, pilvui, širdžiai, inkai 
(Irt. Girtybė ne tik kenkia 

tuokiio sveikatai, beit ji nafc 
šeimos laimę.

Kur vyras girtuoklis, td 
šeimynoj -matyti skurdas, r* 
gas, ašaros; girdėti, moters šar 
smas: “Prakeiktas stiklelis, y- 
ką mums išplėšė”. Vaikais; 
blyskę, apleisti, nudriskę. Mi 
liūdną skunda jų akyse. JiJ 

, jo savo tėvo: alkoholis jį pJ 
1 bepročiu, - -

Vienas šeimos naryj m 
skurdą-badą: visus uždirW 
nigus atiduoda žydui ari 
smuklininkui. Pats gira 
pražudo žmoniškumą, virsiL 
labu žvėrių, be jausmo, vk r 
geiduliu perimtas — gerti) p 
sigerti.

Pažvelgę į visas girtybė j 
senybes galime suprasti ku į 
Ida draugiją ar tautą suse'; 
šią iš girtuoklių piliečin.f 
nas atsakymas — .pražufep 

šiandien nekurtuose j* 
liuose yra išsidirbusi im 
jog nevalia valdyti savo į ’ 
geidulių. Bei tai klaidi B, 
tą aiškiai galime pastebėtu 

! sų pažįstamųjų jaunudiiĮr 
kurių gyvenimą nuolat nffi 

i Kurie gyvena istvirkaudw 
i silpni, išblyškę; kurie ni 
‘ gyvena gamtos dėsnhkl' 

sveiki, škaistųs. Priežastkr 
leistuvystės daugelis jaB[ 
Įgauna įvairias ligas, k E 
visą tai netaikau į kiekvią t 
nuoiį: yar ir doru o sapį t 
ir išblyškusių.' šie rase į 
gal apturėjo iš tėvų: girto t 
tėvai dažnai gimdo peto Į. 
silpno kraujč vaikus. ;Bel L 
Ii pasitaikyti ligotų ir iš p | 
aplinkybių. , ,

žmonės nevaržydami ra i 
paverčia purvu taip bni | 
prakilnų gamtos įstatyiĮ 
rio tampriai ir gyvuliai įi

Paleistuvybe yra šalto-' J 
‘ ties ligų. Tautoj kurioj P | 
i tųvybė įsivyravusi žymi* s 

reiškia mažėjimas žmonit11 
šta daugiau negu gimsta! | 
šiandien aiškiai matin* | 
euzijoj.

Keli šimtai metų atjį 
nes ne taip aiškiai numato1 r 
rybių kenksmingumą k®1 į 
sielai. Pirmiau, atitikt
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s
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> DAINOS - DAU| 
“LYRA” No. 4 jau 

je telpa šios dainos: 'NdJ. 
Vogei, sulietuvino J. 0. ’ 
“Roželė”: H. Werner, sift® Č 
Lalis; “Keleivis", J. P.-fiR! 
liętuvino K; V.; “Nedėlios K j 
Kreutzer, sulietuvino J-,®-? į 
Viso keturios kompoiicij* , r 
taikinta vyrų, moterą, k ? I 
chorams, taigi viso labo E 
pozicijų. Knygutė 30 josbft | 
na 75c., taip kaip No. 1, |
terų chorui dainas galina W ; 
kų chorui.

LEONAS ĘRBM® 
324 Berriman St,

“Sumozotos” Kauno 
Iškabos

Maža, ankšta, menka musų 
laikinoji sostinė Kaunas. Ne- 

į įveikiamas darbais1 ją stagiai pa- 
1 didinti, 'išpuošti. 1 Bet ppatome 
[tame Kaupe1 tokių dalykų kurie 
I tik rodo musų tam tikrų įstaigų 

apsileidimą. Ypač metės visiems 
| į""akis gatvių pdvadinimai para- 
I šyti Lietuvių, Lenkų, ir žydų 
į kalbomis. Tokių dalykų niekur 

»' nerastum nei vienoj pasaulio val
stybėj. Tiesa, nerastum niekur 
ir takių piliečių kurie valstybine 
kalba nemokėtų gatvės pavadi-j 
nimą perskaityt ir suprast. Oi 
pas irius ir tokių piliečių gal su“- 
xastum. Daug kartų kitatau
čiai musų visuomenės veikėjams 
yra spirginę akis del tų nelem
tų gatvių parašų. Raudonuoja, 
žiūrėk, musų laikraštininkas, 
mikčiodamas aiškina čekų laik- 

’ raštininkui kad trijų kalbų pa
rašai reiškią Lietuvių taikingu
mą ir lojalumą,' kantriai nuty
lėdamas kad tai reiškia tik Lie
tuvių apsileidimą ir lepšiškumą, 
apie ką sumanus svetimšalis; ži
noma, pats lengvai gali dasipro- 

' tėti.
Buvo rašyta apie tai iaikraš- 

čiuose, buvo kalbėta. Bet tie 
I kam priklauso tai išgirsti ir tą 
musų laikinosios sostinės gėdą 
baltais dažais užtepti buvo lyg 1 
kurti. Ir štai susilaukėme kad 1 

; toji gėda liko užtepta juodais ■ 
r dažais ar degutu. Negali būti 
I iš to mums džiaugsmo, nes tai 
Itik rodo kad musų tam tikroj 
į įstaigos laiku nepamato net< to- 
I kių dalykų kurie visuomenei še
rnai spirgina akis.'

y Vasario 4 d. pabudę Kaunie- 
j čiai pamatine tik gatvių para- 
E šiiose bet ir visose krautuvių iš- 
I kabose juodais dažais ar degutu 
l išmurzotus-išteptus Lenkų ir žy
lį’ du kalbom parašus. Milicfriin- 
* kai dtbgumoje vietų visai nepa- 
t stebėję tų nepaprastų naktinių 
K “tepliorių”. O kur pastebėjo ir 
f pasipriešino, patiems milicinin-, 
F kams tekę nemalonumų patirti, 
i ' Aiškinama keno tai Britų darbas.

' Viena jau aišku kad “teplioriai” 
buvo gerai susiorganizavę, nes 
“darbas” atlikta tikrai rūpestin
gai. Net mažučių iškabėlių Len
kiški ir žydiški parašai ištepta.

žinoma, tai nemalonus daly
kas, bet už tai kaitinti tik “tep
liorius” butų labai neteisinga. 
Nemažiau kalti tie nu©' kurių 
priklauso parašų sutvarkymas 
taip kad jie Lietuviui gėdos ne
darytų.

(“Trimitas”)

TMD. 62 Kp. Choras i
KEARNY IR HARRISON, N. J. 1

PENKIŲ METŲ,ISTORI.TA. 1

Parengė J. V. Baltrukonis. j

(Tąsa iš pereito num.)

Aučįaus sugryžimas. Pasauli-' . 
nei karei pasibaigus, milijonai 
jaunikaičių buvo paleidžiami na- j 
mon, na ir chorą tas džiaugsmas . 
pasiekė, nes sugryžo J. Aučius , 
ir Įeiti kurie buvo išėję choris
tai. J. Aučius vėl užima dirigen- , 
to vietą -chore.

Lapkričio 30 d. 1918 m. Cho- j 
ras surengia balių, kuris pavyk- 
šia gana gerai.

Gruodžio 8 d. laike Dr. J. šliu- , 
po prakalbų choras paaukavo j 
$10.00 į Lietuvos Neprigulmy- j 
bes. Fondą. .

Sausio 17 d. 1919 m. choras ’ 
surengia paskaitas.

> Aučiu-i pastačius kitokias1 cho
rui išlygas, choras apsvarstęs tą 
gana plačiai, pamatė neprieina- . 
mu, ir todėl kovo 10 d. 1919 "m. 
Aučius su choru persiskirta, o 
už mokytoją choras gauna Leo
ną Eereminą.

Gerb. Ereminas yra senas ir 
visiems gerai žinomas kaipo ga
na .prityręs mokytojas ir muzi
kas, ir iš gerb. Eremino galima 
buvo daug ko tikėtis, tik visa 
bėda buvo kad Ėreminąs biskį 
buvo penkairus šiam chorui. '

Eremino pageidavimu, choras 
nusipirko vargonus naudojimui 
mokinimuose; užmokėta. $50.

Toliau pfadėta mokintis vei- 
[kalą “Živilė”, nors ir po vardu 
“Dramos-Dailės Draugija’’, bet 
tie patįs choristai ir choristės 
tame dalyvavo, čia vyčiai ve
dami V. Sereikos stengėsi kaip 
nors sugriauti tą dailų darbą, 
štai jie' paleidžia baisias kalbas, 
ir takias šlykščias kad net pa
leistuviais išvadinama; ypatin
gai! daug iriųkentč tūlos mergi
nos. Bet šiame darbe vyčiams 
netaip jau pasisekė. Apie po
ra jų buvo susekta, ir jau Dai- 
lės-Dramo'š Draugija buvo davus 
teisman juos už garbės nuplėši
mą, tečiau matydami vyčiai kad 
bus . bloga,’ puolėsi prašytis, ir 
per vieną repeticiją atsiprašė vi
sų narių ir įžeistų ypatų, ir drau
gija jiems, tai dovanojo.

Bet štai kada “Živilė” suloš- 
Ita (gegužio 24 d.), atsilankant 
didelei daugybei žmonių pamaty- 

I ti, ir visi’ kalbėjo jogeį pirmu 
kartu dar.-taip dailiai mato vei
kalą perstatant šioje kolonijoje, 
į savaitę laiko po lošimo telpa ] 
korespondencijos 'klerikalų laik- j 
raščiuose didžiausiai išhiekinan- . 
čios a'ktorius, išvadinančios juos • 
“raudonaisiais*’ ir ( “raudonsiu- 
liais”, ir p’ats veikalas apverčia
mą aųgštyn.kojom. žinoma, tą 
rašė kokis iriors vytis kuris apie 
veikalus supranta kaip višta 
apie giedojimą. Tą Jie darė pa
kenkimui artistams, bet paskui 
tą viską patįs sugėrė, kaip pa
matysim vėliau. *

Birželio 7 d. TMD. 62 kp. Cho
ro pastangomis tapo surengta 
milžiniškas koncertas,, kuriame 
dalyvavo įžymiausi Amerikos 
Lietuvių dainininkai. Praside- 
dant~vakacijams, choras labai 
susilpnėja ir jau pradedama abe
joti apie choro gyvavimą. Lie
pos 14 d. Ereminas atsisako to
liau vadovauti chorą, ir choras 
ilgai našlauja be mokytojų, bet 
tvirta dvasia ir pasiryžimas ge
rų tėvynainių laiko chorą vieny
bėj ir.neleidžia sugriūti.

Pora atvejų tą vasarą choras 
buvo užkyies.tas dalyvauti kito
se kolonijose Su dainomis, bet 
neturėdamas mokytojo atsisakė 
dalyvauti.

Buvo surengta ekskursija į 
Palisades parką, o rudeniop su
rengta judomų paveikslų vaka
rais, kuriuos rodė p. Puodžiūnas. 
Antru atveju surengta paveik
slų vakaras, kuriuos rodė 
nas.

Yąsario 16 d. 1920 m. 
surengė dailų balių.

Chorą mokina Velička.
lavęs apie septynis mėnesius be 
mokytojo, choras pagaliau gau
na dirigentu gerb. Veličką. Jis 
,dar jąuhas vyras, pilnas energi
jos ir gana suprantantis savo 
profesiją, rimtas ir pastovus, ir 

j štai choras po tokio .didelio var-

go pradeda 'augti taip greitai 
kad vėl išauga į milžinišką cho
rą.

-Surengia • koncertą' “Vieny
bei”, dalyvauja pasitikime Ma
joro žadeikio ir Kun. J. žįliaus 
kada jie atsilanko į šias koloni
jas. ■ ■ ;

12 d. birželio choras surengia 
balių. 21 d. birželio surengia , 
puikų išvažiavimą laivu. Lie- . 
pos 4 d. surengia pikniką.

Choras nutarė surengti didelį 
koncertą* Padėkavonės Dienoje, 
Laikas dar buvo „ilgas ir buvo 
laiko įvalias prisirengti prie 
koncerto. Laikui bėgant ir. dar
bas. ėjo sparčiai pirmyn, tapo už
kviesta įžymiausia chorai ir ge
riausi artistai iš apielinkių. Pri
siartino padėkavonės diena, žmo
nių prisirinko pilna salė, pribu
vo chorų ir visokių artistų. Pro- 
grame TMD. 62 Kp. Choras pui
kiai atsižymėjo sumušdamas vi
sus savo rekordus. Pasibaigus* 
koncertui, pasirodė kad jis da
vė chorui $350 gryno pelno. Tai 
jau negirdėtas atsitikimas, jukr 
šioje kolonijoje dar niekad nie
kais tiek daug pelno nepadarė iš 
koncerto ar šiaip parengimo.

šis choras išauga taip didelis 
joge* skaitosi su apielinkių di
džiausiais chorais, ir dabar bu
vo pats žydėj infas choro, nes iki 
šiolei dar niekad taip didelis ir 
turtingas nebuvo Jtaip šiuo 
ku.

(Bus daugiau)

lai-

BRIDGEPORT, CONN.
Vietinė Lietuvoj Laisvės Pa

skolos stotis vasario 18 d. su
rengė prakalbas paminėjimui 
Lietuvos Neprigulmybės penkių 
metų sukaktuvių, ir (apkalbėji
mui Klaipėdos reikalų.

Kalbėjo Nadas Rastenis, iš 
Bostono, teisių studentas. An
tras kalbėjo Anglas, Ę. Bucking
ham, vietos veikėjas.

Turiu pastebėti kad vietos kle
rikalų 'politika pasikartoja taip 
kaip ir kitur, ir visur jų vaisiai 
vienodi. Jie visada nori pastoti 
kelią,rengiant ką nors Lietuvos 
parėmimui. Klebonas Kųn. M. 
Pankus šitame atvejuje atsinešė 
su ignorancija i musų Tautos 
reikalą. Jis sužinojęs kad L. L. 
P. Stotis rengia prakalbas Lietu
vių tautas šventei paminėti, su
trukdymui žmonių nuo prakalbų 
paskelbė tą nedėldienį laikysiąs 
vakarines pamaldas už Lietuvos 
kareivius ir po pamaldų turėisiąs 
kokį tai ap vaikščiojimą, pilnai 
žinodamas kad jau yra sureng
ta apvaikščiojimas.

Tokiu budu jis suskirstė pub
liką ir kiti negavo progos ateiti 
į Rasitenio prakalbas. Kunigai 
vietoj paremti tokį svarbų tau
tinį darbą jį tik ignoruoja. Te
ėjau nežiūrint to klerikalų igno
ravimo, atsilankė nemažas bū
relis tėvynainių kurie atjaučia 
Lietuvos padėtį ir kovą už lais
vę, ir susirinkimas Išnešė pro
testo rezoliuciją prieš Lenkų ver- 

: žimąsi į Lietuvą ir Francuzų in-
■ trigavimus Klaipėdoj. Rezoliu-
■ cija vienbalsiai priimta ir pasių- 
i sta S. Vv Prezidentui ir į kitas
■ diplomatiškas vietas bei spau- 
- dai. Aukų Klaipėdos apgynimui
■ suaukauta $18.28.

Pil. N. Rastenis savo turinin
ga kalba labai užganėdino Bnid- 
geportiečius. Daugelis pageidau
ja kad butų surengta vėl jam čia 
prakalbos.

LAWRENCE, MASS.
Apvaikščiojimas Lietuvos Ne

prigulmybės' vasario 18 d. nusi
sekė utekaip, turbut iš priežas
ties šalčio publikos visai mažai 
atsilankė. Vakaro vedėjas Dr. 
Bagdonas atidarė, susirinkimą ir 
buvo sudainuota Lietuvos ir 
Amerikos Himnai. Kalbėtojai 
buvo I)r. Mikolaitis, miesto ma
joras D. Mahoney, Kun. S. šlei- 
nis ir N. Rastenis iš So. Bosto
no. šis pastaras ragino visus 
prigulėti prie Sandaros, nes tik 
su jos vadovybe bus galybė ir 
vienybė. Aukų surinkta $16 su 
cent&is. šis rengimas buvo tau
tininkų ; pasibaigė anksti, nes 
salėj buvo labai šalta.

Operetė. So. | Bostono Gabi- 
j iečiai ir Sandarlečiai čia sulošė 
operetę “Vaikas ar Mergaitė?”. 
Nors kartą mes pamatėme gražų 
veikalą. Vietos Lietuviai labai 
tos dienos laukė, rodos kažin ko. 
Ir atėjo ta diena — vasario 25. 
Paskirtu laiku -žmoneltai plauk
te plaukė į Lietuvių salę ir tiek 
prisirinko kad daugelis turėjo 
gryžti namon, vietos jau nebu
vo. Veikalui prasidedant, ant 
scenos pasirodė koks 30 ypatų, 
kurių puikus dainavimas žavėte 
žavėjo publiką, visi ramiai klau
sės, išskiriant vieną aviną ku- 
,ris salėj užbliovė, turbut nami
nės gerai įsi'kaušęs.

Ir antru kaijtu čia tą veikalą 
statant publikos prisirinktų to
kia daugybė, nes visi žingeidau- 
jasi. ■

Dar mes laukiame vienos link- 
. smos dienos — kovo ,11 d., kada 
atsibus gražus “koncertas rengia
mas L. L. Dailės Mylėtojų Dr- 
jos; jame taip pat dalyvaus M. 
Petrauskas ir kiti " muzikos ir 
dainos fertistai ir podraug visas 
Dailės Mylėtojų Choras.
• ' Ten Buvęs.

EKONOMIJA - SOCIALOGIJA 
POLITIKA

Račiu-

choras

Išnaš

Korespondentas.

TACOMA, WASH.
Šv. Juozapo ligon'buityj numi

rė Juozas Paulackas, 6Ą metų 
amžiaus, nevedęs. Paėjo Jš Ma- 
riampolčs apsk., nuo Sasnavos. 
Paliko čia Amerikoje dvi seiseri, 
bet jis nežinojo kur jos gyvena.

Norėdami apie velionį plates
nių žinių kreipkitės šiuo adresu:

M. OŽKINIS
1292 West Lake Seattle, Wash.
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1425. Apie' Turtų IMirbimų. Parašė Schram. Ver
tė S. M. Veikalas gvildenantis politiškų ekonoml- 

. ją. Kokiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
" susikrauna ir kaip atsiliepia ant draugijos gyve

nimo. Chicago, 1900, p. 139 ...............
1427., Ar socialistas galį but kataliku? Sodiečiams 

ir draugams darbininkams parūpino Žmogus. 
Plymouth, Pa., 1900, pusi. 23 .....................

1428. Augis darbininkų judėjimo Lietuvoje. Ši kny
gelė aprašo darbininkų judėjimą ir visokius su
kilimus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Pa
rašė A. Lietuvis ir N. N. Plymouth, Pa., 1900', 
pusi. 58 .. ...........................................

1429. Aukos Kūrės Dievui. Parašė Jonas Gražys. Ši
knygelė aprašo, kokios kada buvo karės, kas 
buvo jų priežasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jas žmoniją stumia. Chicago, 
1902, pusi. 40 ............  '........... ............

1439. Audra Rusijoje 1905-6 m. Braižinys iš Rusi
jos revęliucijos 1905-6 metais. Parašė A. 
Adata. Tilžėje, 1907; p. 56 .................

J 440. Anarchizmas pagal Proudhono Mokslą. Pa
rašė Dr. Paul Elzbacher, vertė Briedžių Ka
ralius. Aprašymas anarchizmo kaipo visuo
menės gyvenimo tvarkos. So. Boston, 191-2, 
pūsi. 29 .... .....................

1442. Belaisvio Balsas. Pasaulinės karės atsitiki
mas. Sulietuvino Adresatas. Labai žingeidus 
aprašymas. Worcester, 1917, 25 pusi.
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.,. 191'4, pusi. 61 ............'..... 
Baltoji Vergija. Apie pavergimą moterų iš 
ko jos priverčiamos būti paleistuvėmis kitų 
pelno naudai. Parašė ir išleido Algirdas. 
Chicago, 1919, pusi. 118 ...... .. .;..............
Darbininkų Padėjimas Amerikoje. Trumpa 
Amerikos Darbo Istorija. Paraše 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..............

1447. Darbininko Dovanėlė Darbininkams.
straipsnelių paliečiančių darbininkų gyveni-' 
mą.' Parašė F. V. Antra laida; So. Boston, 
1916, pusi. 32 .......... I; 
Dvynai vagių. Parašė kun. V- Dembskis. Išlei
do Susivienijimas Lietuvių JJaisvamanių Ame
rikoje. (Su autoriaus ir grupos Laokoono pa
veikslais). Chicago, 1902, p. 88 ......... ......... ..
Draugijos ir organizmų evoliucija. Parašė Art
hur M. Lewis. Vertė A. J. Karalius. Puslapių 
187. Išguldymas teorijos organizmų bei drau
gijinių organizmų vystymosi: JLabai svarbus 
vcikdTSs. 187 p........................................................ '
Darbo žmonių istorija. Ją turi perskaityti 
kiekvienas darbininkas, kad gauti supratimą 
koks buvo likimas darbo žmonių praeityj ir kaip 
jie kovojo. Pusi. 87 .. ........................ .........
Darbininkams 'Atlyginimo Įstatymas. Ameri
koje nekurios valstijos tą įstatymą turi; šis 
vienas pajudina New Yorko valstiją. Labai .. 
svarbu visuomenės gyvenimo ir darbininkų 
padėjimo žiūrėtojams ją turėti. '-Brooklyn, 
1916, 96 pusi. ....,.............  /

. Darbininkai ir Jų Ateitis. Naudinga tame 
klausime knygelė; Patašė Rčk. Philadelphia, 
1908, 43 pusi. .’.,........t.............

. Evoliucija ne revoliucija. Parašė Patrimpas.' 
Kaune, 1908, pūsi. 88’................1......

. Francijos Revaliucija. Parašė Madelaine Aviete- 
naitė. Worcester, Mass.. 1917, p. 75 ........

1465. Iš Ko Kjla Melai ijr Visokios Skriaudos žmo
nijoje. Svarbus Kun. V Dembskio veikalas 
apibudinantis tikėjimo intekmę ir slopinimą 
žmonių dvasios bei kunigų sloginimą žmoni
jos. Shenandoah, 1899, p. 171 ................ . _ . .

1466. Imtynes varguolių su bagočiais. Pagal angli- ' 
šką parašė kun. V. Dembskis. II. Socialistų 
Suvienytose Valstijose platforma. Išguldė Dr, 
J. šliupas, lymouth, Pa., 1900, p. 22 ......

1467. -Įtekmė socialistiškų sąlygų ąnt visų kultūros
’’šakų. J. Stem. Vert. J. šidaras. -Gėri pamoki
nimai darbininkams, kaip pagerinti savo būvį. 
Plymouth, Pa., 1908, pusi. 94 ......................
Išganymas vargdienio. Piešinys Dr. Jono Šliu
po. Antra laida. Knygelė pamokina kaip page
rinti savo, gyvenimą! Baltimore, Md., 1897, pu
slapių 60 ■.................................. 
Išvogimas iš Pąviako 10 kalinių .............. 
Japonų Konstitucija. Istoriškas dalykas iš to-' 
limųjų rytų imperijos politiškos permainos. 
Parašė Dėdė. Vilnius; 1906, p. 32 ..................
Kaip Maskoliją Persekioja Lietuvą. Parašė 
Kūn. V. Dembskis.. Chicago, 1900, pusi. 15 .. 
Kaip žmonės su ponais kovojo. Sokiečių sukili
mas Ispanijoj 16 amžiuje, Anglijoj 16 aipžiuje. 
Parašė A. J-tis. Chicago^ 1908, p. 34 __
Kur musų išganymas? Iš visur surinkta mede
ga musų programui. Parašė P. Daujotas. 
Knygelė didelės istoriškos vertės. Jos turinys 
Latvių judėjimas. Politiškos part. Čekijoje. Da
bartinė Lenkija ir jos siekiai. Kapitalizmas ir 
tautiškas, klausimas Lenk .Politiškos partijos 
Lietuvoje ir jų. istorija. Statistiški bruožai: 
kiek kas turi žemės, jos našumas, skolos’, gyven
tojai, pramonės ir tt, Plymouth, Pa., 1902, pu
slapių 117 .......................?.

1490. Kunigija ir svietiška valdžia.. .Margi piešiniai.* 
Patašė P. Medekša. Labai akyvi aprašymai 
apie dvasiškos ir svietiškų valdžių darbus ir jų 
susidraugavimą. “Plymouth, 1902, p. 43 ....

1491. Ko Mums Reikia Pirmiausiai? Paskaita J. Lau
kio, skaityta kovo 21 d. 1909 m. Chicago, If 
Anarchistų dora, parašė P. Kropotkinas, vertė 
J. Laukis. Chicago, 1909, pusi. 92 ....

>1492. Kodėl Streikus Pralaimi? Kaip Išlaimėti? 
Darbininku judėjime naudingas aprašymas. 
Vertė A. Baltrušaitis. Pittsburgh 1909, p. 41

1506. Kaip valstiečiai kovoja už žemę ir laisvę. Iš
rusiškos, vertė P. Narvydas. Brooklyn, N. Y., 

1908, pusi. 40 .............. ......................... ...........
1507. Kas Tie Socialistai ir Ko Jie Nori? Socialis- 
,i 'tų idėjos ir jų jieškinių braižinys. Vertė M.

ip.Dirsė. Brooklyn, 1918, pusi. 27 ...................
1508. Ką Turime1 Veikti Del Musų Išganymo? Del 

Lietuvių Amerikoje suplėšė Stasys Kirvis.
. Scranton, Pa., 1895, p: 15- ..........

1519*Kaip Sicilijos valstiečiai kovojo už savo tiesas! 
• Parašę E. iš M. Plymouth; Pa'., 1905, pusi; 24....

1523. Keletas minčių apie mirties bausmę; Patašė P.
Johnson. Brooklyn, p. 16 ...................... ..

1524. Kurgi Tas Viskas Nyksta. Labai žingeidi kny
gutė iš- pdlitiškai-ekonomiško kįdhsirnp, kurią
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1455.

1526.
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20c
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20c

16c

16c
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60c

20c
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1531.

1432.

1533.
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1535.

Socia- 
Vilnius, 1906, p. 32 
and Prospect. D-ro 
pagamintas veikalas 
ateiti. Tinka Ame- 

neskaitahčiam Lietu-

26c

10c

26c

06c

10c

10c

06c

10c

Keletas

05C

35c

PAVASARIO ŠVENTĖ 
JAU ČIA PAT

Nei, neapsižiurėsime kaip at
eis Pavasario šventė — VELY
KOS. Tos šventęs sulaukus, 
žmonės nori atsigauti, nori tin- ■ 
karnai pasitikti, nori dvasiniai 
ir miedeginiai prisirengti prie 
darbų. Nepamirškite kad LIE
TUVOJE JŪSŲ GIMINĖS IR 
DRAUGAI LAUKIA JŪSŲ PA
GALBOS IR PARAMOS, Vely
koms ir pavasariui ateinant.
- Iš Lietuvos ateina žinių kad 
ten žmonės labai yrą susirūpinę 
ne tik šiaip kasdieniniais ūkių 
reikalais, bet ir politiniu krašto 
gyvenimu, — ir kaimiečiai, nuo 
savo lupų atitraukdami kąsnį 
duonos, aukoja tai Klaipėdos 
krašto reikalams, tai dabar gin
dami savo sienas, nuo puolimų 
Vilniaus srityje. Lietuvos žmo
nės daugiau galės tuos reikalus 
paremti jei mes remsime ir šelp
sime savo gimines iš čia ant tiek 
ant "kiek-galime.

LITO KURSAS YRA LABAI 
PATVARUS,—Lietuvos vyriau
sybė ir LIETUVOS EMISIJOS 
BANKAS taip veda krašto fi
nansus kad kiekvienas išleistas 
Lietuvoje Litas yra pilniausia 
garantuotas auksu. Todėl ir gy
venimas yra pabrangus, nes visi 
produktai pakilo iki tokių kainų 
kokias turi -tie kraštai kur yra 
aukso pinigas: Lietuvoje kainos 
jau prilygsta Amerikos kainoms.

’ TODĖL IR PAŠALPOS LIETU- 
’ VOS ŽMONĖMS REIKIA DA

BAR DAUGIAU .NEGU PIR
MA “REIKĖJO.

Jei dabar dar siųsite pinigus, 
Lietuvoj Justj giminės gaus juos 
Velykoms. TODĖL PASiSKU- 
BINKITE!
, Pinigų siuntimo Lietuvon rei
kale, arba reikale atsitraukimo 
giminių Amerikon, ar reikale ke
lionės į Lietuvą pasiviešėjimui, 
visados kreipkitės į mus: gausi
te kuogeriausį patarnavimą.

Baltic States Bank
294 Eighth Avenue 
New York, N. Y.

Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair 'Avenue Cleveland, Ohio.
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36c

15c
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36c
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turėtų kiekvienas protaujantis darbininkas per
skaityti- Pagal K. Kautskį parašė Z. Aleksa. 
So. Boston, Mass., 1914, pusi. 28. ............

1525. Kas yr* taip, o kas ne taip? Iš anglų kalbos 
vertė A. J. Karalius. Puslapių 264. Labai pri

einamai išaiškina socializmą. Kaina.........
Karės Baisenybės Lietuvoje. Pragyventų va
landų. atsiminimai. Parašė Juozas Kudirka. 
Su. autoriaus paveikslu. Prietikiai laike di
džiosios karės. Chicago, 1916, pusi. 55 ..«.. 
Kaip Gyvena: Latviai, Anglai, Suomiai. Ap
rašymas tų trijų tautų vidujinio gyvenimo, 
jų 1 reikalų tvarkymo ir abelnai supažindini
mas su jais. Parašė M. šalčius. Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje leidinys; New 
York, 1916,' pusi. 65 ...................... 
Kaip Darbo žmonėms Išsiliuosuoti. L. N. 
Tolstojaus laiškas valstiečiui 1905 metais. 
Verte Ędm. Steponaitis. Brooklyn, 1909, .. 
Kultūriški Piešiniai. Keturios lekcijos skai
tytos viešuose susirinkimuose. Parašė Var- 
gomatis. Telpa:-Delei “Aušros” sukaktuvių, 
į musų Moteris; Kryžiaus Kankinys; Fr. 
Vaičaitis ir jo Dainos. Chicago, 1919, p. 90 
Kur Teisybė? Sukruskime. Parašė Kun. 
F. K. St. Šimkaus ginčai su kunigais ir kiti 
kunigų reikalai. So. Boston, 1917, p. 14 .... 
Ką Katalikai turi žinoti apie savo Vadovus. 
Žingeidus išrodymas kunigų ir klerikalų nesi
rūpinimo apie kitką kaip tik apie savo poli-; 
tiką. Parašė X. X. Vytis. Pittsburg, Pa., 
1915, pusi. 28, ............................ 
Keletas žodžių apie Nežmoniškus -Maskolių 
Darbus Kražiuose ir apie teisimą Kražiečių 
Vilniuje. Kruvino atminimo vaizdelis. Tilžė
je, 1895, p. 18 .....................................
Kas tie Socialdemokratai? Vertimas iš Uk
rainą kalbos, atliko J. Bekampis. Vilnius, 
1906, pusi. 16 ...................... 
Kas iš Ko Gyvena? Parašė Dirkštein. 
lio gyvenimo vaizdelis.
Lithuania In Retrospect 
J. šliupo Anglų kalboje 
apie Lietuvos praeitį ir 
tikos Lietuvių jaunimui
viškai bei padovanojimui Amerikiečiams Su
pažindinimui jų su Lietuva. New York, 1916, 
pusi. 97, apdaryta audeklu ................ $1.00 

1536. Lietuviai! ar gerais keliais žengiame priekin?
Nuoširdus atsiliepimas į lietuviškąją visuomenę 
Dr. Jono šliupo.' Shenandoah, Pa., 1907, pu
slapių. 47 .......................... ............................... .-••
Labdarybė’ pirmiaus ir dabar. Parašė P. Lą- 
fąrgue. Verte M. N—as. Telpa čia: I; Seno
vės pagonų labdarybė, II. Vyskupų ir vienuo
lių labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. Chi
cago, Ill., 1908, p. 36 ........ ................
Lietuvių Klausimas Europinės Kares Metu. 
Šaltinėlis žinių .ir faktų apie Lietuvos klau
simą didžiosios karės bėgiu ir Lietuvos stovį. 
Parašė A. Rimka. New York, 1915, 102 'p. . 
Lietuva ir Jos Reikalai. Tautiškas Lietuvos 
katekizmas. Parašė B. J-s. Vilniuje, p. 20.. 
Lietuviai Amerikoje — Dr. Jono Šliupo 'kal
bos sutrauka, laikytos birželio 5 d. 1910 m. 
Chicagoj. 1 Su istoriškais Lietuvos paveik- 

ifjįof/t.- šiais. Labai naudnga pasiskaitymui. Scran
ton, 1910, pusi. 20 ........

1544. Moteris ir jos vieta žmonijoje. Paraše J. Lau
kis. Šita knygelė aiškina moterų klausimą,- to-

. del yra akyva, perskaityti moterims ir vyrams.
i Kalbėtojai joje atras sau daug medžiagos. Chi

cago, 1908, pusi. 47 ..'................
1545. Moteris ir socializmas. Labai puikus veikalas, 
_ '.: i todėl turi rastis kiekvieno darbininko, stubelėj.

Kaina ................ ............... $1.00
Apdaryta ................ ...........'........... ...................... $1.60

1546. Moterų Padėjimas Evangelijoj ir Apaštalų Ra-
i štuose. Parašė Z. Alekna, ši knygelė išaiškina, 

kokis moterų padėjimas buvo gilioj senovėj ir 
kaip link moterų atsinešdavo Kristaus apaštalai

: ir pats Kristus kurio mokslą skelbia dabartinė 
'musų dvasiški ja. Ypač patartina ją perskaityti 
mpterims. Kaina .......... .................................... 20c

15471. Musų dielės. Per ką Lietuvą kenčia. Paraše
Žmogus, šitoje knygelėje yra parodyti visi mu
sų skriaudikai, kurie minta vien iš musų triūso.

- Plymouth, Pa., 1901, pūsi. 31 ...........................'....10c
1551. Moteris ir politika'. Parašė Lili Braun, verte

R. Augys. Knygelė rašytą darbo žmonėms., 
Philadelphia, 1908, pusi. 50 .................. ............ 25c

1553. Musų Padėjimas. Įdomus pavyzdžiai iš dabartį?
nio darbininkų padėjimo. Parašė Antonovas. 

', 1 So. Boston, Mass., 1909, pusi. 40....................... ... .. '/10c
1557. Materialistiškasis Istorijos Supratimas. La

peliai iš proletariškosios filosofijos. Medega 
iš Greilicho, parašė Z. Aleksa-, 
dingą knygelė kiekvienam. 
1913, pusi. .80...........

11559. Nuosavybės išsivystymas.
gue. Vertė A. J. Karalius.
nas iš svarbių veikalų socializmo literatūroje. 
Gvildena privatiškos 1 nuosavybės vystymosi 
klausymą; Khina '.......I

1560. Nuosavybė ir darbas. Sulietuvino A. J, Kara
lius. Puslapių 18. Labai prieinamoje kalboj 

> aiškiną sunkiai, suprantamą klausimą nuosavy- 
'bės ir darbo. Kaina......................... I

1561. Nuo ko Priklauso Žmonijos Nuotikiai. Is
toriškų nuotikių vystymosi priežastis. Pa
rašė Jan Kochanowicz, verte A. J. Kara
lius. Philadelphia, 1911, pusi. 24 ..........

1563. Olga Liubatovičiutė. Žingeidus vaizdelis; iš 
gyvenimo nihilistų arba politiškijjų žmogžu-

i džių. M. Stepianko, vertė Stasis' Kirvis, 
-i ... Chicago, pusi. 40 ........................ į(
1565. Priedelis prie lietuviško klausimo. RAšuūffi 

gvildanantis lietuvystės reikalus po valdžih Ru
sijos ir po įtekme lenkystės. Chicago, Ill'., 1905, 
puslapių 38 ........... ..........■ ■ .....................
Politiškoji ekonomija, kas ji yra ir ko ji mokina: 
Pagal D-rą J. B; Marchlewski ir/ kitus Sutaisę 
V. R. Račkauskas. Philadelphia, Pa., 1909, pu
slapių 84 ...,.........'.......į.............. 
Paklydėliai. -"Parašė J. Gerutis. { Shenandoah, 
Pa., 1907, pusi. “63 ../.t.........
Patrimpo laiškai. Parašė K. A. K. Shenando
ah, Pa., 1907, pu’sl. 161 ............I..........
Pradžia ir Pabaiga Romanovų (Viešpatavimo 
Rusijoje. Istoriškas biaižinys i buvusio Ru
sijos caro gyvenimo ir jo galas didžiosios ka
rės audroms siaučiant, taipgi tirumpa istori
ja suvirs trijų šimtų metų Romanovų "šei- 
fnynos viešpatavimo. Su caro ir jo sunaus 
ir dukterų paveikslais bei paveikslu iš bol- 
ševikų valdžios. Worcester, 1918, p. 23 ■ ■ ■ -,
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26c

26c
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10c

16c
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20c

36c

10c

15c

15c
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10c

25$

16c
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Labai nau-
So. Boston, Mass.,

Parašė Paul Lafar- 
Puslapių 167. > Vie-

20c

1573.

1674.

1577.
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60c
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16c
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16c
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
Telefonai Princeton 2727 Randolph 6153

Velykos jau netoli — tik trįs 
savaitės laiko' teliko. Velykos 
šįmet bus balandžio 1 d.

Nebūtų reikalo čia apie jas už-' 
siminti kad ne vienas nuotėkis 
kuris per Velykas čia įvyks.

Olevdando skyrius Lietuvių 
Moterų Globos Komiteto Lietu
vos našlaičiams šelpti laukia per 
Velykas žymių viešnių iš Lietu
vos — gerb. D. Šleževičienės ir 
V. Vencienės. Velykų dienoje 
jom rengiama iškilminga vaka
rienė hotelyje, kur dalyvaus bu
ris pažymesnių vietos žmonių*.

Balandžio 3 d. atsibus jų pra
kalbos Lietuvių salėje.

Vietas užsisakyti vakarienei 
galima “Dirvos” administracijoj 
ir pas komiteto nares. Marė.

šitame “Gražios Magelionos” 
perstatyme jeigu Clevelandie- 
čiai matys ne ką daugiau tai 
bent savo tėvų mylimus skaity
mus. 1 Dovydas.

1 /Poni A. Baltrukonięnė serga. 
Pereitos savaitės pabaigoj jai 
buvo’ daryta operacija. Dabar 
jau sveikta. Ji yra po užžiura 
Dr. Vitkaus.

Sandaros 18 kuopos Susirinki
mas ir koncertas atsibus nedė- 
lioj, kovo 11 d., nuo 2 vai. po 
pietų,.Goodrich salėj. Ateiti ga
li visi kas nori gražiai laiką pra
leist.

P. Oleka, vienas iš Lietuvos 
operos dainininkų, dabar esan
tis Chicagoje, dar žada Cleve- 
la-ndą aplankyti. Tik nežinia ar 
vėl koncertuos.

TMD. 20 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, kovo 18 d., nuo 
2 vai. po pietų, Goodrich name. 
Nariai kurie neatsiėmėt knygas 
ateikit jas pasiimti.

AKRON, OHIO
Užėjus dideliems šalčiams po

ra savaičių atgal, ne tik kad dau
guma sirgo bet ir mirė.

Pasimirė čia daugumui Lietu
vių žinomas geras advokatas, E.
Vorris,. senas žmogus. Jis mylė- 

palaidą gyvenimą ir nužudymą j0 Lietuvių tautą ir jos žmones, 
pirmojo vyro* Herodo brolio. kuomet karės laike Rodaviče 

Antgalo Salomei budelis at- Akrone 'organizavo taupymo ir 
neša Jono galvą, nors Herodas. paskolos banką ir Lietuvių para- 
nenorėjo jo nužudyti, tik jo pa- piją, Vorris visur prisidėję savo 
ti privertė budelį tą padaryti. 1 patarnavimu, tankiai rieimda-

SLA. 136 kuopos nariai malo
nės atsiminti kuopos susirinki
mą kuris atsibus nedėlioj, kovo 
11 d., 12:30 po pietų, Lietuvių 
salėje, 6835. Superior avė.

J. J. žįlis, Manto Rastis.

J. W. Bendlerio apsivedimą 
minint pereitame numeryje įvy
ko maža klaida. Jis Pittsburge 
būdamas lankė University, of 
Pittsburgh, he Catnegie Insti
tutą, kaip buvo pasakyta.

į.' Kastantas Norkus atvyko su 
reikalais Amerikon. Galima ti
kėti jo apsilankant ir deveian- 
de. Jis pirmiau yra- buvęs “At-

mas jokio atlyginimo. Ypač jis 
daug dirbo Lietuvių parapijai 
kuomet Dzūkai buvo užsimanę 
parapiją suardyti; jisai juos su
taikindavo ir neprileisdavo eit 
Į teismą.-

Vietos Lietuviai katalikai la
bai yra pasipiktinę Miliaus iš1 
Pittsburgo, S. L. R.-K..A. prezi
dento teisybės slėpimu; kuris su 
šaliunti “Garse” diskusuoja apie 
kokius ten lynus ar lien ant Ak- 
rono Lietuvių šv. Petro bažny
čios. Milius mat eina J. Vasi
liausko pėdomis, nori Susivieni
jimo narius žiopliais palaikyti, 
tik kad toji žioplystė kartais ne
kliūtu jam pačiam. Viešai pa
reiškiu kad nei L. A. P. Bendro
vė nei Susivienijimas jokių lien

EXTRA! $500 Dovanų EXTRA! 
Prakalbos arba 
Debatai. Biblijos 

Studentų su 
Kunigais

S. J. Beneckas

Nedelioje, Kovo-March 11 d. 1923 
Wm. Abel & Son Svetainėje

7017 Superior Avenue. Cleveland, Ohio
Pradžia 2:3.0 vai. po pietų.

$500 Dovanų

irti*
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“Graži Mageliona”. Matytis 
languose didelės kortos su pavei
kslu “Gražios Magelionos”. Tą 
veikalą statys Mirtos Choras ne
dėlioj, kovo 11 d., Lietuvių sa
lėje. “Gražią Magelioną” sudra- 
matizavo Kalnų Duktė 1920 m. 
ir išleido savo kaštais Chicagoj.

Nors veikalas nė visai pilnai 
apdirbtas ir vietomis kalba pri
taikyta prie dabartinių žmonių 
supratimo kais pakenkia veikalo 
tyrumui, darko tų laikų žmonių 
paprotį ir būdą, vienok reikia 
pasakyti kad visgi perstato Gra
žios Magelionos istoriją, ir kiek
vienam, Lietuviui verta pamaty
ti tą garsią Lietuvos kaimiečių 
“istoriją”. Daugelis čia gimusių 
Lietuvių nežino kad caro laikais 
Lietuvoj, apart maldaknygių, di
džiausiu skaitymu buvo. Graži 
Mageliona, Kantri Elena, Tūk
stantis ir Viena-Naktis, ir dar 
keletas kitų veikalėlių. Lietu
vos kaimiečiai nekurtas iš tokių 
apysakų pasakodavo iš atmin
ties — tai tų laikų visa apšvie- 
ta ir mokslais. Tokios 'knygelės 
turėtų rastis Lietuvos istorijos 
muzęjuje.

Pittsburgo Sandaros 36 ir 43 
kuopos nutarė parengti savo ko
lonijoj perstatymą “Juozapas ir 
Zelboi’a”. šiuomi pakviečiama 
Pdtipąras, Zelbora, Juozapas, 
Asenata, Minėt, Faraonas, Kuni
gas ir kiti to veikalo aktoriai 
susirinkti nedėlioj “Dirvos” re- 
dakcijon nuo 9 :30 ryte atnauji
ni ui lošimo. Direkt.

eities” ir “Sandaros” redakto
rium. Dabar Kaune turi agen
tūrą.

“Salome”, kuri išreikalavo sa
lvo patėvio Herodo nukirtimo gal
vos Šv. Jono Krikštytojo-, ruošia
mą scer.on pastangomis Sanda
ros 18 kuopos. Vaizdas yra lai
bai įspūdingas; Dramai tema 
imta iš biblijos, Kristaus laikų, 
nesą taisai Jonas sakoma Kristų 
•krikštijęs Jordano upėj.

Veikalas perstato karaliaus 
Herodo namuose puotą, daug 
švečių iš įvairių kraštų. Puotos 
laiku, vakare, karalius girtas 

1 įsižiūri į savo pačios dukterį, ir 
prikalbina ją jam pašokti. Ža
da jai viską ko tik ji reikalaus, 
kad ir pusę savo karalystės. Sa
lome antgalo sutinka šokti, ir 
jai motina pataria1 reikalaut Šv. 
Jono galvos, užtai kad jisai He- 
rodienę labai konev.eįkė už jos

Apie taksus nuo ineigų. Ku
rie nepaiso ar atsisako išpildyti 
ineigų taksų blankas ir į laiką 
užmokėti taksus, bus priversti 
užmokėti bausmes. Už nepri- 
prisiuritimą išpildytos blankos 
ant arba prieš kovo 15 d. taksų 
mokėtojas turės mokėti baus
mę iš $1,000. Apart to, gali nuo 
jo dar reikalauti 25 nuošimtį 
pripuolančios sumos; jeigu vė
liau nebus kita blan'ka prisiųsta 
ir nepaduota gera pasiteisinimo 
priežastis.

Teisėjas Silbert, kuris teisia 
automobilistus už peržengimą 
važinėjimo taisyklių ir pergrei- 
ta važiavimą, nusprendė už kož- 
ną greitai važiuotą mylią bausti 
po dieną kalėjimo. Jei kas le
kia miestu 30 mylių greitumo, 
gaus 30 dienų kalėjimo. .Nuo 
kitų atimama automobiliai tū
lam laikui ir padedama į. tam 
tikras vietas už kurių užlaikymą 
turi savininkas mokėti.

SKAITYK IR 
PAGALVOK

Kiekvienas žmogus ryžtasi apsirū
pint senatve. Bet “pasiryžimai” 
vieni niekur nenuveda.
Su bite diena gali padėt savo pinigus 
taupymui šioje įstaigoje ir už juos nuo
šimtis eis nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo, ne kaip kitose įstaigose kur 
nuošimtis pradeda skaityti nuo mėne
sio pradžios ar dar rečiau.
Ir nuošimtis nuošimčiui nelygus — čia 
mokama PENKTAS (5%) NUOŠIM
TIS arba .25% daugiau negu gaunant 
ketvirtą, nuošimtį.
Perkelkit savo pinigus ęionai — viskas 
ko reikia tik ataineškit čia savo knyge
lę, ii* jūsų <pinigai bus pervesti čia. 
Atvažiavusiems iš 'kitų mieštų patar
naujame pertraukime pinigų iš bankų 
ten 'kur jie buvo palikta.

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

Pereitą savaitę budavojimo 
amatų darbininkai buy o išėję į 
streiką. Kovo 1 d: .pasibaigė 
metinė algų sutartis su kontrak- 
toriais, įvedimui naujų arba iš
laikymui senų prisiėjo kovoti.

Springfield, O’., banko kasinin
kas persipjovė rankų gyslas,no
rėdamas nusižudyti kada susek
ta jį išeikvojus $600,000 banko 
nuosavybėj buvusių bondsų.

Gazo kompanija turį didelius 
ginčus su "miesto taryba už ga
zo kainas. Kompanija nori gau
ti brangiau, taryba nedalėidžia, 
ir todėl kompanija nusprendė 1 
d. gegužio sulaikyti miesto gy
ventojams’ gązą.

Steubenville, O., tūlą, moteris 
perpykus ant savo vyro suvarė 
jam į galvą kreicorių^

REIKALAVIMAI
Reikalauju gero siuvėjo (kuris 
galėtų 'dirbti prie “kotų”). Dar
bas atsakantis. Užmokestis ge
ras. Del platesnių informacijų 
kreipkitės prie (11 j

J. KEMEŽA
167 Columbia Ave., 

Vandergrift, Pa.

PARDAVIMAI
NAMAS parsiduoda, geram sto- 

vyj, 12 kambarių, del 2 šeimy
nų, paskirai maudynės ir skie
pas, si eitų stogas; parsiduoda 
pigiai. Agentai nesikreipkit.— 
1252 E. 61 St. Savininkas.

NAMAS parsiduoda, 2 šeimynų, 
po 5 kamb., elektra, maudy

nės, viskas naujausio išrengimo. 
Arti Liet, bažnyčios. Klausk ant 
antrų lubų, Mike Peters, 1269 
Norwood Rd.
PARSIDUODA Saldainių Krau

tuvė, $250 cash. 6706 Supe
rior avė., arti Lietuviškos baž
nyčios, Lietuvių apgyventoj vie
toji.) .

Nituotojai ir kitokie 
Darbininkai

Reikalinga darbininkų prie visokių 
geležinių darbų, nituotojų, muterkių 
kaitintoji;, mašinistams pagelbininkų, 
geležų karpytoju ir paprastų.

VAN DORN IRON WORKS CO. 
2685 E. 79TH STREET. (12)

KYLA
Tas žmogus kuris išrado šį patentų 

buvo du sykiu operuotas nuo kylos, 
taipgi bandė devėt visokius 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- 
gsipu užmoka, ir kitiems rekomenduo
ja. čia nėra reikalo meluot.

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

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

ant bažnytinės nuosavybės netu
ri ir negali turėti, nes mažai ką 
ten indėlio. Kun. Janušui esant 
Akrone klebonu, del šventos ra
mybės sakė parapijonams kad 
butų duoda $7,000 Į Vasiliausko 
kiaurą maišelį. Bet dabar atėjus 
naujam klebonui Kuą. Cybeliui, 
ir to negaus. Reiškia nei $7,000. 
Aš iš tikrų šaltinių žirniu tą, to
dėl Vasiliauskas iš Baltimorės 
ir Milius iš Pittsburgo gal savo 
skelbti.

Ne veltui užpraeitam “Garso” 
numeryje pagarsinta' tiek daug 
Susivienijimo narių Akrone su
spenduotų. Turbut valdininkų 
nesakymas nariams teisybės ką 
Susivienijimas gali gauti nuo L. 
A; P. B-vės, narius atšaldo nuo 
Susivienijimo. 1 Bendrovė ne tik 
kad taksų neapsimoka, bet nei 
nuošimčių už skolas nėra mokė
jusį/ J*u skolininkai ap'ie teis
mą kalba. Pereitą "kartą kada 
Vasiliauskaš buvo Akrone, Ver
teliai paprašė jo atmokėti $15 
už darbą; Vasiliauskas tik žadė
jo atmokėti, prašydamas palauk
ti nes neturi iš ko. Rendų ką 
paima iš namų tas ir sutirpsta 
tūlų kišeniuose.
• šiose dienose keletas Lietuvių 
užsimokėjo bausmes už baltakės' 
darymą.

Vasario,. 21 d.. Kun... Norbutąs,, 
iš Lietuvos laikė prakalbas po- 
bažnytinėj. salėj. Aukų našlai
čiams surinkta suvirš $70.

Vasario 25 d. Kun. Cybelis, 
vietos parapijos klebonas, vie
šai pranešė kad Lietuvių bažny
čia liks ant viėtos, su skolinin
kais susitaikyta, kas parodo kad 
iš Bendrovės pusės nėra pavo
jaus. Mat, Vasiliauskas iššvais
tęs šian ir. ten pinigus, sakydavo 
Maltaušiukams kad ana Akrone 
Lietuviai esą skolingi apie dvi
dešimts. devynis tūkstančius do- 
larių, ir. kaip tik jisai iš ten gau
siąs pinigus tada jiems duosiąs. 
Tie ir laukė, bet apsivilė. Vys
kupas tai ne Mateušiukas, jam 
nepameluosi. Parapijonai džiau
giasi kad teisybė gavo viršų.

A. G., bedirbdamas ir parda
vinėdamas baltakę 'kurią maišė 
su medžio alkoholiu, taip nusi
gyveno bemokėdamas valdžiai 
bausmes kad turėjo lysti bile 
kur darbą gauti.

“Dirva” patinka Akroniečiams 
i rjos šeimyna platinas.

Visos Akrono gumų, išdirbys- 
tės -pakėlė savo darbininkams al
gas. 1.0 nuošimčių. Akrone dar
bininkams yra brangiau apmo
kama negu- kituose miestuose. 
Darbas galima gauti. Jei kas 
nori daugiau žinių lai kreipiasi 
p£i?: A. Kairis, 928 Lane St., 
Akron,’ O.

Pereitą kartą aš rašydamas 
apie šv. Puozapo Dr-jos valdybą 
praleidau kad Ignas Grigas, at
važiavęs iš Bostono, yra tos dr- 
jos iždo geibėjų, .0 Majoras yra 
maršalka.

- Lietuvių šv. Petro parapijos 
reikalai eina kasdien geryn; kle
bonui gelbsti geras parapijos ko
mitetas iš šių: Martusėviča, Se- 
bestinas ir Apšega.

Kaip atrodo, trumpame laike 
viskas susitvarkys, po suiručių 
kokios čia ilgai- tęsėsi: Butų se
nai viskas susitvarkę dar esant 
klebonu Kun. Janušui, 'bet kliu
dė Romuvos ordeno klapčiukai 
ir bendrovės vardu J. Vasiliaus
kas iš Baltimorės. Jis norėjo 
nuo Akrono /Lietuviu netiesotai 
gauti $29,000, bet tam pasiprie
šino Kun. - Jonušas, kuris neda
vė savo parapijonų nuskriausti'. 
Už tai Vasiliauskas su savo gi
zeliais šmeižė kleboną, ardė pa
rapiją, melavo romuviškių laik
raščiuose. Bet vargšai nieko 
nelaimėjo,, už ką teisybę mylin
ti parapijonai yra dėkingi Kun. 
Janušui už jo darbavimąsi.

Meiženis.

GERA PROGA KRIAUCIUI 
kuris norėtų turėti darbą ant vi
sada. Darbas prie taisymo ir 
prosymo drabužių. Atsišaukda
mi praneškit kiek uždirbtume t 
ant savaitės. Gerą vyrą priim
čiau į partnerius. (U)

M. ARMINAS
2720 S. Washington Avę. 

Saginaw, Mich.

. BRANGUS VIENGENČIAI!
Mes, švento Rašto tyrinėtojai, statom Jums penkis klausimus ir paskiriam 500 do- 

larių dpi išmokėjimo tam kuris prirodys iš Biblijos sekančius klausimus:
1) .-Kas darodys kad žmogus turi nemirštančią diišią? Studentai Biblijos kalba 

kad žmogus pats yra dūšia, kol jis gyvas, o kaip jis miršta tai prapuola jo visos misija. 
Bet jūsų dauguma tvirtina kad .žmogus susideda iš dviejų dalių, k. a. iš kūno ir dūšios. 
O'po mirties kūnas eina Į žemę, o dūšia į peklą amžinai kankintis, arba j čyščių (šveis- 
tainę); dar kiti sako kad ji eina į dangų. Taigi kas darodys kad šv. Raštas taip mokina- 
gaus dovaną.

2) Kas darodys kad numirėlių dūšioms čyščiuj esančioms gali pagelbėt atkalbėji
mu rąžančių (poterkų), užpirkimu mišių pas kleboną, ir kitų galų? Tas gaus dovaną. 
Ar. taip netiki? Jeigu tiki tai darodyk ir jeigu kitus mokini tai čia tamistos proga! O 
jeigu negalite darodyt tai kam reikia sėdėti tamsoje, nes kožna melagystė, klaida ir ne
žinojimas vadinasi — tamsa.

3) kas darodys kad po mirties eina į peklą Į amžinas kančias? — Studentai Biblijos 
mokina kad pekla tai yra kapas .ir- visi ten eina, o po šio sumišimo visi bus išvesta ant 
gyvenimo, nes yra brangiu Jėzaus krauju atpirkti... . '

4) Kas prirodys kur yra čyščius ir kokioj šalyj?. Ar mokino apie Lai Kristus ir 
Apaštalai?

5) Kas darodys kad Studentai Biblijos turi negerą Bibliją? Ir kur yra ta geroji? 
— Tas gaus tas dovanas ir apgins savo stovį. O jeigu neatsiras arba nedarodys, tada 
mąstykite, žmoneliai, kodėl taip yra!. ..

Jeigu niekas negali darodyt,1 paremdami šv. Raštu, tai kožnas protaujantis žmogus 
turi pripažint kad čia paminėti dalykai ir kiti pamokslai bažnyčių nėra pamokslai Dievo, 

. bet išmistas žmonių.— taip vadinamų dvasiškių- — ir uždedama sunki našta ant žmonių 
kurie patįs nenori nei su pirštu pajudint. Mat. 23:4. Jėzus yra sakęs: “Pažinkite tiesą 
ir liesa jus išyalnys”. Jono 8:32.
Bragųs Sunai ir Dukteris Lietuvos! Pabuskit bent Vieną Sykį! Mes 

Jums Apsakysime Didžius Daiktus!.
Augščiau minėti -klausimai buvo sldeidiama visokiais budais ’po visą Ameriką ir 

Lietuvą jau gerokas laikas, beit neatsirado-.nei vieno kuris legališkai stojęs parodyt savo 
argumentus ar jie yra teisingi ar -ne. Todėl mes ir suudngiam prakalbas kuriose bus .

’ išaiškinta tie PeMti1 Klausimai. Todėl yra kviečiami visi kunigai vardįškų bažnyčių ir- - ‘ 
visokių pažvalgų žmonės pasiklausyti, o jeigu dar 'kas atsirastų iš kunigų stoti į debatus 
tai labai bus gerai — kalbėkime lygiomis tiesomis. Ištikrųjų yra indomųs dalykai kiek
vienam. Nepraleiskit savo progos, kas tik gyvas bukit ant šių prakalbų.

Įžanga Dovanai . Kolektų Nebus

DR. FELANAS
Akių Specialistas

I 286 Norwood Rd. 
Gydo įvairias Akių Li
gas ir prirenka Akinius 
kas ketverge vakarą 

nuo 7 iki 9.

Dk. J. T. VITKUS
Lietūvia Gydytojas ir Chirurgas

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

Kampas Superior prie E. 65 
Virš Aptiekos

NAMAI,
Malonus Namai!

Perku, mainau ir parduodu lotus, 
stubas ir biznius. Peržiurtu do
kumentus, dydus ir kontraktus, 
ir atstovauju Nasco budavojimo 
kompaniją.
Jeigu turi lotą, vieton mokėti 
taksus, statyk stubą ir imk ran
dą. Del platesnių paaiškinimų 
kreipkitės:

naujas kriz 
kabineto-

TAINEGd

Vokietija Užpro 
kumus

DARB(
« DABBININIŲ

ANGLIS
Pocahontas Kietoji $14.50. 
Northern Ohio Coal Co.

865 East 67th Street
Teleponai: Princeton 507
Randolph 1691 ' Union 695-W

FARMOS FARMOS
Gerbiami Lietuviai. Kurie norite 

apsigyvent ant gerų žemių ir tarpe 
savo tautos žmonių kur jau yra su
virs 400 Lietuvių apsipirkę Karmas, 
čia apsigyvenu jausitės kaip Lietuvoj.

Aš kaipo seniausias ūkininkas šios 
apielinkės žinau šitą kraštą gerai. 
Todėl galiu suteikti geriausius pata
rimus kaslink farmų pirkimo. Daug 
Lietuvių pirko Fazanas per mane; 
jau devyni metai, kaip patarnauju Lie
tuviams Farmų pirkime, šįmet irgi 
surinkau 63 Farmas del pardavimo. 
Daugelis Farmų parsiduoda su gyvu
liais, padargais ir apsėtais laukais. 
Farmos parsiduoda lengvais išmokėji
mais.

Šįmet Farmos yra labai nupigę, to
dėl nesiduokit miestų agentėliams sa
ve apgauti bet kreipkitės prie manęs, 
o aš suteiksiu draugišką patarnavimą.

Reikalaukit Farmų Surašo. (13) 
JOHN A. ŽEMAITIS

R. 1. Box 17 Fountain, Mich.

O nelaimė 1 Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavd'sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

V. Greičius
NASCO CO. ATSTOVAS 1 
8014 BELLEVUE AVE.

pleiskanų mirtinąjį priešą; _ 
Suvilgihkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ’ ir pleiskanos 
tnojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 600. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratorijy.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-1M So. 4th St.

Brooklyn, N. Y.

JOHN TIDD
SIUVĖJAS

I SIUVA VISOKIAS VY
RIŠKAS DRAPANAS ANT 
UŽSAKYMO. — DARBAS 

PIRMOS KLESOS.
|

1377 E. 9th Street
CLEVELAND, OHIO

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

Supply
6401 SUPERIOR AVE. 

CLEVELAND, O. 
STIKLAI, MOLINIAI 
INDAI IR PUODAI 
Raugas ir Apinės 

Special iškurnąs.
8707 BUCKEYE RD.

PASARGA LIGONIAMS! 
’Chiropraktikų sveikatos bu
dai duoda geras pasekmes 
kur kiti, neįstengia. Svar
biuose atsitikimuose ji pa
daro stebuklus. Persitikri
nimui 'nuteik pas

Dr. .Albert Ivnik, D.C.
5506 St, Clair Ave. 
Kampas E. 55th St.

Ir| A. B. Bartoševičius
SENIAUSIA LIETUVIŠKA AGENTŪRA 

CLEVELANDE -
i Siunčia pinigus į Lietuvą ir į visus kraštus. 

Parduoda Laivakortes ant Geriausių 
Linijų ir Greičiausių Laivų.

i Registruotas Lietuvos Atstovybėje Notaras:
I Patvirtina visus daromus Lietuvai popierius. 

Įvairius patarimus suteikia dovanai.
I ' ' '
| 3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND

Ohio valstiję indus 
jįhrono automobilii 

nią ab( išdirbys® 
su stoka daibnmlki 
nuĮtųišdiAiuiiĮPut 
jjau nogu tikėtasi, į 
ima dsftinnkus kie' 

Youngstowiio dšt 
ir geležies Kdirbimas 
gšfiausiolaipsmoto 
istorijoje, iet per 
l^ku veikimą. Da 
m 'reikalavimu jv 
tu negu galima j?

Qevelande auto 
tovės veikia gerai, i 
bai geiežuiėsef r k 
sakančiai. Bedarb 
beveik nėra, arba y 
re įieško sau gėrės 

PUodimnkystš d 
kompanija E. Lira 
gia naują dirbtuvę s 
upės Nendl, W. Va, 
tuvei įsisteigus ši koi

-■ lįs didžiausią2.tpuo 
išdirbystę pasaulyje;

Sharon, Pi, užsidi 
išdiibjstoir nridra 
dathi^Į IRridat 
finammo kario loto 
vdand Discount Co. 
kuri buvo didiins 
rius tos plieno dirii

Manoį'lILjUžridi 
aykla ir (teigiau 4# 
Hto te darbo. Pr 
esanti negavimas ri 
gij padėti.

Cleveteide 18,00 
važmėtojo pareikaia 
ukesay nuo-iki 
tejė.

IfashiigtoB. - Bi 
ją metą Preūdento 
aduduihaeijos; 100,0 
pteywe dirtusiu ar 
ko darbu—įuvo pri 
rietą apmažėjus dirt 
jasibaigiB.

Čievelaude suskilo 
mo. Amatu Darbėmį 
’“rigisčijus už ir pri 
dadią” visiems: unij 
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