
"DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY
(THE FIFED)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

In the United States.............. 82.00
Canada and Mexico,,,,.;......... 2.50
Lithuania and other countries .... 3.00

Advertising rates on application.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland. Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

“DIRVA" SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Leidžia kas savaite Clevelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendri ie
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje........................ 2.50
Lietuvoje ir kitur............................. 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirasv- 
mo, ne nuo Nauju Metu, ir mokas! iškalno.

A n "ars in imu kainu klauskit laišku.
“D 1 R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 11 KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, KOVAS-MARCH 12, 1926 VOL. XI (METAI 11-TI)

POLICIJAI ĮSIMAIŠIUS Į STREIKERIŲ DE
MONSTRACIJĄ KILO MUŠTYNĖ - SU

IMTA POLICIJOS VIRŠININKAS.

Organizatoriai Mano Išvesti Į Streiką visus Naujo- 
sios Anglijos Audėjus.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Užmušta 11 Angliakasių
Eccles, W. Va. — Kasyklos 

eksplozijoj užmušta 11 darbi 
ninku, keletas išgelbėta,' nors 
buvo užgriūti apie 26 valandas 
po žeme. Dar keleto nesuran
dama.

FRANCUZlJO VĖL VAGILIUS PASPRU- 
NAUJA VALDŽIA KO IŠ KALĖJIMO

j Paryžius. — Francuzijos mi-Į L°s Agneles, Cal. — Jaunas 
nisterija pereit ą savaitę staiga j va?'R Whittaker, kuris buvo 
suiro, bet už kelių dienų vėl H-j sugautas Clevelande po pavo- 
ko sudaryta nauja. Preziden- irimo iš savo pono $100,000 vi
las Doumergue vėl įprašė bu-šokių bnndsų. ir pasodintas Los 
vusj premjerą Briand sudaryti ■ Angeles kalėjime, šiose dienose 
sau naują kabinetą, ir tam pa-i gabiai ištruko iš kalėjimo ra 

Isisekė. Briand jau devintu kar- n!,'ai sąu išeidamas, .lis buvo 
tu eina premjero pareigas.

Net Rriando priešai reikalą -
— Sovietų krutamu j vo ){a(i jis sutiktų būti prem- 
trusto direktorius |jeru jr sudarytų naują kabine- 

atvyksta Amerikon į tą, nes nemato geresnio žmo
gaus kas išgelbėtų šalį iš dabar
tinio finansinio krizio.

Nors kaip kurie žmonės ma.; 
iė kad Dzimdzi-Drimdzi išny- 

-jko, vienok jis gyvas. Nuo b:i-

27—Boston, Mass.
o,8—Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.

| Pickford Kviečiama i 
Rusiją

PASSAIC’O AUDĖJU
STREIKAS

darbi - 
t liks- 
gryžo

Mask va.
'paveikslu
I Razumny
I padaryti kontraktą su Douglas1 
i Fairbanks ir jo žmona Marx 
j Pickford suvaidinti du paveik 
sius sovietu studijoje.

Matai, sovietai negali pada
ryt biznio su proletari jožiškais 
aktoriais, reikia Amerikos buo
žių į talką.

LONDONAS, Anglija

landžio 13 iki gegužės 31 <1. 
Dzimzdi-Drimdzi vodevilis vėl 
aplankys Lietuvių kolonijas. 
Gastrolėse dalyvaus visi Dzim- 

Programas visai naujas, 
ke teismo taip pat ramiai buvcĮ Jau sutarta ir dar tariamasi 
išėjęs ir dingęs iki vėl sugau-.su žemiau paduotomis kolonijo- 
tas. 'mis:

[sykį teisiamas Chicagoj, ir lai-'dz.iai.

Nors Rūta

Kaliniams Nepasisekė 
Išsikasti

Balandžio men.:

BroKai Banditai Suimti 
po Ilgo Gaudymo

Passaic, N. J. — čia prasidė
jo didelis audėju streikas, to 
pasekmėje ir muštynės 
ninku su policija. Tris 
tančiai streikeriii kurie
iš Garfieklo, kur turėjo demon
straciją, buvo sutikti raitos po
licijos prie Passaic miesto ruhe- 
žių ir policija Įsakė jiems išsi
skirstyt.

Ginčams besitęsiant tarp po- 
vadu, 

po'ici- 
Polici- 
lazdo-

ir motnrcikliai's atvažiavę

Burtininke Gelbsti Ištei
sint įtartą Žudystėj

Vasario 14 d. Įvyko Rūtos 
Draugijos metinis susirinki
mas; nariu priėjo mažai, ypač 
iš jaunuomenės,
yra jaunuomenės draugija, bet 
jon priklauso ir 
kie be skirtumo kaip vyrai taip 
ir moteris bei merginos.

Atidarius susirinkimą, 
narys kalbėjo

Vaikinas!tos draugijos naudingum:

senesni, viso-

v le
ap ie 
, ir

Youngstown. Ohio. — Prasi
dėjo pavasarinis reikalavimas 
geležies ir plieno budavojimo 
darbams . Kas mėnuo dirbtu- Jicijos ir demonstracijos
vės gauna didesnius užsaky-j minia pradėjo mėtyt į 
mus. Bet iki šiolei dar geležies jantus sniegu ir ledais, 
ir plieno dirbtuves nepasiekė' to ja tada puolė i minią su 
laipsnio išdirbimo kaip buvo mis.
rudenį. policistai vaikė streikeriii ur

u,.n. n dus.
Prasidėjo abelna muštynė, 

bet policija nenorėdama kad tos 
kovos paveikslai patektų į Įnik 
raščius, pasigavus sudaužė fo-

Akron, O. — Akrono gumi-, 
nės išdirbystės dirba kaip dirbo 
pastarais keliais mėnesiais, be 
žymu permainą. Išdirba po 
apie 100.000 automobiliu šinų 
į dieną. Delei šalto oro nėra <,. 
dėlių reikalalvimų ant šinu.

Trumpu laiku laukiama da
lyku pakitėjimo.

East Liverpool, O. — Visos 
puodininkystės išdirbystės šio
je srityje veikia normaliai, nes 
gaminama pavasario šventėms / 
užsakymus i . krautuves. Dar
bai eis gerai iki gegužės mėne
sio.
Dodge automobiliu kompanija 
Detroite 
i dieną 
mobiliu.

rll tografii aparatus.

veikia gana smarkiai, 
išdirba po 1,500 auto-

Chicagoj devyni banditai už- 
puolė International Harvester 
Co. ofisą ir šaudydami išsiga
beno $80,000.

abiem

CUNAk
Į LIETUVA

(Per Angliję)
sumažinta kaina 3 klesos 

galam laivakorčių
Į KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir
AQUITANIA .. $215
MAURETANIA . ...$211

Prisideda Taksai
Į Liepoją ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
I Lietuva greitu laiku. Išplaukimai 
kas Subata. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tės prie vietos ) 
agentų arba į

CUNARD LINE
Union Trust Buildinc: 

1022 Cheater Ave. Cleveland, O.

Columbus, O. — Tris Cleve- 
landiečia.i kaliniai, nuteisti ka
leli po beveik 20 metu už va
gystes, bandė ištrukti iš kalė
jimo kasdami po pamatais sky
lę išlindimni. Jie sugauti ir! 
bausmės padidinta.

13— Boston, Mass.
14— Worcester, Mass.
16— Hartford, Conn.
17— Bridgeport, Conn.
18— Philadelphia, Pa.
19— Baltimore, Md.

ir 22—Pittsburgh.
ir 30—Chicago. 111.

21
28

Gegužės men.:

Darbininkai nckurie dėvėjo 
gazines maskas apsisaugojimui 
nuo policijos bombų. Darbinin
kai pradėjo savo demonstraciją 
po agitacinės prakalbos pasaky
tos vieno New Yorko rabino 
dukters. / - ■ .

Darbininkai pareikalavo su
areštuoti policijos viršininką, 
įtardami jį sumušime nekuriu 
darbininkų tose riaušėse.

Ant rytojaus buvo kita de
monstracija. kurią vedė moteris 
stumdama priešakyje savęs ve
žimėlyje kūdikį. Policija šį sy
kį nesikišo.

Abelnu streikeriii organiza
torium yra irgi koks ten iki 
lei mažai težinomas žydas, 
turintis dviejų universitetu mo- 
|kslo laipsnius. Jis suorganiza
vo 8,000 Pasaico audėjų ir išve
dė i streiką, ir žada išvesti ki
tų audimo miestų darbininkus, 
Lawrence, Mass., Providence, 
R. L. ir Paterson, N. J.

Lawrence distrikte esą 25,- 
000 audėjų gatavu streikuoti.

sio- 
bet

Balsuoja kur Dėt Kai
zerio Turtus

Wallace. Idaho. — čia nužu- 
tada vienas žmogus, už ką su-i 
imta ir nuteista mirtin vienas J nas Rūtos 
22 metų vaikinas,
teisme aiškino kad kitas vyras j buvo perskaityta draugijos is- 
tą žmogų nušovė jo šautuvu ir j tat ai. Pasirodė kad pagal Įs-j 
privertė jį paslėpti lavoną, ku-Italų į draugiją gali prigulėti tiki 
rį jis sukišo i medžio kelmą. Tą j katalikai Lietuviai įvairaus am-j 
jo įtarta žmogų teismas 
sino, o vaikiną nuteisė numir 
ti Bet viena burtininkė, “mip 
čių skaitytoja”, gal išgelbės tą ir tt. 
vaikiną nuo mirties, nes ji sako; tie 
kad tuoj po los atsitikimo jai 
pasitaikė pasakoti vienam žmo
gui jo ateitį ir iš jo minčių ii 
išskaitė ir pasakė kad jis nu
žudė žmogų.

Trockis pradėjo mokyti so
vietų rojaus rašytojus žurna- 
lizmo; jo nuomone, dabartinė 
Rusijos rašytojų tvarka ir ra
šomi dalykai yra supuvę., dati- 

! ginusia rašoma niekai.

Alpena. Mich. — Čia suimta 
du broliai žmogžudžiai kurio 
tris savaitės atgal Norwalk, O., 
nušovė detektivą kada buris at
vyko pas juos kratą daryti. Su
gauti po 12 myliu vijimosi. Jie 
Lėgo pavogtame aumobomilyje, 
ir policijų žinodama kuriuo ke
liu vvksta telefonu sušaukė pa
keliui ūkininkus, Lachine mie
stelyje konstahelis užvažiavo 
jiems ant kelio automobilį siau
ram tarpe kur iš abieju pusių 
bpvo sniego krūvos, ir jie su
stojo. Su pagalba penkių apsi
ginklavusiu ūkininku jis paga
linus brolius suėmė šaudydami 
i orą.

2—Cicero, III.
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, 111.
7 ir 8—Detroit, Mich.
9 ir 10—Cleveland, O.
12— Rochester, N. V.
13— Amsterdam, N. Y.
15— 5Vilkes I
16— Brooklyn

j Trov, Ohio, žmogžudystė, ku
rioj nužudyta moteris, dar ne
išaiškinta. nors dedama didelės 
pastangos.

,pia iri -savaites atgal ras- 
namtri* maudynėje, nužu- 
y » LĄ1’’ f^c"
nežinia kas ją užmušė.

Ohio

Vienas keliauninkas, kurs n>’- , r
'silankė Rusijoje, pasako ja kai 

ištei-jžiaus; Rūtos tikslas kelti jau-:K‘lų rojuje yra .UL ■- n 
'nuomonę iš ištautėjimo, platin-1 bausmių kad žmogus nespėji 
ti gerus laikraščius bei knygas, aPs'daii \ t kai ta\c baudžia. Ei-

Tik nepasakė kokie yra'nant S*11*6 Jei numesi iš kiše- 
> gori laikraščiai niaus nereikalingą popieriuką
Toliau, buvo skaityta keli lno-i Emisaras pasigauna ir tu- 

protokolai praėjusių susirinki-!r‘ užsimokėti bausmę, 
mų, buvo rinkta nauja valdyba 
ir išduotu atskaitos narių su
mokėtų mokesnių. Pastaram 
laike Rūta turinti kapitalo aš
tuonis svarus sterlingų. Nario 
mokestis i metus yra trįs šilin
gai. Viso dabar draugijoj pri
guli 54 nariai, priskaitant ir tą 
vakarą įsirašiusius.

Kaip rodos tai po atgaivini
mo draugijos mažai naujų na- 

o kaip kurie ma- 
toityt nėra užganėdinti dabartį- 

. niais Įstatais. Vienas iš narių, 
j išsireiškė kad kas nesutinka su i 
šiais įtsatais tegu! nepriklauso! 
į draugiją. Jei kas iš narių 
peržengs įstatus bus perspėtas, 
o trečią kartą už prasižengimą 
bus iš draugijos prašalintas. 

Pagalinus vietos klebonas | 
laikė paskaitą apie tai kaip se-l 
nai žmogus gyvena ant žemės, j 

'Klebonas nurodinėjo didesnių: 
nes > mokslininkų įvairius spėlioji-; 
va-|mus apie žmogaus atsiradimą.

Kalbė- 
jto.ias remdamasis nekurtomis 
■žiniomis nrodinėjo kad žmogus 

Senė Nubausta už Nužu-|ant žemės atsirado apie septyni 
[tūkstančiai metų prieš Kristų, 
bet netvirtino jog taip tikrai,' 
esą gal būti kiek daugiau ar; 

tukstan- ' 
mokslin-1

Nužudyta Turtingi 
Žmonės

Steubenville, O. — Ant 
netoli čia rasta nužudyta 
tingas ūkininkas, apie 60 me
tu amžiaus, ir jo sesuo, jaunes
nė už ji. Suimta 
gus nužiūrėtas kaltininku 
baisaus' darbo, bot jis ginasi 
žinąs nieko apie žudysią.

tikės
tur-

vienas žmo-jriii teįsirašė,

Pražuvo ant Ledo

re

Leamington, Ont. — Žmones 
leidosi j ieškoti po ledą vyro ir 
moteries ir iu trju vaiku, kurie 
pereitą savaitę ledu išvažiavo 
automobiliu iš Pelee salos Į 
Leamingtoną, bet nepribuvo. 
Spėjama 
tą dieną 
žinodami 
ruma.

iš Pelee
bet 

kad jie paklydo, 
siautė pūgos, ir 
įvažiavo kur į kiau- jr kaip senai atsirado.

dymą Savo Vyro

18—Bridgeport. Conn.
20— New Haven. Conn,
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury. Conn.
25— Hartford. Conn.
26— Worcester. Mass.

rengias 
voj imo 
$1.250.000.

valstijoj 48 apskričiai 
prie taisymo ir būda* 

kuriems išleis

KURILOS ĮDAINAVO
KIPRAS PETRAUSKAS

Lietuvos Valstybės Operos artistas — Tenor
Dul du! Dūdelė
Stasys ir

Karvelei'.
Kur Bakūžė Samanota

SI.25
75c

Beilinas. — Vokietijoj pra
dėta referendumu balsavimas 
apie tai kaip padaryti su buvu
sio kaizerio ir kitu karališkos 
šeimynos nariu nuosavybės ku

lnį verta 3,000,000.000 markiu.
Referendumą sumanė komu

nistai, socialistai ir dauguma 
demokratu. Kitos partijos tą 
referendumą boikotuoja.

Chicago. — Senutė Nusman,
60 metų amžiaus, kuri su savoinla^jan> bet ne šimtai 
meilužiu, daug jaunesniu už si-[ėjų metų, kaip nekuria 
ve, susitarė nužudjti jos vyrai gjai a.pskaitliuoja.
ir užmušė jį, nuteista pabaigti. Antrą paskaitą laikė 
savo amžį kalėjime, o jos jau-jkauskas apie kokį ten 
nikis nuteistas pakorimui, jriką.

Sausio 29 d. oras buvo pana
šus Į pavasario; nekurie pasa
koja buk girdėję griaustinį.

Kalnavertls.

Bernužėli, Nesvolick
Plaukia sau Laivelis (smuiką)

JUOZAS BABRAVIČIUS
Operos artistas, Tenor 

ir Plaukia Sau Laivelis (12 coliu) 
ir Aguonėlės

CH. SULGINAS
Lietuvos Operos artistas, Baritonas

Visur Tyla ir Oi Berneli, Vienturti
V. GRIGAITIENĖ ir A. SODEIKA

Lietuvos Operos artistai. Duetas 
Berneli, Vienturti ir Visur Tyla

Lietuvos Šaulių Sąjungos Choras 
KAUNO KARIŠKAS BENAS

Taipgi turime Rekordus kuriuos Įdainavo šie žino
mi musų Artistai iš seniau:

KOSTAS SABONIS JONAS BUTĖNAS 
MARĖ ir JONAS ČIŽAUSKAI 
PANELĖ MENKELIUNIUTĖ

75c

Oi

J. Kasi- 
Šv. Pat-J

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
REIKALAUKIT KATA
Kitur persiuntimas ekstra. Nesiusk it pinigu, užmokėsit

Maskva. —Novonikolajevske, 
Sibire, teatro gaisre sudegė 30 
ypatų.
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į Iš Lietuvių Gyvenimo
~--- - ................................................

PITTSBURGH, PA
«ro<ro

Nubaudė Merginą
Panelė Bagdonaitė susinešė 

su vedusiu vyru, apie 40 metų 
amžiaus, o pati yra vos 16 me
tų. Jiedu taip susimylėjo kad 
vandens lašas per jų tarpą ne
būtų praėjęs. Tik nėra žinios 
kodėl mergaitė tą vyrą taip 
pamilo. Jaunai mergaitei my
lėti surambėjusi, pasenusį ir 
dar vedusi vyrą labai netikęs 
dalykas, rodos yra įvalias ne
vedusių ir jaunų vyrų.

Gal but vaikinai yra perdaug 
nedrąsus, šalti, nemoka su mer
gaitėmis apsieiti, o vedę vyrai 
padaro didelę įtekmę ant mer
gaičių savo lipšnumu.

Patartina jaunoms mergai
tėms šalintis iš tokių aplinky
bių kuriose tenka maišytis su 
vedusiais vyrais kad jie nesi 
kabinėtų, ir pačioms nesikabin- 
ti prie tokių. Viena, sarmata 
taip daryti, o antra dar reikia 
patekti i pataisos namus, kaip 
atsitiko su šia mergina, kad 
nedailu nei jai nei tėvams.

Pas jį degtinės 
tik šešios kvor- 
jis turėjo užsi- 

iki teismo.
suareštavo Lie- 

Klubas užsilaiko
e. Ten prohibicijos tt.

dale st., N. S. 
nedaug rasta, 
tos, bet visgi 
statyti 

Ant 
tuviu 
LMD. 
agentai pridarė nemažai blė- 
dies, išdaužė duris, grindis iš
draskė ir barą, bus daug drau
gijai lėšų kolei viską pernaują 
susitaisys.

vakaro svarbą, ir perstatė S. E 
Vilaitj. Jis labai gražiai kal
bėjo, primindamas šiuos žo
džius, kad mes butume Lietu
viais 
Mes 
tolei

$3.000 
Orr st. 
klubą, 
name

pridarė

nėra

jei ir Lietuvos nebūtų, 
dirbom del jos ir dirbsim 
kolei bus Lietui a visai kū
jis sakė kad dabar dar 
Lietuvoje

visi pažangesni 
buotojai sukišti

laisvės, beveik 
Lietuviai dar-' 
kalėj imuo:

J. W. Liūtas.

DIRVA

VELYKOS
BUS BALANDŽIO-APRIL 4 D.

Prohibicijos Agentai Pamylėjo 
Pittsburgo Lietuvius

Prohibicijos agentai suareš
tavo Petrą Norkų, kuris prieša
kyje krautuvės laiko rūbų par
davyklą, o užpakalyje laikė už
eigą del kazirninkų. 
suareštavo, išvežė 
kiek rado, ir visus 
ba “kostumerius”. 
užsimokėjo $100
jo visi kllijentai po $9.

Suareštavo Povilą Bajorą,'mas, A. 
kuris laikė smukle ant Reeds-1pakalbėjo

Dabar jį 
visą degtinę 
klijentus ar-
Pats ponas J liauti, 

pabaudos,

Neprigulmybės Diena
Lietuvos neprigulmybės as

tuonių metų sukaktuvių apvai- 
kščiojimas pavyko puikiai. Tą 
prikilnią tautos švente apvaikš
čiojo Sandaros pirma kuopa. 
Oras pasitaikė gražus, ir žmo
nių susirinko apie 500. Vaka
rėlis visiems labai patiko, iš
skyrus klerikalus ir “Laisvės'’ 
melagius, kurie neturi nei gė
dos nei sąžinės taip meluoti ir 
šmeižti visiems Lietuviams 
brangius prisiminimus.

Vakarą labai pagražino Ope
retės Choras suvaidindamas St. 
Šimkaus operetę “Išeivis”. Taip 
gražiai suvaidino kad publika j gėdą visai musų tautai, 
neišsilaikė nuo ašarų, beveik; žodžiu, apvaikščiojimas pa 
visi braugė ašaras nuo veidų? vvko puikiai, aukų surinkta net 
Ir kur gi neašaros, juk mes I?108.71. Reikia tarti Sandaros 
visi prisimenam kaip rengėmės, i-niai kuopai pagarbos žodį kad 
iš savo brangios tėvynės ke-;jj taįp Įgįjudino veikti ir veikia 

gal ne vienas paliko sa , su puikiomis pasekmėmis.
o 'vo meilužę ir senus tėvelius. j Buvęs.

( Po tam buvo prakalbos. Pir- ___ 0___
Mikalauskas, gražiai j Neužmirškit saviškil, Lietuvoje; 

perstatydamas šio Užrašykit jiems .“Dirva” . - ----- . ----------------~

Jis t

JŪSIŠKIAI Lietuvoje — kaip kas Velykos 
-- ir šįmet Jaukia nors mažos dovanėlės 

nuo jūsų —desėtko-kito Litų, ir jie žino kad 
Jus prisiusi!. Taigi nevėluokit su pasiunti
mu savo VĖLYKL1 DOVANOS Lietuvon, ir 
siųskit per “Dirvą’, vienatinę patikimą, vi
suomenišką Įstaigą Clevelande, kuri atsako 
prieš musų visuomenę ir visada stengiasi są
žiningai ir priderančiai patarnauti.

nnHivxwB3ii

Antras kalbėjo 
Jis tai tikrai prigimtas kalbė- 
bėtojas — gražus išvaizdoj h 
nuoseklus kalboj. Jis nesilei-

A ėjo Brolis. į Jo partijų kritikuoti, tik su 
---- j pašiepimu privedė kaip kraštu- 

BROOKLYNO ŽINIOS;tinės partijos atsilikv nuo mok- 
jslo. Ypatingai užtraukė tų par
tijų vadams kad jie savo min
čių žmones laiko vergijoj,
sako: Vieno paklausiau kiek tu 
metų kaip tarnauji svetimoms 
partijoms? Tas atsako kad de
šimts metų. O kiek uždirbti 
dirbtuvėje? Atsako- 25 dola- 
rius savaitėje. Liūtas sako. 
Ei, brolyti, tai tu 10 melų to 
liau-nuo dangaus. Jei tu bū
tum mokinęsis kokios profesi
jos tai jau per 10 metų butum 
vieną koją įkėlęs į dangų ir jau 
baigtum kelti kitą.

Liūtas užvažiavo ir bolševi
kams, kurie tik melais gyvena 
ir šmeiždami savo tautiečius ir 
darydami sau blogumus daro

i

* 
t

i

<5 PAGAL savo kišeniaus išgales, pasirinkę 
pagal musų kurso kortelės kurią sumą, pri- 
siųskit Money Orderiu arba čekiu, o vieti
niai galit ypatiškai ateiti, ir Jūsų pinigai bus 
issiųsti. Atminkit, šįmet Velykos anksty
vos, todėl nelaukit daugiau.

Visad kreipkitės tik visuomeniškon Įstaigon.

6820 Superior Ave.
i i

Cleveland, O
t

NEW BRITAIN, Conn i Lietuviams reikalinga užsirašy-
ti kuodaugiau laikraščių ir vie
toj kad brangų laiką leisti vel
tui geriau laikrašti skaityti ir 

Plačiai Amerikos Lietuviams Į.šviestis, mokytis. Iš to atrody- 
žinomas vieno Amerikoj einan-į ciavo kad tas žmogus yra ver- 
čio laikraščio platintojas S. at-1 tas pagerbimo kad platina ap- 
vyko į musų koloniją keletas | svietą, rodėsi kad jis prikalbin- 
mėnesių atgal užrašinėdamas, damas užsirašyti laikraštį pri- 
ta laikraštį. Kelis sykius -man pratins tą žmogų prie skaity- 
teko patčmyti kaip šis žmoge- mo, o iš jo išrodinėjimo laikra- 
lis kalbindavo kitus užsirašyti ščio naudingumo rodėsi kad jis 
laikraštį, sakydamas kad mums

tpšvietos Platintojas Virto 
Mtinšaineriti

Camel yra 
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonų patyrusių 

rūkytojų

Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganedijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumet. Atida
rydami tą garsu Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

ekspertu tobulybės darbas. Net popiera 
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Francijoje. Del vienos tik šios cigaretu 
rūšies, tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

S
i

KADDA IR KUR POŽĖLA SUSIKIBS SU JUO?

Saržentas Levitt, iš Detroito tvirtovės, armijos ris- 
tikas-čampionas. dar kartą užklausia Karolio Požėlos, 
kada Požėla sutinka su jtio ristis, ir klausia ar Požėla ne- 
apsiimtų atvažiuot Į kariumenės salę Detroite, imtis su 
juo tarp kareivių. Paklausus Požėlos kada atsilankė i 
Clevelanąd imtis, apie tai, atsakė jog duos žinią iš Chi- 
cagos ar imsis Detroite ar Clevelande tarp Lietuvių, nes 
čia daugybė irgi žingeidaujasi juodu pamatyti.

EKSTRA PASIŪLY
MAS VELYKOMS!

[pasiryžęs yra visą žmoniją iš
traukti iš gyveninio purvų.'

Taip 
davo. 
žmogus 
stojo pusininku čia taip vadina
mo Lietuviško viešbučio, ir iš- 
sykio buvo smagu sužinojus 
kad toks žmogus apsigyvens 
musų kolonijoj ir pagelbės mu
sų veikėjams kultūros bei ap- 
švietos darbą varyti pirmyn.

Bet deja, tas žmogus pradėjo 
darbą nuodijimo žmonių protų 
ir sveikatos, tai yra užsiima 
pardavinėjimu alkoholio, kar
tais pasitaiko nueiti užvalgyti 
kaipo pas tautieti, tai matai ir 
jį pati prisilupusi, su paraudo- 
navusiom akim landžiojanti, ir 
kitus vedasi kur Į užpakalį ir 
nuodija. Tai matot koks musų 
New Britainiečių apsirikimas— 
manėm kad pasidaugino musų 
eiles vienu geru veikėju, o da
bar turim dar vieną daugiau 
nuodintojų, kurie didžiausi blė- 
di neša musų tautai. Teisybė.

tai iš jo kalbų atrody- 
Ret ant nelaimės tas 
kitokiu pastojo. Pa-

MA#
Tikras Wm. Rogers Sidabrinis (Vik
raus Indas su Sidabriniais šaukštu
kais, specialiai tik už $3.88. Tikra 

kaina $6.00.
Musų tikras Win. Rogers Cukraus 

Indas yra vienas iš gražiausių kokį 
kada turėjot, vieta 10x8 colius, tel
pa 21- s-, aru cukraus. Padarytas iš I 
pilnos medegos ir garantuo jamas I 
jog nenušus. Puikiausias pavyz.dis | 
su šaukštuku kabliais ir uždangalu 
su gražiu paukščiu, ant viršaus, kaip ! 
parodo paveikslas. 12 Sidabruotų | 
šaukštukų tos pat mędegos, garna- 
tuoti daugeliui metą.

NESIUSK PINIGŲ: Tik iškirpk 
šį apgarsinimo, pridek 25c stampo- 
mis ir pasiusk mums tuoj (13) 

WABASH MAIL ORDER CO.
2416 Cortez St. Chicago; III. 

Dept. 105

“BURTININKO 
STEBUKAI”

Magijos Profesorius 
.1. Cekanavičius, ku
ris visiems Lietu
viams žinomas kaipo 
‘Stebuklų Darytojas” 
norėdamas savo bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausių me
nu. kurie galima vei- 

' kti be jokių prietai
su ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį' kaip

apmonyti žmogaus akis kortose 
(kazyrčse) arba kazyre galima 
suplėšyti į mažus šmotelius ir ka- 
zyrės šmoteliai sugyja kaip mag- 
r.aso traukimu.

Kurie norit kur susirinkimuose 
pridaryti žiūrėtojams baimės ir 
juoko, arba gerai pasipelnyti nuo 
savo draugų, išduodant jiems tas 
paslaptis, rašykite greitai parei
kalaudami Mngiko .1. Cekanavi- 
čiaus Menų Paslaptis ir Magne
tiškas Monų Kazyres, kurias gau
sit su pilnu paaiškinimu už $2.50.

Pinigų nereikia iškalno siųsti, 
užmokėsit gavę siuntinį. Iš Lie
tuvos rašydami siųskit pinigus iš
kalno, 2 dolariu ir 50 centų.

Pareikalauda m i adresuokit:
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Panašiu cigarctų kaip Camels pasauly nėra. 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišinis yra

Jei jums dar neteko pažinti Camel gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniausį, tabako mišinį, kada nors suvy
niotą į cigaretus. Pasipažink su ištikimiau
siu dumti draugu, kokį žmogus yra kada nors 
turėjęs. Imk Camel!

Camel /fi k'paiduodn Lietuviškus Balandžius 
labai pigiai. Neturiu vietos laikyt. 
Rašykit laiškus su užklausimu

J. M". RAMOŠKA
926 Lane Strėlė Akron, O.LOUIS EISENBERG

MALIAVOS GELEŽIES
IR ELEKTROS Daiktai
PEČIAI IK LANGAM STIKLAI 
Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda

: Taiso Pečius-l'iirnasus 
Randolph 5977

1169-73 EAST 79th yST.

Taupykit 
Kelionei

^EIGU jūsų vakacijos šią va- 
> sąrą turės būti tikros vaka
cijos tai dabar jau laikas ma
nyti apie budus ir Įmones kaip 
jas pasirengti.

Mes patariame pradėti dėtis 
pinigų ant knygeles tam tiks
lui, ir galit dėtis kas savaitė 
arba kas mėnuo.
Padarykit sau puikias vaka- 
cijas 1 926 metais.

Incorporated lS4t>

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymų banką



T. M. D. REIKALAI

Waukegan, Ill.

Išlaimėjo ja
J. Ambraziu-

Jusi) kūdikis tinkamai augs ir 
tarps į sveikatą ir stiprybę jei duosit 
jam geriausią priežiūrą ir geriausi 
maistą. Vikri ir stipri sveikata yra 
dalis tūkstančių kūdikių vartojusių 
Eagle Pieną. Tą liudija jų dėkingos 
motinos, šitoms motinoms nėra ki
to maisto taip visur vartojamo ir 
taip pasekmingo kaip Eagle Pienas.

Uz $3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą

Trečias Tomas

“Pa-

STRAIPSNIS J 67

Geriausias
Skutimas

Sirvydas

Isto- 
žmo- 
An-
Au-

Rač-

vci-
kada

Strimai- 
ir S. E.

kadangi nariai 
pas save nari- 
reikalauja kad 
dirbtų.

Naujienų” recenzija 
štai ką tas laikraštis

Wells. Pasaulio

X|. įsklrp- 
prlsiųsklte 

šiandie su jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg

Ruffles ir
“Charleston©”
Šokis.
Šok ir strepsėk ir galvą kraipyk 1 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogps apsileidžia pleiska
nom.

Ruffles
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimt} dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: “Žmonijos Istorija” darnegatava ir kurie uzsira- 
šot nereikalaukit ja tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00

I Delei stokos vietos šiame 
numeryje, smulkias nominacijų 

Teko patirti iš vertėjo V. K.'pasekmes atidedame sekantin 
Račkausko kad trečias tomas!numerin. 
“Pasaulio Istorijos” jau yra ga
tavai išverstas ir tiktai ląukia 
kada spaustuvė praneš jog Jau 
reikia atsiųsti rankrašti.

Taigi jau matosi galas 
šaulio Istorijos” leidimui.

Po Kudirkos Raštų, šis 
kalas yra didžiausias kokį
Tėvynės Mylėtojų Draugija pa
siėmė leisti, ir hone didžiausias 
iš visų kokius dabar bent kas 
iš Lietuvių išleido.

Nariai dar laukia, antros kny
gos, tiesa, bet tai ačiū savo ap- 
siledimui, nes valdyba negalėjo 
laiku tos knygos spausdinimo 
lėšas apmokėti, 
mėgsta laikytis 
nes mokestis ir 
valdyba skubiai

Vienok jau žinoma kad antra 
knyga gatava ir jau siunčiama 
į Ameriką.

TMD. 13-ta kuopa nesnau
džia, per metą laiko nuo susi- 
tvėrimo surengė jau tris vaka
rus, kurie visais atžvilgiais nu
sisekė. Štai vasario 14 d. vėl 
buvo surengus balių su laimė
jimu $25 vertės didelės lem
pos, pastatomos ant grindų, su 
rožių bukietais, 
jauna mergaitė, 
naitė.

žmonių buvo atsilankę pilna 
svetainė, dalyvavo be skirtumo 
pažiūrų katalikas ar bedievis — 
pas mus nėra priekaištų kas- 
link partijų kokion kas priklau-1 
som. kas yra geriausia.

Kaip girdėjau, nuo rengimo 
liks gražaus pelno, apie $60. >

Tai labai geras dalykas, pa-i 
sirodo kad Waukeganieciai ne
snaudžia,,. ir TMD. 13-ta kuopa, 
dar metai laiko kaip susitvėrus,, 
jau ižde turi apie $140 suvirs.' 
Tariu ačiū nariams ir rėmėjams! 
kurie mus taip gausiai parėmė. I

Naujienos pas mus tokios: 
darbai eina neprasčiausia, dir
bame po penkias dienas i savai
tę. bedarbių nesimato: jei kas 
nenori tai tas nedirba, bet ku
rie nori dirbti tie turi darbus.

Simaniškietis.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

kurį kiekvienas 
hudihis gali 

suvirškinti be 
apsunkinimo 
ju silpnu 

viduriu

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK,

ŽMONIJOS
ISTORIJA

(500 Puslapių Knyga) (Su Daugybe Paveikslų) ------- \ - , ■ ■ .  - ——

i S ARBA |
MM^NIEKADOS !
Uatjol DAUGIAU 8

IS

Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

Tai yra darbo žmogaus istorija — po
puliariai parašyta tokiems kurie ma
žai turi laiko skaityti ilgus didelius is
torijų tomus susipažinimui su žmonių 
gyvenimu ant žemės. Tai yra ištisa 
istorija vienoj knygoj — tik už $2!!!

Knyga jau Pilnai Gatava
Kad antras tomas “Pasaulio 

Istorijos” jau gatavas liudija 
“Šiaulių 
apie ją. 
sako:

“G. H.
rija, arba aiški gyvybės ir 
nijos istorijos apybraiža, 
tras tomas, 300 puslapių, 
toriaus leistas vertė V. K.
kauskas. ‘Kultūros’ Bendrovės 
leidinys, Šiauliai, 1925 m. (Kad 
sakoma ‘Kultūros’ leidinys tai 
todėl jog TMD. davė ir tai ben
drovei išsispaust sau tų kny
gų, todėl ji savo dalį Lietuvoje 
platina. “Dirvos” red.)

“Praėjusių metų pradžioje 
‘Kultūros’ b-vė buvo išleidus 
minimos knygos pirmą tomą: 
dabar ji išleido antrą, nei kuo 
nemenkesni už pirmąjį. Kny
gos autorius yra žymus Anglų 
rašytojas ir daugelio fantasti
nių, mokslo daviniais pagrystu, 
romansų autorius. Be to jis 
yra gabus mokslo populiariza- 
torins. Vienu didžiausiu tos 
rūšies jo veikalų yra ‘Pasaulio 
Istorija’, ši jo knyga yra pa- 
grysta paskučiausiais mokslo 
daviniais ir todėl del savo mok
slinės vertės kiekvienam patar
tina ją perskaityti. Knygą puo
šia daugelis Įvairių paveikslų 
ir žemėlapių, kas dar labiau di
dina jos vertę.

“šiame tome autorius aprašo 
P.udybės (g’al Budizmo?) kili 
mą, Romos respublikos ir im
perijos istoriją, krikščionybės 
pradžią, Muhamedo ir Islamo 
kilimą, kryžiaus karus, inkvi
ziciją, ir daug kitų naudingu 
dalykų.

“Knygą visiems patartina 
isigyl i.”

Centro Valdybos Nomi
nacijos

.Tau organo redakcija gavo iš 
centro sekretoriaus V. Sirvydo 
nominacijų pašekmes centro 
valdybos. Daugiausia halsų ga
vę: v

Ant pirmininko K. S. Kar
pavičius, antras J. Sekys.

Ant vice pirmininko M. Kas
paraitis, P. A. Dėdynas. A. B. 
Strimaitis.
• Ant sekretoriaus V.
ir V. M. Čekanauskas.

Ant iždininko A. B. 
tis, K. S. Karpavičius 
Vitaitis.

] DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR KOŽNAM REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIU, PAVEIKSLUOTĄ - 

TAI NEGIRDĖTA KAINA IR PERDRĄSUS LEIDĖJU PASIŪLYMAS 
- RIZIKUOJANT MILŽINIŠKUS PINIGUS KNYGOS IŠLEIDIMUI, IR 
DUOTI TVIRTAI APDARYTĄ!

PRIEŽIŪRA INDU VARTOJ AM v 
PRIE KŪDIKI!' PENĖJIMO.

Visi šaukštai, puodeliai, skaura- 
dos, micros, bonkutūs ir žindukai tu
ri būti sterilizuoti verdančiame van
denyje tuoj pirm vartojimo. Steri
lizuoti reikia ir kiekvienas skuduras 
ar rankšluostis, kuris vartojamas tų 
indų nusausinimui. Buk tikra kai 
ir jūsų rankos yra absoliutiškai šva
rios, ir nekosėk nei spjaudyk arti 
kūdikių maisto Gerai yra perleisti I 
verdančio vandens ir per keną pirm i 
atidarymo, ir žiūrėk kad atidaryto
jas butų švarus. Tai apsaugos Įmo
nės kurios gali sutaupyti gyvybę. 
Visokis vanduo reikalingas kūdikių 
maitinimui turi būti pervirintas ir 
atvėsintas, ir laikomas kietai užsi
darančiame stikle. Vienu kartu at- 
virink tik tiek vandens kiek reikia 
sviso dienos penėjimams. Geriausia 
bonkutė penėjimui yra tokia kurią 
galima išplauti su trintuku įkišus į 
vidų — bonkutė kai kona, trumpo 
kaklo, plačios apačios ir išmieruota 
iki astuonių uncijų. Naujai nupirk
ta bonkutė reikia sustiprinti paver- 
dant ją šaltame vandenyje kokią 20 
minutų. Tada bonkutė niekados ne
truks jei i ją pilsi verdančio vandens. 
Kūdikiui pabaigus valgyt reikia vis
ką i.š bonkutčs išlieti, perplauti šal
tu vandeniu ir pripildžius šalto van
dens palikti stovinčia iki ją galėsi 
išplauti su šiltu muiluotu vandeniu, 
vartojant trintuką )brošę). Tada vėl 
perplauk per keletą vandenų. Pinu 
vartojimo Įdėk jas į verdanti vande
nį ir pavirink 15 minutų, isusterili- 
zavimui. Nebeperplauk jų po steri
lizavimo.

Kūniškas žindukas-čiulpikas yra 
geriausias, dėlto kad jį gali išvers
ti ir išvalyti, čiulpikai su ilgais gu
mos vamzdeliais arba kitokiais pri- 
dėčkais neturi būti niekados varto
jami, kadangi sunku juos išplauti. 
Skylutė čiulpike turi būti tik tokio 
didumo kad pripildžius bonkutę ir 
apvertus ją pienas greitai lašėtu. Jei 
skylė bus tokio didumo kad pienas 
bėgs tai kūdikis pergreit turės ryti 
maistą,

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

$1 iki $25.

Wet 
AiicrStrop 

Razor 
—Issiaštrina Pats

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS“ IŠLEIDIMAS YRA BUTINA TIK
RENYBĖ. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR
VĄ” Ę1NANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI
SAI BAIGIASI- DAR TIK KELI SKIRSNIAI TELIKO. 
SPAUSTUVEI REIKALINGA RAIDĖMS METALAS, 
SPAUSDINIMO DARBAS BUVO IR YRA VAROMAS
LEIDIMU RAŠTŲ PER “DIRVĄ”. TO DELEI KURIE UŽSIPRENU
MERUOJA “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS - UŽ MĖNESIO-KITO JI BUS GATAVA.

O KADANGI
TAI KNYGOS
SYKIU SU Iš-

ĮyĄ tas reiškia? Tai reiškia kad nejirtomis skaitytojai kurie dar laukė ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali staiga pamatyti “Dirvoj” pagarsinimą 

kad prenumerata “Žmonijos Istorijoj” užsidaro — ir tuomi užsidarys pro
ga gauti tą $5.00 vertės knygą už $2.00.

rifo

VA/TfYNTT TfAQ T A iškalno užsisakantiems bus duodama
ZjIVLULN 1J UD iD 1 U1A1J TA apc}aryta tvirtais viršeliais už tuos pi- 

dabar mokanigus ką paskui reikes mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris 
$2 už knygą, moka už pilnai apdarytą kietais viršeliais.

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:
(KURIE LIETUVOJE norėtu šia knvga užsiprenumeruoti, gali tą. padaryti 
122 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai 
/“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisių-I 
risti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
/Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “Žmonijos Istoriją”, ir 
(paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsit jei skubėsit.

pasiųsdami 
yra pinigai
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Pinigus su užsakymais siųskit pridedami aiškų savo adresą, ir adresuokit

DIRVOS” KNYGYNAS



Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

TRIS SEIMAI
ĄęMERIKOS Lietuvių

1 berališka-tautiška
Ii-’-----

sro- Pats New Yorkas.
vė šįmet turės tris seimus, 
kurių pažymiausias ir svar
biausias reikia sakyti bus 
Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje seimas.

Kiti du seimai bus tai — 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos ir Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sandaros.

Jeigu dar seimai butų su-j 
taikyta vienu laiku tai tik
rai New Yorkiečiai turėtų 
daug svečių tautininkų, ži- 

jnoma ir dali bolševikų, S. 
I L. A. delegatų.

Šįmet reikia spėti Susi- 
1 vienijimo seime bolševikė-j 
Jiai turės mažiausia įtakos

seimas bus “Laisvei” taip 
sakant “po langu”, nors jie 
savo rėksnių seime ir turės.

Patartina tautininkams 
gerai organizuotis ir pasių
sti į seimą daugiau savo de
legatų, neduot kuopose pro
gos raudonukams įlyst į at
stovus. Jie darbuojasi, to
dėl nesnauskime ir mes. 
buna ramus SLA. nariai, 
bet neturi kėsintis užgrieb

siu dviejų organizacijų 
seimai per save irgi svar

iu reikšmės, nežiūrint kad ti ir valdyti musų organiza- 
Raudonukai jeigu nori lai ciją.

bus, bet mes- neskaitome 
syarbiais jų del to kad jose 
mes dirbame ir apsitariame 
reikalus patįs vieni, be ko 
neapsieina Susivienijimas,
kur bolševikai lyg ildeginiai 
nepaliaujamai smelsiasi ir 
nori jei ne Įsakyt ką Susi
vienijimas turi daryti tai 
bent kad seimas leistų nie
kais laiką klausydamas jų 
beverčių nuomonių.

Dar vienas ypatingas-su
puolimas tai kad visi seimai 
bus New Yorke. Tegul T. 
M. D. ir Sandara seimuos 
Brooklyne, bet tai vis tas

Aš tam padariau galą, nes 
Ji dabar yra mano 

ko sten- 
duktere, 

ir vargą

Brisville

M. Petrauskas
Apsibuvo Baltimore j

Gerb. kompozitorius M. Pet
rauskas nuo dabar iki po Vely
kų apsibuvo Baltimorėj, kuri 
ruošiasi prie pastatymo savo j 
operos “Birutes”, kuriai nuo 
pirmo pastatymo sueina šįmet 
20 metu. “Birutė” pirmu kai
tų statyta Vilniuje, kur pirmų.

ė

sykiu stojo seenoh ir Kipras 
Petrauskas, dabar pragarsėjęs 
dainininkas, kompozitoriaus 
brolis. Prie “Birutės” pasta
tymo dalyvaus Baltimorės Lie
tuvių Atletų Klubas, ir bene 
bus pastatyta tuoj po Velykų, 
balandžio 10 d.»

Po Velykų gerb. Petrauskas 
žada duoti dar keletą koncertų 
ir vasaros laiku rengiasi- va-

LIAUDIES DAINA
(E. Bendzaitytė) 

Tekėjo saulelė pro debesėlį. 
Oi tai, oi tai, pro debesėlį, 
Oi tai. tai, oi tai, tai prodebesėlj.

Mergytė jaunoji linelius rovė,
Oi tai, oi tai linelius rovė,
Oi tai, tai, oi tai tai linelius rovė. 

Bernytis jaunasai keleliu jojo, 
Oi tai. oi tai keleliu jojo, , 
Oi tai, tai, oi tai, tai keleliu jojo.

Jaunąją mergelę pasidabojo,
Oi tai, o tai pasidabojo,
Oi tai, tai, oi tai, tai pasidabojo. 

Padėk Diev’s mergytei, linų rovėjai, 
Oi tai. oi tai linų rovėjai, 
Oi tai, tai, oi tai, tai linų rovėjai.

LIAUDIES DAINA
(J. Jaundzemas) 

O jus medžiai, aržuolėliai.
Kodėl nežaliuojat, 

Kur paliko juų lapai 
Kad nebemirguoja? 
ir pakando šalna žiedus,

Nurėdė šakeles, 
Išnešiojo vėjai lapus

Po visas šaleles.
žiupti atgal Lietuvon.

Prie progos norime priminti 
jog plinta žinios kad Ameriką 
tikrai aplankys Kipras Petrau
skas, kurį šaliapinas sumanė 
partraukti čia dalyvauti opero
se.

▼ ▼ ▼

Romėnų Palaikai Rasta 
Amerikoje

Santa Cruz klonyje, Arizo
nos valstijoj, atrasta žymės iš 
kurių reikia r -yti jog 700

Katras krito ant kalnelio
Tas ilgiau pabuvo, 

Katras krito prie slėnelio
Tas greičiau supuvo.

Tie lapeilai nukrisdami
Teisybę parode,

Kad mums jauniems bernužėliams
Dalis nevienoda:

Vieniems skiria didžią dalį,
Tėvynės namelius,

O man skyrė jaunuolėliui
Služyti vaiskelyj.

Iš PRAEITIES
metų pirm Kolumbo apsilanky
mo Amerikoje, čia buvo atvykę 
Europiečių. Apie 775 metus 
čia turėjo užklysti buris Kome
lių. Tas klausimas labai stebi
na mokslininkus.

Giliai žemėse atrasta apie -10 
įvairių dalykų, švininių kryže
lių. Lotyniškais ir žydiškais už
rašais, kardų, trumpų, abiem 
pusėm, Romėnų tipo, ir kitų 
dalykų.

Spėjama kad tai bus liekanos 
Amerikon užklydusių Romėnų 
žydų, ir nekurie prirodįpėja 
kad gal nuo jų paėjus Žydiška 
Įtaka užtikta tarp Aztekų ir 
Toltekų Indijonų kultų.

Kiti anksčiau už Kolumbą at
silankę Amerikon žmonės buvo 
Vikingai, o dabar matosi kad 
atsiras dar ankstyvesni už juos 
ir dar žydai.

Man gaila praeities kuri prabėgo šuoliaią: 
Ten liko daug klaidų ir džiaugsmo.... 
Gi dabarties 'padangėje užgeso saulės, 
O ateityj — tik marios skausmo.
Pakol mylėjau—džiaugiaus kaip vaikas, 
Ir nejaučiau kad meilė — Skausmas, 
Kurs kelia širdyje audras, krūtinėj vėtras. 
O meile, tu pasiutęs jausmas!
Man gaila praeities, kuri niekais nuėjo: 
Mylėdamas tik sau turėjau naudą....
Ak, moters! jus esat .priežastis kartybių, 
Del jus mus, vyrų, sielos rauda.
U'ždegkite žvakes! uždegkite šviesiausias 

lempas! •
Mane jau paliuosuoja meilės pančiai. . . 
Kaip liūtas šoku prieš likimą savo: 
Aš noriu padaryti galą kančiai!

Vyt. Montvila.

(Tąsa)
— Ji nori matyt vyrą pirm apsivedi- 

mo. Ar tai neaburdas taip kalbėt, kadangi 
tamista atsakai už jo morališkumą ir jo 
būdą.

— Taigi, aš pasakiau mademoiselle! 
Boudicourt šį rytą, kad ikišiol aš ją tik 
gražiuoju kalbinau tekėti, bet, jeigu ji pri
vers mane prie to, aš, jos gerovei, padary
siu taip kaip man tinka ir priversiu ją iš
tekėti, patalpindama ją vieną tamsioj ka
maroj, atskirtą nuo draugių, ir ture sutik
ti ir tekėti už to garbingo vyro.

— O tie grasinimai,
— Tikiu kad turės geras pasekmes. Ji 

susirašinėdavo su savo mokyklos draugu 
ten kur kaime.
man išrodė pavojinga.
vienos įtakoj, ir aš tikiu atsiekti 
giuosi; bet matai, mano brangi 
visada reikia panešti sunkumus 
ką nors gero siekiant!

— Aš eu tikra jog grafas
padarys net daugiau negu žada, ir aš pasi
žadu už jį, kad jeigu jis apsives su made
moiselle Baudricourt——

— Tu žinai, mano brangi, — tarė vir
šininkė, pertraukdama kunigaikštienę, — 
jeigu tas liestųsi manęs, aš nuo visko atsi
sakyčiau; vienok aukavimas šiai įstaigai 
yra tai auka Dangui, ir aš negaliu 
ti grafui Brisville daryti tą gerą 
Prie to, matai, mes susiduriame su 
apsivylimu.

— Kas tas, brangi motina?
— Šventos Širdies Vieneuolynas var

žosi su mumis už palikimą turto kuris bu
tų labai mums tikęs. Ištiesų nekurie žmo
nės yra nepasotinami; aš to vienuolyno 
viršininkei pasakiau ką aš apie juos manau 
visai atvirai.

— Ji irgi man pasakojo, ir kaltę meta 
ant kito ko.

— A! matai kokia ji? — tarė viršinin
kė, didžiai nusistebėdama.

— Aš sutikau ją pas vyskupą, — atsa
kė kunigaikštienė, biskelį susimaišius, ko 
viršininkė nudavė nepatėmijus.

— Aš nesuprantu kodėl musų įstaiga 
sukelia tokį pavydą Šventos Širdies vie
nuolynui. Nėra to blogo ko jie nebūtų iš
platinę apie Šv. Marijos vienuolyną. Iš
tiesų nekurie žmonės labai užvydi savo 
kaimynų pasisekimui.

— Na tiek to, — tarė knuigaikštienė, 
ramindama viršininkę. — Turime vilties 
kad grafo Brisville dovana pagelbės tamis- 
tai perviršiu t Šventos Širdies vienuolyno 
siūlymus už tą nuosavybę. Šios vestuvės 
turės dvigųmą patogumą, jos pastatys di
delį turtą naudai to žmogaus kuris atsida
vęs mums ir kuris galės naudoti jį kaip jis 
norės, taipgi labai padidins jo svarbą jo 
pozicijoje apginti musų reikalus, kada prie 
jc ineigų prisidės 100,000 frankų metuose. 
Pagaliaus mes turėsime organą vertą mu
sų tikslų, ir nereiks daugiau žiūrėti apgy
nimo iš tokių žmonių kaip tas Dumoulin.

— Tas tąmistos įvardijamas vyras tu
ri daug įtekmės ir gabumų savo raštais. 
Jis turi stilių panašų Šv. Bernardui, smer
kime bedievių.

— Vienok, brangi motina, kad tamis
ta žinotum koks keistas Šv. Bernardas tas 
Dumoulinas yra! Bet nenoriu tarti blogą 
tavo ausims; viskas ką galiu pasakyti, jog 
tokie apgynėjai gali sugadyti net švenčiau
sius tikins. Sudiev, mano brangi motina, 
meldžiu padvigubint savo sargybą šiąnakt, 
sugryžimas. to kareivio yra pavojingas.

— Buk pilnai rami, brangi duktere! 
Ak, aš užmiršau. Mademoiselle Floriną 
prašė manęs paprašyti tamistos padaryti 
jai malonę. Tai yra, kad ji galėtų pastoti 
tamistos tarnyston. Taraistai žinai kokią 
ištikimybę ji parodė sekiodama Andrien- 
nę: aš manau jog šitaip jai atlyginus, gau
tum jos visišką prisirišimą prie savęs, ir 
aš bučiau dėkinga už ją.

— Jeigu tamista norg kiek interesuo- 
jiesi Florinus padėčia, brangi motina, tai 
aš tą padarysiu. Aš paimsiu ją pas save. 
Ir man užėjo mintis kad ji galės būtį dar 
nąųdiųgęsnė ųiąn ųęgų aš maniau.

neleis- 
darbą. 
liūdnu

— Tūkstančiai ačiū, mano brangi, už 
taip paklausysią mano prašymo. Norė
čiau vėl tuoj su tamista susitikti. Užpo
ryt, antrą valandą, mes turime ilgą konfe
renciją u jo Eminencija ir Vyskupu; neuž
miršk!

— Ne, mano brangi motina: aš tikrai 
stengsiuos būti. Tiktai, meldžiu, padvi
gubink sargybą šią naktį kad nekiltų di
delis skandalas.

Kunigaikštienė, nuolankiai pabučiavus 
viršininkės ranką, išėjo per didžiąsias du
ris. Už kelių minutų pas viršininkę inėjo 
Floriną per kitas duris. Viršininkė sėdė
jo, ir Florina priėjo prie jos dideliame nu
sižeminime.

— Ar tu sutikai kunigaikštienę? — 
paklausė viršininkė.

— Ne, motina; aš sėdėjau karidoriuje 
iš sodno pusės.

— Nuo šiandien, kunigaikštienė pa
ima tave savo tarnybon, — tarė viršininkė.

Florina sujudėjo liūdnu nusistebėjimu, 
ir sušuko: — Aš, motina! bet-----

— Aš prašiau jos tavo vardu, ir tau 
lieka tiktai sutikti, — atsakė viršininkė 
griežtai.

— Bet, motina, aš prašiau tamistos—
— Aš tau sakau kad tu turi eiti, — ta

rė viršininkė, taip kietai ir tikrai jog Flo
rina nuleido akis, ir atsakė: — Aš sutinku.

— Tau įsakymą duodu pono Rodino 
vardu.

— Aš taip maniau, — atsakė Florina, 
liūdnai: — kokiomis išlygomis aš kunigai
kštienei tarnausiu?

— Tokiomis pat kaip tarnavai jos duk- 
teryčiai.

— Ar tai man reikės nuolat praneši
nėti slaptai apie kunigaikštienę?

— Tu turėsi tėmyti jos judėjimus, ir 
duosi apie ją raportus.

— Taip, mano motina.
— Virš visko tu turėsi 

kymus pas kunigaikštienę 
Šventos Širdies vienuolyno,
gytis kiek galėsi jų kalbų, nes mes turim 
išlaikyt kunigaikštienę nuo blogų įtakų.

— Viską išpildysiu, mano motina.
— Tu taipgi bandysi išrasti kodėl čia 

atgabenta dvi našlaitės, ir rekomenduota 
taip šiauriai su jom apsieiti iš ponios Gri- 
vois pusės, kuri yra patikima kunigaikš
tienės patarnautoja.

' — Taip, motina.
— Bet tas neturi sulaikyti tave nuo ki

tų tėmijimų ir turi atminti viską kas tik 
tik verta patėmijimo. Rytoj aš tau duosiu 
įsakymus apie kitą dalyką.

— Gerai, motina.
— Jeigu tu gerai užsilaikysi, ir išpil

dysi kas reikia pas kunigaikštienę, aš tave 
tuoj. leisiu tarnybon pas vieną jaunamar
tę; tai bus puiki ir nuolatinė vieta — visa
da tomis pačiomis išlygomis. Taigi, turi 
būti visur sakoma kad tu prąšeisi manęs 
rekomenduoti tave, tarnybon pas kunigaik
štienę.

i — Taip, motina, aš tą atminsiu.
(Bus daugiau)

tėmyti apsilan- 
viršininkės iš 
Tu turi klau

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Žodynas
Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj prądėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti. Šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nelieskit be žodyno.

Katalogo No, 3146. Drūtais apdarais ... .$10.00
DABAR $8.00.

Tas pats, gera morokko oda .
DABAR $9.00.

"DIRVA
6820 Sųgęęįęr Ave.

$11.00

Cleveland, (filio.

DIDELIS SUSIŽINGEI- a 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”
Antanas K. Bernotas iš Pitts

burgh atvykęs i Clevelaudą sa- 
T® vo reikalais, apsilankė- “Dirvos” v;■.s 

redakcijoje ir užsirašė sau S 
“žmonijos Istoriją” užsimokė
damas $2.25. Sako, ta knyga į 
bus svarbi ir pataria kiekvie
nam ją įsigyti.

Adomas Ragažinskas. vieti- ,? 
nis. atsilankęs “Dirvon” užsi- } 
rašė “žmonijos Istoriją” užsi
mokėdamas $2 ir linki kad ta ; || 
knyga turėtų geriausias pasek- ' I 
mes.

V. Adomaitis, vietinis, lanky
damasis “Dirvoje” su kitais 
reikalais užsirašė sau ir “žmo
nijos Istoriją” ir užsimokėjo 
$2. Pataria ir savo draugams • i 
tą knygą užsirašyti.

J. Bakunas iš Detroito rašo: 
Siunčiu $2.25 už “žmonijos Is
toriją”, tikiu dar nebus vėlai ir 
mano vardą Į knygą įdėti. '

PUIRIO PROGOS VYRAMS IR 
MOTERIMS PLAUKO JUROSE 
Kas nori gauti geras tarnystas I 
ant laivų, su dideliu uždarbiu, ir 
pamatyt visą pasaulį, kreipkitės 
pas ‘ ' iįčl

ANTHONY F. KAPTURAUSKAS 
21 Kirkpatrick Si Pittsburgh, Pa.

Pridėkit savo adresuotą konver- 
ta su marke. (lo) .'į®

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. - A 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-340, Bloomington, Ill., yra taip dė- . 
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. fl 
Tik iškirpkit ši pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

GERIAUSI RANKU DAJIBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbom ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojam kad galėsit _ groti 
musų dideliais'Akordeonais iš no
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informaci- 
II. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 89 

Chicago, HI.

SANTAL MIDY
Greitai sulaiko

Skaudų
Šiapinimą

Saugokis
Pamčgdžių

žiūrėk žodžio
Gausit Aptiekoj

“Midy”

Kodėl
skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valet 
ZiutoStrop Skus
tuvas yrao viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

$1 iki $25.

Wet 
AitcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats 
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D I R V A

(J. Švenčionis)
Motinyte, susimilk, 
Dukteryte Įvadink.
Dukterytė apsiprausti,s,

LIAUDIES DAINA

PRANEŠIMAS ■
Pradedant su sekančiu numeriu, 
šioje vietoje pradės eiti graži pa
saka, “VARGŠŲ KARALIENĖS 
DUKTĖ”, ir “Žmonijos Istorijos” 
raštai sulaikomi. Knyga bus už
baigta -nelaukiant kolei tie raštai 
— dar penki straipsniai — per lai
kraštį išeis. Redakcija.

TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
(Tąsa iš pereito num.)

Kaip tik tuo laiku Spanijos sostas bu
vo neužimtas. Jis buvo pasiūlytas Hohen- 
zolernų šeimynos katalikų šakai, bet Pran- 
cuzija užprotestavo, ir I-Iohenzolernai man
dagiai atsisakė priimti pasiūlymą. Bet 
Napoleonas, nelabai sveikas tebūdamas, 
buvo žymioje savo dailios žmonos, Eugeni
jos, tūlo Spano didimo de Montižo (Monti- 
jo) ir Amerikos konsulo Malagoje Vilimo 
Kirkpatriko (William Kirkpatrick) duk
ters, Įtakoje. Eugenija buvo labai gudri, 
tik nevykusiai, kaip ir kitos tų laikų Spani
jos moterys, išauklėta. Ji buvo Įtakoje sa
vo dvasios vadovų ir patarėjų, labai neken
kusių Protestono Prūsų karaliaus. “Buk 
drąsus”, tai buvo jos patarimas vyrai, tik 
ji pamiršo pridėti prie to seną Persų pata
rimą: “Buk drąsus, bet žiūrėk, koks gali 
būti galas.” Napoleonas, pasitikėdamas 
savo armija, atsikreipė Į Prūsų karalių, 
reikalaudamas užtikrinimo, kad ateityje 
jokiam Plohenzolernui nebus leista statyti 
savo kandidatūrą prie Spanijos sosto. Ka
dangi Hohenzolernai jau buvo atsisakę pri
imti tą sostą, tad ir Napoleono reikalavi
mas buvo ne vietoje; Bismarkas pranešė 
apie tai Prancūzų valdžiai, bet Napoleonas 
nepasitenkino Prūsijos atsakymu.

1870 m. karalius Vilhelmas buvo Emso 
kurorte. Vieną, dieną pasimatė su juo 
Prancūzijos ministeris ir bandė užmegsti 
diskusijas tuo jau atpuolusiu klausiniu. 
Karalius labai mandagiai atsakė, kad oras 
esąs gražus ir kad Spanijos sesto klausi
mas esąs užbaigtas ir nebelieka kas tuo 
klausimu besakyti. Apie šį pasikalblėjimą 
buvo telegrafu pranešta Bismarkui, vedu
siam Prūsijos užsienių reikalus. Bismar
kas paskelbė tam tikrą pareiškimą Prūsi
jos ir Prancūzijos spaudoje. Daug kas ba
re jį už tai. Berlino žmonės, perskaitę 
pranešimą, pajuto, kad tūlas Prancukąs 
ministeris Įžeidė jųi gerbiamą žilaplaukį 
karalių; taip jau ir Prancūzijoje žmonės 
įpyko už tai. kad Prūsų karalius dryso pa
rodyti Prancūzų ministeriui duris.

Taigi ir išėjo jiedu į karą, ir už poros 
mėnesių pats Napoleonas (r didesnė jo ar
mijos dalis pateko į Vokiečių nelaisvę. An
troji imperija užsibaigė ir Trečioji Respu
blika ruošėsi ginti Paryžių nuo Vokiečių. 
Paryžius laikėsi per penkis mėnesius. De
šimčia dienų pirm miestui pasiduodant, 
Versa jo rūmuose, kuriuos buvo pastatęs 
didžiausis ir pavojingas Vokiečių priešas 
Liudvikas XIV, PrXusijos karalius buvo 
viešai apšauktas Vokietijos imperatorium 
ir garsus kanuolių trenksmai paskelbė al
kaniems Paryžiaus gyventojams, kad se
nos nepavojingos Teutonų valstybių ir val
stybėlių Konfederacijos vietą užėmė nauja 
Vokietijos Imperija.

šitokiu tai šiurkščiu budu buvo išriš
tas Vokietijos klausimas. Apie 1871 metų 
pabaigą, penkisdešimts šeštais metais po 
atmintino susirinkimo Vienoje, visas Kon
greso darbas jau buvo išgriautas. Meter- 
nicha ssu Aleksandru ir Taleyranclu bandė 
duoti Europos gyventojams pastovią taiką. 
Jų panaudoti metodai buvo priežastimi be
galinių karų ir revoliucijų ii bendros aš
tuoniolikto amžiaus brolybės jausmą atse
kė labai iškilusio nacionalizmo gadynė, ku
rios galo dar nesimato.

LIAUDIES DAINA
(O. Kairiutė)

Paakyk, mergyte, pasakyk, jaunoji. 
Kas gražiai žaliuoja žiemą, vasarėlę? 
Ne mergytė bučiau kad aš nežinočiau 
Kas gražiai žaliuoja žiemą, vasarėlę: 
Darželyj rūtelė, girelėj pušelė 
Tai gražiai žaliuoja žiemą, vasarėlę.

Pasakyk, mergyte, pasakyk, jaunoji, 
Kas yra meilesnis užu motinėlę?
Ne mergytė bučiau kad aš nežinočiau 
Kas yra meilesnis užu motinėlę: 
Bernelio žodelis tinkantis širdelei 
Tai yra meilesnis užu motinėlę.

Pasakyk, mergyte, pasakyk, jaunoji, 
Kas yra lengvesnis už povo plunksnelę? 
Ne mergytė bučiau jeigu neežinočiau 
Kas yra lengvesnis už povo plunksnelę: 
Sėdėdam’s bernelis prie mano šalelės 
Uždėjo rankelę ant mano petelio, 
Uždėjo rankelę įmt mano petelio, 
Tai yra lengvesne už povo plunksnelę.

Pasakyk, mergyte, pasakyk, jaunoji, 
Kas yra sunkesnis užu akmenėlį?
Ne mergytė bučiau kad aš nežinočiau 
Kas yra sunkesnis užu akmenėlį: 
Atsisėdo našlys prie mano šalelės. 
Uždėjo rankelę ant mano petelio, 
Uždėjo rankelę ant mano petelio, 
Tai yra sunkesnis užu akmenėlį.

LIAUDIES DAINA
(E. Bendzaitytė)

Bijūnėlis žalias, bijūnėlis gražus, 
Bijūnėlio žali lapai, raudoni žiedeliai.

Bijūnėlį lenksiu, gražų žiedą skinsiu, 
Gražiais žiedais bijūnėlio galvelę dabinsiu.

Einu per dvarelį į višniu sodnelį.
Ir sutikau bernužėlį vyšnelių sodnelyj. 

Bernužėlis jaunas, bernužėlis gražus, 
Bernužėlio kai bijūno raudoni veideliai.

Šeriu sau žirgellį, šeriu juodbėrėlį.
Nuišėręs sau žirgelį josiu į raergeelę.

O kad aš prijojau uošvelio laukelį 
Ir išdygo žalia rūta žirgui po kojelių.

O kaip aš įjojau į uošvelio lauką
Ir pavyto žalia rūta žirgui po kojelių.

O kaip aš įjojau į uošvelio kiemą, 
Ir sulojo marg kurta, sužvingo žirgelis.

Oi uošve, uošvele, sena motinėle,
Eik, išeiki iš dvarelio, nudrauski kurte- 

liūs.
O įeitu n’išeisi ir jų nenudrausi
Aš paleisiu bėrą žirgą į rūtų darželi.

Išlaužys tvoreles, išmindžios rūteles, 
Neprigudys mergužėlė nei per tris me

telius.
w

LIAUDIES DAINA
(J. Jaundzemas)

Motinėle, širdužėle,
Kam man’ mažą auginai?
Pakol mane užauginai
Raškažio nepažinai.
Dieną kelius nusėdėjau, 
Naktį rankas nugulėjau.
Verčiau reikėj’ neauginti,
Vandenėlyj nuskandinti, 
Reikėj’ nešti kuo toliausia 
Ir įmesti kuogiliausia.
Buč’ aš vargo nežinojęs
Ir muškietos nenešiojęs, 
Buč’ aš plaukęs su žuvelėm. 
Su geltonom karuselėm.

W

LIAUDIES DAINA
(J. Švenčionis)

Mėlynasai karvellėi, o kur tu skrajojai, 
Geltonasai skarosėli, o kur tu plaukiojai? 
Mėlynąjį karvelėlį ketina nušauti. 
Geltonąjį karosėlį ketina sugauti.
Mėlynajam karvelėėliui strielbą čėravoja, 
Geltonajam karosėliui tinklą gatavoja.
Mėlynasai karvelėlis kunigams ir ponams, 
Geltonasai karosėlis Žydams ir Čigonams.

Ir patogiai apsitaisius, 
Inėj’ vidun šypsodama, 
Iš patamsių žiūrėdama-. 
Ir jaunikis sėdėdamas, 
Piršliui mina sakydamas: 
“Ši mergaitė man atseina, 
Kalbink, lai už manęs eina.” 
Piršlys šimtą paminėjo, 
Uošvė sūri tuoj uždėjo. 
“Duosim šimtą dar ir kitą, 
Ir žirgeli pakinkytą.
Duosim jaučių bent du jungu, 
Ir žirgeli labai brangų.
Ant žirgelio jodinėsi 
Ir tėveli paminėsi.” 
Aš Į uošvi važiuoju 
Ir pasogą vokuoju. 
Sau panelę turiu gražią, 
Ii- pasogą dar nemažą.

Susikalbėjo
Syki, iš vieno kaimo ėjo žy

das su Lietuviu i mugę. Kelias 
buvo tolimas, abu nuvargo. ,

Priėję puskelyj esanti mišką 
susėdo pusryčiauti. Lietuvis, 
sviestu užsitepęs duoną valgė 
su lašiniais, žydas žiurėjo į jį 
ir kraipė barzdą. Antgalo jis 
ištraukė silkę ir valgė apibars
tydamas druska.

— Ar tu pasiutęs, žyde, kad 
valgai silkę su druska, — tarė 
Lietuvis.

— Ui, o tu, žmoge, ar nepa- 
siutis yr’ kad valgė lašine su 
šveistu, juk anam ir taip yr’ 
reibe.

Suprato Lietuvis ką norėjo 
pasakyti Žydas.

Užrašė Nagi.
Nuo Red.: Gerb. Nagi prašo

me visus rašinius rašyti skersai 
visą popieros puslapi, o ne pu
siau lapą lenkti ir paskui ant 
dalelių rašyti:' Tas apsunkina 
zeeerio darbą.

A?
P. Akšys, vietinis, atsilankęs 

“Dirvon” papasakojo šitokį da
lyką:

Nigeris su Airiu ginčijos apie 
garsius žmones. Negras pasa
kojo Airiui kokių garsių žmo
nių juodukų buvo, sako, net ir 
šventas Petras buvo juodųjų 
veislės.

Airis ginčijo: “Neteisybe jog 
šv. Petras buvo juodas.”

— Kodėl jis nebuvo juodas? 
reikalavo negras prirodymų.

— Todėl, kad jeigu jis butų 
buvęs juodas jis nebūtų leidęs 
gaidžiui tris sykius sugiedoti, 
prirodinėjo Airis.

— Kodėl?
— Jis butų pirmiau gaidį su

ėdęs.

Dovanai Dusuliu 
Sergantiems

Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
nas Gali Naudot be Laiko Nuo

stolio ir Nepatogumo.
i Mes turim metodą kontroliuok Du
suli. ir norim kad išbandytumet mu
su lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siusti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas guli paliuosuoti nuo gargž- 
dinio, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą. (14)

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
Frontier Asthma Co. Room 612-D

Niagara and Hudson Sts. 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

ELTON, WIS.
Geros Progos Įsigyti Ukcs-Farmas.

Čia jTa gera žemė norintiems gy
venti ant ūkių (formų). Yra viso
kių vietų, gražių ir brangių, mažų ir 
pigių, prariedant nuo 20 akru ir to
liau, ir visos yra pratintos gyventi.

Čia žmonės paeina daugiausia iš 
Kentucky valstijos. Kol miškų buvo 
jie gyveno, miškai baigiasi ir jų gy
venimas baigiasi, apleidžia.

Aš norėčiau Lietuvių kaimynų. 
Teisingai sakau kad yra gerų ūkių 
ant kiek aš suprantu.

Jeigu rastųsi norinčių čia atvykti 
kreipkitės laišku, aprašysiu kaip čia 
yra.

VINCENT DAU N IS
P. O. Box 16, Elton, Wis.

RODYKLĖ No. 93'
Virinio Receptas i ir ištrinant šiltu vandeniu dapiltu

Salotų vertė prie kasdieninio vai- biskelį ammonijos.
gio jau senai pripažinta. Valgio da-1 Kuomet vandens stiklai susiplėt- 
lykų žinovai sako kad salotai pada- muoja nuo kieto vandens, juos gali- 
ryti iš vaisiu arba daržovių turėtų ma išvalyti naudojant mišinį drus- 
buti kasdieninis dalykas ant stalo kos ii- acto.
gerai vedamuose namuose, ne tik to- Rankų plotinus nuo maliavotų du- 
del kad jie yra skanus bet ir dėlto rų arba medžio galima prašalint su 
jog turi didelš maistingumo vert . šiltu vandeniu kurin reikia įpilti kc- 
Salotai buna skanesni jeigu naudoja- lis lašus ammonijos. Paskui reikia 
ma ant ju tinkamas uždaras (dres-.nuplaut su šaltu vandeniu ir nušluo- 
sįng). Turit pasimokint kaip pada-I slyt.
ryt įvairius uždarus. Išbandyk sc-1 Kad linoleum grindų patiesalas il- 
kantj uždaro receptą prie salotų ka- .siūti laikytų užtepk ant viršaus ge
da kitą sykį jas rengsi. ro šelako arba grindų varnišio. Tas

neleis linolcumui išsinešioti.

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nlia, kurie bus indomus kožnai Lietuvei šeimin inkel.

Virtas Salotų Uždaras
1 šaukštukas muštardos
Ii puoduko evaporated pieno at

miešto su
V puoduko vandens
1 šaukštuku druskos
Truputį Cayenne 
1’,į šaukštu miltų
2 šaukštais tarpyto sviesto 
'4 puoduko acto
2 kiaušinių tryniais suplaktais 
Sumaišyk sausus, dalykus viršuje 

dubaltavo virdulio. Laipsniškai da- 
dek kiaušinių trynius, riebalus ir pie
ną, nuolat maišant kad nesuguzėtų. 
Virk karštame vandenyje per 10 mi- 
nutu. Nukelk nuo ugnies, atvėsink

Grožės Patarimai
Pirštų nagai buri būti nuolat ir pil

nai užžiurimi. Namuose reikia tu
rėti paprastus pirštu užžiurčjimui 
padargus, kaip tai pakelį oranžio ša
kaliuku, nagų vaksą, nagų pielyčiu- 
kę, lenktas nagams žirklaites ir pa
nagių kremo. Nagus reikia picluoti 
kasdien kad nereiktu tankiai kirpti. 
Kasdieniniam reikale tik nušveisk 
nagus su biskiu nagu vakso ir nu
trink su nagų šepetuku. Jeigu na
gai buna trapus ir trūksta kada ker
pi, užtepk ant jų biskį cold creamo 
einant gulti. Tas suminkštins nagus 
ir galėsi lengvai apsikarpyti.

ir dadek actą.
Virtinės Patarimai

Nenaudok arbatinių abrusų nukė
limui skarvadii nuo pečiaus, nes juo
se atsiras negražių įdegimu. Nau
dok karštų geležų rankenas kurios 
kainuoja tik penkis centus.

Prašalinimui žuvų arba svogūnų 
kvapo skarvadojė po kepimo, įpilk 
biskį acto ir įdek biskį muštardos ir 
užvirink.

Laikant namie arbatos reikta lai
kyt ja tamsioj vietoj ir gerai užden
gtą kad išsilaikytų pilname tvirtu
me ir skonyje. ,

Išskyrimui kiaušinio trynio ir bal
tinio, sumušus kiaušini perleisk per 
funeh. Baltimas išbėgs per skylu
tę, o trynis pasiliks šunelyje čiclaš.

Naminiai Pasigelbėjiniai
Purvo plotinus galima išimti iš 

drapanų šepečiu šluostant drapaną
MES REKOMENDUOJAME

Ypatiška Sveikata
Daugybė vaikų valgo šaltus pus

ryčius iš vaisių, pieno ir apdegintos 
duonos. Geriau jiems duoti karštą 
grudų košę kaip plotų avižų, ir kiau
šinį arba biskį lašiniu prie vaisių ir 
pieno. Tas sustiprins juos paryčio 
darbams ir suteiks gana maisto iki 
piet. Mokykloje vaikai galėtų gauti 
nors vieną šiltą valgį. Bet tėvai ir 
mokytojos turi dirbti išvien prirody
mui 'mokyklą valdybai jog tas reika- 
kalinga. Jeigu tik vienas tekis val
gis galima prirengti, geistina kad 
mokytojos turėtų pranešti tėvams 
iškal'no kad motina žinotų kokį mai
stą duoti neštis mokyklon prie to ką 
ten gauna. Jeigu mokykloj neduo
da šilto valgio, tai mokyklon neša
mas maistas turi būti iš biskio zu- 
pės, koko, malted pieno arba ryžių 
virtu piene, supiltų į thermos bon- 
ką.____ _________ ____________________
SEKANČIUS PRODUKTUS-

Kuomet jums reikia pieno dary- ted pieną, kadangi jis yra gęriau- 
mui pudingu, zupiu. pvragu, etc., s*as pavaduotojas reguliareo pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evapera- arba .grietinės.______________________*

Kur Tik Receptas Reikalauja 
Pieno Vartok ATMINK

giai.
Kiekviena motina žino ar jos 

kūdikis verkia del išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

Verksnias yra vienatiniu L 
du, kuriuo kūdikis gali jums p 
siaakyti, kad jis jauėasi uesma-

Nekaltink Kūdikio

Borden’s Evaporated Pieną
Mokslas nuims sako kad geriausias pasaulyje mais
tas y ratai grynas pienas, žymiausi gryno maisto 
ekspertai pasakys jums jog Borden's Evaporated 
Pienas yra žinom::: kaipo geriausias pienas iš visu 
kilu pienu pasaulyje.. Ir delko?. Delio kad tai yra 
Borden's.
Tikrenybėj Borden's Evaporated Pienas nėra toks 
pat kaip šviežias pienas, tačiau nieko negalima pri
lyginti prie šviežio pieno. Bet Borden’s stovi arčiau
sias teikime maisto vertybės pilno tyro šviežio pieno 
negu koks kitas produktas. Jis yra švariausias ir 
tyriausias iš šviežio ūkio pieno, su ištrauktu vande
niu ir palikta smetona jame.
Borden’s Evaporated Pienas pagelbės jums pasidary
ti skaniausius naminius valgius, kaip tai zupes — 
sosus — pudingus — pyragus — pyragaičius — pric- 
kandžius — saldainius, etc. Jis užsilaiko bile klima
te ir lodei galima jo turėti namuose daugiau. Daryk 
savo sekantį receptą su Borden’s.

Borden’s Evaporated Pie
nas yra dusyk riebesnis ne
gu paprastas pienas. Jus 
turite naudoti pusę vandens 
ir pusę Borden’s Evaporated 
Pieno jeigu norit naudoti jį 
kaip paprastą pieną.- Jei
gu turit savo receptą kuris 
reikalauja Smetonos, naudo
ki! tiek Borden’s Evapora
ted Pieno kiek reikalauja 
Smetonos.

DYKAI

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evapora
ted Pienu. Jeigu jąs norit 
žinoti kaip pasidaryt tuos 
įvairius crceptus su Bor
den’s. išpildykit kuponą pa- 
žy m ėdamos kokią receptą 
jums reikia, ir prisiąskit 
mums.

BAMBINO
Kūdikių Geriausia Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite vejtui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite ęauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai - iš labo
ratorijos po !>5c. už Logiką.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.'
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D I R V A

Contentment lies in your own 
world. The fish wouldn’t en
joy flying or the birds find 
pleasure in swimming. 

----- o-----
“Niggah.

THOUGHTS OF LIFE

Walter R. Bavblis. Akrono Naujienos bet teisingai niekur neatsižy- 
mčjo lošimuose, kadangi neturi 
kas suprastu mokinti ir lt. My

lioms pradėti mokintis akto
rium ai- dainininku sulaukus 45 
moteliu. Tam reikia gabumų ir

I'se goin’ to back

Sleep is the best medicine, 
but you can take an overdose 
of even the best medicine.

----- o-----
The question of the weaker 

sex is settled every day, says 
J. V. Mitchell. What man would 
be able to survive if he walker! 
down a snowy street in a short 
skirt and silk hose?

----- o------
Mrs. J. Brazauskas says: 

There are a lot of useless worn 
en in the world. Sometimes we

iyou tip 'gainst 'at wall; I’se 
goin’ to mash yo nose all ova 
yo face: Tse goin’ to push dose 
teeth down your throat and 
black both yo eyes—et cetera.’’ 

“Black man. you don't mean 
et cetera, you mean vice ver
sa.” 

----- o-----
American (in French res

taurant) : "Waiter, bring me 
some French fried potatoes.” 

1 Garcon: “Sorry, sir, but we 
'don’t cook American dishes.”

think there are almost as many 
useless women as useless men.

----- o—■—
“You are an hour late this 

morning, John.” said K. Vara- 
kpis to the new farm help.

“Yes. I was kicked by a horse 
on my way here.”

“That oughtn't have detained 
you an hour. John”.

“Well, you see. sir. he kicked 
me the other way.”

----- o------
Women may have more sense 

than men, thinks J. Pechkaitis. 
We don’t know, however. A 
man might go around with his 
knees showing if they were 
good looking knees.

- —o-----
fifty, the world bursts right 
out laughing.

----- o-----
Chicago woman says she 

stabbed her husband to keep 
him at home. Tear this up be
fore vour wife sees it.

“1 had to stay home with 
father”, said the boy who was 
late at school.

“Wouldn’t someone else have 
done?”

“No, teacher, ’cos he was 
giving me a spankin’.”

----- o-----
One who claims that he 

know about it
Tells me that the earth is 

a vale of sin ;
But I and the bees and the 

birds, we doubt it,
And think it’s a world worth 

living in.
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

What a wondrous panorama 
Stretches outward ’neat h my 

feet
As 1 gaze upon Life's drama 
From this distant mountain 

seat.
In the- valley there’s a bustle, 
Humans rushing to and fro. 
Each one seems to madly hustle 
To the place where he must go. 
Like so many ants they hurri 
Bearing Life’s unworthy cares, 
Troubled with unceasing worry 
That gay pleasure off imparts.
All their joy is artificial
And their life is mere routine, 
Such existence supei ficial 
Is naught but a whirling’ scene.
Where the puppets dissipating 
Under Mirth's joyous mask. 
To each other are relating 
The importance of their task. 
Thus I gazed in contemplation 
And with pity in my heart, 
Left my distant mountain 

station.
Life’s real joy to men impart.

-------o-------

Doctors advise you to walk 
for your health but. P. Akšis 
says, they don't tell you where 
it’s safe to do it.

----- o-----
A good wife serves cheerful

ly as an ally in success and an 
i alibi in failure.

-------o-------

I, Another man besides the 
I bookkeeper who has to be good 
I at figures is the revenue pro
ducer.

----- o------
1.1 VIRTUVĖJE YRA LAB \l 

SV ARBI
Patogumai virtuvėje yra labai rei

kalingi ir svarbus moterims kadangi 
h : nraleidžia d iuv laiko atlikdamos 
darbus virtuvėje.

Kiek žingsnių sutaupys ir pagrei
tins javo darbą yra didelė pagalba 
jai. Elektriški pečiai, elektriški šal- 
dytojai ir daugybė visokių elektriš
kų namų padargų yra didelis pato
gumas namuose, ka moteris gali su 
lengvumu panaudoti. *

Jeigu virtuvė aprūpinta tinkamai 
el?ktriškais padargais, moteris at
lieka kepimą, virimą, ir viską kitą 
«u elektra, o tie padargai sutaupo 
daug pinigų iš savo pusės. Nebūna 
jokiu durnu nei suodžių arba garu 
kurie r.ikalautų moterį dirbti valy
mui ir tt.

Modemiški namai turi turėti vi
sus elektriškus padargus ir naudo
ti juos. Visi jie tik palengvina ir 
nagteitina darbą, kiti net patįs at
lieka viską, be rupesnioi.

Patogu yra turėti virtuvėj ir in- 
lų mazgotoją, kuris atlieka darbą ir 
net išdžiovina stoikus.

POŽĖLA IMSIS SU KING 
FISHER

Sukatoj, kovo 13 d., Karolis 
Požėla atvyksta į Akroną ir čia 
imsis su Airiu iš Kanados, var
du King Fisher, kuris iššaukė 
Požėlą Į imtynes ir siūlė ttžsi- 
statysiąs $500 už save. Požėla 
vyksta į Akroną ir stoja imtis 
nu juo. ir pažiūrės ar jis užsi- 
statyS tuos pinigus ar ne.

Jis ilgai lindo vietiniams Lie
tuviams į akis ir reikalavo kad 
jie atšauktų Požėla su juo im
tis. bet iki šiolei nepasitaikė 
geros progos. Dabar tas laikas 
atėjo.

šalip Požėlos tose imtynės? 
dalyvaus Krunkaitis iš Cleve- 
landc ir kiti, viso tris poros.

POŽĖLOS IMTYNĖS CIUCA- 
GO.IE

Kaip buvo pranešta, kovo 2 
d. turėjo atsibūti Požėlos imty
nes su Zancvičium, bet imtynių 
dieną Zanevičius atsisakė imtis 
pasakodamas kad jam ranką iš 
peties skauda. Kiti pasakoja 
kad Zancvičium nusigando Po
žėlos. bijojo kad ji nesuraitytų 
taip kaip padare ilgakojai Sar- 
paliui. kuris paskui tik stengėsi 
Požėlą sužeisti.

Vietoj Zanevičiaus, su Požė
la ėmės smarkus Italas, bet jis 
buvo pergalėtas.

RATELIO REIKALE ‘z urna rūpinasi tikra užduotimi,
Pereitame Akrono Lietuviu kur lik išgirsi vis norima dide- 

Teatrališko Ratelio susirinki-. lio pelno nuo parengimo, bet 
me likau išrinktas Ratelio ko- mažai ką kreipiama domės ge- 
rcspondeu.tu apginti Ratelį nuo'riau pasirodyti dailos atžvilgiu, 
šmeižtų. Kiek man žinoma, Man rodos kad tikri dailės my- 
nors pašaliniai žmonės rašė, lėtėjai rūpinasi geriau užganė- 
bet rasė teisybe. Ratelis gy- dint i publiką, o ne sukrauti 
vuoja jau antras metas, suren-i pinigų maišus. Vėl sugryžus, 
gp du piknikus, šešis teatrus, imant nekuriu amžių, ne laikas

mokintis iš jaunų dienų. Bet 
pas mus dar yra noro mokintis 
ką. ir dar mokinsimos pagal iš
galės. J. Ramoška.

------ :----- f)-------------

When a man behaves “like a 
boy ’į at sixty, the world smiles 
indulgently, notes Helen Bal- 
trukonis. But when a woman 
ties to behave “like a girl” at

IMTYNES POROS
NEPAPRASTU

RISTIKU

A. S. BARTKUS j 
Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistas j

Fotografas
f otogiiafuo.tam VISOKIAS GRUPES i 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. J 
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti j s 
’’(•stoviu paveikslus gaus vieną dideli pui->5 
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi-'j 

no paprastai traukiamų fotografijų. į
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. • 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- : 
darome puikius rūmus visokiems paveiks- j 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- j 

tografijas visokių kitų traukimų.
Paveikslams Rėmai Puse Kainos. ’■

A. S. BARTKUS |į
1197 E. 79th St. Cleveland i

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.
PERS1KEI.KIT J SAyO NA
MĄ PRALEISTI LINKSMAS 

VELYKAS
Aš turiu pardavimui labai 

gerų namų už pigią kainą.
J. J. STAPULIONS

6820 Superior Ave. “Dirvos”
Redakcijoj. Rand. 45ę.

PARSIDUODA KEPTUVĖ
1392 E. 55 St., arti Superior. Ga
rantuoju $500 savaitinių ineigų, nė
ra kompeticijos. Parsiduos pigiai 
arba mainys ant nan’o. Smulkme
nų klausi; pas Zimerman, 5907 Sco- 

i vili avė. (13)

PARSIDUODA
8120 Wade Park avė. drapanų siu
vimo, taisymo ir valymo įstaiga, ga
rantuoju $200 gryno pelno savaitė
je. Parsiduos pigiai. Smulkmenų 
klauskit pas Zimerman, 5907 Scoviil 
avė.  (13)

PARSIDUODA RESTAUR ANTAS
Randasi Lietuviams ir kitiems pa

togioj vietoj, daro, bėra biznį. Par
davimo priežastis išvažiavimas į ki
ta miestą. Kreinkitės 7115 St. Clair 
avė (12)

RISTYNĖS KITUR
Newark, N. .1. — Kovo 7 d. 

čia rengta Komarui-Andriumi) 
ir prie to dar dvi poros dalyva
vo. Imtynės buvo už sunkiojo 
svorio Lietuvišką čampionatą. 
Kas laimėjo neteko patirti.

Boston, Mass. — Puslietuvis 
Malkevičius pasekmingai nuga
lėjo Chicagos tigrą C. Hanson. 
Nors kova buvo sunki, bet po 
2 valandą ir 22 minutų Malke
vičius pritrenkė Hanseną iki 
sąmones netekimo. Netrukus 
Malkevičius risis su pasaulio 
čampiontt Joe Stecher.

Juška “pasibovijo” per 15 
minutų. “K.”

PARDAVIMAI
PAKSIDUOD A

1178 East S5tb St. arti Superior av. 
I 2 š<.iinymi namas 4 kambariai vir
šuj ir apačioj, su maudynėmis, skie
pas, furnasas, 2 ga rudžiai.- Persi
duos už $7.500, jeigu už cash. Savi
ninkas 3429 W. 41 St. Lincoln 3598.

BARGENAS
Pasiūlau pardavimui 10 kambarių 

I namą ant 6907 Lawnview avė.. Lin- 
! karną 2 šeimynom; turi pavieni ga- 
j radžiu; jardas gražiai apaugintas ir 
musu kaina labai žema. Duokit sa
vo pasiūlymą. Saukit Mrs. Humboldt, 
Pennsylvania 109 J.

I’ KRS1DVODA
Mūs i nyri a daranti cash biznį, gnrhn- 

!tuotą $700 savaitinių ineigų. neturi 
kompeticijos 4 mylios: aplinkui Te

lefonas Lincoln 1001.
Kokiu nors biznio reikalu kreipki- 

Į tos prie agento Zimerman, nuo 9 
iki 11 ryte. 5107 Scoviil Avė. (12)

PARSIDUODA
ant 14605 Kinsman Road, Sifvimo, 
Prosijimo, Valymo įstaiga, garan
tuota $150 gryno pelno. Renda že
ma. Galima pirkti pigiai. Nėra 
kompeticijos. Telefonuok Fairmount 
6356. Smulkmenoms niatykit Zim
erman, Notary, 5907 Scoviil Av. (10

Karolis Požėla

K. POŽĖLA
k *

LIETUVIS ČAMPIONAS. 180 SV.

A

KING FISHER
AIRIS, Iš AKRONO

IR KITI
Subatoj,

KOVO-MAR. 13 D. 1926

101 E. VORIS STREET AKRON, OHIO

TIKIETAI $1 —$1.50 IR $2.00.
Pradžia 7:30 vai. vakare

Prie jų dviejų bus dar DVI POROS kitų ris- 
tikų, JONAS KRUNKAlllS iš CIevelando, ir k. 
Nepraleiskit progos, ateikit vyrai, moteris Ir vai
kai, visi turėsit geriausią sportišką pasilinksmi
nimą.

Ar Jūsų Virtuvėj Elek
tra Suvedžiota 
PORCH F G H

I
 Nėra Nieko Geresnio

PAIN-EXPELLERI
Vaizba ženk Ii s jreg. J. V. Pat. Biure.

Trinkite juomi nuo reumatiškų skausmų, pečių diegimo, sus
tingusio sprando, neuralgijos ir apšluhimo. Pain-Expelleris pra
vydavo šalin skausmui jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku!

35c. ir 70c. vaistinėse.

Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.
F. AD. RICHTER & CO.BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN. N. Y. /--------------------------------■------------------------------------------------ '

PARSIDUODA
Puiki Saldainių krautuvė, su nau
jais-įtaisymais, tavorais ir tt. La
bai geroje vietoje. Lysei: ant 5 
metų. Storas ir 5 kambariai gy
vent. Kreinkitės (13)

MRS. BUTKUS
Kampas Luther av. ir E. 05 Street.

ANT RENDOS
6 kambariai, gera vieta del Lietu

viu randavot arba nusipirkt, su vi
sais įtaisymais. Kiaušiui pas:

V. Debesis, 6014 Superior avė.

PARSIDUOD \ 
puiki Bučemū ir Grusernū, su visais 
naujais įrankiais ir prekėmis. Sena 
biznio vieta. Lietuviais aplink ap
gyventa. Kaina labai prieinama. 
Kreipkitės, “DIRVON” 6820 Superior 
avė. (11)

1391 RUSSELL ROAD

10 kambariu, 2 šeimynų 
namas. Geriausias pirki
nis kas turi gatavų pinigų. 
Prieinamas pasiūlymas ne
bus atmesta. Kreipkitės 
su paklausimu Eddy 3890R 
arba 136 East 149th St. 
Euclid Beach karas.

Kad virtuvėje turėtumėt patogumą 
ir paranku m ą reikalinga turėti 
vielas suvestas kaip parodo 

planas
A—Patogumo suvada, 36 coliai nuo 

grindų, kur turi būti dvi sagtys, 
■virimo reikalui ir kitam kokiam 
dalykui naudoti tuo pačiu sykiu, 

sukimui kokių kitu motorų.
B—Lubose šviesa virš sinkos, kon
troliuojama svičiu. Šviesa toj vie
toj prašalina užsistojimą dirbant pas 
si aką.
C—Vienos vielos svičius kontroliavi
mui žiburio virš sinkus.
D—Lubose žibu ris apšvietimui visos 
virtuvės abclnai.
E—Patogumo sagtis, 36 coliai nuo 
grindti. del varymo stotini mazgoja
mos mašinos. (Vietos pastatymui 
bile kokio tipo stotkų mazgojamos 
mašinos reikia 4 pūdų ilgio, 2 pėdos 
pločio, aukščio su atidarymu dang
čio mažiausia 60 colių.
F—Pašoninis svičius kontroliavimui 
lubų žiburio D.
G—Pavienes vielos svičius kontro
liavimui lubų žiburio užpakalinėse 
gonkose.
H—Patogumo sagtis, 5 pėdos virš 
grindų, elektriškam saldy tojui. ši 
vieta reikalinga, išskyrus jeigu per
kant šaldymo šėpą pasakoma jog 
elektriškas motoras bus suvestas iš 
skiepo.
I—Trisdešimties amperu sagtis del 
elektriško pečiaus. Trjs (3) No. 6 
vielos suteiks gana elektros del bile 
kokio naminio pečiaus.

Daugiausia ivetos ką reikia del 
pavienio virtuvės pečiaus yra 2 pė
dos per 5 pėdas.
J--Trijų vielų avičius kontroliavimui 
lubų (švietimo) sagtį D.

ĮVESKIT PATOGUMO SAGTIS
Jokis namas nėra patogus jeigu ja

me nėra užtektino skaičiaus A’ietų pri
jungimui elektriškų darbo taupytojų. 
Jus galit turėt tą patogumą tik pa
šaukdami artimiaui elektros vielų su
vedėją, kuris jas sudės.

Mažiausia tris patogumo sagtis tu
ri rastis kiekviename Kambaryje jūsų 
namuose.

Jeigu jus prisiųstis nors prastą brai
žini savo namų arba kambario Į Elec
trical League of Cleveland, ekspertai 
toje ištaigoje tinkamai nurodys kur 
reikia vielas išvesti, be jokio paskai- 
tviiio už tai.

The ELECTRICAL LEAGUE 
of Cleveland

Patogumui ir parankumui virtuvėje turėtų būti sie
noje įtaisyta elektros sagtis 36 coliai nuo grindų virtu
vės reikalams motorui ir virimo prietaisams sujungti, 
taipgi šone sienoje kitą sagtį 36 coliai nuo žemės del 
sujungimo elektriško indų mazgotojo, sieninę sagtį 5 
pėdos nuo grindų elektriškam šaldytojoj, išskyrus jeigu 
motoras esti skiepe, taipgi reikia turėti didesni suvedimą 

elektriškam kepamam pečiui.

■■/.-t:
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Knygos puse Kainos!
Visos “Dirvos” Kataloguose Pažymėtos Knygos

Atiduodama už pusę Kainos
(Išskyrus TEATRALIŠKAS ir DIDŽIUOSIUS LALIO ŽODYNUS. TEATRALIŠKI VEIKALAI BUS PILNA KAINA, ŽODYNAI ATPIGIN

TI DALIM AI, ir jų kaina bus specialiai pagarsinta “Dirvoje”. Nekurios knygos bus dar pigiau negu Puse kainos, — ir jos bus paskirai pagarsintos.)

Prisėskit Savo Užsakymą. Nesiųsk!! Pinigą. Užmokėsit kai Knygos Ateis
Dirvos” Knygynas, 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

ii ---------- ir
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Mirusiam Atsikeršijo
Virbalis. Vilkaviškio apsk. — 

Vasario 3 ii. laidota apie 60 me- j 
tų senelis Dobilas, kuris jau 
buvo vedęs antrą žmoną ir blo
gai su ja sugyveno. Paskutiniu 
laiku buvo žmoną išvijęs ir by
linėjosi su ja del duonos. Ne
užbaigęs dar bylos Dobilas kiek1 
pasirgęs pasimirė. Atėjus žmo-j 
na į šermenis džiaugdamosi | 
kad jos vyras guli negyvas ir

turgaus, mat šįmet nebrangus 
javai, ir ūkininkai manė kitokiu 
bodu jais pasinaudoti. Tik su
vežtų Į turgų kiaulių kaina nu
puolė; vietoj anksčiau mokėtų 
po 130 litų centneriui temokėjo 
dabar tik. po 110 litų cnt. Dau
gumas vožėsi atgal Isavo gyvu
lius, laukdami iki pabrangs.

Kiti ūkio produktai taip pat 
nebrangus: sviesto klg. 4.50 lt. 
ir 5 lt. Desėtkas kiaušinių du

mė: vaikas padegė šaudyklę ir 
šūvis sunkiai sužeidė jo moti
ną. Po kelių dienų ji mirė.

“L.”
▼ ▼ ▼

600 Gudų Baltstogės Kalėjime 
Vilnius. — Baltstogės kalėji

me sėdi daugiau kaip 600 poli
tinių kalinių, daugiausia Gudų, 
kel kurių tardymas dar nei ne
pradėta. Valgis kaliniams lei
džiamas perdavinėti tik kartą 
per savaitę. Knygos ir laikraš
čiai uždrausta. “L.”

▼ ▼ ▼

Romanas Išteisintas
Kauno apigardos teismas na

grinėjo Jono Romano, Tarptau 
tinio banko direktoriaus, bau-

Telefonų Sukaktuves
Penkiasdešimts metu atgal, 
kovo 10 d., buvo ištarta rei
kšmingas sakinis. Tu i bu
vo: “Mr. Watson, eikš čia, 
man tavęs reik”, ir tai buvo 
Alexander Graham Bell ku
ris tai ištart. Tie septyni 
žodžiai, paleisti viela pas 
išradėjo pagalbininką, Tho
mas A Watson, pažymėjo

lefono buvo artimai bendrus 
per pastarus 50 metų. Tik
rai sakant telefonas lošė la
bai svarbią rolę tos istorijos 
na rašyme.

Šiandien, telefonas gelbsti 
draugijiniam ir biznio gyve
nimui tiek kaip niekad kita
dos. Ratai didžiausiu indus
triniu organizaciją sukas su

1926 KALENDORIAI 1926
Naudingi, su visomis šventėmis, su daug gražių pasiskai
tymų — Sandaros leisti. — Nedaug jų yra, reikaalukit 
tuojau prisiųsdami 30c su persiuntimu. Ant vietos per
kant 25c. Kas prisius pinigus tuoj kalendorių gaus.

-------Reikalaukit “Dirvoje“ --------

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stoikus. Skalbiamos mašinos kokiu tik norit. Užlaiko malia
vas, variusius ir visokius maliavojimo įnagius.

Prie to turi apiniu ir malt pasidarymui gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior A.venue

nepajiegia jos mušti, pati ėinė( 
jam žandus skaldyti, sakyda
ma: “Tu pirmiau vis mane 
daužei,' o dališr aš”tatf,15Jadr- 
t-ybe, atsilyginsiu kad ir negy-l 

,, “Tvam. L.
▼ ▼ ▼ •

Katinas Padegė
Liepalotai (Graž. valse.) — 

Nesenai vieno ūkininko .vaikai 
pasigavo svetimą katiną. Nors 
maži patįs būdami, tačiau su
manė ištaisyt katinui “sudną 
dieną”. Paėmę šiaudų ryšį ap
juosė, apvyniojo katiną ir vis 
juokavo. Pagaliau užpylė ži
balu ir padegė. Katinas paju
tęs “baisią pirtį” šoko pro lan
gą ir į kluoną. .Ugnis palietė 
šiaudus — ir gaisras. Sudegė 
trobos ir keletas gyvulių. “L.”

Ir Kiaulės Atpigo ■
Virbalis. Vilkaviškio ap. — 

Pabaigoje sausio mėn. pasida
rius rogiakeliui, ūkininkai su
vežė daug penėtų kiaulių ant

iki dviejų pusės litų. “L-”|džiamą bylą. Romanas buvo 
kaltinamas kad jis, bendrai su 

Mokins Karininkus Lietuvių Kaziu Kazakevičium veikdamas 
Kalbos pardavė* 20,000 plytų priklau-

Vilnius. — “Dziennik Wilen- sančių Lietuvos tarptautiniam 
ski rašo kad Vilniuje atidary- bankui, ant kurių Kauno api- 
ta svetimų kalbų kursai kari-jgardos teismo atstolio Boja- 
ninkams. Juose, šalip Francu- nausko buvo uždėtas areštas 
zu, Anglų ir Italų kalbų bus apdrausti Trainavičiaus jieš-
dėstoma ir Lietuvių kalba. kiniui. Teismas rado kad Ro

mano kaltė neįrodyta, nes areš
tas buvo uždėta ant dalies ply-Kiek Parduota Dvarų Centrų

Vasario 4 ir 5 d. Kaune, že- tų- o ant kurios dalies Roma
nies Ūkio ministerijoj ivyko nui nebuvo žinoma ir akte ne
vertos paminėti varžytinės: bu- nurodyta. Teismas Romaną ir 
vo parduodama dvarų centrai, i Kazakevičių išteisino. “L.” 
Varžytinės ėjo labai gyvai ir “
kai kuriu centru pradinė kaina! DIRBTUVĖS KAINOS

— NAUJO MODELIO KATILAS —

Catalogue & njs’T’
iškelta tri skartus, pav. Anta-1 
kalnio dvaro (Ukmergės ap.) J 
pradinė kaina buvo 29,000 litų, j 
o įvaryta iki 60,150. Viso par
duota 22 centrai. Jų kaina įva
ryta iki 791,000 lt. Pirkėjai 
beveik visi Lietuviai, išskyrus 
porą svetimtaučių. “L.”

/ SOLID % 
įš Afo SCREW

ro vario su 
5 colių vie
no vari o 
viršum 
kaklu. 
Lengva 
valyti; 
sriubų.

be 
nė- 
su- 

Ran- 
nenu-

tikrą telefono užgimimą.
Nuo los kovo dienom 1876 

metais, telefonas vystėsi į 
vieną iš svarbiausiu įmonių 
šios šalies gyvenime. Pen
kiasdešimts metu atgal tele
fonas ištarė t>R viena pras
tą sakinį. Šinndinen kasdie
ną atsibuna 50,000,000 pasi
kalbėjimu per Bell System 
vielas jungiančias virs 17,- 
000,000 telefonų.

Istorija musų šalies ir tė

jo pagalba ir jis pagelbsti 
tvarkyt transportaci ją ir ki
tus reikalus valstijų biznie
rių ir pavienių. Jis stovi ga
tavas dieną ir naktį pasi
tarnauti ant pareikalavimo, 
perduoti žinias her gatves ir 
skersai kontinentą.

Šiame nusšimčio metų su
kakime The Ohio Bell Te
lefono Company žiuri pir
myn į nuolatinį progresą te
le f onų komunikacijoje.

The Ohio Bell Telephone Company

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3'1.

BARGAIN BASEMENT

UK. 5MEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite ųss tikrą Specialistą. . .. 

prie koki ą neišlavintų daktarų. TU 
ras Specialists? arba profesorius ne 
siklausinė* kokia trg-i sergi ir Ini 
skauda. Jisai pala tą jums pasakyt 
po išegzaminavimo. Daugybė dairia, 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji. 
neturėjo užtektinai npsipažinimo ir pe 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prieis st
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji rusų sveikata o 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčjuciuj 
nervus ir kenčiate nuo uinuoaijizm 

Irraujo, turite išbertus veidus, pučkns ant viso liv.no ir burnos, žai 
zdas užsisenėjusias kojose — negailibikit ilgiau laiko ir neaikvo 
kit pinigo, tuojau ateikit pss mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. I<j5th St.

ANTROS GRINDYS, KAMBABIS 
Ofi&s Tfilandoa: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 

Nedildieniais rup 19 flci l

Cleveland

tkV S vateAi*

i

miškų technikos mokyklos mo
kinis K. Pranevičius. Tik su
žeidus, buvo nugabentas ligoni
nėn ir po dviejų valandų mirė, 
šios žmogžudystės kaltininko 
pėdsakai uoliai seka vietos kri
minale policija. Kai kurie da
viniai rodo kad žmogžudystė 
padaryta iš keršto del meilės.

“L.”

kosi 
degs, 
šus nusike
lia be var
go. Saugus 
praktiškas 

ir tvirtas. 
Joks kitas 

neparsiduoda 
žema kaina.

i H. & W. Korsetai

= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. 1 
= Generališki perkraustytojai, yinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- E 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunant. F
= 3400 St. Clair Avenur Cleveland. Ohio S
^iiiiiiiini!iiiiiiiiiiiiiiii)!iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiHiiitiiii!iii!iHi:!ti:i:t!iniia>:aniiiiiiii.5

žuvo del Meiles 1 |!l I
Panevezis. — Vasario 2 d., U po........ __27.5ogl’|

Marijos gatvėj Nr. 17 šuviu iš |
revolverio peršautas Panevėžio. dalykas tam reikalui 

tokios rūšies ir tokia
Jis yra žemo spaudimo katilas ir , 
pasteurizuotojas. Idealis katilas na-1 
mams. Nieko geresnio abelniems rci-j 
kalams. Laikys visą amžį ir pilnai 
patenkins. Kainos nuduota perkant 
tiesiog už pinigus. Siųskit money or
derį arba čekį. Pristatymas greitas, ’ 
tvirtose dėžėse. Tik tokį katilą už
simoka turėti. (G)

HOME MANUFACTURING CO. 
Dept. B-50 69 E. South Water St. I

Baisus neatsargumas
Radiškū (Mariamp. ap.). 

Bąubonių 14 metų vaikas 
kur rado šovinio tetulę ir pasu 
darė šaudyklę. Norėdamas ją 
išmėginti, jis užtaisė paraku ir 
šratais. Namiškiai į tai neat
kreipė tinkamo dėmesio ir grie
žtai neuždraudė su paraku žais
ti, del to atsitiko baisi nelai-

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.

kaž
Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisiu Mokyklą Cumber
land Universitete, darbuojas su 
Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisią reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusk: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Basemento-Sklepo 10 Metų Sukaktuvių 
Išpardavimas 

$3.00 ir $3.50 vertės
H X- iV. korsetai, brnsieras ir apatine dalis išvieno, padaryti 

iš br'kado nrb-i gražaus, batisto, turi nekietus haidukus yra yra 
visokių modelių. Sklelpe parsiduoda po $1.89.

$5 Korsetai ir Juostos $2.95
Korsetai ir juosmeniui, Redfern, Nemo ir H. W. modeliai, vi

sokiausiose m.- div e, mierų yra kokių tik kas nori. Skiepe parsi
duoda po $2.95

$2—$2.50 Korsetai $1,39
Pasiūti iš gražių materijų žemais ir pusiau gurno viriais sti

lių, nerūdijančiais kailiukais. Skiepe po $1.39.

75c Brasierai už 49c.
Punsy briverai del riebesnių moterų, padaryti su kailiukais 

išlenkimo vietose ir elestikais ties juusmuniu. Skiepe po 19c.

Vertėjui inokunti jūsų kalbi; neriai pagelbsti pirkinėjimuose.

bsbbbi

H.,!llllllllllllillllini:IIIIIHHiIIIIIilllll!I!ll!lllllllil!l!IIIill!ilII!lillilll!l!iilllllII!li!IllllĮ~  

I Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 |
— Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamu Europos Klinikoje =
— Viennoje, Berlinc, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 = 
S metu patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų = 
S davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
s ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių. Elektriškais aparatais, =
— Quartz Ultra-Violet Šviesu, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- S
= rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- — 
= spręsti tikrą justi ligos priežastį. ' =
E “Mimo Darbe Nėra Spėjinejinių". Nauju metodu aš paliuosuoju E
— nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- x
— lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavhno nuo darbo. S
s taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. — 
= Nežiūrint kokia bus jusi; liga ar kaip nusiminęs busit. “Nenustokit = 
= Vilties, Ateikit Pas Mane“. Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku- S 
E r'e yra piano geriausi liudininkai Kų aš padariau jiems galiu pa- H 
“ daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus — 
E tiesiog i Kruti io Srovę, taipgi Prof. EhrJich’o garsius Kraujo Vais- — 
= tu.; Oį'6 ir 911. =
= Jeigu jūsų liga ne pagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- S
— domit aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią = 
E 'šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo patentus, s
— Yra inoterišlvjs slauges pasitaniavimul. =
“ ------ Mes Kalbame Lietuviškai------  "

| Dr. BAILEY, Specialistas | 
g 1104 Prospect A.venue -Z

E ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING g
= (Pirmas Budnikas į rytus nuo Winton Hotel) E
= Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. 2
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DIRVA

!į. Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ;[|
"---------------------------------------------------------------------------------------.-į

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

METROPOLITAN
OPERA ATVYKSTA

SPORTAS

Velykos bus 4 d. ba-l 
landžio. Pasiuskit saviš-j 
kiams i Lietuvą keletą 
Litų per “Dirvą .

Tokį lio-1 
mes nerasim Lie-1 
Antras svečias — I 
Paderewskis. ga-

Clevelando Pavasarine Iškilmė del 
Metropolitan Opera Company, kuri 
matyt paliks kasmetinė, šįmet atsi
darys su nesulyginamu daugiu pir
maeiliu artistų, tarp kurių bus Gig
li, Tibbett, Nardones, Bori, Marti
nelli ir Basiola, ir pirmą dieną bus 
perstatyta “The Jest” ir Pagliacci”.

šis operos sezonas turi repertuarą 
i< dvylikos operų ir prasidės panede- 
lio vakare, balandžio 26 d., ir baig
sis seredos vakare, gegužės 5 d.

Nebus perdėta pasakius jog nie- 
1 kad dar pirmiau tokių prietikių isto- 
' rijoje nebuvo išlaikyta toks aukštas 
laipsnis ištisai, toks ekspertų spren
dimas ir permatymas parodyta vi
sais atžvilgiais — artistišku, muzi
kaliu ir dramatišku — apribotame 
skaičiuje didžių operų 
kiekvienas vaidinimas bus pilnutė- 

vuimi, bot taipgi muzikalūs ir 
bus visiškai

POŽĖLA IMTYNES LAIMĖJoĮ

Pereitą antradieni, kovo 9 d. [ 
Clevelandiečiai vėl matė smar-i 
kias imtynes, kuriose svarbiau
sia pora buvo Karolis Požėla su 
laukiniu Graiku, Steve Pappas, 
sveriančiu 205 svarus. Lietu
viai dar kaip gyvi tokio žmo
gaus kaip šis Graikas nematė: 
kada pasirodė scenoje su savo 
veidu visus net šiurpas perkra
tė: toks žiaurus kaip levas ar 
koks žvėris, ir kada ėmėsi dirb
ti išrodė kad jis Požėlą sudras- 

jkys. Publikoj nuolat girdėjosi 
riksmai kad jis paliautu daužy
tis, nes buvo žiaurus kaip go-

ir Lietuviai gali būti lygus ir!nesigailėkite tiems išgamoms 
net pcrvjršinti svetimtaučius. I naikint. Anot jo, jiems vieta

Kad Požėla yra tikrus savo'smėlyno tyruose, su braunin-
profesijos sportininkas gali pa-j 
liudyt ir Akrono Lietuviai, ku
rie patįs atvyko i Clcvelandą 
vasario 7 d. ir pranešė apie tai 
kad jį iššaukia King Fisher im
tis, ir Požėla sutiko atvykti kai 
bus proga, visai nepažindamas 
ir nežinodamas kas tas jo prie
šas do per vienas, kaip esti ir) 
su imtynėmis Clevelando.

tarpo nesiranda, po 
Jozavitas. (Nesūriai 
'‘jėzuitais’’). Trečias.

MAGI KO CEKANAVIčIAUS 
STEBUKLŲ VAKARAS

Kovo 6 
[ Clevelando 

i Lietuviu 
i naujo. Ir

d., subatos vakare, 
Lietuviai susirinko 

svetaine pamatyti ko 
susigrūdo pilnai kiek

'tik buvo galima tilpti.
Mat, tai buvo piagiko J. Ce- 

Clevelandą, kanavičiaus magijos stebuklų 
kitur jei sulauks vakaras, kuo daugybė žingeida

gaiš juos ten palaidot, kad dau
giau negryžlų.

Tai matot koks tas dūšių ga
nytojas ir kokius žmogžudiškus 
jausmus jis turi. Bet aš sakau 
tamistai, “strielčiau”, kas ki- 
(,'im duobe kasa tas dažniausia 
pats į ją įpuola. Turėjom mes 
čia atsiųstą keikūną Kun. Gar
mų, kuris visiems siūlė kartu
ves, ir dar tas nepraustburnis 
per teismus norėjo pasirodyt 
save nekaltu avinėliu, bet teis
mas peržiūrėjęs to kunigužio 
neteisingus apkaltinimus, “San
daros” redaktorių išteisino. Ir 
šis “strielčius” tokiomis pat 
pėdomis eina.

Po jo kalbos, iš publikos bu
vo duodama įvairus klausimai, 
kuriuos “strielčius” išvertės ant 
savo kurpalio atsakinėjo. Jis 
ant tiek norėjo pasirodyt gud
rus kad iškalno publikai prane
šė apie paklausimus, girdi, aš 
mokėsiu tuos paklahtsimus at
sakyt. aš žinau jiems žodžių 
užtektinai. Dagilis manė kad 
kaip savo Žemaitijos prastus 
parapijoms apdumia ir čia tą 
padarys, bet čia Amerikoje jau 
išanksto nereikia pasakyti kad 
suvarysi žmones į ožio ragą.

Po “strielčiaus” kalbos buvo 
aulai rinkimas, sumesta $209 
jam kulkoms gaminti. Biedni 
darbininkai parapijoms aukavo 
nežinodami kam ir ar tie pini
gai nueis kur geriau kaip tik 
į poros kunigėlių kišenius.

Po to sekė vyčių choro dai
nos, Birutės vaikų choro dai
nos vadovaujant A. Greičiui, 
Birutės choro vaikų šokis ir 
dainos, ant galo vyrų kvartetas 
dainos, po jų dainavo vyrų 
kvattėtSs, vaikučiai šoko “A- 
guonėlę”, ir ant galo uždainuo
ta Lietuvos Himnas, kuo ir už
sibaigė nei iš šio nei iš to išgal
vota “šv. Kazimiero arba Lie
tuvos diena’” Buvęs.

LIETUVIŲ DIENOS APVA1K- 
ŠČ10J1MAS

Kovo 7 <1. Lietuvių svetainėj 
(kodėl ne bažnytinėj?) įvyko 
taip vadinamos Lietuvių Die
nus (Sv. Kazimiero) apvnikš- 
čiojimas. Pirmiausia pasirodė 
bažnytinis choras, J. Cižausko 
vedamas, ir sudainavo Lietuvos 
Himną, po to kitas dainas.

Po choro sekė čižauskų due
tas.

Po to programo vedėjas per
statė kalbėti vietinį kleboną, 
Kun. Vilkutaitį, kuris po trum
pos kalbos perstatė jau pragar
sėjusi “auksaburnį”, “striel- 
čių” Kun. Dagili. Tas žmogelis 
kad jau prfidės savo juodosios 
armijos pagirti puodą barškint, 
išrodinėjo kad tik vieni kunigai 
visą Lietuvos valstybės darbą 
dirba, -o visi kiti tai, anot jo, 
tik ateina, savo vardą pasirašo 
ir dumia atgal i namus.

Man klausant to pagyrų puo
do išrodė “ni piat, ni dieviat”. 
Kokie tik keblumai ir blogumai 
Lietuvoj randasi tai esą pada
ryta socialistų ir Sandariečių 
arba Liaudininkų. Jie Vilnių 
Lenkams pardavę, kad Kun. J. 
Purickis norėjo pavogt sacha
riną tai tik socialistų sugalvo
ta šmeižtų opozicija.

Kada mes per šešis metus, 
sako, tiek mokyklų ir vienuoly
nų pristatėm, dabar tą visą no
ri socialistai ir Sandariečjai iš 
musų atimti.

Pirmoj savo kalbos dalyj tas 
“strielčius” sakė kad jų, “krik
ščionių”, 80 nuošimčių, yra ki
bai tvirti, o hiskutį pakalbė
jus jau jam pradėjo kelnės dre-j 
bėti kad ta saujelė, 20 nuošim
čių likusių, gali iš jų atimti 
viską ką jie turi. Prastas iš jo 
“strielčius”. ir turbūt jie visi 
tokie kad bijo mažumos.

Pasakojo kad jį čia atsiuntė 
Lietuvos kunigai surink kuo- 
daugiausia aukų apsigynimui 
nuo tų 20 nuošimčių.

“Strielčius” nupasakojo kad 
1920 metais jie siuntė čia kuni
gus pasiuntinius rinkti aukas 
sulaikymui Lenkų vis gilyn 
puolimo į Suvilkiją, ir Ameri
kiečiai gausiai aukavo; su jų 
dolariais pagaminę tokias kul
kas kad Lenkai gryžo do Var- 
šavy. o dabar, girdi, mus ir vėl 
užplūdo socialistai, aukaukite,

dramatiškos vertybės 
pilnai pravesta. Visas eiklius iš dvy
likos operų bus parinktiniausios ir j 
geriausios iš ilgo ir įvairaus New 
Yorko operų sezono.

Jau tapo tvirtai įsteigta tradicija 
Clevelando duoti savo pavasarini se
zoną didžiųjų operų puikiu fasonu. 
Suvaidinimui ir sudarymui viso to 
bus pilnas korpusas baletistų, pilnas 
orkestrą.’ ir choras; atsargiai išstu
dijuojama ir pritaikoma scenų gra-1 
žumas, kas tankiai reikalauja pieši-,]Vg koks stebuklas 
m«» nauju, taipgi dalyvaus visi pir
maeiliai artistui.

Didžiosios operos, kuomet jos su- J 
ruošiama pilnumoje ir suima geriau
si elementą ką tik galima gauti, pa- . va ore, 
lieka tikras ir žavėjantis atvaizdis 

; pažymiausiu ir dramatiškiausių gy-įbet tas dar atsikč 
I venimo momentų. Opera kuri nenu- n v_.
sitolina nuo pamatinio siekio ir pa-'• k’Sl ant x ozelos.
s-ikos jos tvėrėjo, ir sykiu atidengia pOy(-,]a ikišo jam i tarpkojį gal- daua, grožę, kalba per žmogaus jaus- ( - J - 1
mus tiesiog i sielą kiekvieno kuris vų ir iškėlė antru kartu sukti, 
randasi salėje. Ji pasiekia pamati-j.
nes gilybes kiekvieno, patenkina akį, , ir 
užžavi ausis ir sujudina jausmus.'i 
Operoj yra didaus gražumo ir išdi- | 
durno. Joje yra paprastumo ir toi- ]a )JUVO apšauktas pergalėtoju, 
sybes, ir ją supranta, jos nori ir mv- ; .
Ii kiekvienas. Tokias tai operas per-, ir nors reikėjo jiems imtis kas 
statys Metropolitan kompanija Clo- |, . . . .v . .. /-, •velandiečiams ši pavasarį. laimes, (111 sykius is trijų, Grai-

šią dešimts vakaru repertuoras tu- kaR ąuiė(ianlas anl »-rir,rlu pares dvi operas kurios yra naujos
New Yorke ir kurios bus pirmu kar-[sakė kad jis daugiau negali im
tu statomos Clevelando. “The Jest” i . ' , , ,
( Juokas), puiki jausminga Benelli’o i tis, nes perdaug sutrenktas. Su- 
drama su Giordano melodinga mu-[,.,)nlf : ■ • Gvni
zlka. kurio- dalykas dedasi Italijoje, P '01£ P*1C '° -,0 ^hninkol Giai- 
yra viena iš tu. “The Jest” pasiro- kai ir kiti ji trinti ir nuvedė 

! <lė įrankiu per kuri Tibbett tiktai da- i 
b.-srtiniu laiku galėjo atskleist savo Dilo scenos.

I artistišką gabumą panašų į Šnliapi- 
[ no. Šis jaunas Amerikietis kuris I 

i ■ /-i., .s__ pereita meta buvo širdingai sutiktaskurios Cit zelant leciam Į jjew Yorko publikos savo atvaizdi- 
ine-eidžios: nin-u Ford rolės “Falstaff” operoj,

[šį sezoną žavėjo žiūrėtojus savo gy- 
Žada apsilankyt' vu ir gražiu vaizdiąimu roles Nori.

;Jo vaidinimas šioje operoje yra di- 
...........s šį sezoną.

Požėlos sesuo ‘Don Kišntaš”, kurią Julės Masse- 
’ į net specialiai parašė šalianinui. yra 

i dainuos Lietu-j antra nauja opera. F i , 
ma jog Europoj Don Kišoto rolė vi
sada buvo šaliapino vaizdinama ir 
iis labiausia mėgsta ją ir žiūrėtojai 
ii myli toj rolėj, mažai ko daugiau 
reikia pasakyti išskyrus kad Cleve-1publika suriko 
landas matys tą operą tuo pačiu se-. 
zonų kaip New Yorkas.

“La Boheme” šį sezoną bus duo
dama su pažymiausias artistais ne
gu kitados kada. Gigli, Tibbett, Bo
ri, Mardones, Martinelli ir Basiola 
dalyvaus padarymui jos Iniopuikiau-

Jiedu daužėsi vienas kitą per 
48 minutas, kaip štai atsitiko 

t — Požėla 
(pagriebė nuilsusi laukini Grai
ką ir pradėjo sukti aplink gal- 

Po to trenkė į grindis, 
■ ir vėl puo- 
Bet čia vėl

ti daugiau jo vaidinimu, 
sutiko vaidinti 
verge, kovo 18

sekančiam kėl
ei.. tiems kurie 
ateiti, kadangi 
?.s. ir tiems ku

rie tik myli tokius vaidinimus.
Po Clevelando, 

kanavičiu. vyks i

kada dabar trenkė tai Grai- 
jau daugiau nesikėlė. Požė-

svetimtaučiams

magikas Ce- 
Detroitą, pas- 
, i kovo 18 d. 
: ivrstalymus 

Clevelando.

magiškais darbais, kurie žmo-i 
da- nes tik stebino ir vert? abejoti 

koncertų. iar jis tą gali padaryti be pagal
bos kokių nors paslaptingų dva
siu.

Jis darė įvairiausius stebėti- 
numus kazyrėmis. virvėmis, su-

SULAUKSIM NAUJŲ ARTIS
TŲ SU NAUJYBĖMIS

Iki šiolei turėjom Cleveland?' 
Chicagioeių ristikų, o dabar gal) 
sulauksime dar įdomesnių sve-Į 

čių. menininkų.
Jau susirašinėjamą su Cleve-) 

landiečiais. Detroitiečiais ir ki
tais del surengimo naujiems j 
svečiams vakarų. Tie nauji 
svečiai yra ve kokie: “Lietuvis j 
kas šaliapinas”, garsus Chiea-į 
gietis dainininkas P. 
balsas kaip sloniaus. 
są-da in įninką 
tuvių tarpe. 
Lietuviškas
bus pianistas, kokių beveik 
Lietuvių 
vardu M 
šykit su
užteks pasakius, Vavagaitis iš 
Dz.imdz.i-drimdziško teatro, ku 
ris vadinasi vodevilis. Kas yra 
Vanagaitis mes jau žinom.

Tos tris “gracijos” ketina 
aplankyti Detroitą, 
Pittsburgą ir 
pakvietimus.

Programą jie lipdo iš visokių Magikas. Cekanavičius tik 
“klasiškų” dalykų, pritaikintą padarė daug įvairių stebuklų 
šių dienų reikalavimams. Busi juoku publikoje, įvairiais sr 
naujo-moderniško “stailo” kon
certai, arba “imiteišSnas” 
bar prasiplatinusių 
žemaitiškai tariant,
“kur centai?” Matomai įžanga 
bus centinė, o ne dolarine. Ti 
kietų kaina nebus nei mažesnė 
nei didesnė kaip 99 centai. Kon- rištų rankų paliuosavimu, per- 
certai bus rengiami su šokiais.; mainymu vandens į vyną, ir 
Tęsis dvi valandas programai, vėl a 
o vėliau — .šokiai.

Koks turinis to programo ne
žinia. Gavę platesnių žinių pa
skelbsime. Reikia tikėtis svei
ko juoko, gražių dainų, piano,’ 
deklamacijų, ir tt.

Lauksime naujų “koncertam 
tų”.

Stogis. Jozavitas ir Vanagai
tis neuižlgo bus Clevelando sve- cijas, 
čiai. iriotišką.

Kitų kolonijų pritarėjams su- gė.
išrašyti galima adresu: A. Va-1 Kadangi daugelis dar jo ma- 
nagaitis. 6654 So. Campbell av„ giškų stebuklu nematė ir pra- 
Chicago, III. dėjo kalbėti jog dar turėtų bu-

vandens 
iš nieko padarė pni

[kilis didelius bukietus 
orą prileido paukščių, ir daugy) 
bę kitokių dalykų, kuo visu pu
blika tik stebėjosi ir laukė kas 
toliau bus.

i Jo programas užima suvirs
I dvi valandas laiko, vis su nau-
I jenybūmis. Pabaigoj 
kanavičins pasakė dvi

Kitos meno naujienos yra 
i kančios.
bus _

Po Velykų
su koncertu musų visų mylimo i (Iclis !iuotikis 
ristiko Karolio
O. Požėla, kuri
•, iškas,- Rusiškas ir Amerikoniš
kas klasiškas ir populiariškas 
danas.

Kaip teko patirti, J. Butėno 
koncertas bus ne balandžio vi- 

ųlurvj, bet apie gegužės pra
lėkti 1 .

pgi apie balandžio pabai-) 
gą Cleyelande susilauksim mu-| 
su plačiai žinomų Dzimdzių pil
name sustatė, ar gal dar ir pa
didėjusiam?.

Prof. Ce- 
deklama- 

vieną juokingą, kitą pat- 
ą, ir tuo vakaras pasibai-

Ekstra 1 Ekstra!

Kuomet pasako- kada Graikas 
norėjo užpulti 
nuvargusio, ir

Vienas vietinis ristikas, ku
ris buvo už referee pirmom 
dviem porom, Charles Fox, pa
šokęs pasisiūlė ristis su Požė
la. Jie matyt visi buvo susi
tarę, nes atėjo net neprašyti, ir 

jau nekėlė, Fox 
ant Požėlos, jau 
imtis toliau, bet 
kad to nereika-

Charles Fox buvo atsi
vedęs du savo vaikus, kurie ati
darant programą kumščiavosi. 

neapsakomai stebėjosi

Dar karta

Magikas Prof
J. Cskanavičius
vaidins Lietuviams
V E R C E

KOVO-MARCH 18D.
LIETUVIU SVETAINĖJE

6S3.‘> Superior Avenue Pradžia 7:30 v. vak.

TMD. 20-tos kuopos 
kimas atsibus kovo 16 
tradienio vakare, nuo 
vakare, Lietuvių salėje. Ger
biami nariai, malonėsit 

I rauti susirinkime visi, nes tu

rime svarbių reikalų aptarimui: 
ypač nepamirškit kad kovo mė- 

inesį turime visi atsilyginti 
'centru, užsimokėti visas 
[kestis užvilktas iš 1925 metų ir 
už 1926 metus 

užsimokėti
reikalauja musų konsti- 
ir visa 

Centro
vilkti per knygas per 

[visus metus tą mokėsti kurią 
i'TMD. nariai moka ir gali su- 
I mokėt i metų pradžioj.

Sekr. A. Smigelskis.

I ’i1.'s 
nes to

Alicija.
I varka.

Clevelando Lietuviai prašo Magi- 
ko J. Cekanavičiaus dar kartą vai

dinti magijos perstatymus

Taigi Magikas J. Cekanavičius duos 
dar vieną perstatymą, kuriame rodys 
daugeli visokių Naujų Magijos Stebu
klų "ir po parodymo Magikas atidengs 
tas paslaptis ir parodys visiems žiūrė
tojams kaip jisai tuos monus padaro.
• Taigi čia bus nepaprastas žingeidu
mas. Kurie ateisite tie pamatyite ir 
sužinosite tas paslaptis kaip Magikas 
jas daro.'
įžanga $1, 75c, 50c, vaikams 25c.

Kviečia visus RENGĖJAI.

Visi
Požėlos pasisekimu, bet pulke
lis Lietuvių suėjo į nusirengia
mą kambarį prisaųgoti kad per
pykęs Graikas Požėlos nesu
muštų. nes ten Požėla buvo no
nas tarp svetimų. Bet viskas 
pasibaigė gražiai.

Krunkaitis Sumalė Lenką
Jonas Krunkaitis, vietinisI

Lietuviu čampionas, ėmėsi pir- /ALN 1 ft.AL/JI’jDilV VilK.. DUHS klO-
daly-l'l'inoff” — šaliapin, Mardones, Tel- miltinoj poroj su Lenku, Young * Ulini nv

Subatoj po pietų norima pirmu 
kartu parodyt Clevelandui naują ar
tistę Marion Talley, ši jauna puiki 
artistė iš Kansas City, kurios pir
mas pasirodymas New Yorke kelios 
savaitės atp:al sukėlė didžiausi pasi
tenkinimą, vaidins Clevelando ope
roj “Ducia di Lammcrmoor”.

Metropolitan Operos Repertuaras
i Clevelando

cnairin-' Pradedant balandžio 26 d., operą 
(tvarka eis sekančiai:

d., an-' PIRMADIENIO vakare: 
Gigli, Tibbett, Mardones,

7:30 v.! “Pagliacci” — Bori, 
I Basiola, etc.

uel'. ANTRADIENIO vak.: “Boris Go-

“Jest" — 
Aida.
Martinelli,

va, Tokatyan, Louise Hunter, Wake
field, D’Anrelo.

TREČIADIENIO vak.: “La Gio- 
coida” — I.auri-Volpi, Ponsellc, Da-1 
nise. Marion. DeLuea.

KETVIRTADIENIO vak.: “Romeo 
su I et Juliette” — Bori, Giffli, Wake-

I field, Didur, DeLuca, Rothier, Dalos-1 
mo-;Sv.

PENKTADIENIO vak.:
- Martinelli, 

.. Rothier.
; ŠEŠTADIENIO popietj: J^Lucia ^li 

mėnesi. I Lammermoor” - ?? 1 "
Laca, Lauri-Volpi. Mardones.

ŠEŠTADIENIO vak.: “La Bohe- 
me” — Gigli, Scotti, Bori, Guilford, j 
Mardones, Rothier.

•‘Cavaleria Rusticana” — Ponsellc, nan SU Bulgari!, Beloit.
I Tokatvan.

. PIRMADIENIO vak.:
— Galli-Curci, DeLuca, 
kefieled.

ANTRADIENIO vak.: ..... ,
chotte” — Šaliapinas, ir kiti Metro-, 
politan nariai.

TREČIADIENIO vak.: ___
Ponselle. Martinelli, D’Angelo, Mar-; 
donos, Clausseen, Paltrinieri.

Taigi Clevelandas vėl gauna progą į

I J .1 .A 1 .
et Delila” — 

Bukit malo- j. 5?!?.'!
kovo

organizacijos 
vaklvbai juk

LINKSMA NAUJIENA
CLEVELANDO LIETUVIAMS. .

i Jėzaus Gyvenimas ir Jo Kančios
Rodoma paveikslai nedalioj, Kovo I I

Abelio salėj, 7017 Superior avė.
Pradžia lygiai nuo 3 po piety.

Mieli Lietuviai, visus kviečiame at
eiti Ir pamatyti ar Jėzus prisakė ei- 
ti Velykinės, pamatykite jo ■’— 
stebuklu, tai jūsų geriausia 
o tai bus rodoma dovanai.

Kviečia T. B.

Gotch. Pirmą syki Krunkaitis 
savo priešą paguldė į 9 minu
tas. bet antrą sykį Lenkas jį 
pabloške į minutas. Tada 

'reikėjo jiem imtis trečią kartą 
“Samson ^ad vienas kuris laimėtu du sv- Mardones,

kiu iš trijų, kaip imtynių tvar- 
la./ pupieij. Luciu 'ii . .... _ , TZ , .
— Marion Talley, De:reikalauja. Dabar Krunkai

tis paguldė priešą į 6 minutas.
Antra pora buvo Chris Jor

Jiedu 
“Rigoletto”ikovo-i° "nna smarkiai, bet po 

Teh-a, Wa- 31 minutos Jordan Bulgarą pa 
“Don Qui- guldė. Jiedu ėmėsi tik vieną 

i syki.

Jus
Galit

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie- 
natinj skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25. 
Wet

I AwferStrop 
Razor

—Išsiaštrina Pats

“Aida1 Nekurie ristikai užvydėdami 
i Požėlai pradėjo jį niekinti ir 

pasigerėti puikiausiomis New Yorko įsakyti kad jis ne ištikrųjų ima- 
operomis ir artistais. Clevelandas ir I . . 
Atlanta yra UL !______ _____
Suv. Valstijose kuriems tenka laimė. , 
girdėti Metropolitan Opera kompani-1 ‘ 
ją, todėl reikia tik nepraleisti pro-i tikai dar nei vienas neatsilaikė, 
gos. Pereitą metą atsidėkodami už 
atsilankymą Clevelandiečiai užpildė 
auditoriją po aštuonis tūkstančius 
ypatų kas vakaras.

lusutis. Clevelandas iri ... . .. . .. ...
tik vienatiniai miestai j 51, bet patįs bijo papulti po JO

Iš kitur atšaukti ris-

daug | y 
proga, i X

S. S.IŽ

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kambairus naujau
sios mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbe atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an
trašu: < (36)

1386 EAST 65TH STREET

ką musų sportininkai, visa pub
lika, .gerai patyrė. Prie tų už- 
vyduolių atsiranda ir kiti pliur

pipikai kurie vargina savo liežu- 
į'vius visai bereikalingai. Jiems 
¥ noris kad ktų tautų žmonės bu

tų 
tu

Ą

•{••J**WH**M*^**W**l*,»w},*}**J,,i**J**W*,lM?**5^»<*b4**i*

tvirtesni ir Lietuvius paris- 
arba pralenktų kitose sporto 
dailos šakose. Tai yra že

mas darbas savo žmones nie
kinti ir neturėti gana proto kad

ir

Muzikališkas Perstatymas Clevelande
“Mirtos” Choras stato scenoj

Operete “Sylvia”
Nedėlioj, Kovo-March 14 d., 1926 m.

Slavų Auditorijoj, 6417 St. Clair Ave.
Durys atsidarys 3:30 vai. po pietų. Lošimas prasidės 4:30. Po loši

mui bus šokiai prie zero's muzikos.
Gerbiami Lietuviai! Operetė “SYLVIA” yra tai vienas iš puikiausiu 

veikalų, 'turis dar nebuvo statomas Clclveiande ir mažai iš Letuvių kas yra 
matę, todėl kas mylit daile atsiiankykit, užtikrinam kad nesigailėsit.

“MIRTOS” CHORAS.

t 
$

TT_ ’AįDUOKIT IŠVALYT PAVASARINES o ROSEDALE DR(PANAS DABAR!
flrv PlaanintT Pn Skabiausia aptaisyt tas kurios reika- 
Ulj UluOlilII^ uUiJlauja naujų pamušalų. Mes turim 

Rand. 7906 jekstra numažinę, kainas per VASA- 
C. F. PETRAITIS, Prop. * RI° ir KOVO mėnesius. Turim po- 

A .-r, įpierlnių maišų, sudėsim jūsų aptai- 
b/U- bupenoi Avė., Jsytas ir išvalytas drapanas į maišus, 

apsaugos nuo apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

Atdara vakarais iki 8 vai. .....


