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SMARKUS LIETUS PER KELIOLIKA DIENU 
UŽTVINDINO UPIŲ SRITIS SUNAIK1- 
NAUT DAUG KAIMŲ IR MIESTELIŲ.

Kaizeris Kaltina Prez 
Wilsona

Pasi-

Transylvanijoj, Vengrijoj ir Rumanijoj Žuvo 
500 iki 1,000 Žmonių ir Daug Turto.

nuo

PENSIJOS ĄNGLIJOS i ATSTATĖ SOSTO
NAŠLĖMS ĮPĖDINI Naujos Mulkintojų Sąjungos

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

BAISIOS TVANO
SĖKMĖS

PA-

Bridgeport, O. — Po devy
nių mėnesių stovėjimo pradėjo 
dirbti Duncan-Wood angliaka- 
sykla. Joje turi darbus 350 
darbininkų.

New Lexington, O. '— Wilb- 
ren angliakasykla, neveikus per 

( aštuonis metus, pradėjo dirbti. 
Joje dirba 100 darbininkų. Ke
lios kitos kasyklos šiame dis- 
trikte atnaujins veikimą.

Macao, Chinijoj, sprogstan
čios medegos dirbtuvėj ištikus 
eksplozijai užmušta 40 darbi
ninkų ir 50 sužeista.! Visi už
mušti ir sužeisti yra Chiniečiai, 
daugiausia moteris.

Ceverykų išdirbystė Suvie
nytose Valstijose bėgyje 1925 
metų ėjo geriau negu 1924 me
tais. Pereitais metais išdirbta 
apie 324,000,000 poros,.-arba 11 
milijonų porų daugiau negu 
1924 metais.

Akron, O, — Du darbininkai 
sutiko mirtį nuo nuodingų ga- 
zų budavojamoj naujoj 
minėj rynoj ant

Pensecola, Fla. — Dvylika 
vyrų užmušta ir dešimts sužei
sta eksplozijoj smalos ir terpu- 
lino dirbtuvėj.

Detroit. — Automobilių iš
dirbėjai tiki kad bėgyje 1926 
metų bus išdirbta apie keturi 
milijonai automobilių Suvieny
tose Valstijose. Automobilių 
išdirbėjai tiki kad per 1926 me
tus šalyje bus gerovė, darbai 
ir bizniai eis gerai.

Gelžkeliečiai nutarė palaukti 
su reikalą virpu didesnių algų iš 
kompanijų iki pereis,dabar pa
duotas kongresui naujas darbo 
įstatymas. Tas bilius bus per
svarstytas apie pabaigą sausio 
mėnesio ir pradžią vasario.

Amerikos darbininkai, 
tistikos žiniomis* Suv. Valstijo-1 
se 1890 metais naudinguose 
darbuose dirbo už mokeštį 34.7 
nuoš. 
1890 
38.3 
1920

pože-
Havįkins avė.

is

vandenis

ir upės 
Belgijoj 
jau -at-

Vo-

ma-
kur 

nebu- 
Daug

Londonas. — Baklwino val
džia įkūnijo ką pradėjo vvkin- Rumunijos karalius išsižadėjo 
ti MacDonaldo valdžia — mo- savo sunaus Karolio ir panai- 
kėjimą pensiją Anglijos 
lems ir našlaičiams.

Apskaitliuojama 1 Ų ____
tiniu laiku jau yra 174,000 na- trankosi po Europą.
šlių ir 275,000 našlaičių ku-'sykiu neteko teisių prie 
riems pensijos prasidės mokė- kada apsivedė su duktere 
ti. Į Moldavijos profesoriaus.

Pensijų mokėjimas yra dalis'kui, perskirtas su ja, m
Anglijos programų reikalaujan-'su Graikijos kunigaikštyte ir stant, pradeda nerimti iki šiol't varkoje, 
čio apdraudimo darbininku nuol rodės kad viskas pasitaisys, j pavyzdingoj sutartinėj sutilpę Į įdomu.

(bedarbės, ligos, senatvės ir mir-i Dabar jis paliko savo namus iri prie vieno ragaišio
Į ties, ir liečia abiejų lyčių dar-1 trankosi po Italiją, ir sakoma Negryna sąžinė kamuoja, i.

uždirbančius mažiau] susidėjo su kokia ten Itale ir|čia nieko negelbės jokio Ožeš-
metus, arba išviso 15 pranešė tėvui kad atsižada sos- kienės disciplina: 
darbininkų. ■ to. Teisės prie sosto pereina ti naujų rinkimų diena, atskai-

1 jo sunui gimusiam iš Graikų tomybės ir teismo diena prieš
į kunigaikštytės, kuris dabar Lietuvos visuomenę ne vienam 
Į yra keturių metų amžiaus. Į toliau numatančiam kademui 

ima įvaryti nebe juokais bai
mę.

Stoti prieš visuomenę tokio-

Bucharestas, Rumanija.
Kaunas, 

mokratų šeimoje kaž-kas 
naš- kino jo teises prie sosto po tė-į tvarkoje. Nereikia

vo mirties. Karolis, 32 metų'akylumo pastebėti 
kad dabar-;amžiaus, losią palaidūno rolę ir šniūras kuris iki šiol rišo visas; 
__ ,__ ___ . ... Jis pirmu tris gimines: Krikščionis-De- ir

Doorn, Holandija. 
kalbėjime su laikraštininkais 
buvęs Vokietijos kaizeris Vii-j 
helmas kaltina buvusį Suvieny-. 
tu Valstijų prezidentą Wilsonai .

, , .. I bininkuskad tas turėjo ambiciją būti 
atmintas istorijoj ir užtai įsi
kišo Europos kąran. Wilsono1 
“Keturiolika Punktų" buvo tai-: 
kyta padaryti pasauli saugų:Pagrobė 27 Tonus Nar- 
demokratijai, sako kaizeris, bet i kotiku
šiandien didžiausias tarptauti-į Geneva £" praėjusius 
nis klausimas yra kaip padaryti^ nlčnesius AnfflijoS( Aus. 
pasauli saugu nuo domokrati-! , ■ Vi, . ...1 i trahjos, Kubos ir Holandijos
J ( valdžios sugavo ir atėmė suvirs

$1250 į 
milijonų

Krikščionių-De-| jakuris”, ir tikrai federantas 
ne- Kardišauskas, kuris su savo fe- 

ypatingo de.racija Vilkaviškio apskrityje 
kad tasai nebegali ir pasirodyti.

Tai šitokie jie “mažažemiai” 
o______ ________  __ “naujakuriai”. Užtat visi

sosto mokratus, Ūkininkų Sąjungą ir yra tikri ir pagarsėję federan- 
viono Darbo Federaciją į vieną maz- tai. Jei jau tokie išsiųsti į 
Pas- gą pradeda suglerti. Lyg pe- svietą misijonieriais tai tikrai 

apsivedė. lės sutrešusiam laive prieš skę- federacijos karalijoj ne viskas 
Bet tai mums ir ne- 

Musų pareiga įspėti 
vodovai. | visuomenę kad ji laiku pažintų 

ir kas yra tie nauji pranašai, ku
rie naujais rubais pasipuošę ir 
kitas kaukes užsimovę ateis 
žmonėms galvas muilinti.

z “L. ž.”

bosianinan-

Revoliucija tarp Žydų
New York. — Garsus žydų 

veikėjas, rabinas Wise, pirmi-

Susisiekimas Eis per
Kauną

Maskva. — Tarptautinėj ge-
tiesio-

152,0'00 svarų gatavo ir neapdir- j ninkas Palestinos fondo, kalbė- 
Popiežius Įvedė Naują bto opiumo, 765 svarus heroi-’ damas andai išsireiškė kad žy- 

no, 433 svarus kokaino, 1,630, dai turėtų paimti Kristų savo 
svarų morfino ir mažesnes da-. pavyzdžiu, už ka dalis žydu su- Didžiausionns ce-L. , . . . . . ., ,Į u.s etero, kloroformo, candu ir kilo prieš jį ir apšaukė eretiku 
hašišo. Tą visą nuodingą ta-|įr neištikimu Žydų tikėjimui, 
vorą pardavus butų susidarius! Kilo dideli ginčai. Wise net 
$2.500,000 suma.-j iki tie vais- padavė rezignaciją iš Paic. 
tai pasiekia sunaudot ojus, jų Inos fondo. Bet galinus prieita 
verte paprastai jau buna 2,000Į prie aiškumo ir Wise liko vėl 
nuoš. didesne negu juos atsiei- fondo pirmininku, 
na pagaminti.

Tų nuodingų vaistų platin
tojai nežiūrint tokių nuostolių 
vistiek juos platina, nes pada
ro gerą pelną.

Šventę

Paryžius. — Pranešimai 
Budapešto, Vengrijos, sako jog 
tarpe 500 ir 1.000 ypatų žuvo 
tvanuose Transylvanijoj, ryti
nėj Vengrijoj ir Rumanijoj.

Tikrai nežinoma skaičiaus vi
sų žuvusių, nes vanduo dar te
besilaiko užlietose vietose. Bet 
tikrai manoma jog bus baisus 
žuvusių skaičius ir milžiniški 
finansiški nuostoliai.

Paryžiaus gyventojai arti li
pęs Seino išsikėlė toliau, bijo
dami kad po nakčiai 
pakilę neužkluptų.

Prancūzijoj kanalai 
tebėra pakilusios, bet 
ir Holandijoj vanduo
slūgsta. Taipgi atslūgsta 
kieti jos ir Lenkijos upės.

Daugiausia žmonių žūsta 
žuose kaimeliuose ir ukėse 
apie vandenų užpkidimą 
vo jokio persergėjimo,
mirė nuo bado ir šalčio, išbėgę 
iš namų, belaukdami pagalbos.

Reinlande. Vokietijoj, aptvi
no daug miestų Reino upės iš
siliejimu, nunešta daug namų, 
ir viename mieste 15.000 žmo
nių liko be pastogės.

Reinlande nuostoliai apskai- 
tliuojama apie 25,000.000 mar
kių. Bedarbių Koblenze pasi
darė apie 60,000.

Belgijoj prigėrė 25 žmonės, 
bet šiaip nuostolių padaryta už 
daug milijonų frankų.

Holandijoj užsemta laukai po 
desėtkus mylių, daug gyvulių 
prigėrė, daug matyt kitokių ne
malonių tvano apsireiškimų.

Holandijos užtvinusias sritis 
aptyrinėjo laikraščiu korespon
dentai perlėkdami orlaiviu.

Lietus tęsiasi 
čių.

Anglija irgi
Kadangi lyja

*1- I 1 • v •dienu, žemesniu

Roma, 
remonijomis šv. Petro bazili
koj popiežius Pijus Įvedė naują 
religišką šventą užvardintą 
“Kristaus Karalystė”. Ta šven
tė, anot popiežiaus, bus primi
nimui sykį metuose krikščio
nims jog Kristus yra žmonijos 
karalius. Popiežiaus ceremoni
jos įvedančios tą šventę tęsė
si keletą valandų.

mat naujas būdas pasi- 
pinigų “Kristaus karaly- 
palaikymui.

Vėl 
rinkti

Suktas Kunigaikštis Pa
kliuvo Į Spąstus

Budapeštas, Vengrija. — Su
imta kunigaikštis Ludwig Win- 
disch-Graetz, kuris prisipažino 
rengime milžiniško klastuotų 
pinigų suokalbio. Tame darbe 
įpainiota daugelis žymių Veng
rijos žmonių. Jie buvo bedirba 
30.000,000,000 frankų notas, 
po 1,000 frankų vienoje notoje.

Suimta policijos prezidentas 
ir ]<aro ministeris sąryšyje su 
tuo suokalbiu.

Apskundė Amerikos 
Sekretorių

nors Mizra- 
įchi organizacijos žydai balsa- 
• vo prieš jį.

Nors kitiems Žydams pasi- 
j rodė kad jis skelbė paimt krik- 
jšč.ionišką tikėjimą, bet kiti su- 
, prato jog tai buvo tik palygi
nimas, bet niekados ne pirši- 

•mas kitos religijos.

Washington. — Grafienė Ka-i 
rolyi iš Vengrijos patraukė Į 
teismą Suv. Valstijų Sekreto-i 
riii Kellogg 
jis Įsakytų 
išduoti jos vyrui viza įvažiuoti į sindikato 
į Suv. Valstijas, 
rolyi neįleidžiamas i Suv. Vals
tijas del politiškų priežasčių.

1 Gaudo Narkotikų Pla- lonijas užsieniuose.

se pozose kokių iki šiol Krikšč.- ležinkelių konlerencijoj 
Demokratų blokas laikėsi, ir su I pb'iam susisiekimui tarp laka
tais pačiais vardais kuriuos, 
deja, turėjo progos atmintinai 
išmokti kiekvienas pilietis — 
ne kokios perspektivos 
so.

Todėl susiprasta dar 
to persirėdyti, naujas

'uAirfeti. ’ Visai nesekai1 iarA 
įkurta taip vadinama “Lietuvos 
Katalikų Sąjunga”. ši sąjun
ga pradžioje labai atsargi. Vie
šumon rodoma dar tLl< penki 
žmonės, vedami vieno praloto. 
Tai. taip sakant, tie kurie pasi
rašė po įstatais. Įstatuose pa
rašyta kad ta sąjunga dalyvaus 
Lietuvos kultūriniame, ekono
miniame ir politiniame gyveni
me, darbo plotą turės visą Lie
tuvos teritoriją ir Lietuvių

tesišyp-

išanks- 
kaukes

rų Europos ir tolimųjų rytų 
Įvesti vyriausia kryptis nusta
tyta per Kauna ir Rygą. To- 
l.iu budu neišsipildė Lenkų vil
tis ta susisiekimą nukreipti 
per Varšavą.

Italijos 
mą kad 
menybė 
prekėms 
rubežių.
baudžiami.

; vaidziA išleido įsaky-
visur butų duota pir-

Italijoje išdirbtoms
prieš Įvežamas iš už-

Nepildantieji to bus

ko- i;

Jus
Galit

tinto jus is šito visa matyti kad 
a naujas apsiaustas po kuPrasidėjo areš- 

tarptautinio [riuo turės perbėgi Krikščionių- Į 
'Demokratu partija ar jos dalis. 
Į Pastaromis dienomis gimė 
dar vienas “krikščlionių” vai- 

taip vadinama “Maža-

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

$1 iki $25.

Vdet
-TuttrStrop 

Razor
—IšsisStrina Pats

savo 
nele

reikalaudama kad Chicago.
Paryžiaus konsului’tai ir gaudymas

narių kurie šmuge- 
Grafas Ka-: liuoja ir platina nuodingus vais- 

” ’ ! tus ir veikia tarp Vokietijos, 
i Turkijos ir Amerikos. Suimta S*IIS — 
i tūlas W. Mouzakiotis ir Dr. J.'žemių ir Naujakurių Sąjunga”.

Keista Meiliška Trage- pioses. Manoma kad po vieno'§ją sąjunga įkūrė patįs žy-Į:Į 
miausi Darbo Federacijos šu-lĮI 

Darbo Federacijos va-;ii
I i!Raulinaitis, kitas dak-jil 

Ruginis. Kauno “Sau- i| 
mokytojų seminarijos di- h 

Seimo Įj 
“nau- [I

Manoma kad po vieno] šią sąjunga įkūrė 
namu katakombose esą paslėp-Į 

: (a $2,000,000 vertės narkotikų 1 į^. . 
(atgabentu iš Konstantinopolio, i _ das Dr. 

taras K. 
lės” 
rektorius, V. Kasakaitis. 
narys, anot “Lietuvos”,

šešias.le-j
moteris,,
metu už- _w. . , _

; jri Džiaugiasi kad Duktė
Peršauta

Chicago. — Apie
I šimts metų amžiaus 

ri turėjo meilužį 12 
re jaunesnį, susitarė ir nu-, 

j žudė savo vyrą tikėdama apsi-j 
su tuo jaunesniu vyru, 

po žmogžudystės jie liko dasi ligoninėj peršauta mergi- 
jurų-suimti. Tos moteries vyras na, kurią peršovė jos meilužis: 

užpul- buvo 65 metų amžiaus. Į ir paliko. Jis esąs f'hk-agos' 
mies-, Moteris susitarė su savo mei- plėšikų gaujos narys. Mergi- 
perlų lūžiu atvilioti jos vyrą į vieną nos tėvai sužinoję kad duktė 

inamą ir ten jį užpulti ir užmuš- peršauta, prisiuntė iš kito mie-!
į ti. Taip ir padaryta. sto telegramą, sekantį: “Moti-'

Amerikos Liuosybės Varpas Radus lavoną, tuoj imta ty- na ir tėvas džiaugiasi. Tu tu-'
Philadelphijoj šįmet sutinkant rinėti jo moterį, paskui susek-. rėjai senai būti nušauta". •
naujus metus skambėjo pirmu ta 
kartu po. 90 metų. Šįmet jį ta 
skambinta dėlto kad sukanka ir I 

zeppelino Shenandoah 150 metu nuo Suv. Valstijų ne- 
-_ * . „ _ i ■! 1 1 lt ■

jau pora savai-

tvano paliesta, 
jau penkiolika 
vietų gyvento

jai pradėjo rinktis daiktus ir
rengiasi skubiai pasišalinti iš 
vietų kur gali vanduo pasiekti.!

Jurų Plėšikai Meksikos 
Pakraščiuose

Meksikos valdžia pasiuntė: vesti
visą savo karišką laivyną gan- bet 
dyti Chinus ar Japonus 
plėšikus Pacifike, kurie 
dinėja pajūrio žuvininkų 
telius, ypatingai gaudo 
žvejotojų laivus.

Rock Island. 111. — Čia ran-

visų šalies gyventojų; 
m„ 37.2 nuoš.; 1990 m., 
nuoš., 1910, 41.5 nuoš., 
m., 39.4 nuoš.

Gyventojų skaičius S. Vals
tijose 1920 metais buvo 105,- 
710,620. Darbuose dirbo 41,- 
614,248. Tas yra 39.1 nuošim
tis šalies gyventojų.

Lenkijos bedarbių skaičius 
žymiai padidėjo. Dabar įre
gistruota 261,830 bedarbių.

Niekas Nekaltas Žuvi
me Zeppelino

Washington. — Po ilgų tyri 
nėjimų ;
ir 14 ypatų žuvinio priežasties, ! priklausomybės paskelbimo.
prieita prie išvedimo kad tarne]
niekas nebuvo kaltas; tai buvę 
auk.i naujai vystomo dalyko, 
■> visokiuose naujuose bandy-

■u:-se daug gyvasčių žūsta.

Per Naujus Metus Suv. Vals
tijų prezidentas Coolidge pasi
sveikino su 3,133 ypatomls nt- 
silar.kiuskiiLs pas jj.

ir kiti. Po nužudjTno y.ro Tas vyras pirmiau gyveno 
sene dar rengėsi apsivesti (su jos sesere, bet persiskyrė, o 

gyvuenti su tuo jaunu vyru, tėvams nepatiko toks žentas už
i tai kad pasirodė niekšas. An- 

Prezidentas Coolidge prašo trai dukterei susiplakus su juo,
Kongreso paskirti $50,000 Suv. tėvai ją pasmerkė.
Valstijų delegacijai .jeigu nori---------
kad Amerika butų atstovauja,- . Cincinnati, O.
ma Tautų Sąjungos šaukianjoj! Įpainiojo gusikas, ir jis gav i 
nusiginklavimo konferencijoj, |.;.j melų kalėjimo.

•'DIRVOS" AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J LIETU- 
VA GERIAUSIAIS BUDAIS IR PIGIAUSIU KURSU, 
LITAIS, DOLARIA1S, IR PERSIUNČIA TELEGRA
MŲ KAM KEIKIA. TAIPGI DARO ĮVAIRIUS RAS- 
TUS-DOKUMĖNTUS REIKALINGUS LIETUVOJE.

vieną pRfiik'-
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BROOKLYN, N. Y.
Babravičiaus Išleistuvės

Sausio 31 d., Academy of 
Music saloje. “Vienybė” ren
gia
tuvių koncertą, kadangi Bab
ravičius rengiasi išvažiuoti į 
vakarines valstijas.

LONDONAS, Anglija
Pastaram laike čia gimusi 

Lietuvių jaunuomenė šiek tiek 
pradėjo susiprasti ir susilaiky-

artistui Babravičiui išleis-i ti nuo ištautėjimo.
Po nesenai atgaivintos drau

gijos “Rūtos” ir jaunuomene 
šiek tiek pažengė pirmyn, nors 
visai lėtai; mat “Rūta” tai jau
nuomenės draugija, kuri pas
tarais laikais dažnai laiko susi
rinkimus įvairiems pasikalbėji
mams, ir kaip galint pritraukti 
daugiau jaunuomenės prie “Rū
tos” bei kitokiais tikslais.

Tačiau toli gražu didele dau
guma jaunuomenes nesirūpina 
tautyste, nors sulyg amžiaus 
man rodos yra ir tokių nemažai 
kurie supranta kas tai yra tau
ta. Bet ilgainiui, kaip pasiro
dė iš jaunuomenės pirmųjų vei
kėjų, ištautėjimas gali žymiai 
sumažėti ar suvis išnykti.

Kiek čia gimusios musų jau
nuomenės randasi sunku suži
noti, vienok čia randasi Lietu
vių jaunuomenės apsčiai abiejų 
lyčių, jau neskaitant provinci
jų jaunimą.

Nekalbant apie kitus darbus, 
jau kelios savaites kaip odų. 
įvairių žvėrių kailių darbai ne 
kaip eina, vieni dirba, kiti ne. 
kurie ir turėjo pastovius dar
bus prie minėtų darbų (čia kal
bu apie Lietuvius). Tačiau gir
dėjau kad vieno žydo odų dirb
tuvės darbininkai sustreikavo, 
del kokių priežasčių nesužino
jau, 
ba.

Pocienė Amerikoje
Gruodžio 21 d. laivu “Majes

tic” sugryžo iš Lietuvos daini
ninke Ona Pociene, Chicagietč.

Ona Pocienė yra Lietuvos 
operos artistė ir tik laikinai at
vyko Amerikon atlankyti savo 
gimines.

Kartu su Pociene sugryžo iš 
Lietuvos p. Nausėdiene, 
Chicagietč, garsi iš seniau 
rikalų veikėja.

Brooklyne gauta žinių 
trumpoj' ateityj žada
Amerikon A. Smetona, buvęs 
pirmutinis Lietuvos preziden
tas, ir Prof. A. Voldemaras.

Kor.

irgi
klc-

kad 
atvykti

SO. BOSTON, MASS.
Petrausko Koncertas

Po beveik poros metų, šią 
koloniją aplankė su koncertu 
kompozitorius Mikas Petraus
kas, kuris pirm išvažiavimo į 
Lietuvą čia keletą metų daug 
darbavosi ir pakėlė Lietuvius 
dailės srityje.

Koncertas įvyko gruodžio 27 
d. Gerb. Petrauskas sudaina
vo daug gražių dainų, kurios 
kitos visai dar čia buvo negir
dėtos.

Pasirodžius kompozitoriui 
scenoje, publika„sytifco jį giau- 
smingų delnų plojimu.

šalip paties Petrausko, dar 
dalyvavo šie artistąi-asistentai: 
Veronika 
soprano, 
bassas, 
pianistė.

Koncerto surengime darba
vosi gerb. Petrausko vadovau
ta draugija “Gabija”.

“Gabija“ įteikė gerb. Petrau
skui didelį gražų gėlių bukietą.

Koncertas pavyko 
gerai, publikos 
rių šimtų.

Negerai tik 
pasitaikė būti
parengimas bažnytinėje salėje, 
kas publiką suskaldė.

Svečias.

Putvinskaitė-Balkus, 
Juozas Navadauskas, 

Emilija Tataroniutė,

buvo

kad 
ir

visapusiai 
virš ketu-

tą vakarą 
“Dzimdziu”

Už $3 pralinksminsi t visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Skausmas? Kur?
Atminkit! /

YRA GERAS NUO
1 Reumatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvčjimo
6. Skausmo Šonų, Krutinės ir 

Pečių.
7. Apsideginimo ir Žaizdų.
S. Apsaugojimo nuo Uodų.
o. gliaudančių Muskulų.

JO. Apsaugojimo nuo užnuodija
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
drėskimo, ir tt.

Kaina 35c 65c. ir $1.25
Del patarimų arba knygutes ra
šykit į
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

K. ŠIRVYDIENĖS PA-! neturim; sutikom senų pažįš-| 
tumų, jie jau buvo smagus nuo 
“valstybinės”, gražiai pasikal
bėjom, ir traukėm namon. Die
na buvo labai šilta.

Parvažiavom dar anksti, tai
gi buvo laiko nueiti miškan pa- 
siuogauti, pasigrybauti. Vaka
re susirinko apie mus visi dau
giausia Lenkiški poneliai kokie 
tik buvo, kalbėjo daugiausia 
“poniškai”, matyt jiems 
sekas toj kalboj.

Liepos 18 diena graži, 
važiavom Pakriaunio

TYRIMAI LIETUVOJ
Liepos 16 d., ketvirtadienis, 

tai Obeliuose turgus. Bet bu
vo labai mažas, nes jau rugia
pjūtė, visi skubino pjauti ru
gius, vieni neturi duonos ir ne
nori pirktis, nes labai brangi. 
Inėjom vienon aludėn, ją užlai
ko Lietuvis. Išsigėrėm labai 
skanaus alaus “Ragučio”, pasL 
pirkom vėžių, nes tai buvo nau
jiena, kadangi Amerikoj tokių

geriau

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigĮ

DIDELIS SUSIŽINGEI-
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Ten daug ir Lietuvių dir- 
Kaip ilgai streikas tęsis 

nežinia. Darbininkai rodos pri
guli prie -unijos ir gauna iš uni
jos pašalpą j savaitę 21 šalin- 
gus.

nizatorius, biznierius ir au
kaudavo šimtais ant Lietu- ' 
vos reikalų. Jis iš didelių 
darbų visuomenės labui 
miršo ir apsivesti, o kai 
liau užsinorėjo vest tai 
galėjo šonkaulio rast, 
visos mergaitės kurios prie 
jo augo, užaugo ir- paseno 
ir jam netiko.

Tas kelias ką eina tarp 
Pakelčio ir buvusios Kra
nausko vietos, buvo pilnas 
užgyventas Lietuviais iki 
pat marių; iš jų kiemų ir 
namų skambėjo dainos, ar
monikų ir klarnetų garsai, 
stiklų žvangėsis, bačkelių 
dundėsis, butelių žvangėsis,' - 
ir paskui kliksmai, riksmai, 
keiksmai, ant galo pasiro
dydavo policija, ir vėl vis
kas aprimdavo.

Į Paskui patraukėm kelis 
žingsnius Į rytus ir atsidū
rėm prie kitų mūrų. Ir iš
girdau dvasią pasakojant:•

— Čia yra likučiai palo
vių kur kitados gyveno di
džiausias šios sodybos ka
pitalistas Bartoševičius, o 
apačioj buvo jo bankas, ku
ris turi ilgą istoriją, apie 
kurios pabaigą tu žinai ge
rai. Šis bankas irgi prasi
dėjo iš kelių dolarių, paskui 
išaugo į šimtus tusktančių, 
ir kada jį apspito Žydai ir 
išaugino į daugel milijonų, 
Bartoševičius sumanė kad 

jlaikas nuo Žydų pabėgt, ba 
bus blogai iš visokių gišef- 
tų. Ale atsirado vienas drą
sus ir didelis vyras vardu 
Mulidlis, kuris pasidrąsino 
su Žydais gišeftą varyt, ir 
kada Žydai ėjo prie ban- 
krųto jis norėjo išgelbėt 
juos, s'ako, su vargonų pi- 
nigaiš’.'-'''" ''

— A, tai turbu't dėlto ir 
po šiai dienai Lietuvių baž- 

I nyčia nesulaukia vargonų, 
se, už ką karčiamninkai ir !_ sakau aš.

— Taip, ir turbut iki sud- 
nai dienai vargonų nesu
lauks, — sako Dvasia.

Ir praoėjom eit toliau.
Kitą sykį pasakysiu dau

giau.

= c GERB. Q f
| ^Spragilo kampelio^ |
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pačiomis, patamsėję laike 
krutančių paveikslų rody
mo; čia Alaburda tankiai 
su saivo gaspadine prasėdė
davo kai neturėdavo kur 
kitur eiti. Ši vieta buvo di
džiausia Lietuvių pasilink
sminimo vieta, ba į miesto 
teatrus buvo toli ir bijoda
vo eiti kad nepaklystų.

Einant toliau, priėjom 
didelius murus, ir Dvasia 
užvedė kalbą kad čia esanti 
mokykla, kur visų tos sody
bos Lietuvių vaikai ėjo mo- 

■ kslus, kur buvo vakariniai 
kursai augusiems, kuriuose 
galėjo kiekvienas prasimo-j 
kinti ir to krašto kalbos ir 
rašto ir visko, ale mažai 
kurie iš Lietuvių į mokyklą 
eidavo, daugiausia praleido 
laiką karčiamose, prie kor
tų ir girtaudami namuose.

Paskui priėjom vietą į 
kurią Dvasia rodydama sa
ko: — Čia tai griuvėsiai kur 
Urbšaitis nemažai kelinių 
pratrynė besėdėdamas ir! 
belaukdamas kada kas at
neš pasidėt kelis centus, ba 
čia tai buvo pradžia Lietu
viško banko.

— Ar tai to ką dabar 
randasi ant Superijos ir Še-Į 
šiasdešimts aštuntos? — 
sakau aš.

— Taip, to. Keli supra
tingesni Lietuviai sumanė 
pagelbėt saviškiams taupyt 
pinigus, ir čia nuo vieno 
cento pradėta taupymo ir 
paskolos draugija, kuri iš
augo iki kelių šimtų tūks
tančių. Ale ne visi norėjo 
turėt pinigų ir taupytis, už
tai jie palikdavo karčiame-

už- 
vė-’'
ne-
ba

ir mes 
dvaran 

pas Bakanus, Klišonienes tėve
lius. Jie gyvena gražiai, nes 
miške, taigi 
bai malonu, 
čių ir kitokių uogų.

giminaičių

Jie gyvena gražiai, 
atrodė viskas la- 
Pasirinkom avie- 

Atėjo mū
sų giminaičių Degutis ir J. 
Kvederelis, visi pasikalbėjom; 
išpasakojo kaip dabar Pakriau- 

I nio dvaras patekęs bolševikų 
Povilėnas , rankosna ir jie laikos patįs pa- 

[ sidalinę po sklypą žemės ir ją 
nu-1 

42 — už ką ta-

Deportuoja Glasgowo Lietu
vius

Iš Glasgowo, Škotijos, išsiųs
ta kitas buris negeistinų sve
timšalių, pora kurių sako turį 
bendro so komunistų partija. 
Jie visi išgabenti Rusijon.

Tas buris susideda iš dviejų 
šeimynų — Jono .Markevičiaus, 
jo žmonos ir jų keturių metų 
amžiaus vaiko, ir Marės Nau- 
jokaitienės ir jos 13-kos metų 
amžiaus dukters.

Markevičius yra raidžių sta- 
tč.jas ir-tūlą laiką buvo redak
torium Lietuviško laikraščio.

Naujokaitienės vyras iši 
žiavo Rusijon du metai atgal 
esąj: nariu sovietų Rusijos.

Tai tokios tokeles.
Kaina vert is.

M. I’atapas, vietinis, atsilan
kęs “Drivon” užsirašė “žmoni
jos Istoriją” užsimokėdamas 
$2 prenumeratos.

Mokytojas Justas
iš Svilionių, Švenčionių apskr. 
rašo: Gavau du “Dirvos” 
meriu — 11 ir 
riu širdingą ačiū. Meldžiu siun
tinėti man laikraštį, o pinigus 
kaip nors išsiųsiu. Taipgi už
sisakau “Žmonijos Istoriją”, o 
pinigus išsiųsiu drauge su pre
numerata už “Dirvą”.

Juozas Mikoliūnas iš Kauno 
rašo: Įmokėjau 22 litu 50 c. 
Lietuvos Kredito Bankan Kau
ne. o banke gautą kvitą pri- 
siunčiu tamistoms ir prašau 
prisiųsti man “Žmonijos Isto
riją” kai bus gatava.

Augustinas Baužys iš Dvai’- 
čininkų (Salantų p. Kretingos 
apsk.) rašo: Man pateko vie
nas “Dirvos” numeris, beskai
tydamas randu kad jus spaus
dinate labai naudingą ir bran
gią knygą “Žmonijos Istorija”, 
todėl pasiunčiau Lietuvos Kre
dito Bankui Kaune 22 1. 50c 
gautą 
jums, 
knyga

O
pašte rašteli siunčiu*

ir prašau kaip tik bus 
gatava prisiųskite man.

ir

i

Geriausias

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

$1 iki $25.

Wet
TukrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

GSRB. SPRAGILO SLAP
TA EKSKURSIJA Į SAN- 

KLĖRO GRIUVĖSIUS

naudoja. Mums besikalbant už
ėjo staigus debesis su griausti
niu ir smarkiai nulijo, pertai 
buvo gerai važiuoti namon.

Gryžtant atgal, Bakanas pa
rode ties Pakriauniu šilelį kur 
liepos 6 d. 1919 m. sušaudyta 
21 žmogus; jie buvo įtarti ko
munistais, jų tarpe buvo gar
sus liaudies švietė jas-ągitato- 
rius Jurgis Smalstys. Jų lavo
nai tame šilelyje palaidoti, sy
kiu ir Smalstys. Jo žmona ap
tverus jo kapą geležine tvorele 
ir pastačius prastą 
minklą su kryžium 
be mukelės.

Žmonės pasakoja
tys nebuvo komunistas; iš jų 
pasakojimų reikia manyti kad 
visų tų žmonių sušaudymo kal
tė puola ant Pulk. Glovackio, 
kuris labai greitai įtikėjo skun
dui kokio ten Lenko, kuris po 
to išdūmęs į Lenkus. Glovac
kis kaltinamas ir del to kad 
nors jam valdžios buvo įsakyta 
suimtuosius tik nuvaryti į Ro
kiškį, bet vienam pamėginus 
pabėgti jis davė įsakymą 
reiviams visus sušaudyti, 
gi žmones kalba visaip, 
reikia sakyti kad greitas
bas visados verkia greitai ap
sidirbęs. Taip ir Smalsčio nu
žudymas labai skaudus Lietu
vai, nes jis dabar labai butų 
naudingas.

Smalstys paeina iš Kamajų 
miestelio; jį norėjo Rusų val
džia suimti 1905 metais, bet jis 
pabėgo į Šveicariją, bet jo na
mai nukentėjo, nes visus su
šaudė, labai daug skylių prida
rė, kurias ir aš mačiau 1911 m. 
būdama 
Smalsčio 
nemažas 
Smalsčio
su Smalsčio draugais,

: reiškė pasiryžimus sekti jo pė
domis. Tada Smalstytė aprodė 
visas skyles kurias padare Ru
sai jų namus šaudydami.

Bet nuo Lietuvių jis neliko 
ir dar ne namuose. Ir

kur Lietuvos darbuotojai šian
dien guli: vieni šileliuose, kiti 
kitur išblaškyti ir visų apleisti.

O Lietuva, nelaiminga tu kad 
negerbi savo sūnų kurie dirbo 
del tautos. (Bus)

akmens pa-
viršuje, tik

kad Smals-

SLA. Padidino Apsau
gą ir Pašalpą

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje Įvedė didesnius po
mirtinius laipsnius. Iki šiolei 
buvo $150, $300, $600 ir $1,000. 
Dabar dadčta $2,000, $3,000, ir 
$5,000.

Taipgi Įvesta nauji pašalpos 
skyriai, su padidinta savaitine 
pašalpa $15 ir $18 savaitėje.

Valstijų Apdraudos Depart
mental reikalauja kad toki lai
psniai tegali būti įvesti jei to 
pareikalaus nemažiau kaip 200 
SLA. narių kiekvieno laipsnio, 
ir kad jie prisirašys į tuos laip
snius. Išpildyti pareiškimai-ap- 
likacijos turi būti sugrąžinti 
Centrui ne vėliai! kovo 1 d. šių 
metų.

Jeigu iki to laiko nebūtų su
ėjusių gana 
nors 
liūs

ka- 
Tai- 
Tik 

dar-

— Labanakt, — sakau aš.
— Labanakt, — sako ma

no keleivis, ir pranyko iš 
akiu.

Pradėjau dairytis aplink 
niūrūs ir ėmė rupėt kas čia 
gyvena. Ugi žiuriu mure 
iškalta raidės “GARMUS”.

— Aha! tai girdėta pa
vardė, bą mano tėvas daug 
sykių pasakojo apie Gar
mus nuo Prienų, kurių vie
nas yra net kunigas. Inė- 
jau Į Garmaus tvirtovę, at
radau ji siuvant drapanas, 
ir paklausiau ar jis yra to 
garsaus kunigo brolis, ir ar 
galiu tikėtis nakvynės.

Garmus lėtai atsakė kad 
tas kunigas yra jo tolimas 
giminė ir kad jis tokių gi
minių nepripažįsta kurie 
kimba prie “Sandaros”.

Iš to supratau kad jis 
yra Slaptas Spragilaitis, ir 
pasijutau kaip namie.

Garmus dabar gyvena 
vienas, ba jo šonkaulis bu
vo pirmutinė anose gadynė
se kuri sumanė 'kad mote
ris turi nešiot kelines, ir 
kai pajuto kad jo kelinių 
daug sudraskoma, ėmė ir 
pavarė ją.

Garmus pavaišino vaka
riene kokią mokėjo patai
syt, paskui davė man vietą 
ant stalo ir aš gražiai 
migau.

Naktį sapnavau apie 
vo šonkauli kaip su ja
ežeryj . vaikščioju ir žiuriu 
i plaukančias žuvytes.

Ryte dar anksti išbudau, 
ba man Į šonkaulius kuteno 
Dvasia, kuri jau buvo at
ėjus atgal. Nors duris bu
vo užrakytos, ale ji inėjo i 
mano miegamąjį be jokių 
raktų.

Nedėlios rytas, arba ta 
diena 'kada turiu atlikt vi
sus savo svarbiausius išty
rimus Sanklėro Griuvėsių, 
apie kuriuos tiek daug pa
davimų ir pasakų iš seno
vės Lietuvių gyvenimo.

Atsisveikinau su Gar
mum, padėkavojau už nak
vynę, ir pradėjom savo ke
lionę Į rytus, linkui pačių 
garsiausių vietų.

Po valandos ėjimo pri
ėjom mažą teatruką, ir iš
girdau Dvasia pradėjo kal
bėt: ’

— Čia yra vieta kur dau
gybė Lietuvių praleisdavo 
savo liuesas valandas vaka
rais ir nedėldieniais, ir vai
kai prasėdėdavo mišparus 
kada juos, tėvai į bažnyčią 
išvarydavo, čia daugybė 
vaikinų atliko pasimeilavi- 
nius su businčiomis savo

UŽ-

sa-
pa-

aplikacijų į koki 
skyrių, be abejo tas sky- 
negaletų būti įgyvendin-

Kamajuos, ir buvau 
namuose, kur buvo 

buris susirinkusių J. 
draugų; teko kalbėt 

kurie

gyvas,

apsi- 
pra-

ano-
Sulaikyk Užkietėjimą! 
Nujol paliuosuoja ir neda- 
leidžia užkietėjimo. Tai 
vidurių valytojas—ir nuo 
jo vidurių negniaužo. Vei
kiu švelniai, saugiai ir vei
kmingai Nėra kilo kaip 
Nujol. Bandyk jį šiandien.

RACINE, WIS.
Lietuvių Dramos Klubas 

gia teatrą, koncertą ir balių 17 
d. sausio, nedėlioj, Turner sa
lėj, kur bus lošiama komedija 
“Poni Tiptč ir Panelė Tipsė”, 
prie to dainuos Dramos Choras, 
Merginų Choras, kvartetas ir 
solo. Tikima paruošti ir kito
kių paįvairinimų, ir visiems 
bus progra gražiai praleisti va
karą.

Programas prasidės 3 v. po 
pietų. Prie surengimo darbuo
jasi J. Vijūnas, M. Petkiutė, J. 
Misevičius.

ren-

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

Viet.

Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.
U

šiose gadynėse juos atme
na.

Dar kelias minutas pa
ėjom ir Dvasia sustojo prie 
mūrų, apie kuriuos 
dairęs ir apsižiūrėjęs 
dėjo šitokią kalbą:

— Čia yra vieta kur
se gadynėse 'pradėta leisti 
“Dirva” ir kur buvo visas 
centras kultūriško bruzdė
jimo, ale aš prie to nepri
gulėjau, tik žinau kad čia: 
tas buvo. Čia už “Dirvą”! 
tampėsi vyčiai su laisvama-| 
niais, ale laisvamaniai lai
mėjo. Iš čia ėjo visokios 
žinios apie šios sodybos gy
venimą, veikimus ir dar. 
bus.

Ten va skersai kelio ma
tai yra Pakelčio aptieka, iš
silaikius dar iš anų gady
nių, o tiesiog skersai nuo 
musų yra vieta kur kitados 
stovėję Kranausko palociai 
ir čeverykų krautuvė. Gir
dėjau jis dabar jau Lietu
voj, ale nežinau ar apsiže- 
nijo, ar vis dar viengungis. I 
Jis buvo smarkus veikėjas,! 
lošėjas, dainininkas, orga-

h
h
1 .

.... ..'isTiVx',.

Nujol

America’s 
Fin e s t 
Candy!

Mail 10c lor copy of 
new Oh Henry! recipe 
book showing SIXTY 
new recipes. Write

Williamson Candy Co.- ■ i.■ ■■■ 
Chicago. 111. ' - •

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

palvos odą sveika ir kad turėti puikius 
Žvilgančius pUukus, 

Ruffles 
sunaikins pleiskanas, tą Svarbiausi 
piiiešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c Šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.
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Amžinasai Žydas “DIRVOS” SKAITY
TOJAMS LIETUVOJ

EUGENE SUE

vijoje laikraštį. Tokių laik
raščių pas mus nedaug tėra. 
Lai jis tarp musų žmonelių 
platinasi ir skleidžia 
švietimą kūoilgiausius 
tus!”

apsi-
me-

Naujienos” dar vis

tete nebūtų partijų kuomet vi
soj Europoj yra, tuomi “Nau
jienos” užgiria tą seną madą. 
O kur yra ’ partijos ten yra ir 
kova, o kur kova ten ir revol- 

įveriai. ir skerdynė. Tas 
j paprastu
dentus Rusijoj. Kai tik 

i judino

C^RAIKIJA jau po dikta-’ 
torium. Generolas Pan- 

galos, pusę metų išbuvęs 
premjeru, galiaus apsišau- 

■kė save diktatorium ir liko 
■ vienintelis šalies valdovas.

. Šiuose amžiuose diktatū
rą labiausia garbino bolše- 
vikai-socialistai, bet Euro
poj ja daugiausia naudoja
si konservativiai. Išskyrus I Nesupranta 
vienos Rusijos, visose kito-į Musų paklausimas p. Grigai- 
se Šalyse kur tik diktatūra čio, sąryšyje su Kauno štuclen- 
įvesta, diktatoriai yra grie- tų peštynėmis, kodėl p. Grigai- 
žtai komunistams priešingi, tis mano kad studentams “g 

Diktatoriai paima į savo 
rankas valdžias tose šalyse 
kur konstitucinė valdžia 
neįstengia nieko padaryti.

Mussolini Italijoj pamatė 
kad konstitucionalizmas y- 
ra persilpnas išgelbėti šalį 
nuo bolševizmo, ir griebęs 
pats įvedė despotizmą, į ku
rį žiūrint reikia dusyk pa
manyti ar jis kiek geresnis 
už bolševizmą. Nes kaip 
vienas taip ir kitas yra pi
liečių beteisis pasilaikymas.

Ispanijoj diktatūrą įvedė 
militaristas Primo de Ri
vera, kuris vienok dabar 
vėl leido konstitucionaliz- 
mui atgyti, nors iš vardo.

Vengrija gyvena po des
potizmu nuo pat tų laikų 
kai išvytas Belą Kun su jo 
Rusiška diktatūra.

Bulgarija taipgi jaučia 
despotišką ;valdžią, nors ji 
dar valdosi per atstovus.

Francuzija kalba apie iš- 
ėjimą iš vargų tik su pa-j 
galbą diktatoriaus, tik dari 
ten nėra tokio žmogaus ku-l 
ris galėtų save tokiu apsi
šauki.

O ko gero ir Lietuvoj ei
na gandai kad 
nįs” nori įvesti 

Kam Lietuvai 
totoriaus? Juk 
jokio pavojaus komunizmo 
ir nėra naminių krizių.

Bet “krikščionis” turi 
priežastį: o kaip jie išgel
bės savo kromelį jeigu bus 
dar žmonės biskį liuosi at
verti burną ir kalbėti apie 
jų netikusius darbus ir ša
lies skriaudimą?....

Diktatorių mada ineina, 
kodėl musų “krikščionims” 
nepasinaudoti?....

buvo 
pas socialistus stu- 

pasi- 
kiti > revoliucijonieriai,

tuoj juos pasekė jaunimas. Tas 
pasikartoja ir Lietuvoj: kur j 
pasijudino valdanti klesa, ten į 

'jaunimas atsiliepė su revolve-.' 
riais, kuomet Amerikoje niekt | 
panašaus niekad negirdėjom.;

Pats “Naujienų” užgyrimasJ 
Se-! politiškų partijų vaikėzų tarpe 

į jau reiškia užgyrimą ir tų dar-j 
kuriuos jie, nepribrendę, į 

I padaro.
Nors “Naujienoms” išrodo

riau prigulėti į parti vines orga
nizacijas ir rengti tarp savęs Iįju 
skerdynes”, p. Grigaitį supyki-lpa 
no iki to kad jis jau šaukia
“Ko ji nori?” (tai reiškia, ko ]<a(] “Dirva” negali duot pata- 
“Dirva” nori).

Aišku ko “Dirva” nori: pri
rodymo kodėl p. Grigaitis norijpggy “Naujienos” 
kad tarp Lietuvos studentų bu-Įnome jOg 
tų tokios griežtos politiškos oi' 
ganizacijos, kurių principai su- majs darbais ir be jokio parti- 
kelia vienų narius prieš kitus vifiko proto užnuodijimo reng-

rimu augštųjų mokslų mokslei- 
j viaihs užtai kad kitaip mano 

”, bet mes ma
gėliau yra patarti 

jaunimui užsiimti sau pridera-

(Tąsa)
Šis vyras, kada nukėlė nub galvos hel- 

metą, atidengė savo pliką galvą, apsuptą 
ratu juodų, garbiniuotų plaukų, pusėtinai 
ilgų užpakalyje. Ypatingai su juo esti kai 
jis išsigeria. Jo veidu palengva kįla, pagal 
jo girtumo, lyg kokia purpurinė juosta, 
rumbė į galvą, ir: paskui mėlynumas net 
padengia jo žibančią plikę. Rose-Pompon, 
kuri žinojo to apsireiškimo priežastį, paro
dė visam burini, ir pradėjo smarkiai juok
tis: — Apsižiūrėk, Ninny Moulin, vynas 

j tavo galvoje kįla iki viršaus!
— Kada jis pakils virš jo galvos, jis 

j bus prigėręs, — pridėjo Bakkanalų Kara- 
i lien ė.

— O, karaliene! netramdyk manes; aš 
.1 meditavoju; — pratarė Dumoulinas, kuris 
'jau pradėjo svaigt. Jis laikė rankoj didelį 
Istiklą, pilną vyno, nes jis nekentė mažiukų 
vyno stiklelių.

— Meditavoja! — pakartojo Rose- 
Pompon, — Ninny Moulin meditavoja.

— Jis tikrai meditavoja; jis turbūt 
, apsirgo!

— Taip, aš meditavoju, — atsakė Du
moulinas, rimtai; — aš meditavoju apie 

. vyną, apie kurį nemirtinas Bossuet, —

— Su pavelijimu jos didenybės ir jos 
dvarėnų, — tarė Dumoulin, — aš pasiūlau 
toastą už projektą kuris labai manęs lie
čiasi, ir turi panašumo i Filemono nuoti-' 
kius. Aš manau kad tas toastas lems man 
laimę.

— Na, tai visi!
— Na. taigi, už laimingą mano apsive

dimą! — tare Dumoulin, stodamas.
Tie žodžiai sukėlė šauksmus, rėkavi

mus ir juoką. Dumoulinas rėkė, plojo ir 
juokėsi garsiau dar už kitus, atidaryda
mas savo plačią burną, ir prie užmo pri
dėjo dar garsą savo barškynės, kurią jis 

1 išsiėmė iš po sėdynės.
Kuomet audra apsimalšino, Bakkana

lų Karalienė atsistojo ir tarė: — Aš geriu 
už sveikatą businčios madamės Ninny 
Moulin.

— O, Karaliene! tavo gerumas tai] 
palietė mane kad aš priverstas esu leisti 
tau perskaityti mano širdies gilumoje var
dą mano businčios žmonos, — prakalbėjo 
Dumoulin jautriai. ■— Ji vadinasi Madame 
Honoree-Modeste-Messaline-Angele de la 
Sainte Colombe, našlė.

— Bravo! bravo! — rėkė visi.
— Ji yra šešių dešimtų metų amžiaus.

PraSome gerai įsitėmyti mu
sų šį paaiškinimą:

Nerašinėkit jokiems Ameri
kos daktarams “specialistams” 
kurie garsinasi “Dirvoje” arba 
kituose Lietuviškuose laikraš
čiuose. Jeigu kįla reikalas, pa
sitarki! su savo apielinkės dak
taru, arba klauskit linformacijų 
Lietuvos laikraščiuose.

Taipgi nekreipkit domės i 
jokius pasiūlymus “dovanai” 
kitokių apgarsinimų, ir nerei
kalauki! prisiųst “Dirvos” gar
sinamą skustuvą, nei nesiųskit 
už ji pinigų nei krasaženklių, 
nes gaudami jį turėsit užmokė
ti muitą pilnos jo kainos (kai
na Amerikoje dolaris), o nau
dos nebus, nes Lietuvoje ne
galėsit gaut tam skustuvui rei
kalingų geležčių, kurios nuolat 
turi būti dedama naujos.

Viskas ką galit išsirašyti ar
ba prašyti saviškių Amerikoje 
kad jums užrašytų tai “žmoni
jos Istoriją”, kurios kaina Į 
Lietuvą ta pati, $2.25.

“Dirvos” Ad,min.

net su ginklais.
“Naujienos” sako:
“ ‘Naujienų’ redaktorius 

kuomet nesakė ir nemanė 
studentai turį rengti tarp sa-1 kurion kas pirmiausia jį 
vęs ‘skerdynes’. Priešingai. ji-!jiegs prikalbint, 
sai išreiškė savo griežčiausią v ▼ ▼
pasipiktinimą ‘ateitininkais’ 
korporantais studentais, 1

I atėjo su revolveriais 
vos universiteto salę 
muštynes.”

Taigi “Naujienos” 
savo griežčiausią

“krikščio- 
diktaturą! 
reikia dik- 
ten nėra

nie-

lis i gyvenimą ir pasirinkti sau 
partiją visuomeniškam veiki- 

Ir.iui protingai apsvarsčius, o ne 
j vaikėzu esant prisidėti i tokią 

pa

,s ir i
kurie! Nulynčiuota 18 Negrų

į Lietu-! Surinktos žinios. parodo kad 
iškėlė per 1925 metus 18 negrų buvo 

nulynčiuota arba baltųjų nužu- 
“išreiškė dytą už pupurėtus jų prąsi- 

pasipiktini-į kaitimus prieš baltuosius.
kitų partijų studentams., 
jie palietė socialdemokra- 
Bet kadangi andai “Nau-

ir

mą” 
kam 
tus.
j ienos” užbarė mums kam mes 
norime idant Lietuvos universi-

1924 metais tokiu budu nu
žudyta tik 16 negrų.

Vienoj tik Missisippi valsti
joj tokiu nelegališku budu nu
žudyta šeši.

Dumoulinas turėjo labai prastą paprotį1 ir turi daugiau tūkstančių frankų kožnarr 
prisiminti Bossuetą kuomet buvo girtas —(jos meteliui negu turi plaukų savo žiluose 
apie kurį nemirtinas Bossuet sako (o jis tisuose arba raukšlių ant veido; ji yra taip 
buvo geras žinovas likerių): “Vyne yra 
drąsa, stiprybė, linksmybė ir dvasios gy
vumas”—jeigu kas turi kiek smegenų, — 
pridėjo Ninny Moulin nuo savęs.

— O, kai]) aš gerbiu tą tavo Bossuetą!
— tarė Rose-Pompon.

— Kaslink mano meditacijos, ji lie
čiasi klausimo, ar vynas vestuvėse Kanoj 
buvo raudonas ar 'baltas, nes ten Kristus 
permainė vandenį1 į vyną. Kartais aš lin
kstu į vieną pusę, kartais į kitą, o kaip ka- 
,da į abi puses antsyk. ■

— Tai jau ėjh'nasf iki klausimo dugno,'
— pridėjo Jonas, pramintas Snaudalium.

— O virš visko, ėjimas į bonkų dugną.
— pridėjo Bakkanalų Karalienė.

— Kaip jūsų malonybei tinka patėmy- 
ti; ir aš, apgalvojimais ir tyrinėjimais pa
dariau atradimą jog jeigu vynas Kanos 
vestuvėse buvo raudonas-----

— Bet juk negalėjo būti “balto” vy
no, — perkirto Rose-Pompon.

— O jeigu aš prieičiau prie išvedimo 
kad tas vynas nebuvo nei baltas nei raudo
nas? — pratarė Dumoulinas, pasipusda-

“Vienybe” Tuoj Švęs 
40-Metines

Vasario 10 d., kaip praneša: 
“Vienybė”, sueina 40 metų nuo 
pradėjimo išeidinėti to laikraš
čio.

Seni Amerikos Lietuviai at-' 
simena pirmas “Vienybes” die-i 
nas. Tas laikraštis pradėjo ei-i 
ti vardu “Vienybe Lietuvnin
kų”, ir tik keletas metų atgal 
tepakeistas į “Vienybė”.

“Vienybė” pastebėdama apie 
“Dirvos” dešimtmetines sukak
tuves šitaip kalba:

“Ilgiausia rėdo ‘Dirvą’ p. . 
Karpavičius. Kaip jis tai]) 
ir jo pirmtakunai pataikė šį 
laikraštį išlaikyti prie pažan
giųjų Lietuvių tautininkų 
vėliavos.

“Todėl
10-ties
‘Dirvai’,
Šį drąsų

ir dabar, sueinant 
metų sukaktuvėms 
Lietuviai sveikina 

ir švarų musų iiėi-

DRAUGUŽE!
Kur dingo tarp musų ta meilė karštutė. 
Kuri mus širdyse karštutė liepsnojo? 
Kodėl gi užgeso ta meilės žvaigždute, 
Kuri į svajonių pasaulį viliojo?
Kas vėl mus privestų prie meilės žvaigž ! .1- 

tės?
Nejaugi vėjelis mus meilę išblaškė7. 
Drauguže, brangioji, gal rasos aušrelės 
Ar Nemuno bangos mus meilę ištaškė? . . 
Man rodos, but keista jog vėjas galėtų 
Mus meilę jaunutę kaip smiltis žarstyti, 
Ji vėją ii' šėlstančią audrą užburtų, 
Ir taip nepajiegtų jie jos ištaškyti.
Ko veidas, drauguže, rausvutis nubalo, 
Ko šalsti nuo manęs it jurų bangužės, 
Ko meilė tarp musų taip greitai atšalo? 
Kodėl n’ištesėjai man savo širdužės?
Tu nieko nesakius, linksmutė, juokiesi, 
Man liūdna, negera, man alpsta širdužė. 
Su vėju po džiaugsmu pasaulį iriesi. 
Man lieka paguoda vien skausmai, audružė. 
Kur dingo tarp musų ta meilė karštutė, 
Kuri mus širdyse karštutė liepsnojo? 
Kodėl gi užgeso ta meilės žvaigždutė, 
Kuri į svajonių pasaulį vilioja?....

Radasto Žiedas.

m as.
— Tas galėtų būti tik kada tu tiek nu- 

sigertr.ni iki viskas liktų mėlyna, — pridė
jo Snaudalius.

— Karalienės draugas sako teisybę. 
-Del visų mano tyrinėjimų tame klausime, 
kuriam aš pašvenčiau savo gyvenimą, aš 
lauksiu galo savo garbingos karjeros jaus
damas kad aš ištuštinau taures su istoriš
ku, teologišku ir archeologišku tonu!

Negalima apsakyti Tos išraiškos ir 
tonų kokiais Dumoulinas ištarė tuos pas
kutinius žodžius, kurie sukėlė visuose di
deli juoką.

— Archeolopiškai? — tarė Rose-Pom
pon. — Kas per žvėris yra tas? Ar jis tu
ri uodegą? ar jis gyvena vandenyje?

— Kas tau galvoj, — pridėjo Bakka
nalų Karalienė; — tie žodžiai priklauso 
protingiems žmonėms. Man geriau 'patin
ka gerti; taigi pripildyk stiklus, Dumouli- 
nai; šampano, Rose-Pompon; štai Į svei
katą tavo Filemono, ir jo greitam sugry- 
žimui.

baisiai riebi kad vienos jos suknios užtek
tų padarymui palatkos visai šiai garbin
gai kompanijai. Aš noriu perstatyt jums 
mano businčią gyvenimo draugę Užgavė
nių dieną, kostiume piemenės kuri tik k? 
prarijo savo bandą. Nekurie jų nori ją 
atversti, bet aš pasiryžau išversti ją, kas 
jai labiau patiks. Jus turit pagelbėt man 
Įstumti ją stačia galva i visokius tuščias 
smaguriavimus.

— Mes Įstumsim ją i ką tik tu norėsi
— Ji turės šokti kaip šešiasdešimts! — 

'tarė Rose-Pompon, mykdama populiarišką 
dainą.

— Ji iširdins policiją.
— Mes galėsim policijai 'pasakyti: ‘Pa- 

gerbkit šią moterį; jūsų motinos gal bus 
taij) senos kada nors!’

Staiga, Bakkanalų Karalienė atsisto
jo; jos išvaizda rodė ypatingą išraišką rūs
taus pasitenkinimo. Vienoj rankoj ji tu
rėjo stiklą pripildytą iki briaunų. — Aš 
girdėjau kad Cholera užeina visu smarku
mu, — ji riktelėjo. — Aš geriu už Choleros 
pasekmes! — Ir ji ištuštino savo stiklą.

Nežiūrint visuotino linksmumo, šie 
žodžiai padarė liūdną Įspūdį; per dalyvau
jančius perlėkė elektriškas šiurpas, ir be
veik visų veidai nulindo.

— Ak, Cefisa! — tarė Jonas, pabari- 
tonu.
— Už pasisekimą Cholerai, — pakar

tojo Cefisa, drąsiai. — Lai ji išlieka tuos 
kurie nori gyventi, ir nužudo sykiu tuos 
kurie nenori skirtis!

Jonas ir Cefisa persikeitė greitais 
žvilgsniais, ko nepatėmijo jų draugai, ir 
Bakkanalų Karalienė tūlą laiką nieko ne
ištarė, tik sėdėjo užsimąsčius.

(Bus daugiau)

M. Petrausko Koncertai
Viešintis Amerikoje kompo

zitorius Mikas Petrauskas turės 
koncertus sekančiose dienose ir 
vietose:
Sausio

10 — Lawrence, Mass.
16 — Amsterdam, N. Y.
17 — Worcester, Mass.
24 — New Britain (po pietų)
24 — Waterbury (vakare)
31 — Philadelphia, Pa.

Vasario
1—3' — Rochester. N. Y.
7 — Detroit, Mich.

10 — Grand Rapids, Mich.
12 — Cicero, Ill.
15—15 ar 16 — Chicago, Ill.
Vietose kur koncertai bus 

.mtrinami, programai bus vi
sai nauji.

mo

Reikalaukit—
“Dirvos” KnygynoKATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

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

3522. Lietuvių I.emcntorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananeviėia. Su daugeliu 
paveikslėlių, dratu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p.

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu
vertimai iš garsaus rašytojo Guy 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. 
Tule'is. Puslapių 1G0..................
Tvirtai apdaryta ............. .............

8-1 ................... 35c

vaizdelis, taipgi 
de Maupassant. 
Parašė ir vertė 
................................50
..............................Si.00

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimės žvaigždė, kokia jūsų laime.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Cnygoje yra Z170 puslapių. Kaina už vieną J 50 $2.00
!sigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Kode! j 
skustuvas trau- Į 
kia? Tai atšipus Į 
geležtė. Visai aš- i 
tri geležtė skuta į 
puikiausia. Valet Į 
AutoStrop Skus- į 
tuvas yra viena- į 
tinis ką turi vi- ; 
sai aštrią gelež- į 
tę kožnain skuti- ; 
timui. I 

$1 iki $25. Į

I Valet i• c

| j
I Razor
j —Išsiaštrinu Pats į



v

' 4 E v ■ ’ t. DIRVA

P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira- 
šot nereikalaukit ją tuo j atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00.

• • I •

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

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!!!

/

g g arba b
MilMNIEKADOSl 
UOtJSi DAUGIAU a

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

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS“ IŠLEIDIMAS YRA BUTINA TIK
RENYBĖ. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR
VĄ“ EINANT “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-

IŽĄ tas reiškia? Tai reiškia kad nej'.itomis skaitytojai kurie dar laukė ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali staiga pamatyti “Dirvoj” pagarsinimą 

kad prenumerata “Žmonijos Istorijo.:” užsidaro — ir tuomi užsidarys pro
ga gauti tą $5.00 vertės knygą už $2,00.

ce
ŽMONI J OS ISTORIJA
nigus ką paskui reikės mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris dabar moka 
$2 už knygą, moTa už pilnai apdarytą kietais viršeliais.

Dar tik šie keli Skirsniai pereis per “Dirva” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTA:

4—DIDŽIOJI REAKCIJA

7—SOCIALĖ REVOLIUCIJA
9—APIE MENĄ
IR GALAS!

3—-ŠVENTOJI SĄJUNGA 
f—TAUTINE NEPRIKLAUSOMYBE 
r-MOTORO GADYNĖ 
8—MOKSLO GADYNE 
10—KOLONIJOS IR KARAS

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

!
KURIE LIETUVOJE norėtu šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai 
“DIRVAI”. CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisių-

\sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
f Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “žmonijos Istoriją”, ir 
'.paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar- kolei kas suspėsit jei skubėsit.
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Neužmirškit
pridėti

25c
persiuntimo
lėšoms

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresų, ir adresuokit

DIRVOS" KNYGYNAS 3%VvS:rot>enue
S

T.M.D. REIKALAI
“DIRVA” TMD. NARIAMS 

IRGI $2.00.

Pradedant su naujais metais, 
“Dirvos” prenumerata T. M. D. 
nariams ir kuopoms nustatoma 
ta pati, $2.00. kaip moka ir visi 
prenumeratoriai. Kaipo orga
nas, “Dirva” TMD. nariams už
sirašantiems per kuopas buvo 
atpiginta iki $1.50, bet dabar 
visi mokės lygiai po $2.

“Dirvos” Admin.

Union City, Conn.
Gruodžio 23 d. įvyko TMD. 

2-ros kuopos susirinkimas, ku
riame buvo apkalbėta apie gau
tas knygas “Senovės Europa”; 
nutarta išdalinti nariams ir iš- 
kolektuoti po 50c. už viršelius. 
Kiti nariai pasiėmė tą naują 
knygą ir užsimokėjo po 50c., 
bet kiti nariai visai nesueina Į 
susirinkimus ir tokių narių rei
kia eiti jieškoti, o ir suradus 
reikia jiems daug kalbėti iki 
gauni nuo jo užmokestį. Juos

gelbsti kūdikiui įgyti svorio, be ko 
jis negali būti stiprus ir vikrus. Yra 
tikra ekonomija visiems tėvams pri
žiūrėti kad jų vaikai tinkamai butų 
subudavoti stembimui prieš ligas^ 
kadangi yra pigiau vaiką sveiku iš
laikyti, negu jį gydyti, šitiems vai
kams rekomenduojama duoti du šau
kštu Eagle Pieno atmiežto trimis 
ketvirtdaliais puodelio šalto vandens. 
Gali duoti paryčiu ar po pietų. Se
nesni vaikai labiau jį mėgsta su 
ginger ale, vaisių sunkomis, arba 
suplaktu kiaušiniu.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius ■— Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas 

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

BAIGKIM PRADĖTĄ 
DARBĄ

reikia jieškoti kelis kartus per
metus, tai metinę mokestį iško-
lektuoti, tai už viršelius, ir tt.

Musų draugijiniame gyveni
me Įprastas dalykas yra: suma
nyti ką nors naujo, nutarti, 
pradėti vykdinti, ir paskui už
miršti.... Jau daugeliu at
vejų mes Amerikos Lietuviai 
taip esam padarę.

Praeito T. M. D. seimo nuta
rimuose rasime užrašyta svar
bų ir begaliniai gražų dalyką: 
pastatyti Vincui Kudirkai pa
minklą. Gerai! Visi sutikome, 
užgyrėme ir pasižadėjome pa
daryti didelį vajų, atsišaukti į 
visą 'Lietuvių Amerikoje visuo
menę, ir tt.

Nuo to TMD. seimo jau pra
ėjo gerokai laiko, bet dar ne
daug tenuveikta Kudirkos pa
minklo reikale. Tiesa, viena- 
kita TMD. kuopa rųpinasi-vei- 
kia, bet kur kitos?

Nelengvas darbas kelioms 
kuopoms; jei visos dirbtų ne
truktume savo tikslą pasiekti.

Musų 50-tą kuopa Worces
ter, Mass., laiko sau už svar
biausią užduoti pasidarbuoti to 
dalyko įvykinimui. Jau turi 
keletą desėtkų dolarių surinkus 
tam tikslui ir vis dar dirba-kru- 
ta tikėdama dar ir daugiau su
rinkti.

Todėl kviečiame ir kitas se- 
seris-kuopas nesnausti. Reng- 
kite įvairius parengimus, vaka
rėlius, prakalbas, perstatymus 
ir kelti pinigus, taipgi išrinkti 
atstovus lankytis į įvairius su
sirinkimus ir juose išaiškinti 
visuomenei dalyko svarbą, ir 
nėra abejonės kad kožna drau
gija iš savo iždo paaukuos ar
ba pavieniai nariai neatsisakys 
bent kiek duoti tam tikslui — 
pastatymui musų tautos didvy
riui Vincui Kudirkai paminklą.

Taipgi mes šiuomi kviečiame 
visą Amerikos Lietuvių prakil
niąją visuomenę susidomėti V. 
Kudirkos paminklu ir nelau
kiant didesnių paraginimų sių
sti nors mažą auką TMD. Cen
trui, pažymint jog tai Dr. V. 
Kudirkos paminklui.

Dabar yra sezonas švenčių, 
sezonas dovanų. Perkame ne
sigailėdami, savo artimiems į- 
vairias dovanas, daug pinigų 
leidžiame. Nepamirškime ir 
savo tautos didvyrių, kurie sa
vo amžių paaukavo besidarbuo
dami kad Lietuva taptų vėl Iie- 
prigulminga valstija. Skirkim 
nors mažą dalelę iš tų pralei
džiamų pinigų tam fondui kuris 
padarys dovaną atminčiai) Dr. 
V. Kudirkos, pastatydami jam 
ant kapo pujkų paminklą.

Lietuviai, nepamirškim savo 
pareigų! Užbaigkim pradėtą 
darbą! Nebūkim miegaliais!

TMD. 50-tos kuopos 
Komisijos Nariai:

B. Mingilas,
A. Kriaučialis,

P. A. Dėdynas.

Musų kuopa nutarė ir liepė 
man parašyti centro valdybai 
kad but nariams tik viena mo
kestis per metus, metinė ir už 
viršelius sykiu; jeigu dolario 
mažai tai imti daugiau, ir tiek 
knygų išleisti kiek ištenka už 
tuos pinigus.

Toliau nutarta atnaujinti lai
kraštį “Dirvą” kuopai kaipo or
ganą.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus sausio 29 d. Turėsim 
svarbių reikalų apsvarstymui.

F. A. Bankus.

aentkartes 
nudikiu liko 
pasekmingai 

išaugintos su 
šiuo puikiu 

hiuiikip maistu
KŪDIKI^

GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO ta

MOTINŲ IR JŲ m 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®
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STRAIPSNIS 158

MAISTAS AUGANTIEMS 
KŪDIKIAMS

Norint kad kūdikis normaliai vys-' 
tytųsi reikia jam duoti užtektinai j 
tinkamo maisto. Daugelis ktfeikių 
kurie menki gimstant gali būti išau
ginti į stiprius vaikučius jei tinka
mai prižiūrima jų maistas.

Jei pastudijuoti bendro penėjimo 
raštus, paniatysit kad valgiai yra 
laipsiiiskai didinami su kūdikio au
gimu. Iš pat pradžių turime grieš- 
tai pienišką maistą, pire kurio vė
liau prisideda košė, vaisiai ir kai ku
rios daržoves. Pridėjimas eina laip
sniškai, kad neišvertus viduriukų, 
bet prižiūri normali augimą.

Panašus planas rekomenduojama 
vaikams, bet per pirmus penkis me
tus rkaiie apsirubežiuoti tik tais 
valgiais kurie tinkamiausia parūpi
na elementų reikalingų augimui, ir 
kurie geriausia tinka kūdikio vrški- 
nimo spėkoms.

Pienas kaip ir kūdikiams vis te
beturi būti pamatas valgių. Jis bū
tinai reikalingas tinkamam išsivys
tymui. Eagle Brand Pienas yra 
plačiai vartojamas Artimuose Rytuo
se atrpe našlaičių šventos Žemės, ir 
duoda stebėtinus vaisius gydant nc- 
dapenėjimą. Eagle Brand, tinka- 

.mai vartojamas, suteikia visą rei
kalingą maistą del augimo, ir todėl 
turėtų ineiti į kiekvieno augančio 
vaiko valgį.

----------  .
Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių' 

reikalauja ypatingos priežiūros tarp 
keturių ir 16 metų. Jiems reikia 
maisto kuris ypatingai sotus. Jiems 
reikia maisto kuris pagelbės jiems 
tapti stipriais ir vikriais, kovojan
čiais prieš ligas. Tėvams šitokių 
kūdikių stiprai rekomenduojama 
Borden’s Eagle Pienas. ‘Tai pui
kiausias pienas moksliškai sumai-1
sytas su geriausiu cukrum, kuris pa-|

1EAOL1E H-iRAN'O
CONDENSED MILK

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

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

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

Chicago, III.
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Į REIKALINGA AGENTAI | 
| ■ Reikalingi Agentai Įgalioti organizatoriai pla- f
| tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie- =
| tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera e
| proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 =
" iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 i mė- =
= nesi iiuosu laiku. |
] Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau H
= sekančiu antrašu: . -

I “SANDARA” .
= 327 E Street Boston 27, Mass. =
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DIRVA

ŠVENTOJI SĄJUNGA
( (Tąsa iš pereito num.)

Antras Vienos “triuvirato” asmuo bu
vo Meternichas, Austrijos premjeras, Hap- 
sburgų užsienių reikalų politikos vedėjas. 
Jo. tikras vardas buvo Wentzel Lothar 
Metternich, Winneburgo Kunigaikštis. Jis 
buvo labai dailus ir labai gražaus apsiėji
mo vyras, labai turtingas ir gabus, bet jis 
buvo padaras tokios draugijos, kuri gyve
no begalo toli nuo liejusių prakaitą ir ken
tėjusių vergijos skurdą miestuose ir ūkiuo
se darbo žmonių. Jaunas būdamas, Meter
nichas mokėsi Strasburgo Universitete, 
kai Prancūzijoje iškilo Revoliucija. Stras- 
burgas, kur atsirado Marselietė, buvo visų 
Jakobinų veikimo centras. Meternichas 
nepamiršo, kad jo malonus draugijinis gy
venimas buvo sutrukdytas, kad daug ne
kompetentingų piliečių buvo ūmai pašaukti 
atlikti tekias pareigas, kurių atlikti jie ne
mokėjo ir kad minios pažymėjo savo lais
vės aušrinę tuo, kad skerdė visus nekaltus 
žmones. Jis nemokėjo Įžiūrėti sąžiningo 
minių entuziazmo, nematė vilties kibirkš
tėlių akyse tų moterų ir vaikų, kurie ne
šiodavo vandenį ir duoną apiplyšusiems 
Konvencijos kareiviams, žygiuodavusiems 
per miestą i frontą, kad guldyti savo gal
vas už Prancūzų Tėvynę.

Visas tas dalykas atrodė šitam jau
nam Austrui nepakenčiamas, necivilizuo
tas. Jei jau reikia kur nors muštis, tai, 
anot jo, lai eina mušin jauni vyrukai, dai
liais uniformais, per žalias pievas.... Bet 
paversti visą kraštą prašvink-usiu abazu, 
kur bent padauža vienu vakaru likti gene
rolu, — tai jau, anot jo, buvę ir negudru 
ir nepadoru! “Žiūrėkite, prie ko priėjo 
jūsų pačių idėjos”, jis sakydavo Prancū
zams diplomatams, “jus norėjote laisvės, 
lygybės ir brolybės, bet gavote Napoleoną. 
Ąr nebūti] buvę geriau, • jei butumet pasi
tenkinę visu tuo, kas pirma buvo?” Ir jis 
aiškindavo jiems “pastovumo” systemą. Jis 
patardavo gryžti prie senos monarchijos 
laikų tvarkos, kai visi, sulig juo, buvę lai
mingi ir niekas nekalbėdavęs jokių nonsen
sų apie tai, buk “kiekvienas esąs taip jau 
geras, kai bent kas kitas”. Šituo atžvilgiu 
jis buvo visai atviras; kadangi jis buvo šir
dingas, gabus, tvirtas ir labai įtikinančio 

-iškalbingumo, tad ir buvo labai pavojin
gas revoliucinių idėjų priešas. Jis mirė 
1859 ra., tad ir matė, kad jo nusistatymui 
neteko paimti viršų, kad visą jo politiką 
nušlavė 1848 metų revoliucija. Tuokart 
jis pamatė, kad jis buvo 'bene labiausia ne
kenčiamas žmogus Europoje; ne kartą įtu- 
žusios minios kėsinosi pulti ir nužudyti jį. 
Bet jis iki pat galo pasiliko ištikimas savo 
įsitikinimams ir vis manė teisingai savo 
užduotis atlikęs.

Jis visados buvo įsitikinęs, kad žmo
nės labiau nori taikos, ne kaip laisvės-, to- 
tlel jis ir dėjo pastangų, kad duoti žmo
nėms taikos. Ir visgi reikia pripažinti, kad 
jam sekėsi pasaulio taikos srityje. Didžio
sios valstybės jau nebegriebė viena kitos 
už gerklės beveik per keturisdešimts me
tų, net iki Rusijos su Anglija Krimo karo 
ir Prancūzijos, Anglijos ir Turkijos karo 
1854 metais. Šitai, reikia pasakyti, buvo 
jau didelė pažanga taikos linkui.

Trečias šito Kongreso didvyris buvo 
imperatorius Aleksandras I. Jis užaugo 
savo močiutės Katarinos Didžiosios rū
muose. Jo gudri bobutė mokė jį apie Ru
sijos garbę, kaipo visųsvarbiausį gyveni
me dalyką; kitas jo mokytojas, Šveicaras, 
didelis garbintojas Voltero ir Russo (Vol
taire ir Rousseau), daug pasakodavo jam 
apie žmonijos meilę; taigi tas berniukas 
ir turėjo savyje daug mišrių idėjų apie 
egoistingą tyronybę ir apie sentimentinius 
revoliucijų idealus. Jis turėjo daug nu
kentėti, kol buvo gyvas jo tėvas, pusprotis

Povylas I. Jis matė, kaip žmones buvo ur
mu skerdžiami laike karo su Napoleonu. 
Ir šičia jis persikeitė: jo armijos laimėjo 
karą aliantams, Rusija liko Europos išga
nytoja, ir tų galingų žmonių caras buvo 
apšauktas dievaičiu, turinčiu išgelbėti pa
saulį.nuo daugelio nelaimių ir vargų.

Bet Aleksandras nebuvo labai gudrus. 
Jis nepažino moterų taip gerai, kaip Ta- 
leyrandas ir Meternichas pažino jas. Jis 
negalėjo suprasti visų keistos diplomatijos 
slaptybių. Jis buvo tuščias (ir kas gi ne
būtų tokiose sąlygose?) ir mėgo minių pri
tarimą. Jain esant Kongrese, Meternichas, 
Taleyrandas ir gabus Anglų atstovas Kas- 
tlere (Castlereagh) susitarė, kad turi būti 
padaryta. Rusija buvo jiems reikalinga, 
todėl jie buvo labai mandagus Aleksand
rui, bet jiems labiausia patikdavo kai jisai 
nesikišdavo į Kongreso darbus. Jie net 
rėmė jo sugalvotą Šventosios Sąjungos 
planą, kad tik jis butų kuo nors užimtas, 
kai jie varė savo darbus.

Aleksandras buvo labai draugingas 
žmogus, mėgdavęs sueiti su žmonėmis ir 
mielai lankydavęs pokylius. Šituose atsi
tikimuose jis būdavo šnekus ir linksmas. 
Bet jo bude buvo kažkas tokio ypatingo ir 
keisto. Jis labai stengėsi kažką tokio pa
miršti, bet negalėljo. Kovo m. 23 d., 1801 
m., jis buvo savo kambaryje, Šv. Mykolo 
Rūmuose, Petrapilyje, ir laukė savo tėvą 
atsisakant nuo sosto. Bet Povylas atsisa
kė pasirašyti dokumentą, kurį padėjo prieš 
Jį ant stalo pusgirčiai karininkai; šitie, 
daug nelaukdami, apsuko aplink jo kaklą 
skarą ir užsmaugė jį. Atlikę tai, jie atėjo 
pas Aleksandrą ir 'pareiškė kad jau jis yra 
visos Rusijos imperatorius.

Atsiminimai šitos baisios nakties visa
dos sekiodavo carą, kurs, reikia pasakyti, 
buvo gana jautrus žmogus. Jis buvo iš
auklėtas įtakoje didžių Prancūzijos filozo- 
fų, tikėjusių ne į Dievą, bet į Žmogaus 
-Protą. Bet vienas tiktai protas negalėjo 
patenkinti imperatoriaus jo nuliudimo va
landose. Jis girdėjo kažkokius balsus, ma
tė kažkokius daiktus. Jis jėškojo kokio 
nors budo,- kuriuo galėtų nuraminti savo 
sąžinę. Pasidarė labai dievotas ir susido
mėjo mysticizmu, t. y. pamylėjo kažką 
slaptinga, misterišką ir nežinomą, — tą 
jausmą žmonės pažysta nuo Tėbų ir Baby- 
lono laikų.

Didelės revoliucijos amžiaus emocijos 
labai keistai veikė tais laikais į žmonių 
sielą ir būdą. Vyrai ir moterys, pergyve
nę dvidešimtį metų baimėje ir susirūpini
me, aiškus dalykas, negalėjo būti visai nor
malus. Jie pašokdavo, išsigandę, varpeliui 
prie durų sužvangėjus, ar kam nors sura- 
bėjus už sienos. Gal tai, girdi, žinia, kad 
“garbės lauke krito” tėvas arba sūnūs. 
Skausmo ir rupesnių suspausto kaimiečio 
ausyse neturėjo jokios prasmės garbingi 
“broliškos meilės” ir laisvės žodžiai. Jie 
prisimygę laikėsi viso to, kas galėjo 'pagel
bėti jiems laikytis ir taikytis prie baisių 
gyvenimo problemų. Jų vargais ir nelai
mėmis pasinaudodavo įvairus padaužos ir 
“pranašai”, skelbę visokius iš Apreiškimų 
Knygų iškraipytus dalykus.

MERGUŽĖLE
Mergužėle, ko verki, 
Ar už bernelio teki? 
O gal tu jo nemyli 
Kad ašaras lieji?

Pasakyk jam, jaunoji, 
Kad tu jojo nenori, 
Tegul jieškos sau kitos, 
O tau meilesnis atjos.

Tu perjauna dar esi,
Ir už metų prispėsi.
Kol jauna pauliavok, 
Tik vainikėlį dabok.

Petronėlė M.

p............... ■ ....... —SJUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
w ................ ■ - ....-m

KRATA
(Feljetonas)

P. miestelyje jomarkas. Ve
žimai klega, žydai šūkauja: Ei 
boba, ką neši?! gal kiaušinius, 
gal vištelę ?!

Mieste pasidarė labai links
ma, bet aš nelinksmas, nes ki- 
šeniuje nei supuvusio grašio.

— Ei, kūmai, palauk! — ir 
nutvėrė mane už rankos kūmas 
Traktirmilis.

— O kaip, kumuti, senai be- 
simatėva!

— Senai, senai, visi metai,— 
atsakiau aš.

— Na tai einam kur nors už 
arčios pasikalbėti, sušilti.

Na ir pasišildėme, kad nuo 
šilumos net galvos pradėjo su
ktis.

— Na, kumuti, — sakau aš,
— gana bus, eime namon pas 
bobas, gali jos dar užpykti ir 
imti purkšti kaip katės kai mė
ginsime prisiglausti.

— Eime, — sako jis, — tik 
čia pastovėk, aš eisiu nupirkt 
bobai bandelę.

Stoviu, stoviu lyg Nazaraus- 
kas, o kūmas su bandele nesu- 
gryžta. Na tai bus čia kas blo
ga nutikę, pamislinau sau, ir 
pasileidau jo jieškoti. Išjieško- 
jau visas žydų vištines ir to
kias nedideles “koplytėles”, bet 
kūmo su bandele nėra.

Galva netuščia, tai ne ko
pūstas, tuojau sumanė kame 
tokie kūmai gali rastis, ir nu- 
drožiau Į katiluočių kontorą.

Ogi žiuriu, mąno kūmas skai
to penkiasdešimts litų į driskių 
fondą, už tai kad prieš pono 
viršininko “dūšelę” kepurės ne
pakėlė.

— Ai, ai kokia pasaulyje tei
sybė, — aimanavo ten esanti 
jauna ir labai daili moteriške.

Išsykio aš maniau kad ji ap
gailauja mano kurną, bet pas
kiau pasirodė kad. ji savo “grie- 
ktis” apverkia....

— žiūrėkite, tamistytės, ką 
aš kalta kad gavau pašte de
šimts knygučių “Ponai ir Mu
žikai”, jas man prisiuntė iš 
Amerikos, — pasakojo ji.

Tuoj pasirodė bent dvylika 
katiluočių.

— Pas tamistą darysim kra
tą, — pranešė moteriškei pil
votas su akiniais ir žvaigžde 
kaktoje ponas. — Nusivilk, ta- 
mista, nusiauk batus, nusi
mauk sijoną! — įsakinėjo po
nas moteriškei.

— Kad sarmata, ponas, prie 
tiek daug vyrų būti be sijono,
— prašėsi moteriškė.

Bet du katiluočiai patraukė 
sijono juosmenį, ir moterėlė 
prieš visų akis pasirodė kaip 
Jievutė rojuje....

Tas matyti patiko visiems 
katiluočiams, ir ponui, nes nors 
buvo pranešta kad mieste ne-

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamu 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
Jinimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tčmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. / 
Berry & South 5th S ta. L

Brooklyn, N. Y. AU

bėgerai, nei vienas nesijudino 
iš vietų.

rMaigė, čiupinėjo, glostė tą 
moteriškę, bet apart jiems mėj 
giamo kūnelio, nieko kito pas 
ją nesirado.

Iš po kratos tnoteriškė išėjo 
kaip iš pirties, nukaltus, suši
lus, o katiluočiai buvo linksmi 
ir pasitenkinę kaip medalį ga
vę. Iš tos linksmybės net pa
miršo ir tas knygutes iš jos 
atimti, kurių dar buvo likę vie
name jos kišeniuje penkios.

Eidamas namon, priėjęs miš
ką sau vienas sušukau:

— Ką gi sakytų kunigėliai 
už tokią kratą ?!

O miško aidas man atsakė:
'— O tu, kvailiuk, kvailiuk, 

kodėl tu nežinai: juk krikščio
nių pirmi tėvai Adomas su Jie- 
va buvo be apdangalų. Taigi 
kunigėliai ir jų šulai eina savo 
pirmų tėvų pėdomis ir gerėja- 
si nuplėšę kultūros išmislytus 
moteriškus apdangalus.

Karklu žvirblis.

Eina kalbos kad Lietuvoje 
bus Įvesta diktatūra, pasekant 
kitas Europos šalis.

Pirmutiniu diktatorium mes 
rekomenduojame Kum Purickį.

d

RODYKLĖ No. 81
Nuėmimui plėtmų nuo kaulo daik

tų, sušlapink kepamos osdos su bis- 
kiu šalto vandens ir aptepus palik. 
Kada išdžius nutrink. Paprasta pe
roxide taipgi gera nuėmimui plėtmų 
nuo kaulo.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininke ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virimo Receptas
Viena musų pažįstama protinga 

motina sako kad ji. visada bando tu
rėti vaikams ypatingesni valgi lie
tingose dienose negu giedriose die
nose. Ji surengia valgius kuriuos 
vaikai ypatingai mėgsta ir kas jiems 
gerai. Koko yra ahelnai mėgiamas 
vaikų gėrimas, o paįvairinimui ga
lima įdėti i puodeli maršmelo kuo
met duoti. Receptas pagaminimui 
koko kuri priduos skanumo ir turės 
šokolado skonį yra sekantis:

Koko
4 puodukai pieno 
Vi puoduko koko 
1 šaukštas miltu 
1 puodukas vandens 
V*, puoduko cukraus 
Sumaišyk koko. c.Ukrų ir miltus. 

Dadėk vandeni ir virk iki bus tiršta 
švelni košė. Dadėk pieną, užkaitink 
suplak ir duok į stalą. Galima da- 
dėt šaukštuką vanilos jeigu pagei
daujama.'

Virtuves Patarimai
Kuomet mazgoji špinaką, dadėk j 

vandeni biskį druskos. Tas pagel
bės prašalint smiltis ir dulkes nuo 
špinako.

Pirm pjaustant citriną, sušildyk jį 
pečiuje. Tas suminkštins jį ir bus 
lengva pjauti.

Kepant pyragą, jeigu jis trūksta 
per vidurį, žinok kad perdaug miltų 
ouvo naudotą.

Jeigu jums pritrūksta rukštaus 
pieno, dadėk biskį acto į paprastą 
pieną. Jis surugs tuojau.

Medų reikia laikyti tamsiai, nes 
jis tuoj susikruopuoja jeigu stovi 
šviesoje.

Ištarpinimui miltų del mėsos da
žų greitai, naudok kiaušinio plaktu
vą.

Naminiai Pasigelbėjimai

Mazgojant spalvuotus audinius, 
dadėjus šaukštuką acto ant kiekvie
nos kvortos plaujamo vandens, su- 
drutinsi spalvas nuo blukimo.

Grožės Patarimai
Moteris šiandien atkreipia dau

giau domės į ypatišką grožę negu 
praeityje. Jos žino kad gera svei
kata ir išvaizda, atsakantis užsilai
kymas ir manymas yra pamatas ir 
kad mažiausios smulkmenos kurios 
eina padarymui tinkamo efekto yra 
tain svarbios kaip ir didelės. Pa
tartina pasirinkti tuos daiktus kurie 
patinka jums. Nepirk žiūrint tik 
į kainą. Juo pigesnis daiktas, kada 
reikia ji pasirinkti, ypatingai toile- 
to tikslams, gali būti kenksmingas 
ir pavojingas jums, kuomet tik keli 
centai daugiau kainuoja geresni.

Ypatiška Sveikata

Kuomet žmonės atvyksta Ameri
kon iš kitų šalių jų gyvenimas pasi
keičia daugeliu atžvilgių. Namai 
yra kitokio, rakandai ne tokie kaip 
ten turėta, ir rėdomasi drapanomis 
visai skirtinkomis negu dėvėta savo 
tėvynėje. Palengva ateiviai pakei
kia daugelį savo papročių, ypatin
gai rengimosi, patapdami daugiau 
Amerikonais. Iš visų papročių, val
gymas paskiausia tepasikeičia. Šei
mynos apsigyvena arti savo drau
gų ir paprastai ten yra krautuvės 
kur galima pirkti savo tautiški da
lykai. Tas valgis ne visada tinka 
naujame klimate ir kitokiose darbo 
aplinkybėse. Kartais žmogus buna 
pripratęs dirbti lauke,/o čia dirba 
viduje Jam gal reikalinga tam tik
rų valgių kad galėtų pasilaikyti pil
noje sveikatoje. Permaina darbo 
nuo vidaus ant lauko tankiai buna 
priežastimi užkietėjimo. Ta padė
tis reikia nugalėti maistu vietoj pi
lių. Neleiskt įsgauti pilių paprotį 
—tas susilpnina vidurius ir apsunki
na dalyką. Valgykit maistą kuris 
leidžia viduriams veikti liuesai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra j biausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie gry-1 jame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro-įvaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-■ savo groserninko duoti Borden’s.

Toms Kurios Nenaudoja

Borden s Evaporated Pieną
Bandyk Šiuos Patarimus

Jeigu mėgstat kavą tai turit tikrą 
pavaišinimą laukianti jūsų. Rytoj 
rvte naudokit Borden’s Evaporated 
Pieną savo kavoj. Tada tai jvertin- 
sit ką reiškia puodelis kavos užbal
tintas su Evaporated Pienu.

Jeigu jums patinka geros smetoni
nės zupės kaip tai tomn(i) smetoni
nė arba asparagų zupė, darykit jas 
su Borden’s Evaporated Pienu ir 
tada tėmykit kokias jusli šeimyna 
darys pastabas prie stalo kuomet 
valgo.

Jeigu mėgstat pyragaičiu tai ga- 
minkit juos su Borden’s Evaporated 
pienu. Tas riebus karvių pienas sa 
palikta jame Smetona priduoda 
jiems malonu skonį. Tiktai paban
dykit jį ir patirsit pačios.

Jeigu mėgstat gerus prieskonius, 
darykit juos su Borden’s Eiapora- 
ted Pienu. Jūsų prieskoniai turės 
skonį kuris padarys valgymą vi
sišku pasitenkinimu visiems jūsų 
šeimynos nariams.

D V K A I
Jeigu jus norit žinoti kaip gamini, valgius su Borden’s
Evaporated Pienu, išpild.vkit kuponą pažymint kokių re 
rėptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.

Borden’s daro
mas dviejų dy
džių — aukštas 
(IG uncijų) >r 
mažas IG uncijų)

Padažalas 
Duona 
Saldainiai 
žuvis Zupė

Vardas ___________
Adresas__ _________

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

3 (Lithuanian >

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, MEW YORK
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By Junius

.Spanish matador has re
tired on account of his age and 
says he has saved a million doi-| 
lars. Apparently he is not yet 
loo old to throw the bull.

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

Usually, says Helen Pechkai- 
tis, when there’s little in the 
head much comes out of the 
mouth.

-------- o--------
P. Akšis says you can’t 

think straight and go crooked 
or—vice versa.

-------- o--------
“Let the girls have their fun I 

as well as the boys”, ’ says a, 
prominent, woman. We haven’t | 
met anybody lately who was! 
having any success in stopping | 
them.

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

A woman always has a rea
son for everything, but usually | 
it isn’t the one she gives you. |

-------- o--------
It’s easy to be as wise as an 

owl, says John Brazauskas, the 
chief qualification being the

A group of students all 
George Washington university I 
have successfully undergone an 
experiment of sixty hours! 
without sleep, thus almost I 
equalling the record of a Kan-: 
fas City girl who attended five1 
slumber parties in one week.

-------- o--------
It’s a Young Man’s Came 

(From Elmire, N. Y., Star- j
Gazette)

M-----  G. G----- , 19, veteran
newspaper and advertising ex-j 
ecutive, died at his home at! 
Flushing. L. I.

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

We are told that interview
ing Vice-President Dawes for 
the press is easy. If he wants 
to be interviewed, he gives I 
three long puffs and one short j 
one on his pipe; if he doesn’t, 
it’s two short and one long.

-------- o--------
Women are just like flowers, 

when they fade they dye.
-------- o--------

And you never saw one of 
the “lower animals” killing an
other for being unorthodox.

---------- o-----------
A gent in Idaho shot a bear 

with a bow and arrow, much 
to the surprise of both.

SKETCHES FROM LIFE

She sent him to 
The corner store 
To get a can 
Of eatables 
But he did not 
Come back within 
A half an hour; 
So she went out 
And bought the food 
And asked the man 
Who owns the store 
If he had seen 
Her little boy. 
But he replied 
That he did not, 
But that there was 
An accident 
Not long ago 
Where someone’s boy 
Was injured by 
A passing truck, 
But that he did 
Not see his face 
And could not tell 
Whose boy he was. 
And when she heard 
What he had said 
Her heart grew faint 
And she began 
To wail and cry, 
For in her heart 
She knew it was 
Her little boy 
Who sacrificed 
His little life 
In duty to

PAJ1EŠKOJIMA1
I’A.JIEŠKAU MERGINOS 

APSIVEDĖM l'l
Pajioskau sau gyvenimui draugę

merginą arba našlę kad ir apie 40 į 
metų amžiaus (nepaisyčiau jei naš-i 
lė turi ir pora vaikučių). Esu ma- 

| šinistas, uždirbu gerai. 39 metų am
žiaus. Kuri interesuojasi tuo malo-l 
nes atsišaukti šiuo adresu:

J. P. 2611 E. 10 Street
. Cleveland. O. (2.1

V. K. YURGILAS
atstovauja “Dirvos” biz
nio reikalus Clevelande

i ir apielinkaj. Turėdami 
: ką atlikit per ji. Priima 
; apgarsinimus, prenume- 
' ratas ir spaudos darbus.

III LOUIS EISENBERG
MALIAVOS GELEŽIES 
IR ELEKTROS Daiktai 
PEČIAI 111 LANGAM STIKLAI 
Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda 

ir Taiso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD

J. P. Likas
Budavoju Naujus Namus ir =

ž Budavoju porėius, garadžius, :
: krautuves, ir taisau senus. :
: 1115 EAST 71TH STREET :
dlllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllf

Tt h
‘"'kELLOGGS® 
TASTELESS CASTOR OIL

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Lietuvos Lietuviai ateina Į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

O ROSEDALE Oj 
Dry Cleaning Go.: 

Rand. 7906 £
C. F. PETRAITIS, Prop. *
6702 Superior Ave., ♦

♦ .j, * •hh*

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 teisiu reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Buss: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Sumažink
Savo

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
natinis 
tuvas su
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

$1 iki $25.

Wet
MutcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

ability to stay out all night.
-------- o--------

What hurts a woman worst 
in losing a man is the fear that 
some other woman will find 
him.

-------- o--------
“Easy money”, snaps J. V. 

Mitchell, “is any that the 
neighbor makes in excess of 
your earnings.

---------- o-----------
During the last eclipse of 

the sun a Scotchman was seen 
running to the Western Union 
office in hopes- of sending a 
night-letter.

-------- o--------
The worst man we know of 

got married, relates T. Neura, 
because he heard a wife was 
cheaper than a janitor.

-------- o--------
Irate Father — Young lady, 

those flesh-colored stockings 
you have are positively inde
cent. How many times do I 
have to tell you not to wear 
them ?

Daughter—I’m not, father.
-------- o--------

The young live on hopes, 
opines Mrs. A. Grigas, the old 
cn memories.

His mother’s wish.
Waller R. Baublis.

i--------------------------------------

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašyki! “Dirvą” ir “Artoją”

T.MD. KUCI’OS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. J). ORGAN A—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

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 kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, varnišiu^ ir visokius maliavojimo Įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue

I UNCLE WIGGILY’S TRICKS

I H$AV|NCS»J /

W

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3351 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidėjnno po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5'o į

The
A B SAVINGS
& L.OAN CO.*

HlllllllllllllllllIllllllillllllllllllllllllllllllIII|||illllllll||||||||||||||||||||||||||||||iHll||||)^  

I Pranešimas Sergantiems Į 
1 X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 I 
■£ Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose H 
= Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
~ metų patyrimu .gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų it Moterų = 
— davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
~ ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, = 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- H 
~ rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E
E “.Mano Darhe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
= nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
~ lio. be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E

Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
~ Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 

! E Vilties, Ateikit Pas Mane” Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
E r:e yra mano geriausi liudininkai Ką as padariau jiems galiu pa- = 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E
~ tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi. Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E
~ tus 6l'G ir 914. ' E

1E Jeigu jusli liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- =
E donia aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
E 'šgalif mokėti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacenlus. E 
į Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E
= ----- Mes Kalbame Lietuviškai------ E

| Dr. BAILEY, Specialistas | 
j| 1104 Prospect Avenue
Iri ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
= (Pirmas Budinkas j rytus nuo Winton Hotel) E
= Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. = 
nlllllllllllllllllllflllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllh"

By Thornton Fisher,

Viso . .$81.226,777.51

AKOMYBĖ
. . . .86,000,000.00 
. . . . 560,877.31
.........  160,500.65 
. . . 7 1.505,399.55

Perviršio Fondas ..........
Nepadalinti Pelnai ........
Rezervas Taksams ..........
Padėti Taupymui Pinigai

Sutraukta Atskaita
SOCIETY FOR SAVINGS

In The City of Cleveland
PABUGOJE BIZNIO GRUODŽIO 31. 1925

TURTAS
■ankų ir kituose bankuose .88.325,906.23

3,691,903.66
31,813.818.98
29,669.381.80

5,826,782.77
. . . 1.265,000.00
. . . 603.951.10

iniyai ant
nv. Valstijų Valdžios Bondsai 

Miesto, Valstijos, Gelžk. ir k- Bondsai
Paskolos ant .Mortgeėio Real Estate 
Paskolos Užstatytos Bonds ir Stocks 
Real Estate, Banko Budinkas .. 
Suėjęs Nuošimtis .....................

Viso . .881,226,777.51

Incorporated 184$

^odetg
tn the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dek taupymus Į taupymu banką

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

AR NORITE GIRDĖTI
Kauno Lietuvių Operos Artistus Savo Namuose?

PASIPIRKITE
1. Kipro Petrausko du rekordu:STASYS (kitoje pusėje: “Plaukia 

sau Laivelis”, smuiko trio), ir
2. DUL-DUL DŪDELĖ (kitoj pusėj: “Bernužėli, Nesvoliok”).
3. A. Sodeikos ir Grigaitienės duetas “Oi Berneli, Vienturtėli", 

(kitoj pusėj: Sulgino “Visur Tyla“).
5-TO LIET. PĖST. PULKO BENAS JGRAJINO ŠIUOS REKOR

DUS: " Lii’i-r,/ ■'
10 “Bijūnėli Žalias (kitoj: “An Kalno Karklai Siūbavo).
11. “Klumpakojis” (kitoj pusėj: “Našlys”).
12. “Noriu Miego” (kitoj pusėj: “Lietuvaitė”)
13. “Klaipėdos Maršas” (kitoj “Valio Neprigulminga Lietuva”).
Kaina rekordų po 75c. Už persiuntimą nun 1 iki 6 — 75c ekstra.

Iki 12-kos rekordų — $1.50 ekstra.

Vienybės Rekordų Skyrius
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES, 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland
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= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunam. š
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Oh»« =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin;

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*, tikrą Specialistą, o a« 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriui ns- 
siklausinčs kokia liga sergi ir kur 
skauda Jisai rats ta jums pasakys, 
po išegzs minavimo. DaugybS dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji. 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Rfos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių RoentgenO ir pilnas Bakta- 
riologiėkas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusij ligos priešai^ 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuains 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo 1 
, pučku. ant viso kūno ir bumus, lai-

tdas uisisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišrvdoma. ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. l(15th St. Cleveland

ANTROS GRINDYS, KAMBAEIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo i Hd I «.!»»» 

Nadtldianiala nuo U iki L

, turite Išbertus veidus
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TĖVAS NUŽUDĖ

Babies Lot© It

Vardas

Adresas

Vardu;:

Adresas

Imk BEECHAM’S 
r PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Gerds odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomclio 
Pirkit vaistinėse

Įfc, 25c ir 50c dėžutės

Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

AJ druCitlats—.foe And 65c jtrs and tubes. 
Children’s M us ter ole (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

---------- SPECIALLS PAS1ULYMAS-
Osbornc Tbllick Company,

priklauso
“L.”

126 varpai. Miništerių

Miestas

« > a
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PO LIETUVAI
PASIDAIRIUS Į

V

DIRVA 7

......................... .
IR MOTERIS MOKA UŽMUŠT

Ilakių valsčiaus, Mažeikių 
apskrities, Uršulė Petraitienė 
atvykus Ilakių policijon prane-1 
šė kad ji eidama vakare iš kai
myno, susiginčijus ir susimu
šus su savo vyru, ir smogus 
pagaliu, jį užmušus. Petraičių 

■ šeimyniniai santikiai buvę pra
sti, vyras mėgdavo žmoną pa
lupti, o. žmona vėl — pasibarti.

Paaiškėjo kad tą dieną prieš 
užmušimą Petraičiai nuvyko 
pas Braslauską susitarti atly
ginti jam iš Petraitienės namų 
dalį; žmona sutiko duoti 1 ha, 
vytas tik pusę ha. Galų gale 
susitarus, prasidėjo vaišės. Pe
traitis, nusigėręs, pradėjo ko- 
]ioti žmoną kam ji prikalbėjus 
duoti žemės daugiau. Petrai
tienės brolis Drukšas mėgino 
užsistot už seserį, bet nuo to 

'Jcilo tik didesnis barnis. Iš
ėjus Petraičiui namon, paskui 
išėjo ir jo žmona su broliu, ir 
štai Petraitis buvo nužudytas.

Petraitienė sakės pagaliu už
mušus vyrą, bet atvykęs gydy
tojas rado Petraitį nudurtą 
peiliu krūtinėn, o peilis jau mi
rusiam į rankas buvo įspraus
tas, nes lengvai laikėsi.

Šiaulių Apigardos Teismas 
Uršulę Petraitienę nubaudė 
septynoriems metams, o jos 
brolį Steponą Drukšą šešiems 
metams sunkiųjų darbų kalėji
mo. “L.”

SUDEGĖ NAMAI IR ŽMOGUS 
i Sarapiniškės (Varėnos vai., 

Alytaus apsk.). šiame kaime 
kilus gaisrui sudegė namai 
ūkininkas Juozas Skendelis.

' Skendelio dukterei linus be- 
šukuojant nuo lempos užsidegė 
pakulos, kurias šiaip taip pa- 

.sisekė apgesinti, ‘bet neapsižiu- 
rėta kad ugnis prasiskverbė 
pro lubas ir net stogą pasiekė. 
Tik'visą stogą liepsnai apėmus 
pastebėta kad namai dega. Ma
tydamas kad gaisro apgesinti 
nepasiseks Skendelis šoko tur
to gelbėti, kurį gelbėdamas ap
degė ir po kiek laiko mirė.

Gaisro likviduoti nepasisekė 
ir namai sudegė. Be ko kita 
sudegė beveik visi javai, 
buvo kamaroje supilti.

Mirusiojo liko keletas 
vaikų.

dieną jis- padarė vizitus užsie
nių reikalų ministeriui, minis
teriui pirmininkui, žemės ūkio, 
vidaus reikalų ir švietimo mi- 
nisteriams, seimo vicepirminin
kui pral. Staugaičiui ir vysku
pams.

Per 
kalų 
įteikė

vizitą pas užsienio rei- 
ministerį, arcivyskupas 

raštą kuriuo jis yra po
piežiaus įgaliojamas aplankyti
diecezija^ ir pravesti diecezijų 
suskirstymą Lietuvoj. Vienu 
vizitatoriaus uždavinių, jam 
esant Lietuvoj, bus suorgani
zuoti Lietuvos bažnytinę pro
vinciją. Arcivyskupas pareiš
kė užsienių reikalų ministeriui 
kad atlikęs savo užduotį Lietu
voj gryš Romon, kur nuolatai 
ketina gyventi. “L.ž.”

MAŠINA SUTRIUŠKINO
Jokūbaičių kaime (Jurbarko 

v.) pas Antaną'šaulį kūlė ma
šina miežius. Prie mašinos 
dirbo ir 53 mętų amžiaus Ona 
Petraičiutė. Ji neatsargiai pri
sišliejo prie kuliamos mašinos 
štangos ir tapo į mašiną įtrau
kta. Bematant sudužus kulia
mos mašinos špuliukei ir ap- 
saugojamo rato medinei dėžei. 
Petraičiutė buvo užmušta. “L.”

GRĄŽINA BAŽNYČIŲ 
VARPUS

Jau sugrąžinta antra dalis 
(pirma dalis grąžinta 1922 m.) 
išvežtų per karą Rusijon baž
nytinių varpų — viso Įvairaus 
svorio
kabineto sudaryta specialė var- 

irjpams perimti komisija. Iš vie
nų varpų matyti kam jie pri
klauso, o kituose nėra jokių pa
rašų. Pirmieji bus grąžinti sa
vininkams, o antrieji tiems ku
riuos nurodys vyskupijų kuri
jos. Dalis teks; taip pat Pra
voslavams ir Liuteronams.

Didžiausias grąžintas varpas 
sveria 1,306 klg. Jis 
Pažaislio bažnyčiai.

kurie

mažu
“L.”

SU-

ŽMOGŽUDYSTE KOKAINO 
ĮTAKOJ

Kaunas. — Mickevičiau^ gat
vėj buvo nušautas šoferis Jan- 
čauškas. Policija buvo sulai
kius du asmenis kaltinamus jo 
nušovime. Dabar paaiškėjo kad 
Velionis Jančauskas su dviem 
savo draugais antrą valandą 
nakties gryžo namon iš vieno 
linksmo kampelio, kur jie uostė 
kokainą. Kokaino apsvaiginti, 
jie Mickevičiaus gatvėj susi
ginčijo, ir Jančauskas tapo nu
šautas. Suimtieji neprisipažįs
ta kalti. “L.ž.”

(atvykęs iš Hamburgo) liko pa
smerktas trims mėnesiams ka
lėti ir 1250 litų- pabaudai, Gilys 
šešiems mėnesiams, o Ulevičius 
vienam mėnesiui kalbėti. Ba
ronas von-Rozenbergas pripa
žintas nekaltu ir išteisintas.

Be to patenkinta civilinis jie-

škinis iš 12,000 litų nukentėju4 
šių naudai. “L.ž.”

TELŠIAI

Čia baisiai užmirštas kam
pas — tai savo rūšies Kamčiat
ka, kur gali gyventi tik-atsisa-

kę nuo pasaulio žtnohės.
Tačiau retkarčiais vienas ki

tas nuotikis ir čia išjudina žmo
nes. Gruodžio 5 d. Telšiuose 
įvyko koncertas. Dainavo p. 
E. Vittingas, karališkos Rusų 
operos artistas-profesorius.

Dainininkas gražiu tenoriu 
padainavo iš operų bei Rusų 
kompozitorių ir liaudies dai- •;

Publika patenkinta maloniu 
p. Viltingo atsilankymu ir lau
kia daugiau tokių svečių.

Nagi.

NUBAUSTA ŽMONIŲ PRI
GAVIKAI
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EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 37c

ŽIURKŠTINIŲ SUKNIŲ

Kauno Apigardos Teisme 
buvo nagrinėjama įdomi emi
gracijos biuro “Volters ir Ko.” 
byla. Teisman buvo patraukti 
to biuro Kauno skyriaus direk
torius Helvegas, agentas Pet- 

tarnautojai K. 
von-Rozenber- 
kaltinami ap-

Helvegas, 
ras Ulevičius ir 
Gilys ir baronas 
gas. Jie buvo 
gaudinėjinie ^Lietuvos piliečių 
įkalbėjimu jiems kad pristaty
sią 
jas 
tai 
100—130 dolarių. 
nuveždavę keleivius 
Kubos uostą ir ten palikdavo 
juos likimo 

Teisme 
primetamas 
Bet nukentėję ir keli liudyto
jai parodė kad kalbamo biuro 
agentas dažnai ateidavęs į A- 
merikos konsulatą Gedimino 
gatvėj ir įkalbėdavęs asmenims 
stovintiems eilei kad "jo biuras 
galįs be vizų pristatyti juos. į 
New Yorką ar Washingtona. Iš 
kaltinamo akto taip pat buvo 
matyti 
dybai 
turėję 
j tiro n. 
kad jie- negalėtų gf'yžti Liėfu’- 
von.

Teismo sprendimu, Helvigas

juos be vizų Į Suv. Valsti- 
per Kubą ir Meksiką. Už 
jie imdavę iš klijentų po 

Bet jie tik 
i kažkokį

valiai.
kaltinamieji neigė

jiems suktybes.

kad, minėto biuro val- 
reikalaujant, keleiviai 

Įmesti savo dokumentus
Tai buvo padaryta tam
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Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

DIRVA
•3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

O
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$1.29 iki $1.19 VERTĖS

Moteriški žiurkštai-suknios pasiūti iš Amos- 
keag ginghamo, vienodos spalvos ginghamo ar 
hn plono perkelio, visos gražiai apsiuvinėtoj 
mezginiais pynutėmis kitoniškų spalvų. V 
20 įvairių madų pasirinkimui. Reguliariai 
ekstra mielų. Skiepe po 94c.

Nesiųsk Pinigų
Už šita puikią 14-karat auksinę plunksną su JŪSŲ 

vardu įdėtu DOVANAI aukso raidėmis. 
SUPAŽINDINIMO PASIŪLYMAS!

Mes norime supažindint visuomenę su musų “Stebėtina Fonta- 
nine Plunksna” naujiems 10,000 naudotojų. Mes norim kad jus 
pataptume! garsintojų tos Stebėtinos Plunksnos, kuri yra visai 
paprasta aukštos rūšies, pati prisipildo, 14-KARAT AUKSO ra
šoma plunksna, auksuotas prilaikytojas. Ta plunksna parsiduoda 
reguliariai po .$"..00, bet supažindinimui jūsų numažinome kainą 
iki $1.75 ir prie: to dar įdėsime ant jos jūsų vardą 18-karat aukso 
raidėmis (specialiai piitnntuotu’procesu) dykai. Moteriškos plunk
snos taipgi, su paauksuota kabute Raidinei juostelei prikabyt.

CENTO. Tik savo vardą ir adresą, 
ir persiuntimo kelis centus kada at- 

jums jog- tai yra DIDŽIAUSIAS al
ką kada matėt, mes grąžinsim pini-

alis turi ateiti su pinigais.

Užmokėsi laiškartošiui $1.75 
SinSim. .Teigti: nepasirodys 

geros plunksnos 
.kyrmri į"US.

LAPAI

Britmor Co,
PUIKUS DALYKAS DOVANOMS.

Dept. 16, - 286 Fifth Avenue 
New York City.

SUSIDEDA
Iš ŠIŲ:
—Dėžute 
—Skustuvas 
(rankena

$3.95 Namines Suknios
kus rinkinis suknių iš rayon $2.94 

audimo, gražiais bryžiais, langučiais ir ” 
dideliais langais, pilnai žibančio išbaigimo vir
šus: taipgi broadcloths bryžiuotų ir margų pa
vyzdžiu. Apvedžiota kitokių spalvų pynutėmis, 

spe-kimono ir Įsiūtos rankoves, visokių mieni; 
daliai skiepe.

$1.95 Apatiniai
SPECIALIAI PO $151

Moteriški puikus rayon audinio apatiniai, ir 
eniiees, blumeriai >r užmaršiai, puikios ru- 
?s, žibančio baigimo, apsiuletos mezginukais 
irgi paprasto siuvimo, visokių mierų del mo

terų r merginu. Specialiai Skiepe po $1.54.

Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

Lietuviškai Angliškas ir
Angliškai Lietuvikas

VYSK. MATULEVIČIUS 
GRYŽO LIETUVON

Buvęs Vilniaus Vyskupas J. 
Matulevičius pakeltas į titulia- 
rį. arcivyskupą.

Gruodžio 13 <L Arcivyskupas 
Matulevičius atvažiavo į Kau
ną. Virbalyje arcivyskupą pa
sitiko-Kun, Prof. Cesaitis. Kau- 

, no stoty į arcivyskupą sutiko 
ir' pasveikino vyriausybės at
stovai, visuomenes veikėjai, 
dvasiškiai, seni arcivyskupo 
draugai ir organizacijų atsto
vai.

Arcivyskupas apsigyveno 
Marijonų vienuolyne. Tą pat

SUNŲ
Krylių kaimo (Kamajų vai., 

Rokiškio ap.) ūkininkas S. su
pykęs peiliu perdūrė savo sū
nų, 18—20 m. amžiaus, patai
kydamas į plaučius. Sūnaus 
gyvybe dideliame pavojuje.

Žudeika tėvas įtariamas pa
mišęs, suimtas. “L.”

SUĖMĖ PLĖŠIKUS
Trakų nuovados policijos pa

stangomis ūkininko Butrimavi- 
čiaus kluone suimta senai jieš- 
komi plėšikai: Bondenas, Nasu- 
lavičius ir Kast. Bukauskas- 
Šiaudinis. Sulaikant plėšikus 
įvyko smarkus susišaudymas 
su policija. Darant kratą pas 
juos rasta revolveris ir rankine 
granata. “L.”

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

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

įJ»PAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 

lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas. Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 

□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus: taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
Ttlkiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

DOVANAI

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

for BILIOUSNESS

BEECHAM’S 
PILLS

Mrs. Wihsiow’S 
Syrup

išsukama)
3—Dėžutė 
geležtėms

1—Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimD

“D1RVOS” SKAITYTOJAMS 
“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au- 
LcStrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina $1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— tik 25c — prisiųsdami pašto 
Štampais (geriausia po 2c), arba 
kitaip. Tik prisiųskit savo parei
kalavimą sykiu su štampais, dau
giau nieko iš jūsų nereikalauja
ma. Adresuokit sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

GERU. ‘■DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

Siunčiu ___ ir meldžiu prisiųsti man

vinių AuloStrop Skustuvų kaipo Kalėdų Dovanų <

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti '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 — nekęskit be Žodyno.

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais . .. .$10.00
Tas pats, gera morokko oda $11.00

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TURI SKILVIO 
IR KEPENŲ NEGERUMUS

Ir To Nežino.
J’ims nereikia kentėt nuo Užkietėjimo, Dyspepsijos, Nevir
škinimo, Gastritis ir I’rarujiimu Vidurių—Jeigu jums rei
kia Maistų, turit turėti pačius geriausius.

Didžiausias vaistas nuo Nevirškinimo, Užkietėjimo, Dyspepsijos, 
pramigusio skilvio. Kepenų, Gazų ir kitų skilvio skausmų ir nege
rovių vadinasi BIOXOL.

Ar skauda Galvą? -\r turit, juodus plėtmus prieš akis, ar svaig- 
. tat kada lenkintus 9 Ar maistas neturi skonio? Ar nepailsit mie
gant? Ar jautrus ir nervingas? Ar skauda strėnas? Ar išvaiz
da išblyškus? Ar liežuvis apvilktas? Ar blogas kvapas? Ar tan
kiai vemiat, ar gurguliuoja skilvis? Ar jaučiatės silpnas, nuilsęs 
ar nepasitenkinęs? Ar viduriai sukietėję? Viskas tas rodo kad jū
sų sveikatai reikia tuoj pagalbos. Atminkit lead BIOXOL suteiks 
greitą pagalba. Toms negerovėms nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai rado greitą gera pagalbą naudodami B1OXOL. Jeigu jus nuo 
tų npbireiškinui kenčiat tuoj reikalaukit šio puikaus vaisto, ši ste
bėtina l’armul-', pagaminta didžiausios pasaulyj laboratorijos, yra 
žinoma vardu BIOXOL. lengvai naudojama namuose ir veikia kaip 
magikas Icl nesveiku vyrų ir moterų.

BIOXOL. delei savo greito veikimo ant skilvio, kepenų, žarnų ir 
kraujo, veikliai nugali ir panaikina visas nuodingas išmatas vidu
riuose, ir už kelių dienų organai atlieka savo pareigą reguliariai 
ir žmogus gali dirbti su ambicija jr energija.

JEIGU JUS KENČIAT—IŠBANDYKIT ŠĮ
Neturint kaip bloga .jūsų padėtis ir kij nebandei, bet turbūt ne

naudojo! BIOXOL Pasiuskit mums savo vardą ir adresą ŠIAN
DIEN. ir duokit mums prirodyti kuo tikrai šie vaistai yra. Tai yra 
saugus, nevavojingi, patikimi išbandyti tuksiančių,. ĖeRularč kai
nu už BIOXOL yra $".00. bet, trumpam laikui, mis prisiųsim jums 
kurie dar nebandei už. tik $2.00. Mes taip darom žinodami jogei 
BIOXOL pagelbės jums ir noriai rekomenduosi t jį savo draugams. 
BANDYKIT j. Tik prisegkit $2.00 savo laiške, arba, del patogumo, 
pridėkit ir kuponą iškirpę iš apačios:

2107 Carson Si. B-25 Pittsburgh, Pa.
Gcrb.: Noriu pasinaudoti protru Specialiu Pasiulymu ir išban
dyti justi BIOXOL, už kurį čia prisiunėiu $2.00.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ’j
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

RAŽNYTINIS CHORAS PRA
STAI PASIRODĖ MIESTE 
Pereiti} nedėldienį miesto au-

VAIKŲ CHORAS “BIRUTĖ"
Šiuomi laikau sau už garbę 

pranešti Clevelando Lietuviams
SPORTAS

D I R V A

ditorijoj buvo įvairių tautų pa- joff susitvėrė Vaikų Choras Bi-.
sirodymas prieš dešimt-tuks- 
tantinę minią. Rengėjai jau 
kelios savaitės atgal užkvietė 
tarp kitų ir Lietuvius. Užkvie- 
timas pasitaikė patekti Lietu- į srnujka 
viii bažnyčios vragoninkui J. ',- į3US' 25c 
čižauskui. Jis niekam nieko -as kurjos 
nesakęs ėmė rengtis 
tiniu choru ir manė atsižymėti 
svetimtaučių tarpe.

Atėjo laikas pasirodyti - 
nieko. Suėjo scenon apie 
ypatų, būrelis pasirodė mažytis j- 
tokioj scenoj kur telpa keli tuk- ta valanda, 
stančiai žmonių. O kaip ėmė 
dainuoti irgi niekas neišėjo — 
kelintoj eilėj nuo scenos jau 
publikoj nebuvo girdėti dainų. ] 
Dainos parinkta irgi silpnutės, ] 
o dar ant galo pradėjo vedėjui 

išrodė kad pats nc-

Į tą chorą gali prigulė- 
7 iki 16 metų amžiaus 

kurie 
grot i 
duok- 
lekci-

rule. I .ai nuo 
mergaitės ir berniukai 

įgali dainuoti, lošti arba 
Mokestis arba 

savaitę už 
atsibus kiekvieną 

su bažny- suhatą nuo 4 iki 5 vakare ma
no rezidencijoj 7503 Myron av.

I Visi norintieji prisirašyti ir 
11 pradėti lavintis dainavime esat 

kvieįiami ateiti minėtu antrašu 
šitą subatą biskį prieš ketvir- 

_____ ... Kurie mokate gro
ti smuiką, atsineškit instru
mentus. Apart dainavimo vai
kučiai bus lavinami lošimo te- 
atrėlių ir deklamavimo, žinoma, 
vien tik Lietuvių kalboje. Lai
kas nuo laiko ‘'Birutė” 

maišytis, išrodė kad pats nc’| vakarėlius, programus, 1 
įjino kokias dainas išmokino ii'įpjldy: 
ką reiks dainuoti. Publika ne-| 
rimaudama ėmė ploti ir nekuria 
švilpti.

Dainavo ir p. Čižauskienė, į 
bet irgi netoli tebuvo girdėti] 
jos dainos, 
milžiniškai 
tvirtų balsų jei nori kad publi
ka girdėtų visuose kampuose. 

Beveik visi vietos I 
kurie tik žinojo p. čižatiskų ty
kų rengimąsi tąn vakaran ėmė 
piktintis 
ir nekviečia visų, 
kitus, butų susidaręs choras iš 
poros šimtų, tada kas kita. Da
bar Lietuviai apturėjo tik sar
matą. * . ........... ..

Kadangi Įžanga auditorijon Lietuviai 
buvo dovanai, f 
zai ir musų bolševikėlių. gja kartą Lietuvių dvasioje. 

Buvęs. | Vincas Greičius,
' 17503 Myron av. Penn. 1079-J.

rengs 
kuriuos'

s vien tik maži vaikučiai.
Kol kas dainų praktikas tu

rėsime pas mane namuose. O 
vėliau, chorui padidėjus, pasi-- 
samdysime svetainę, kur bus į 

įgalima vaikučius pamokyti iri 
i žaidimų. Iš dabar-! 

.....ų narių tipo galima spręsti 
jog šis Vaikų Choras trumpa
me laike išaugs į milžinišką 

LietuviaiI (įjyjgj'ų arha trijų šimtų narių 
mskii < y-] chorą.

Tėvai interesuojanti šiuo da- 
ypatiškai pasi-

kadangi auditorija [jetuvišku 
ilga ir reikalauja tinill nari\

užstato pinigus, ir girdėjau kad • 
Požėla sutiks atvažiuot i Cleve- 
landą su tuo nežinomu Lenku 
imtis. Bet štai vėl išgirdau 
kad Požėla turbut “pono” nu
sigando ir reikalauja kad “po- 

]nai” būtinai pasakytų savo pa
rinkto drutuolio vardą ir kiek 
sveria, kitaip Požėla nesutinka

' atvažiuot.
I Poznančikai turės pasakyti 
] vardą ir priduoti paveikslus sa- 
: vo "kirvio”, nors 
| nes mat susitarė 
Jordanu būtinai 
kinti ir išlydėti iš Clevelando 

daugiau čia nepasirody-

Akrono Naujienos

kad jis

POŽĖLA IR 
CHICAGO.!?

labai nenori, 
su Graiku K. 
Požėlą panie-

ŠV. RAŠTO IŠGULDYMAS
Temoje: Ev. šv. Mato 13:1-9 

‘‘Sėjėjas išėjo sėtu, besėjant gru-' 
<lai krito 1) šalyj kelio, 2) uolingoj 
vietoj, 3) tarp erškėčių, 4) i 
žemę.

Nedėlioj 3:00 po pietų 
7017 Superior Ave. 

Kalbės G. Bielinis.

Graikas Jordan, kuris 
su Michalskiu imtynė- 
refery. irgi žada eiti 

ristis jeigu Požėla atvažiuot, o
kiek patyriau Požėla sutinka 

i atvažiuot bie dieną po sausio 
21 d. Taigi tik reikia priversti.

. Pats 
Požėlos

; se buvo

jyerą

vusiu ristynių mokytoju Notre 
Ilame Kolegijoj. Wladek Zbysz- 
ko ši mėnesį išvažiuos Euro
pon, o žada atvykti Stanley 
Zbyszko, kuris imsis po visą 
Ameriką.

Kitos poros bus George Cal- 
za. Italas, kuris susikibs su 
Joe Varga, vietiniu Vengru, ir 
Chares f'ox su Harry Smith.

Tikietus galima pirkti iškal-
no ir tą pat vakarą auditorijoj..

Iš SLA. KUOPOS

Gruodžio 13 d. SLA. 198-ta 
kuopa laikė metinį susirinkimą,, 
kuriame apart kitko buvo ren
kama kuopos valdyba ir nomi
nuojama Centro Valdyba.

Kuopos valdybon 1926 me
tams liko išrinkta šie: 
ninku J. A. Dominikaitis 
pats) ; vice-pirmininkus - 
Ramoška (tas pats) ; protoko
lų raštininku — V. T. Neve- 
rauskas (tas pats), turtų raš
tininku — B. A. Beleckienė 
(nauja) ; iždininku

.P
! Clevelande kūdikių gimimas kas. 

jPoznančikus išduot kas yra jų 1 per praėjusius tris metus buvo] 
statomas Požėlai priešas, ir už,beveik dusyk didesnis negu mi-| 
kokių dešimts dienų Požėla jau rimas.

■susikibs su juo Lietuvių salėj, mė, o

kam patįs vieni daro ]yku ateikite 
Sukvietus §nekėti arba kreipkitės laišku.

o aš jums mielu noru suteiksiu 
| platesnių apie šitą užmanymų 
i žinių ir paaiškinimų. Tikiu jog 
I šitą darbą rems visi Clevelando 

, nes tai vienintelis 
suvažiavo nema- Į)lK]as išlaikyti musų priaugan-

TEATRALIŠKO CHORO VA; 
KARAS

Sausio 3 d. Lietuviu salėje 
Teatrališkas Choras turėjo pa
rengimą ; 
jos, “Du 
mutės”. 
vai, visi 
atiko labai gerai, 
buvo juoko iš senesnės kūmu
tės, kurią vaidino Adomas Sla
vinskas. 
Įėjo davė publikai daug 
Po teatro dainavo choras apie 
keturias dainas, išėjo gražiai. 
Po visko buvo šokiai. Buvęs.

Sandaros 18 kuopos susirin- 
e kimas įvyks antradieno vaka

re, sausio 12 d., Lietuvių salėj, 
buvo sulošta komedi-iNariai malonėkite dalyvauti. 
Bailiu” ir “Dvi Ku-!

Abu atlikta gana gy-| “Dir™je” yra laiškas 
lošėjai savo užduotis žiburi,,lei- 

Daugiausia;

Ona5

Vyras moteries rd- 
juoko.

PROGRESISČIŲ VAKARIENĖ
Gruodžio 27 d. moterįs pro- 

gresistės turėjo vakarienę, ku
ri buvo gana pasekminga, nes 
tai buvo viena iš geriausių ką 
musų kairieji kada parengė— 
turėjo žąsų, ančių ir vitšų ir 
šiaip visokių valgių, kad kož- 
nas galėjo pasisotint. Tai ne

DIDELIS KONCERTAS
Nedėlioj miesto auditorijoj 

rengiama trečias populiariškas 
Cleveland Orchestro koncertas. 
Vadovaus Nikolai Sokoloff, 
programas susidės iš puikių 
puliariškų muzi’os dalykų 
šokių tautų kompozitorių.

Muzikos mylėtojai ras 
malonaus pasitenkinimo.

Koncertan įžanga visai maža, 
tik 50c ir 25c.

ir 
po-

Clevelando policija pereitais 
metais padarė 64,680 areštų, 
arba po septynis į valandą.

Kurių korespondencijos
A. D. A. D. vakarienė, kur Ma-,lelPa šiame numeryje tilps 
žeika sorkes krėtė, o valgyt kančiame-_________ _ ___ _
dalyvavusieji negavo. -

Prisivalgęs Proletaras.

ne-
se-

portus kiek kurs prirašė narių, 
.bet tas palikta sekančiam susi
rinkimui, kada pasibaigs pas
kutinis Auksinio Konkurso mė
nuo.

Nutarta iš kuopos paaukauti 
$10 sergančiam nariui J. Boku- 

ilui, ir suęįpkta 810 nuo nariu, 
pirmi- įtaigi viso pasidarė sergančiam 

(ttl S I pašalpos $20. Aukautojams ta-J I
■' riama ačiū. Narys.

ŠĖRININKAMS PRANEŠIMAS
Šiuonii pranešu kad Lietuvių 

Taupymo ir Paskolos Draugijos 
šėrininkų metinis susirinkimas 
bus laikomas seredos vakare, 7 
vai., sausio 13 d., Lietuvių sa
lėje, 6835 Superior avė. Bus 
išduota viso 1925 meto rapor
tas, renkami nauji direktoriai, 
ir kiti svarbus reikalai Visi 
šėrininkai malonėkit dalvvaut.

Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugija, 
S. Saborskis, Seki.

Vaizdas
ristynių
ir ristlka'
kokius
teks
matyt

“Concilium Failuitat is”
Neriu pranešti dailos myl - 

tojams jog grupa Vyčių artis- 
tų-mėgėjų pradėjo mokyti' 
juokingą operetę “Coiis'l ur.i 
Facultatis”, kuriai muziką pa
rašė gerb. musų kompozitorius 
Mikas Petrauskas, šią opere
tę Clevelandiečiai turės progi 
išgirsti ir pamatyti scenoj p.'. • 
sekmadienį po Velykų. Lietu
vių salėj. V. Greičius.1

miesto
salėj
Sau: i g
12 d.

Atsakymas Viską Žinančiam 
Iš tamistos patalpinto pra

nešimo “Dirvos” No. 50 apie 
J. Bra- vaidinimą “Kantri Alena” ma

ltas pats) ; iždo globėjais t.vt kad tamista nedaug nusi- 
Išganaitis ir K. Tamošaus- manei apie tą veikalą. Pami- 

navojai roles svarbesnių akto
rių.
lių, kurio rolė svarbesnė už ki
tų.

o užslėpei Anglijos karą-Centro Valdybos nominacijo- 
. • 01 aaa 1 i-i • • ipe daugiausia balsu gavo seno-. Apie 21,000 kūdikiu gi-

o mirė apie 9,300 abelnai|ji valdyba’ nors musiJ bolševi- 
i organiza- 

vos kad tik daugiau balsų galė
tų patraukti už savo pusės 
žmones. B. stojo prakalbą sa
kyti. ir net buvo atsivedęs porą 
nepriklausančių kuopon savo 
tavorščių, manydamas gal su 
jų pagalba galės daugiau 
meti. Bet nariai pradėjo 
reikalingus prašyti išeiti 
kan iš svetainės. Nors jų 
lininkai norėjo kad jie dalyvau
tų susirinkime, bet tas nieko 
negelbėjo: noromis nenoromis 
turėjo “tavorščiai” nešdintis ir 
iš svetainės.

Buvo pakelta klausimas kad 
organizatoriai išduotų savo pa

niro apie aueinai •' ‘..........—
Apie 400 gimimų sako-!kėliai kaip galėdavi

Kaslink netinkamumo ypa
tų i roles, Haip tamistą rašai, 
man rodos kad rolės buvo vi
soms ypatoms tinkamai pa
skirstytos.

Kaip minavojai apie Agnieš
ką, kad ji varinėja kokį ten 
biznį, kodėl nepasakei kokį biz
nį. O 
nierių 
gus? 
rėplom
nieškos...

Sprts. imant.
Ima dar nesti užrekorduota mie- 

, apie kuriuos neži-
|ina uai nesu 

Į PO- Isto raštinėj, 
.........  i noma.

i 
atsirado smarkuolis Pašto ineigos per 1925 me- 
......................... •; siekė $8,789,965.70, arba 

į imtynes ir reika- 9.3 nuoš. daugiau negu 1921 m.

i AKRONIETIS KIMBA
ŽĖLĄ

Akrone
Kanadietis drutuolis kuris šau-jtus

1 kia Požėlą į imtynes i n n
lauja Požėlos susidėti po $500 i

1 ir ninienm cmiia i„:nlpi, I PARSIDUODA CASH DEL1KATE-*i ’? ‘r ? laimes. sy KRAUTUVĖ ir grosernė
i Požėla rodos ant to sutinka, Garantuoju $500 savaitinės ineigos. 
tik reikalauja kad kaipo i.ššau-' JJan<la.A1 1204 Norwood road, arti . . . ' . . 1 Superior avė. Krautuve turi gra-

; kejas 1 imtynes, Akrometis SU- įjus kamparius gyventi. Parsiduos 
dėtu $500, tada Požėla padės pikiai. Smulkmenų klauskit pas— 

Zimerman, Notary, 5907 Scovill ave- savo $500, ir gales susikibti. I nUP (4)
Jeigu susitars tai Akrone ga-.

būti imtynės tuojau, Požė-1 
apsiankymii Clevelande.

Sprts.

|lės
KAS BUS SU
SARPALIUM
Chicago. — Tiedu smarkuo- los 

liai Chicagoj jau neišsitenka. 
Pažėla sako jog Sarpalius per-
toli nuėjęs beniekindamas jį-Į DIDELĖS IMTYNĖS SAUSIO 
Padarymui visam tam galo Po- p? p A.UD1TORIJOJ 
žėla viešai pranešė jog jis su ■ Charlie Marotta, vietinis im- 
Sarpalium sutinka ristis Ame-j tynių rengėjas> ^,0 12 d., 
rikonisku stilium iki galutinos Hekanų antradienį, staso mies- 
pergales. | to auditorijoj diderį ristynių

Aš esu daug lengvesnis > j perstatymą. Svarbiausia sta- 
sako Požėla, ir todėl savo čam-'tomą Ivan Poddubny, milžinas 
pionatą nepralaimėsiu. Bet jei- f>usaSt kuris-nesenai atvažiavo 
gu aš laimėsiu ristynes tai Sar-įj New Yorkąoir palaikydamas 
palius sudėjęs savo tingsus savo vardąl kaipo žymiausio Eu- 
į baksuką galės važiuot į Penn-, rOpoj ristiko, dviejuose susiki- 
sylvaniją pas mamą . Į bintuose laimėjo pirmą sykį į

Vaje, vaje, ten bus didelis i minutu ir antrą į penkias 
faitas
O kaip su musų “prošepanais”? jMartinsonu,

Teko patirt kad Poznančikų 
“kirvis” Požėlai jau atsiuntė

PARSIDUODA
Mrs. BREAMS BAKERY STAND 

i kuris randasi New Sheriff Street
Markete. Duoda $100 savaitinio pel
no. Taipgi matykit cash mėsos biz
nį, telefonuokit Hemlock 3519. Vi
sokią smulkmenų klauskit pas Zim
erman, Notary Public, 5907 Scovil 
Avė. (3)1

minutas. Jisai imsis su Paul 
švedu čampionu.

Kita pora bus Wladek Zbysz- 
ko su Niek Lutze, Vokiečiu, bu-

J\|ick£J. Pate ftoAD

PRANEŠA 
JOG ATIDARO SAVO NAUJĄ

Miesto Pasažieriu ir Tikietų Ofisą
902 CHESTER AVENUE

UNION TRUST BUILDING, Pirmos Duris nuo E. Oth Street 
CLEVELAND, OHIO

SAUSIO PENKIOLIKTĄ, 1926 M.

Kur Mes Maloniai Stengsimės Jums Patarnauti.
Telefonas Cherry 2000

Miesto Tikietų Agentas 
J. P. Forrest,

Miesto Pasažieriu Agentas 
Chas." Elliott

5==SS^\UUI

»I©JKO)H

lai- 
ne- 

lau-

antra, kad nebūtų biz- 
kuo kvailiai dėtų pini- 
Ir tamista gal ne sykį 
parėjai namon nuo Ag- 

Vanagas.

Akron, O. — Gumų dirbtu
vės buvo uždarytos per ketu
rias švenčių dienas. Dabar at
naujino darbus, ir tikisi kad 
veikimas bus didesnis negu bu
vo gruodžio mėnesį.

Pasaulinių Drutuolių Imtynes
Sausio-January 12, Miesto Auditorijoj

St. Clair ir kampas East 6th Street

SVARBIAUSIA PORA
IVAN PODDUBNY

Didžiausias Rusas ristikas Europoje 
SU

PAUL MARTINSON
Švedas

PRIEŠPASKUTINĖ PORA
WLADEK ZBYSZKO, Lenkas 

su
NICK LUTZE

Buvęs ristynių mokytojas Notre Dante Kolegijoj

PRADINĖS PQROS
GEORGE CALZA, Italas

SU
JOE VARGA, viet. Vengras

CHARLES FOX 
su 

HARRY SMITH

Parsiduoda
Tikietų kaina $1.10 ir $2.20., 

iškalno MAROTTA A. C. ’043 E. 79th St.

WLADEK 
ZBYSZKO

l>l<e>ltO>K0>l«D>l(0>K01l«


