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Lenkijoj ir Vilniuje SUSEKTA “LAISVOS 
MEILĖS” KOLONIJA |

PRANAŠAUJA DIDE
LES AUDRAS Klastingas Trukšmas

Paryžius. — Gruodžio mene- 
seną citadelį Arras (arba Žaslių Apielinkėj Suimta Lenkų Šnipas — Kauno 

kad

LENKIJOS, BESARABIJOS IR VILNIAUS ŽY
DAI BADAUJA, IR GRĘSIA JIEMS LIGOS.

Vilniuje Užsidarė Dvi Žydų Mokytojų Semina
rijos, Įsteigta Zupės Virtuvės iš kur Duodama 

Maistas Neturintiems ko Valgyti.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽYDŲ BADAS LEN
KŲ ŽEMĖSE

Tarybos vėl Suiro
New York. —Kaltindami vie

ni kitus, angliakasių unijos at
stovai ir kasyklų operatoriai 
pertraukė taikymosi tarybas. 
Tarybų atnaujinimui laikas ne
sutarta. Ar vėl bus bandoma 
tuoj derybas užvesti ar varyti 
kovą iki privertimo kurią nors 
pusę nusileisti, nežinia. Tiki
ma kad valdžiai įsimaišius bus 
galima prieiti prie kokio nors 
galo. ’

Tuo tarpu angliakasį šeiįny- 
aos budaujii, nes penktas mė
nuo baigiasi kaip duondaviai 
nei cento neuždirbai

ba

re-
se

Pradėjus kalbėti apie naujus 
gelžkeliečių reikalavimus ir kad 
gali kilti streikas, didieji gelž- 
keliai ir jų darbininkai pradėjo 
tartis kaip susitaikyt be strei
ko. Apie 1,700,000 gelžkeliečių 
darbininkų liečiasi. Darbiniu 
kai tik reikalauja kad butu pa
naikinta dabartinė valdiška gel- 
žkelių taryba, kuri yra žaizda 
tarp darbininkų ir gelžkelių sa
vininkų visokiuose jų nesusi
pratimuose.

Canton, O., United Alloy plie
no dirbtuvėj trukus garo dūdai 
mirtinai sušilto vienas darbi
ninkas, P. Veneick, 25 m.

Lorain. O., tunelyje nuo eks
plozijos užmušta vienas darbi
ninkas ir kitas mirtinai sužeis-

New York. — žydų komite
tas New Yorke gauna žinių iš 
Varšavos ir Berlino kad tūks
tančiams Žydų Lenkijoje 
Besarabijoje gręsia didelis 
das ir ligos nuo bado.

Vieno Varšavos laikraščio 
daktorius iš Varšavos rašo
kančiai savo vientaučiams New 
Yorke:

“Duona—gavimas jos pakan
kamai nors kiek reikalinga vie
nai dienai pavalgyti patapo di
delė ambicija, neatsiekiamas 
idealas tūkstančių Lenkijos žy
du.

“Miestuose įsteigiama zupės 
virtinės, mokyklos uždaroma, 
ir dvi didelės mokytojų semina
rijos Vilniuje, kuriomis didžia
vosi Lenkijos žydai, uždarė sa
vo duris.
. “Prie Vilniaus zupės virtuvių 
durų matysi mokytojus, advo
katus, gydytojus.
jie negali užsidirbti 
šiandien. Pacientai
mokėti advokatams nei gydyto
jams. Geriausio ką jie gali tai 
išduoti raštelį kad tiek ir tiek 
skolingas daktarui arba advo
katui. bet tais rašteliais juk 
nenusipirksi duonos”.

Nor tai trumpas bet liūdnas 
pranešimas apie dalykų padėtį 
Lenkijoje. Beserabijoje ir 
puotoje Lietuvoje. Žydai 
čia daugiau gal but kad 
Lenkai baisiai spaudžia, 
pats yra ir su Lietuviais.

Nei vienas
sau duonos

ap-

Netoli Seabright, N. .)., ang
lies barkai nutrukus nuo gar
laivio, audroj apvirtus, prigėrė 

viena moteris ir vai-

oku- 
ken- 
juos 
Tas

streikuoja pakrašti- 
darbininkai. Strei-

protestą prieš strei-

streiko ir boikoto
Įsteigė savo teismą

trįs vyrai, 
kas.

Anglijoj 
nių laivų
kas esąs iššauktas neoficialiai, 
todėl darbininkų moteris susi
rinkę kėlė 
ko vadus.

Chinijoj 
viršininkai
ir baus savo narius kurie ne
prisilaikys įsakymo neturėti 
bendro su Anglais.

New Yorke viename budinke 
sustreikavo 10G moteris grindų 
mazgotojos už tai kad budin- 
ko savininkas nusprendė mokė
ti joms $56 į mėnesį vietoj kaip 
iki šiolei mokėdavo po $10 į 
vaitę. Jos išrokuoja kad 
$10 savaitėje yra daugiau 
gu $5G į mėnesį.

ša
po 

ne-

Meksikos Tvanuose 
vo 300 Žmonių

Žu-

Nogales, Ariz. — Pasiekian
čios žinios iš Meksikos praneša 
jog Nayarit valstijoje užėjo di
deli tvanai ir užsemtuose mies
teliuose ir kaimuose žuvo apie 
tris šimtai žmonių.

Tūkstančiai žmonių 
pastogės ir maisto, 
nuostoliai padaryta 
upės klonyje, kuris 
apgyventas ir žemė

Kadangi tvano pavojus ne
perėjęs, valdžia pasirūpino duo
ti gandus žmonėms apsisaugoti.

liko be 
Didžiausi 
Santiago

yra tirštai 
gera.

“Žydų Žemė” Rusijoj
Iš Maskvos pranešama jog 

sovietų valdžia dar paskyrė ke
turis šimtus tūkstančių akrų 
žemės Dono distrikte žydų ko
lonizavimui.

Allentown. Pa. — Čia suim
tas tūlas milijonierius, Garland, j si 
kuris darė pagal savo filosofiš-.kas dar iš jo liko po karo) už-] 
kil išrokavimų tam tikrus ban-1 gavo žaibas ir perkūnija sukra-1 

Idymus. Su juo gyveno ir kiti tė visą miestą, kaip karo die-j 
j tūli žmonės, taipgi viena mer-'nose kanuolės. žaibas nebuvo 
j gina, kuri su Garlandu buvo užgavęs Arras miesto per pra-.] Kaunas. — Žaslių apielinkėj,] O kokį lermą del 
'kaltinama kaipo “laisvos metėjusius septynis metus. O da- Trakų apsk.. nesenai atsirado įvykio pakėlė Kauno 

kažin kokis “apaštalas”, atyy- lapukštis —a-jai-jai! 
kęs iš Kauno. Tas apaštalas te to įvykio uždėjo 
ėmė kurti kažin kokią slaptą stambiomis raidėmis: 
neregistruotą mokyklą, ėmė , Lietuvoje yra žiauriu 
organizuoti miestelio ir apie-j Sami del priklausymo 
linkės piliečius į 
ganizacijas, ir 
propagandą kad 
greičiau mokytis 
nes Lietuva ilgai 
siunti ir Lenkai visviena 
kus busią tame krašte.

Apaštalas savo tokia propa 
ganda liek atkreipė į

Vesuvijus Veikia, Žemėj^j,” pj-aktikuotojai.
Dreba Italijoje j kas atgal mirė jų kūdikis, ku-{ 

riam prieš mirtį nebuvo duoda-! 
ma. jokia daktariška p;
apie mirtį patirta tik kai krcip-jlas sukėlė visokias pranašystes. 

I tąsi grabo. Bet graborius ne- Abbe Gabriel ir kiti Frncuzijos 
■galėjo grabo duoti iki nebus j mokslo akademijos nariai pra- 
jam pristatyta tinkamai išpil-'dėjo pranašauti kad bėgyje šių 
dytas mirties certifikatas. 1927 metų Amerikoje ir Eu-

Reikalingoj vietoj certifikatą] ropoję bus didelės perkūnijų 
pildant kūdikio tėvais buvo pa- ' audros.

Roma. — Sausio 8 ir sekan
čiomis dienomis Tuskaniją su
kratė žemės drebėjimai, pada
rydami daug nuostolių, nes su
griauta ir apgadinta daug* na
mų. Smarkiai pradėjo veikti J 
vulkanas Vesuvijus, išgąsdin
damas aplinkinius gyventojus.

Per dešimts dienu pirm to,
, . . ' , . , • įduota tas .milijonierius ir jopo visa Italija tai vienur tai ki-

, 'draugė mergina, tur buvo jaučiama žemes dre-1 
bėjimai ir žmonės apimti bai
mės bėgo iš vieto>

Tūlas lai- bar taip atsitiko laike sniego 
audros.

Žiemos laiku, ypač sningant.
alba, o (perkūnija retai pasitaiko, taigi

Lenkų Laikrašti Pakėlė Baisų Lermą

šito viso 
Lenkiškas 

Antraš- 
didelėmis 

“Lenkai 
būdu mo
savo kul- 

or- toros švietimo organizacijoms”. 
Įsidėmėtina šios antraštės

Vengrijoj Norėta Paso
dinti Karalių

iš ko pakilo Audrose Žuvo 20 Ypatų 
gandai apie ta “laisvos 

žiemines audros kurios koloniją , ir pagalinus 
]tė Atlantiko pakraščiais 
| vertė Clevelandą sniegu 
į tos savaitės pabaigoj.
I priežasčia

meilės 
policija nusprendė išardyti ją 
pašaukiant tardymams visus

■los kolonijos gyventojus.
I Milijonierius buvo rastas na- 

Tvrinėjant ni*e, bet ta mergina buvo pra- 
klastuotojus, 
rengtasi su- 

peryersmą ir ■

Budapeštas. — 
sugautus pinigų 
patirta jog buvo 
rengti Vengrijoj
pasodinti ant sosto didkunigai- j 
kštį Albrechtą. Francuzija Nerimsta

Patirta jog rojalistai turėjo j Diktatoriaus 
100,000 vyrų gatavų savo šie-1 
kiams vykinti, prie to buvo į 
25.000 policijos, žandarų ir ki
tokių policijantų ir apie 40,000 j 
fašistų. Admirolas Horthy, 
kuris dabar valdo Vengriją kai-, 
po regentas, buvo gatavas pa-' 
sitraukti ir užleisti vietą nau
jam karaliui.

Vėlesni ištyrimai veda polici
ją prie manymo jog 30,000,- 
000,000 klastuotų frankų dary
mas neturėjęs nieko bendro su 
politika.

Bomba Naujam Šabui

siau- 
ir už-
perei- 
buvo 

mirčių 20 ypatų 
padaryta daug nuostolių.

Nekurie laivai net bijojo 
plaukti paskirtu laiku.

lf

sišalinus. Už kelių dienų ir ji 
pasidavė policijai kada laikraš-( 

Ičiai ėmė plačiai apie tai rašyti. I
Atrado Submarine Uu- 

be skandinimo Kaltininką

Paryžius. —■ Prancūzijoj 
I daugiau ir daugiau nekuriu 
[ rimą turėti diktatorių kuris

Ii valdytų panagiai kaip daro1 
kitų šalių diktatoriai. Milita- 
riškas diktatorius kaip Ispani
joj ar kitur esąs Francuzijoj 
negalimas, reikią tokio kaip pa
našiai buvo Clemenceau karo 

' paskutinėse dienose, arba kon- 
] stitucinio.
I Nežinia kaip Francuzija iš
sisuks iš savo bėdų.

Wasliinglon, — Po ilgu tyri- 
kąltu laivo 
už nuskan- 
su kuriuo 

netoli 
I. keli mėnesiai 

■Laivas neprisilaikęs jurų
. j taisyklių.

.j nėjimų
' “Roma” no-
I dinima sa-
žuvo 33

| port, R.

pripažinta 
kapitonas

submarine 
jūreiviai

atgal, 
kelių

Dėdė Pakliuvo 
•ago. — čia susekta 

dėdė, 65 
nuo 
17

į Chicago 
gyveno su 

Mergaitei pasisekė paslap-
Londonas. — žinios iš Bag

dado praneša kad naujai apsi- 
šaukęs Persijos šahu Ri/.a 
Khah, kuris nustūmė nuo sos
to pirmesnį šahą ir pats jo vie
tą užėmė, liko bombos sužeis
tas: nunešė jam abi kojas.

Aptaksavo Chinų Kiau
les, Mėsa Pabrango

to- 
metų 
ūkis 
metų

Juokais Mano Išspavie- 
dot Kriminalistus

Berlinas. — Prūsijos vidaus 
reikalų ministerija mano Įves
ti juokus vietoj lazdos priver
timui kriminalistų prisipažinti 
prie savo prasižengimų. Juo
kai bus renkami visokie, rašy
ti, kalbami ir paveiksluoti, ir 
bus naudojama policijoje tar
dant kriminalistus.

Gaisruose žuvo 16 ypatų. — 
Deer Parke, La., sudegus liete
liui ugnyje žuvo 10 ypatų.

Clarktowne, Kanadoj, gaisre 
sudegė šešios ypatos.

Nužudyta šeimyna. — New 
Yorke rasta nužudyta šeimyna 
iš penkių ypatų: moteris ir vai
kai užmušti, tėvas rastas su 
perpjauta gerkle. Policija ti
ki kad tėvas tą padarė.

šanghajaus, Chinijoj, valdžia 
uždėjo dar daugiau taksų ant 
kiaulių, taigi paršienai pabran
gus dar mažiau žmonelių galės 
tą mėsą valgyti. Bet kiaulių 
pardavėjai rengiasi streikuoti 
prieš tuos taksus ir priešinasi 
valdžiai, nes tas sumažina jų 
biznį. Negalėdama nieko da
ryti prieš protestuojančius pir
klius, valdžia įsakė išardyti 
kiaulių pirklių gildija arba or
ganizaciją.

įkia komedija: 
j amžiaus, pasigrobęs 
> savo brolio dukterį, 
! amžiaus, at važiavęs 
į laikė ją kaip vergę ir 
i ja.
' ta išleisti tėvui laiškas, ir tė
vas atvažiavo ją išgelbėti. Po
licijoj mergaitės tėvas ko tik 
nesumušė savo brolį už
darbą. Senis dėdė turi palikęs 
savo šeimyną Rochester, N. Y., 
o čia prisipažino esąs tėvu 
mergaitės penkių menesių 
dikio.

toki

mokyklą, 
ir 

“Polskas' 
varyti plačią 
visiems reikią i pasakymas “Lenkai”, tarsi bu- 
Lenku kalbos, [tų visi Lietuvos Lenkai sumųš- 

neišgyvuo- ti, tuo tanui kai tiktas vienas 
netru-[ Žaslių “apaštalas” buvo kiek

, apkuldašintas! šitas pasaky
mas parodo tikrą Kauno Len- 

vc v;suikiško laikraštpalaikio siekimą 
akį kad žasliečiai pakartotinai, veidą. Jis nori kurstyti vi- 
kreipė policijos akį į tą apaš-,sus Lenkus Lietuvoje, jis išpu- 
talą ir reikalavo jį pasodinti]^**1 menkiausią Lenko palieti- 

'[ten į kur paprastai sodinamaima •’ milžinišką istoriją, jis pa- 
I kariaujančio
j Policija nuvyko į Žaslius pa-j 
i tikrinti to “apaštalo” asmenį ir | 
[darbus. Užuot parodyti ir s 
sakyti kas reikia, apaktai:

■ ėmė tyčiotis iš policijos vyrų.j 
Mat jis, užaugintas “auktoje. 
Lietuvos Lenkų kultūroje”, bu- suiminėja dešimtimis ir 
vo įtikintas, kaip ir dauguma . ..... ....
tos rūšies žmonių, kad su Lie
tuviais reikia tik nachališkiau 
pasistatyti — parėkauti, pasi
tyčioti, sugėdinti, — ir jie kaip, 
vergai nusigąsta ir nuleidžia j 
prieš “poną” rankas. Bet niu- turos” etika! 
su policijos valdininkų matyt 
butą ne tokios rūšies bailių 
vergučių, bet žinančiu savo pa-, 
reigas žmonių. Jie pareiškė' 
suima “apaštalą” ir paparšč jį j 
vykti kartu su jais. “Apakta-1 
las” ir čia nesiliovė laikęsi sa-' 
vo taktikos. Jis su panieka 
žiurėjo į policiją, įžeidžiamai! 
jiems atsakinėjo ir, kas labiau-Į 
šia, ėmė rodyti fiziško nenoro j 
vykti su policija. Tokiais at
vejais policija turi tam tikrų: 
jai privalomu priemonių. Prieš I 

I fizišką pasipriešinimą ji tai.), 
pat privalo pastatyti fizišką j 
veiksmą. Jei pavyzdžiui ponai- į

priešo agentai.1 kn|ko neteisėtai dirbantį šalyj 
gaivalą ir nori vaizduoti Lietu
vą kokiu pragaru pasauliui.

t-| Tuo gi tarpu kiek tolėliau nuo 
Žaslių į rytus, už linijos. Len
kai nuo senai mėto Lietuvių 
vaikus iš priegludų ir mokyklų, 

šim
tais nekaltus žmones, juos bu

deliškai daužo ir žudo kalėji- 
' muose, o apie tai tas laikrašt- 
1 palaikis niekada neužsiminė nei 
žodžio.

Tokia, matote, “aukštos kul-
Kaišedoris.

(“Trimitas”)

tos . ..... . .
ku-[cinkas geruoju neina tai ji ves-I

i te veda ir dar kartais iš užpa
kalio turi šautuvo buože paly- 

Niekas Nenorėjo Zmog-[dgt* kad geriau įkvėptų suim- 
žudžio Bausti jtam' noro eiti ar važiuoti. Pa- 

Springfield, Mo. - Po dvide-Įnašiai reikė-i° Pasielgti ir su 
šimties metu slapstymosi, su- žasliV “apaštalu”, ir nenuostn- 

’gryžo čia ir pasidavė policijai [bu kad J° “ankštos kultūros” 
ižmogžudis kuris nužudė savo! kūnas kur-ne-kur gavo ir mėly- 
draugą 1905 metais. Atėjus inlll-•

-[policijon ir išeidavus, jis buvo1 ni
paci-iPatalpintas kalėjimai!, bet nesi-| /Į\ X19įJ
ture rado ne' vieno kas norėtų jį! "ĘįA\

[persekioti ir iškelti bylą, jis Ii- MįOĮk. f g A
'.ko paleistas. Net nužudyto vy- s- '

Suvalgė bibliją. Moultrie, G-a. r« žmona ir duktė atsisakė jį <4^ 
Čia vienas 12 metų vaikas taip i persekioti.
pamylėjo šventą raštą kad bis- 
kis po biskį ją suvalgė. Liko ■ 
tik kieti viršai.

Pats galą gavo. Detroit. — 
Maišydamas nuodus nužudy
mui savo primuštos pačios, vie
nas, vyras patą galą gavo už- 
trokšdamas nuo hj nuodų gani.

Geras daktaras. — Saratoga 
Springs, N. Y., vienas daktaras 
apvaikščiodamas savo gimta- i 
dienį ir Naujus Metus nutarė 
ir dovanojo visiems savo 
jentams skolas kurias jie 
jo jam už gydymą.

Susekta Išaikvojimas 
Milijonų Dolarių 

Washington, 
metų 
tetas 
kros 
vojo

Po dviejų 
tyrinėjimo senato komi- 
tfuvvdė galus kad tam ti- 
valdlškos komisijos išalk
ai 0,000,000.

išaštrinti 
skustuvo 
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natini skustu
vą kurs pats 
išaštrina 
geležtes.

SI iki $25.

savo 
ffele-

savo

Razor
—Išsiaštrina Pats

„Plauk po Amerikon Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal keliom |

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

pATOGlA, greitą kelionę vienu is 
x puikiausių pasauly laivu. ruimingu 
kambarį, erdvų denį pasivaikščiojimui 
ir apsčiai gero maisto—tų viską jus 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
United States Lines, jūsų laivu, 
priklausančiu laivynui Dėdės Šamo.

Apsimoka visados gauti pilny in
formacijų apie išplaukimus milžino 
gražuolio Leviathan—didžiausio pa
sauly laivo taipgi kitų U. S. Lines 
laivų. Paklauskite vietos agento apie 
pigias laivakortes, arba rašykite pas 

ef♦ ZL °

'United States Lines
Huir» c^lvvftanu lildg Cleveland, Ohio



s : Is Lietuvių Gyvenimo, g
Philadelphijoj Susitvėrė 
Lietuvių Komitetas Da

lyvavimui Pasaulinėj 
Parodoj

Šįmet Philadelphijoj atsibus 
Pasaulinė Paroda sąryšyje su 
Suvienytų Valstijų 150 metų 
nepriklausomybės sukaktuvė
mis.

Philadelphijos kolonijos Lie
tuviai suprasdami šios parodos 
reikšmę ir Lietuvių tautos da
lyvavimo reikalingumą, kaipo 
vietiniai pas kuriuos ta paroda 
įvyks ir kuriems būtinai jos 
suruošimui teks didžiausi darbo 
našta, pasiryžo pirmutiniai šiuo 
svarbiu klausimu atsišaukti į 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
ir kviesti visus kurių tik šir
dyje neužgeso Tėvynės meilė 
neatsisakyti dabar, taip gerai 
progai pasitaikius, padėti savo 
tautai pasirodyti visam pasau
liui su jos menu, daile, įvairiais 
išdirbiniais ir tt., ir tuom kel
ti savo Tėvynės vardą, blašky
ti musų priešų užtraukiamus 
ant brangios musų šalies tam
sumus, o podraug ir Amerikie
čio Lietuvio garbę didinti ir jo 
širdyje karštesnę Tėvynės mei
lę uždegti. Mums regisi kad 
vienai Lietuvos vyriausybei da
bartiniam laike minėta paroda 
suruošti gal butų persunkti ir 
dėlto gal taip ilgai nesigirdi jos 
nusistatymo šiuo klausimu. To
dėl mes Amerikos • Lietuviai, 
kurie taip daug prisidėjome 
prie brangios Tėvynės atgaivi
nimo, visus jos opiausius rei
kalus atjausdavome, sulyg ga
lėjimo visuomet gelbėjome sa
vo skaitlingomis aukomis, taip 
ir dabar privalome neatsisakyti 
šiame taip daug musų Tėvynei 
politiniame ir ekonominiame 
gyvavime reikšmės turinčiame 
uždavinyje, parodyti kaip gra
žiai atrodo ta jauna Lietuvos 
valstybė, kurios pasaulio galiū
nai taip ligai nenorėjo pripa
žinti.

Philadelphijos Lietuviai ap
svarstę tai savo mass-mitinge 
gruodžio 20 d., išrinko Laikiną 
Komitetą, kuris ir turi garbės 
žinomi kreiptis prie jūsų pra
nešdamas jums Philadclphiečių 
pasiryžimus ir nuomonę jų įgy
vendinimui :

1. Philadelphieeiai griežtai 
nusistatę kad Lietuvių Tauta 
dalyvautų Pasaulinėje Parodo
je ir rems Lietuvos vyriausybę 
jei to bus reikalinga;

2. Jei Lietuvos vyriausybė 
ir negalės dalyvauti Parodoje, 
Amerikiečiai Lietuviai pasi
kvietę Lietuvos menininkus 
privalėtų joje dalyvauti;

3. Kadangi tai visos Tautos 
reikalas, darbas sunkus, reika
laująs gan daug išlaidų; jo pai- 
sekmingumas priklauso nuo vi
sų Amerikos Lietuvių bendra
darbiavimo. Taigi sau garbe ir 
pareiga skaitome šian (darban 
kviesti visus be skirtumo par
tijų ir pažiūrų tautiečius;

4. Philadelphieeiai matydami 
kad jau ir taip maža laiko tin
kamam apsiruošimui beliko, ir 
kad tolimesnis atidėliojimas ne
būtų Parodoje dalyvavimo kliū
tis, bet antra vertus, nenorėda
mi be susižinojimo su Ameri
kos Lietuviais ar bent centrali- 
Inėmis organizacijomis imtis va
dovavimo šiame svarbiame ir 
sunkiame reikale, išrinko^ laiki
ną komitetą, kuris pradėtų su
sižinojimus ir Parodai pasiruo- 
šianius darbus ir kreiptųsi į vi
są Amerikos Lietuvių visuome
nę kad;

a) Kviesti Amerikos Lietu
vius prie dalyvavimo Parodoje;

b) Ir sudaryti nuolatinį ko
mitetą, kuris tinkamai suruoš
tų Pasaulinės Parodos Lietuvių 
skyrių, o todėl pasiūlyti šiuos 
budus: (1) nevėliau pabaigos 
sausio ar pradžios vasario mė
nesio sušaukti šiuo tikslu kon
ferenciją; (2) arba esamą lai
kiną komitetą papildyti naujais 
centralinių organizacijų atsto
vais.

Prieš įvykimą mass-mitin- 
go 19 d. gruodžio Philadelphi- 
jon buvo privačiai atvykęs Lie
tuvos įgaliotas Ministeris Ame
rikoje p. Bizauskas, ir nors dip
lomatinės apistovos vertė jį 
gryžti Wash ingtonan ir neleido 
liktis rytojaus mass-mitinge 
dalyvauti, jis nors privačiai pa
sidalino mintimis su dalyvavu
siais pasikalbėjime organizati- 
vio komiteto nariais ir tame pa
sikalbėjime pareiškė;

1. Reikalingumą Amerikiečių 
Lietuvių dalyvavimo Parodoje 
nors ir 'Lietuvos vyriausybė ne-, 
galėtų oficialiai dalyvauti;

2. Pasižadėjo skubiai susiži
noti šiuo reikalu su Lietuvos 
vyriausybe;

3. Jei Lietuvos vyriausybė 
negalėtų oficialiai dalyvauti jis 
pareiškė tvirtą savo pasižadėji
mą. padėti Amerikos Lietu
viams ir pasirūpinti kad iš Lie-
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^Skausmas? Kur?/ 
Atminkit! Geriausias

Skutimas

YRA GERAS NUO 
t Reumatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Sušlvvėjimo
C." " ' '

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

tiivos butų atgabenti komplek-| 
tai eksponatų, kurie buvo Ita
lijos, Anglijos ir kitų šalių pa
rodose.

Iš pasikalbėjimo su Lietuvos i 
Ministeriu matyt buvo jo elide- Į 
lis noras kad Lietuvių tauta 
butų atstovaujama Parodoje.

Liaudies upas priklauso nuo 
jos vadovų. Taigi neabejoti
nai musų visuomenė tą patį 
tars ką tarsit jus, gerb. cen
tralinių organizacijų ir srovių 
vadovai bei laikraščių redakto
riai ir kiti visuomenės veikėjai. 
Kadangi kiekviena valanda yra 
brangi, reikalinga skubiai pra
dėt darbas nelaukiant iki įvyks 
konferencija, jeigu ji ir butų 
galima, arba susiturėti nuo be
reikalingų išlaidų, mes prašome 
jūsų skubiai pareikšt savo nuo
monę, kuria mes vaduotume- 
mes tolimesniuose musų žy
giuose.

Pasaulines parodos Lietuvių 
Skyriaus Laikinis Komitetas

Pirm. Dr. A. Dambrauskas, 
Vice-pirm. A. Užumeckas, 
Vice-pirm. Adv. S. Paukštis, 
Iždininkas iB. Tribulas, 
Fin. sekr. K. Čeledinas.
Nariai: Kun. S. Draugelis, 

Drė. E. Mieldažytė, 
Z. Jankauskas, 
S. Bajorūnas.

Sekretorius M. Grigaliūnienė, 
324'Wharton Street, 

Philadelphia, Pa.

PITTSBURGH, PA.
Didelė Nelaimė Naujų Metų 

Naktį
Carnegie plieno kompanijos 

McCutcheon dirbtuvėj inžinas 
sprogo 3:30 vai. naktį, ir sprog
stant sudraskė didelį besisu
kantį ratą į kelis šmotus. Vie
nas šmotas išlėkė per stogą ir 
iškilęs apie 200 pėdų, už poros 
gatvių krisdamas žemyn sudra
skė tris namus užmušdamas 
vieną vaikiuką keturių metų 
amžiaus ir sužeidė labai sun
kiai vieną moterį. Taipgi su
žeidė ir tris vyrus, bet manoma 
kad jie pasveiks.

Tas šmotas geležies sveria 
5,000 svarų. Dirbtuvėj du dar
bininkai sužeisti, bet lengvai.

Inžinui sprogstant dirbtuvėj 
buvo apie 500 darbininkų, ku- 

■ lie ten dirbo; visi buvo baisiai 
išgąsdinti; keletas darbininkų 
apalpo iš baimės.

Sugadintų namų nuostoliai 
siekia iki $11,000. Dirbtuvėje 
blėdies padaryta iki $89,000, 
taigi viso nuostolių pasidarė į 
8100.000.

Inžino , sprogimo priežastis 
buvo sekanti: garo reguliato
rius sugedo ir inžinas pradėjo 
greitai suktis — bėgo apie 900 
sykių į minutą, ir per greitą su
kimosi nedalaikė ir sprogo. In
žinierius negalėjo prieiti užsuk
ti garo, bėgo tuoj prie, atsargi
nio užsukimo, bet ir tas buvo 
sugadintas ir jokiu budu inži
nierius negalėjo garo sulaikyti.

A. K. B.

K. ŠIRVYDIENĖS PA
TYRIMAI LIETUVOJ

Skausmo Šonų, Krutinės ir 
Pečių.

7. Apsideg'nimu ir Žaizdų. 
Apsaugojimo nuo Uodų.

°, skaudančių Muskulų.
n). Apsaugojimo *nuo užriuodiji- 

nio nuo mažų atsitikimų įsi- 
drčskimo,

Kaina 35c
Del patarmių
Syki t i
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

$1 iki $25.
8.

ir tt.
65c. ir 81.25 

arba knygutes ra-

V^let
AtirStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

——Mail 10c for copy of _______ .Z
new Oh Henry! recipe 
hook showing SIXTY - - - — 
new recipes. Write ~ *

Liepos 19 d., apsiniaukus ir 
rengias lyti. Nesmagu daros, 
nes Obeliuose škapliernos at
laidai, didelis kermošius, kur 
kaip seniau sueidavo ir suva
žiuodavo iš tolimų apielinkių 
didelės minios. Važiavom kad 
ir lijo. Nors netoli, tik astuo
ni verstai, bet visgi sulijo. Nu
važiavus, nustojo lyti, bet visą 
dieną su pertraukomis vis lijo. 
Bažnyčioj jau buvo didėsės mi
šios. žmonės grūdas viduje, 
tai pabuvę minutą išėjom ir ap
sistojom šventoriuje. Įspūdis 
malonus žiūrint į publiką: miš
rus apsitaisymas, jaunos mer
gaitės visokiais rubais apsitai
siusios, skaraitėm apsirišusios, 
vienos po smakru, kitos užpa- 

1 kalyje, kitos su kepuraitėmis, 
tai su šalikais. Vyrai tai neda
rė ypatingo įspūdžio, jie dau
giau apsileidę, tai plaukai ne
kirpti, apžėlę kaklai ir barzdos, 
kelinės neprosytos ir naminio 
storo audeklo drapanos; batais 
apsiavę, bet ir tie nešveisti, tt.

Bet kad jau žmonės nėra 
taip maldingi kaip buvo keletas 
metų atgal tai aš pastebėjau 
visur. Tas pats ir Obeliuos. Jei 
žmonės eina bažnyčioj tai jų 
sportas — Lietuvoj bažnyčią, 
laikoma sporto vieta. Ir ištik
to, kur gi merginos pasirodys 
savo suknes, skareles kad ne 
bažnyčioj ? Melstis jau nebe
simeldžia ir knygeles jau ne 
visi turi, rąžančius taipgi. In- 
eina bažnyčion, pastovi, ir vėl 
eina lauk.

Matyti atsiliepė ant žmonių 
tas kunigų keiksmas iš sakyklų 
ir siundymas vieno prieš kitus. 
Jie pavertė bažnyčią politikos 
įstaiga, tas davė žmonėms pa
sibjaurėjimo, — šitaip pareiškė 
keli parapijonai išsikalbėjus.

Užbaigus maldas visi išėjo 
miestan. Bet įspūdis nekoks: 
niekur nieko negali gauti nei iš
sigerti, nei valgyti pasipirkti, 
viskas uždaryta, o čia ir lietus 
vienas nueina kitas ateina, vi
sur šlapia, taip ir skirstėsi vi
si, liko tuščias miestelis. Dar 
susitikom kelis pažįstamus, tai 
ir visas iš Obelių įspūdis. Ne
koks.

Parvažiavom vėl Mičiunų 
kaiman. Tyku, nėra nei vaka
ruškų, mat viską varžo kuni
gėliai su davatkomis, kas stum
te stumia jaunimą prie paleis
tuvystės ir girtuoklystės. Juk 
neduoti jaunam išsišėlti, išsi
šokti tai liga, todėl jie .įieško 
linksmybių slaptai, ir tose slap
tose linksmybėse dingsta jau
nos sielos.

Nuėjom su Klišoniais ant ka- 
piniųi, pasėdėjom, pasikalbėjom 
— iš kapinių labai toli matyti 

\ visos apielinkės, kaip Jūžintų 
i bažnyčia, Kriaunų Atnalieptės. 
i Ji buvo prie Rusų paversta cer- 
|kve, o dabar jau esanti katali
kų bažnyčia.

Pasikalbėję, parėjom. ir gil
iem, nes rytoj reiks keltis ir 
jau apleidžiam Mičiunus ir ke
liausim vėl savo gimtinėn — 

| tai į Jūžintus.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.

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

Washington, D. C.

Jau 20 d. liepos rytas. Taip 
gražus ir šiltas, žmonės tik 
čeža prie rugių. Mes sukilom 
ir skubiai rengėmės važiuoti. 
Iki tėvukas apsiskuto, aš paly
dėjau savo giminaitę Oną Bis- 
lytę namon, nes ji gyvena Lat
vijos pusėj, Subate; mačiau la
bai malonius reginius Lietuvos 
laukuose: visi kruta kas gyvas, 
vieni šienauja, kiti rugius ker
ta visokiais įrankiais: vieni il
gais dalgiais, kiti trumpais, o 

[dar matės ir pjautuvais pjau
nant. Įdomu buvo žiūrėti kaip 
linkučiavo pjautuvais. Kadan
gi jau pasidalinę vienkiemiais, 
matėsi kaip kaimiečiai gyvulius 
laiko pririšę — kiaulės ir net 
avelės pririštos, žinoma senės, 
o jaunikliai šokinėjo aplinkui. 
Maži teliukai pririšti.

Tuo viskuo domėdamos neju
tau kaip su giminaite nuėjau 
į Obelius. Atsisveikinę, abidvi 
traukėm savais keliais, ji į Lat
viją, aš atgal į Mičiunus, bet 
jau radau manęs laukiančius. 
Saulė taip kaitino kad ko neap- 
alpau. Julė Klišonienė skubi
nai pusrytį davė, nes jau veži
kas laukė musų — tai J. Kve- 
derėlis.

Atsisveikinom su Klišonais 
labai maloniai, ir traukėm link 
Jūžintų, vėl pas gimines. Ke
lionė buvo nekokia, nes labai 
šilta — kol nuvažiavom saulė 
labai įdegino, nes esą apie 30 
verstų kelio.

Užvažiavom Pakriaunio kai
man, kur gyvena Justinas De
gutis; jis gyvena gražiai, tik 
jau ir jų kaimą dalins vienkie
miais, tai žmonės susirūpinę 
trobų kėlimu. Jis turi dvi mer
gaites, kurios labai moka viso
kių mezginių; reikia •stebėtis 
kad moka taip gražių darbelių 
mekeno nemokintos.

Pravažiavom per Kriaunių 
miestelį, jame nieko naujo, 
kaip buvo taip ir stovi, tik ke
liai tai gerai pataisyti, nes Vo
kiečiai privertė kelius taisyti, o 
dabar ir patiems gerai.

Už Kriaunių buvo didelės ba
los vadinamos Pukenė. Dabar 
per Pukenę jau geri keliai. Ve
žėjas pasakojo kad kai buvo 
ten Kun. Vanagas jis pasidar
bavęs kad butų keliai per Pu- 
kenę. Dabar Kun. Vanagas yra 
Amerikoj, sueina su Kun. Re- 
meikiu Brooklyne.

Atvažiavom pusę kelio, rado
si gražus miškelis vadinamas 
Skujinė, dabar jau valdžios sa
vastis. Pasiganėm arklį ir pa
sirinkom ayieciu, nes daug bu
vo, ir baigėm' važiuoti.

Tik įvažiavom Jūžintų mies
telin ir pradėjo lyti. Mums ge
rai, o vežikui tai nekaip buvo 
lyjant gryžti. (Bus)
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PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Respublikos Konsu

latas New Yorke pajieško seka
mų ypatų:

Marčiukaitis Juozas, 1922 m. 
gyveno Fitchburg, Mass.

Misevičiui. Justinas ir Salia
monas, atvyko Amerikon 1909 
m., buk tarnavę Amerikos ka- 
riumenėje. Senutė motina jų 
likimu sifsinipinus.

Vitkauskai, Bronius, Jonas ir 
Juozas. -

Pocius Martinas. gyvenęs' 
Bridgeporte, o vėliau Stam
ford, Conn.

Jieškomieji arba kas apie 
juos . žino prašoma atsiliepti 
šiuo adresu:

Lithuanian Consulate 
38 Park Row, New York City.

= GERB. r*
Į ^OPRAGILO KAMPELIO^ |
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GERB. SPRAGILO SLAP-'j 
TA EKSKURSIJA Į SAN- 

KLĖRO GRIUVĖSIUS

gono kampą, kur parodysiu 
labai svarbią vietą, — sako 
Dvasia.

Nors laikas brangus, ale 
patikėjau dvasiai ir sutikau 
sukt i pietus, nors nežino
jau kur kelias baigsis.

Einam, einam, apie pusę 
valandos keliavom, ir atsi
dūrėm tokioj vietoj prieš 
kurią. Dvasia sustojo ir at
siduso.

— Ko taip dūsauji, gal 
pavargai, — sakau aš.

— Ne, nepavargau, gerb. 
Eetfėbeli, ale atvedžiau ta
ve Į labai svarbią vietą, ku
ri turi didelę istoriją, —

Nuėję nuo banko budin- 
ko, kuris dabar vortinkliais 
aptrauktas, priėjom kitą 
garsią vietą — tai Žitkevi-j 
čiaus gyvenimo liekanas.

Čia, sako Dvasia, anose] 
gadynėse gyveno ir biznia-j 
vojo Rapolas Žitkevičius,! 
didelis patriotas, karštas 
vytis ir geras parapijonas, 
kuris turėjo daugiau vaikų 
negu krautuvėj prekių. Jis 
bizniavojo gerai, ba nors 
su didele šeimyna, ale turė
jo iš ko aukaut Lietuvos 
atvadavimui ir prisipirko, 
visokių Šerų, už kuriuos ti-Į 
kėjo šiose gadynėse pada-, 
ryti vaikus turtingais, ale 
tie Šerai vėjais nuėjo.

—O kur dabar tas narsus 
ir smarkus žmogus 1 —'sd- 
kau aš.

— Jis dabar gyvena Lie
tuvoj, Panevėžio vėjus su- 
gaudęs malūną varo, ale la
bai norėtų gryžti Į Ameri
ką, nors pirko Lietuvos bo- 
nų nemažai, — sako Dva
sia.

sako Dvasia.
Aš pažiurėjau i tą pusę 

kur Dvasia žiuri, ir skersai 
kelio pamačiau plytinį bu- 
dinkėli su nevisai žemu ka
minu, ir sakau:

— Tai kas čia do svarbu
mas kad tu mane atvedei?

— Ale palauk. Kai iš
girsi istoriją tada žinosi.

Matai kur tas mūrelis 
dabar stovi? Kitados čia 
buvo Lietuviška bažnyčia, 
ale dabar jos nelikę akmens 
prie akmens ir išgriauta 
kad jokių pėdsakų nesuras
tum, — sako Dvasia.

— Turbūt tankiai ją lan
kydavai kad dabar net man 
už gizelį tave Liciperis pa
skyrė, — sakau aš.
’ • — Ne, ne del to aš tokią 
ciną pas gerb. Liciperį už- 
sitąrnavau. Aš į bažnyčią 
nidk^j neįflavaų, aje viską 
apie ją girdėjau ir žinau iš 
pasakojimų tų žmonių ku
rie eidavo.

' Čia daugybe šios sodybos 
Lietuvių ankstyvose savo

on.

Paskui paėjom toliau, ir 
Dvasia parodė į kitą vietą, 
ir sako: Čia kitados buvo
Bulotos krautuvė, kuri nuo 
jo laikų perėjo per daug 
rankų. Dabar likę tik griu
vėsiai.

Daug nešnekėdama, Dva
sia tuoj pradėjo suktis už 
kampo, nors mano planai 
rodė kad reikia eiti tiesiog 
į rytus.

— O kur tu mane dabar 
vedi? — sakau aš.

— Tik eik, nekalbėk ir 
neklausinėk nieko, prieisim 
vietą kur daugiausia turėti 
darbo, — sako dvasia.

— Ale mano planai rodo 
kad reikia

mane
ir

eiti į rytus, o tu 
į pietus, — sa- 
išsiėmęs planus

vedi 
kau aš, 
parodžiau.

— Tai nieko, gali biskį iš- 
klyst iš kelio, ba ne visada 
geriausi dalykai randasi 
ten kur juos nori rasti, — 
sako Dvasia.

— O kur tu mane prive
si šituo keliu einant? — sa
kau aš.

— Mes tuoj prieisim Ore

įsikūrimo dienose susieida
vo pasimelsti, čia ateidavo 
vyrai mergų pasižiūrėti,
mergos savo naujas suknias 
ir skrybėles pasirodyti; čia 
apsivedė daugybė tų kurie 
vėliau šią sodybą išplatino 
ir paliko amžinai atminti
na; čia buvo krikštyta jų 
vaikai, egzekvijos giedota 
už jų tėvus; čia buvo varo
mai didžiausios politikos, 
keiksmai, niekinimai arti
mo, provos teismuose, čia 
kelis sykius lakstė policija, 
ir daužė žmonėms galvas, 
iš čia juos vežė policijon, 
užrakino, laikė šaltojoj, tei
sė, ir atsitiko kitokie keis
ti dalykai.

Kitame num. pasakysiu 
daugiau ką iš Dvasios gir
dėjau.
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V. K. YURGILAS
atstovauja “Dirvos” biz
nio reikalus Clevelande 
ir apieiinkėj. Turėdami 
ką atlikit per jį. Priima 
apgarsinimus, prenume
ratas ir spaudos darbus.

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pažiūrėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.
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DIRVA

DELEI PHILADELPH1JOS PARODOS
pHILADELPHIJOJE, ta

me mieste kur 1776 me
tais buvo paskelba Suvieny
tų Amerikos Valstijų ne
priklausomybė — vos try
likai valstijų susidėjus i 
vieną, šįmet atsibus 150 me
tų sukaktuvių nuo nepri
klausomybės paskelbimo iš
kilmės ir , sąryšyje su tuo 
rengiama Visasvietinė Pa
roda.

Kaip tik sužinota jog to
kia paroda Phialdelphijoj 
įvyks musų vienas-kitas 
laikraštis pradėjo užsimin- 
dinėti ir žingeidautis ar 
Lietuva-Lietuviai bus toje 
parodoje atstovaujama. Tie 
laikraščiai — sykiu ir “Dir
va” — kėlė balsą už reika
lingumą parodoje dalyvau
ti Bet nieko tikro nebuvo 
galima nei pasakyti nei pa
daryti, ir tik buvo norai, o 
bandymų nei būdų nebuvo.

Sakyta kad Lietuvos val
džia privalėtų prie parodos 
prisidėti, bet tas tik saky
mu ir liko.

Philadelphijos Lietuviai 
padarė konkretiškesnį žygį 
sutverdami laikiną komite
tą ir tuomi pradėdami ju
dinti musų patriotingą vi
suomenės dalį ruoštis arba 
daryti žygius ruošimuisi i 
parodą.

Laiko trumpa, o prisiruo
šimui darbo bus daug jeigu 
norim kad Lietuviai šiek- 
tiek ‘pasirodytų. Todėl or
ganizacijos, kaip Susivieni
jimai ir kitokios, privalo to 
klausimo neignoruodamos 
ir nevilkindamos išspręsti 
kaip iš savo pusės darys, ir 
daryti.

Jeigu, čia susiorganiza
vus, dar bus galima gauti ir 
eksponatai iš Lietuvos kaip 
Lietuvos Įgaliotinis pareiš
kė, bus ištikro puiku ir Lie
tuviai neatsiliks, nuo Visa-

skelbimo, Lietuvoje tik buvo 
stengiama gimnazijos, gimna
zijos, jas užpildę mokslo jieš
kantis jaunįmas, bet gimnazijai 
išėjęs negauna jokios vietos, o 
i ūki gryžti nenori. Išrodė kad 
Lietuva pavirs tik vienu gim
naziją baigusių kraštu, o amat- 
ninkų ir specialistų nei vieno.

V V ▼

Atvyko “Strielčius”
Katalikų spauda su džiaugs

mu praneša žinią jog Ameri
kon atplaukė Kun. Dagilis, Sei
mo narys.

Tai turbut tas pats Dagilis 
ką Viešveniuose atsižymėjo sa
vo narsumu kaipo “strielčius”, 
pradėjęs šaudyti per mitingai 
kuomet minia norėjo ji nuva-į 
ryti į bažnyčią, kur kunigams I 
pridera, o ne politika užsiimti.!

Klerikalai žino ką į Ameriką! 
siųst — visokius skandalais 
pragarsėjusius asmenis, tada 
į jų šaukiamas prakalbas suei
na daug žmonių.

Tegul dar atsiunčia Purickį, 
tikrai svetainių sienos plyštų, 
tiek žmonių susigrūstų iš žin
geidumo jį pamatyti....

Socialistai Nekenčia 
Darbininkų

“Klaipėdos Žiniose” telpa se- 
Įkanti žinelė iš .Rygos:
| “Latvių kairieji socialdemo- 
I kratai įteikė vyriausybei pa- 
Įklausimą del jos nutarimo Įsi-*I 
įleisti iš užsienio Į Latviją dar-’ 
Ibininkus. Paklausėjai nurodo 
|kad pačioj Latvijoj esą dau- 
Įgiau kaip 5,000 bedarbių. Pa
pjausimas tarp kitko nukreip
tas ir prieš darbininkų ivažia- 

Ivimą iš Lietuvos”.
Taigi, socialistai nors kovo- 

ja už viso pasaulio priklausymą 
Į proletarijatui, bet kada prole- 
tarijatas nori pasauliu naudotis

ir eiti skersai-išilgai žemės ka
muolį, kiti proletarijoSiai, dar 
net vadai, tuoj įieško būdų už
drausti.

Radikalams patinka jei pro
letaras eina į kito daržą ir rau
na jo morkas, bet jeigu ineina 
į jo daržą, tada šalin su lygy
be.... 

▼ ▼ ▼

Katalikų Susivienijimas 
Skundžiamas

“Vienybė” praneša iš Wil
kes-Barre laikraščio žinią jog 
trisdešimts viena Lietuvių Ry- 
mo-Katalikų Susivienijimo A- 
merikoje kuopa patraukė teis
man to Susivienijimo viršinin
kus su tikslu priversti juos 
perkelti biznio ofisą iš Brook
lyn© į Wilkes-Barre, kur tas 
Susivienij imas inkorporuotas.

Musų Susivienijimo centrui 
irgi reiktų pradėti galvoti apie 
kraustymasi iš New Yorko kur 
į Pennsylvaniją, kad ir į Wil
kes-Barre. kur jis inkorporuo
tas, nes nėra reikalo didmies
tyje laikytis ir nešti tokias di
deles ofiso laikymo lėšas.

Kadangi tai yra nacionalė 
organizacija, o ne grynai New 
Yorkinė, su beveik visais na
riais po plačią Ameriką, o tik 
keliomis kuopomis aplink New 
Yorką, Susivienijimui butų ge
rai kad ir mažame mieste.

■v NT ▼

Teisingai Pasakyta
“Naujienos” sako:
“čičerinas atvykęs į Kauną 

ėjo ne pas savo ‘draugus komu
nistus’ kurie sėdi kalėjime, bet 
pas ministerius, kurie tuos 
‘draugus’ sukišo į kalėjimą.”

Reikia pridėti kad ir sovietų 
rojaus kalėjimuose pilna tokių 
pat proletarijošių, bet ten jie 
sukišti į kalėjimus Cičerinų ir 
kitų tokių. Proletarijošiaus kai
lis jiems tik mazgotė, bet paiki 
darbo žmoneEai galvas už to
kius carus guldo... .

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Nežiūrint tų kalbų, įspūdis vis buvo 

skaudus. Dumoulin, norėdamas perkirsti 
tą nesmagų apsireiškimą, pratarė: “Po 
velniais mirusieji, ir lai gyvuoja gyvieji! 
O kalbant apie žmones kurie gyvena ir gy
vena puikiai, aš prašau jūsų išgert už svei
katą tą kuri labai brangi musų karalienei, 
už sveikatą musų vaišintojo. Ant nelai
mės, aš nežinau jo tikro vardo, nes tik šią 
naktį su juo susipažinau; jis atleis man, 
todėl, jeigu aš apie jį kalbėsiu kaipo apie 
Snaudalių, kuris vardas visai nereiškia 
nieko blogo Aš geriu už sveikatą Snau- 
daliaus!

— Ačiū, brolau! — Jonas atsakė link
smai; — jeigu aš užmirščiau tavo vardą, 
aš vadinčiau tave “Išsigersi?” ir esu tik- 
■ras kad atsakytum: “Taip”.

— Aš tą ir padarysiu! — tarė Dumou
lin, milftariškai viena ranka atiduodąmas 
pagarbą, antra laikydamas iškėlęs taurę.

— Kadangi mudu sykiu geriava, — 
pradėjo Snaudalius, gražiai, — mudu tu
rim -vienas kitą ir pažinti. Aš esu Jonas 
Rennepontas.

— Rennepontas! — šuktelėjo Dumou
lin, kuriam tas vardas pasirodė gerai ži
nomas. nors jis buvo girtas: — Tu esi Ren
nepontas?

— Rennepontas pilnoj to žodžio pras
mėj. Ar tas stebina tave?

— Yra labai sena šeimyna tuo vardu 
— Grafai Rennepontai.

— A, ką tu ten zauniji! — atsakė Jo
nas, juo'kdamos.

— Renneponto grafai yra taipgi Kar- 
dovilių kunigaikščiai, — pridėjo Dumou- 
linas.

— Eik tu, žmogau, ką šneki! ar aš iš
radau kaip tos šeimynos žmogus? Aš, 
darbininkas žmogus, tik pasilinksminti iš
ėjęs?

— Tu darbininkas? ei, mes jau nuei
nam i Arabiškų Naktų pasakas! — šaukė 
Dumoulinas, labiau ir labiau nusistebėda
mas. — Tu keli mums puotas kaip kara
lius Belshazzaras, ir dar vadiniesi darbi-

šeimynos.
— Taigi išeina, — pridėjo Rose-Pom- 

pon, juokdamosi, — kad tavo tėvas nebuvo 
grebiu kasėjas iš amato, bet tiktai del gar
bės tokio užsiėmimo.

— Ne, ne—blogiau dar, jis dirbo ‘pra
gyvenimui, — atsakė Jonas. — Bet jaunys
tėje jis gerai stovėjo. Jis buvo kreipęsis 
prie vieno turtingo giminės, ir tas atsakė: 
“Bandyk užsidirbti!” Jis norėjo panau
doti savo Graikišką ir Latynišką mokslą 
ir matematiką, bet Parisas buvo taip už
kimštas mokytais žmonėmis jog nieko ne
galėjo išdaryti, taigi turėjo būtis kanabė- 
ko, ir turbut tuomi padarė gyvenimą, nes 
per tuos du metu aš buvau pavalgydintas, 
kuomet atvykau gyventi su juo po mirties 
mano tetos, su kuria gyvenau ant ūkės.

— Tavo garbingas tėvas turbut buvo 
savo rūšies filosofas, — tarė Dumoulinas,
— bet, jeigu neskaityti jog jis rado turtus 
purvyną bekasdamas, kaip tu galėjai turė
ti pinigų šitiems laidoka vimams.

— Palauk giesmės galo. Būdamas 
dvylikos metų amžiaus aš pastojau dirbti 
Tripeaudo dirbtuvėj; du metai po to mano 
tėvas mirė nelaimingam atsitikime, pa
likdamas visą musų palėpės turtą, matra- 
są, kėdę ir stalą — prie to, žinoma, senoj 
skrynioj keletą senų popierių (parašytų 
rodos Angliškai), bronzinį medalį, vertą 
apie dešimts sousų, retežėlį ir viskas. Jis 
man apie tas popieras nieko niekad nemi
nėjo, taigi nežinodamas ar jos kam ver
tos nugrudau jas j skrynios dugną vietoj 
sudeginus, kas man išėjo ant gero, nes už 
tuos popierius man dabar duodama pinigų.

— Kokia laimė! — tarė Dumoulinas
— Bet kas nors turėjo žinoti kad tu jas 
turi!

— Taip; vienas iš tokių žmonių kurie 
jieško senų skolų atėjo pas Cefisą, ir jis 
man pasakė apie tai; perskaitęs tas popie
ras, jis pasakė kad tas dalykas yra abejo
tinas, bet jis sutinka paskolinti man de
šimts tūkstančių frankų ant tų popierių, 
jei aš noriu. Dešimts tūkstančių frankų 
tai didelė suma, taigi aš ir griebiau.

— Bet tu turėjai pamanyti kad tos po-

Kunigas Sako, Bažny
čiai Reikia “Džiazo”
New Yorke vienas Metodistų

Episkopalų bažnyčios kunigas
sumanė kad jo parapijonims 
reikalinga bažnyčioje duoti ge
rą “jazz” muziką, vietoj choris
tų giedojimo, nes,' sako, “jazz” 
pakelia dvasią ir nuramina nu
vargusius”.

GILIŲ EKSTRAKTAS 
PAAKSTINA VIŠTAS 
DĖT I 24 VALANDAS

Galinus mokslas rado būdą pasiekt 
vištos kiaušinį gaminančias giles ir 
paakstint dėjimą kiaušinių—beveik 
per naktį! Tas išradimas leidžia viš
tai dėti kiaušinius kaip iki šiol ne
manyta. Dabar kožnas vištų augin
tojas gali padidint savo pelną padvi
gubindamas kiaušinių dėjimą.

Girdėjot apie gilių perdėjimą ir 
vitaminus žmonėms ir stebuklus ką 
mokslas atsiek Dabar, Poultry 
Vitamines Company išvystė vaistus 
vištoms stebėtinai pasekmingai. Viš
tos irgi turi giles, kaip ir žmones. 
Vištoms reik vitaminų irgi. Ir šie 
vaistai turi tuos svarbius energiją 
duodančius dalykus kurie veikia ant 
paukščių jauslių organų.

5 Sykius tiek Kiaušinių 
Kiaušiniai! Kiaušiniai! Daugiau jų 
net šalčiausiam ore! Tik sutrink ke
lias VITAMINŲ plyteles į geriamą 
vandeni. Paskui tūmyk pasekmes! 
Valdžios stotis praneša kad vištos 
gauną vitaminus padeda 300 kiauši
nių. Paprasta višta padeda tik 60. 
Pamąstyk: t! Penkis sykius daugiau! 
Penkis sykius didesnis pelnas!

30 Kiaušinių Vietoj 6 
“Tie vaistai padarė stebuklus”, rašo 
Mrs. H. D. McReynolds iš Adairdale, 
Ky “Aš negaudavau pusės tuzino 
kiaušinių į dieną iš 60 vištų. Kaip 
ėmiau duot joms tuos vaistus tik per 
savaitę dėjimas pasidaugino iki 2’i 
tuzino kiaušinių.” Ar jus kada tu
rėjot ką panašaus pirma?

Kiaušiniai—Kiaušiniai
Taip, daugybė kiaušinių, sveikos vi
štos, ir pelningas užlaikymas. Pa
versk savo nenaudes į geras dėjikes. 
Padvigubink savo pelną. Ką kiti pa
daro galit ir jus. TABŲETED VIT
ALINES turi tikrą gilių ištrauką ir 
vitaminus ir veikia stebėtinai ant 
dėjimo ir abelnos vištų sveikatos.

$1.00 Pakelis 
DOVANAI!

svietinės Parodos Philadel- 
phijoje, kaip neatsiliko nuo j 
Paryžiaus parodos 1900 me-j 
tais.

Puikiausia proga Lietu
vai pasirodyti.

Pastaba “Saulei”
“Saulės” redakcijos prašome

įsitėmyti kad jūsų pradėta 
talpinti pasaka “Vargšų Kara
lienė” yra paimta iš “Dirvos”, 
o ne iš “Amerikos Lietuvio’,’ 
kaip jūsų prie antgalvio pažy
mėta. \

Meldžiame tą klaidą atitai
syti.

Pradeda Susiprasti
Paskiausiomis žiniomis, Lie

tuvos ministerių kabinetas pri
ėmė aukštesniųjų specialių že
mės ūkio mokyklų projektą, 
kuriose bus paruošta technikų 
specialistų atatinkamoms že
mės ūkio sritims: daržininkys
tei, sodininkystei, bitininkystei, 
gyvulininkystei, pienininkystei i 
ir tt.

Dabar tik reikia įsteigti ge
ras amatų mokyklas, ir Lietu
va galės greitai atsistoti ant 
gero kelio.

Nuo nepriklausomybės pa-

ninku? Tik pasakyk man savo amatą, ir 
aš prisidėsiu prie tavęs, palikdamas viską.

— Ei, tu. klausyk! ar tu manai kad aš 
esu spausdinto  jas kokių niekų, ir tik mek- 
liorius? — tarė Jonas per juokus.

— O, drauge, visai tokios nuožiūros 
neturiu!

— Gal butų ir tiesa žiūrint iš mano ap
siėjimų. Bet aš tau pasakysiu tiesą. Aš

pieros yra didelės vertės?
— Visai ne! kadangi mano tėvas, ku

ris turėjo žinoti jų vertybę, niekad nieko 
už jas negavo, taigi matant dešimts tūks
tančių frankų lyg iš debesų puolant, aš su
tikau: tik tas žmogus privertė mane pada
ryti gana tvirtą garantiją, ar ką tokio pa
našaus.

— Ar tu pasirašei?

Nesiųsk pinigų. Tik išpildyk kuponą 
ir prisius. The Poultry Vitamines 
Company pasiųs jums tuoj DU re
guliariu po dolari pakeliu TABLA- 
TED VITAMINES. Užmokėk laiš
kanešiui tik $1 ir 17c persiuntimo, 
kada atneš ABU pakeliu. Tas ekstra 
dolarinis pakelis duodamas dykai.

1 * A S E K M Ė S GARANTUOTOS 
Nelauk. Pasinaudok proga šiandien. 
The Poultry Vitamines Company vi
siškai garantuoja arba grąžins pini
gus. Negalit pralaimėt. Gaukit tu
zinus kiaušinių dabar! Pasiuskit ku
poną dabar!

OI DAUGEL KENTĖJAU

Oi daugel kentėjau skausmų begalinių!
Ir daugel kentėti pris’eis dar man jų;
Ar kuomet sulauksiu svajonių auksinių— 
Gerėsiuos ir džiaugsiuos viltimi vien jų?
Ar kuomet sulauksiu laisvos valandėlės,
Kad vienas galėčiau ramiai pasilsėt, 
Pas’džiaugti gražiausiom’s dienomis 

jaunystės,
Pas mielą tėvelį linksniai paviešėt?
Del mano dalužės saulutė nešviečia,
Del mano jaunystės aptemęs dangus;
Laisva valandėlė ilsėtis nekviečia, 
Gyvenimas mano begalo skaudus.
Del mano svajonių erškėčių vainikai, 
Man varsto sieloje begalės skausmų;
Del mano jaunystės tik liko erškėčiai, 
Kurie nepaguos man nuslėgtų jausmų.. . .

leidžiu savo palikimą.
— Valgai ir geri savo dėdę, be abejo

nės? — tarė Dumoulinas, gražiai.
— Po teisybei, aš nežinau.
— Kaip! tu nežinai ką tokį valgai ir 

geri ?
— Matai, pirmoj vietoj, mano tėvas 

buvo kaulagraužis.
— Velnią jis buvo! — tarė Dumouli

nas. išsišiepdamas. — Yra ir skarmalų rin
kėjų kurie paeina iš aukštos kilmės!

— Teisybę sakant, tu gal ir juoksies,— 
tarė Jonas, — bet tu tuo atžvilgiu turi tei
sybę, nes mano tėvas buvo tūlais atžvil
giais pažymus. Jis kalbėjo Graikiškai ir 
Latyniškai kaip mokytas, ir tankiai pasa
kodavo man jog matematikoje nėra jam 
lygaus; šalip to, jis plačiai keliavo po ki
tas šalis.

— Taigi dabar, — pradėjo Dumouli
nas, daliniai apramėjęs, — prieinam kad 
tu visgi priguli prie garsių Rennepontų

— Žinoma, ką aš paisau. Jis pasakė 
kad tai tik del formos. Jis tiesą sakė, nes 
mano paskolos laikas jau išsibaigė dvi sa
vaitės, o aš nuo jo nieko negirdžiu. Aš 
dar turiu apie tūkstantį frankų jo ranko
se, nes aš laikau jį savo bankierium. Taip 
tai, drauguži, aš galiu linksmintis ištisas 
dienas, pasitenkinęs kad galėjau apleisti 
savo darbdavį, poną Tripeaudą.

Jam ištarus šį vardą, linksmas Jono 
veidas staiga persikeitė. Cefisa neramiai 
patėmijo į Joną, kuriam ji suprato Tripeu- 
do vardas sukėlė rūstybę.

— Ponas Tripeaudas, — tęsė Jonas,— 
yra toks kuris padaro iš gerų niekšus, iš 
netikusių dar aršesnius. Sakoma kad ge
ram jojikui arklys yra geras; taigi reiktų 
sakyti kad geras ponas padaro gerus dar
bininkus. Bet piktumas kada aš pamąstau 
apie tą žmogų! — šuktelėjo Jonas, suduo
damas kumščia per stalą.

(Bus daugiau)

NES1ŲSK1T PINIGŲ
—• —. —n — ' <—• —• •   •— ’ •—“»     —~~ •“—' —

Poultry Vitamines Co., Dept. 4139
837 Spruce St., Philadelphia, Pa. 

Pasiuskit DU reguliariu dolario pa
keliu' Tablated Vitamines.- Užmokė
siu laiškanešiui tik $1 ir 17c už pri- 
siuntimą už ABU pakeliu. Jus su
tinkat grąžint pinigus bčgyj 30 die
nų jei nebusiu patenkintas.

Name -----------------------------------------

Address ________________________-
Jei norit siųskit. $1 su kuponu ir su
taupysit mokėjimą persiuntimo.

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose

I Kode!
i

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

Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias į 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to- į 
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy- į 
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. i 
Knygoje yra ^20 PuslaPil?- Kaina už vieną J Dvi už $2.00 I 
Isigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. Į 
REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND |(

$1 iki .$25.

Wet
AitcrStrop i

Razor )
—Išsiaštrina Pats



dirva

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

(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 žemes. Tai yra ištisa 
istorija vienoj knygoj — tik už $2!!!

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

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS“ IŠLEIDIMAS YRA BUTINA TIK
RENYBE. 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 RAŠTU PER “DIRVĄ”. TO DELEI KURIE UŽSIPRENU
MERUOJA “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS - UŽ MENESIO-KITO JI BUS GATAVA.

O KADANGI 
TAI KNYGOS 
SYKIU SU 1Š-

Į<" A tas reiškia? Tai reiškia kad nejutomis skaitytojai kurie dar lauke ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali staiga pamatyti “Dirvoj” pagarsinimą 

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

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

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

3-ŠVENTOJI SĄJUNGĄ 4-D1DŽIOJI
f -TAUTINE NEPRIKLAUSOMYBE
( -MOTORO GADYNE 7-SOCIALE

. 8—MOKSLO GADYNE 9-APIE MENĄ
10—KOLONIJOS IR KARAS IR GALAS!

Žmonijos Istorija” bus

REAKCIJA

REVOLIUCIJA

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

(KURIE LIETUVOJE norėtu šia knvga užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami j 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai/ 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigu kvitą prisiu-’., 

isti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. /
/Kurie turit giminiu Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytu “žmonijos Istoriją”, irt 
^paduokit jiems “Dirvos” antrašų. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit. J

Neužmirškit 
pridėti Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ii’ adresuokit

persiuntinio 
lėšoms

DIRVOS" KNYGYNAS
S

T. M. D. REIKALAI
__

BROOKLYN, N. Y.
Iš TMD. 3-čios Kuopos

Gruodžio 23 d. atsibuvo T. 
M. D. 3-čios kuopos susirinki
mas “Vienybės” salėje. Susi
rinko nemažai narių, nes buvo 
nominacijos Centro Valdybos, 

i Pirmiausia ir atlikta nomina- 
jcija. Visi vienbalsiai nomina
vo sekantiem dviem metam 
kandidatus Į TMD. Centro Val
dybą sekančius:
Prezidentu K. S. Karpavičius, 
Vice-prez. M. Kasparaitis, 
Sekretorium V. Sirvydas, 
Iždininku A. B. Strimaitis;
Iždo globėjais: A. S. Trečiokas 
iš Newark, N. J., ir J. Laučiš- 
kis iš Central Brooklyn, N. Y. 
Knygius J. Solis iš Chicagos.

Kuopos valdyba palikta ta 
pati: pirmininkas — V. Sirvy
das ; protokolų raštininkas — 
V. Višnius; finansų raštininkas 
— Mindaugas Sirvydas; iždi
ninkas — J. Ambraziejus.

Taipgi nutarta surengti vi- 
durgavėnio vakarienė “Vieny
bės” svetainėje, ir apkalbėta 
reikalingumas kuopai organiza
toriaus, bet neatsirado tinka
mos ypatos. Tada K. širvydie- 
nė pasakė jog jeigu jai pasi
seks tai pasidarbuos nebūdama 
organizatore.

Šiame susirinkime keli na
riai pasiėmė knygas ir užsimo
kėjo duokles.

>x'®><CD1KIų 
gEROVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO >'

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.®

STRAIPSNIS 159

61»me skyriuje mes laiku
noo taiko rrildenaimc rel> 
kalas (domias bosiančioms
motinoms Ir rnoUnoms jaa^ 
Ay kbdikly.

Kūdikių aprftplnlniu Ir p*
Gijimu yra dalyku (yru
■▼ar bos Šeimynai ir Uolai 
Ir mes jaučiame, kad Ui 
yra dalykas, kurį mes ta
rime re^ulUHAkalc fcAo- tv''e'
tarpiais atvfcM ir Marai

® perfriJd astL. LilU

TMD. Narys.

CLEVELAND, O.
TMD. 20-tos kuopos susirin

kimas bus laikomas antradie
nio vakare, sausio 19 d., nuo 
7:30 vai., Lietuvių salėje, kur 
visi nariai kviečiami dalyvau
ti.

Šiame susirinkime užims vie
tas naujai išrinkta kuopos val
dyba ir prasidės mokesčių mo
kėjimas už 1926 metus bei už 
knygų viršelius. Visi nariai tu
rės mokėti už viršelius knygos 
“Pasaulio Istorija”, o jeigu bus 
kokia daugiau knyga Centro 
valdybos parinkta ir dalinama 
už tuos viršelius užsimokėsite 
vėliau.

Svarbu kad visi nariai butų 
gatavi šiame susirinkime užsi
mokėti mokestis, nes centrui 
reikalingi pinigai, ir nuo savo 
rankų numesit vieną pareigą iš 
pat pradžios metų.

Yra dar narių kurių neužmo
kėta mokesniai už 1925 metus, 
ypač daugelio už viršelius kny
gų “Princas ir Elgeta” ir “Se
novės Europa”, viso $1. Tie ir 
knygų negauna ir centras turi 
laukti kolei išrinks pinigus už 
viršelius knygų, už kuriuos se
nai jau užmokėjo.

Dar vienas reikalas kurį 20- 
tos kuopos nariai privalo atlik
ti : priduokit kuopos valdybai 
savo antrašus. Kuopoj jau ke
li metai nėra tinkamų antrašų 
kuopos narių ir del tos priežas
ties ir svarbiame reikale sun
ku su visais nariais susižinpti 
arba nariams ką pranešti.

Nariams bus lengva padary
ti sekančiai: kiekvienas kuris 
esat mokėję į kuopą nuo 1924 
metų arba kad ir tik už tuos 
vienus metus, jeigu negalit at-

TMD. KUOPOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T, M. D. ORGANĄ—KAI
NA S1.50 METAMS. ŠEKIT T.
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI. _

City, ir daugiau kuopai nereiks 
vargti su netikrais narių ant
rašais. Vald.

TINKAMAS SUVIRŠKINIMAS 
MAISTO SVARBU

Daugelis motinų su smagumu gi
riasi kad jų vaikai “valgo viską”. 
Šitos motinos nesupranta kad vaiko 
viduriai nėra ant tiek išsivystę kad 
galėtų tinkamai virškinti bile ką. 
Skilvis ir virškinimo organai, kaip 
ir visi kiti organai ar muskulai, iš
sivysto laipsniškai iki pripranta prie 
valgių suaugusiųjų.

Joks maistas nėra naudingas jei 
nėra pilnai suvirškintas. Augantis 
vaikas gali suvalgyti valgį skirtą 
suaugusiam, o vienok negauti už
tektinai sotumo, vien dėlto kad jis 
tą maistą negali asimiliuoti. Svar
biausi dalis kūdikių penėjimo yra 
tinkamas parinkimas valgių. Tokie 
valgiai kaip šutintos pupos, virti ko
pūstai, keiksai, blynai ir kepti val
giai užganėdina suaugusius, bet ne
tinka vaikams.

Pienas turi būti duodama jiems su i 
kiekvienu valgiu, nes augantis vai- i 
kas tiek pat pieno reikalauja kiek I 
kūdikis. Parink pieną kuris švarus | 
r sveikas. Eagle Brand Pienas ypa-1 
tingai tinka vaikams dėlto kad su-
teikia reikalingą sotumą augimui, i 
ir prie to lengvai virškomas.

Borden’s Eagle Penas šiandien au- ; 
gina daugiau vaikų kurių tėvąi ir I 
protėviai buvo išauklėti Ėagle Pie- 
nuo '60 ir ’70 metais. Kada pasvar- 
stai jog Borden’s yra pienas varto
tas per tris gentkartes, ir kuri kas- 
lien vartoja vis daugiau ir daugiau 
žmonių, tai tam turi būti priežastis. 
O priežastis ta kad jis pasirodė sau
gus, tinkąs per tiek laiko, ir žmonės 
juo užsiganėdinę.

Nežiūrint kur eisi šitoje šalyje ar 
Kanadoje visur gausi Borden’s Eagle 
Pieną šviežią ir sveiką veik kiek
vienoje krautuvėje. Visais atžvil
giais tai vienatinis saugus pienas 
auklėti kūdikius, kuomet motinos 
pieno nėra.

Kada prisieina jusi) kūdikius iš-1 
auginti į stiprius, sveikus vyrus bei 
moteris, niekas nėra taip svarbu 
airmose dienose kaip maištas. Del 
tos priežasties žmonės senai metė 
bandinėje. Išmintingi žmonės neri
zikuoja. Jei motinos pieno nėra jie 
nesirūpina bet. tuoj pradeda vartoti 
Borden’s Eagle Brand Pieną. Pasi- 
naudokit patyrimu milijonų vaikų 
laike trijų paskutinių gentkarčių.

eiti j kuopos susirinkimą, pa
rašykit ant atvirutės savo var
dą ir pavardę ir tikrą antrašą ir 
prisiųskit kuopos sekretoriui— 
J. Miščikas, 6725 Edna Ave.,

Tinomashuaihiy, 
maistas hurts 

siibudavojasiipnus 
kaulus ir sveikus 

hunus 
kūdikiams

Mil BRAND 
CONDENSED MILK.

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordiohai
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 grot 
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. 8!

Chicago, 11LSkaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

j ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręslrit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.

Į "Gerbiamieji:—
Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 

gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 mėneąių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntet, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktj. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 

I kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
». 35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.
\ F. AD. RICHTER & CO.
\ Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y. į



D I R V A

ŠVENTOJI SĄJUNGA

(Tąsa iš pereito' num.)

1814 m. Aleksandras, jau klausinėjęs 
visokių gydytojų, išgirdo kažkokį pranašą 
skelbiant, kad štai ateinanti pasaulio pa
baiga, kad reikią daryti atgailą už nusi
kaltimus, kol dar esą ne vėlu. Tas prana
šas buvo tai baronienė von Krudener’ienė; 
tai buvo neaiškaus amžiaus ir neaiškios 
reputacijos moteris, buvusi tūlo Rusų dip
lomato žmona Povylo laikais. Ji išaikvojo 
savo vyro pinigus ir jį patį sukompromita
vus savo meilingomis aferomis. Kurį lai
ką ji gyveno pati viena ir pradėjo po biskį 
klajoti ir kvailioti. Tūlam draugui pasi
mirus, ji praregėjo ir atsisakė nuo links
mo ir trukšmingo gyvenimo. Ji išpažino 
savo nusikaltimus Moravijos broliui, savo 
kurpiui, kurs buvo seno reformatoriaus 
Jono Muso pasekėjas, — Husas buvo Kon
stancoje sudegintas 1415 metais už savo 
herezijas.

Dešimtį metų baronienė gyveno Vo
kietijoje, kur bandė “atversti” karalius ir 
kunigaikščius. Jos didžiausiu gyvenimo 
troškimu buvo įtikinti Europos Išganyto
ją Aleksandrą, kad jis eina klaidingu ke
liu. Kadangi Aleksandras mielai klausy
davo-bent ko, iš ko tikėdavosi gauti kad ir 
kibirkštėlę vilties, tad nebuvo sunkeny
bių suruošti jai pasikalbėjimą su juo. Ket
virtą dieną birželio m., 1815 m., ji pirmu 
kartu pasimatė su imperatorium. Ji rado 
jį savo kambaryje skaitant Bibliją. Nie
kas nežino, ką ji' Aleksandrui pasakė; tik 
jai išėjus iš jo kambario, po trijų valandų, 
Aleksandras buvo apsiašarojęs ir sakė: 
“Pagaliau radau savo sielai ramybę”. Nuo 
tos dienos baronienė buvo jo ištikimiausia 
draugė ir dvasios vadovė. Ji sekė jį į Pa
ryžių ir Vieną, ir Aleksandras visas liue
sas nuo šokių ir puotų valandas praleisda
vo maldingos Krudenerienės draugijoje.

Gal paklausite, kam aš visa tai taip 
smulkiai čia pasakoju. Ar devyniolikto 
amžiaus socialinės permainos nėra svar
besnės už kokios ten senos moteriškės kla
jones, kurias geriau butų pamiršus? Ži
noma, tos permainos yra svarbesnės, bet 
juk yra daug knygų, kurios nupasakos 
apie visas tas permainas su visomis smulk
menomis ir labai teisingai. Bet aš noriu, 
kad jus iš šios istorijos sužinotumėt dau
giau, ne vien tiktai faktus. Aš noriu, kad 
prie istorinių faktų prieitumet tokiu nusi
statymu, kad nieko neskaitytume! jau aiš
kiausiai įrodytu dalyku esant. Niekados 
nepasitenkinkit vienu tiktai pareiškimu, 
kad “vienokiu ar kitokiu laiku buvo vie
noks ar kitoks įvykis”. Visados bandykite 
surasti už kiekvieno įvykio pasislėpusius 
motivus, ir tuokart geriau suprasite visą 
pasaulį, daugiau rasite progų pagelbėti 
kitiems, ir visa tai ir yra tikras pasiten
kinimas gyvenimu.

Aš nenoriu, kad manytumėt apie Šven
tąją Sąjungą, kaipo apie šmočiuką popie
riaus, kurs buvo pasirašytas 1815 m. ir da
bar guli sau kur nors užmirštas kokios 
nors valstybės archive. Jis gal būti yra 
pamirštas, bet jis nėra miręs, šventoji Są
junga buvo priežastimi to, kad atsirado 
Monroe Doktrina, tuo tarpif Amerikos 
Monroe Doktrina turi labai didelę reikš
mę visų Amerikiečių gyvenime. Del šitos 
ir del kitų priežasčių aš noriu išaiškinti, 
kaip atsirado tas Šventosios Sąjungos do
kumentas ir kokio buvo tikri motivai, dė- 

' ka kuriems nei iš šio, nei iš to pasireiškė 
toks maldingumas ir krikščioniškas pasi
šventimas pareigoms.

Šventoji Sąjunga buvo tai jungtinis 
darbas, kurį atliko nelaimingas žmogus, 
jieškojęs savo sielai ramybės, ir ambicijų 
pilna moteriškė, kuri, praradus savo jau
nystę ir dailumą, pergyvenus trukšmingą

gyvenimą, dar ir senatvėje norėjo garbės, 
apsišaukė naujos ir keistos tikybos prana
šė ir skelbėja. Sakydami tai, mes neišduo- 
dame jokių paslapčių. Tokie blaivus vy
rai, kai Kast]erė, Meternichas ir Taleyran- 
das labai gerai suprato baronienės aprėž
tus gabumus ir sentimentus. Meternichas 
lengvai butų galėjęs pasiųsti ją atgal Į Vo
kietiją, kur ji turėjo savo dvarus, — butų 
užtekę ir trumpo raštelio į galingą imperi
jos policijos viršininką.
būti taikomi ne tik privačiuose žmonių 
labai daug reiškė gera Rusijos valia, taigi 
jie negalėjo nesiskaityti su Aleksandru ir 
todėl toleravo kvailą seną baronienę. Nors 
jie tą šventąją Sąjungą skaitė menku da
lyku, nevertu ir popieriaus, ant kurio ji 
buvo parašyta, irgi jie kantriai klausė ca
ro, kai šis skaitė jiems savo planą sukurti 
Žmonių Broliją Švento Rašto pagrindu. 
Prie šito ir siekė Šventoji Sąjunga, is as
menys, pasirašę dokumdtitą, iškilmingai 
pareiškė, kad “valdydami savo kraštus ir 
visuose politiniuose santykiuose su kito
mis valstybėmis vaduošis švento tikėjimo 
dėsniais, būtent Teisybės, Krikščioniškos 
Malonės ir Taikos įsakymais, kurie turi 
būti taikomi ne tik privažiuose žmonių 
santykiuose, bet privalo taip jau turėti įta
kos į valdovų tarybas ir privalo saugoti 
visus jų žingsnius, nes juose ir tėra vie
nintelė įmonė žmonių įstaigoms tvarkyti 
ir žmonijos netobulumams atitaisyti.” Pas
kui jie vieni kitiems prižadėjo būti suriš
tais “tikros ir patvarios'brolybės ryšiais ir, 
skaitydami save bendrais-piliečiais, visur 
•ir visais atsitikimais gelbėti vieni kitiems.” 
Ir daugiau dar buvo žodžių šita maždaug 
prasme.

Eventualiai Šventosios Sąjungos su
tartį pasirašė ir Austrijos imperatorius, 
nors jis nesuprato joje nei žodžio. Pasi
rašė ją ir Burbonai, kuriems reikėjo buvu
sių Napoleono priešų paramos. Pasirašė 
ją ir Prūsijos karalius, kurs tikėjosi gauti 
Aleksandro pagalbos “Didžiai Prūsijai” 
sudaryti ir turėti savo įtakos į mažas Eu
ropos tautas, buvusias dabar Rusijos ma
lonėje. Anglija nepasirašė, nes Kastlerė 
manė, kad visa ta komedija neverta kiau
šinio kevalo. Papa taip jau nepasirašė, 
nes jam nepatiko tai, kad čia į jo kompe
tencijos klausimus kišosi Stačiatikis ir 
Protestonas. Ir sultonas nepasirašė, nes 
jis iv negirdėjo apie tuos dalykus.

Bet Europos gyventojų masės buvo, 
netrukus, priverstos visa tai pajusti. Už 
tų tuščių šventosios Sąjungos frazių buvo 
Penkialypės Sąjungos armijos, kurias su
darė ir sujungė Meternichas. Šitos armi
jos buvo rimtas dalykas. Jos rūpinosi, kad 
nedrumstų Europos taikos taip vadinami 
liberalai, kurie tikrenybėje buvo Jakobinai 
ir tikėjosi grąžinti revoliucijos laikus. 
Entuziazmas, buvęs 1812, 1813, 1814 ir 
1815 m., kad dar bus dideli išsiliuosavimo 
karai, ėmė nykti ir silpnėti. Bet vis jau 
žmonės pradėjo tikėtis, kad ateis geresni 
laikai. Kareiviai, kuriems prisieina dau- 
gausia kentėti karo metu, pasakė nori tai
kos, ir reikėjo jų klausyti!

Tik jie nenorėjo tokios taikos, kokią 
siūlė Šventoji Sąjunga ir Europos Valsty
bių Taryba. Jie šaukė, kad juos prigavo, 
tik jie saugojos!, kad slaptoji policija jų 
negirdėtų. Reakcija ėmė viršų. Tą reak
ciją sukėlė žmonės, tikrai tikėję, kad jų 
metodai buvo naudingi žmonijai. Delei 
jos žmonėms teko daug nukentėti ir poli
tinio progerso eiga labai susitrukdė.

Seka: “DIDŽIOJI REAKCIJA”.

SENA PASAKA 
kai mėnulis skaisčiai švietė, 
Mane bernužėlis kvietė 
Eit pavaikščiot į sodnelį, 
Mat, turįs tart man žodelį. 

“Ką gi tokio pasakysi? 
Gal vainikėlį derėsi, 
Meilę savo man žadėsi, 
Už moterį vest norėsi?

Tai, bernyti, tuščias darbas, 
Tavo namuos’ bus man vargas, 
Nes skoloj esi paskendęs, 
Pats nedarbštus, apsileidęs;

Pertankiai turgun važiuoji 
Ir smuklėse kazyruoji;
Ką tik namie sugriebi 
Tuoj ant rinkos gabeni. 

Kai tik suspėji parduoti, 
Litus ant degtinės keiti. 
Kas gi gal tavęs norėti, 
Arba už tokio tekėti? 

* .?

Nors mėnulis skaisčiai šviečia 
Ir bernelis meiliai kviečia, 
Vistiek neisiu į sodnelį, 
Neklausysiu jo žodelių.

Petronėlė M.

KODĖL Aš POTERIŲ NE
KALBU

(žydo Pasakojimas) 
(Feljetonas)

Mauša suvalgęs didelį svogū
ną su silkes galva, skvernu ap
sišluostęs nosį, pradėjo pasako
ti savo gyvenimą.

“Seniau aš buvau labai pa- 
bažnas žmogus. Aš jam kalbu 
ir kalbu poterius, aš jam pusę 
dienos pravergdavau ant pote
rių. O mano sūnūs ir duktė 
yra labai mokyti, išėję didelę,

Kam tau reikia penkiasdešimts 
rublių? Dievo sūnūs sako: Aš 
esu biednas Žydelis, ir noriu 
ženytis, bet neturiu pinigų, ir 
merga už manęs neina. (Rei
kia žinoti kad 50 rublių duoti 
tam kuris nori vesti, žydų ti
kyboje yra labai geras darbas 
ir dideli atlaidai už tai). Ab
ramovičius sako: Aš tau pini
gų neduosiu, nors aš jų turiu 
visą vagoną. Dievo sūnūs vėl 
Abramovičių paprašė pinigų, o 
Abramovičius kad subliaus vi
sa gerkle: Eik tu, velne, šalin! 
Duok tu man poterius kalbėti!

Dievo sūnūs išėjo iš šulės ir 
eina per miestą. Pamatė: vie
nas namas labai gražus ir pil
nas žmonių, kurie dainuoja ba- 
labaikas. Dievo sūnūs inėjo 
tan naman" ir pamalė daugybę 
žmonių, kurie gėrė arielką, val
gė kiaulieną mėsą, visi buvo 
be barzdų, be ūsų, visi skaitė 
gazietas kurias buvo Dievas 
per rabinų burną prakeikęs.

Dievo sūnūs priėjęs prie tų 
žmonių sako: Ui, aš biednas 
žydelis, noriu ženytis, bet pi
nigų neturiu; bukit geri, duo
kit man penkiasdešimts rublių!

“Te tau ir šimtą rublių!” ir 
padavė jam 100 rullių vienas 
iš kiaulienos valgytojų. Kada 
Dievo sūnūs sugryžo pas tėvą 
ir pasakė kad4šimtą rublių ga
vo iš tų Žydų kuriuos rabinai 
prakeikė ir paskyrė jiems vie
tas pekloj, smaloj virti.

“Ot tai delko aš dabar pote
rių nekalbu, nes žinau kad 
katras žmogus daugiau poterių 
kalba tai jis yra darnesnis ir 
blogesnis. Keno lupose Dievas 
tai širdyje tupi velnias.

Petras Kriukelis.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 85
Virimo Receptas

Vaikai turi gauti maistingų valgi. 
Jis turi susidėti iš maisto kuris duo
tų jiems spėkų lakstyt ir žaist ir 
dirbt. Grūdiniai valgiai, duona ir 
sviestas ta padarys. Taipgi turi bū
ti maisto kuris teikia medegą nau
joms plėvėms ir kaulams. Pudingai 
yra labai maistingi ir turi būti duoti 
vaikams tankiai. Bandykit sekantį 
receptų jų valgiui sekančių dienų ir 
žiūrėkit kaip tas jiems patiks.

Makaroon Pudingas
1 ’/j puoduko evaporated pieno
’z puoduko vandens
2 šaukštai rupios gelatines 
Va puoduko cukrpus
14 puoduko šalto vandens
4 kiaušiniai
Iš šaukštuko druskos
Makaroonai (macaroons) 
Riešutai, sukapoti 
1 šaukštukas vaniles 
% šaukštuko almondų sulčių 
Sumerk gelatina į šalta vandenį. 

Sudaryk plaktienę iš pieno, atmiešto 
su puse puoduko vandens, kiaušinių 
tryniais, cukrum ir druska. Dadek 
geistinos sunkini, ir sudėk į leduotų 
vandenį su indu, nuolat maišant iki 
sutirštės. Sudek kietai išplaktus 
kiaušinių baltinius ir prieskonius. 
Supilk į blešincs išdėtas maakroo- 
nais, kurie pirmiau reikia sušlapinti 
ir išvolioti kapotuose riešutuose. Su
dek ant ledo iki visai atšals. Duok 
su plakta smetona.

Virtuvės Patarimai
Kad bulves nepajuoduotų verdant, 

įpilk į vandenį šaukštuką acto.
Rudų cukrų reikia laikyti drėgno

je vietoje kad nesuliptų į šmotus.
Naminiai Pasigelbėjimai

Pirm šveitimo peilių, pirmiau įkišk 
juos į karštą vandenį ir tada dėk 
šveičiamą medegą. Tas palengvins 
nušveisti.

Mazgojant virtuvės lentynas, nau
dok alum vandens dalį. Tas išnai
kins skruzdės ir tarakonus.

Naują dantų šepetukų reikia pa

merkti į karštą vandenį per 24 va
landas pirm naudojimo, nuo to še
riai nepuls laukan.

Jeigu auksinė pynutė palieka plė- 
tmuota uztrink biskį alumo ant jos 
ir lai pastovi keletą valandų.

Galit nuvalyti apdegusius alumino 
indus trinant juos su plieno vilnom. 
Numazgok apdegusią dalį karštom 
muilo putom ir nušluostyk su smy- 
rio (emery) milteliais ir bickiu ter- 
putino. Po to nušveisk su sausais 
kreidos miltais užpylus ant skarulio.

Grožės Patarimai
Vieno negerumo kurį turit vengti 

tai negero kvapo. Jus patįs dau
giausia ir nežinot kad turit blogą 
kvapų. Blogas kvapas užmuša vi
sus žavėtinumus kokius moteris gali 
turėti. To priežasčių yra daug, kaip 
tai nuo cigaretų, sugedusio maisto 
burnoje, nesveikų dantų, vidurių ne
tvarka, gėrimas, etc. Turit naudoti 
gerą antiseptišką burnai skystimą 
kuris išvalys visus nešvarumus ko
kie burnoj pasitaiko. Blogas kva- 

I pas tankiai buno nuo vidurių nevir
škinimo. Biskelis užsižiurėjimo iš 
jūsų pusės išvengs tą nemalonų ap
sireiškimą.

Ypatiška Sveikata
Musų atsakomybe prasideda na

mie. švarus namai, švarus kiemai, 
švarios gatvės—bet svarbiausia vis
ko švarus kūnai. Kūnai turi būti 
liuosi ne tik nuo paviršutinio nešva
rumo, bet taipgi ir nuo ligų. Vie
nas iš geriausių būdų užsilaikymui 
tinkamai yra vengti nevirškinimo. 
Tą galima atsiekti protingai pasi
renkant maistą. Maišytas valgis— 
toks kur mažai mėsos ir su vaisiais, 
daržovėmis, grūdais ir pienu—nėra 
visų naudojamas, užtai nevirškini
mas yra paprastu dalykų. Jo gali
ma išvengti pasirenkant atsargiai 
tokius maistus kurie sutinka su jū
sų skilviu. Kiekvienas žmogus turi 
prideryste vardan savęs ir kaimy
nystės kurioje gyvena, užsilaikyti 
kuogeriausioj sveikatoj.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS-
Borden’s Evaporated Pienas yra i blausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie gry- j jame smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro-1 vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-• savo groserninko duoti Border’s.

3522. Lietuvių Lementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 

paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ........ 35c

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

didelę iškalą. Aš vieną rozą 
pasišaukiau savo sūnų ir sa
kau: Nakomel! kodėl tu pote
rių nekalbi, nei į šulę neini, ta
ve Dievas į peklą numes.”

“Palauk, tėvel, aš tau pasa
kysiu istoriją”, sako man sū
nūs. Nu ir pradėjo sakyti.

“Dievas visus žydus išmėtė 
po visą pasaulį, ir jiems pasa
kė kad kaip busite visi tokie 
geri kaip Rokiškio Abramovi
čius kuris labai daug poterių 
kalba tai aš tada jus visus į ro
jų sušauksiu. Dabar neperse- 
nai Maižiešius nubėgo pas Die
vą ir sako: Dieve, ponas Dieve! 
visi Žydai geri kaip Abramovi
čius, visi poterius kalba; su
kviesk visus žydus į rojų. Die
vas sako: Gerai, sukviesiu. Bet 
Dievo Simus sako: Palauk, tė
vel! aš pažiūrėsiu ar ištikrųjų 
tas Abramovičius yra geras. 
Tuojau Dievo sūnūs apsivilko 
prastais rubais ir nuėjo į Ro
kiškį pas Abramovičių. Abra
movičius tada buvo šulėj ir kal
bėjo poterius. Dievo sūnus pri
ėjęs ir patraukęs jį už ranko
vės sako: Abramovič, duok tu 
man penkiasdešimts rublių. Ab
ramovičius atsigryžo ir suriko:

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

Mes tikriname jog nėra kito pro
dukto pasaulyje kuris gali susily
gini su Borden’s Evaporated Pie
nu visiems naminiams kepimo ir 
virimo tikslams.

Mes turime receptų klubą, kurio narių 
skaičius siekia virš 100.000 moterų. 
Tos 100,000 .moterų nuolatos daro nau
jus receptus su Borden’s Evaporated 
pienu. .Jos rašo mums ir sako kad nė
ra geresnio pieno produkto jų virimui 
ir kepimui kaip Borden’s Evaporated 
Pienas.

Dabar persitikrink pati. Nusipirk dė
žę Borden’s Evaporated Pieno pas sa- 
\ groserninką šiandien ir išbandyk ku
ri nors savo mėgiamų receptų su juo. 
Mes esam tikri kad jūsų padarytas val
gis turės visai kitokį skonį negu turė
jo kada pirmiau.

ATMINKIT

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk 
riebesnis negu paprastas pienas. Jus 
turit naudot pusę vandens ir pusę Bor
den’s Evaporated Pieno jeigu norit 
naudoti ji kaipo paprastą pieną. Jei
gu turit savo receptą, kuris reikalau
ja Smetonos, naudokit tiek Borden's 
Evaporated Pieno kiek reikalauja Sme
tonos.

100,000 moterų nuolatos prisiunčia, 
mums naujus receptus su Borden’s 
Evaporated Pienu. Jeigu jus norit ži
noti kaip pasidaryt tuos įvairius re
ceptus su Borden's, išpildykit kuponą 
pažymint kokių receptų jums reikia, 
ir prisiųskit mums.

Košelės Susai Žuvis Pajai Sriubos

’Vardas ________________________ (3)

Adresas ____ -__________ Lįthuanain

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK
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HI The Younger Set
“Because they have) Call a jrirl a “Good sport” 

land she is highly coniplimen- 
be ted as she was two years ago 

When you called her a “perfect 
no! lady”.

By Junius

A man 
wants to 
everything.

in love when he 
ve his sweetheart 
including himself.
—o--------

Answer
( no kids.”

Question: "Should there 
more clubs for women .’

Answer: “Good gracious,
I Try kindness first.”
| Question: “What’s overhead 
expense?”

Answer: “Hair nets.”
■o

Hari: “Why does a railroad 
company always pick out single 
men for brakemen?”

Kari: “Because no married 
man would ever dare to slam 
a door the way those boys do.” I

The 1925 summer girl’s 
plete costume weighed 
than two pounds. Make 
of that, if you can.

o-

o-
Eternal Triangle

Fablegram: ’Tis said that a 
mouse is afraid of a man, a 
man is afraid of a woman and
a woman

Moral: Three is a crowd.

SKETCHES FROM LIFE

o-

sum

PA.JIEŠKAU broli Kazimie
ra Gužauską; tris metai atgal 
gyveno Rochester. N. Y., 50 
Thomas St. Kas apie ji žino 
meldžiu pranešti, arba jis pats 
lai atsišaukia šiuo antrašu:

Ignas Gužauskas 
425 Deeds St. Dayton Ohio.

Some girls have a boudoir 
■ home, while others use 
I mirrors in the chewing 
machines.

com-

light1

George Baltrukonis says it’s 
|all right fora girl to close her 
eyes while being kissed, BUT 
it’s better if she keeps her 

I mouth shut afterwards.

Many
■o

good argument

They organized 
A baseball team 
And practiced in 
The vacant lot 
Which stood neai'by 
Between two 
But they did 
Use their full 
Because they

home
not 
st rengt h
were

• at 
the

Santa Midy 
SULAIKO | 
SKAUSMĄ 
Saugokit Pamėgdžių 
Žiūrėk žodžio “Midy” 
Pąįsįfluoda A pliekose

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Durst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-340, Bloomington, Ill., 

, kinga pati išsigydžius jo; 
’ smo nori pranešti kitiems 
tiems kaip atsikratyti to 

“| paprastu bodu namie.
Mrs. Hurst neturi nieko parduoti, 

i Tik i.škirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor- 

' macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

yra taip dė- 
g iš džiaug- 

kenčian- 
skausmo

Kur Tie Pierai 
Randasi?

V'J ETINIAI rinkimai draugys- 
k tėję. Laikas atiduoti rekor

dus naujiems viršininkams. Kur 
tie rekordai yra? Nekurie mano 
kad Vincas Rudis, iždininko pa- 
gelbininkas, paliko juos tėvo ofi
se. Vincas ir jo tėvas išvažiavę 
ant žiemos i Kaliforniją.

Įifraid of a mouse. ]<nOcked down and run over by 
į progress.

-------- o--------
Pittsburgh is so smoky that I Some 

when Joe Bartkus flew over it mistake 
the other 
aviator if 
through a

day he asked the sfqves 
they were going | arrive.

tunnel.
o-

o-
A window pane
Of stained glass

nuo

Eqheb

kia švelniai, saugiai ir vei
kmingai. Nėra kito kaip 
Nujol. Bandyk jį šiandien.

Sulaikyk Užkietėjimą! 
Nujol paliuosuoja ir neda- 
leidžia užkietėjimo, 
vidurių valytojas—ir 
jo vidurių negniaužo.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerkles 

Skaudėjimą 
Kosulius

people make the fatal 
of advertising them-1 
lot before their goods I

o-

Vincui ir visiems kitiems organi
zacijų, bažnyčių, ir viešų draugi
jų mes rekomenduojame Society’s 
saugias depozitų šėpas. Rekor
dai tada bus po ranka kuomet ir 
kur juos reikės turėti.

Weanings
tn the City of Clevelaiid

PUBLIC SQUARE 

Dėk taupymus i taupymu banką

Incorporated 1849

Nujol
Was wont to go.
But just the same 
Boys will be boys, 
And so one day 
They hit the ball 
With

^ladeby
Lambert Pharuucal Co., Saint Louij, U. S. A.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių LietuvojeLOUIS EISENBERG

MALIAVOS GELEŽIES 
IR ELEKTROS Daiktai

woman thinks she’s 
a sign other women 

think she’s a fat gob.

If
The tallest man in the world | plump it’s 

has been arrested in New Y ork 
for debt. He was found to be 
eight feet five inches tall and 
fifteen hundred dollars short.

stronger force

0- —

Questions and Answers
Question:

girls should
Answer:

ones”.
Question:

one’s bread
Answer:

“Tell me how long 
be loved?”
“Same as short

-------- o--------
The farmer didn’t need Fed

eral assistance in the old days. 
He could raise the fuel 
Dobbin.

for

o-
The skin a woman “loves 

touch” is the ermine’s.
to

And all at once
They heard a crash

And off they ran 
Each to his home.

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

1SKXE3

“On what side i 
really buttered?” 
‘Drop it and you’ll bird

A

-------- o--------
Booking Lesson 

hard-boiled guy is only 
that is half-baked.

always find it’s the bottom -------- o--------
side.”

Question: “What is pasteuri-
Landlady: “I think you had 

better board elsewhere”.
zed milk?”

Answer: ‘Milk from cows
Boarder: “Yes, I’lli admit I 

frequently have.”
that have been out to pasture.” Landlady: “Have what?”

Contributed 
A dollar each
And with it bought 
Another glass 
And promised not 
To play again 
Within the lot.

Walter R. Baublis.

PEČIAI IR LANGAM STIKLAI 
Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda 

ir Taiso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

Superior Home Supply Co.
Užlaiko Įvairias namu reikmenis kokiu tik kam reikia, t-aipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stoikus Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, varnišius ir. visokius maliavojimo Įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue

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. I’ĖST. PULKO BENAS įGRAJINO ŠIUOS REKOR

DUS:
10. “Bijūnėli Žalias (kitoj: “An Kalno Kurktai 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 nuo 1 iki fi — 75c ekstra.

Iki 12-kos rekordų — $1.50 ekstra.

Vienybės Rekordų Skyrius
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.Aiškios Tyros Svei- 

kos, Fuikios Akįs
Yra Puikiausia Dovana.

Murine Valo, Palengvina, At
gaivina ir Nepavojingas. 

Jis jums patiks.
Knygelė “Akių Užžiura” arba 
:o “Akių Grožė” Dykai. ®
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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. ■ TOurEfES

I Murine Co., Dpt. H. S.,9E. Ohio St., Chicapt

UNCLE VVIGGILY’S TRICKS

-»C<J
Cfiors THC CniGG-T" 
vc.rce.eoss-

nmlNTTRNATTOMAL CARTOON CO., N. Y.

-roJ

Question: “Why do old. Boarder: “Have better board 
maids wear cotton gloves?” į elsewhere.”
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" Want' to buy a h 
Uncle
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THE A. B
Savings & Loan, Co

3351 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidėjivno po $5 savai
tėje per Penkis Me- 

nt 5% į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Pranešimas Sergantiems |
X-RAY IŠEGZAMIN AVIMAS UŽ $1.00 |
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 

Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir 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- E 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nuBtojimo kraujo ir be pei- s 
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo .arba sugaišavimo nuo darbo. E 
•\š taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustoki! = 
Vilties, Ateikit Pas Mane'’ Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
re yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
ius 6C6 ir 914. E

Jeigu justi liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
domu aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E 
Yra moteriškos slauges pasitarnavimui. E

------Mes Kalbame Lietuviškai------  E

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue =

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Builinkas j rytus nuo Winton Hotel) _ S 

Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. =
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TlAliie. BIGHTS 
g KIMO OF

MURDUk!

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F otografas
F0T0GRAFU0JAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį 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- 
Idms ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii)iiiiiiiiinii'-- 
= Prospect 2420 Central 1766 =

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- š 
= kuo jam, išleidžiant ir sukraunant. į
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio. Į
Ęiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiliii£

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, • n* 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius n»- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po ižegzaminavimo. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad (fa 
neturėjo užtektinai apsipažinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikroa ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnai Bakte- 
riologi&kaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi} ligos pfiaiaeU 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata i» | 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjiuiu 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo

kraujo, turite Išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burneą, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir noailrva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. I05th St. Cleveland

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
(Hla« valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki I vabale. 

Nadlldieniau naa K fid L



DIRVA 7
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ŽMOGŽUDYSTĖ | ant lentynos, sulenkdavo voką 
Panevėžyje gruodžio 5 į 6 d. |su žyminėmis markėmis pusiau, 

rado užmuštą savo miegama-1 užkišdavo po kostiumu ir jau 
me kambaryje namų savininkę 
M. Paškovienę. Galva sudau
žyta kažin kokiu sunkiu daik
tu. Iš visa ko spėjama kad 
žmogžudystė padaryta ne no
rint apiplėšti, nes iš 
ko nepaimta.

buto nie-
“L.”

Ukmergė. Šiomis
Ukmergėje politinė policija iš
kėlė komunistų bylą. Sulaiky
ta penki asmenis kaltinami pri
klausę komunistų organizacijai 
,ir platinę komunistų atsišauki
mus. Eina tardymas. “L.”

dienomis

PYPKE SUKŪRENO
Kidulių vai. (šakių ap.) Bur

biškiu kaime pas ūkininką Bas
tį kilo gaisras. Sudegė kluonas 
su visais dar nekultais javais, 
Įvairus ūkio padargai, ir malki
nėj buvusios tris žasįs, dvi an
tis ir keletas vištų, 
liai 
dai
gumą kalba kad tai yra pypkės 
auka. “L.”

Nuosto- 
dideli. Gaisro priežastis 

aiškiai nežinoma, bet dau-

PASIKORĖ MOTERIS
Šančiuose, Pušynų gat„ pa

sikorė Anelė Bačkienė. Prie
žastis jos savižudystės nežino
ma. “L.”

KOKIŲ VAGIŲ SVETIMŠA
LIŲ VALDININKŲ LIE

TUVOJ PASITAIKO
.Kauno apigardos teismas iš-, 

sprendė bylą apie žyminių mar
kių vagystę 1923 metais Iš 
Kauno iždinės.

Byloje patraukta atsakomy
bėn 16 asmenų, bet keturi svar
besnieji kaltininkai pasislėpė, 
todėl teismo posėdyje kaltina
mų buvo tik 12. Svarbiausias 
kaltinamas yra Sergiejus Vol
kovas, kilęs iš Kronštadto, Es
tijos pilietis. Jo biografija gan 
avanturinga: yra baigęs jurų 
karininkų mokyklą, bastęsi Ju- 
deničo armijoje ir, kaip kai ku
rie liudininkai nupasakojo, yra 
buvusio Rusijos teisingumo 
ministerio P. artimas giminė, o 
Rusų atstovo Amerikoje Bach- 
metjevo geras bičiulis. Likimo 
jam buvo lemta atsidurti ir 
Lietuvoje. Gavo gerą tarnybą 
valstybės iždinėje, iždininko 
Jodelės pagelbininku prie žymi
nių markių sandėlio.

Jodelė eidamas sandėliu
davo drauge ir Volkovą, kar
tais net ir kelis sykius per die
ną, nes, kaip jau nejaunas žmo
gus, negalėjo reikalui esant pa- 
laipioti po lentynas kur buvo 
sudėta vokuose po 100 lakštų 
žyminių ženklų ir vekselių blan
kų. Kai kada ateidavo sandė
liu ir kiti tarnautojai, su ku
riais užsisukęs Jodelė kalbėda
vosi. Kai Jodelė buvo kuo nors 
užimtas arba kalbėdavosi su at
silankiusiais, Volkovas pasislė
pęs už spintos, ar kur aukštai

im-

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

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Muitcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

išėjęs iš sandėlio sutvarkydavo 
kaip reikiant. Tokiu būdu Vol
kovas išvogė žyminių markių 
po 2 litu — 20,000 litų vertės; 
po 5 iltus — 50,000 litų; po 10 
litų — 14,990 litų, ir vekselio 
blankų — 1517 litų 50c., viso 
86,507 litų ir 50 centų vertės.

Vekselių blankas ir žymines 
markes jis perduodavo išleisti 
apivarton Gabrieliui Obrentui, 
su kuriuo gavo susipažinti tar
naudamas Judeničo armijoje. 
Su juo ir pelnu pusiau dalijosi.

Juos ir kitus susekė krimina- 
policija markes beplatinant.

“L.”
lė

ČIČERINO
MAS

APSILANKY-
KAUNE
Gruodžio 23 d.Kaunas. —

Kaune sustojo SSSR užsienio 
reikalų komisaras . čičerinas, 
gryždamas iš vakarų Europos. 
Stotyje jį pasitiko užsienio rei
kalų ministeris Prof. Reinys, 
užsienio reikalų ministerijos di
rektoriai, Seimo vice-pirminin- 
kas, Kauno įgulos viršininkas, 
karo komentantas, burmistras 
ir daug kitų aukštų valdininkų. 
Iš stoties garbės sargyba jį pa
lydėjo į Rusų atstovybės .bustą. 
Vėliau čičerinas atsilankė už
sienio reikalų ministerijoj, pas 
ministerį pirmininką ir 
Prezidentą. Vakare tą 
dieną čičerinas specialiu 
kiniu išvyko į Rygą.

pas 
pačią 
t rau- 
“Tr.”

SKIRSTYMAS KAIMŲ
1925 metais Lietuvoje išskir

styta viensėdžiais 54,952 ha 
kaimų žemės; nebaigta skirsty
ti 30,788 ha, o 1926 metais nu
matyta išskirstyti apie 90,000 
ha. “Tr.”

PAGAL KIAULIŲ IR LOVIS
Rokiškis. — Gruodžio 10 d. 

man inėjus į vieną Rokiškio 
aludę pamačiau man gerai pa
žįstamus “krikščionių” šulus. 
Du buvo turtingi ūkininkai, ku
rie per rinkimus prakaituoja 
už “krikščionis”, trečias tai sei
mo atstovo brolis. Visi buvo 
girti, ir kalbėjo apie Dievą ir 
apie “krikščionių” šventumą. 
Vienas sako: “Kad kas nušau
tų Purėnienę tai apturėtų ke
letą tūkstančių dienų atlaidų”.

Labai tinka. Ką bažnyčioje 
kunigas paskelbia tą jo pasekė
jai po karčiamas išnešioja.

Buvęs Klapčiukas.

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonite yra 
naudingas ir visai neken
ksmingas deliktoms plė
vėms.

for BILIOUSNESS

BEĖCHAM’S 
PILLS

NEBIJO IR POLICIJOS
Rokiškis. — L. Purėnienė, 

socialdemokratų Seimo narė, 
Rokiškyje gruodžio 6 d. laiky
dama mitingą pirštu parodė į 
politinę policiją ir pasakė: Ir 
šitokie piemenis politikuoja, 
bet ką jie išmano.

Policijantas Lapinskas atsi
liepė: Atsiprašau tamista! ne- 
užliesk manęs!

Purėnienė: Jukš, puskiauli! 
Kaip tu dry st i dar kibti prie 
Seimo narės!

Lapinskas palydėtas minios 
juoko pasišalinęs nuošaliai išsi
ėmęs popierį rašė ir rašė. Mat 
tas “krikščionių” šnipas manė 
Purėnienę pabaidyti rašymu.

Klausytojas.

VALDININKAI PERDAUG
ULIAVOJA

algos
jiems

Be-
pasi-

Mes girdime Lietuvos valdi
ninkų aimanavimą kad jiems 
labai mažos yra algos. Bet jei
gu pasižiūrėsime į jų gyveni
mą, pasirodys kad jiems 
net jau perdidelės, kurios 
atneša laimę ir nelaimę, 
veik visi valdininkai turi
statę puikius namus nuo 20 iki 
50 tūkstančių litų vertės. O 
baliams pas juos tai nėra nie
kad pabaigos, ir tie baliai tan
kiausia pasibaigia kruvinomis 
nelaimėmis.

Gruodžio 16 .d Rokiškio du 
policijantai taip užsibaliavojo 
kad policijantas V. nušovė po- 
licijantą B., paskiau ir jis pats 
nusišovė.

Mat, dabar Lietuvoje viskas 
pinigų, o pinigai brangus, taigi 
valdininkams nieko kito nelie
ka veikti kaip tik girtuokliauti, 
o paskui šaudytis.

Buvęs Klapčiukas.

Telefonas Main 6111

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

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

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St

Sumažink
Savo

greitai

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

Razor
—Išsiaštrina Pats

Babies Love It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų dėlei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuolojas.

Mrs. Winslow’s
Syrup

Jūsų Proga!
DUPLEX 

PREMIER
APKFISK SENĄ ELEKTRIŠKĄ 
VACUUM VALYTOJ \ ANT

NAUJO
Apribotam laikui, mes duodame šį 

šeimininkei Jeigu turit nudėvėtą elektrišką vacuum valytoją, mes 
už jį paskaitysim gerokai prie pirkimo naujo Pretaier Duplex. Prie 
t.o duosim lengvais išmokėjimais. Biskį įmokėsit ant syk, paskui 
mokėsit mėnesiais.

Premier Duplex daugiau negu išsimokės už save, nes negadina 
grindų patiesalų, nevargina naudotojo ir taupo laiką. Turėsit dau
giau progos su savo vaikučiais ir daugiau laisvės namų darbams.

Tai yra vėliausias išvystymas vacuum valytojų industrijoj. 
Padarytas vienos iš seniausiu ir didžiausių vacuum valytojų įs
taigų pasaulyje. Jis pabudavotas valymui ir laikymui ilgai.

A. GRDINA & SONS
Laidotuvių Direktoriai ir Rakandų Krautuvė

Rakandų krautuvė Krautuves skyrius
6019 ST CLAIR AVE 15301 WATERLOO RD.
Randolph 1881 Skyriaus telefonas Eddy 5849
Randolph 4550 Cleveland, Ohio.

stebėtiną' pasiūlymą kožnai

Didele Ateitis
Didžiajam Clevelandui

J ROKIŠKIS
šįmet Rokiškio kunigai viso

mis jiegomis rengiasi prie rin
kimų. Visas gryteles užpylė 
savotiška dvokiančia literatu-

ra. Kauno skarmalu “Vieny
be” užpludino kaimus kaip ne
gerais vabzdžiais. Pažangiųjų 
žmonių persekiojimas eina 
smarkyn. Kurmis.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Žodynas 
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. 314G. Drūtais apdarais ... .$10.00
Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00

^ŲHE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING 
COMPANY nuolatos budavoja didesnei ateičiai 

ižiojo Clevelando Distrikto.

•‘DIRVOS” KNYGYNAS

Di-

Ši Kompanija aiškiai permato tą principą jog 
iistrikto vystymąsi priguli daugiausia nuo įtempto 
aikymo išdirhystės lėšų žemame laipsnyje kuris užtik
rintu nuolatini pasisekimą kompeticijoje su kitais indus- 
Iriįaliais centrais.

šio
pa-

Kainos už elektros spėką dabar esančios Didžiame 
Clevelando yra taip žemos, ar žemesnės, negu kur kitur 
Dhio valstijoje, tokiu hudu duoda čia gyvuojančioms in- 
iustrijoms žymesnę progą ant lenktyniuojančių indus
trijų esančių kitus kur.

Tas didumoje yra priežastimi už tai kad bėgyje 1925 
metų šios Kompanijos klesa didžiausių naudotojų elek
triškos spėkos pasididino 150 dirbtuvių, kurių kiekvie
na prisideda svarbia dalimi prie gerovės ir progreso vi
sos šios srities.

Prie to, to meto bėgyje suvirs 2,000 daugiau komer- 
cialiu ir industrialių įstaigų ir 13,000 daugiau namuose 
naudotojų prisidėjo į Kompanijos lapus, padarant abel- 
ną skaičių 213,000 kuriems patarnaujama elektra švie
sai, šilumai ir spėkai..

Aprūpinimui tų naudotojų Kompanija 1925 metais 
pagamino NETOLI BILIJONO KILO-WATT VALAN
DŲ (tikra skaitlinė. 988,000,000), kas viršija 1921 me
tais padarytą rekordą ant 11 nuošimčių. 
ųjŲųNmuiaipriejiavuskoant- leve....

Kompanija, permatydama ta didėjantį reikalavimą 
nuolat ir atsakančiai didino ir plėtė savo gaminimo ir iš
platinimo įmones, ir tokiu hudu be įtempimo ir vargo 
suliko didžiausi čiukurą reikalavimų elektros Gruodžio 
17 d., didžiausj kokį turėjo savo istorijoj, 336,963 arklių 
spėkos. Tas yra daugiau 32,000 arklių spėkos negu di
džiausias rekordas pasiektas 1921 metais.

Apie vidurvasarį pirmutinė dalis Kompanijos nau
jos spėkos gaminimo įstaigos Avon, prie Erie Ežero, 23 
mylios į vakarus nuo 1‘ublik Skvero, pradės veikti, pri
dėdama 90,000 arklių spėkos prie gaminimo įmonių. Ta 
dirbtuvė pilnai galės gaminti iki 400,000 arklių spėkos.

Jau Avon liko sujungtas su Lake Shore Stotimi, prie 
East 70th street ir Lake Erie, nauja 132,000 voltų leidi
mo linija pabudavota ant pačios Kompanijos kelio. Ta 
linija, 38 mylių ilgio, patiekia Didžiajam Clevelandui 
naują diržą spėkos ir tuomi atidaro naują industrial! 
plotą kuriame elektriška spėka galima bus gauti kiek 
liktai jos reikės.

Naujų Metų pradžioje 8,500 The Cleveland Electric 
Illuminating Kompanijos investorių turi išviso įdėję su
virs .890,000,000. Rengiama planai 1926 metų išleidimui 
kitų $10,000.000 tolimesniems didinimams.

Tas reiškia daugiau spėkos Didžiojo Clevelando 
dėlei ateičiai.

The Cleveland Electric
Illuminating Company

di-

SUSIDEDA
Iš ŠIŲ:
1— Dėžute
2— Skustuvas 

(rankena

išsukama)
3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

Siunčiu •?--

vanų AutoStrop

Vardas

Adresas

Miestas Valst.

■ VAUUT 
A* 1 to S Crop Ra z o

DOVANAI
“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 

“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au- 
LoStrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina $1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— tik 25 c — prisi’jsdami 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

ir meldžiu prisiųsti man 

atsiuvą kaipo Kalėdų Dovaną

o Sapnininkai ia
O 
o

75c APDARYTA y.gf)

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

"DIRVA
3352 Superior Avė. Cleveland. Ohio.
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese S
---------------------------------------------- --------------------------------------- o

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

NUDĖJO DU PLĖŠIKU VIE-|rykus ir nustos šmeižęs, ale kur,'lapais dengėsi, o čia pasimatė 
NU SYKIU i tau su kitomis, kaip pradėjo .kad vyčiai visai nieku pradeda

Tiems vyčiams ir 
. Eina ant scenos su 

arkliais ar dar ką naujo išmis- 
lina, bet vis žmonės jiems ne
atjaučia. Gal užtai kad per

mokyti. Vienas jų vadas 
rokavu- pasakė kad esąs perkarstąs vy- 

i giedot i bažnytiniame 
sako perskaitęs Valpa-

NU SYKIU
Pereitą subatos į 

naktj, ) 
ir E 
nudėjo du nužiūrėtu 
kuriuos jis buvo Įsivedę? 
taurantą, 
naktį, 
giant juos krėsti, 
griebė iš savo kišeniaus revol
verį ir taikė į policistą, bet tas 
smogė jam ranka per veidą ir 
tuoj griebęs savo revolverį pa
leido pora šūviu į užpuoliką.

Antras nužiūrėtų vyrukų tuo 
tarpu šoko ant policisto, bet ir 
tą policistas nušbvė. Vienas 
mirė ant vietos, antras vežant 
į ligonbutį. Jų kišeniuose ras
ta smulkių vogtų daiktų, kurių 
buvo tūlų tos apielinkės žmonių Pereitą 
pasigesta.

...... ’„„„.j į nedėlios Į rėkti, sako praėjo tie laikai ka- nesidengt. 
restaurante prie St Clair , da čeverykus pirko, dabar, sa-1 nesiseka.

79th st. policistas Candovvjko, pasidažę plunksną pradėkim, 
plėšiku, ’švaistytis, ir kada Padegimas į 

padės plunksną su kuria visus 
žmones šmeižia, tada ir mes pą-’dau 
liausim jo “griekus” 
sios.... ! tis eiti

Atsiprašau Padegimo kad šį chore, : 
pranešimą paduodu per ‘Dirvą’, raise knygų net už $27 ir par
neš sakau per vietinį laikraštį važiavęs sakėsi viską žinąs, nes 
greičiau (lažinosi.... Matai su didelį mokslą išėjęs, 
tomis “betvarkėmis” tai ne j Vyčiams Dievulis 
baikos.... turbūt dėlto kad jie

Viena iš Betvarkių.! ardyt: pernai arde

laikoma atdara visą 
daryti kratą. Besiren- 

vienas tuoj

nenadeda 
nori kitus 
bažnytinį

—----------------- ■ I chorą, paskui Teatrališką Cho-
“BIRUTĖ” jrą, bet patįs jau taip suiro kad

Naujai užgimęs Vaikų Cho-'liko ,ik keturi dainininkai, o 
ras “Birutė” jau stojo į darbą. !kiti tik po kampus vaikčioja, o 

subatą jaunuolių bti- ant #al° prisidėjo prie tų kelių 
įrelis, vadovaujant V. Greičiui J hipokritų ir skelbia visur tikė- 
ir mokinant S. Greičienei pra-!J*rnjb kokį tai nežinia, gal 

Policistas Candow dar tik ke- moko dvi dainas. “Ant Kalno Į neapikantos ir ardymo i ike.ii- 
tarnybą I Karklai” ir “O kai aš pas mo-!ma- X-lytis.

i čiutę buvau”. į
Jauni dainininkai matyt la-i Miesto mokyklų taryba nu- 

bai užsiinteresavo nauju dar- tarė panaikinti mokyklose mi- 
bu, nes laikui pasibaigus daino- i litarį lavinimą, nežiūrint įtek- 
riai nenorėjo keltis iš savo vie-Įmingu piliečių vadų protestų ir 

j tų ir skirstytis. Vieni su smili- j išrodymų kodėl tas reikalinga, 
jingi”, nors buvo nužiūrėta kad konlis’ kiti fiU savo nekaltais! Kareivių organizacijos žada 
jie rengėsi tą restaurantą api-' balseliais atidarė tą musų tau- iškelt! teisme bylą prieš tary- 
plėšti. i tos didžiausią turtą — dainų j bos tokį nuosprendį ir palikti

skrynią, kuria gales naudotis į mokyklose karišką mokslą.
' visą savo gyvenimą.
Į Vaikų Choro “Birutės” pa- 
I mokos atsibuna kas subatą nuo 

vakare. Greičių rezi-
, 7503 Myron avė., prie 

j Superior ir E. 74 gat., kur te
gali atsiųsti savo vaikučius 
interesuojasi šiuo darbu.

Birutė.

Ii mėnesiai kaip eina 
jaunas vyras, bet pasirodė nar
sus, už ką likos paaukštintas į 
detektivus.

Tuos du vyru pažino jų sesuo 
vėliau lavonų name. Namiškiai 
aiškino kad jie buvę “nepavo-

PAAIŠKINIMAS “DARBININ
KO” KORESPONDENTUI į
Čia noriu atsakyti į korės-i j - 

pondenciją Adomo Padegimo. - f jencjjoj' 
tilpusią “Darbininko” num. 1,1- 
kurioje jis melagingai rašo i’’}vaį 
vadina katalikiškų draugijųLj 
moteris “betvarkėlėmis moterė
lėmis ir netikromis katalikė-j 
mis” kam jos išdryso taip da-| 
ryti, ne tik kad negerbia tokį j 
didelį “veikėją” kaip Padegi
mas, bet dar mat kėsinosi ir į 
nuo estrados jį nustumti. L- - 
jau jos tikros bedievės.

Bet to dar negana. Dar aš

• Graikai-katalikai tik pereitą 
savaitę prašventė savo Kalėdas, 
nes jie laikosi _ seno kalendo
riaus.

SPORTAS

Karolis Požėla, sužinojęs naujo “prošepanų” ris- 
tiko vardą, ramiau pasijautė ir pranešė kad atva
žiuos i Clevelandą ant bile laiko, todėl paimta die
na SAUSIO 26 (ši mėnesį), utarninko vakare, Lie
tuviu salėj, ir ristynes bus labai smarkios, kokių 
dar nematėt. Naujas Požėlos priešas yra JAN 
TURBAK, iš Kanados, o šiose imtynėse taipgi da
lyvaus kita garsių ristiku pora: Finas buvęs leng
vos vogos čampionas H. Karhunsari (žiūrėkit pa
veikslą šalę Požėlos), su kuriuo imsis Graikas čam
pionas Chris Jordan. Prie to bus Krunkaitis ir kt.

Visi rengkites Į Lietuvių salę Sausio 26 d.!
Požėlos Priešas bus 

Jan Turbak
ATEINA POŽĖLAI “SUDNA 

DIENA”
Karolis Požėla, Lietuvis čiim- 

pionas ristikas, blįvo lyg nusi
gandęs kada jį trečiu sykiu ‘po
nai’ pašaukė į ristynes su jų 
drutuoliu, bet kai' sužinojo to 
savo priešo.vardą matyt širdis 
atslūgo, ir dabar pranešė kad 
atvažiuos į Clevelandą ir stos 
su “ponu” į kovą iki pergalėji
mo.

Lenkai surado' smarkų vyrą, 
nesenai atvažiavusį iš Europos, 
gyvenantį Kanadoj, ir parkvie-

KLUBO VAKARIENĖ
Seredoj, sausio 20 d., Flyną, 

įšalėję, ąnt pat viršaus, Įvyks 
i CĮevelando Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubo vakarienė pami- 
nėjįmui klubo pelikių metų su- 

pranešu Padegimui ką dar tos'kaklutėms, kur dalyvaus pažy- 
“betvarkės” žada padaryti. Tos!1,11;18 n’*es<’° viršininkai, teisė- 
“betvarkčs moterėlės” turi sa- 'a*’ Jr k*lk TikietUs 
vo uniją ir labai tvirtai laikosi, Šauti klube (Lietuvių 
ir ant nelaimės aš prisirašiau! kUI ■ norit dalyvauti. N.
prie jų unijos, ir nuėjus į su-' 
sirinkimą klausau ką jos ten ---- ,---- — ----------- -----------
kalba. Nagi nugirdau kad apie j BENDROVĖS
Padegimo korespondenciją: vie-Į susirinkimas bus sausio 28 d., ... _ ___  _
na sako kad jis labai karštas' Lietuvių salėje, 6835 . Superior čia jį čionai Požėlą pamankyt 
katalikas, o kita sako kad jo avė., nuo 7:30 v. , vakare.', i 
parašyta: “žiūrėkit, skaityto- me susirinkime bus renkama'sako.
jai, ką tie karšti katalikai da-'1926 m. direktor iai, išduodama i ■ Jan Turbak yra tas naujas 
ro”, todėl negali suprasti ar .atskaita iš 1925 m. ir kiti ap-1 priešas; jis sveria apie 192 sva- 
rašytojas toks karštas katali- kalbėjimai. Butų labai malonu j 
kas kad savo raštuose save va- kad visi šėrininkai ateitų į su-

, t e Įsi
gali nta 

salėje)',

BIRUTĖS DUONKĖPYKLOS

Šia- ir apįaužyt jam ragus, kaip jie

dina “karštu kataliku”, o kiti' sirihkitoą.
tik usnis ir varpučiai. ' Kitokio kvietimo nebus, ma-

Kaip jo išsitariama apie tar-inome kad visi nariai žinos ir 
navimą dviem ponam, tai turi j kitiems praneš per šį pakvieti- 
tiesą, jis pats prisipažįsta kadjmą. Kviečia Valdyba,
jis tarnauja, nes dar ir šian- ----------------
dien randasi žmonių namuose j VYČIŲ “NEKALTYBĖ” 
bedieviškų knygų kurias Pade- Gruodžio 27 d. buvo sureng-

ru ir yra atsižymėjęs Europoj 
lengvesnio svorio ristikas, kaip
išsitarė Chris Jordan, kuris da
lyvaus šiose imtynėse, kinis 
Tui-baką pažinojo Europoj.

Imtynėms diena paskirta šio 
mėnesio (sausio) 26 d., 8 vai. 
vakare. Lietuvių salėj, nes mat 
“prošepanai” nori kad Požėla 
butų priplotas prie Lietuvių

girnas jiems įsiūlė beplatinda-' 
mas bedievybę, bet kaip bedie- / 
viai vargšą pavarė tai vėl su- 
gryžo prie katalikų, ir dabar' 
visus lygiai šmeižia.

Kaip toliau buvo pasakyta1 
apie tą “didelį poną” kad jis 
nusipirko įžangos tikietą į svė-! 
tainę, tai matoma Padegimui; 
pikta kad tas pirko tikietą, oi 
nepadarė taip kaip jisai — vi-j 
Ešur lenda be tikieto... .

Bet aš pamiršau apie tą mu- į 
sų susirinkimą. Tos “betvar
kės” nutarė kad kaip pagaus 
tą “narsuolį” tai, sako, pada
rys taip kaip pernai Stapulio- 
nis padarė.... Man pagailo 
žmogaus, dar daviau įnešimą 
tokį nutarimą nevykint, sakau 
verčiau nupirkim žmogui čeve-

©
ŠV. RAŠTO IŠGULDYMAS 

šv. Mato Ev. 13:31-32: Prilygsta 
dangaus karalystė garstyčių grudui 
kurį ėmęs žmogus pasėjo savo dir
voje. — Bus . aiškinta ka perstato 
garstyčios medis ir jo šokia.

Ncdčlloj 39)0 po pietų . 
7017 Superior Ave. 

Kalbės G. Bielinis.

tas vyčių vakaras; kaip girdė
jau, tą veikalą kurį jie lošė tai 
mokinosi daugiau kaip šešis 
mėnesius. Bet matyt nieko ne
išmoko, nes laike vaidinimo vi
są veikalą sufleris atskaitė iš 
knygos, ir publiko jo kalbą ge
riau girdėjo negu aktorių.

Veikalas šiaip taip ėjo, kolei 
prieita prie geriausių artistų 
kurie buvo užėmę svarbias vie
tas. Ir štai, kapitonas ir pats 
generolas veikalo, kai persiirė 
per vandeni palei scenh ir tuo
jau iššoko ant scenos Ir pradė
jo šaukt “Milda! Milda!” bet 
ta Milda nesirodė, nes pamatė 
generolą labai keistoj padėtyj, 
nes vietom ant jo buvo drabu
žiai, o vietom ne, ypač svar
biausiose kur turėjo Imt*- Na 
o kas tuo tarpu dėjosi publikoj 
tai vaje-! Pačios vyčių mergi
nos bėgo iš svetainės negalėda
mos nusėdėti, o vaikai tai ne
savais balsais šaukė pamatę to
kią juokingą tragediją.

Nors vyčiai sako gyvena tau
tai ir bažnyčiai, bet vis tik sa
vo kųnį reikia apdengti. Mes 
žinoto, pirtoieji musų tėvai norš

akių.
šalip Požėlos ir Turbako, šio

se imtynėse bus dar dvi poros, 
Chris Jordan, Graikas lengvos 
vogos čampionas, su Einu, II. 
Karhunsari, o trečia pora Jo
nas Krunkaitis su kitu vietiniu, 
nes girdėt kad prieš Krunkaitį 
stoja Jonas činga, kuris žada 
Krunkaitį šį sykį paguldyti.

Visi Clevelandiečiai susirūpi
nę. ypač moterėlės bijo kad Po
žėla nepralaimėtų, ir daugelis 
jų rengiasi ateiti pažiūrėti kaip 
tikrai bus... . Sprts.

Poddubny Laimėjo Auditorijoj.
Zbyszka Nuleido Nosį.

Pereitą utarninką miesto au
ditorijoj buvo didelės imtynės 
su Rusu Ivanu Poddubny kaipo 
žymiausiu ristiku. <

Poddubny su savo priešu len
gvai apsidirbo — švedą Mar- 
tinsoną paguldė pirmą ir antrą 
sykį į kelias minutas.

Žingeidi pora buvo tai Vokie
tis Lutze su Lenku Wladeku 
Zbyszka. Lenkas prisilaikyda- 
mąs savo puikybės kad jis vis 
turi laimėti, puolėsi prieš Vo-

kietį visu smarkumu, bet Vo-j 
kietis buvo jam geras akmuo,! 
nes kelis sykius per virves iš-j 
metė ir paskirtą valandą laiko ■ 
išsilaikė prieš Zbyszką laikyda-, 
mas Zbyszką už sprando prie, 
žemės, vieloj kad Žbyszka ne-1 
tėjo nors taip su savo priešu j 
vąlandą užbaigti. Abu išėjo 
ant lygių, bet Vokietis Lenką! 
pabaigoj valandos turėjo besi-j 
stengiantį išsisukti,.
Požėla su Sarpalium Chicagoj

Sausio 19 d. Požėla turės ge- , ir Irą pirtį SU Sarpalium, sunkio-; 
sios vogos ristiku. Sarpalius! 
yra iš gerųjų ristiku, laimėjęs i 
kelių universitetų studentų ■ 
čampionatą. Sarpalius turi la
bai ilgas kojas.

EKSTRA NAUJIENA!
Teko patirti kad Požėla ren

giasi pašaukti j kovą Komarą, 
kuris andai kotik nesulaužė W. 
Zbyszką miesto auditorijoj, ir 
taipgi nori kad atsišbuktų Juš
ka ir Aleliunas, kurie yra geri 
ristikai. Požėla juos iššaukia, 
ir butų gerai girdėti ką jie pa
sakys.

Akronietis drutuolis kimba 
prie Požėlos ir siūlo $500 Požė
lai jeigu jį paris.

Jeigu Požėlai laikas pavelys 
gal jis apsilankys ir Akrone.

Sprts.
---- ------------

Višta su 5 Kiaušiniais
London, Ohio. — Netolima

me miestelyję vieno ūkininko 
višta nustojo dėti kiaušinius, j 
taigi ūkininkas nukirto jai gal
vą ir moteris ėmė darinėti ir 
rengėsi virti. Bedarinėjant, 
vištos viduriuose atrasta penki 
kietais lukštais kiaušiniai.

Rusijos miestuose kaip kur 
žydams vietos nėra, taigi jie 
gali keltis tenai ir kurti ,savo 
koloniją. Bet kas Žydams do 
gerovė kur nėra su kuo biznia- 
voti....

Gavo |
gus Lietuvoj siųstus 5Pinigus

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
Jurgis Čepukas ........ .$100
Zabelė Antanaitienė Lt. 100
Vladas Buividas ................ 150
Mikalina šlapauskienė 100
Emilija Likiutė ..................100
Petras Šutris .....................300
Antanas Lesius .................200
Antanina Petrikienė ......... 200
Ona Lesienė .....................400
Pranas Lukaševičius ..........100.
.Jieva Maurukienė ............. 300
Motiejus Rainis ..................100!
Antanina Leimonienė ... .100
Antanina Čižauskienė ........200

Milžiniškas Koncertas
RENGIA LYROS CHOR.MS ,

Nedėlioj SAUSIO-JAN. 17 <|., Lietuvių Salėj
Durįs atdaros 4 v. po pietų; pradžia 5 vai. 

įžanga 50c ir 75c. Ant šokių merginome S5c.
Gerbiama Clevelando ir apielinkės visuomene, nepraleiskite 

šios pfrogos neišgirdę šio koncęrto, -kuriame dalyvaus
K. MENKĖIUMUTė-JANUšKIENė

Operos dainininke, dramatiškas 'sopranas. Jis yra pagarsėjus 
visoj Amerikoj. ■ . J

Taingi dalyvaus vietiniai:
D. BAUKILTĖ, Soprano; F. PANZER, .Tenoras; .1. BKKE- 

NIS, Baritonas, ir G. JANčIŲNIU1)fe, Piano solo.
Prie to dalyvaus UKRAINA CHORAS, po vadovyste M . Slū- 
sharchuk, ŽYDŲ FREIHEIT Singing Sųeięty, pd vadovyste 
Stanley Altshuler, ir LYROS CHORAS, vadovaujant M. Gir- 
niui. Nesivėluokit, programas prasidės . 'pažliirtu laiku. Po 
progiamo tęsis šokiai. . Kviečia Komitetas.

t

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

PARSIDUODA NAMAS
G kambarių namas ant Ruseli Road.

Dideli kambariai, akmens stogas, 
elektra, gazas, maudynė. 
IJI62OO. Dalis įmokėti. Čia 
kinis.

Kaina tik 
geras pi r-

J. H. BUHR
716 Guradian Building: Main 2354

BUČERNĖ IR GROSERNĖ PARSI
DUODA

laibai geroj Lietuvių apgyventoj vie
toj už prieinamų kainų. Biznio da
ro nuo 900 iki 1000 dolarių į savai
tę. Kreipkitės 1398 E. 66th Street, 
kampas Wade Park avė. Telefonas 
Randolph 3013-J.

PARSIDUODA CASH DELIKATE
SU KRAUTUVĖ ir GROSERNĖ 

Garantuoju $500 savaitinės ineigos. 
Randasi 1204 Norwood road, arti 
Superior avė. Krautuvė turi gra
žius kamparius gryventi. Parsiduos 
pigiai. Smulkmenų klauskit pas— 
Zimerman, Notary, 5907 Scovill ave
nue. (1)

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

Marietta, O., mirė sena mote-, 
ris, kurią visi laiko biedna. Jos 
lovoj po mirties atrasta apie 
$15,000 pinigais ir vertybės po
pieriais. Ji bum 82 m. am
žiaus. .

U ■ ............. ;

O ROSEDALE O|
Dry Cleaning Co.į

Rand. 7906 Į
• G F. PETRAITIS, Prop, f
• 6702 Superior Ave., |

Sudatoj, Sausio 16 d
CORDINAL FURNUTURE CO

369-371-375 EAST 156TH STREET
(Arti Waterloo Road)

Pilniausias sandėlis Rakandų ir Patiesalų. 
Atidarymo savaitėje nuo Sausio 16 d. iki 

Sausio 23 d., bus specialiai numažintos 
kainos ant visų musų prekių.

3 šmotų French Walnut miegkambario 
rakandai $145.00 vertės atidarymo sa
vaitėje tiktai_____ - ___ ___  $72-50
3 šmotų vieškambario Tocquard velour 
reguliarės vertės $195.00, laike atida
ryme savaitės ___ ____ $92-50
8 šmotų valgomo kambario setas Ame
rican Walnut, $155 vertės, laike atida
rymo savaitės______  _ - f _ _ $6750
Aukštais kotais Lempos, su viskuo, 
$1 I vertės, laike atidarymo---- $5.50

DYKAI DOVANOS DUODAMA VISIEMS 
ATIDARYMO SAVAITĖJE.

Mes parduodame už pinigus ir lengvu išmokėjimu.


