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Fašistai Neleidžia Italijos
Seiman Kitų Atstovų

MUSSOLINI REIKALAUJA KAD KITU PA
ŽIŪRU ATSTOVAI PAŽINTU IR PRI

PAŽINTU JO GALYBĘ.

Turkijoj Galutinai Panaikinta Daugpatystė ir Ša
lyje įvedama Šveicarijos Civiliai Įstatymai.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Nelaimės Kasyklose
Fairmont. W. Va. — Pereitą 

savaitę čia angliakasyklos ek
splozijoj užgriuvo daug darbi
ninku. Sausio 15 d. išimta 19 
lavonų ir 21 darbininkas išgel
bėta. Gelbėtojai rado kasykloj 
ant sienos užrašyta nelaimingų 
darbininkų atsisveikinimą. Vi
si turbut tikėjosi nematyt dau
giau savųjų.

Wilburton, Okla, taipgi per
eitą savaitę, kasyklos eksplozi
joj užgriūta 105 darbininkai.

Keli desėtkai darbininkų ta
po užmušti.

Šių dviejų kasyklų nelaimė, 
kuri paėmė 110 gyvasčių, yra 
didžiausia požeminių darbų ne
laimė tokiu trumpu laiku, vie
na eksplozija greta kitos.

1924 metais Utah kasykloje 
užmušta 152 darbininkai; tai 
buvo didžiausia vienlaikinė ne
laimė pastarų metų kasyklų is
torijoj.

1925 metais kasyklų nelai
mėse užmušta 2,140 darbinin
kų. Didžiausia 1925 metų vien-j 
laikinė nelaimė buvo gegužės 27 
d., kuomet Glen, N. C., užmuš
ta 53 darbininkai.

FIŠISTAI NEĮSILEIS I 
SEIMĄ KITU PAŽIŪ

RU ATSTOVUS
Roma. — Italijos premjeras 

Mussolini naudoja savo geleži
nę kumštį visur. Kitų pažiūrų 
partijų žmonės neturi priešta
rauti Fašistų valdžiai, jų prie
šinimąsi esąs tuščias ir absur
das, pasakė Mussolini atstovų 
bute, pareikšdamas kad kolei 
jis turės valdžią savo rankose 
Aventinų opozicijos nariai ne- 

Įbus Įleidžiami atgal į seimą jei 
neišsižadės savo antagonizmo 
prieš fašistus.

Mussolini reikalauja kad jo 
priešai turi suprasti jog jo ga- 

. lybė yra faktas, o ne pasaka, 
i Mussolini ta pareiškė specia
liame seimo posėdyje sušaukta
me apkalbėti “morali klausimą” 
Aventinų opozicijos ir kaltini
mo jog Mussolini įsipainiojęs į 
nužudymą socialisto atstovo 
Matteotti apie metai atgal.

Po to nužudymo Aventinų 
partijos nariai seime nedalyva
vo ir boikotavo fašistus. Ka
raliaus motinos laidotuvių pa
minėjimui seimai susirinko vi
sų partijų atstovai, bet kilo su
mišimas ir nekurie atstovai bu
vo sužeisti. Ant rytojaus Mus
solini sušaukęs specialų sesiją 
pareiškė ką jis mano ir kokios 
tvarkos laikysis ateityje.

Nusiginklavimo Planai 
Nevyksta

Londonas. — Tautų Sąjungos 
rengiama nusiginklavimo ap
tarimui konferencija, kuri bus 
Genevoj vasario 1 d., rodos kad 
turės suirti.

Rusijos atsisakymas daly
vauti dėlto kad susirinkimas 
šaukiama Šveicarijoj, Vokieti
jos reikalavimas pripažinti jai 
specialų poziciją konferencijoje 
kaipo didelei valstybei, ir Fran- 
cuzi.jos pastangos įgrūsti pro
gramai! naują klausimą liečian
tį industrial! nusiginklavimą 
arba kontroliavimą išdirbinio 
ginklų ir jų gabenimą kitoms 
valstybėms, yra tai kliūtis ku
rios grasina konferencijai.

Jeigu konferencija ir butų 
įkūnyta tai pasekmės butų vi
sai bereikšmės, sako žinovai.

VOKIETIJA VIS 
ŠIAUŠIASI

Bėdinas. — Iki alijantai ne-l 
ištrauks savo kąriumenių iš i 
Reinlando kaip yra sutarta, 
Vokietija atsisako pastoti Tau-1 
tų Sąjungos nare. j

Alijantai dar turi 75,000 sa
vo kariumenos Reinlando.

AUDRA DEL DIPLO
MATŲ NELIEČIA

MYBĖS
Senatorius Blease Washing

tone pakėlė didėlį lermą, pasa
kydamas karščiausią prakalbą 
kokia kada btiyo senate pasa
kyta, šaukdamas prieš svetimų 
šalių diplomatinius atstovus, 
kurių Amerikos įstatymai ne
liečia. Blease sujudo del to 
kad diplomatai pradėjo nugir
dyt merginas kabaretuose, atsi- I 

Į nešė savo svaiginančius gėri- 
mus, o jų niekas negali paliesti. 
Svarbiame atsitikime jie tik 

j gali būti išsiųsti “namon”.
j Nesenai buvo atsitikimas ir 
j su Lietuvos atstovu: jis auto- 
I mobiliu sumušė kita automobi-

ŽUVIS SU DEIMAN
TAIS PILVE

žuvis kuri turėjo savo pilve 
Jonošių nebuvo tokia brangi 
kaip ši, kuri turi savo viduriuo
se $20,000 vertės deimantinį 
branzalietą.

Floridos vandenuose bevaži
nėjant laivu, viena moteris pa
metė nuo rankos branzalieta — i ■ ■

‘stovint prie laivo šono branza- 
1 lietas nusmuko ir nukrito į van
deni. Aplink laive, plaukiojo 

■ diktokn žuvis, kuri spėjama tą 
branzalietą tuoj nurijo kaip tik 
pamatė krintant vandenin.

Nors paskui buvo bandoma 
su lašiniais ir kabliais tą žuvį 
pagauti, bet ji ant lašiniu nesi- 
lokamijo.

iii, o policija negali prie Lietu-i
j vos atstovo kabintis.

Blease išsireiškė kad tokie 
nepaliečiami diplomatai gali 
prisitaikę ir prezidentą nužu
dyti, o viskas ką jiems galima 
padaryti tai tik išvaryti iš šios 
šalies.

Piliečiai Aptauclė Ban
ko Plėšikus

Flint. Mich. — Dienos laiku 
keturi banditai iš Toledo, Ohio, 
užpuolė mažo miestelio Hadley 
banka. Einant jiems lauk per 
duris su grobiu, nei iš šio nei

MUSSOLINI PASIRYŽO ATNAUJINT ROMA 
KOKIA JI BUVO APIE DU TŪKSTANČIAI 

METŲ ATGAL

Gelžkelių tarnautojai ir kon
duktoriai vienbalsiai nutarė 
reikalauti algų pakėlimo. Kiek 
reikalaus dar nepasakė.

Angliakasių vadai pareiškia 
jog jie pasiryžę varyti streiką 
iki galo, iki laimėjimo. Bandy
mai tartis su,kasyklų operato
riais nedavė jokių pasekmių, 
nors streikas jau penki mėne
siai kaip tęsiasi.

Prezidentas Coolidge sako 
jog federalė valdžia negali nie
ko daryti streiko užbaigimui.

Taipgi norima patvarkyt kad 
jokis teismas neturėtų teisės 
versti darbininką dirbti kada 
jis nori streikuoti.

Sovietų Rusijoj patvarkyta 
šventės taip kad per metus dar
bininkas turės 92 dienas atil
sio, arba ant keturių darbo die
nų viena diena išpuls atilsiui.

Šalip paprastų šventadienių, 
nustatyta šešios valstybinės ir 
astuonios krikščioniškos šven
tės, prie to kožnam darbinin
kui duodama metuose mėnuo 
laiko vakacijų.

Turkijoj Panaikinta 
Daugpatystė

Geneva. — Turkijos valdžia 
priėmė šveicariškas civilio gy
venimo teises, kurias dabar ke
letas juristų Berne verčia į Tur
kišką kalbą.

Turkijoj visiškai panaikina
ma daugpatystė, o persiskyri
mai apsunkinama.

Mažumos, kaip Graikai, Ar
mėnai ir Žydai, pagal šveica
riškų teisių bus sulyginti su vi
sais Turkijos piliečiais.

Laivai Pateko Tarp 
Ledų, Gresia Badas

Maskva. — Viduryje Suomi
jos užlajos užšalo 27 laivai su 
žmonėmis, kuriems gresia ba
das. Šaltis yra 30 žemiau zero. 
Laivai šaukiasi bevieliais mais
to ir kuro. Nekurie laivai ap
supti ledo 12 pėdų storio.

šiais metais Suv. Valstijų pi
liečiams bus numušta dar apie 
$500,000,000 taksų.

Turkai Gatavi Kovot su 
Anglija

Turkija mobilizuoja Kurdus 
kareivius ir nerimsta kai Tau
tų Sąjunga atidavė Mosulo alie
jaus laukus Anglijai. Turkai 
tiki gauti Rusų pagalbos jeigu j 
kiltu karas.■

Šaliapinui Reikėjo Pa
dainuot už Laiškus

Berline garsus Rusų daini
ninkas šaliapinas norėjo atsi
imti savo laiškus. Bet paspor- 
tas buvo bagaže ir jis negalėjo 
prirodyt kad tai jis šaliapinas. 
Pasakojant laiškų išdavėjui 
kas jis toks,’ išdavėjas netikė
damas paprašė kad šaliapinas! 
padainuotų, tada jis žinos jogi 
tai tas tikras laiškų reikalau
tojas. Pašte šaliapinas užtrau
kė ariją, ir laiškus gavo.

Šių Metų Saulės Užte
mimas

Pereitą savaitę įvyko saulės 
užtemimas. Saulės užtemimai 
retai kada mjtyt civilizuotose 
žemes srityse, kaip buvo perei
tą žiemą. Daugiausia pasitai
ko laukinių žmonių žemėse, kur 
tie apsireiškimai sukelia baisią 
išgąsti tarp žmonelių.

Dabartinis saules užtemimas 
prasidėjo laukinėje srityje cen- 
tralinės Afrikos ir nusitęsė į sa-l 
las Indijos okeane.

Nors pasekmės kokios buna 
tarp laukiniu ir pusiau lauki
nių po tokio atsitikimo yra žin
geidžios patyrinėti, bet moks-; 
lininkai randa svarbesniu tyri-'' 
nčti saulės užtemimą palikdami! 
viską kitą nuošaliai.

Daug Amerikos ir Europos1 
astronomų važiavo į Borneo ir, 
Sumatra salas tėmyti šį užte
mimą. kur jis buvo pilnas.

iš to į juos pradėjo piliečiai iš 
visų pusiu šaudyti. Tris jų li
ko sužeista ir pametė pinigus. 
Ketvirtas pasiekė laukiantį au
tomobili ii- ištruko, bet pakliu
vo į Flint policijos rankas.

Visa paslaptis tame kari te
lefonų ofiso užvaizdą patėmijo 
prie banko privažiavusius vy
rus ir ėmė tėmyti. -lien's su
ėjus i banką ir užtraukus lan
gą. tas žmogus tuoj išbėgo pas 
gyventojus ir suorganizavo 
šaulius.

Neužilgo Italijos sostinė Ro
ma atrodys lankytojų akims 
visoje toje savo puikybėje ko
kia buvo laikuose kuomet Kris
tus ant žemės vaikščiojo.

Italijos diktatorius Mussoli
ni, pavesdamas Romos valdžią 
Senatoriui Filippo C'remonesi, 
laike įvesdinimo ceremonijų pa
reiškė jam įsakymo formoj kad 
bėgyje penkių Roma butų iš
taisyta taip kad atrodytų kaip 
buvo imperatoriaus Augusto 
dienose (Augustas gyveno nuo 
63 metų pirm Kristaus iki 14 
metų po Kr.).

Mussolini išdėstė pirmuti
niam Romos gubernatoriui vi
są programą.

“Bėgyje penkių metų Roma 
turi išrūdyti pasigrožėjimu vi
so pasaulio žmonėms — plati, 
tvarkinga ir galinga kaip buvo 
laikuose pirmos imperijos Au
gusto”, pasakė Mussolini.

Mussolini įsakė miesto val
dovui išgriaut visus vėliau sta- 
statytus namus senoviškose ai
kštėse ir aplink anų amžių bu- 
dinkus, kad butų galima tuos 
budinkus matyti iš aplinkui t>

Atrado Seną Faraono 
Kapa Egipte______

Po stebėtinumų atrastų fara
ono Tutankhameno kape, pa
saulis tuoj išgirs apie naujus 
stebėtinumus, nes atrasta ki
tas Egipto faraonu kapas, ku- 
irs esąs dar senesnis už Tutan
khameno kapą.

Į Tikima kad tas naujai atras
tas kapas yra faraono Senefru, 

Ikurį užtiko ir tyrinėja Harvar- 
'<lo Bostono universitetų Egip
tologai. Tenai gulintis farao
nas buvęs palaidotas apie pora 
tūkstančių metų pirm Tutank- 

. hameno, arba išviso apie penki 
tūkstančiai devyni šimtai me- 

I tu atgal. Jokis kitas kapas ir 
! užkasti skarbai kokie iki šiolei 
i užtikta, nebuvo rasti nepaliesti 
j nuo tos dienos kaip kunigai jį 
] užpečėtijo, tokio senumo kaip 
1 šis. Pirm žiemos galo, ar dar 
ir greičiau, tikima duoti pasau
liui žingeidžių žinių apie tą 

i naują atradimą.

Oklahonios valstijoj susekta

Šuo Nuteistas Mirtin
Pikeville, Ky.

Tramvajus Nuvirto i 
Upę

Pittsburgh. Pa. — Sausio 18 
d. netoli McKees Rocks, nušo
ko nuo bėgių tramvajus su pa- 
sažieriais važiavusiais į Pitts
burgh ir nukrito į Ohio upę. 
Tris ypatos ant vietos užmuš
ta ir daug sužeista. Tuoj pra-' 
dėta jieškojimas ar nesiras ki-1 
tų lavonų vandenyje.

Tramvajus nušoko nuo bėgių 
į prie užsisukimo artinantis prie

Prisaikinti Fleming parko tilto, nulaužė
sprendėjai teisme atrado šunį 
kaltu jam užmestuose prasižen
gimuose, ir teisėjas nuteisė šu
nį nužudyti elektros srove. Jis 
buvo skundžiamas užpuolime 
kaimyno dukters.

telegrafo tiltą, išlaužė tilto už
tvarą ir nupuolė 50 pėdų į van
denį.

Sovietai Taksuoja Gem- 
blerius

Maskva. — Rusijoj praside
da vėl atgyti lošimas kortomis, 
kas 1 nuo revoliucijos buvo pra
nykę. Valdžios kortų monopo
lis padidino kortų išdirbimą du 
sykiu tiek. 1926 metais bus 
išdirbta 8,000,000 kaladžių.

Iš visų kortų lošimo įstaigų 
valdžia lupa gerus taksus ir 
jais palaiko našlaičių, biednųjų 
prieglaudas ir kitokias labda
rybės įstaigas.

Beždžionė Išgelbėjo Na
mus nuo Plėšikų

Pawtucket. R. I. — Didelė 
naminė beždžionė pamačius at
ėjusius vagis į namus kur ji 
buvo laikoma, pagriebus šluotą 
ir atsistojus prie kūdikio lop
šio ėmė rėkti, ir vagis pabėgo.

Reikalinga Važinėtojų
Kad bizniai galėtų pasekmin

gai gyvuoti reikalinga kad jie 
galėtų plėstis, sako vieno dide- 

! lio banko vice-prezidentas.
Automobilių industrijos ėji

mui reikalinga kad kas metai 
rastųsi du milijonai naujų va-į 
žinėtojų. i

Įkiais kokie jie kitados buvo — 
! viskas kas buvo aostatvta ar>- I ■ ‘ I "link tuos senovės paminklus tu
ri pradingti.

Bėgyje penkių metų Panthe- 
onas turi būti matomas nuo 
Piazza Colonna per plačią gat
vę. Aplink Ąugusteo amfite
atrą ir aplink senovišką Mar
celio teatrą turi būti padaryta 
tuštumos-aikštės. Senoviškos 
krikščionių šventinyčios turi 
būti apvalytos nuo visu apsta
tytu bakužių. Tūkstančiai mo
numentų rodančių senovišką 
Romos garbę ir galybę turi iš
eiti aikštėn ir būti apžiūrėti. 
Roma tada turės plėstis į visas 
puses į kalnus, nes gyventojai 
kurių namai bus sugriauti tu
rės keltis į užmiestį. Iš gatvių 
kuriose stovi kokie nors seno
viški monumentai įsakyta išim
ti tramvajus, o komunikacijai 
įvest kitokius moderniškus bu
dus. Fašistams miesto valdo
vas turės duoti mokyklas, par
kus, maudynes ir atletiškas 
pievas.

Prarijo laikrodėlį. Martins 
Ferry, O. — Vienas vaikas pa
mėgdžiodamas magiką prarijo 
laikrodėlį ir atsidūrė ligonbu- 
tyje. Jam buvo padaryta ope
racija ir dabar sveiksta.

kad tam tikri žudeikos žudo in- 
dijonus kurie yra savininkais 
turtingų aliejaus Ihukų, ir po 
to nori užimti jų žemes. Val
džia užvedė tardymą keleto in- 
dijonų mirčių.

NELAIME. Japonijoj nušo
ko nuo bėgiu gelžkelis ir nusi- 

j rito 200 pėdų pakalnėn. Aštuo
niolika ypatų užmušta.

j I
| Galit |
Į: :

išaštrinti savo Į 
skustuvo gele- i 
žtes į dešimts | 
sekundų jeigu i 
naudosit Valet i 
A u t o S tr o p į 
Skustuvą, vie- Į 
natini skustu- Į 
va kurs pats Į 
išaštrina savo i 
geležtes.

SI iki $25.

| Vdet Į 
|: Aito-Strop | 
Į Razor j 

—Išsiaštrina Pats

Indijonės laimė. Oklahoma 
valstijoj vienos Indijonės že-

Kanados Vilkai Cleve- 
lando Apielinkėje

Clevelando kaimynystėj at
sirado vilkų, kurie ateina iš į 
Kanados per užšalusius Erie j 
ežero ledus. Ūkininkai saugo-j 
ja savo gyvulius nuo jų.

Yra atsitikimų kad iš Kana
dos užeidavo vilkai dideliais 
būriais.

mėj kurią ji gavo iš valdžios 
atrasta aliejaus šaltiniai, ir da
bar ta moteris gauna po $1,200 
į dieną nuo kompanijų tą alie
jų išimančių.

Nužudė. Chicagoj viena mo
teris, Schaede, nužudė savo vy
rą. užklupus jį miegantį. Jie
du buvo pasimetę.

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione |LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

■pATOGIĄ, greitą kelionę vienu iš 
puikiausių pasauly laivų, ruimingą 

kambarj, erdvų deni pasivaikščiojimui 
ir apsčiai gero maisto--tą viską jus 
gaunate, kada važiuojate bile laivu 
United States Lines, jūsų laivu, 
priklausančiu laivynui Dėdės Šamo.

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

United States Lines
Hoįrl Clevciunu Bldg. Cleveland. Ohio
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I Is Lietuvių Gyvenimo,!
BROOKLYNO ŽINIOS

Ardytojai
išgirsti garsų musų artistų J. 
Babravičių. Sausio 31 d. “Vie
nybė” jam rengia išleistuvių 
koncertą, kuris atsibus Brook
lyn Academy of Music salėj.

Ko-
K. ŠIRVYDIENĖS PA-į Dauliunuose laukė vyro ino- 
TYRIMAI LIETUVOJ tina’ Ji jau 9ena> 74 metlJ’ bet 

Į dar stipri ir skaito be akinių; 
skaisčias

giiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Koncertas
kompozitoriaus

ir jų darbas nueina ant 
Gal klausit kodėl nesi- 
Delto kad tuoj įsimaišo 
gaivalai Lietuvių tar- 

jie viską suardo.

Rodos kad bus gerai, o pa
sirodo negerai. Brooklyno Lie
tuviai jau senai daro visokius 
sumanymus tai Liaudies namą 
pastatyti, tai biznierius suor
ganizuoti, ir tt. Bet vis nesi
seka, 
niekų, 
seka ? 
svetimi 
pan ir

Buvo pradėję liaudies namų 
statymą organizuoti. Tuoj Įsi
maišė bolševikai ir suvalgė po 
pusę šėro. Kurie pirmo liau
dies namui Šerus ir mokėjo po 
$10. dabar jau vargiai gaus 
po $6 už juos. Taigi pasinau
dojo bolševikai.

Dabar norima suorganizuoti 
visus musų biznierius į Preky
bos Butą, ir gerai sekas. Sau
sio 10 d. Prekybos Butas turė
jo vakarienę Vienybės svetai
nėje, susirinko apie 70 ypatų ir 
visi linksminos, valgė, šnekėjo 
ir sakė prakalbėles, vis apie 
biznį. Lauktai nelauktai per
statytas kalbėti Dr. Paulionis, 
jis pasako kad Lietuviai biznie
riai yra nešvarus ir nemoka pa
tarnauti, iš jų negalima nei ant 
galiono gazolino užsidirbti, 
tt. Jis pasigyrė kad tik
vienas čia tarp svečių esąs gi- 

pasi- 
taip

ii'
jis

Petrausko
Musų gerb.

Miko Petrausko koncertas pa
vyko gerai; programas buvo la
bai gražus, iš malonių liaudies 
dainelių. Klausant dainų net 
ašaras traukia, nes priminė se
ną praeitį Lietuvoje. Taip 
rodos kad sėdi savo kaime 
klausais liaudies dainelių.

Patartina kad visi atsilanky
tų į gerb. Petrausko koncertus 
kur tik jie rengiama. Petrau
skas dainavo vien Lietuviškai, 
užtai jo dainos publikai patiko. 
Mums Amerikos Lietuviams 
yra brangus M. Petrauskas, už
tai jį reikia remti jo koncer
tuose. K. š.

ir 
ir

kp.

MASPETH, N. Y.
SLA. Kuopos Vakariene

Sausio 10 d. SLA. 250-ta
turėjo savo viešą vakarienę Pi
liečių klube. Vakarienė buvo 
puiki ir svečių pilnutė svetainė. 
Viskas 
gramas

Programą vedė P. Kulis, kal
bėjo šie: J. O. Sirvydas, Stan
kus. S. E. Vitaitis, K. širvydie- 
nė.

męs Amerikoje, taigi ir 
rodė tikru “Amerikonu’ 
kalbėdamas apie savo vientau
čius biznierius.

Jo kalba taip suerzino Lie
tuvius kad išsiskirstė beveik su 
sugniaužtom kumštini.

Kam Dr. Paulionis taip sake 
ant Lietuvių? Ogi tam kad 
sukiršinti vienus su kitais ir 
išardyti biznierių organizaciją, 
nes tokia biznierių organizacija 
klerikalams ir 
labai mylima, 
lionis tą sakė 
jam klerikalai
dijo už tokį smarkumą.

D)'. Paulionis jau ne pirmą 
sykį taip žemina Lietuvius — 
kada tik jis gauna progą kal
bėti jis vis apjuodina savo tau
tos žmones. Bet aš tikiu kad 
Brooklyno Lietuviai biznieriai 
neklausys 
tų, nes 
naudingi
viams nepadaro.

bolševikams ne- 
Taigi Dr. Pau- 
su tikslu. Gal 
ir gerai užfun-

C* GERB. r*
^Spragilo kampeli^visas mintis turi taip

kad atmena viską.
24 d. rytas giedrus,

i sumanėm nueiti
i ežeran pasimaudyti.
d uo nekoks, labai dumblynė,

Jūžintuose. Jūžintuose jau 
radom laukiant savo sesutę su 
dukrelėmis. Apsisveikinom net 
su ašaromis. Kadangi buvo j P1 
jau vakaras, skaniai pavakarį0 
rieniavę gulėm.

Liepos 21 d-rytas šiltas, gra-jket visgi pasivoliojom po dum- 
žųs. Miesčionis pjauna rugius, į blyne, nes Adomo rūbuose ge- 
o mes nuėjom maudytis ežeranra’ kad ir 
Jūžintam Pasivaikščiojom pa- Į l,as Uokius, 
ežeryj, visur gražus gamtiški i svečius pas 
reginiai. Miestelis visai tuš
čias, nieko negali gauti pirkti 
valgyt, tik degtinės tai įvalias. 
Bet nevalgius ir degtinė nesi- 

j geria. Duona juoda labai 
skani, o gaspadinės nemoka 
skaniai iškept. Mano sesele 
rai iškepa, bet ji savo duoną 

j buvo paskolinus kitiems tai bu- 
I vo gavus atgal, keptą iš šviežių 
rugių. Bet Dieve apsaugok nuo 
tokios duonos. Negaliu įsivaiz- 
dint kaip jie gali valgyt tokią 
duoną.

Pyrago negali gauti pirkti, 
taigi turėjau pati keptis pyrago 
su sesute Lasiene. Bet malkų 
mažai, nes dabar Lietuvoj gau
ti malkos labai sunku, ypač 
rie neturi arklių.

22 diena nuo ryto buvo 
niūkūs, 
maniau 
t u ve. 
kaip seniau velėdavom. Nuėjau 
Jūžintai!, radau ir daugiau ve
lėtoji!, taigi davėm kultuvių 
koncertą, net skambėjo per vi
są ežerą.

Tą dieną Jūžinte žuvininkai 
traukė žuvis, tai tėvukas nupir
ko žuvų. Nemanykit kad už 
pinigus — už pinigus 
parduoda, žuvininkams 

1 sūrių, sviesto, 
Taigi tėvukas 
ir žuvininkai 

i turėjom žuvų 
. nupirkti degtinės.

Iškepė pyragai, išvirė žuvis, 
pietus buvo kleboniški. Po pie- 

j tų tėvukas nuėjo pas’ savo mo
tiną Dauliunuose, o aš pasili
kau pas savo sesutę Lasienę. 
jos dukreles audė visokius au
deklus tai buvo proga ir man 
panūsti, nes mergaitės pjovė 
rugius. Audžiau visą pusdie
nį, kai sustojau audus tai ma
no kojos ir rankos manęs nebe
klausė — aš noriu kelti ranką 
aukštyn, ji nekruta; kojos ir
gi. Manan kas gi čia pasidarė. 
Seselė sako kad nuo audimo: 
sakiau neausk, bare ji. Bet 
vistiek aš kojas išjudinau ir su 

venai toli už jurų, o mestėvy-Įona Lasyto nuėjom pas brolį 
nėję, bet kaip jums 
mes esam atskirti 
Motinos Lietuvos, 
okupuotame Lenkų 
del šaukiamės mes 
tojas ir vaikučiai, 
me jūsų suteikti paramą mums retenybė, nes viską seną gauni, 
moksle kad mes nenupultuiųe 
dvasioje, kad mes išaugtume tingo. 
tikri Tėvynės sūnus ir dukre
lės, kad mes galėtume užsira
šyti savo širdyse jog ir toli, to
li už jurų gyvuoja musų broliai 
ir šelpia mus šviesos spindu
liais. ■

Svilionių mokyklos mokiniai 
(seka nekuriu parašai).

Mokyklos antrašas:
Nauczyciel Justynas Povile- 

nas, vies Swilany, gm. Hoducis- 
kiej, pow. Swieciany, Ziemi Wi- 
lenskicj. Poland.

Komiteto susirinki- 
paprastų narių, daly- 
ir keliolikos draugijų 
Senoji valdyba patie-

CHICAGO, ILL.
Nauja Vilniaus Vadavimo 

miteto Valdyba
Sausio 15 d. Lietuvių audi

torijoj įvyko metinis Vilniaus 
Vadavimo 
mas. Be 
vavo dar 
atstovai,
kė savo veikimo apiskaitą, ku
ri buvo priimta.

Išklausius įvairius kitus pra
nešimus prieita prie naujos val
dybos rinkimų. Pirmininkas 
S. Kodis pasisakė nebekandi- 
datuosiąs daugiau. Tačiau na-| 
rių prašomas sutiko ir buvo 
vienbalsiai išrinktas. Taipgi 
vienbalsiai tapo išrinkti sena- 
sai sekretorius M. Vaidyla ir 
iždininkas K. Baronas. I vice
pirmininkus pateko J. Locaitis, 
II. Kundrotą ir O. Daraškienė. 
Finansų sekretorium — S. Zol- 
pis; iždo globėjais J. Katėnas, 
J. Martinas, p. Julijonas.

Tokia tai yra nauja Vilniaus 
Vadavimo Komiteto valdyba.

Ją sudaro darbštus ir atsida
vę tautos gerovei asmenis. Per 
pereitus metus tas komitetas 
atliko didelius darbus Chicagoj; 
šiuose gi metuose, tikimasi, 
bus padaryta dar daugiau. Apie 
tai pranešime “Dirvos” skaity
tojams vėliau.

nusisekė puikiai, pro- 
buvo gražus.

Dainų dalį išpildė Opere- 
Choro nariai: R. Pavilaus- 
ir K. Saurusaitis. Dainos 

taip publikai patiko kad tūli 
net ašaras 
vakarienei, 
sėsi šokiai

Užsibaigus
tę-

š klostė, 
atėmus stalus, 

iki 12 nakties.
Nauju Metų Lauktuvės

Gruodžio 21 d. Piliečių Klu
bas turėjo “dėžučių vakarėlį”. 
Vyrai turėjo užsimokėti įžangą 
o moteris atsinešti dėžutes su 
kokiais daiktais viduje. Pasi
linksminimas buvo gražus. Kai 
pradėta dėžutes licitavoti jose 
pirkėjai rado ir gerų daiktelių. 
Nors tūli rado ir moteriškas 
kelines, bet vistiek džiaugėsi, ir 
buvo juokų. Sulaukę naujų 
metų išsiskirstė, ir yra vilties 

link-

“Varpas” Sustojo
Chicagos Lietuviai dar turi 

apie ką pasikalbėti. Pradžioj 
šių metų sustojo ėjęs “Varpas”, 
kurį redagavo J. Laukis.

Priežasčių sustojimui yra pu
sėtinai. Dabartiniu laiku 
vienam laikraščiui nėra lengva 
gyvuoti. “Varpas” gi per dve
jus metus nesugebėjo sugru
puoti apie save žmones, kurie 
butų jį nuolatos .rėmę. - Net 
artimiausi asmenis pagaliau nu
sikratė rankas, matydami kad 
“Varpas” nesistengia išlaikyti 
tiesios linijos. Gaila, bet ką pa
darysi. Report.

nei

Vilniečiai Mokiniai Pra 
šo Paremti Knygomis

šilta, tai- 
Samanių 

Bet van

dumble. Parėjom 
pasikalbėję ėjom į 
Kąstulį Kulbį; jis 
ir neapsirikom nu-

ne
jos 
ge-

ku-

ap-
su-

kul-
bet išsiblaivė. Aš 
išsivelėti rubus su 
Smagu buvo prisiminti

d mes 
pasiūlė 
sutiko, 
namon

visai ne- 
! reikia 
neturim, 
degtinės, 
taip tai 
neštis ir

tokių daktarų ir ki- 
jie nėra Lietuviams 
ir nieko gero Lietu- 

Girdėjęs.

ištisųs metus.
Maspethiečiams 
Piliečių klubo kad ji 
nors iki tol kol pasi-

spic-

Babravičiaus Koncertas
Brooklyno ir apielinkės Lie

tuviai dar kartą turės progą

kad visi dalyvavusieji bus 
smi per

Reiktų 
stis prie 
palaikius
statys savo auditoriją.

Sausio 9 d. katalikės moterys 
turėjo balių, bet Lenkų svetai
nėj. Pasakoja kaip Lenkai šnai
ravo ant Lietuvių. Tai pamo
ka kad saviems reikia glaustis 
prie savųjų. Girdėjęs.

Nuoširdžiai meldžiu gal ga
lėsite nors kokią pašalpą duoti 
musų mokyklos neturtingiems 
vaikučiams, arba vadovėliais, 
arba knygynėliui knygutėmis. 
Mes labai esame suvargę, nes 
gyvename apkasuose. Trokš
tame šviesos, bet neturime lė
šų, neturime iš kur gauti.

Šaukiamės į jus, musų bro-i 
liai Amerikiečiai. Nors jus gy-Į

Skausmas? Kur?
Atminkit! / Geriausias

žinoma'Kazį Dulki Ratkupin, — netoli, 
nuo tikros j koks varstas. Radom marčią 

kenčiame, tik ką sviestą sumušusią, taigi 
krašte, to- |JUV0 proga pavalgyt šviežio 
visi, moky-, sviesto su duona, ir dar šilta, 
ir meldžia-; kas pas mus Amerikoj didelė

YRA GERAS NUO
1 Rcumatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvėjimo
G. Skausmo Šonų, Krutinės ir 

Pečių.
7. Apsideginimo ir Žaizdų.
8. Apouiigojiino nuo Uodų.
°. Skaudančių Muskulų.

ii). Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
nio nuo mažų atsitikimų jsi- 
drėskimo, ir tt.

Kaina 35c 65c. ir $1.25
Del patarimų arba knygutės ra
šykit i
ALRERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

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

$1 iki $25.

Wet 
AiltrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

O ROSEDALE
Ji Dry Cleaning Co.t
L“JG Rand. 7966 J
C. T. PETRAITIS, Prop. +

, 6702 Superior Ave., +

23 d. rytas šiltas; nieko ypa- 
Aš dieną perleidau tai 

įverpiant, tai audžiant, tai pave
jant darže. Tai man viskas 
Įdomybė. Pavakare parvąžiavo 
mano tėvukas su Uokiu iš Dau- 
liunų tai važiavau ir aš Dauliu- 
nuos. Bet susėdus į ratus, o 
ratų butą labai sudžiovusių, jie 
subiro, tai turėjom eiti pėsti 
penkis varstus. Pakelyj suti
kom seną kaimyną Gulbi. Jis 
jau pasenęs ir labai juokin
gas senukas. Paklausus ar tu
ri vaikų, jis atsakė, taigi kurgi 
neturėsi, juk vaikai pirkti ne
reikia.
kaip jis juokingai apsako savo 
praleistas jaunystės dienas, pa
sijuokėm ir traukėm į Dauliu- 
nus.

Pasiklausę jo pasakų

musų lauk
ėję, nes Kulbio uošvė labai mo
ka iškept duoną, taigi pirmoje 
vietoje Lietuvoje valgėm tokią 
skanią duoną ir dar su medum.

Kulbio ūkė labai gražioj vie
toj, jam taip pasitaikė gauti, 
nes ir Dauliunų kaimas suda
lintas vienkiemiais. Kulbis yra 
užkuris Sirvydį namuose, jis at
ėjo ant Širvydaitės, bet ji mirė 
palikdama du vaikeliu, Migi 
dabar ir gyvena su uošve Šir- 
vydiene, kuri auklėja vaikelius, 
ir labai gražiai gyvena.

Parėję pas Uokus gulom ant 
šviežio šieno, buvo smagu mie
goti, nei blusų, nei kitokių va
balų, šienas šviežias, kvepia. 
Vėjas palėpėse šiurena, gaidžiai 
gieda visokiais balsais, tai ma
lonus įspūdis ir lengva miegoti.

25 d. rytas jau ne toks gra
žus, lyg panašu į lietų. Bet iš
siblaivė; po pusryčių nuėjom 
Kalučiškių ežeran maudytis — 
čia buvo gerai, vanduo labai ty
rai. Pasidarė šilta tai maudė
mės visą dieną. Apielinkių 
ūkininkai veža rugius tai labai 
ypatingą bildesį padarė ore ra
tais; prie to gyvulių balsai, tai 
arklys kur sužvengia, tai karvė 
sumykia, tai ožka mekena,- tai 
avelė bliauna, ir tt. To visko la
bai malonu klausyti'. Mes Ame
rikoj negirdim gyvulių koncer- 

, to, o tik fabrikų ir ratų bilde
sį.

Pavakarį atsisveikinom su 
Uokiais ir su sena močiute ir 
traukėm pas kitus, tai pas ma
no brolį Kazį Dulki vėl Ratku- 
pin. 
jau liepos 26. 
dienis, 
rojo ir 
karšta 
Namie 
jom Jūžintų dvaro laukus.

Apie tą vietą prisiminimai 
tokie. Jūžintų dvaras buvo 
rankose tokio išdidaus pono, 
Vatsono, kuris labai nemokėjo 
gaspadoriauti ir įvarė dvarą į 
skolas, paskui per karą pabėgo 
Lenkijon ir sako dabar tarnau
jąs .Lenkų legione. Dabar tą 
dvarą paėmė valdžia ir išdalino 
bežemiams. Keistai 
visi laukai nustatyta 
mis, tos budukės taip 
visokio stiliaus — kaip 
kapitalo taip ir stato.
gi stato ir lipdo kaip kregždės 
gūžteles.

Žemės dalinimas irgi padaręs 
vienus turtingus, o kitus visai 
be žemes, nes valdžia negelbsti 
trobas pastatyt, tai kurie turi 
pinigų tie pasistato trobas ir 
atperka sklypus tų kurie neturi 
kuo pastogių pasistatyti, tokiu 
būdų turtingų turtėją, o bied- 
ni lieka vargšais.

Reikia priminti Amerikoje 
gyvenantiems Lietuviams kad 
kiek galėdami pagelbėtų savo 
giminėms Lietuvoje, ypač tiems 
kurie neturėjo žemės, o dabai 
gavo. Jięms reikia pagelbėti 
kad galėtų įsigyventi.

Pavargom vaikščipdąmį po 
laukuą, parėjom sutemus", tai 
piiegojom labai gerai. (Bus)

GERB. SPRAGILO SLAP
TA EKSKURSIJA I SAN

KLĖRO GRIUVĖSIUS
Stovint skersai kelio bu

vusios kitados bažnyčios, 
gerb. Dvasia toliau tęsė sa
vo apsakymus:

Čie, kitados viešpatavo 
garsus despotas vardu ‘Tri
jų Pėdų Milžinas’, kuris 
terorizavo ne tik didelius 
ir smarkius vyrus, ale ir 
bobas.

Pė- 
lai- 
l?a-

Sanklėrą, kur 
rytus.
prieinam kitą 
gadynių vietą

Ten pabuvom per dieną, 
Tai buvo nedėl- 

Duokiškyj atlaidai, no
nius nuvežti, bet labai 
diena tai nevažiavom. 
išbuvom ir apvaikščio-

Jo bijojo ne tik vaikai, ale 
ir katės aplink šią vietą, ir 
jis ilgai valdė kolei surinko 
daug pinigų naujai 'bažny
čiai statyti. Tada vieną die
ną kilo revoliucija ir krau
jo praliejimas. “Trijų 
dų Milžinas” tuo tarpu 
kė mišias kai ant vieno
švilpimo visa bažnyčia su
kilo. “Tylėkit rupūžės, ba 
areštuosiu!” rėkė atsisukęs 
nuo altoriaus despotas, ale 
pavergtos masės dar labiau 
ūžė. Ir kai despotas ėjo 
per bažnyčią šventindamas, 
bobos ir vyrai traukė jam 
skvernus ir rėkė: “Šalin! 
lauk iš bažnyčios!”

Revoliucijos ugnis užsi
degė, ir pas bažnyčią subė
go vežimų vežimais policija 
ir ėmė gabenti vienus Į li- 
gonbuti, kitus Į šaltąją, ku
riuos tik despotas pirštu 
policijai nurodė.

— Tai turbut buvo gra
žu pasižiūrėt toks teatras, 
— sakau aš.

— Labai gražu. Aš ant 
tvoros užsilipęs padėjau rė
kaut, ir visi turėjo gražų 
cirką, išskyrus tuos kurie 
gavo lazda per galvą arba 
buvo gabenami Į stoti.

— O kas paskui po 
revoliucijos dėjosi? — 
kau aš.

— Paskui vyskupas des
potą prašalino ir atsiuntė 
naują piemenį, kuris ir po 
šiai dienai gano tas aveles. 
Už despoto surinktus pini
gus pasistatė naują bažny
čią ir viešpatauja ant avi
nų ir ožkų, — sako Dvasia.

— Žinau dabartinę naują 
avinyčią, o čia matyt jau 
nei ženklelio nelikę kad bu
vo šventa vieta, — sakau aš.

— Taip. Dabar einam to
liau, aprūdysiu kitas gąr- 
sias anų laikų vietas, — sa
ko Dvasia.

Pradėjo vest mane atgal 
link Sanklėro vieškelio.

— Eisim vėl atgal prie 
Sanklėro, ir trauksim to
lyn į rytus kaip rodo tavo 
mapos. Ten rasim kitas is
toriškas vietas kurias tau 
įsakyta ištirti, — sako Dva
sia.

— Ale skųbękiųi, bą man

tos
sa-

atrodo; 
budukė- 
įvairios, 
kas turi 
Bet vis-

§ 
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j plotai ištirti, o dar nedaug 
teapėjom, — sakau aš.

Tylėdami ėjom, ir paga
liau priėjom 
pasisukom Į

— Dabar 
garsią anų
kur gyveno kuosnųs patrio
tai Baltrukoniai. Čia va 
matyt dar murai jų palocių, 

j kur viešėdavo garsiausi vy- 
irai ir moteris, Šliupas, Pet
rauskas, Šimkus, Žygelis, 
Natkevičius ir daug kitų, 
— sako Dvasia.

— A tai čia ta vieta apie 
kurią sukdavosi visų mies
tų jaunikaičiai, ir apie km 
rių dukteris ir šią gadynę 
net tūli jaunikaičiai Lietu
voje sapnuoja? — sakau aš.

— Taip, tai čia, — atsakė 
Dvasia.

Ir kada priėjom prie pa
locių, Dvasia parodė man 
vinį kuria buvo prikalta 
prie tų palocių Lietuviška 
vėliava, ir pasakojo kad tą 
vėliavą Baltrukonis buvo 
iškabinęs po ilgos garsios 
provos su garsiu despotu, 
“Trijų Pėdų Milžinu”, ku
ris dūšių išganymui rėkė iš 
pamokslų kad parapijonai 
neitų pas Baltrukonius ir 
negertų jų alaus, ba pateks 
i peklą. Nuo to laiko, pa
sakojo Dvasia, atsirado la
bai daug bedievių ir prasi
dėjo revoliųcijonieriškąs ju-j 
dėjimas prieš despotą.

Toliau apsakė kad Bal
trukonis buvo smarkus vei
kėjas, platino Susivienijimą 
ir kitas geras tautiškas or
ganizacijas,. atstovavo, jas-,, 
seimuose ir daug pinigų iš- , 
dėjo ant Lietuvos reikalų, 
o dabar gyvena toli-toli nuo 
čia, apsipirkęs kitus palo- 
cius ir ramiai laiką leidžia.

Paskui pažengėm kelis 
žingsnius Į rytus ir atsidū
rėm prie vieno namelio, apie 
kuri Dvasia pradėjo pasa
koti šitai: Šia kitados gy
veno Štaupai, garsus vyčių 
veikėjai ir komandieriai; 
čia vyčiai nešė taisyt savo 
laikrodžius ir akinius po 
muštro, ir čia buvo verda
ma visokios politiškos košės 
tai sodybai. Parodė neto- . 
liese gatvėj išgulėtą duobę, 
ir apsakė kad joje kitados 
gulėjo naujo piemens pa- 
gelbininkas iki atvažiavo 
policija ir nugabeno jį nak
vynėn. 1

Paskui paėmus mane už 
rankos, Dvasią vedėsi sker
sai kelio.

Kitame num. bus dau
giau. . ’

M. Petrausko Koncertai
Viešintis Amerikoje kompo

zitorius Mikas Petrauskas turės 
koncertus sekančiose dienose ir 
vietose: 
Sausio

24 — New Britain (po pietų)
24 — Waterbury (vakare)
31 — Philadelphia, Pa.

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

10 — Grand Rapids, Mieli.
12 — Cicero, Ill.
15—15 ar 16 — Chicago, Ill.
Vietose

_ antrinanti, 
ant mapos apibrėžta dideli Įsai nauji.

kur koncertai bus 
programai bus vi

V'
ii
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Nuo Redakcijos
EUROPOS BANDYMAS KITOJ LINKMĖJ Laikas Rengtis

pADARIUSIOS kiek pasi
sekė taip vadinamai tai

kai Europoje, šiaip taip pri
ėjusios prie sutarties Lo- 
karnoje, nors nežinia ar il
gai tas tęsės, sumanė toliau 
taikos keliu eiti, ir ruošia 
konferenciją vasario 1 die
nai Genevoj, aptarimui gin
klų mažinimo klausimo.

Bet kaip pirmiau savitar
piniam susitaikymui reikė
jo bent septynių konferen
cijų taip dabar reikės tokių 
nusiginklavimo konferenci
jų gana daug, nes pirmuti
nė matyt neįvyks, arba jei 
Įvyks tai suirs, nes tam yra 
neišvengtinų priežasčių.

Rusija nori dalyvauti — 
'komunizmo apaštalai eis su 
kapitalistais į pasikalbėji
mą — bet nekenčia Šveica
rijos kam ten pernai buvo 
nužudyta jų atstovas. Vo
kietija nori turėt konferen
cijoj lygias teises su didžio
mis valstybėmis, o ne sėdė
ti vienam suole su Lietuva. 
Prancūzai bijo kad Vokieti
jos fabrikai nedirbtų per
daug amunicijos ir neduoti! 
jos kitoms valstybėms — ir 
reikalauja apribavimo in
dustrijų.

Taigi jau iškalno konfe
rencijai ant kelio priversta 
akmenų.

Lauksim vasario 1 dienos.
V v ▼ 
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“Artojas” Sustoja
Mėnesinis žurnalas . “Arto

jas”, kuris buvo leidžiamas su
virs penkis metus Clėvelande, 
šįmet jau neišeidinės.

“Artojas” buvo spausdina
mas “Dirvos” spaustuvėje, ku
ri negalėdama apdirbti kitu sa
vo ir svetimų spaudos darbų, 
negalėjo “Artojo” reguliariš- 
kai išleisti, pastarais laikais su- 
vėlydavo net po pora mėnesių, 
kas skaitytojus erzindavo, to
dėl “Artojas” sulaikoma, o vi
sos liaudies dainos susiųstos 
“Artojui” virš metai laiko, bus 
ištisai spausdinamos “Dirvoj”. 
Visi kiti raštai susiųsti “Arto
jui” irgi bus sunaudoti “Dirvo
je”.

“Artojo” skaitytojams bus 
išsiuntinėta paklausimai ko no
rės gauti už savo neišsibaigu
sią “Artojo” prenumeratą: ar 
“Dirvą” (o kurie skaito tiems 
bus pridėta ilgesniam laikui), 
ar knygomis.

kitokių jvardini'ų visuose jų lin
ksniuose, ten kur nereikalinga. 
Bet musų rašytojai iš perdide
lio mokslo (?)» visai nežino kad 
daro negražią klaidą naudoda
mi {vardinius būdvardžius visai 
ne vietoje. Jie tąi daro “šven
to nekaltumo nežine”, tik “pa
gražinimui” savo rašto, savo 
žodžių.

Jeigu “Lietuvos” priedo var
do sumanytojai rašo “Iliustruo
toji Lietuvą”, pirmoj eilutėj, 
taip pat gali sakyti “Savaitiny- 
sis ‘Lietuvos’ priedas” antroj 
eilutėj.- Kaip vienas taip ir an
tras bus ne vietoj ir klaidingi, 
bet bent išrodys “pagražinti”.

Tulys Rezignavo
“Sandaros”1 redaktorius A. 

A. Tulys regiznavo ir eina savo 
profesijon, vaistininkystėn.

Jo vietą laikinai užpildys da
bartinis Centro Sekretorius K. 
J. Paulauskas.

Kadangi Sandaros seimas ne- 
pertoliausia, sekantį redaktorių 
turbut išrinks pats seimas. Da
bartiniu laiku ne tinkamo kan
didato nenumatoma.

Pasitraukdamas, p. Tulys ne-* 
iškentė negnibtelėjęs “Dirvai”. 
Pasisakęs kad jis kovojo prieš 
socialistų sumanytą bendrą 
frontą su Sandariečiais, sykiu 
pasako kad “Dirva” tame klau
sime “tylėjo*’.

Pasitikim kad “Dirvos” skai
tytojai tą geriau atmena ir ži
no, todėl čia neimsime p. Tū
liui prirodinėti.

Vasario 16 diena tuoj ateis.
Kaipo linksma tautos šventė 

ji reikia apvaikščioti visokio
mis iškilmėmis kaip kas išgali, 

j Lietuva jau neprigulminga 
j astuoni metai. Vasario 16 d. 
j įžengs į devintą savo neprigul- 
'mybės ir laisvės metą.

Nors klerikalų valdžia suma
nė neprigulmybės šventę nu
keli į pavasarį, ir rodos taip 

I Lietuvoj švęs, bet liaudis vis- 
igi atmena Vasario 16 d. pir
miausia.

▼ ▼ ▼

Amerikoniškų 
Laikraščių Pelnai

Išleidimas dienraščio “New 
Į York Times” kainuoja 14 cen- 
Į tų kopija, o laikraštis parsi
duoda po 2c. kopija.

Visas laikraščio išleidimo lė
šas padengia apgarsinimai, ku
rie dar leidėjams atneša milži
niškus pelnus.

Bet “New York Times” lei
dėjas sako kad dabartinė kai
na už apgarsinimus yra per- 
maža. esą mažos kainos paže
mina laikraštį, o brangesnė kai
na pagerintu apgarsinimus.

Amerikos laikraščiai už biz- 
niškus garsinimus ima iki de- 
sėtko dolarių už eilutę, arba 
tūkstančiais dolarių už puslapį.

▼ ▼ v

Washingtone senate siūloma 
bilius įsteigimui naujos gelžke- 
lių darbo, tarybos, kuri imtųsi 
darbo kada darbininkai su sa
vininkais nesusitaikys. Tą ko
misiją paskirtų prezidentas su 
senato užtvirtinimu.
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

“Iliustruotoji Lietuva”
Tokiu antgalviu Kauno “Lie-! 

tuva” pradėjo duoti savaitinį Į 
priedą savo skaitytojams, vie
toj duotos “Krivūlės”.

Priedas yra astuonių pusla
pių, ir, kaip iki šiolei “Krivu-| 
lė”, atsižymi svptimų šalių pa-į 
veikslais ir svetimų autorių 
verstas raštais. Savi paveiks-[ 
lai ir raštai yra visai mažos; 
vertės.

Keistas to priedo užvardini- 
mas. Iš perdidelio rašto mu
sų Lietuvos literatai išėjo iš 
krašto. Tėmijant liaudį niekad 
neišgirsi paprastą žmogelį kal
boje ištariant žodį “iliustruo
toji”, “baltintoji”, "juodoji” ir

LIAUDIES DAINA 
(Benediktas Vasiliunas)

Kai aš jaunas buvau ženytis norėjati, 
Kai apsiženijau pačios nemylėjau. 
Nuvedžiau i turgų, pririšau prie ratų 
Kad Žydai pirktų. Čigonai mainytų. 
Atsikėlęs rytą bėgau greit žiūrėti 
Ar ją Žydai pirko, ar Čigonai mainė. 
Nei jos Žydai pirko, nei Čigonai mainė. ... 
Ak tu mano meile kur aš tave dėsiu... . 
Vesdamas į namus Įgrūdau karklynėn 
Kad lokiai pjautų, vilkai sudraskytų. 
Atsikėlęs rytą bėgau greit žiūrėti 
Ar ją lokiai pjovė, ar vilkai sudraskė. 
Nei jos lokiai pjovė, nei vilkai sudraskė. 
Ak tu mano meile kur aš tave dėsiu?... 
Vesdamas j namus pririšau prie baslio 
Kad šunes lotų, gaidžiai sukapotų. 
Atsikėlęs rytą bėgau greit žiūrėti 
Ar ją šunes lojo ar gaidžiai 'kapojo. 
Nei jos šunes lojo, nei gaidžiai kapojo. 
Ak tu mano meile kur aš tave dėsiu ?.. .. 
Parvedęs į namus Įgrūdau kamaron 
Kad galą gautų ir nusikamautų. 
Atsikėliau rytą bėgau greit žiūrėti. 
Jau ji galą gavus ir nusikamavus.... 
Pačią lydėdams gražiai apsirėdžiau, 
Kad kitos mėgtų, paskui mane bėgtų.
Visi mane pirštais badė kai pačią lydėjau: 
0 kur tavo, kur tu ją padėjai?

(Tąsa)
— Ei, Jonai, manyk apie ką kito! — 

tarė Bakkanalų Karalienė; — Rose-Pom
pon, prajuokink jį!

— Aš neturiu ūpo juoktis, — tarė Jo
nas, trumpai, nes jis pradėjo jausti vyno 
efektą; — mąstant apie tą žmogų yra dau
giau negu aš galiu pakęsti. Mane paima 
rūstybė! Tik išgirsk kaip jis sako: “Tie 
ubagai darbininkai! ištvirkėliai darbinin
kai! jie zurza kad neturi pilvuose maisto; 
jeigu taip tai męs jiems duosim durtuvus 

i sulaikymui jų alkio!” Dirbtuvėj pilna vai
kų—turėtumėt pamatyti vargšus! dirba 
tiek kaip ir suaugę žmonės, ir miršta tuzi
nais, o kas? kaip tik jų nėra tuojau atsi
randa naujų i jų vietas— ne kaip arklių, 

įkuriuos reikia pirkti už pinigus.
— Taigi, aišku kad tu savo seno pono 

nemėgsti, — tarė Dumoulinas, labiau ir 
labiau nustebęs Jono liūdnu ir užsimąsčiu
siu tipu, ir, apgailaudamas kad jų pasikal
bėjimas pavirto į rimtą pusę, jis pakuždė
jo kelis žodžius Į ausį Bakkanalų Karalie
nei, kuri atsakė jog supranta.

— Aš nemėgstu pono Tripeaudo! — 
tarė Jonas. — Aš neapkenčiu jo, ir norit 
kad pasakyčiau kodėl? Nes ir jis tiek pat 
kaltas taip ir aš už tai kad aš palikau 
bastūnu. Aš to nesakau pateisinimui sa
vęs; bet tai teisybė. Kuomet aš buvau pa
statytas jo dirbtuvėj prie darbo, dar vai
kas būdamas, aš taip buvau darbui atsida
vęs ir prikibęs prie darbo kad būdavo net 
marškinius nusimaunu kad tik geriau ga
lėčiau dirbti. Na, aš galėjau mirtinai už
simušti, bet nei žodelio pagyrimo negavau. 
Pirmiausias ateidavau į darbą ir paskuti
nis išeidavau iš dirbtuvės; o nei to nepa- 
tėmydavo ir nei žodelio nepasakydavo. 
Vieną dieną mane mašina sužeidė. Nuga
beno mane ligonbutin. Pasveikęs, dar sil
pnas, nuėjau vėl prie to darbo; aš nieko 
nebijojau; kiti, kurie žinojo dirbtuvės į)'b- 
ną gerai, sakydavo man: koks tu paikas, 
vaike, kas gero kad tu taip sunkiai dirbi? I-- 
Bet aš vis dariau savotiškai. Bet vieną 
dieną, vienas geras darbininkas, vadina
mas tėvas Arsenas, kuris toj dirbtuvėj iš
dirbo daugelį metų, ir buvo pavyzdžiu ge
ro užsilaikymo, staiga buvo išvarytas, nes 
jis pradėjo būti persilpnas dirbti. Tai bu
vo mirtinas smūgis jam; jo žmona buvo 
netvirta, o jo amžiuje kur jis gali gauti ki
tą užsiėmimą.' Kuomet užvaizdą pranešė 
jog jį paleidžia, jis netikėjo, ir pradėjo 
verkti iš susigraužimo. Tuo laiku pro ša
lį ėjo ponas Tripeaudas; senelis pagriebęs 
jo ranką prašė kad leistų jam dirbti už pu
sę jo mokesties. “Ką?” tarė Tripeaudas, 
traukdamas pečiais, “tu manai aš paversiu 
savo dirbtuvę į bespėkių prieglaudą? Tu 
daugiau negali dirbti, taigi eik lauk!” “Aš 
čia išdirbau keturiasdešimtis metų savo 
gyvenimo, kas bus su manim?” verkė se
nelis. “Tai ne mano reikalas”, atsakė Tri
peaudas; ir, atsikreipęs į perdėtini, pasa
kė: ‘'Atmokėk kiek jam pridera už šį lai
ką ir lai eina sau.” Tą vakarą senelis su 
savo motere užsitroškino anglių gazais. 
Taigi matote, tada, aš dar bavau vaikas; 
bet tas senelio atsitikimas pamokino ma
ne kad nežiūrint kaip sunkiai dirbsi, iš to 
turės naudos tik tavo ponas, kuris apie ta
ve nei nepamislina, nepadėkavoja, ir išstu
mia senatvėje mirti badu. Taigi mano kar
štis atšalo, ir aš tariau sau: “Kam čia man 
dirbti daugiau negu reikia? Jeigu aš su
krausiu krūvas aukso Tripeaudui, ar gau- ;

sin nors dulkelę jo?” Taip nerasdamas nei 
pasididžiavimo nei naudos savo darbe, aš 
pradėjau neapsikęsti dirbtuvėje — dirbau 
tik kad pasidarius pragyvenimui — pata
pau tinginiautoju, ir tariau sau: “Kada 
atsibos man darbas, aš visada galėsiu pa
daryti kaip padarė senis Arsenas su savo 
žmona”.

Jonui besėdint pilnam tik ką prakal
bėtų minčių, kiti svečiai, sujudinti Dumou- 
lino ir Bakkanalų- Karalienės akių parody
mu, Karalienei užšokus ant stalo, pradėjo 
stūgauti ir dainuoti.

Staiga išsiveržęs linksmumas sujudi
no ir Joną; jis žiūrėdamas nuostabiai i 
svečius, pertraukė per veidą ranka ir nu
blaškė tas sunkias mintis, po to tarė ki
tiems: “Jūsų teisybė! Bukime linksmi!”

Tuojau, miklios rankos pagrobė stalą, 
nunešė i kambario kampą, dauguma suli
po ant krėslų ir pradėjo dainuoti, vietoj 
muzikos, kadriliaus dainą, ir Snaudalius, 
Karalienė, Dumoulinas ir Rose-Pompon iš
ėjo šokti.

Dumoulinas, padavęs savo barškynę 
kitam, užsidėjo savo Romėnišką helmetą 
su plunksna; kadangi jis atėjęs Į kambarį 
nusiėmė savo viršutinį apsiaustą, dabar 

I matėsi visame savo kostiumo gražume. Jo 
apvalkalas baigėsi virš kelių, ir matėsi jo 
ilgos plonos kojos.

Jiems bešokant, staiga atsidarė duris, 
ir vienas iš patarnautojų biskelį pasidai
ręs, pribėgo prie Jono ir pasakė jam į au
si kelis žodžius.

— Mane! — tarė Jonas, juokdamos; — 
tau ir matai!
Patarnautojas dar ką pasakė, ir Jono

veidas pradėjo rodyti jo neramumą, ir jis 
tuoj atsakė: — Gerai, aš tuoj' einu, — ir 
žengė link durų.

— Kas yra, Jonai? — paklausė Cefisa, 
nusistebėjus.

— Aš tuoj ateisiu. Tegul kas1 užima 
mano vietą, šokit sau, — tarė Jonas ir nu
ėjo link durų.

Neužilgo vėl inėjo tas pats patarnau
tojas ir neramiam upe priėjęs prie Cefisos 
jai ką tai Į ausį pasakė, kaip pirma Jonui.

Bakkanalų Karalienė nublanko, žiau
riai suklykė, ir išbėgo iš kambario be žo
džio, palikdama savo sveęius nustebusius.

Garmus Pralaimėjo
šiose dienose -atsibuvo antras 

Kun. Garmaus prieš buvusį 
“Sandaros” redaktorių V, šlįa- 
kį teismas.

Vienok apeliacijų teisme kor
tos virto kitaip ir šliakys liko 
rastas nekaltu to kunigo šmei
žime.

Anksti rudenio pradžioj mu
sų klerikalų spaudoj buvo pa- 
skilbus linksma žinia kad koks 
ten kunigas, Mielaška iš Kau
no traukia “Dirvą” į teismą, 
bet ir po šiai dienai apart tų 
“linksmų” žinių nieko daugiau 
nesigirdi.

Tiesiog iš Dirbtuvės
— NAUJO MODELIO KATILAS —
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(Bus daugiau)

LIAUDIES DAINA
(O. Kairiutė)

Toj girelėj, toj žalioje
Tris kartus balsai sulojo;

Išlėk' stirna ir lapelė
Iš anos pasikėlę.

Toj tankynėj grėbė šieną
Mergaitė skaisti kaip diena,

Skaisti, kaip rožė raudona, 
Meili kaip alkanam duona.

Kaip pamatė ji berniuką
Užsitraukė už beržiuko,

Ir skarytę užsileido
Kad nematytų jos veido.

Pasakyk tu, rože skaisti,
Ar piene tu esi prausta?

Kas taip gražiai užaugino,
Kam pateksi nieks nežino.

Jinai sunkiai atsiduso:
Nežinau keno aš busiu. . . .

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra PusUpių. Kaina už vieną $ J Dvi už $2.00
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Iš oktsra 
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lia be var
go. Saugus 
praktiškas 

ir tvirtas. > 
Joks kitas 

neparsiduoda 
žema kaina.

dalykas tam reikalui 
tokios rūšies ir tokia ...
Jis yra žemo spaudimo katilas ir 
pasteurizuotojas. Idealis katilas na
mams. Nieko geresnio abelniems rei
kalams. Laikys visą amžį ir pilnai 
patenkins. Kainos paduota perkant 
tiesios už pinigus. Siųskit money or
deri arba čeki. Pristatymas greitas, 
tvirtose dėžėse. Tik toki katilą už
simoka turėti. (d)

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

Chicago, III.

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų 
Šlapinimą

Saugokis 
'Pamegdžhf 

Žiūrėk žodžio
Gausit Aptiekoj

“Midy”

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

nagai,Atsargiai prižiūrimi „ . 
aveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprčdalai ne- \ 
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų juaų gra
žumą. Naudokite 

Ruffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 7$G 
tiesiog iš laboratorijos.

T. AD. RICHTER & CO 
.Berry & South 5th Sts, 
į Brooklyn, N. Y.

Kodėl
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.

$1 iki $25.

Wet •

Razor
—Išsiaštrina Pats



DIRVA

P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira- 
šot nereikalaukit ją tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00. T. M. D. REIKALAI

__________ >

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapiij 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!!!
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TAI NEGIRDĖTA KAINA IR PERDRĄSUS LEIDĖJU PASIŪLYMAS 
- RIZIKUOJANT MILŽINIŠKUS PINIGUS KNYGOS IŠLEIDIMUI, IR 
DUOTI TVIRTAI APDARYTĄ!

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

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

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

ŽMONIJOS ISTORIJA 7
nigus ką paskui reikės mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris dabar moka 
$2 už knygą, moka už pilnai apdarytą kietais viršeliais.

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

4—-DIDŽIOJI REAKCIJA
f - -TAUTINE NEPRIKLAUSOMYBĖ
--MOTORO GADYNE 7-SOCIALĖ REVOLIUCIJA
8—MOKSLO GADYNĖ 9-AP1E MENĄ
10—KOLONIJOS IR KARAS. IR GALAS!

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

(KURIE LIETUVOJE norėtu šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 1 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai/ 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisių-', 

\sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. /
/Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytu “žmonijos Istoriją”, iri 
\paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspesit jei skubėsit. J

Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

DIRVOS” KNYGYNAS

DEL KUDIRKOS PA
MINKLO

“Dirvos” Nr. 2, TMD. 50-ta 
kuopa per savo komisiją kalba 
Dr. V. Kudirkos paminklo sta
tymo klausime antgalviu, “Bai- 
gkim Pradėtą Darbą”.

! Tas darbas gražus ir gerai 
Į kad Seimas nutarė jį vykinti. 
! Bet dar jis yra visai neprireng
tas ir apie jį niekas nešneka. 
Seimas tą nutarė visai nepa- 
mislijęs kad V. Kudirkai pa
minklą statyti Amerikos Lietu
viai negali vieni jei Lietuvoje 
tuo dalyku nesirūpinama. O 
kad nesirūpinimą tai tiesa.

Mes pervažiavom beveik visą 
Lietuvą ir teko su veikėjais 
kalbėtis, bet niekas neprisiminė 
apie paminklą. Tik Dr. Lašas 
buvo atėjęs pas J. Vileišius, jis 
užsiminė kad V. Sirvydas rašęs 
kaipo TMD. Centro Sekretorius 
laišką apie statymą Dr. V. Ku
dirkai paminklo. Tai viskas.

Mano vyras, J. O. Sirvydas, 
po ilgų pasikalbėjimų, patarė 
kad Lietuvos veikėjai organi
zuotų liaudį kad pastatytų visų 
Lietuvos veikėjų bei rašytojų 
Panteoną. Dr. Lašas tos min
ties nesibaidė, ir pasikalbėjus 
su kariškiais jie irgi pritarė. 
Po tam buvo priminta ir tauti
ninkams studentams, jie irgi 
sutinka kad butų Kaune pasta
tyta didelis namas ir tame na
me butų sustatyta visų Lietu
vos istoriškų vyrų ir moterų pa
minklai. Taigi kaip minėjau, 
studentai ir kariškiai pritarė ir 
pasakė kad pradės tą darbą or
ganizuoti. Taigi jeigu Lietu
vos veikėjai pradėtų tokį Pan
teoną kurti tai ir Amerikos T. 
M. D. ir abelnai Lietuviai turė
tų prisidėti pinigais. Dabar 
tai sunku rinkti ir aukos kolei 
nėra Lietuvoje susitverusio 
tam stipraus komiteto.

Rodos bereikalinga butų aik- 
voti energiją del tokio nesuor
ganizuoto darbo. Man prisime
na kaip rodos prieš karą ar jau 
karo laiku buvo per bažnyčias 
rinkta aukos pastatymui pa
minklo Kun. A. Strazdui. Pini
gų surinkta daug, bet kadangi 
nebuvo stipraus komiteto tie 
pinigai dingo ir Kun. Strazde
liui paminklas ir šiandien ne
pastatyta.

Mes . apsilankę Kamajuose 
pirmiausia užėjom pažiūrėti ka
pų ir jieškojom Kun. A. Straz
do paminklo. Teisybė, sura
dom, bet akmuo prastas ir gu
li ant kapo, jame matėsi kelios 
raidės ir dar Lenkiškai parašy
ta. Graudu pasidarė žiūrint 
kad rinko pinigus ir nėra pa
minklo tokio koks turi būti.

Taip gali atsitikti ir su Dr. 
Vinco Kudirkos paminklu. Iki 
nebus stipraus komiteto tolei 
TMD. turi tik rūpintis pildyti 
tą ką turi savo programe — 
leisti knygas. Knyga yra daug 
brangesne ne kaip paminklas.

Nesupraskit, skaitytojai, jog 
aš esu priešinga V. Kudirkos 
paminklui. Visai ne. Aš tik 
priešinga todėl kad darbas ne
apsimoka dirbti kolei nėra su
organizuotas, kolei Lietuvoje 
nėra žmonių kurie rūpintųsi to 
darbo vykinimu.

Jei mes pinigus dėsim tai tu
rim žiūrėti kad jie ir butų tam

TMD. KUOPOS, U2SIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T.
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI. 

sunaudoti kam dedama. Tei
sybė kad Amerikos Lietuviai 
daug pinigų sudėjo, bet ar visi 
jie atnešė naudą Lietuviams?

Tik TMD. buvo ir yra nau
dinga Lietuvai ir visiems Lie
tuviams, nes leisdama knygas 
kelia tarp Lietuvių apšvietą ir 
žadina patriotizmą. Per TMD. 
leidžiamas knygas Lietuva pa
kilo ir Lietuviai Amerikoje pa
kilo ir pradėjo atskirti kas yra 
Lietuvio draugas, o kas prie- 
žas, ir pradėjo Lietuviai orga
nizuotis ir Įverti visokias drau
gijas dar tais laikais kada bu
vo spauda uždrausta.

Kas padėjo išaugti Susivie
nijimui Lietuvių Amerikoje?— 
tai Tėvynės Mylėtojų Draugija 
leisdama knygas. Kas pradėjo 
ir parodė moksliškas knygas 
rašyti, versti ir spausdinti mu
sų kalboje? Tai TMD.

Iki šiai dienai ji didelį darbą 
atliko savo tautai. Kas gi bu
tų išleidę “Pasaulio Istoriją”, 
kuri kainuoja didelius pinigus? 
Bet TMD. nariai visai nejaučia 
ją leisdami. Tai sporto budu 
laikydami susirinkimus, tai va
karėlius rengdami, prirašydami 
narius prie TMD., dirba apšvie- 
tos darbą, nors tas iššaukia su-

CONDENSSO MILK.

VĖDINIMAS
Vaikai pripratę prie kambarių 

kuriuose nuolat eina švelni srovė 
šviežio oro mažiau gsirs gerklės ir 
norių ligomis negu tie kurie laiko
mi troškiuose kambariuose prie ne
judančio oro.

Vienok, joki vėdinimo sistema ne- 
užtektina vaikui. -Reikalinga ir "vai
kus išvėdinti” ne tik kambarį. Net 
audringame ar žiemos ore, jei gali
ma, reikia uždarytame porčiuje- duo
ti vaikui šviežio oro. Jei nėra kito
kio išėjimo, tada atidaryk langus 
pusvalandžiui ir aprėdyk vaikų lyg 
nešantis laukan. Šitaip darant, rei
kia vėl kambarį įšildyt pirm negu 
kūdikį nurengiama. Vaikai gaunan
ti šviežio oro ir mankštymųsi yra 
sveikesni ir geriau išsilaiko.

Sotus maistas yra tiek pat būti
nas kaip šviežias oras ar mankšty- 
mai. Eagle Brand Pienas suteiks 
viską reikalingo augimui. Jis ypa
tingai pritaikintas , vaikams dėlto 
kad lengvai virškinusi ir nenuvargi
na opių viduriukų. Eagle Brand pa
sekmingai buvo vartojamas kovoje 
su nedapenčjimu Europoje ir Arti
muose Rytuose. Jis turėtų būti da
limi kiekvieno vaiko valgio

Daugelį sykių sveikas, normalus 
kūdikis ■ nereikalauja gydytojo ati
dos, bet tai laimingas nuotikis, retai 
atsitaikąs. Jei kūdikis nesijaučia 
gerai arba neauga kaip reikia, mo
tina turėtų nevilkindama pasitarti 
su geru daktaru. .Iš kitos pusės, 
normalus kūdikis, gaudamas tinka
mą priežiūrą ir tinkamo maisto, ar
ba iš krūtų arba Borden’s Eagle Pic; 
nų. turi išaugti j sveikų, normalų 
vaikų. Milijonai ir milijonai kudi- 
kiti išaugo į vikrius berniukus-mer- 
gaites sudėjus motinos priežiūrų su 
sotumu Borden s Eagle Pieno. Idant 
Lietuve motina žinotų kain vartoti 
Borden’s Eagle Pienų. Borden Kom
panija atspausdino Lietuvių kalbo
je pilnus pamokinimus kaip paruošti 
Borden’s Eagle Pieną kūdikiams įvai
rių amžių.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-310, Bloomington. 111., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

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

laikykim, Amerikos 
nepailskim ir baig- 
visas knygas kurias

kuponų, 
usite 
. lietu

viškai pamokti 
kaip prižiūrėti 

ir penėti save ir 
jūsų kudikj. Iškirp

kite i r prisiųskite 
šiandie su jūsų vardu 

ir adresu.
THE BORDEN COMPANY 
iniNlen Bldir. New York

sirėmimų su Įvairiais priešais. 
Tame darbe kaip sportininkai 
darbavosi, atremdami savo ne
draugus. TMD. nariai nepyks
ta kad juos Įžeidžia kuomet jie 
kalbina prisirašyti prie TMD., 
jie varo savo užduotį drąsiai.

Ot tokiu budu ir gyvuoja T. 
M. D., atlikus milžinišką darbą 
apšvietos dirvoje dar kai Lie
tuva neturėjo spaudos. Istori
ja nepamirš to kas sutvėrė ir 
palaiko T. M. Draugiją.

Na ir
Lietuviai, 
kim Leisti 
turim pasiėmę. Visų kokios 
rengiama leisti aš negaliu pasa
kyti, tą žino centras. -

K. širvydienė,

ir išrašomas 
gydytoju visame 
pasaulyje del 

maitinimo luidi- 
hip.jau virs 63 

metu

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Ahrdionai
Mes išdirbant ir importuojam 

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

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Ave. Dept 89 

Chicago, Ill.

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

ir Taiso Pečins-Furnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklų 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.



DIRVA

DIDŽIOJI REAKCIJA 
Persekiojant Visas Naujas Idėjas, Buvo 
Bandoma Užtikrinti Pasauliui Taiką.— 
Policijos šnipai Liko Svarbiausiais Val
stybėje Valdininkais ir, Netrukus, Vi
si] Kraštu Kalėjimai Buvo Prikimšti 
tų Žmonių, kurie Sakė, kad Patys 

Žmonės Turi Teisės Valdyti Sa
ve taip, kaip Jiems Atrodo 

Tinkamiausia.
NJEBUVO galima atitaisyti viso to, ką 
^buvo padaręs Napoleono karu potvy
nis. Keliųdęšimtų dinastijų rūmai buvo 
taip apdaužyti, kad juose vargiai bebuvo 
galima gyventi. Kitų gi valdovų reziden
cijos padidėjo nelaimingi] kaimynų išlai
domis. Visur pasiliko Įvairios revoliucinių 
doktrinų liekanos, ir’ nebuvo galimybės jų 
prašalinti, nekenkiant visai bendruomenei. 
Bet politikos inžinieriai Kongrese darė vi- 

, sa, ką galėjo ir štai ko jie pasiekė.
Prancūzija per tiek metų drumzdė pa

saulio taiką, kad žmonės beveik instinkty
viai bijojo to krašto. Burbonai, Taleyran- 
do lupomis, prižadėjo būti gerais, bet Šim
tas Dienų pamokė Europą, ko galima lauk
ti, jei Napoleonui ir vėl pasisektų paspruk
ti iš nelaisvės. Olandų respublika virto ka
ralija ir Belgija liko šitos naujos Nederlan- 
dų karalijos dalimi (Belgija šešioliktame 
amžiuje nebuvo prisidėjus prie Olandų ko
vos už nepriklausomybę, tad nuo to' laiko 
ji ir buvo Hapsburgų, išpradžių Ispani
jos, paskui Austrijos, valdoma). Niekas 
nenorėjo šitos unijos, nei Protestonai, žie- 

. .minose, nei Katalikai-pietuose, bet niekas 
jų ir neklausė. Tai atrodė esant gera Eu
ropos taikai, ir šitai tik ir buvo imama do
mėn.

Lenkija tikėjosi sau labai daug, nes 
Lenkas kunigaikštis Čartoryskis buvo la
bai artimas caro Aleksandro draugas ir 
patarėjas karo -ir Vienos Kongreso metu. 
Lenkijai buvo suteikta lyg ir nepriklauso
mybė Rusijos sienose, ir Aleksandras ap
siskelbė Lenkijos karalium, šitoksai klau
simo išrišimas niėkam nepatiko ir buvo 

• priežastimi net trijų revoliucijų.
Danija, pasilikus ištikima Napoleono 

talkininkė iki galui, buvo žiauriai nubaus
ta. Pirm septynių metų Anglijos laivy
nas nuplaukė Kategat’u ir be jokio įspėji
mo, nepaskelbęs karo, bombardavo Kopen
hagą ir pasiėmė Danijos laivyną, kad jis 
netektų Napoleonui. Vienos Kongresas 
nužengė dar vieną žingsni toliau. Jis at
skyrė Norvegiją (kuri nuo Kalmaro [Cal
mar] unijos, 1397 m., buvo susijungus su 
Danija) nuo Danijos ir pavedė ją Švedijos 
Karoliui XIV, kaipo atlyginimą už tai, kad 
jis suviliojo Napoleoną, kurs ir buvo pada
ręs ji karalium. Švedų karalius, buvęs 
Prancūzų generolas vardu Bernadotte, bu
vo atėjęs Švedijon, kaipo Napoleono adju- 
tautas, ir buvo pakviestas užimti to krašto 
sostą, kai paskutinis jo valdovas iš Holš- 
tein-Gotorpų (HoDstein-Gottorp) šeimy
nos pasimirė nepalikdamas jokių Įpėdinių. 
Nuo 1815 iki 1844 m. jis valdė tą kraštą di
deliu gabumu, nors jo kalbos niekados ir 
neišmoko. Jis buvo gudrus vyras, ir jų 
gerbė taip Švedai, taip ir Norvegai, bet 

- jam nepasisekė sujungti tų dviejų 'kraštų, 
kuriuos gamta ir istorija buvo atskyrus. 
Dvilypė Skandinavijos valstybė neišsilai
kė, ir 1905 m. Norvegija, visai ramiu budu, 
išsiskyrė, sukurdama nepriklausomą kara
liją, kuriai švedai palinkėjo “geriausio pa
sisekimo-’.

Italija, kuriai nuo pat Renesanso lai
kų teko būti visokių užpuolikų malonėje, 
taip jau daug ko tikėjosi iš generolo Bona
parto, bet imperatorius Nepoleonas užvylė 
juos. Italai norėjo turėti jungtinę Itali
ją, tuo tarpu gi visas kraštas liko padalin
tas į daugybę mažų municipalitetų, grafi-

jų, kunigaikštijų, respublikų ir Papos Val
stybę, kuri (arčiausia prie Napoleono) bu
bo blogiausia iš visų kitų pasaulio sričių 
valdoma. Vienos Kongresas panaikino ke
letą Napoleono sukurtų respublikų ir jų 
vieton atstatė kelias senas kunigaikštijas, 
kurias išdalijo Įvairiems Hapsburgų šei
mynos nariams.

Vargšai Spanai, pradėję didį tautini 
sukilimą prieš Napoleoną, paaukoję daug 
kraujo už savo karalių, liko smarkiai nu
bausti, kai Kongresas leido karaliui Ferdi
nandui gryžti atgal prie Spanijos sosto. 
Šisai patvirkęs sutvėrimas, vardu Ferdi
nandas VII, pastarais ketvertais metais 
buvo Napoleono nelaisvėje. Tuo visu lai
ku jis nėrė rublis savo šventųjų patronų 
stovyloms. Savo sugryžimą prie sosto jis 
atžymėjo tuo, kad atstatė Inkviziciją ir 
“kančių rumus”, ką Revoliucija buvo pa
naikinus. Jis buvo labai nemalonus as
muo; jo nekentė nei jo pavaldiniai, nei jo 
keturios žmonos, bet Šventoji Sąjunga lai
kė jį ant jo teisėto sosto; visos padoresnių 
Spanų pastangos pasiliuosuoti nuo šito 
prakeiksmo ir sukurti Spanijoje konstitu
cinę karaliją užsibaigdavo ekzekucijomis 
ir kraujo praliejimu.

Portugalija buvo be karaliaus nuo pat 
1807 metų, kai jos karalius su visa savo 
šeimyna pabėgo Į kolonijas Brazilijoje. Vi
sas kraštas buvo Velingtono naudojamas, 
kaipo baza karo medžiagai, laike Pusiau- 
salio Karo, nuo 1808 iki 1814 m. Po 1815 
metų Portugalija buvo lyg ir Britanijos 
provincija, iki Braganzai gryžo prie savo 
sosto, palikdami Rio de Žaneire (Rio de 
Janeiro) vieną savo šeimos narį Brazili
jos imperatorium, — tai buvo vienintelė 
Amerikos kontitente imperija, išgyvavus 
kiek ilgiau; ji užsibaigė 1889 metais, kai 
Brazilija liko respublika.

Rytuose irgi nieko nebuvo padaryta j 
sultono pavaldinių Slavų ir Graikų padė
čiai pagerinti. 1804 m. Serbų piemenukas. 
Jurgis Juodasis (Karageorgijevičų dinas
tijos Įkūrėjas) pradėjo sukilimą prieš Tur-j 
kirs, bet buvo Įveiktas ir liko nužudytas 
vieno savo draugų, kito Serbų vado Milo
šo Obrenovičo (Obrenovičų dinastijos Įkū
rėjo)’, ir Turkai vis sau viešpatavo Balka
nuose.

Graikai, pirm dviejų tūkstančių metų 
netekę savo nepriklausomybės, Makedonų, 
Romėnų, Venecijiečių ir Turkų valdomi, 
tikėjosi kad jų tėvynainis, Kapo Distrija 
(Capo d’Istria), gimęs ant salos Korfu ir, 
kaip ir Čartoriskis, asmeninis Aleksandro 
draugas, galės padaryti ką nors gera jų 
kraštui. Bet Vienos Kongresui nerūpėjo 
Graikijos reikalai; Kongresas daugiausia 
domės kreipė į tai, kad visi “teisėti” val
dovai, Krikščionys, Musulmonai ir kitokie, 
išsilaikytų ant savo sostų. Todėl Graikams 
ir neteko susilaukti pagalbos.

Smarkiausi ir bene didžiausi Kongre
so klaida buvo tai jo nusistatymas sulig 
Vokietija. Reformacija ir Trisdešimtme- 
tinis Karas ne tik sunaikino krašto gero
vę, bet ir politiniu atžvilgiu sudarė suirutę, 
— atsirado visa eilė karalijų, kunigaikš
tijų, grafijų, principalitetų, baronijų, elek
toratų, laisvų miestų ir laisvų kaimų, ku
riuos valdė lyg iš operetės paimti pulkai 
visokio plauko valdovų. Frederikas Didy
sis buvo pakeitęs šitą tvarką, bet naujasis 
parėdymas neilgai teišsilaikė, jam pasimi
rus.

Napoleonas nekreipė jokios domės Į 
visų tų mažų kraštų reikalavimus nepri
klausomybės, ir po 1806 metų iš trijų šim
tų valstybių išliko tiktai penkisdešimts dvi. 
Didžių kovų už nepriklausomybę metu ne 
vienas kareivis svajojo apie laisvę savo 
tėvynei, bet be tvirtos vadovybės negalėjo 
būti vienybės, gi tų stiprių vadų ir nesima
tė.

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi
a ■ ■ —m
LIETUVOJE TARP MERGE

LIŲ
Šiame amžiuj tarp mergelių 
Daug yra keistų galvelių.

Ar jos sėdi, ar vaikščioja,
Vis apie madas galvoja:

Tai suknelė, tai bliuskelė, 
It kokia nauja dainelė.

Rėdos turtingos panaitės, 
Seka jas darbo mergaitės.

Sijonukai aukščių kelių, 
Pančiakaitės iš šilkelių,

O batukai einant žiba,
Aukštos kurkos, kojos kliba.

Plaukai vienų suraityta
Ir sagučių prisagstyta;

Kitos plaukus nusikirpę,
Skrybėlaites šonan kreipia,

Puošias Įvairiais blizgučiais, 
Ir vis naujausiais sagučiais.

Darbo- dienom’s aimanuoja,
Ir tik švenčių lukuriuoja.

Sekmadienio kai sulaukia, 
Dauguma maldyklon traukia.

Neva meldžias, poteriauja,
Lauk’ vakaro, nuobodžiauja, 

Kur yr’ vakaras su šokiais 
Ir dar špitokliais kitokiais,

Kur vis "Vaičius ir suktinis,
' Arba koks ten atbulinis.

Sukas poros, rankom turis, 
Ateitin visai nežiūri.

Pusė amžio joms praėjo,
Bet vis dar neištekėjo.

Kiti sako kad jau senos,
Betgi jos dar vis sau “panos”.

Daug vainikų nors nuvyto, 
Bet negauna vyro kito.

Nežino kaip ką daryti, 
Kaip jaunystę sugrąžinti.

Veidus dažo> maliavoja,
Eidamos vyrus vilioja.

Kitos ima davatkauti
Kai negal’ vyrą pagauti.

Vien tik lieka atminimas
Iš praeities meilavimos.

Kitos yr’ ir pamokytos,
Bet prie mokslo nepratytos.

Sako, niekis iš skaitymo
Kad neturėt sau mylimo.

O mergaitės, kaip jus rėdot,
Man nėra iš to juk bėdos,

Bet tik reikia supratimo,
Neleist veltui gyvenimo.

Reikia imt apsišvietimo
Ir eit prie susipratimo,

Kurs atskleis laimės takeli
Ir doresni jums berneli.

Kujokas.

Kauno “Lietuva” Kalėdinia
me numeryj turi toki antgal- 
vį:
“O žemėje taika geriems žmo

nėms”.
Ak, Purickiai, skaitykit šitą 

liūdną antgalvj — net žemėje 
kitokiems taikos nėra....

Temijant “Vienybę” išrodo 
kad Brooklyniečiai nieko dau
giau nerengia ir neturi kitame 
pasekmių, kaip tik vakarienes.

Turbūt jie labai alkani.

Kun. Jonas Žilius, Klaipėdos

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų namini 
pagclbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit. kad 
butų Inkaro vaizbaienklis ant pake
lio -

TTadT RICHTER A CO. 
’Berry & South 5th Sts.

^Brooklyn, N. Y.

gubernatorius, apsivedė, skel
bia vėliausios žinios.

Jis išris klausimą: Ar verta 
kunigams ženytfe.

Čigonas Gudresniu už Kunigą
Čigonas atėjęs pas kunigą 

sako:
— Pane jegamastėli, pasakyk 

man kaip papulti Į dangaus ka
ralystę.

Kunigas padavė Čigonui ilgą 
rąžančių ir sako:

— Ant šito rožančiaus kal
bėk ir kalbėk: “Tėve musų”, 
“Sveika Marija”.

Čigonas apsidžiaugęs išėjo.
Bet čigonui nusibodo rąžan

čius kalbėti ir eina jis į -klebo
niją pas kunigą.

Inėjęs pas kunigą i kambarį 
Čigonas pasveikino jagamastį 
šiais šventas žodžiais: “Tegul 
bus pagarbintas Jėzus Kris
tus”.

Kunigas atsakė: “Ant amžių 
amen”.

čigonas vėl: “Tegul bus pa
garbintas Jejus Kristus”.

Kunigas: “Ant amžių”.
Čigonas trečią sykį: “Tegul 

bus pagarbintas”.
Kunigas perpykęs suriko:
■— Gal tu pasiutai I Tą patį 

loji kaip šuva.
Čigonas sako:
— Jagamastėli, tu pane už- 

pykai del trijų sykių tų pačių 
žodžių, o kaip gi neužpyks Po
nas Dievas del šimto tų pačių 
žodžių, nes kalbėdamas rąžan
čių be paliovos sakai: “Tėve 
musų”, “Tėve musų”, “Sveika 
Marija”, “Sveika Marija” ir tt.

P. Kriukelis.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo sei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps.strains- 

aliai kurie .bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptas

Evaporated pienas yra niekas ki
tas kaip tik šviežias karvės pienas 
iš kurio vanduo ištrauktas ir palik
ta Smetona. Evaporated pienas pa
derina išvaizdų ir skoni virtų maistu 
kuriuose jį naudojama. Vakarienei 
užsigardavimui padaryk sekanti re
ceptą. Jis gaminamas su evapora
ted pienu ir bus jusi] šeimynai tik
ras pavaišinimas.

Cinderella Bandukes
1 Vz puoduko evaporated pieno
\z puoduko šilto vandens
’4 svaro nesūdyto sviesto
J/2 puoduko miltų (pastry)
4 kiaušiniai
Vz šaukštukas cinnamonų
Nz šaukštukas nutmego 
Keletas šmotų cukraus 
Biskutėlį druskos
Sumaišyk pieną ir vandenį, dadėk 

sviestą ir uždėk ant pečiaus. Mai
šyk iki sviestas ištirps, paskui pa
lengva dapilk kiaušinius lengvai iš
plaktus. Dadėk miltus, išsijotus ke
lis sykius ir druską su cinamonu ir 
nutmegu. Išmaišyk iki bus švelni 
tešla; pilk i gerai išsviestuotus puo
dukus; tuoj sudėk Į karštą pečių. 
Kepk penkiolika iki dvidešimts mi- 
nutų. Kada gatavi, išversk ant lėk
štės ir užtarkuok biskį cukraus.

Duok i stalą karštus su vaisių so- 
su.

Virtuvės Patarimai

Išvalymui mėsos maltuvo, perleisk 
per ji sausą krekerį kada visa mėsa 
buna išėjus.

Stotkus kurie buvo naudojami pie
nui, kiaušiniams, kruopoms ir tešlai 
reik pirmiausia pamerkt šaltan van
denin, paskui tik mazgoti.

Darant kavą, naudokit tiktai virtą
Darant paprastą pyragą, pirmiau

sia reikia suplakti riebalus ir svies
tą i -krūvą, paskui tik dėti miltus ir 
kitus skystimus.

MES* REKOMENDUOJAMI

Naminiai Pasigelbėjimai
Muštardos plėtmai galima praša

lint lengvai pamerkiant į vandenį ku
riame ištarpinta šaukštukas skalbia
mos sodos ant kvortos vandens. Van
duo turi būti virtas.

Kad lininiai staliniai užtiesalai tu
rėtų satino žibėjimą pirmiausia rei
kia proSyti apačią, paskui viršutinę 
pusę.

Grožės Patarimai
Jeigu prakaituojat, turit žiūrėti 

kad visas kūnas butų atidžiai užžiu- 
rimas. Prakaitavimas paeina nuo 
odos išmetimo nereikalingos mede- 
gos prakaito gilių veikme, kurios iš
siplatinę visu odos paviršiu.

Prakaito gilės randasi daugybėje 
delnuose ir paduose. Todėl reika
linga daug atidos kreipti į tas dalis. 
Pėdos, popažastės, ir kožna dalis iš 
kur tik prakaitavimas paeina turi 
būti išmazgojama kasdien švelniu 
antiseptišku muilu, šaltu tarų arba 

! karboliku ir paskui gerai nušluosto- 
ma turkišku abrusu. Biskis borak- 
so pauderio apibarstytas po kožno 
nusimazgojįmo pagelbės nušvelninti 
odą.

Ypatiška Sveikata
Na o kaip apie sėlenas? Dauge

lis daktarų rekomenduoja jas, bet 
kaip kada kas pasako kad jos netin
ka žmogaus kunui. Mes visi žinom 
kad sėlenos yra lukštas grudų. Ar 
žmonės visais laikais nuėmė tuos 
lukštus kuomet malė grudus į mil
tus? Naturalis maistas turi siūle
lių, ir neblogiau yra žmogui valgyti 
sėlenas kaip obuolio odą. Viena prie
žastis kodėl nurodoma i svarbą sė
lenų aki po maisto vra ta kad valgy
mo papročiai modeminėse aplinky
bėse pasikeitei Dabar kožna šei
mininke gali gauti baltų miltų, nu-* 
valytų kruopų, ir minkštų daržovių 
daugiau negu seniau. To pasekmė, 
yra vidurių užkietėjimas. Išvengi
mui to, reikia valgyt čiclų grudų, 
sėlenų bandukes, rupią duoną, ir siū
buotas daržoves ir vaisius kasdien. 
Gerai yra valgyt nors kiek sėlenų 
kasdien, ar tai kaipo grudus, arba 
sudarytas į kitus valgius.

i SEKANČIUS* PRODUKTUI~

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

Mes rekomenduojame Borden’s I 
Evaporated Pieną kadangi jis yra 
patogiausias, tyriausias ir ekonomiš
kiausias iš visų pieno formų. Viri- ■ 
mo ir kepimo tikslams jis yra lygus

skoniu geriausiam šviežiam pienui. 
Kavai jis neturi sau lygaus. Pra
šyk savo krautuvninko duoti Bor
den’ Evaporated Pieną kada kitu 
sykiu pirksit savo groseriųs.

Joms Reikia Pieno
Virtuvėje Kasdien

Taigi kodėl nevartoti Borden’s Evaporated Dieną. 
Jis yra riebiausias iš tyro ūkio pieno iš kurio di
duma vandens ištraukta ir Smetona palikta. Jis 
visada yra šviežias ir visada tyras.

šalip to jis yra patogiausias ir ekonomingiausias 
iš visu pieno formų visimo ir kepimo tikslams, ir 
skoniu yra lygus geriausiam šviežiam pienui. Vi
sada galit laikyt jo tolesniam reikalui savo ledi
nėj šėpoj. Jis niekad nesigadina.

Bandyk bile valgiu receptą kuris jums patinka su 
juo. Borden’s Evaporated Pienas atsako visiems 
tikslams kur receptas reikalauja pieno.

Nors iusu groserninkas moka brangiau už Bor
den's jis parduos jį jums ta pačia kaina kaip ki
tus, nes jis žino ką reiškia užganėdintas pirkėjas.

KUPONAS
Duona Saldainiai Mėsa Pudingai
Košeles Sosai Žuvis Pajai Sriubos

Vardas --------------------------------------(3)

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

DYKAI
100.000 moterų nuolatos pri- 
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evapora
ted Pienu. Jeigu jus norit 
žinoti kaip pasidaryt tuos 
įvairius erceptus su Bor
den’s, išpildytai kuponą pa- 
žymėdames kokių receptų 
jums reikia, ir prisiųskit 
mums.

Adresas .. --------------- Lithuanain

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK
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EKSTRA!
‘Dirva” persikelia i pati Lietuvių judėjimo centrą — skersai Lietuvių Salę,

6820 SUPERIOR AVE.

Mrs. Bonnano pradėjo juoktis! 
iš šio '“dainoriaus”. Negana 
to. jis dar vieną Anglišką dai-

SPORTAS DU SMARKUS PRIEŠAI KURIE SUSIKIBS 
UTARNINKE LIETUVIU SALĖJ

ną kankino, kurios žodžius ir 
vardą gal jis tik vienas žino. 
Lietuviai myli dainas, bet jie 
piktinasi tokiais “dainoriais”. •" 

l’o jo turėjo danuoti Ukrainą 
Choras, bet nedainavo, nes vie
na kokia ten solistė nepribuvo.

Dainavo Žydų choras. T 
puikiai išlavintas ir matyt ge- 

, rai sutaria ; nors žodžių negali-| 
I ma buvo suprasti, 1 
I ir harmonija buvo graži.

Solistai dainavo po du kartu. | 
žmonių buvo gana daug.

I Baigdamas turiu Lvro

Prieš pabaigą šio menesio jau prašome visų kreiptis po tuo numeriu, ir ten 
bus atliekama visi reikalai ir patarnavimas koki gavote senoje vietoje.
Nauja “Dirvos” Įstaiga yra iš pat gatves fronto, ir ji bus laikoma atdara 
visais vakarais, geresniam patarnavimui Clevelandiečiams visokiuose rei-1 
kaluo.se, kaip tai visokių Laikraščių pardavime, knygų, rašymo reikmenų, 
gaidų: bus pinigu siuntimas, laivakorčių pardavimas, padarymas dovier- 
naščių ir kitokių rastų reikalingų Lietuvoje, ir visokių informacijų biuras, rui patarti kad jeigu norit ren-l

Jan Turbak, garsus Len- 
kas ristikas, kaip teko pa- 

”. tirti, jau visa savaitė kaip 
■l> gyvena Clevelande ir mik

linąs! kad nebūtų nuvargęs
Tas imtynėms.

Požėla irgi žadėjo pribut

Taipgi bus didelis IŠPARDAVIMAS VISOKIŲ KNYGŲ ŽYMIAI NU-j 
PIGINTA KAINA. — Gaukit Katalogus iškalno, pasirinkit sau reikalin
gas knygas, ir tėmykit musų naujos krautuvės langus!

bet muzika i pora dienų iškalno ir atil- 
rraži. 1 sėt ir patimiklint gerai kad 

Į“ponas” nebūtų taip drąsus 
Cho-j jj tampyti.

Į Graikas lengvos vogos 
oĮčampionas Chris Jordan

Požėla ir jo priešas, Len
kas Jan Turbak. Šis imty
nės išspręs Lenkų kabinėji
musi prie Požėlos. Ateikit 

i visi, matysit kovą kokios 
! neregėjot.

VIETINĖS ŽINIOS !
! “Noriu miego 
mokinama 
ir “Oi Dūda’ 
kingos dainos

, bus pradeda
MIRĖ S. RUTKAUSKAS

Sausio 13 d. mirė savo na
muose plačiai Clevelandiečiams 
žinomas siuvėjas S. Rutkaus-1

. Šitą subatą bus 
“Spaugą kumelaitė” 

Abi labai juo- 
Taipgi neužilgo 

mokyti žaidimų, 
i ir smikininkai 

galit ateiti prisirašyti.
Keistutis.

kasdien nuo 10 ryte iki 10:30 
vakare.

gti daugiau koncertu (ai le 
kit ant pagrindu dainomis,
ne žmonių kankintojus kaip Be-1 žada sumalti savo priešą Fi- 
kenis. Publika eidama i kon
certą nori išgirsti dainų ir mu-i 
zikos. o ne vilką bliaunant.

Ten Buvę:

na Karhunsari, o Krunkai- 
|tis šaukia bile vieną vietos 
i Lietuvių su juo persiimti, 
j Viskas tas atsibus atei-

birutės DUONKEPYKLOS nančiam utarninko vakare,
BENDROVES sausio 26 d.. Lietuviu salėj,

Buvo ; 
. kuo- lėn 
gražu '

Palaidotas sausio 16 d.
SLA. 14-tos kuopos narys, 
pa nupirko laidotuvėms 
gėlių vainiką.

Jo žmona mirė 
laiko atgal, dabar liko 
taikų visai našlaičiais.

Mirė Jokimas N elieka, 
kinės narvs. gyvenęs 
27 st.
Paliko našlė moterį .... ..... .... ........

Pereitą nedėldienį garnys at-'fice) ir Animal Protective Lea- 
nešė P. J. Žiurio moteriai diktą 
sūnų. Molina ir sūnūs jaučiasi 
gerai.

apie metai 
keletas

Kudir 
narys, gyvenęs 1432 E 

Mirė pereitą nedėldienį.

Nuo sausio 25 d. ineina ga- 
naujas šunų įstatymas, ir 

visi šunų laikytojai turės turė- 
i ti leidimus nežiūrint kur savo 
I šunis 

Iki 
i nuo.ja 
! Po to 
84.

užlaiko.
tos dienos leidimai kai- 
štinims $1, kalėms $3.

bus už šunis 82. už kales
Taigi pasirūpinkit Įsigyti.

Leidimai galima gauti nauja
me teismo bute (Auditor’s Of-

gite. 1729 Willey avė. šis ofi
sas bus atdaras subatoj po pie
tų iki 6 vai. Nedėlioj nuo 10 
iki 6 vakare. Po to kainos bus

SLA. 11 KP. VAKARAS
Nedėlioj, sausio 24 d.. Lietu

vių salėj rengiama linksmas va
karas SLA. 14-tos kuopos. Bus 
vaidinama trijų veiksmų kome
dija “Audra Giedroje”, prie to 
bus dainos, dainuos p-lė Julė 
Baltrukoniutė.

Programas prasidės nuo 5 v. 
po pietų. Visi rengkites daly
vauti ir turėti gerus laikus.

brangesnė

LYROS CHORO VAKARAS
Nedėlioj', sausio 17 d., teko

būti Lyros Choro koncerte Lie-1 susirinkimas bus sausio 28 d., |nuo8 vai. vakare.
tuvių salėje. Pirmiausia dai- ketvergo vakare. Lietuviu salėj, i Tikintus pasirūpinkit iš- 
navo Lyros Choras po vadoves- nuo 7:30 vai. i, , ,._  __ _. .
te M. Girniaus. Dainos ir mu-i Šiame susirinkime bus ren-l kalno, galinta gauti senoj 11 
zika neblogos, bet choras dai-1 karna direktoriai 1926 metams, naujoj “Dirvos” krautuvė- 
nayo ne kaip, balsai, išskiriant .išduodama.atskaita is 192© me-j ge as Yurgila. pas Gra- 
dvi ar tris ypatas, visai prasti I tų, ir kiti apkalbėjimai. Geis-j ’ 1 /ooao o • •
ir visas choras nėra išlavintas, i tina butų kad visi šėrininkai' kauską (3348 Superior) ir 
Tarpe daininiku nėra jokio su-! ateitų į šį susirinkimą. Kito i kitur.
tarimo. Choras dainavo dviem kvietimo nebus, manome kadi R • •<_:
atvejais, programa pradedant! visi nariai žinos per ši pakvie- s „alėtų e , j
ir baigiant, ir visos dainos ku-jtimą. Valdyba. I daryta ir ‘pigesnių tikietų,
rias choras atrėkė buvo Gir-|

rašytos arba bent jo mu- j
iš ko matyt kad Girnius Į 

chorą turi savo saujoj ir taipgi 
matyt kad Girnius yra saumy- 
lis žmogus. Jam matyt nėra 
gražesnių dainų kaip jo paties 
pagamintos dainos.

Antra dainavo K 
niutė-Januškienėi J 
ri gana

'sausio 26 d., Lietuvių salėj,

Karolis Požėla

niaus 
zika. 
chorą

Į bet jie smarkiai eina, ir to
dėl skubinkitės gauti.

Sprts.

AUTOMOBILIŲ PARODA
Sausio 23 d. prasideda Cle

veland© metinė automobilių pa
roda miesto auditorijoj, kuri 
baigsis sausio 30 d.

Parodoj gros du pirmos rū
šies orkestrai, Benson orkes
tras iš Chicagos ir Carl Rupp 
Hotel Hollendėn orkestras.

Visi muzikantai žada pasi
rodyt su kuo nauju šioje paro-

Vaikų Choras Birutė paaugė-, doje. 
jus skaitlium narių turėjo per
sikelti į ruimingesnį kambarį, paįvairinimai beveik 
būtent Lietuvių svetaine. 683o 'rodos laiką. 
Superior avė., kur ir atsibus Percy 
dainų pamokos nuo 4 iki 5 kas ' kas, kurs groja i; 
subatą. ' ~

Ateinančią subatą, sausio 23 
d., tėvai esat specialiai kviečia
mi atsilankyti kartu su vaiku
čiais pažiūrėti kaip jie širdin
gai darbuojasi. Poni S. Grei- 
čienė, “Birutės” mokytoja, iš- 
klausvs ir peržiūrės kiekvieno 
vaiko balsą kad žinojus kur jįilykų 
priskirti: prie sopranų ar altų.'daug dalykų

Dabar jau “Birutė” yra pra
mokus tris gražias dainas. “Ant 
Kalno Karklai”, “O kai aš”, ir subatoj

Iš “BIRUTĖS

Lankytojams bus parūpinta 
ištisą pu

ta ipgi Vincent H. 
pasižymėjęs vargonin- 

radio stoties 
WEAR, gros milžiniškais audi
torijos vargonais, kurie kainuo
ja $100,000. Jo muzika bus 
kasdien nuo 1 iki 2 ir nuo 7 iki 
8 vakare. Tu orkestrų muzika 
bus nuo 2 iki 5 ir nuo 8 iki 
10:30 vakare.

Daug bus pamokinančių da- 
i parodoje išstatyta. Bus 

ypatingai žingei
džių automobilių industrijoj.

Paroda prasidės nuo pietų 
sausio 23 d., ir tesis

Menkeliu- 
balsą tu- 

gerai išlavintą ir dai- 
_ana puikiai. Buvo iš

šaukta keletą sykių pakartoti. 
Ją galima pagirti.

Trečia dainavo Baukiutė, vie- 
Daina išėjo vidutiniškai, 

nors balsas ir silpnas. Bet pa
gal ypatos silpnumą reikia 
leisti ir už dainą, nes gerai 
nom vietinių mergaičių saly 
ir kiek jos gali mokytis. Ji už
silaikymą scenoje turi gerą.

Sekantis dainavo F. ~ 
vietini:

line.

Clevelande daugybė merginų 
išeina už vyrų peržengdamos js- 

Įtatymus, meluodamos savo me
tus, nes nors visai jaunos, bile 
tik augalotesnės. sakosi esą 21 

j metų, žemiau 21 m. turi gauti 
tėvų sutikimą, kitaip leidimas! ftV rašto Išguldymas 
neišduodama. Temoje: Ev. Šv. Mato 10:7: Eidami

____________ skelbkite ir sakykite: Dangaus Kara
lystė prisiartino.

Nedėlioj 3:00 po pietų 
7017 Superior Ave. 

Kalbūs J. Masloveckas.

Didelis Atidarymas 
Subatoj, Sausiu IB d.

Panzer, 
Jis dainavo prastai, 

ypač labiausia kankino .“Kalvi” 
ir “Stasį” (ši Vanagaičio para-

Penktas dainavo J. Bekenis, 
vietinis. Gal ir ne vietoj butų 
sakyti, bet geriau butų sakyti 
kad tas vyras nedainavo bet 
bliovė. Nesuprantama kodėl 
musų progresistai leidžiasi ant 
tiek save žeminti leisdami tokį 
vyrą kaip Bekenis ant pagrin
dų. Rodos gėda butų nesupras
ti kad tas vyras nebuvo, nėra 
ir nebus dainininku. Kai pra
dėjo bliauti alkano vilko balsu 
net visa publika pradėjo juok- 
‘ is. matėsi net pianistė Italė

Požėlos imtynių tikintai — $2, $1.50, $1. 73c., vaikams 25c. — galima gauti iškalno 
“Dirvos” senoj ir naujoj vietoj (6820 Superior avė.) Gaukit, nereiks eilėj laukti!

Clevelande taipgi yra daug 
atsitikimų kur mergaitės su
laukia kūdikių, šių metų pra
džioj Humane draugija turėjo j 
357 atsitikimus, arba 38 dau-| 
giau negu pep 1925 metus.

BIZNIO PROGOS

CARDINAL FURNITURE CO. 
369-371-375 EAST 156TH STREET 

(Aj’ti Waterloo Road)
GERA PROGA

2 namai del 5 šeimynų, 2 garadžiai, 
I ant E. 31st St. Kaina $7,300, ga
lima pirkti ant’ išmokesčio. Klaus
kite 6201 St. Clair Ave. Telefonas 
Randolph 2435 W.

Jaunamarte Pateko už 
Kunigo Nunuodijimą 
East Liverpool, O. — Tula

18 metų jaunamartė, vos de
šimts dienų 
Christy, 56 
teko bėdon 
nigas mirė.
ta kai prisipažino policijai jog | Saldainių krautuv

PARSIDUODl
8102 Wade Park avė., kampinė deli
katesų keptų daiktų ir krautuve. Ga- 

. rantuoju $400 savaitinio cash biznio,
ištekėjus UŽ Run. j nėra kompeticijos. Gražus 1 kam- 

... „ bariai prie krautuvės. Parsiduos užmetų amžiaus, pa-p]700 verta tlusyk tiek Smulkme- 
kai staiga tas ku- kreipkit pas Zimerman, Notary, 

5907 Scovill avė. (5)
Moteris liko suim----------------------------------------

5907 Scovill avė.
PARSIDUODA

ve ir užkandžiu už
eiga, greta didelės mokyklos. Par
siduoda arba mainais ant namo. — 
1446 E. 57 Street, arti White avė.

ji įdavė savo vyrui tris dožas 
nuodu su vandeniu. Ji sako da
vus dėlto kad vyras prašęs, ka
da jį užpuolė staigus vidurių 
nevirškinimas. . ne$zas-’ 1T‘“ilyTe-'$6200. Dalis įmokėti. Čia 

Susekta kad kitas jos vyras j kinis.
. J. H. BUHR

irgi buvo staiga miręs. Ji bu-j 716 Guradian Building 
vo vedus su keturiais pirm šito. I_______  __ -----------

parsiduoda namas
G kambarių namas ant Ruseli Road. 

Dideli kambariai, akmens stogas, 
Kaina tik 
Keras pir-

Main 2354

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

Sausio 23 d., bus specialiaj.nuipažiųtos 
kainos ant visų musų prekių.

3 šmotų French Walnut miegkambario 
rakandai $145.00 vertės atidarymo sa
vaitėje tiktai........ .. ........ ....... . _ $72.s°

■3 šmotų vieškambario Tocquard velour 
reguliarės vertės $195.00, laike atida
rymo savaitės_____________  $92-50
8 šmotų valgomo kambario setas Ame
rican Walnut, $155 vertės, 
rymo savaitės _______ ___
Anikštais kotais Lempos, 
$ 1 1 vertės, laike atidarymo

laike atida-

su VISKUO,

BIBLIJA ATMESTA
KAMPA

Į

Columbus. — Ohio valstijos 
atstovų bute ku klukseriai nori 
pravaryti bilių kad butų Įvesta 
mokyklose verstinas biblijos 
skaitymas. Bet nekurtose val
stijos srityse yra krizis su mo
kyklomis, 
ko veikt ir 
pirmiausia
simas kur gauti pinigų mokyk
loms. Todėl biblijos klausimas 
atmesta, o imtasi svarstymas 
pertvarkymo taksų.

mokyklos neturi iš 
stovi uždarytos, kad 
reikia išrišti klau-

BUČERNĖ IR GROSERNĖ PARSI
DUODA

I.abai geroj Lietuvių apgyvento] vie
toj už prieinamą kainą. Biznio da
ro tiuo 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 gyventi. Parsiduos 
pigiai. Smulkmenų klauskit pas— 
Zimerman, Notary, 5907 Scovill ave
nue. (4)

PARSIDUODA
8 kambarių pavienis namas, už

baigtas trecias aukštas; yra gara- 
džius. Parduoda savininkas, 1420 
E. 88th st. Phone Garf. 1729-R.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus f 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.Marion. O., patraukta atsa
komybėn du vyrai kurie apsi
mainė pačiom. Jie turėjo šei
mynas pirm apsimainymo.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

DYKAI DOVANOS DUODAMA VISIEMS 
ATIDARYMO SAVAITĖJE.

Mes parduodame už pinigus ir lengvu išmokėjimu.
Atdara vakarais iki 9 valandai.

UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllllItllllllilllillilllKII  ~ 
= Prospect 2420 Central 1766 =
| THE F. V7. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuo jam, išleidžiant ir sukraunam. |
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohi«. Š
.lllllllllllllllllllllllllll»l!lllllllllllillllllllllllllllllllllllillll|llllll!llllllllllllilllll!lllll<?

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialist*, e na 

prie kokių neiilavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriui ne- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad Jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lįęos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusą ligos prieiaet, 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėju^lus • 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijusio I

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojoee — negadinkit ilgiau laiko ir noaifcvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu eąžirda- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
OCac valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 8 Uri I vairas*. 

Nedėldianiais aao lt iki L

kaluo.se


gįlllllliuillllllllllllllllllllllliiililliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliillllllllllllllllllllllllllllllillll^

LINAI LABAI ATPIGĘ

pa- 
dali
va-

tarp

for BILIOUSNESS
Imk BEECHAM’S

PILLS nuo vidurių ir ’

gerų 
iki 

pat

ARBATOS VIETOJ
Šilalės miestelyj 

npsk.) pastaru laiku 
arbatinės. Pono A.

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

DEGTINE 
(Tauragės 
yra kelios 
U. arbati

nėj turgadieniais žmoneliai lin
ksmai sau laiką praleidžia vai- 
šindamies degtinėle vietoj ar
batos. Antram to paties namo 
aukšte gyvena policija. “L.”

'lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllT
GĄSDINA VILNIEČIUS

ŠAULIAIS

PO LIETUVĄPASIDAIRIUS
Kaunas. — Vilniaus Lenkų 

spauda nesiliauja skleidus įvai
rių nesąmonių apie tariamus 
Lietuvos šaulių pasiruošimus 
kariauti.

“Dziennik Wilenski” paleido 
naują sensaciją kad Kaišedory- 
se įsteigta centralinis “Vilniaus 
bankas”. Banko akcininkai esą 
šaulių organizacijjos nariai. 
Banko kapitalas siekiąs 200,- 
000 litų, kuriuos iš dalies 
skolinus valstybė, kitą gi 
sudariusius aukos Vilniui 
duoti. Banko uždavinis
kita ko esąs -finansuoti gink
luotus šaulių puolimus, pirkti 
ginklus ir amuniciją. Bankas 
pavadintas “Vilniaus banku” 
kad savo pavadinimu primintų 
jog turįs tikslo vaduoti Vilnių.

Gi ištikrųjų jokio “Vilniaus 
Banko” ar net įstaigos su pa
našių pavadinimu Kaišėdoryse 
nėra. “L.”

SKOLA BE GRĄŽINIMO
Kazlų-Rudos nuovados taikos 

teisėjas sprendė Zakčiorytės- 
Karčiauskienės bylą. Ji buvo 
kaltinama už įvairiais budais 
apgaudinėjimą žmonių. Kar
čiauskienė viakščiojo po žmo
nes, užeidama daugiausia pas 
inteligentus pasisakydavo esan
ti Gustaitytė. Ji esą gerai pa
žįstanti šeimininko gimines ir 
net draugus ir tikrai išpasako
davo visų pavardes. Po tokios 
įžangos pasisakydavo kad ją iš
tikus nelaimė ir del to prašanti 
laikinai paskoilnti pinigų.

Ji moka taip gražiai kalbėti 
kad jos prašymas šeimininką 
beveik visuomet įtikindavo, ir 
ji gaudavo ko prašo.

Nesenai ji sutikus vieną mo
kytoją prašė “paskolinti” pini
gų, ir nors savo artimą pažin
tį labai gerai įrodė, be pinigų 
vis dėlto mokytojas nedavė. Ta
da ji dar kartą užėjo pas mo
kytoją j namus. Bet šis buvo 
sužinojęs kad prieš kiek laiko 
jai buvo “paskolinęs” vienas 
jo draugas. Kai tik ji išėjo be 
naudos, tuoj mokytojas į poli
ciją, 
tuota. 
kienė
bus jau buvo du 
bausta ir dabar 
prie iškalėtų iki 
savaičių pridėjo da 
tęs.

NUBAUDĖ 1918 METŲ PLĖ
ŠIKŲ GAUJOS DALYVIUS 
1918 m. rugpjūčio mėn. Pil

viškių v., Bagotosios k., nežino
mi piktadariai nakties metu Įsi
veržė pas gyventoją M. 
žuvienę ir išplėšę 4600 
nų vertės įvairių daiktų 

Tais pat metais rugp.
Vėdarų k., Barzdų v. Vinco Ab- 
raičio namus užpuolė ginkluoti 
piktadariai ir žiauriai kankin
dami V. Abraitį reikalavo 8000 
auksinų. Tos pačios dienos na
ktį tie patįs plėšikai Užpuolė A. 
Puskunigį ir įvairiai jį kankin-

Krau- 
auksi- 
dingo. 
15 d.

f

DIRVA

darni (degino padus, badė ku
na) reikalavo pinigu.

Tos gaujos dalyvis, kaip vė
liau pripažinta, Vokiečiu belais
vis Mikas Bespolovas savo lai
ku buvo pasodintas Mariampo-

Sumažink
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

Vilkaviškis. — 1924 metais 
šios apielinkės ūkininkams ku
rie daug užaugino linų teko pa
sipelnyti, nes centneriui
mintų linų pirkliai mokėjo 
100 litų. Dabar už tokius 
linus moka tik iki 30 litų.

Daug linų ūkininkai pradėjo 
pardavinėti nemintų. Už juos 
moka tik iki 14 litų. “L.”

MIRIMŲ IR GIMIMŲ STA- J 
TIKA

Centralinio statistikos biuro 
žiniomis per devynis 1925 me
tų mėnesius Lietuvoje buvo 
49,126 gimimai ir 28,194 miri-j 
mai.

1924 metais per tą pat laiką 
buvo 47,531 gilinimas ir 26,448 
mirimai.

Per 1925 metų devynis mė
nesius kūdikių iki vienų metų 
amžiaus mirė 9,313, tuo tarpu 
kai per 1924 metų tą pat laiką 
mirė 8,215 kūdikių.

Per 1925 metų devynis mė
nesius buvo 13,494 vedybos, gi 
1924 metais jų buvo 13,917.

“L.”

KAIP VYKDOMA ŽEMĖS 
REFORMA

Dabar daroma žemės refor
ma skuba daug kas pasinaudo
ti. Gauna žemės ne tik nauja
kuriai, mažažemiai, bet ir drau
gijoj ir savivaldybės. Kai kas 
net perdidelį apetitą parodo. 
Šiaulių apskrities savivaldybe 
gavo du dvarų centru. Šiaulių 
miesto savivaldybe pasijuto ne
patenkinta kai jai žemės Re
formos valdyba paskyrė tik 50 
ha vietoj esamų tame dvare iš 
kur skyrė 80 ha. Be to nusi
skundžiama kad atskirta dalis 
su geriausiais trobesiais atiduo
dama Šiaulių karo komendantui 
Maj. šepečiui. “L.”

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

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

Better than a Mustard Plaster

kuris kalėjime mirė. Bespo
lovas pripažintas kaipo gaujos 
dalyvis ir Mariampolės apygar
dos teismas nubaudė jį dešimts

les kafėjiman, kur jis išpasako
jo kalėjimo draugui Jonui Gru- 
dzinskui savo gyvenimą ir san
tykius su paminėtais plėšimo 
žygiais. Grųdzinskis nenutylė
jo. Bet teisme kaltinamas Bes
polovas neprisipažino, aiškinda
mas kad apie plėšimus negalė
jęs pasakoti, nes kameroj buvo 
nuolatos apie 30 kalinių.

Tačiau liudininkų parody
mais paaiškėjo kad plėšime be 
Bespolovo dalyvavo ir Demikis,

7 '
metų sunkių darbų kalėjimo, 
bet, remiantis amnestijos Įsta- 

itymu, bausmė sumažinta iki še- 
I šių metų astuonių mėn. “L.”

Jeigu Aš Vėl 
Bučiau 21

Ą PIE 65 metų žmogus, kuris dir
bo nuo pat vaikystes dieni] ir 

vis lures dirbti tolei kolei bus gy
vas, sako:

$1 iki .$25.

teismo 
kart u 

dvieju

“Skolintoja” buvo areš-
Pasirodė kad Karčiaus- 

pirmiau už panašius dar- 
kartu 
trečiu

teismo

9

Babies It

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.

Icveland. Ohio 
anion, Ohio

DABAR 21 RICHMAN 
KRAUTUVĖ

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

f X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 
E Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamu Europos Klinikose 
— Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
= metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų x davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
~ ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, c: Quartz. Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- 
” rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- 
E: spręsti tikra jūsų ligos priežastį.
~ “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 
E lio, be pjaustymu ir h*» jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
E Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo.
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Ncnustokit 
E Vilties, Ateikit Pas Mane ’. Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku- 
~ rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa
ss daryt ir jums. Per pratilus penkiolika metų aš leidau serumus 
E tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- 
E rus Gt‘6 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- 
X doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
E »šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 
E Yra moteriškos slauges pasitarnavimuL
E -----Mes Kalbame Lietuviškai-----

| Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
= 1 (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel)
= Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedčliomis 10 ryte iki L
i?. i niiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiii ... .............. m.........limn......... ........................miiiiiiiiiit?
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Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Mrs. Winslow*® 
Syrup

BEECHAM’S 
PIŲLS

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

Wet 
AutarStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJASI VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti i 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui- |i 
kų spalvuotą paveiksią dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Pa veikslams Rėmai Puse Kainos.

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

PRATĘSIMAS 
TELEFONO YRA 

TIKRU PATOGUMU
Pasitaiko turėt sve

čių, ir reikalingas tele- 
fonavimas galima at
likt privatiškai pratęs
tu telefonu. Juo leng
viau 'pašaukti arba at
sakyti nakties laiku, 
pasinaudojant specia
liu tolimų sričių- šauki
mo numažintomis kai
nomis vėlyvam laike 
naktį, ir nereikia išeit 
iš kambario, nekalbant 
jau apie kitus vėlyvus 
šaukimus.

‘’Aš dabar suprantu kad nei vie
nas žmogus nėra tikrai laisvas iki 
jis nėra nepriklausomas finansiš
kai. Jeigu aš vėl bučiau jaunas, 
su viso gyvenimo darbu priešaky
je savęs, aš priimčiau taisyklę 
“taupymo centų” anksti savo gy
venime, ir to laikyčiaus visomis 
išgalėmis iki turėčiau susidėjęs at
sargos dali.”

Incorporated 184d

<5octetg Wfavmgs
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk tauD.vmus į taupymu banką .

The Ohio Bell 
Telephone Company

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

Prie to turi upinių ir malt pasidarymui gardžios namines giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per- 

patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos.

6401-5 Superior Avenue

Aiškios, lyros, 'Svei
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana. 
Murine Valo, Palengvina, 

s? ~ gaivina ir Nepavojingas.
§ S Jis ^ums patiks-S U uC t Knygelė “Akiu Užžiura” arba 

Mui-ineCo.,Dpt.H.S.,9B.oiiioSt.,ChiaiR.-> - “.Akiu Grožė“ Dykai.
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TIESIOG IŠ MUSU DIRBTUVĖS 
JUMS DĖVĖTI

75c APDARYTA

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

DIRVA”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

4 O O 4 o o o4 o4 o o4 o

Marion, Ohio 
Akron. Ohio 
Lansing, Mich. 
Toledo, Ohio 
Mansfield, Ohio 
Erie. Pa.
Pittsburgh, Pa. 
Lima, Ohio 
Zanesville, Ohio 
Lorain, Ohio 
Youngstown, Ohio 
.Jamestown, N. Y. 
Minneapolis, Minn. 
Indianapolis, Ind.
Cincinnati, Ohio 
Hamilton, Ohio 
St. Paul, Minn. 
Mt. Vernon, Ohio

Agentai Vis

Mes uždarom 
Subatomis 
vakarais 

nuo 6 vai.

Richman’s Kelines po $3, <$4, $5, ir $6 jums 
būtinai reikia matyti kad galėtumėt apspręsti jų 
vertę. Jus gausit geriausią ir tvirčiausią materi
ją už kiekvieną dolarj kuri praleisit. Niekad pirm 
šio atsilikimo mes neturėjom geresnio parinkimo 
meterijų ir stilių. Richman’s Kelinės yra gerai 
padarytos ir pritiks ant jūsų iki didžiausio pasi
tenkinimo. i

Patartina kad jus pirktumėt savo overkotą, 
siutą ir kelines tiesiog iš siuvyklos kur sutaupy
sit tarpininko pelną sau ir prekiauki! tiktai su 
Richman Aros. Co. Ta yra svarbiausia priežastis 
kode! jus gaunat geriausią vertybę už mažiausias 
kainas.

Įsteigta Clevelande 1879

The Richman Bros. Co.
’Prcepęci. Avenue, kampas Ontario,

Tiktai viena
Musų 

Krautuve 
Clevelande



VIETINĖS ŽINIOS ANT P. 6

Gvvuoja ant

7002-4 SUPERIOR AVĖ
Kampas GIDDINGS ROAD 
Dvidešimts Penki Metai

te

The Spaoye & Reich Co
Gvvuoja ant

7002-4 SUPERIOR AVE
Kampas GIDDINGS ROAD
Dvidešimts Penki Metai

rieš4nventorinis Išpardavimas 
Vertos Vyrų i Vaiky Drapanų, Kepurių ir Smulkmenų Persiduos už Tokią Kainą 

Kuri Jus Nustebins!
Sensacinis ir Priverstinas Aptuštinimas Krautuves

Nepaisant Pelnų ir Senų Kainų. Vienatinė Svarbiausia Mintis yra Išparduoti Prekes. Musų Prekių Sandėlis yra žymiai perdidelis. Kiekvienas skyrius yra užvers
tas dideliu perviršium Prekių, ir kad greitai jas Apvalius pirm Musų Vasario 1 d. Inventoriaus, mes žymiai Numušėme Kainas — Duodame Nesulyginamos Vertės 
Nupigintomis kainomis — Pirkėjai Sutaupys nuo 25 iki 50 nuošimčių ar daugiau. ATEIKIT IR PERSITIKRINKIT!

Išpardavimas Prasidės Sausio 21, Baigsis Statoj, Sausio 30 d
smassros

9=Didelės Pardavimo Dienos-9 APMAŽIN1MUI MUSŲ PREKIŲ PIRM 
VASARIO INVENTORIAUS 9-DideIes Pardavimo Dienos-9

KOŽNAS VYRAS PRIVALO PASINAUDOT ŠIUO DIDŽIU IŠPARDAVIMU

Vyriški Paredin.ai Marškiniai _ 
Su to nuties audimo kąlnieriais ir be kalnierių. 
vu, vertė iki $2.00. Prieš-Inventoriaus kaina

___ 89c
Visokiu inie- 
............’. .89c.

< Vyriški Union Apatiniai________$1.39
į Stori megstiniai Inian Siutai balti, ilgos rankovės ir iki pėdų 
•J blauzdos. Regijliariai $2. Pr:eš-!r.Ventoriaus Kaina.... ¥1.39

į Vyriškos $1.65 Pajamos
? Dūmot “’Irmclir I r i-,i .Naktiniai) si
5 no platumo. Prieš-Invcntoriaus kaina

•I Vyriškos $1 ir $1.25 Pančiakos__ 79c
į Vilko ir Vilnos Pančiakos, geras rinkinis Įvairiu pavyzdžių., 2
\ už $1.59 PHoš-Invcntorlaus kaina ...................................... 79c

_____ $1.09 
šilkinėm sagtim, pil- 
_______________ $1.09

Vaikų 98c Bliuskos__ __________ 69c
Geros rūšie s perkelio, su lialaįeriukais. Micros 8 iki 16.
Prieš-Invent orinė kaina ........ *................................................... 69c

Vaikų Žaidimo Siutai___________ 69c
Klyiki ir Mėlynais ir Balutis bryžiais. Reguliariai $1 vertės.
Pr*cš-!nvont<>rinė kaina ..............................................................69c

;I Vyriški Megstiniai Apatiniai_____ 48c
•! ARBA KELINĖS. ?<Tažo< mieras tiktai, biskį sutepta. SI 00 
į vertės. Prieš-Invcntorinė kaina .......................................... 18c

> Vyriški Gražus Marškiniai ____  $1.39
Ji Plono perkelio ir Madras, tu kalnieriukais ir be. Reguliarčs 
■J vertės $1.95 iki $2.42. 3 už $4.00. ..

į Vaikų Trumpos Kelnaitės------------79c
į Geriausios \ nikams kašmerinūs kelnaitės. Visokiu mieru, ver- 
į tos $1.75 Prieš-Inventorinč kaina ..........................................79c

Vyriškos $4 Vertes Kelines____ $2.69
Tiktai apie 200 poru turime š:ame skyriuje, yra vilnoniu ir 
kitok'u. Vertės iki Š4. Prieš-Inventorinč kaina ...............$2.69

Vyru ir Vaiku 50c vertės Odinis Sporto Diržai
29 c

Vyriškos 25c Garantuotos Lisle Pančiakos
17c

Vyriškos 75c Lisle Petnešos

50c Šilkiniai Sportiški Skersiniai Kaklaraišiai
25c

Vaiku 35e Geros Juodos Pančiakos
18c

3 Poros už 50c

Vaikų Vilnoniai
MACKINAWS

Dideliais langais margo audinį $10.00 vertės I 
Pricš-Invcntorinio Išpardavimo kaina

$4.99

VYRIŠKI OVERKOTAI
Daugybė Juodu Chesterfield Modelio Overkotų maišytų mie

ru. Vertės iki $25
$9.75

VYRIŠKI OVERKOTAI
UL termite Modelio OvcVkotai šviesių ir tamsių spalvų. Ver-

VYRIŠKI OVERKOTAI
torettes vienodos materijos ir gražios languotos.

?18-75
VYRIŠKI OVERKOTAI

Visuos? paskiausiuose modeliuose ir išdirbinio. Vertės iki 
$45.00

W75
VYRIŠKI LENGVI PLOŠČ1A1

Vyriški $25.00 Viršutiniai Lengvi Ploščiai daugybėj Įvairių 
pavyzdžiu ir spalvų. Pardavimo kaina

$1 y.50
VYRIŠKI LIETAUS PLOŠČIAI

Vyriški $7.50 Lietaus Ploščiai su Užverčiamu kalnierium, su 
diržu aplinkui. Pardavimo kaina

Prieš-Inventorinis Išpardavimas
VAIKU OVERKOTŲ

Micros 3 iki 17 .notų amžiaus* visokių stilių ir darbo 
ertos. Išpardavimo kaina

’ $5.95

$10.00 Vergės. Išpardavimo kaina
$6.95

$12.50 ir $13.50 Vertės. Pardavimo Kaina
$8.95

$15 00 ir $16.50 vertės. Pardavimo kaina
$10.95

Pardavimo kaina
$13.95

Vvriški $5.00 ir $6.00
LUMBER ŽAKIETAI

Stori Lumber Jack Flaneliniai Marškiniai,, gražiu languotu' 
marginiu audimas.

$3.89

JAUNU VAIKINU SIUTAI
Daugelis gražiu Jauniems Vaikinams siutų, micros 34 iki 

Vertes iki $25.00
$12.75 

37.

1 IR 2 KELINĖM SIUTAI
Vyriški ir Jauniems Vaikinams gražus siutai su 1 ir 2 keli

nėm. Vertės Iki $27.50

»1675
Vyru

1 IR 2 KELINĖM SIUTAI 
ir Jauniems Vaikinams su 1 ir 2 kelinėm. C 

tai. Vertes iki $35.00 

$21-75
1 IR 2 KELINĖM SIUTAI

Vyrų :.r Jauniems Vaikinams 1 ir 2 kelinėm gražus Siutai. 
Vertės iki $45.00

«28-75
RŪKYMUI ŽAKIETAI

Rūkymui Žaketai, išbaigimui jų, vertės $7.50 iki $10 
atiduodame už $4.95

$4.95

VYRIŠKOS MINKŠTOS SKRYBĖLĖS 
Vyriško*- Minkštos Skrybėlės, maišytu mieru, daugiausia žal

svos spalvos: buvo $3 ir $4 vertės 
$ .00

Prieš-Inventorinis Išpardavimas 
VAIKU SIUTŲ

Mieros 8 iki 18 metų amžiaus.
58 50 Siutai. šiame išpardavime. tiktai

$5.95
.'<10 00 Siutai Šiame išpardavime tiktai

$6.95
$l°50 i ir $13.50 Siutai, šiame išpardavime tiktai

$8.95
$1:5.00 ;r $16..50 Siutai. Šiame išpardavime tiktai

$11.95
$20.00 Siutai šiame išpardavime tiktai

$14.95

Vaiku 86.50 ir $7.50
BLUE ŠERGE SIUTAI

Vilnoniai, Oliver Twist ir Middy stilių, mieros 3 iki 8.
Prieš-Inventorinio Išpardavimo kaitra

$g.69

Apatiniai Marškiniai ar Kelines _•_< 79č 
Vyriški dviejų šmotų megstiniai apatiniai, marškiniai arba 
kelinžs. vertės $100 Prieš-Inventorinč kaina...................... 79c

Vyriškos Vatinės Pančiakos____ 9c
Reguliarės 20 centų pančiakos juodos ir kitokiose spalvose. 
Prieš-Inventorinč kaina ......................  9c

Megstiniai Šilkiniai Kaklaraikščiai _ _ 29c 
504 Fil er šilko MEGSTINIAI I^KOlITaIKSčIAI. Daugybė 
visokiu pavyzdžiu. Prieš-Inventorinč kaina .......................... 29c

2 UŽ 50c

Flaneliniai Marškiniai ___________ 69c
Vyriški Domet Planelio Marškiniai su kalnierium. Khaki ir 
pilki vertės $1.25. Prieš-Inventorinų kaina ..................... .69c

$1.65 Vertės Tim’s Kepurės ____ $1.05
VYRAMS ir VAIKAMS. Reguliarė $1.50 ir $1.65 vertė, dau- 
gęlyj spalvų. Prieš-Inventorinė kaina .........    $1.05

Vyriškos ir Vaikų Kepurs__ 1___88c
Su arba le užsiūtų kailiukų. Geros vertės, reguliarė kaina 
$1.50. Prieš-Inventorinč kaina ................................................. 88c

Vyriški Union Siutai_____________ 97c
Vyriški Vata velti apatiniai union siutai, Ecru su ilgom ran
kovėm 51.50 vertės. l’rieJ-Inventorinė kaina ...................... 79c

Vyriški ir Vaikų Marškiniai____ $1.69
Vyriški ii' Vaikų $2.45 iki $3 00 margi stori viršutiniai lumber 
žakdtai. megstos apačios. Prieš-Inventorinč kaina .... $1.69

Kašmeriniai Šalikai ___________tS&c
Daugybė gražiu languotų $1.50 iki $2.00 vertės kašmerinių 
šalikų. Prieš-lnventvrinč kaina ...........  89c

_r 98c
Vertės iki 
........ 98c

s
Vyriškos $2.50 Pirštines_____
Sunde ir Rusvos Odos Pirštinės. Alaišytų mieru. 
;2.50. Prieš-Inventorinč kaina1 ...........................

Vaiku Ace Knit Kepurės
39c

Vyriškos 75c Vilnonės Kašmero Pančiakos 
(Cashmere Interwoven darbo) 

55c . y . t >. / ; ■
Tikros Odinės Pirštinės

79c
Šmotų Flanelinės Pajamos

98c

Vyriškos $2

Vaiku $1.50 2

Vyriški 31.25 Mėlyni Unijos Darbo Overalls 
arba Žakietai 

95c

Vvriški ir Vaikams
SWEATERIAI

LAIKE ŠIO IŠPARDAVIMO NUMAŽINTA ANT

25%
Numušta nuo Reguliarių Kainų

Krautuvė bus atdara
Kiekvieną Vakarą

Iki 8 Valandai 
Subatoj atdara iki 10:30 vai.

The Spanye & Reich Co
70 02-7004 SUPERIOR AVENUE CORNER OF GIDDINGS ROAD

Delei Didelio Prekių Nupiginimo, Lai
ke šio Išpardavimo Nebus Duodama 

Štampai nei Iškeičiama Štampų
Knygelės •

ęWA^W.W.%V.W.WW


