
•'DIRVA1 SAVAITINIS LAIKRASTIS j
Leidžia kas savaitė CIcvelande, Ohio

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose..................... $2.00
Kanadoje ir Meksikoje.................... 2.50
Lietuvoje ir kitur............................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirašy-
mo, ne nuo Nauji) Metų, ir mokasi iškalno.

Apgarsinimų kainų klauskit laišku.

"D IR V A”
3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 5
Entered as Second-Class matter December 6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, SAUSIS-JAN. 29, 192G

Daktaras Supjaustė RUSIJOJ KOMUNIS- STATO AUKŠČIAUSI 
TAI NYKSTA BUDINKĄ

Savo Mylimąją
Maskvos, 
vykstan- 
1925) R. 
į tarybas

SUPJAUSTĖ MERGINĄ IR IŠVEŽĖ PASLĖP- Žmogus Egipte Gyveno 
jau 100,000 m. AtgalTI. BET LAVONAS ATRASTA.

Papildė Žmogžudystę Norėdamas Atsikratyti 
kad Nesužinotų Jo Šeimyna.

Eltos pranešimu iš 
ikišioliniais daviniais, 
čiuos šių metų (dar 
S. F. S. R. rinkiniuose 

i

praeina mažiau komunistu.
“Izvestija” žiniomis, iki gr. 

1G d. išrinktų tarpe į valsčių 
suvažiavimus yra 11.4 nnoš.l 
komunistų partijos narių ir 
kandidatų, tuo tarpu kai per
nai praėjo 13.1 nuoš. Į valsčių 
vykdomuosius komitętus vieton

New Yorke, ant Broadway, 
tarpe 122 ir 123 gatvių pradėta 
statyti budinkas buris bus au
kščiausias visame pasaulj’je,: 
bus 65 gyvenimų. 800 pėdų au-! 
kščio, arba astuonios pėdos “Lietuvos 
daugiau negu Woolworth bu
dinkas.

Budinkas bus Krikščionių-
Misijonierių naudai, lures ho-j Nuskendo daug žmonių ir gy\li
telį, bažnyčią, ligonbutį ir ban-1 liu. Tauragė apsemta, be e!ek- 
ką. Budavoja Oscar E. Kon- (ros.
kle, atsidėkojimui kad pagijo jo 
sūnus.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANKLIAKASIŲ STREIKAS
Philadelphijoj buvo bandyta 

pradėti kitą konferencijų apta
rimui užbaigimo streiko, bet ji 
iširo, nes kasyklų operatoriai 
nepriėmė pasiūlymų kuriais ta 
konferencija šaukta.

Amerikos kalėji- 
(Ossing, N: Y.), 
ypatingas darbi- 
darbas buvo žu-'mirti

Iš garsaus 
mo Sing Sing 
atsistatydino 
ninkas, kurio
dyti mirtin pamesrktus kali
nius. Jis už kiekvieną nužudo-

skaitytojai
SU... $2.00 

arjfA-.I ■ • ■ • 2.5o
Ties.... 3.00

J Advertising rates '!',ntion
3 “Dl R/Vi1 pilni>
j[ 0352 Superior Ave. tisiemand, Ohio
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Dideli Tvanai
Lietuvoj ė

Žinios'
praneša:

Žemaitiją paskendus vande
nyj. Nunešta daugybė tiltų.

Dr. James H. Breasted, pa-
j^^ižymus Ghicagos Universiteto

j archeologas, padare atradimus I pernykščių 32.2 nuoš. šįmet iš- 
i kurie privedė jį prie išvados1 rinkta 33.6 nuoš. komunistų, 
jog žmogus gyveno ir veik? užtat komunistų jaunuomenės

su-SUIMTAS UŽ MERGL EFripte jau paleolitiškoj gady- sąjungos narių iŠ 52.9 nuo:
NOS NUŽUDYMĄ

Philadelphia, 
savaitę netoli 
krūmuose rasta 
nas be kojų ir 
kelių dienų susekta kas ji tokia 
ir prieita prie to kas ją suka
pojo.

Sausio 25 <1. suimta tūlas D.
L. Marshall, chiropraktikas, ku
ris prisipažino jog jis supjaus
tė merginos lavoną iš baimės

i kad jam nepultų kaltė už jos 
nes. anot jo pasakos, ta 

mergina atėjus i jo ofisą nusi- 
nuedijo. Jis pasakojo policijai

sausio 5 d. miesčio ir apiclunkės gyventojai 
ir ūkininkai taipgi nukentėjo 
apsemti.; jų jaujas ir javų svir
nus, kame grudai ir pašaras su
šlapo; bet to visos tvoros, mal
kos nunešta. Geležinkelio me
dinis tiltas statytas per Bartu
vos

'potvinio metu 
tas pavojuje. 
Nepereiną, tik 
viri per tiltą

Potvinis taip nnl priverto už
daryti Alytaus I ;ltą per Nemu
ną ir nutraukti susisiekimą A- 

Sakomas til- 
nuo sausio

Luobos santaką didžio 
orinti. Til- 

Traukiniai ne
privažiavę kelei- 
prsikeičia.

Gavome žinių kad Žemaitija 
paskendus vandenyje. Visos 
upės išsiliejo ii 
tojai daugelyj 
r.iicsi nuo 
dangčių.

Išardyta

Fordo Orlaiviai Vežios 
Pasta

vietų gclbėd?.- 
vandens sulipo antmažėjo iki 1.5 huoš.

I apskričių miestų tarybas 
pernai buvo išrinkta 48.7 nuoš. 
komunistų ir 8.3 nuoš. komu- 

o jų amžius buvo toks kad pri-jniftų jaunuomenes sąjungos 
gundė Breastcdą imtis toliau narių, tuo tarpu šįmet šio skai-, 
tyrinėti urvuose Miliaus išra-! sumažėjo iki 49.3 ir iki 1.5 | 
dimui kaip senai gyveno ir ant nuošimčių, 
kiek buvo išsivystęs pre-istori-, Miestų tarybose 
škas Egipto žmogus. 'skaičius iš 10.2 nuoš.

Suskirstant tuos titnago ra-j iki 12.1 nuoš. 
dinius ir sulyginant su ntradi- j 
mais Europos archeologų, pasi- į tarybas atrodo taip: pernai bu 
rodė jog tie paėjo iš paleolitiš- (vo 
kos gadynės, o tai reiškia la-,m 
bai tolimos ir tik ką prasidėjo-!-.G ntioš. padidėjo iki 5.5 nuoš.: 
sios žmogui vystytis gadynės, j Taigi komunizmas palengva, 
Egipte i;- Europoj rasti titnago i pradeda neteldų >a.yo galės. j 
daiktai panašumu rodo 
daug tą patį amžių.

ne,j nuo 50,000 iki 100,000 ine-

Pa. — Pereitą
Atradimai yra šmotai titna-Philadelphijos I

go aptašyti primitivio žmogaus,merginos lavo- 
he galvos. Po

Fordas pasirašė kontraktą su 
pašto ■ valdyba vežiojimui orlai
viais pašto tarp Clevelando ir 
Detroito.

Fordo orlaiviais taipgi vežios 
I paštą tarp Detroito ir Chiea- 

intel'gentų "oS. šitie du pašto keliai yra 
padidėjo [Pirmutiniai kuriuos valdžia Įs

ileido po kontraktu. Kitus
Rinkimai į gubernijos miestų Hll|s Gar operuoja pati valdžia 

savo orlaiviais.
61.3 nuoš. komunistų, 19251 
55.G nuoš. Intelegintų iš

rną žmogų gaudavo po .f 130.00. kad ji atėmė sau gyvas! i delei
Savo tarnystes laiku'jis nužudė meiliško nepasisekimo su tulu
110 ypatų, už ką gavo $18,200.1 darbdaviu.

Pelningas darbas, bet mažai Kada lavonas rasta, jieškant 
yra norinčių jį dirbt.i kitų kūno dalių atrasta kojos.

Galva rasta trimis dienomis vė. 
;.... t po gelžkelio tiltu.

Marshall’ą toliau tardant jis 
prisipažino kad jis pats turėjo 
su ta mergina prietikių ir bijo
jo kad nesužinotu jo šeimyna 
kuomet mergina pradėjo jam 
grasinti ir kerštauti.

Pc merginos mirties, pasako
jo Marshall, jis išlaikė kūną 
save ofise per naktį, paskui ry
te atėjęs paėmęs nupjovė galva! 
ir rankas, o vakare tą diena 
išmėtė atskirtas dalis kur tik 
geriausia galėjo. Galvą buvo 
užmiršęs sykiu išgabenti, taigi 
ją šnešė sekantį rytą. Kruvi
ną savo grindų patiesalą sude
gino dar sekančią dieną, sykiu 
su daiktais kokie prigulėjo tai 
merginai.

maz-

ir nunešti dideli til- i 
tai — šakių per šešuvą upę.!
Pajūrio per 
šalt un;
meną,

Sovietu valdžia užsisakė iš I 
„ , ___ , . hauFordo dirbtuvių 
rių. Traktoriai 
kurie duota ant devynių mėne
sių kredito. Ąr vėl bolševikai 
nepakels revoliuciją ir neatsi-j 
sakys Fordui skolą mokėti?

12.000 trakto-!
jau pasiusta.

Clevelande viena didelė ce
mento kompanija pavasari pra
dės statyti $2,000,000 cemento 
dirbtuves, kuriose ras darbo ne
mažai darbininkų.

Sakoma kad ir kita cemento 
išdirbystė planuoja statyt to
kias pat dirbtuves šiame mies-‘ 
te.

Buick automobilių kompani
ja paskyrė $2,000.000 padidini 
mui savo ištaigų ir rengiasi iš
dirbti po 1,200 automobilių į 
dieną. Turkijoj Svetimšaliai

Apvaržyti
Konstantinopolis. — Vidaus

tvirtėja reikaiavi- reikalų ministeris uždraudė ki
tų šalių piliečiams užsiimti ne- 
kuriais darbais Turkijoje. Gy
dytojais. advokatais, vaistinin
kais, destistais tegali būti tik 
Turkai. Kurie svetimšaliai iki 
šiolei tuo užsiėmė su valdžios 
leidimais, nebus to naujo įsa
kymo paliesti.

ypatingai amatnin-

Clevelando industrijose mo
terų darbininkių reikalavimai 
mažinusi i 
mai vyrų, 
kų.

Kuboj norima įvesti įstaty
mas kad visuose darbuose pir
miau butų imama tik vietiniai 
savi žmonės, o paskui ateiviai. 
Reikalaujama kad 75 nuošim
čiai darbininkų visose Kubos 
industrijose butų savi.

Amerikos automobilių vaiz
bos butas paskyrė c\ešimts mi
lijonų dolarių kovai su 
monopoliu kad Amerika 
gauti prieinama kaina 
gumo medegos.

Anglijoj darbininkai 
lauja kad kasyklos, elektra irlupelyj matę Puškino galvą, ir 
kiti dalykai gaminami su angli-!del to tas vanduo esąs stebuk- 
mi butų paimta į valstybės ran-ilingas, gydantis, ir šaukė žmo- 
kas. | nes ten ir rinko sau pinigus.

gumo 
galėtų 
žalios

Rusai Gaudo Caro 
kų Spiegus

Lai-

ROMANOVU LIK U 
ČIAI PARODOJE

l.vtaus Artilerija, 
tas del jo silpmįrno 
15 d. buvo nutarta

Jurą. Eržvilgo per
Skaudvile per

Ktiršėnai-Papilė per 
šaukėnai-Kurščnai 
šaukėnai-Užventis

Tai vis dideli 
tatyti tiltai.

per
per

Tauragėj 
metams Tauragės 
Atiko nepaprastas

| Ventą, 
Šoną upę.
prieš karą statyti tiltai. Mažų 
gi tiltų nunešta be sakičiaus.

Tauragėj 
stoti

mis jo turto 
i stotyj vos 
: ninkas, nes 
! klupo.

Šaukėnuos, 
į..js]e žiuojant per tiltą staiga atr’a-
aškos nustatyta taip:ld5j° nl,nc^ 'i’Ląiržmo-

|gu su arkliu.
Ties 

i kaimai; 
0 I stogu.

Upes 
kur jie

ke

Komunistai Pakeitė 
Šaškas Savotiškai

Dvejopas Palvinis 
i .. Naujiems 
j apielinkėse 
I potviiris.
( Upė Jura tiek ištvino kad ar- 

elekt ros i timi kaimai papluko vandenyj.apsemta < 
ir Eitkino malūnas. Da- 

nunešta. Elektras 
nepaskendo darbi- 
vanduo jį urnai u<

- ■ - \ 
kaimiečiui nova

Vietomis žmonės naujus metus 
sutiko sėdėdami ant stogu. Van
denyj daug prigėrė gyvulių, 
daug turto nunešta, sunaikinta. 
Visoj Klaipėdos krašto Pane
munėj irgi didelių vandenų bu- 
ia ir tenai daug turto sunai
kinta.

Kitas toks potvinis, sako, bu
vęs kaikuriu valdininkų tarpe, 
tik jie skendo ne vandenyj, o 
Tauragės degtinėlėj. . . .

Kam ašaros, o kam pramo
gėlės. .. . “L. Ž.”

Tarp kitu paikų dali kų 
si ids komunistai pado ■ 3

I mainą šaškose, Rusų mėgia 
! miausiam
Į Dabar i 
kur buvo karaliai, ir karalienės! 
pakeista į darbininkus. Rau-; 
donos perstoto bolševizmų

(baltos patrotizmą. Ir kada sti- 
j <ėda dvi pusės lošt i, vienas lie
ka atstovaujantis buožių pusę, 

žinoma, 
išeiti 

kitaip

Ru-

' Maskva. — Sovietų valdžiai 
sumanė pasipinigauti išstaty-

Maskva. — Sovietu valdžia i dama parodon dar turimas caro 
pradėjo jieškoti senu griešnin- šeimynos brangmenas, kurių) 
kų kurie išdavinėjo komunis- vore esanti apie $250,000,900. ' 
tus caro valdžiai caro laikuose. į Mužikai

Iškelta apie tuzinas atsitiki- mokėti $1, bet jų grūdasi šim- 
mų kuriuose tūlos ypatos pri- tų šimtais
simetę draugais komunistų pa-i buklų. Amatninkų unijų nariai 
sitarnavo caro valdžiai prieš ir komunistai moka tik 25c.
lnir- , - . • i ■ i t ■ r> > i . , • Kada sėdi prie lošimo.1191/ motus išdavimu komunis- Jeigu Rusija ir bankrutytu ir

i. . , 1 (pasirinksi baltas šaškas,tų į valdžios nagus. komunizmas butų nuverstas,
tt- i • .,. , ■ ! . , . , , Igus atsiduri pavojuje, nes ga-Uzvesta viena žingeidi byla sonetų carai pasigrobę tas i . .>
. - , . o i • i , - . ... Ii papulti po Cekos nuožvalgapries tūlą Mariją Serebriavo-, brangenybes, isbege uzrubezin

,-n , ■■ . , .... . kaipo buožių atstovas. Juk užvą, /0 metų amžiaus, ir visis-1 turėtu rojiška gyvenimą.
' I menkesnius niekus Rusijoj bukai aklą, kuri kaltinama buvus! ---------------- ' •

I i vo žmonės pasodinami kalėji-profesimu spiegi! per 2o me-: AREŠTUOJA REVOLIUCT-
. , .. ■ man.tus ir per ja neteko gyvasčių, IONIERIUS

. ...........................’ ’ Taigi bolševikai sudarkė irdaugiau revoliucijonierių, spie-, Belgradas. — Jugoslavijoje! ; ,
... i • ’ . ta nekalta zaisla.erų ir anarchistu negu per kurią| susekta suokalbis prieš karalių' ' ;_____ _____

nors kitą gyvenančią ypatą.
Dabartinės valdžios nariai > ijjneta, 

buvę papuolė caro valdžios na- 
guosna per ją, ir tik po 1917 
metų sukilimo išsiliuosavo.

Sovietų prosekutorius- reika 
lauja kad ji butų nubausta 
mirtimi.

už pažiūrėjimą

lyg ant kokių

turi

ste-

kitas proletari josiu, 
proletarijošių pusėj turi

1 laimėjimas, nes Rusijoj

je igu 
žmo-

Eržvilgu apsemta keli 
gyventojai sulipo a.it 
Prigėrė gyvulių, 
išėjo is krantų ir ten 
labai aukšti, ir išsiliejo;

kaip ežerai.
Dar nunešta tiltai ties M ką- 

lajavu ir žariškiuose per Va- 
balkšnę.

Nuostoliai padarvta didžiau-!

STEBUKLAI NEVALIA
Maskva. — Vyskupas Niko

demus ir popas Smirnoff Bara- 
noul distrikte suimti ir nuteisti 
šešiems metams kalėjimo už iš
naudojimą tamsių žmonelių,

reika-į nes buvo išradę stebuklus: buk

Aton.lr, I,-kn- ANDAROKUS
Policija pradėjo smar-, 

kius areštus ir suėmė kelis šim-| 
tus nužiūrėtų raudonųjų, 
nas darbininkas Zagrebe 
suimtųjų buvo besiginąs kad moteriški andarokai eina trum- 
jis gauna pinigus 
už i 

j bus.
Gavo kalėti. Spingfield, O. 

Pamotė Štrome, kurios poduk- 
rė staiga mirė keli mėnesiai at
gal, liko nuteista visam amžiui! 
tos mergaitės nunuodijime. 
kalėjimam nes atrasta kalta

Berlino modistė, kuri diktuo- 
Vie-ja Vokietijos moterų madas, 
tarp! Regina Friedlander, sako kad 1

iš Maskvos ’ pyn ir trumpyn, ir i kelis me- 
ervoliucijoniš'kus dar- tus jie visai pranyks.

MIRĖ

Bruselis, 
pagarsėjęs 
kardinolas 
23 d. Jis

KARDINOLAS MER
CIER

Belgija. — Plačiai 
karo laiku Belgijos 
Mercier mirė sausio' 
buvo 74 m. amžiaus.!

Jis buvo aukšto mokslo vyras.!

Tik neduok die kad ta evoliu
cija neįvyktų iki gamta neiš- 
vystys ką nors padengimui vis
ko 
kų

Potvinis Skuode
Skuodas (Kretingos aps.).— 

Skuodą ir apielinkę gruodžio 31 
d. apsupo dideli vandenį-!, kokių 
šioje apielinkėje dar iki šiol n~- 
ra buvę. Skuodas yra apsup
tas iš dviejų pusių vandenin
gom Bartuvos ir Luobos upėm, 
kuriose 1 d. sausio vanduo bu
vo pakilęs iki pustrečio metro- 
Luoba net iki trijų metrų.

Nuostoliai gana stambų •. 
Tiltas jungiantis seną su nauj i 
miesto dalimi, naujų metų (li 
ną užplūdus ledo lytims tap> 
sugriautas. Sutrukdyta ilga, i 
laikui gelžkelio stoties susisie
kimas tiesioginiu keliu. U /.-

savo 
trelėskustuvo 

žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
A u t o S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo

Sl iki S25.

1 ■>/* zot
—Issiaštrina Pats

kas dabar matyt del andr.ro- 
turmpunio.

Leningrade sovietų policija 
areštavo 11 Finų nužiūrėtų kai
po špiegų.

Sovietų 
agentą į 
skardais 
kuriuos nori parduoti. Tarp jų 
yra dar Katarinos Didžiosios 
brangmenis.

valdžia siunčia savo
caro

vertės $250,000,000,

Deportuos svetimšalius. Bu- 
charesto, Rumunijos, valdžia 
pasiryžo deportuoti iš šalies 20

IŠRADO SAUSA 
LEDĄ 

Montreal,
Pierre Haynes
vandens ledą, 
dirbamą, kuris 
niais šaltesnis

tūkstančių Vokiečių ir Austrų. | van((ens ]ecias.
j

Paryžiuje 1925 metais buvo bus išdirbamas 
užmušta 165
daugiau negu 1924 metais.

Kanada. — Tūlas 
išrado sausą be 
mechaniškai iš-1 
bus 146 laips-' 

negu 
Tuoj
Kanadoj ir Su- 

ypatos, arba 391vienytose Valstijose ir pardavi-i 
nėjamas.

da baldinis I tas ledas

..Plauk po Amerikos Vėliava**

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

pATOGl Ą, greit-i kelionę vienu iš 
puikiausių pasauly laivų, ruiminga 

kambarį, erdvų denį pasivaikščiojimui 
ir apsčiai gero maisto—tą viskį jus 
raunate, 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 U. S. Lines 
laivų. Paklauskite vietos agento apie 
pigias laivakortes, arba rašykite pas

United States Lines ■
Hoįrl Bldg. Cleveland. Ohio
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Skaitlin„ 
pasiryžo d 
ir gausiai

arb uote
rinkime visi 
tad gražiai 
oi i Vasario

Iš Lietuvių Gyvenimo |
YNO ŽINIOS

Sandariečii

1G d., musų brangią tautos 
šventę. į

Šventakupriar Uavę telegra
mą nuo Tėvo Ariflano iš Lietu
vos kad apvaikščiotų jubilejų 
nuo šventakupri ų Partijos Įsi
kūrimo. Visi stropiai darbuo
jas. Sausio 13 |l. buvo susirin
kimas pasitarimui, o vasario 13 
d. bus jubilejajus vakariene ir 
koncertas “Vienybės” salėje. 
Jeigu viskas e v s gerai tai dar 
turėsim gražią į iškilmę.

Valio Šventa kupriai prie at
likimo partijoj pareigų.

Š. Kapris.

L.M.G.K. Darbuotė. Aukos
Brooklvno į Lietuvių Moterų. 

Globos Draugija jau tris metai 
kaip darbuojasi labdarybės dar
be ir jau daug vargdienių su
šelpė, nušluosto ašaras nuo vei
delių našlaičių. Žinoma, ne šios 
draugijos narės vienos tą vis
ką padarė, ją parėmė ir kitos 
draugijos ir pavienės ypatos.

Pi'ivatiŠkuose vakarėliuose ši 
draugija nebuvo užmiršta, vis 
buvo jai aukos pasiųsta, užtai 
galėjo gausiau paremti našlai
čius Lietuvoje.

štai dabar nesenai iš priva- 
tiškų vakarėlių gauta gerokai 
aukų ir per šią draugiją pa
siųsta. Viso aukų $87.98 pri
imta ir pasiųsta Vilniaus ir 
Kauno našlaičiams.

L. M. G. Draugija našlaičių

MASPETH, N. Y.
Bruzdėjimas del Auditorijos
Jau rodos kad visi žino jog 

Maspetho Lietuvių auditorijos 
komitetas rengia metini balių 
sausio 30 d., Queens County 
parke, Garrison avė. ir Grand 
St., Maspeth.

Auditorijos direktoriai turė
jo susirinkimą sausio 20 d. ap
tarimui kaip geriausia tą balių 
Įrengti. Taipgi rūpinasi kuo- 
geriausia surengti pirmutinį 
Auditorijos šėrininkų seimą, 
kuris Įvyks vasario 13 d. Pilie
čių klube. 160 Perry avė. Ant 
rytojaus rengama didelė seimo 
svečiams šėrininkams vakarie
nė.

Visi auditorijos šėrininkai 
turėtų rengtis prie seimo rū
pestingai kad seimas butų pa
sekmingas sukėlime kapitalo 
svetainei statyti.

Ištiktųjų linksma matyt Lie
tuvių kilimą kai yra kam dar
buotis gražiai jų tarpe. Mas- 
pethe darbuojas tik keli Lietu
viai, P. Bogačiunas, F. Jočis, 
K. Liziunas, B. Šaučiulis, J. 
Mockus. P. Kulis ir kiti. Daiv 
bar didelis, ir nors jie pavarg
sta, bet linksmi kad darbuojas 
savo tautiečių labui, tikėdami 
geresnės ateities visiems.

Ateitis viską parodys. Ar 
vasario 13ta bus laiminga ar 
ne, kaip Amerikonų prietarai 
sako, pamatysim. K. š.

DAYTON, OHIO
Tautiečiai Kruta

ALTS. 34-ta kuopa paauka-
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vardu dėkoja visiems aukauto
jams kurie mus parėmė per iš
tisus tris metus tai rubais, tai 
knygomis, tai pinigais. Viską 
pasiuntėm Lietuvon, parėmi-

yo iš iždo $50 ir pasiuntė tie
siog į Lietuvą Valstiečių-Liau- 
dininkų centrui, darbui del pa- 
liuosavimo Lietuvos žmonelių 
iš klerikalų ilgaskvernių vergi"

mui našlaičių Kaune ir Vilniu
je, ir Ulytėlės Patiekos Draugi
jai, kuri šelpia našlaičius ir lei
džia mokyklon, aprūpina kny
gelėmis ir kitais dalykėliais.

Taipgi turime viltį kad ir to
liau geros širdies Lietuviai ir 
Lietuvaitės mus rems prisiųs- 
dami savo aukas L. M. G. D., 
kuri viską surinkus tuojau iš
siunčia į reikalingas vietas.

Nereikia klausyti tų kurie 
sako kad negauna, jie tik nori 
pažeminti Lietuvos valstybę ir 
paštą. K. širvy diene.

L.M.G.D. Pirmininkė.

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

YRA ŲERAS NUO
t Reumatiškp Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvėjimo.
6. Skausmo šonų, Krutinės ir 

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

±0. Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
drčskimo, ir tt.

Kaipa 35c 65c. ir $1.25
Del patarimų arba knygutės ra
šykit j
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

jos.
S.L.A. 105-ta kuopa rengia 

balių užsigavėjimui, atsibus 6 
d. vasario, subatos vakare, Bar
ney Community salėj. Mieli 
broliai ir sesutės, maloniai esat 
kviečiami atsilankyti į balių, o 
ypač nariai 105-tos kuopos ir 
geros valios tautiečiai. Jeigu 
kurie negalėtumėt ypatiškai 
baliuje dalyvauti tai nors nusi- 
pirkit tikietus, nes visas uždar
bis yra -skiriamas sušelpimui 
ligonių, A. Stasevičįaus ir J. 
Nieniaus.

—Darbai Daytone eina ne
prasčiausia, bet darbus nėra 
taip lengva surasti, o ypač 
paprastiems darbininkams.

J. A. Urbonas.

| Geriausias | 
| Skutimas |

kasiden jeigu i 
turit nvpusty- į 
tas geležtes, i 
Bet tik vienas i 
skustuvas — Į 
Valet Auto Į 
Strop Skustu- Į 
vas—pusto sa- į 
vo geležtes.; £ 

$1 iki $25.

Į Wet . | 
i AittrStrop | 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

Iš North Side
Viena moterėlė čia jau turi 

keturis vyrus, o dabar jau no
ri ir penktą gauti. Ji gyvenoj
su vienu 12 metų, paskui jį pa-j 
varė ir prisiėmė kitą, su kuriuo I 
gyveno apie du metu, ir tą pra-| 
sivarė. Po jo prisiėmė trečią, 
su tuom pragyveno apie tris 
metus, ir jam įspyrė į užpaka
li. Vėliau prisiėmė ketvirtą, 
bet ir su tuom pradėjo revoliu
ciją kelt ir uždiktavo jam grei
čiau išsikraustyt, nes nusižiū
rėjo sau penktą, kurio labai 
pradėjo trokšti. Kaip matyti 
neužilgo ji pradės gyventi su 
penktu. Ta moterėlė tai lai
minga, turės penkis vyrus ir 
visi gyvi....

Prapuolus Mergina Surasta
P-lė Vaišaitė, dar nelabai se

na ir graži mergina, du mėne
siai tam atgal išvažiavo j mie
stą sau rūbų pasipirkt ir pra
puolė — kaip ugnyj sudegė. 
Jos brolis visur jos j ieškojo — 
ligonbučiuose, nuovadose, ir 
kasdien eidavo Į negyvėlių na
mus jos jieškoti, bet iki šiam 
laikui niekaip negalėjo surasti. 
Dabar ji surasta pamišėlių na
muose, ir nėra žinios kaip greit 
ji galės iš ten išeiti.

Patartina merginoms ir mo
terims kad nuėjusios Į krautu
vę rūbų pirkti nejieškotumet 
visokių madų iki protas susi
maišo. Vėjo Brolis.

Didelė Nelaimė
Sausio 17 d. kaip 4:15 po pie

tų nukrito nuo tilto 50 pėdų 
žemyn tramvajus su 34 pasa- 
žieriais, kurių 28 sunkiai su
žeisti ir manoma kad iš jų ma
žai pasveiks, nes beveik visi 
yra kritiškame padėjime, o še
šios yaptos prigėrė upėje, ‘ kiti 
visi surasti, šalip kondukto
riaus.

Šios nelaimes priežastis tik
rai nežinoma, vieni sako kad 
konduktorius ir motormanas 
buvo girti, kiti tvirtina kad 
tramvajaus sulaikymo prietai
sai buvo išsinešioję ir motor
manas negalėjo tramvajaus su
laikyti. Teisybė, ten yra dide
li.; ir staigus kalnas, o pusėje 
kalno sąsuka, tai ties sąsuka 
tramvajus iššoko iš bėgių ir 
tiesiog ant tilto, o nuo tilto 
žemyn į upę. A. K. B.

Rengiama Lietuves Diena
A. L. T. Sandaros Kuopų Są

ryšis savo posėdyje sausio 14 
d. nutarė rengt apvaikščiojimą 
astuonių metų Lietuvos nepri- 
gulmybės sukaktuvių; iškilmė 
bus vasario 14 d., nedėlios va
kare, nuo 7:30 vai., L. M. D. sa
lėj, 142 Orr St.

Nutarta atsišaukti į kitas 
draugijas kad sykiu visi Pitts- 
burgo Lietuviai dalyvautų toje 
Lietuvių tautos šventėje.

Kalbės tą dieną P. Pivariu- 
nas, J. K. Mažiukna ir kiti; dai
nuos R. Lukoševičiutė, M. Lie
piate ir kitos Lietuvaitės.

Atsilankys Magikas
Pittsburgh žadą atlankyti 

Prof. J. čekanavičius, Lietuvis 
magikas, kuris dabar važinėja 
po Ameriką rodydamas stebuk
lus. Vasario 20 d. jis bus mu
sų mieste, L. M. D. salėj, rodys 
savo magiškus stebuklus, ku
riuos vietos ir apielinkės Lietu
viai turėtų pasistengti matyti, 
nes tai pirmas kartas čia kad 
musų tautietis magikas atsilan
ko.

Rūtos Susirinkimas
Pittsburgo Lietuvių Rūta 

Building and Loan Ass’n (bu-

turėjo savo metinį susirinki-i 
mą sausio 11 d. Iš raportų pa-Į 
aiškėjo kad nariai sumokėjo 
suvirs $18,000 ii- visi suskolin- 
ta Lietuviams ant pirmo mort- 
gečio, kur pinigai neša šeštą 
nuošimtį, ir šėrininkams buvo 
išmokėta 6 nuošimtis ir dar 
liko 300 dolarių. Taigi Rūta 
yra labai gerame stovyje. Dė
kos daug priklauso L. M. Drau
gijai, kuri duoda savo ofisą Rū
tai naudotis dovanai.

Direktoriai 1926 metams iš
rinkta: Pirmininkas J. Virbic
kas, pagelbininkai J. Lelionis 
ir A. Vainorius; sekretorius J. 
Kazlauskas; tin. sekr. P. Vo- 
lungevičia; direktoriai: J. Vik
torą vičia, J. Jancevičia, J. Ro
džeris, A. Zdankus, J. K. Ma
žiukna.

Kapiniu Valdyba
Sausio 17 d. buvo metinis su

sirinkimas Lietuvių Tautiškų 
kapinių organizacijos. Svar
biausias nutarimas tai kad tuoj 
pavasarį padaryt kelias per ka
pines.

Organizacijos ižde pinigų 
randasi $258.40. Dar nekurtos 
draugijos turi padariusios pel
no kapinių naudai, butų gerai 
kad tuoj priduotų.

Kapinių valdyba 1926 m. iš
rinkta : prez. J. Maskeliūnas, 
sekr. — S. Kirminas; finansij 
sekr. — V. Stašinskas, iždinin
kas J. Virbickas; žemės sek
retorius — P. Volungevičia ; di
rektoriai — A. Marčiukonis ir 
V. Gutauskas. .1. Virbickas.

LONDONAS, Anglija
Pastaram laike Londono Lie

tuvių gyvenime nieko ypatin
go neįvyko. Pereitais metais 
pasimirė keletas Lietuvių vyrų 
ir moterų, kurie buvo dar at
vykę iš Lietuvos. Taip pana
šiai Lietuviai vienas po kitam 
ir mažėja.

Šiuom kartu net ir gyviau
sia musų jaunuomenė negalima 
sakyti kad jie užimtu mirusių
jų vietą ir skaitytųsi Lietu
viais bei Lietuvėmis. Kaip jau 
“Dirvoje” savo laiku minėjau, 
čia gimus Lietuvių jaunuomenė 
yra ištautėjus, nuo ištautėji- 
mo tesusilaikė tik maža dalis. 
Tik pastaram laike jaunuome
nės žymus skaitlius pradėjo į 
Lietuvių pusę krypti. Reikia 
paminėti štai ką, kad daugumą 
jaunuomenės myli įvairius pa
silinksminimus, ir atsiduria vi
sokiuose svetimtaučių klubuo
se, Lietuvių klubui nesant.

Lietuviai nuo senai yra pa
siskyrė sau Vokišką ligonbutį, 
ligai pasitaikius. Žinoma, tik 
sunkioje ligoje, kaip operacijos 
atsitikime, ir tt. Rodos iš pa
šaipiuos draugijos kas metai 
Lietuviai skiria kaipo auką Vo
kiškam ligonbučiui kelis svarus 
sterlingų. Tik šis ligonbutis 
nėra taip lengvai pasiekiamas, 
nes randasi toli nuo Lietuvių 
gyvenamos srities.

Kalnavertis.

KENOSHA, WIS.
Rengiama Gražus Vakaras
SLA. 212-tos kuopos Dailės 

Ratelis rengiasi prie gražaus 
programo nedėlioj, vasario 7 
d., kuris atsibus Polonia salėj, 
ant Milwaukee avė. Pradžia 
3 vai. po pietų.

Programas susidės ir naujų 
dainelių ir muzikos šmotelių. 
Dalyvaus Stygų Orkestras ir 
choras. Po programo bus šo
kiai. s Vięt.

TYRIMAI LIETUVOJ

Jūžintuose (tąsa). Pavaikš
čiojus po laukus, pavargom ir 

1 sutemus parėjom tai miegojos 
j gerai. 27 d. liepos rytas jau 
vėsus ir panašus į lietų. Po 
pusryčių ėjom Jūžintuos pas 
seselę Lasienę. Eidami užėjom 
pas davatkas Aleną ir Apoloni- 
ją Makšinaites. Jos jau nebe 
jaunos ir nesikiša politikon, 
kaip kišas Agnieška Mekuškai- 
tė, užtai jų ir Kun. Mielins ne
myli. Jodvi pasakojo kad Jū
žintuos per rinkimus visgi ge
rų balsų yra daugiau, o nege
rų mažiau. Jos “negerais” va
dina atiduotus už Liaudininkus 

I ir kitus balsus, o “gerais” tai 
Į už Kirkščionis-Demokratus. Bet 
įsikalbėjus giliau jos sako ne
galį žinoti kas geras, o kas ne, 
sako, kožnas save giria. Mes 
patarėm ateinančiais rinkimais 
pabandyti balsuoti už Liaudi
ninkus ; matysit, sakom kokie 
jie bus, nebandę negalit žinoti.

Apžiūrėjom visą Jūžintų mie
stelį. krautuves. Lietuviškų 
krautuvių yra jau kelios, tik 
dar labai biednos, negali gauti 
jose nusipirkti ko reikia — net 
i)- visai menkniekių, pavyzdžiui 
kepamo pauderio ir krakmolo 
negali gauti; mielių ir tų ne
turėjo. Kitas dalykas tai labai 
ilgai miega krautuvių bosai: 
man reikėjo mielių, bet negalė
jom krautuvėn ineiti be 12 va
landos dienos. Taip krautuvė 
negali išsilaikyt. Norėjom nu
sipirkti sukniai audeklo, bet 
žydelkos nežino ko prašyti tai 

i ir nepirkom.
28 d. rytas gražus tai atsi

kėliau anksti, pavaikščiojau po 
rasą; nuėjau pas brolį Kazį 
prašyti kad jo sūnūs nuvežtų 
mus Užpaliuos. Sutiko mane 
nuvežti.

Važiavom gerai, šilta, saulė 
kaitina, žmonės vieni rugius 
veža, kiti mėšlą, kiti jau aria.

Užpaliuos nuvažiavom anks
ti: ten buvo turgaus diena; bet 
kai darbymetė tai visai mažai 
žmonių. Pasidairėm po mies
telį — viskas taip tebėra kaip 
ir buvo. Nuėjom pas vargo- 
ninką išimti metrikų Onai Bis- 
lytei. Jis greitai patarnavo, 
paėmė 7 litus. Išėję, sutikom 
daug žmonių pažįstamų ir šau
lių vadą, Užpalių kuopos. Pa
sikalbėjom ilgai apie Šaulių rei
kalus. Išsykio jis nenorėjo nie
ko kalbeli, bet kaip pasakiau 
kad aš esu šaulė, prisirašius 
kai Amerikoj buvo jų vadas A. 
žema.itis-žmuidzinavičius tada 
pradėjo kalbėt. Gaila kad pa
vardę užsirašius ant popierėlio 
pamečiau, dabar neprisimenu. 
Buvo jaunas vaikinas ir lėto 
budo.

Po to sutikau Viktoriją Moc
kevičienę, Kušneriunų kaimo. 
Jos duktė Bronė jau mokytoja, 
sūnūs Kazys Kaune darbuojas 
prie Dviratininkų Sąjungos ir 
kitokių sporto organizacijų, la
bai energingas vaikinas, nors 
dar jaunas, tik 20 metų. Taigi 
nuvažiavom Kušneriunuos pas 
V. Mockevičienę. Jos stųbelė 
jau ištaisytą miestiškai. iKair 
mas išdrikęs ir didelis. Iš ap- 
švielos pusės nėra nieko. Nu
ėjom pas A. Mockevičių (nes 
Mockevičiai mums giminąičiai). 
Paklausiau kiek skaito Kušne
riunų kaime laikraščių; jis at
sakė kad tik tris žmonės, ir tai 
ką tetulė pasiunti iš Amerikos, 
“Vienybę” ir “Dirvą", sako, o 
iš Lietuvos niekas laikraščių 
neima. Taigi supraskit, kai-
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GERB. SPRAGILO SLAP
TA EKSKURSIJA Į SAN-

KLĖRO GRIUVĖSIUS
Dvasia vedė mane sker

sai kelio nuo Baltrukonių 
Į kitą pusę. Tempė mane 
už rankos ir pasakojo:

— Dabar nueisim prie li
kučių buvusio anose gady
nėse garsaus fotografo Žit
kevičiaus, kurio palociuose 
tilpo paveikslų galerija ir 
susirinkimų salė. Šiuose 
mūruose dėjosi juokingi ir 
rustus dalykai, ypač laike 
susirinkimų. Čia turėjo sa
vo seimus draugijų sąryšis, 
kur atskilo Sandariečiai 
nuo vyčių ir su šturmu iš
ėjo, ir nuo to sykio klerika
lai susistiprino savo kailyje 
kuotandžiausia ir veikė už 
savo tikėjimą ir išmetimą 
avių ganytojo, “trijų pėdų 
milžino”, kuris daug tuose 
seimuose lermo prikeldavo.

Toj salėj rasi vardus dar 
iki dabar ant sienų tebesto
vinčius Įrašytus daugelio 
veikėjų ir daugelio draugi
jų. Taip pat ten matysi lie
kanas — pėdas išmintas ki
tados gyvavusios D. L. K. 
Vytauto Gvardijos, kuri ne
žinia ką saugojo, ale kai ki
lo vainos visi gvardiečiai iš
lakstė bijodami kad jų, kąi- 
po gatavai išsimuštrinusių 
kareivių pirmiausia nepa
imtų. Ten ir dabar vaidi
nasi dvasia gvardijos kapi
tono K. Saimono ir kitų.

Ten skambėjo garsai dū
dų Lietuvos Supu kapelijos, 
ir pen dėjosi kiti dalykai tų 
gadynių Lietuvių kultųriš- 
ko gyveninio.

Žitkevičius dirbo pasek
mingai kaipo fotografas, 
ale atėjo blaivybės gadynė 
ir iš jo virto nepasekmin- 
gas naminės kukorius, už 
ką užsitarnavo nuo Blaivi
ninkų klubo dovaną kaipo

| atsižymėjęs daugiausia sė
dėjęs ten kur visi gabus ir 
smarkus žinonės buna pa-

i sodinajni.
į Pradėjom žingsniuot to
liau Į rytus pagal mano ma- 
pos ir priėjom Rutkausko 
dvaro, kuris jau apkrypęs 
ir vos stovi. Rutkauskas 
gyveno našlys su vaikais ir 
palaikė tuos senus namus 

į kaip iš anų laikų Įsigijo.
(Po šitos istorijos para

šymo jau mirė ir Rutkaus- 
I kas.—Red.)
i Paskui nuvedė toliau ir 
i parodė buvusią Bačionio__
Įstaigą, kur laikydavo susi
rinkimus Sandaros kuopa, 
Varpo choras ir kitos orga
nizacijos. Ten buvo pirmas 
Lietuviškas knygynas, bet 
kilus revoliucijai tarp so- 

jcialistų ir tautininkų jis li
eko išeksplioduotas ir kny- 
įgos išdalintos.

Toliau keliavom ir pri
ėjom Skunskio buvusį fab
riką kur jis darinėdavo nu
mirėlius. Dvasia pasakojo 
kad per jo rankas daugybė 
Lietuvių dūšelių perkeliavo 
Į kitą svietą ir daug lavonų 
Į kapus, apmažindami tą 
koloniją. Toliau pasakojo 
kad Skunskis labai nenorė
jo pirk Lietuvos bonus už
tai kad tais laikais, nors bu
vo ir flu laikai, Lietuviai 
mažai mirė ir nedarė jam 
biznio.

Traukėm toliau, ir pri
ėjom garsią Kauno tvirto
vę, -išstatytą ankstyvose tų 
gadynių dienose A. B. Bar
toševičiaus. Po tuo stogu, 
sakė Dvasia, kitados buvo 
visokių visokiausių Įmonių 
ir biznių. Ten buvo barzda- 
skutykla, laivakorčių agen
tūra, grafofonų sandėlis, 
gertuvė ir tt. Paskutinėse 
Sanklėro laikų dienose ten 
turėjo skutyklą Urbšaitis, 
o kitokius biznius dar vedė 
Bartoševičienė. Bet dabar 
Kauno tvirtovė jau užleista 
ir nesigirdėt ten nieko kas 
buvo anose dienose.

Kitą syki bus daugiaū.

M. Petrausko Koncertai
Vasario

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

10 — Grand Rapids, Mich.
12 — Cicero, Ill.
15—lp ar 16 — Chicago, Ill.
Vietose kur koncertai bus
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mas susideda iš virš 20 kiemų, 
o nepareina nei vienas Lietuvos 
laikraštis. Kokia čia gali būti 
apšvieta? Tiesiog gaila žiūrėti 
į žmones: suskurdę, tamsus, 
niekas jų ateičia nesirūpina.

Kušneriunų kaimas man pri
minimas, nes kai dar buvau 
jauna 15 metų mergaitė dažnai 
į tą kaimą nueidavau pas dėdę 
Indrašių._švečiuos. Kaimas ta
da buvo pasižymėjęs daugiu 
jaunimo ir labai gražaus. Tek-

antrinami, programai bus vi
sai nauji.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinomumą iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-3-10, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžiųs jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian- 
tiemš kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

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

davo pasišokinėti. Bet dabar 
jau sako ir to nėra, nes vaka
ruškas kunigai persekioja, ir 
jaunimas paskendęs gėrime ir 
muštynėse. Tai toks įspūdis iš 
seno kaimo, man labai pažįsta
mo. Nepažengęs pirmyn bet 
atgal.

Lietus pradėjo lyti ir neteko 
daugiau pavaikščioti. (Bus.)

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moterjs dabar 
naudoja Žonįtę vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui. Zenito yra 
naudingas ir visai neken
ksmingas deliktoms plė
vėms.
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) supratau kaip labai aš tave myliu. Man

AMERIKIEČIU IGNORAVIMAS

AMERIKOS Lietuviai tu-*
ri vieną skundą prieš įžeminimas Lietuvos po-' 

Lietuvos visuomenės vadus, nams redaktoriams paklau- 
Tas nusiskundimas yra tai į syti Amerikiečių patarimo, 
del ignoravimo Amerikie
čių Lietuvių.

Tas buvo iškelta kelis sy- ir Aukų 
kius pirmiau. Dabar vėl tą 
musų ignoravimą 
kunigų “Draugas”, kuris

SKIRSNIS IV.
Atsisveikinimas

Bakkanalų Karalienė, eidama paskui 
patarnautoją, atvyko prie laiptų apačios.

Į sunaudodami siundo visuomene
| prieš Sandariečius.
j Bet paslaptis štai kame:

Kai socialistai turėjo fondą 
ir jie nesiuntinėjo po kelis cen

sus kas sykį į Lietuvą. Turėda- Laukė stovėjo karieta. Joje ji pamatė Jo-

Del Politinio Iždo

“VARGŠU KARALIE
NĖS DUKTĖ”

Nesenai “Dirvos” skaitytojai 
su pamėgimu pabaigė skaityti 
ilgoką pasaką, “Vargšų Kara
lienė”. žinodamas kad skaity
tojai buvo ta pasaka pilnai pa
tenkinti, pranešu visiems se
kančią naujieną:’ pagaminau 
tos pasakos tąsą, kuri užvar
dinta : “Vargšu Karalienės Du
ktė”.

Nors “Vargšų Karalienė” bu
vo parašyta suvirs dešimts me
tų atgal, o ši antra dalis tik 
dabar, naujai, bet užtikrinu jeg 
pasakoje bus išlaikyta tas pats 
stilius, aiškumas kalbos ir ap
sakomų dalykų, bet ši dalis bus 
ne tik kad ilgesnė, bet dar žin
geidesnė, su daugiau pinklių, 
pavojų, keršto, meilės, paslap
čių, ir pasiaukavimo — tokio 
pasiaukavimo kokio dar turbut 
jokis autorius savo veikalan ne
įpynė — kur likus vienatinė tos 
dinastijos mergina pasiryžta 
išgelbėt savo giminės vardą, 
paaukaudama savo nekaltybę, 
kad tik jų gimine — tas var
das — neišnyktų ir viešpatavi
mas neužsibaigtų.

Tokia tai tema “Vargšų Ka
ralienės Rytos Duktės”.

Pasakon sugryžta visi vei
kianti asmenįs kokie buvo toje 
vietoje kur andai nutraukta.

Vėjas.

širdi slegia pamanius kad reiks palikt tave 
—ir man baisu daros pamanius kad atsi
tiks su tavim. Matai, mudu pražuvom ti
kėdami sakymui, “Rytojus niekad neat
eis”, nes jau atėjo. Kuomet aš su tavim 
nebusiu, ir tu praleisi paskutinius pinigus 
gautus už parduotas tavo drapanas — ne
tikdama i darbą tokia kokia tu esi, ką tu 
darysi toliau? Ar aš tau turiu pasakyti 
ką tu darysi? tu užmirši mane ir----------
Ir, lyg pats savo minčių išgąsdintas, tarė 
širdgėloj: — C), dangau ! jeigu tas atsitik
tų, aš sudaužysiu savo galvą i akmenis!

Cefisa suprato jo pusiau ištartus saki-
Įnius, ir puldama jam ant kaklo tarė: — Aš 
pasirinksiu sau kitą? niekados! Aš esu 
kaip tu, nes tik dabar žinau kaip labai aš 
tave myliu.

— Bet mano nabagute kaip tu gyven
si?

— Aš vistiek imsiu drąsos. Aš eisiu 
gyvent su savo sesere, kaip seniau; mudvi 
dirbsim sykiu, ir užsidirbsim sau duoną 
Aš niekur neišeisiu, tik tave atlankyt. Už 
kelių dienų tavo kreditorius pamatys kad

j tu negali atmokėt jam tų dešimts tukstan- 
įčių frankų, ir paleis. Iki to laiko aš jau 
busiu pripratus prie darbo. Tu pamatysi! 
ir tu tada vėl eisi dirbti. Mudu gyven
sim biednai, bet pasitenkinę. Juk mudu 

I turėjom gana gerų laikų per šešis mene 
sius, kuomet kiti visą savo amži neturi jo 
kio pasilinksminimo. Ir tikėk man, Jo
nai brangus, kuomet aš tau sakau: aš šit 
lekcija pasimokinau ir tas išeis man ant 
naudos. Jeigu tu myli mane, nejausk ma
žiausio neramumo; aš tau pasakau, aš ge
riau šimtą sykiu numirsiu negu pasirink
siu

ną, su vienu iš tų vyrų kurie pora valandų 
laiko jame pinigus su-'P’™a buvo belaukia aplink tą namą.

...... ....... ...... I Cefisai pribuvus, tas vyras išlipo ir ta
i' galėtų padaryti1 rė Jonui: “Aš jums duodu ketvirtdalį va

iniką savo vienmin-jlandos; tik tiek ką aš galiu judviem pada
lyti, mano geras žmogau; po to mudu tu- 

Pasiustds Lawrence’o aukosjt’im važiuoti. Nebandyk pabėgti, nes mes 
apie 879, butų atšaukę atsaky- j karietą saugosim.

rciice surniK- llla ka(| pinigaj gauti, bet tie 
Sandariečių | S70 tai tik lašelis ežere. 1__ _ L.... ...... , _ . , ---- „

pereitais Lietuvos Šeimoj sinėti kame dalykas, ko jie nori iš jo.
— Mane areštuoja už skolą, — 

■ykiu pykštelėjo $500, kitu sy-! Jonas, liudnu balsu, 
kiu vėl kelis šimtus tai bent! 
buvo kuo Valstiečiams-Liaudi- 
n i n ka m s pasi džiaugti. 

Todėl darymas užmetimų Po-
pinigus, I litiniam Iždui yra kokio nors 

nedakepėlio pakartojimas senai 
nudėvėto papročio musų tarpe: 
laiks nuo laiko sušukti: “Kur 
yra aukos?!?!?”

ini

čia i
Politini Iždą Sandaric-

ir I 
, rinktus mažomis sumomis kad| 

“Keleivis” ir “Naujienos”, Į atėjus progai i 
iškelia pasinaudojant kokio ten Law-1 reikšminga a ' 
kuris renciškio korespondento žinele, čiams Lietuvoje, 

savo šūvį taiko daugiau i j sugalvojo pakedenti Sandarie- 
_'čius už neva neatsiskaitymą au- 

Mat, Lawrence surink- 
!ta, socialistų ir 

laikraš-j bendrai parengtame mitinge, i c|a
.pinigų, padalinta per pusę, ir J rjn]{inlais Politinis Iždas vienui 
socialistai pasiuntė savo tiesiog L 
į Lietuvą, o tautininkai 
tini Iždą.

Korespondentas nori 
kodėl

oficialę pusę, arba oficialę! 
spaudą, o ta oficialę spauda i komis, 
kaip tik yra klerikališka.

“Sekant Lietuvos 
čius, metasi ‘šaltas’ ignora-jpi 
vimas Amerikiečių 
vių, jų judėjimo ir 
tės. Partiniai 
dar retkarčiais prisimena 
savo bendraminčius ‘už jų-

Lietu- 
darbuo- 

laikraščiai
i Poli-

žinoti 
tautininkai negvao iš 

žinios apie 
kuomet socialistai gavo.

Socialistai jieško priekabiu 
Liuivpus, n-. įaaip ir bendro fronto) prie 
Australijos Į Sandariečiu, na ir šia proga pa-

rių marių’, o vyriausybes—(Lietuvos 
nei to tiek.

“Skaitant ‘Lietuvą’ randi
visokių žinių iš Europos, A-į (kaip ir 
zijos, Afrikos, 
•— apie civilizuotas ir neci
vilizuotas tautas, o apie A-Į 
merikiečius Lietuvius, visą 
trečdalį tautos, nei gu-gu.” 

Šitaip kalba “Draugas”. 
Ne tik katalikai, bet ir 

mes tautininkai turime nu
siskųsti ant savo draugų— 
kaip jau ne syki ir darėme.

Keista. Musų vienmin
čiai — vienų ir kitų — ne 
tik 'patįs nesistengia muši 
painformuoti apie save (be-j[ 
je, jie sako: musų laįkfąš-;1 
čius gaunat, skaitykit! im
kit visas žinias kokių apie 
Lietuvą reikia! tai atspin- 
dis musų gyvenimo! Bet tų 
laikraščių visokių perdaug į 
ateina ir žinios labai maišy-' 
tos), bet visai ir mus igno
ruoja. Kitaip apie mus Lie-|pamiršta pasidalyti su savo gi’| 
tuva nežinotu jei neturėtu- n11™ Lieluvoje dvąsiniu H 
me giminių kuriems reikia !""• ir l,ž lai jiems S,rdingas 
pinigu pasiusti, arba parti- acil1‘
ju kurioslaiks nuo laiko pa-' Ilct tas buv0 įdomu kad <Dil‘ 
vadina mus “užjūrio bro-(va’buvo s" prierašu’ kurį pa’ 
liais” ir šaukiasi pinigu. !darė siun,ikas: “Cia nekatalikų 

Lietuvos spaudai AmerUlaMis‘ dauff ant katalik,•, 
kos Lietuviai yra lyg kokio "0- bct nutžna
tolimo, nežinomo tamsaus ĮnedauK vlcrvklU>- 
krašto gyventojai apie ku- “^bininkas” gi turėjo 
riuos jiems nei rašyti neap-(kan,i uzrasii: Cia katalikų 
simoka ' • ikraštis; skaitykite visi, labiau-

Jie gali jiasiteisint kadįsia iaummas. žinokite kas de- 
neturi korespondentų aiš-jdasi Pasai,1>J- šitie užrašai 
kiai nušviečiančių tą “mai- 11 buvo tas akstinas kuris pa- 
šatienę” musų gyvenime, jragino niane pasidalinti su bro- 
Bet jeigu norėtų galėtų jųįliais Amerikiečiais mintimis, 
turėti, nes kiekvienas Lie- “Traicės” Gadyne
tuvos laikraščio redakto- Lietuvos liaudis valdoma 
rius turi Čia savo mokyklos j “traicės” (Krikščionių-Demok- 
draugų-inteligentų kurie tą į ratų, Ūkininkų Sąjungos

ŠIS TAS IŠ LIETUVOS GYVENIMO 
Kunigai Dalina Žemes—Etc.

•>! Vienu šokiu Ccfisa išoko karieton. Ji 
Ka-! prisėdus prie išbalusio Jono pradėjo klan

tarė

Rašo Vargo žmogelis.

Du Laikraščiu”

Į ninią matome visai ką kitą. 
Ūkininkai dejuoja prispausti 

j nepakeliamais mokesniais. Ūkio 
Lietuvos kaimas nors nedaug produktai pigus. O tuo tarpu

bet visgi pakilo šiek tiek kultu- reikalingiausi fabrikų gaminiai 
riniam gyvenime. Žmonės skai-i palyginamai brangus. Tai aiš- 
to laikraščius, jaunieji veržiasi ku kad ūkininkai didumoje nė- 
prie mokslo. Taigi aišku kad i ra patenkinti dabartiniu valdy- 
ir Amerikos Lietuvių laikraš-'mu. Jie mato kad jų reikalais 
čiai įdomiai skaitomi. Nesenai j nesirūpinama. Nieko arba vi- 
gaunam du laikraščiu, "Dirvą” įsai mažai yra daroma kad pa- 

įnum. -18, lapkričio 27 d., 1925įkelti šalies ūkį, o tuo tarpu 
|m., ir "Darbininką” num. 131J milijonai pinigų yra mėtoma 
i lapkričio 2-4 d., 1925 m. Bet' prabangos dalykams arba visai 
(gavimas nėra nieko ypatingo, i niekams. Manau kad faktų 
nes Amerikiečiai Lietuviai ne--tam nestoka.

žemes Klebonas Dalina
O kaip vykdoma žemės refor

ma? Net skaudu į tai žiūrėti! 
Žeme gauna tie kurie pristato 
klebono rekomendaciją, o kitam 
žmogui, kad ir turėtų visas tei
ses jos gauti, šnypšt! Yra ne
mažai ir .savanorių kareivių ku
rie papuolė klebono nemalonėn, 
ir nors kovojo del Lietuvos ne
priklausomybė 
negavo taip 
ką bekalbėti 
mažažemius!

ra-

lai- ir
apie

o žemės kaip 
negauna. ’ 

bežemius
Tai 

; ir

žemę ?
tik po 10—Taip, gavo, ir ne

15 hektarų, bet tiesiog dvaro 
centrus po 50—70 ha., tik val
dančios partijos žmonos.

O tie bežemiai ir mažažemiai 
kurie kokiais nors stebuklais

draugų-inteligentų kurie tapatų, Ūkininkų Sąjungos ir gavo žemę, kaip verčiasi? Nors 
•padarytų jeigu tik butų jų; Darbo Federacijos) pradėjo ju-• gavai žemės 
paprašoma. Bet matyt jieidinti savo surambėjusias sme-; valgysi! 
nenori kad kas nors jų laik-Į genis ir šį tą suprasti, 
ramčiuose apie Amerikos'gyvenimas verčia prie to. 
Lietuvius margaliuotų.

Jeigu Lietuvos laikraš-, dys kad mes ne vien automatai' negriešysi.
Čiai pažiūrėtų žmogaus aki-j kunigų rankose kurie sulyg jųpla, nesutvarkysi ūkį — žemę 
nii Į Amerikos Lietuvius, jų dūdelės šokame, bet gyvos, mą-1 atims. Reikia trobos statyti, 
ir prenumeratos pasididin-j stančios ir jaučiančios esybės.'o miškas neįperkamas. Per var
tų ir kitais žvilgsniais iŠeiLDaug kam prisiėjo per šiuos žytines pirkliai tai nusiperka 
tų ant naudos. Skaitytų ta-j metus graužtis kad negalėjo at- ir gabenasi į užsienį, mat jie ir 
da ne 1 
čiai, bet ir Lietuvos gyven-

, bet juk jos ne- 
Nors valdžia žadėjo 

Pats j duoti miško trobesių statymui, 
Ir j sėklų, paskolos pinigais, bet pa- 

j ateinanti rinkimai, tikiu, paro- žadėsi patiešysi, o neišpildysi 
,,i„» ----- o nauja]<urjui bė-

— Tave! — tarė Cefisa, liūdnai.
— Taip, už tą raštą, arba garantiją, 

kurią privertė pasirašyti. O tas žmogus 
man sakė kad tai buvus tik forma — tas 
niekadėjas!

— Bet tu turi pinigų pas ji: lai jis tuos 
paskaito.

— Aš neturiu nei grašio; per savo at-' 
stovą jis man sako kad aš neužmokėdamas 
šitos sąskaitos negaliu gauti paskutinio Į 
tūkstančio frankų.

— Tai važiuojam pas ji ir prašykim 
kad tave paliuosuotų. Juk jis pats atėjęs 
siūle tau paskolą. Aš tą gerai žinau, dėl
to kad jis pirmiausia su manim išsikalbė
jo. Jis pagailės tavęs.

— Pagailės? pinigų skolintojas? Ne! 
ne!

— Ar jau nėra vilties? jokios? — šau
kė Cefisa, suimdama rankas iš susigrau
žimo. — Bet kas nors reikia daryti, — ji 
tarė toliau. — Jis prižadėjo tau-----

— Tu pamatysi kaip jis laiko priža
dus, — atsakė Jonas, rūsčiai. — Aš pasi
rašiau net nežinodamas ką pasirašau. Ta 
sąskaita suėjo savo laiką; viskas 
be reikalo iš prieštarauti. Jie tą 
ką paaiškino.

— Bet jie negali ilgai tave 
laikyt. Tai negalimas daiktas.

— Penkis metus, jeigu aš neatmokė
siu. O kadangi aš niekad to padaryt ne
galėsiu, mano likimas aiškus.

— O, kokia nelaimė! ir negalima nie
ko padaryti! — tarė Cefisa, padengdama 
sau delnais veidą.

— Klausyk, Cefisa, — prabilo Jonas, 
liūdim balsu: — man dabar vienatinė min
tis galvoje, kas bus su tavim?

— Nesirūpink apie mane!
— Nesirūpint? ar galvos netekai? Ką 

tu darysi? Musų rakandai neverti poros 
šimtų frankų. Mudu išmėtėm visus pini
gus kvailystėms, kad net renda nemokėta. 
Viskas dabar kas liko tau tik rakandai. Pa
lieku tave be grašio. Mane nors kalėjime 
pamaitins, bet iš ko tu gyvensi?

— Kam pirm laiko rūpintis?
— Aš klausiu, kaip tu gyvensi rytoj?

— kalbėjo Jonas.
— Aš parduosiu savo tūlas drapanas. 

Pusę pinigų prisiųsiu tau, 'kitus pati laiky
siuos. To užteks keletui dienų.

— O paskui? paskui?
— Paskui? paskui, aš nežinau, kaip 

aš galiu tau pasakyti? Paskui — žiūrėsiu 
kaip bus.

— Klausyk manęs, Cefisa, — tarė Jo
nas, širdgėloj. — Dabar pirmu sykiu aš

tvarkoj; 
man tik

kalėjime

liaunus. otvaiįvių ta-. 
tik patįs Amerikie-I 

i- ... r ...t........
skirti tikybos nuo politikos. 
Dabar gi pats gyvenimas paro-

daug perka ir pinigu nestoka, o 
naujakuris geriau ir neužsima-

tojai apie tą “Meriką”. Da
bar, nežiūrint kaip Lietu
vos redaktoriai savo laik
raščiais didžiuojasi, Ameri
kos Lietuvis juose “nieko” 
neranda.... Nieko neran
da ir Lietuvos paprastas 
kaimietis.

Bet butų 'didžiausiaš“pa-

dė kad kunigai gali būti gerais 
dvasiškais (nors tai irgi didelis 
klausimas) vadovais, o valsty
bės dalykus vesti visai blogai. 
Ar dabartinis valdymas davė 
ko nors gero, teigiamo didžia
jai Lietuvos visuomenės daliai 
valstiečiams?

Pasižiūrėję j Lietuvos gyve-

nyk pirkti, tai ne tau. Nei kur 
pinigų paskolinti, o tuo tarpu 
valdžia be nuošimčių skolina pi
nigus bankui. Žemės Ūkio mi- 
nisteris Krupavičius taip viską 
veda kad nauji dvarininkai dy
gsta kaip grybai po lietaus, o 
vargšai žmoneliai kaip buvo be 

(Pabaiga ant 7-to pusi.)

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

kitą mylėti.
(Bus daugiau)

Tiesiog iš Dirbtuves
— NAUJO MODELIO KATILAS —

LIAUDIES DAINA 
(J. Gogelis)

Užušalo ežerėliai, 
Nebečiulba nei paukšteliai, 
Nei gegutė nekukuoja. 
Nei karveliai neburkuoja. 
Ateis senis su ausinėm, 
Ir su pirštinėm milinėm, 
Užsivilkęs su kailiniais 
Ir debatais vailokiniais. 
Žentas klėtyj trepinėja, 
Uošvė lazdą griebinėja. 
Uošvė lazdą kai sučiupo, 
Žentas iš klėties išsmuko. 
Ir tas uodas ilgasnukis 
Buntavoja susisukęs 
Tą muselę, i ją žiuri, 
Ana mato kad ką turi.

Iš ektsra 
tvirto sto
ro vario su 
5 colių vie
no vario 
viršum ir 
kaklu. 
Lengva iš
valyti; be 
sriubų, nė
ra kam su- 
gest. Rau
kosi nenu
degs, vir
šus nusike
lia be var
go. Saugus 
praktiškas 

ir tvirtas. 
Joks kitas

dalykas tam reikalui neparsiduoda 
tokios rūšies ir tokia žema kaina. 
Jis yra žemo spaudimo katilas ir 
pasteurizuotojas. Idealis katilas na
mams. Nieko geresnio abelniems rei
kalams. Laikys visų amži ir pilnai 
patenkins. Kainos paduota perkant 
tiesiog už pinigus. Siųskit money or
deri arba čeki. Pristatymas greitas, 
tvirtose dėžėse. Tik tokį katilą už
simoka turėti.

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

Chicago, Ill. 

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ PASAKŲ — sutrauka 
Įvairiu amžių gamtos apsireiškimų ir žmonių pažiū
rų i tai. 156 pusi. Cleveland, 1918 .......... ....75c

UŽTEKANTI SAULE — Patriotizmo, meilės ir moks
lo paveikslėliai. 91 pusi. Cleveland, 1918 .... 35c

MOHAMETO KELIONE J DANGŲ — aprašymas Mo- 
hametanizmo Įkūrėjo, ir kiti moksliški straipsniai.
125 pusi. Cleveland, 1919 ....................................... 50c

TAUTOS VAINIKAS — Eilių knygelė, pirma dalis 
(56 pusi.) talpina K. S. Karpavičiaus eiles. Viso jo
je 172 pusi. (JCnygra I), Cleveland, 1919 ............. 50c

RUSIJOS MOTERŲ “MIRTIES BATALJONO” VE
DĖJA — Marija Bočkareva (Versta iš Angliško). 

‘295 pusi. Cleveland, 1920 ................................ $1.25
TRIMITAS — Įvairių patriotiškų, romantiškų ir juo

kų eilių knyga. 144 pusi. Cleveland, 1921 ......... 50c
SEPTYNI SENOJO PASAULIO

toriški padavimai apie didžius senojo pasaulio dar
bus. (Iš Angliško). 200 pusi. Cleveland, 1921..$1.00

2EMĖS KAIMYNAI DAUSOSE — aprašymas visų di
džiųjų matomų žvaigždžių ir žvaigždynų. 417 pusi.
(Vertimas iš Angliško.) Cleveland, 1923............. $1.50

REIKALAUKIT “DIRVOJE”

SANTAL M IDY 
Greitai sulaiko

\ Skaudų 
Šiapinimą

Saugokis ,
/ iPamėgdžių 
’ Žiūrėk žodžio

Gausit Aptiekoj 
■Midy”

STEBUKLAI

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymai turi Įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 420 Pus^aP^* Kaina už vieną “Į Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

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

$1 iki $25.

”Wet

Razor
Į —Išsiaštrina Pats____________________ ,
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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 $5.0(L

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

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

T. M. D. REIKALAI
Antra Knyga Gatava į

TMD. Centro Sekretorius V. 
Sirvydas rašo Centro Pirmi
ninkui sekančiai:

Iš Kultūros bendrovės gavau 
pilną antrą tomą “Pasaulio Is
torijos”. Jie rašo kad Lietuvo
je labai trūksta 
apdaryti knygos 
siusime pinigų 
jiems skolingi.

Su šiuo sekretoriaus laišku 
buvo ir bilos patvirtinimui ir 
išmokėjimui 
vei. Taigi 
tokiu budu 
me antros 
Istorijos”.

Prasidėjus 
prasidėjo ir 
todėl nariai 
užsimokėti,
kiu ir už viršelius (50c.), nes ki
taip iš centro nebus jiems kny
ga siunčiama.

litų ir neišgali 
jei mes nepri- 
kuriuos mes

Kultūros bendro- 
pinigai pasiųsta ir 
neužilgo sulauksi- 
knygos '‘^Pasaulio

naujiems metams 
nauji mokesniai, 
kviečiami tuojau 

Mokėti reikia sy-

TMD. Centro Valdyba

~ ra ARBA I

niekados i iMIMl DAUGIAU a
TMD. KUOPOS, UŽS1RAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

Q| ? DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR KOŽN AM REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIU, PAVEIKSLUOTĄ - 

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

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

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

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

r7 A /T Oi NT T T(Y Q TQrrTJL?TT A iškalno užsisakantiems bus duodama ZjlVlvJlN 1J U0 10 1 uniJ 2-1 apc{aryla tvirtais viršeliais už tuos pi
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 “Dirva” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTA:

4- DtDŽIOJI REAKCIJA
5- -TAUTINE NEPRIKLAUSOMYBE
(-MOTORO GADYNE
8—MOKSLO GADYNE
10—KOLONIJOS IR KARAS

7—SOCIALE REVOLIUCIJA 
9—APIE MENA 
IR GALAS!

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

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

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

Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresų, ir adresuokit

DIRVOS" KNYGYNAS 335c2leSveU&tonue '

“DIRVA” TMD. NARIAMS 
IRGI $2.00.

Pradedant su naujais metais, 
“Dirvos” prenumerata T. M. D. 
nariams ir kuopoms nustatoma 
fa pati, $2.00, kaip moka ir visi 
prenumeratoriai. Kaipo orga-' 
nas, “Dirva” TMD. nariams už-1 
įrašantiems per kuopas buvo 
atpiginta iki $1.50, bet dabar 
visi mokės lygiai po $2.

“Dirvos” Admin.

Dr.HUMPHREYS’

Foi- Grip, inf J uenz a

Ant pirmo ženklo šalčio— 
imk Dr. Humphreys’ “77”. 
Išvaryk šalti iš save.—Ge
ri ir nuo Gripo. Turit lai
kyt “77” namuose. Bukit 
gatavi prieš Šalti ir Gri
pą. “77” naudojamas 30 
metu.. Pirk “77” šiandien.

At all Druggists 30 cents.
HUMPHREYS’ HOMEO. MEDICINE CO. 

156 William Street, New York

K. S. Karpavičius — Pirmininkas 
3352 Superior Ave. Cleveland, 0.

P. A. DSdynas — Vice-PirmininkaB 
96 Millbury St. Worcester, Mass.

V. Sirvydas — Sekretorius 
193 Grand St. Brooklyn,. N Y.

Mrs. F. L. Bernat Stowe — Iždininkė 
62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.

J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 
Globėjai — Worcester, Mass.

Juozas Solis — Knygius
903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbant ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojant 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.

•S

Šiluma ir Sveikata Žiemos Laiku

MIEGAMŲ KAMBARIU
ATSARGA

THE EAST OHIO GAS COMPANY

DAUGYBĖ vieškambarių yra naudojama kaipo 
miegamieji nakties laiku. Daugybėj namų virtu
vės pečius naudojamas apsišildymui kaip lygiai ir 
valgių gaminimui. Tokiuose atsitikimuose yra 
pavojinga jeigu kaminai arba išeigos netvarkoj.

PERŽIURĘKIT savo kaminus atsargiai, arba pa 
šaukit mus, Main 6640, ir mes noriai tą jums pa. 
darysime.

KIEKVIENAS pečius turi turėti išeigos kaminą 
kuris turi būti visada gerame tvarkiame stovyję.

i^IEKVIENA žiema paima savo aukas gyvasti
mis delei žmonių ėjimo gulti kambariuose 

apšildomuose pečiukais kurie neturi tinkamo su
jungimo su gazų išėjimo kaminais.

KAMINŲ paipoms nei skylėms niekad nereikia 
leisti užkepti, arba užstoti gazams išeigą užsukta 
juška, taipgi reikia žiūrėti kad paipos nebūtų Įkiš
tos giliai iki sienai kamine, arba tik biski Įkištos 
kad vėjai gali tramdyti geram traukimui per juos.

■ :;&?

1



DIRVA 5

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Vokiškai kalbančiuose kraštuose buvo 
penkios karalijos. Dviejų kraštų, Austri
jos ir Prūsijos, valdovai vadinosi “Dievo 
“Malonės” karaliais. Kitų gi trijų kraštų, 
Bavarijos, Saksonijos ir Vui tembergo, val
dovais buvo “Napoleono malonės” kara
liai; kadangi jie buvo ištikimi imperato
riui, tad, žinoma, kiti Vokiečių kraštai ne
labai jais ir pasitikėjo.

Kongresas Įkūrė naujų Vokietijos 
Konfederaciją. — tai buvo trisdešimts še
šių suverenių valstybių sąjunga, kuriai 
vadovavo Austrijos karalius, jau vadina
mas Austrijos imperatorium. Šiuo patvar
kymu, padarytu paskubomis, niekas nebu
vo patenkintas. Teisybė, buvo sudarytas 
Vokietijos Parlamentas sename Frankfor- 
to mieste, Įvairiems “bendriems” klausi
mams svarstyti. Bet tame Parlamente 38 
atstovai turėjo ginti 38 skirtingus klausi
mus. Kadangi sprendimai turėjo būti vien
balsiai (šitokį parlamentinė taisyklė jau 
buvo sunaikinus Lenkiją), tad, neilgai tru
kus, iš garsios Vokiečių Konfederacijos 
juokėsi visa Europa, ir tos senos imperijos 
betvarkė labai panešėjo betvarkei, viešpa
tavusiai Centralinėje Amerikoje apie 1840 
ir 1850 m.

Žmonės, paaukoję viską už savo tau
tinius idealus, jautėsi labai užgauti ir pa
žeminti, bet Kongresas nekreipė domės į 
“privatinius” pavaldinių jausmus.

Ar kas rugojo del to? Žinoma. Kaip 
tik nurimo pirmutinis neapykantos jaus
mas prieš Napoleoną, kai.tik nurimo di
džiojo karo entuziazmas, kai tik žmonės 
pažino, koks nusikaltimas padarytas “tai
kos ir pastovumo” vardan, žmonės pradėjo 
rugoti. Jie grąsė atviru sukilimu. Bet ką 
gi jie galėjo daryti, neturėdami jėgos? Jie 
buvo malonėje tobuliausia suorganizuotos 
policijos.

Vienos Kongreso nariai tikrai tikėjo, 
kad “buvęs imperatorius Napoleonas pa
siekė sostą tiktai dėka Revoliucijos Prin
cipams”. Jie jautėsi pašauktais išnaikinti 
tų taip vadinamų “Prancūzų idėjų” šalinin
kus, kaip kad ir Pilypas II sakėsi sekęs sa
vo sąžinės balsą, kai degino Protestonus ir 
korė Murus. šešiolikto amžiaus pradžioje 
kiekvienas, kas netikėjo į dievišką Papos 
teisę valdyti savo pavaldinius taip, kaip 
jam tiko, buvo skaitomas eretiku, arba at- 
gkalunu, ir visų ištikimų pavaldinių parei
ga buvo mušti tokius atskalūnus. Devy
niolikto amžiaus pradžioje, Europoje, kas 
netikėjo i karaliaus dievišką teisę valdyti 
savo pavaldinius taip, kaip jam, ar jo pre
mjerui tiko, buvo skaitomas “eretiku”, ir 
kiekvieno ištikimo pavaldinio pareiga bu
vo Įskųsti tokį atskalūną artimiausiam po
licininkui ir prižiūrėti, kad jis butų nubau
stas.

Bet 1815 m. valdovai Napoleono mo
kykloje išmoko išnašumo, ir jie ėjo savo 
pareigas kur kas geriau, negu 1517 metais. 
Laikmetis nuo 1815 iki 1860 metų buvo tik
rai didelė politinių šnipų gadynė. Šnipų 
buvo visur. Jie gyveno rūmuose, ir ten, 
kur tik skurdžiausiųjų bustynės buvo. Jie 
žiūrėdavo pro rakto skylutę Į ministerio 
kabinetą, ir klausydavo, ką žmonės kalba, 
išėję į parką pasivaikščioti. Jie dabojo 

■ sieną taip, kad niekas nepereitų jos be tam 
tikro vizuoto paso ir neiškrėtus bagažo, 
kad karaliaus kraštan nebūtų Įgabentos 
kokios knygos su “Prancūziškomis idėjo
mis”. Jie sėdėdavo tarpe studentų audito
rijoje, ir bėda tam profesoriui, kurs drys- 
tų kad ir vienu žodžiu prasitarti prieš esa
mą tvarką. Jie net šnipinėdavo ir tarp 
mokyklų berniukų ir mergaičių!

Daugelyje vietų šitame darbe prigel- 
bėdavo jiems dvasiškija. Revoliucijos laik
mečiu bažnyčiai teko žymiai nukentėti. 
Bažnyčios turtai buvo konfiskuoti. Ne
maža kunigų buvo nužudyta, ir ta gent-

kartė, kuri mokėti Ruso, Voltero ir kitų 
Prancūzų filozofų katekizmo, šoko aplink 
Proto Altorių, kai Viešos Saugos Komite
tas, spalių m. 1793 m., panaikino garbini
mą Dievo ir pamaldas. Kunigai apleido 
Prancūziją kartu su kitais “emigrantais”. 
Dabar gi jie vėl gryžo aliantų armijų glo
bojami ir, aiškus dalykas, pasinaudojo pro
ga atmokėti tikybos priešininkams.

1814 m. gryžo ir Jėzuitai ir vėl ėmėsi 
savo seno darbo šviesti jaunimą. Jų orde- 
nui perdaug pasisekė kovoje su bažnyčios 
priešais. Jie įkūrė “provincijas” visuose 
pasaulio kraštuose, skelbė Krikščionybės 
mokslą netikintiems, bet, neilgai tetrukus, 
pats ordenas virto lyg . ir prekybos ben
drove, ne kartą turėdavusia konfliktus su 
civiline valdžia. Didžiam reformatoriui 
ministeriui, markizui de Pombal, valdant 
Portugaliją, jie buvo išvyti iš Portugalijos 
valdomų žemių, ir 1773 m., Europos kata
likų valstybėms reikalaujant, Papa Kle
mensas XIV buvo panaikinęs Jėzuitų or- 
deną. Dabar jie vėl gryžo prie darbo ir 
skelbė “paklusumo” ir “teisėtų dinastijų 
meilę” vaikams, kurių tėvai nuomavosi 
krautuvių langus, kad išjuokus Mariją An- 
tuanetę, kai ją vedė prie ešafoto, kur užsi
baigė vici jos vargai.

Bet ir -Protestonų kraštuose, pavyz
džiu Prūsijoje, ne kiek geriau tebuvo. Di
dieji 1812 metų patriotai vadovai, poetai ir 
rašytojai, skelbę šventą karą prieš uzurpa
torių Napoleoną, dabar buvo atžymėti, kai
no pavojingi “demagogai”. Jų namai bu
vo krečiami, jų laiškai buvo skaitomi. Jie 
turėjo, tam tikrais laiko protarpiais, pasi
rodyti policijai. Prūsų muštro komendan
tai ne kartą rodydavo jaunajai gentkartei 
didžiausio žiaurumo. Kai, leiskime sau, 
studentai šventė 300 metų Reformacijos 
sukaktuves trukšmingomis, bet nekenks
mingomis demonstracijomis sename Vart- 
burge (Wartburg), Prūsijos biurokratai 
manė, kad tai jau revoliucija. Kai teologi
jos studentai, sąžiningi, tik nelabai teap- 
sišvietę, užmušė Rusijos valdžios šnipą, 
kurs “darbavosi” Vokietijoje, universite
tas liko pavestas policijos globai, ir profe
soriai buvo paimti kalėjiman arba paliuo- 
suoti iš vietų be jokių tardymų ir be teis
mo.

Rusija, žinoma, buvo dar žiauresnė ši
tuo anti-revoliucinio darbštumo atžvilgiu. 
Aleksandras, pasveikęs iš savo dievotumo 
ligos, pamaži linko prie melancholijos. Jis 
gerai žinojo savo aprėžtus gabumus ir su
prato, kad Vienoje jis buvo Meternicho ir 
jo gudrios bobos Krudenerienės machina
cijų auka. Jis atgręžė savo nugarą vaka
rams ir pasidarė tikru Rusijos valdovu, 
turinčiu interesus Konstantinopolyje, se
novės šyentame mieste, kurs buvo pirmu
tiniu Slavų švietėju ir mokytoju. Juo jis 
ėjo senyn, juo jis dirbo sunkyn, bet nedaug 
ko tepasiekė. Jam dumojant savo kabine
te, jo ministerial pavertė visą Rusiją mi- 
litarinių barakų kraštu.

Tai nėra malonus paveikslas. Gali
mas daiktas, kad Didžiosios Reakcijos ap
rašymas butų galėjęs būti ir trumpesnis. 
Bet gera yra arčiau susipažinti su ta ga
dyne. Tai nebuvo pirmas bandymas pa
sukti atgal istorijos laikrodį. Pasekmės 
buvo visai paprastos.

Vienuolyno Slaptybes. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vienuolių gyvenimo klibštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk.' Lietuviškai vertė A.
152 puslapiai ............................................................... 1.00

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkarcva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .......................................................... $1.25

3522. Lietuvių Lcmentorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananeviėia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ....... 35c

3352 Superior Ave.' Cleveland, Ohio

MEILĖS MELIODIJA
Ėjau su tavim, miela, 
Vėlai aš vakare; 
Žavėjo sielą daina 
Skambėjusi ore.

Prie manęs prisiglaudus, 
Brangioji, tu stipriai, 
Kad myli pasakai.... 
Aistringai pabučiavus, 

Aš tavim patikėjau; 
Paskyriau viską tau 
Ką tik širdyj turėjau, 
Ir tik tave matau.

Matau tave dažnai aš 
Ir dieną, o ir naktį. 
Man svajos tave neš, 
Bet negalės pakakti....

Mažionietis.

Klerikalai, ypač “Darbinin
kas”, visa gerkle rėkė kada 
Šliakvs (buvęs “Sandaros” re
daktorius) pirmą ypą (kaip 
ristynėse) pralaimėjo. Bet ka
da antrą ypą pralaimėjo Kun. 
Garmus tai jie bijo visuomenei 
ir pranešti kad tas nepraust- 
zubis kunigas nebuvo apšmeiž
tai, tik pkšąkyta teisybe. "1 .

J
PASINIUKĖ

Palauk, kurna, kur ropoji, 
Devyndrekio gal živoji? 
Andai dantį man sopėjo, 
Bet kaip tik aš jo pridėjau 
Tik sudiegė ir nurimo.
Nūn vėl bėda. .. . Dievas žino: 
Apkerėjo mano vaiką — 
Klykia, kliedą. Duok dr, sveika, 
Nei egzortai, nei krapylas 
Niekas nėr tiek “pamačlyvas”! 
Kad tau Jackai su Jackiukais! 
Drožk ražančiaus kunkuliukais, 
Rūkyk vaiką švęstom’s žolėm’s 
Ir nerodyk blogiems žmonėms. 
Devyndrekio aš tau duosiu 
Ir nič nieko nerokuosiu, 
Tik tu, kurna, užčiaupk žiotis.

“L.U.” Cioce.

Tėvas ir Jo Mažas Sūnelis
Tėvas: — Vaikeli, ar žinai 

kas gali suteikti Šventus Sak
ramentus?

Vaikas: — Vienas tik Kris
tus.

Tėvas: — Kvailiuk, nežinai 
dar kad Sakramentus kunigai 
teikia. Juk jie Kristaus vieti
ninkai.

Vaikas: — Aš netikiu kad 
kunigai yra Kristaus vietinin
kai, nes jie Kristaus pėdomis 
neseka.

Tėvas: — Tylėk, paršiuk! 
Jie daro tą ką Kristus dare.

Vaikas: — Meluoji, tėveli, 
Kristus mirdamas šaukė: Trok
štu! o jo priešai vietoje van
dens padavė karčią tulžį.

Tėvas: — Taip, vaikei, taigi 
tais pačiais pėdais ir kunigai 
eina gerdami vyną mišiose.

Vaikas: — Palauk, tėveli! 
Kristus gėrė tulžį, o kunigai 
vyną. Aš į kunigą tikėsiu tik

tada kada jis mišiose vietoje 
vyno gers tulžies puodelį. •

Tėvas: — Eik varliūkšti viš
tas iš miežių išvaryk!

Karklų Žvirblis.

MERGUŽEI

Vai, Ynerguže mano, 
Mano mergužėle, 
Kodėl toks nulindęs 
Tavo veidužėlis?

Žiūrėk, draugės tavo 
žolynus augina 
Ir kasas gelsvąsias 
Jų žiedais dabina.

Džiaugias jos laimingos 
Tulpės kai žaliuoja, 
Laukdamos bernelio 
Daineles dainuoja.

Tiktai tavo liūdnas 
Baltutis veidelis, 
Akis ašarotos 
Rytą, vakarėli.

Vai berneli mano, 
Mano bernužėli, 
Piktoji dalelė 
Mane pamylėjo.

Žiaurios dienos spaudžia 
Naktis ir dienelė, 
Plaukioju varguose 
Kaip marioj žuvelė.

Nelabieji žmonės 
Nužudė tėvelį, 
Numirė močiutė, 
Likau siratėlė.

Kietame vargelyj 
Tenka aimanuoti, 
Nerami širdelį, 
Negaliu dainuoti.

Vos aušra išaušta, 
Lauk’ sunkus darbelis — 
Todėl ir išblyško 
Manasis veidelis.

Š.N.” Pirmeivis.

Geras abelnam naudojimui 
linimcntas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ir neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbazcnkŪs

i F. AD. RICHTER & CO. / 
Il Berry & South 5th Sts. 1
jK Brooklyn, N. Y. /

RODYKLĖ No. 37
Virinio Receptas

Mes valgom kas tik prieš mus pa
dedama ir reati tepasvarstom apie 
ką kitą kaip tik apie skoni. Ne tas 
ką valgai, bet kokią sveikatos vertę 
valgis turi, tesiskaito. Reikia gauti 
nors viena lėkštę geros zupės kas
dien. Patarčiau gaminti plaišintų 
žirnių zupę ir pamatyti - kad toliau 
šeimyna vis jos reikalaus. Ji leng
va ir ekonomiška prirengti. Sekan
tis receptas yra geriausias kokį aš 
žinau.

.go vyruojant juos i mėlyną popierą.
Jeigu nenaudojamus sidabrinius 

stalinius daiktus suvyniosi i vaškuo
tą popierą, jie nesusiplėtmuos.

Ploną stiklą reikia mazgoti drung- 
' name vandenyje su biskiu amonijos 
arba ištarpyto muilo.

| Megstincs langines firankas rci- 
I kia pamerkti i šaltą vandeni kurin 

da maišyta tris šaukštai borakso. 
Į Daug lengviau iš jų išeis nesvaru
mas.

Grožės Patarimai

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Plaišintų Žirnių (Split Pea) Zupe
1 puodukas evaporated pieno 
l’,2 puoduko plaišytų žirnių
2 kvortos šalto vandens
2 kambliai cclerių
1 mažas svogūnas
1 šaukštukas druskos
Vs šaukštuko pipirų
1 kšauštukas kapotų mėtų, sausų 

arba šviežių.
Pamerk žirnius per naktį vande

nyje iki apsemimo. Nukošk, dadėk 
šaltą vandenį, Įdėk kumpio kaulą, 
svogūną ir celerius. Virink paleng
va iki žirniai visai suminkštės (apie 
tris valandas). Pertrink per sietu- 
ką. Atšildyk prieš duodant, dadėk 
pieno ir užskonius. Duok su džio- 
viniukais.

Virtuvės Patarimai

Krekerių trupiniai, smulkiai su- 
kočioti, gali būti naudojami sutirš- 
tinimui ible zupės daromos su pienu.

Žalias perpjautas kopūstas suvy
niotas Į vaškuotą popierą ir padėtas 
į lędų šėpą išlaikys šviežias ilgą lai-

Ar žinot kad druska paskaidrina 
žalią spalvą žalių daržovių ?

Naminiai Pasigelbėjimai
Išmaliavojant Aidų lininių laikymo 

šėpos arba stalčių tamsiai mėlyna 
maliava, išvengsit lininių pagelto- 
navimą ir sutaupysit sau daug var-

Valgio tvarkymas vra didžiausios 
svarbos kaip vaikams taip ir suau
gusiems sveikatos ir grožės žvilgs
niu. Pienas, šviežios daržoves ir vai
siai, čieli grudai ir juoda duona pri
duoda kunui sveikatos ir stiprumo. 
Maisto papročiai yra labai stiprus, 
taigi anksti reikia pradėti pratinti 
prie gerų papročių. Reguliarės va
landos valgymui, miegojimui ir atsi
gaivinimui gelbsti palaikyti mus ge
roj sveikatoj, bet vis reikia nors sy
kį metuose duotis gydytojui išegza
minuoti ir du sykiu i metus leisti 
peržiūrėti dantis. Šitos apsauginės 
taisykles yra puikus sveikatos in- 
vestmentas.

Ypališka Sveikata

Jeigu vaikai palinksta prie mėgi
nio maisto su žymesniu skoniu kaip 
mesa ir cukrus, tada jau jie. dau
giausia nepaiso saugesnio maisto. 
To delei mėsa ir saldumynai reikia 
duoti mažai, ypatingai bėgyje pirmų 
šešių kūdikio gyvenimo metų. Su
daryk tvirtus skonio papročius duo
dant valgius kurie būtinai reikalin
gi sveikatai, o kiti valgymo papro
čiai susidarys patįs. Kada reikalin
gas kiekis pieno, kuopų ir daržovių 
bus sunaudotos, mažai liks vietos ki
tiems nereikalingiems valgiams. La
bai svarbu vaikui maistingas pusry
tis. Nuo psuryčių priklauso ar vai
ko diena bus linksma ar niūri, kas 
taipgi atsilieps ir ant visos šeimy
nos.

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

Mes rekomenduojame Borden’s I 
Evaporated Pieną kadangi jis yra 
patogiausias, tyriausias ir ckonomiš-1 
kiausias iš visų pieno formų. Viri-' 
mo ir kepimo tikslams jis yra lygus.

Kur Tik Receptas Reikalauja 
Pieno Vartok

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

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

DYKAI

100,000 moterii nuolatos pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden's Evapora
ted Pienu. Jeigu jus norit 
žinoti kaip pasidaryt tuos 
įvairius crceptus su Bor
den’s. išpildykit kuponą pa- 
žymčdamos kokią receptą 
jums reikia, ir prisiiiskit 
mums.

savo sekantį receptą su Borden’s.
Borden's daromas 
dvieju dydžių — 
aukštas (16 uncijų) 
ir mažas (6 unci- ——mjujaiiuurw w. s*, ..rikliu -■jjjl.į.

KUPONAS
Duona Saldainiai Mesa Pudingai
Košeles Sosai žuvis Pajai Sriubos

Vardas _______ (3)

Adresas ------------------------- Lithuanain

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BUILDING, NEW YORK
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ByJuniiis
Deal gently with fools; some 

clay you may be one yourself.
-------- o--------

About all yon can say for 
long engagements is that they 
keep clown the expense.

-------- o--------
If there were no luncheon 

conferences, men could think 
up some other way to kill two 
hours at noon.

-------- o- ——-
Doesn’t matter, but a couple 

of oysters is so little for a 
cafe to make such a big stew 
about.

-------- o--------
We' earnestly hope that the 

sad school of experience will 
have no reunions.

-------- o--------
Whenever troubles Adam had 
He laid them down with Eve’s. 
And every morn when he awoke 
They each turned o’er new 

leaves.
-------- o--------

Bill Baltrukonis thinks soap 
must be good for the eyes be
cause it makes them smart.

Breadth without thickness is 
merely flatness.

-------- o--------
If music is the language of 

love there is no chance at all 
for a saxophone player.

-------- o--------
You may keep the children 

from making marks on the 
wall by hanging it on the ceil
ing.

----- --- o--------
Once in a while you can buy 

the suit you really want, if the 
clerk happens to be a good 
salesman.

—.----- o---------
’ If you’re sure you can’t, it’s 
sure oyu won’t.

-------- o--------
A furnace and a husband 

differ — the1 furnace goes out 
sure you won’t.

[ VIETINES ŽINIOS ]
, Iš SLA. 1 l-TOS KUOPOS

(Redakcijos pavėluota)
11-tos SLA. kuopos susirin

kimas Įvyko sausio 6 d., kuria
mo dalyvavo skaitlingas buris 
nariu. Pirmiausia persvarsty
ta bėganti kuopos reikalai, pas
kiau tyrinėta 11 naujų aplika- 

i cijų. iš kuriu priimta sekanti 
13 naujų nariu. Suaugusių sky-. 
riun B. Jokubėnas, B. Samoš- 

| kieno, O. Ivanavičienė. P. Zui- 
Įkcvičius, F. Ribinskas, S. Orda,
M. Mičiulis, V. Jankauskas. V.’ 
Zongaila. J. Jankaskienė ir P.

I Kalvaitis. Vaikų skyrium isto-' 
jo Al. Rud'zinskaitė, J1 m., ir 
Autose Rud'zinskaitė, 13 m.

Žieminio sezono komisija ra-, 
Į portavo kad jau baigiama mo
kintis veikalas “Audra Giedro
je” ir viskas paruošta del per
statymo jo sausio 24 d. Komi
sijos raportas priimta.

Ligonių kuopoj buvo tris, iš 
i kurių vienas jau pasveiko.

Toliau sekė senos valdybos 
i raportai, iš ko pasirodo kad ši 
kuopa gerai gyvuoja. Turi na-i 
riti 276, suspenduotų tris ir vai-j 
kų skyriuje; suspenduotų šeši.

J Turto kuopa pereitais metais! 
1 turėjo $170.79, o šįmet su pi-j 
nigais ir kitu turtu turi 256.05.1 

j Nauja valdyba užėmė vietas.! 
; ir paskiau svarstyta kaucijų 
[klausimas ir nutarta padėti ka
steriu ir finansų raštininkų po į

! £500 kiekviena.
j Kaip visuose susirinkimuose 
I taip ir šiame musų bolševike-J 
Jiai su Mažeika priešakyje ne- 
į apsiėjo be pakėlimo kokio ler- 
; mo. Net davė Įnešimą kad; 
į kuopos korespondentas butų 
sudisciplinuotas, kad jis nesi- 
vaduotų savais politiniais mo-! 
tivais. Mat, kam jis juos tei
singai paskaito ne-Lietuviais. ■ 
Na o jie gali per savo “Vilnį” i 
ir kitus šlamštpalaikius rašyti: 
ant kuopos narių ką nbri. Nors' 
kuopos korespondentas ir nesi- ( 
vaduoja jokia politika, bet ma

nyti bolševikai nemyli teisybes.
Kas gi musų susirinkimuose I 

kelia trukšmą, ar ne Mažeika 
su savo šulais, kurie iškalno 

1 slaptai susitarę ateina į susi
rinkimą ir atsineša kokį gaba
lą savo partijos politikos gra
žiai suvyniota į gražią kalbą, 
kaip' ir pereitą protesto užma
nymą. paaiškindami kad tiks- 

; las yra iškovoti Lietuvai lai
mingesnę ateitį, o tikrenybėje 

.jų tikslas buvo kelti lernią už 
persekiojimą Lietuvos išgamų. 
Ir dabar jie išaiškino buk ko
respondentas ardo tvarką taip 
darydamas, ir dauguma narių 
nepermatydami kame dalykas 

i pakele* rankas ir priėmė įneši- 
' mą kuris buvo nereikalingas, 
’ nes visi žino kad koresponden- 
i tas visur prisideda prie Lietu
viu. nepaisant partijų, kur kas 

.daroma del Lietuviu labo — ne

del katalikų, bolševikų ar kitų į 
kokiu “ikų”. tik del Lietuvių, 
.lis savo persitikrinimų niekam 
nekiša, nedaro įnešimų naudin
gu kokioms partijoms, tik nau
dingų Susivienijimui. Na ir 
km- čia politiniai motivai? Ir 
kam jie? Kas iš jų butų nau
da'.' Tik pasakyta teisybė ir 
viskas, ir jeigu yra viena ar 
kita partija kuri arčiau teisy
bes prieina tai nereiškia kad 
partijos labui teisybė pasakyta.

Musų kuopoj nieko nereikia 
kito kaip tik sudisciplinuoti ar
ba visai išmesti Mažeikos tipo; 
t rukšmadarius ir kitus išgamas j 
ir tada bus ramybė ir visi ateis į 
į susirinkimą ne su partijų rei
kalais bet su tikslu nuveikti ge-Į 
i-o Lietuviams.

DIDELIS SUSIŽINGEL 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”
Juozas šiurkus, iš Detroit, 

Mich., rašo: Su šiuomi laišku 
prisiunčia $7.00: penki dolariai 
už. “Dirvą” mano ir į Lietuvą, 
taipgi S2 už “žmonijos Istori
ja”.

Anele Gelbudienė. iš West 
Frankfort. Ill., rašo: Siunčiu 
$2 ii- štampų už 25c. del “Žmo
nijos Istorijos”. Atsiųskit kai 
žus gatava.

Korespondentas. Jonas liaradukas. Fairview
PASARGA “PAčTALI.IONUl" Sta,e HosPltal- Waymart, Pa.,

' UNCLE WtG'CILY’S TRICiv-

Paskutinėmis dienomis už
plūdo Clevelandą kokia tai laiš
kų suintinėjimo epidemjia. žy
mesni katalikų veikėjai, dau
giausia vyčiai, gauna visokiu 
šmeižiančių laiškų nuo tūlos 
vietines ypatos.

Vieni tų laiškų esti atviručių 
formoje su bjauriais paveiks
lais, o su dar bjauresniais epi- 
gramais arba parašais, kaip va: 
“Tylėk tu, ru....že” ir tt.; ki
ti vėl esti laiškai kuriuose tel
pa pasibaisėtini piešuku piešti 
paveikslai, o dar kiti, tai siun
tiniai, pundeliai. Kas tuose 
pundeliuose telpa tai gėda ir 
spaudoj aiškinti.

Teko keli tokios žemos rūšies 
laiškai ir šiuos žodžius rašan
čiam. Apie tuos kurie negalė
jo sutepti mano gero vardo bu
vo visai nepaisoma, ignoruota. 
Bet kuomet paskutinis laiškas 
arba iškarpa iš “Draugo” lyti 
mano viešąjį veikimą tai lai bu
na man leista aipe tą dalyką 
paaiškinti per spaudą.

Andai gavau laišką su iškar
pa iš “Draugo” (taip bent, nu
manau iš biznierių apgarsinimų 
telpančių kitoj pusėj). Toje 
iškarpoje telpa korespondenci
ja iš Clevelando po antgalviir 
“Tiesios žodis •Buvusiam’.“ Po 
tuo antga'iviu, apačioj žodžio 
buvusiam, iškarpos prisiuntėjo 
parašyta “Greičiui", ir storai 
pabraukta.

Ali neto j e korespondenci j oje, 
po kuria pasirašyta “Buvęs ir 
Girdėjęs,” daug duodama pipi
rų “Dirvos” korespondentui ku
ris, pagal “Buvusio ir Girdėju
sio” žodžių, buk tai neteisingai 
parašęs Clevelando Lietuvių 
bažnytinio choro ir p. Čižaus- 
kienčs dainavimą sausio 3 d. 
miesto auditorijoj. Kaip ten 
sudainuoja ir kaip viskas išėjo 
čia išdėstinėti nėra reikalo. Tą 
vakarą daug Lietuvių ten bu
vo ir visi kurie turėjo akis ii 
ausis lai patįs apie tai spren
džia. Man apeina štai kas: ko
dėl “Laiškų Siuntėjau” minėtą 
“Dirvos” recenziją 'primeti 
man? Ar tomistą nežinai jog 
aš, jei nerandu nieko pagirtino 
ypatoje arba draugijoje tai nu
tyliu? Tą gali paliudyti visi 
Uleveiandiečiai su kuriais aš tu
rėjau garbės per trylika metų 
darbuotis, o kuriems kaip ypa- 
tiškai taip ir per spaudą nie
kuomet neužkliuvau taip kaip 
nešini rašęs ir šitos man pri
metamos recenzijos kuri tilpo 
“Dirvos” 2 num. Ta meldžiu

įrašo: Siuničiu du dolariu ir už 
125c. štampų už “Žmonijos Is- 
’ toriją”. Kaip tik ji bus gata- 
Į va meldžiu man prisiųsti.

■ visai Lietuvių išeivijai Ameri- 
[ koje. Dabar gi į ką panašus 
j Clevelandas? Vien tik šmeižtų, 
liežuvninkų ir purvintoji) lin- 

idynė! Tikra šių laikų Sodoma 
i ir Gomorra! Veikėjai atsigrę
žę į praeitį žiuri ir vien tik jos 

(gražiais atminimais gyvena. O 
kas prie to visko privedė jei ne 

I tamista. “Laiškų Siuntinėto- 
jau”? Nuodai kuriuos savo 
laiškais ir liežuviu paskleidei 
užkrėtė visą musų koloniją!

Jau tamista esi sučiuoptas, 
bet, vardan šventos ramybės, 

! tas viskas užlaikoma paslapty
je. O jei ir ant toliau nesiliau- 
Įsi teršęs kitų tai žinok jog var
das bus paskelbta viešai.

Vincas Greičius.

I
SLA. 14-TOS KUOPOS VAKA

RAS
Nedėlioj SLA. 14-ta kuopa 

turėjo parengus gražų vakarą 
su vaidinimu, dainomis ir šo
kiais. Publikos buvo pusėtinai 

' daug.
Pirmiausia suvaidinta “Aud- 

[ra Giedroje”. Roles turėjo se
kančios ypatos: Kupečio — A. 
Zdanis; Agnės — L. Banionie-I 
ne; Katrės— B. Vaitkevičiūtė;! 
Bertašiaus (senio) — V. P. Ba-1 
nionis; Bertašiaus (sūnaus) —I 
J. Armonas; Magdalenos — p. 

'Mišeikienė; Barbės — Marė 
[ Leikauskaitė.; Grigaičio — F. 
J. žiuris; Tarno— J. Norvilas.

Vaidinimas išėjo gana gerai, 
ir publikoj daugelis stebėjosi ir 
net vieni kitų klausinėjo kodėl 
nesigirdi suflerio — mat musų 

I publika papratus laike vaidini
mu girdėti tik suflerį skaitant. 
Prie veikalo surengimo dau- 

Į iriausia darbavosi V. P. Banio
nis.

Pertraukoj. 14 kuopos pirmi
ninkas A. M. Praškevičius pa
sakė kalba apie SLA. ir naudą 

: iš prigulėjimo toje organizaci
joje.

Po vaidinimo buvo dainos.
Pirmiausia dainavo p-lė Julė 

Baltrukoniutė, vietine daininin- 
,kė. Ji sudainavo: “Spinduliai 
Tavo šypsos” ir “Stasys”, o iš
šaukta daugiau, dadėjo “žinau 
Aš Gražų Daržą”. Akompana
vo Aldona Jankauskaitė.

Sekantis dainavo J. Ribokas, 
“Dul Dūdele” ir dar vieną (lai
mi antru kartu iššauktas. Jam 
akompanavo B. Vaitkevičiūtė.

Dainos abiejų dainininkų iš
dėjo gražiai ir publikai patiko.

Programą vedė A. B. Baltru- 
I šaitis. Nesvečias.

DAUGIAU APIE VELIČKOS 
MIRTI

Jokimas Velička, kuris mirė 
(Sausio 17 d., buvo 41 m. am
žiaus, paliko moterį Oną dide- 

I liame varge su šeimyna iš ke
lt tiriu: Mikasė 15 metų, Ona 11 
i m., Milė 8 m. ir Broniukas 14 
1 mėnesių. Velička mirė staiga 
nuo persišaldymo, sirgo vos tik 

, kelias dienas. Sausio 16 d. nu
vežtas į ligonbutį, o ant ryto- 

I jaus jau parvežtas namon mi-

l Laidotuvėse paskutinį patar
navimą davė Dr. V. Kudirkos 

j Pašalpinės Draugijos šeši na- 
I riai. Velička Kudirkinėj pri- 
I klausė per šešis metus; jis. bu- 
j vo nariu ir kitų draugijų, bet 
ant nelaimės buvo suspenduo
tas ir moteris negalės gauti jo 
pomirtinės pinigų. Rep.

DAR Iš KONCERTO
Lyros Choro koncertas pavy

ko pereitą sausio 17 d., kadan
gi visi norėjo išgirst plačiai ko
munistų garsinama dainininkę 
K. Menkeliuniutę-Januškienę.

Programai prasidėjus pir- 
I miausia pasirodė Lyros Choras, 
(kurį vadovauja M. Girnius, 
į Choras sudainavo tris dainas, 
i Antra sekė K. Menkeliuniutė.
Ji galima sakyt tikra artistė- 

i dainininkė, ištikro tai yra an
tra Pocienė. Ji turi gražų, pri
minu balsą ir labai gerai paima 
aukštąsias gaidas. Ji publikai

BIZNIO PROGOS
GERA PROGA

2 namai del 5 šeimynų, 2 garadžiai. 
ant E. 31st St. Kaina $7,300. ga
lima pirkti ant išmokesčio. Klaus-

1 kite 6201 St. Clair Ave. Telefonas 
Randolph 2435 W.

PARSIDUODA
,8102 Wade Park avė., kampinė deli 
katesų keptų daiktų ir krautuvo. Ga
rantuoju $400 savaitinio cash biznio

■ nėra kompeticijos. Gražus 4 kam
bariai prie krautuvės. Parsiduos už 
$1700, verta dusyk tiek. Smulkme
nų kreipki! pas Zimerman, Notary 
5907 Scovill avė. (51

PARSIDUODA
Į Saldainių krautuvė ir užkandžių už 
i eiga, greta didelės mokyklos. Par- 
, siduoda arba mainais ant namo. — 

1446 E. 57 Street, arti White avė.

PARSIDUODA CASH DELIKATE 
SV KRAl TUVĖ ir GROSERNĖ

1 Garantuoju $500 savaitinės ineigos 
Randasi 1204 Norwood road, art 
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.

4* ^‘4* 4*4* 4* v v+4» 4'4*4' •t*4*4*4*4*4*4,4‘

o ROSEDALE
Dry Cleaning Col

Rand. 7906 £
PETRAITIS, Prop. +

j 6702 Superior Ave., +

PARSIDUODA NAMAS
G kambarių namas ant Ruseli Road.

Dideli kambariai, airmens stogas, 
elektra, gazas, maudyne. Kaina tik 
$6200. Dalis Įmokėti, čia geras pir
kinis.

Bl’ėERNĖ IR GROSERNĖ PARSI
DUODA

T.abai geroj Lietuvių apgyvento) vie
toj už prieinama kaina. Biznio da
re, nuo 900 iki 1000 dolerių Į savai
te Kreipkitės 1398 E. 66th Street, 
kampas Wade Park avė. Telefonas 
Randolph 3013-4.J. II. BUIIR

716 Guradian Building Main 2354

JANUS
Į^OMĖNAI turėjo dievystę var

du Janus. Ji galėjo žiūrėti i 
dvi puses vienu sykiu. Jos var
das galiaus perėjo i musų kalen
dorių kaip Januaris, — mėnuo ku
ris žiuri i abu galu.

Jeigu, žiūrint atgal, jus atrasit 
kad 1925 metas nebuvo paganė- 
dinantis finansiškai, dabar yra 
laikas žiūrėti Į priešakį pagerini
mui dalykų 1926 metais.

šio banko Namų Ekonomiijos 
Biuras — patarnavimas dykai — 

ali pagelbėti jums jūsų planuose.

Incorporated 1649 

^ocietg tar gamings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dek taupymus į taupymu banka .

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

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

6401-5 Superior Avenue

Ruffles
sunaikins pleiskanas, tq svarbiausi 
ptieiQ gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c. kuomet 
siunčiama tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

Geras paprotys
Haudckit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

au gerai galvon įsidėti.
Dabar aš noriu paklausti 

“Laiški) Siuntėjo” štai ko: su 
kokiu tikslu tamista tą purviną 
darbą varai? Kam šmeiži ka
talikų veikėjus? Ar gal del to 
kad ta neapikantos ir vienas ki
to besikandžiojimo sėkla, kurią 
tamista čia pasėjai, dar labiau 
išbujotu? O gal manai tuomi 
įsigyti garlics, save pasiaukš
tinti kitus po kojų mindamas? 
Ne, brolau, klysti. Tie visi lai
škai vieną gražią dieną gryš 
atgal. Rezultatas bus kad pats 
save prisikalsi prie gėdos stul
po.

Clevelando anais metais buvo 
ramu, šventa. Tarp Lietuvių 
blezdėjo broliška meilė ir suti
kimas. Visi pagal savo išgalės 
sutartinai darbavosi. Jaunimas 
vien tik žinojo dirbti tautai ir 
bažnyčiai, žodžiu sakant, šita 
kolonija buvo gražiu pavyzdžiu

(labai patiko, ir po kiekvienos 
jos dainos svetainė ūžė nuo plo
jimų. Ji ir pridainavo visokių 
dainų.

Trečia išeilės dainavo Rau
kiate. Ketvirtas — F. Panzer, 
penktas — Bekenis, neva bari
tonas, bet aš jau praeitais me
tais jam patariau geriau mo
kintis ant kurpiaus tai turės 
sau naudą, nes dainininkas iš 
jo nebus. Gaila tavo, brolau, 
truso ir laiko. Chore dainuot 
iis gal ir geras, bet solo tai ne. 
Man negaila, kas dainuoja ir 
kam sekasi dainuot tai tokiam 
patartina ir lavintis, bet tik ne 
Bekeniui.

šeštas dainavo žydų choras, 
žydai tai dainavo pilnoj to žo
džio prasmėj. Po žydų, dar 
dainavo Ukrainą choras, šis 
choras panašus kaip Lyros Cho
ras. Po programo tęsėsi šokiai.

Buvęs.

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.

TOČrEfES

Aiškios, Tyros, Svei- " 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akių Užžiura” arba
MutincCo., Dpu H. S., 9E. Ohio St.,Chicago “Akių Grožė” Dykai.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškos Lietaus 1
MAUDYNĖS 25c.

■ 921 St. Clair, arti E. 9th St.

1 LOUIS EISENBERG | 
Į MALIAVOS GELEŽIES į 
Į IR ELEKTROS Daiktai Į 
į PEČIAI IR LANGAM STIKLAI į 
: Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda Į 
: ir Taiso Pečius-Furnasus

Randolph 5977 
1169-73 EAST 79th ST.

= Prospect 2420 Central 1766 =

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiant ir sukraunam. =
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ghi». =
^tlllllllllllllllllillllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllIllllllillllllIllIlllllIliIlliiinilllld.:
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, « na 

prie koki) neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na- 
siklausinė, kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. DaugybS dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neiėrado jūsų tikros Utjos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- ! 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakre- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą just} ligos prloiaotj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpriėjusius

: nervus ir kenčiate nuo uinuodijim» ' 
kraujo, turite iibertus veidus, pučkua unt viso kūno ir burnoj, žai
zdas uisisenėjusias kojose — negaiMukit ilgiau laiko ir noaikvs- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąiinto- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. L<J5lh St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue 8 Ud • vakaaa 

NedUdianiaia nuo Ii Qd L
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ROKIŠKIS

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

šioje parapijoje yra įsteigta 
priešalkoholinis biuras. Biuro 
vedėjai yra kunigai ir ateiti
ninkai. Kad jie dirbtų blaivy
bės reikalams dar butų galima 
pasidžiaugti. Bet aiškiai ma
tosi kad kunigai tik moka gir
tis, o darbe miega. Rokiškė
nuose girtuoklystė nemažėja, o 
vis dar didėja. Didėjimo prie
žastis tai kunigų kaltė, nes jie 
labai persekioja apsišvietimų.

Kunigų suagituotos bobelės 
renka balsus panaikinimui deg
tinės. Tai vieni juokai. Pir
ma reikia pajieškoti kelio iš 
kur galima butų gauti 50 mili
jonų litų kuriuos gaunama iš 
degtinės, o tada tik kalbėti apie 
visiška panaikinimą degtinės. 
Juk ją nesenai ir įvedė tik dėl
to kad turėti ineigų.

Aš manau vertėtų kunigams 
pasirūpinti apie brangų mišiau- 
ną vyną, kuris turi 25 laipsnius 
stiprumo. Juk tokio vyno Lie
tuvoje į metus mišių laike iš
geriama 15,000 butelių. O bu- 
tfelis kainuoja septyni litai. Tai
gi ir per mišias prageriama į 
metus 85,000 litų, o kur klebo
nijų stalai apkrauti portvy- 
nais? Buvęs Klapčiukas.

Šis Tas iš Lietuvos Gy-
venimo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
žemės taip ir pasilieka. Kad 
tai yra tiesa jog naujakurių pa
dėtis bloga tą rašo ir klerikalų 
laikraščiai. Na parašo tai pa
rašo, bet tuo ir baigiasi, o nau
jakuriui kaip vargas taip var
gas.

Lietuvos Darbininkai
Ne geresnis gyvenimas ir 

Lietuvos darbininkų. Gerai dar 
tiems kurie turi darbo, tai dirb
dami po 16—18 valandų (tai 
faktas) į parą visgi sumezga 
galus su galais nors ir pusba
džiai gyvendami. O kaip tiems 
kurie darbo neturi? Nors “Dar
bininkas” num. 131 rašo: “Lie
tuvos ūkininkai su žiburiu jieš- 
ko darbininkų' ir ne visada ga
li gauti. Lietuvoje ■■ niekas be
darbes nejaučia. Jeigu nėra 
dirbtuvėj darbo tai gali eiti 
pas ūkininką”, bet tai yra be
gėdiškas melas. Kaip pramo
nes taip ir ūkio darbininkų yra 
be darbo. Argi gavę Lietuvoj 
darbo, butų darbininkai taip 
veržęsi i Francųziją važiuoti? 
Be abejo kad ūkio darbininkai 
mažiau atjaučią bedarbę, bet 
kad ir čia jų yra tai faktas.

garbės”; kalti “pisariai” kad 
vargšas žmogelis liko be žemės, 
kuri teko klebonui, kalti ap
skričių viršininkai kiekviename 
anti-klerikalinio laikraščio fel- 
jetonėlyj matanti valstybei pa
vojų, kad Konstitucijos garąn- 
tuętos laisvės (spaudos, susi
rinkimų) pamintos po padu; 
kaltas konduktorius kad užka
bino 15 pūdų sidabro; kalta 
opozicija kad drysta dalykus 
kurie reikia nutylėti, kelti aik
štėn; kalti.... kalta.... tik 
ne valdžia

Tai kokia gi iš viso to išva-. 
da ? O tokia : “Darbininkas” į 
nors tai ir katalikų laikraštis,' 
dar labiau sutvirtino “visiems, 

lo labiausia jaimimui”, Įsitikini
mą kad, kaip “Dirva” sako: 
“Klausyk ką kunigas sako, o 
nežiūrėk ką jis daro”.

Nors visas pastangas deda 
tamsos apaštalai, bet Lietuvos j 
žmonėms aiškėja kad kunigai 
monopolizavę žmonių eksportą ■ 
yimą į rojų ir pragarą, liepia 
(ik tuo rūpintis ir nemurmėti, 
o patįs skubias pasinaudoti že
mės gerybėmis.

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill. 

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.

DIRVA

120 METŲ SENUKAS
Šiauliai. — čia randasi šim

tametis senukas, Juozas Jure
vičius. Jisai gyvena arti Šiau
lių geležinkelio stoties vadina
moj Mažojoj Pasadnoj gatvėj, 
pačiame krašte miesto, visai 
sulūžusioj, medžiais pifi'AJh’šty- 
toj mažoj budelėj draug su'sa
vo marčia.

Jurevičiaus sunai esą 
įvairiuose karuose. Jis 
gerai atmenąs Napoleono
per Lietuvą ir daugybę kitų ka
rų. Ypač mielai pasakoja apie 
Lietuvos senovės gyventojus, 
jos didžiausias girias, daugybę 
įvairių žvėrių, kaip taurus, lo
kius. briedžius,
ir lt. Sakosi turįs 120 
Gimęs Žaiginy j, šiliavos 
Pijoj.

Krau
nasi-

žuvę 
sako 
žygi

vilkus, stirnas 
metų, 
para- 
“L.”

..Bankrutuoja Vilniaus 
tuvės. Vilniaus pirkliai 
skundžia kad 1925 m. jų api- 
varta preiš šventes buvus vie
tomis tris kartus mažesnė negu 
1924 m. Net degtinės mažiau 
beparduota. Nedarbas, algų su
mažinimas atsiliepė.

Ūkininkai samdytų, bet ir ne
didelės algos jie neįstengia už
mokėti. Kalėdų laike — tai 
yra laikas kada ūkininkai ap
moka ir samdo darbininkus — 
nemažai teko girdėti ūkininkų 
nusiskundimų kad nėra kuo už
mokėti bernui ar mergai.

į Daug dar yra skaudžių Lie- 
' tavos liaudžiai daljįkų kurie pri
mena jai kad prie valstybės 

j vairo stovi žmonės tesirūpinan
ti liaudimi kaip pernykščiu 
sniegu.

“Kalti žmonės”
Nors “Darbininkas” taip ra

šo: “Daugelis Amerikiečių, at
lankiusiu Lietuvą, piktinasi 
Lietuvos valdininkų nesąžinin
gumu ir netinkamu pareigų 
ėjimu ir visą bėdą sviedžia val
džiai”, bet Lietuvos liaudis su
geba atskirti balta nuo juodo. 
Taip, valdžia nekalta! Kalti 
žemės tvarkytojai kad žemes 
reforma vykdoma “Dievui ant 

j —.----------—-------- :—:—
PAJIEŠKO.IIMAS

Pajieškau motinos Rozalijos Bud- 
rikienės, po antru vyru Jonikiene. 
Taipgi sesers Onos Budri kaitės ir 
brolio Stasio Budrikio, kurie gyve
na Lietuvoje, šilu viensėdijoje, Ba
takių vals., Tauragės apsk.

Dar pajieškau Amerikoje gyve
nančių. brolio Prano Budrikio, pus
brolio Jono Norbutos, Juozo Gaidau- 
skio, ir Rozalijos Gaidauskaitės. Vi
si kadaise gyveno Chicagoj. Mel
džiu visų atsišaukti arba žinančių 
apie juos pranešti žemiau paduotu 
antrašu: (6)

Koste Budrikiutė-Danielienū
i 243 Deeds Ave. Dayton, O. U.S.A.

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

Mrs. Wsnslow»s
Syrup

/xz®kL,D1KH,re's. 
uEROVės skYRIUS

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

All druggist*—35c and 65c jars end tubes. 
Children’s Muatcrolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

■ Kf LLOGG'S 
TASTĖtESSCAŠTORdlt

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

c/ aiuinj tas 
išgeriausųikamii 
pieno ir gryno 
atkraus specialiai 
deliudikiiiliuriemi 

reikia tikro 
maisto deljp 
išauyinimo

CONDENSED MILK.

DEL APRŪPINIMO W 
MOTINŲ IR JŲ (jįįj 

KŪDIKIŲ SVEĮ KATOS, jjjįj

giuose j uabuvo kalbėta pirmesniuo- 
se straipsniuose. Eagle Brand yra 
lengvai suvirškomas. skanus, sotus 
ir lengvai paruošiamas. Jį vartojant 
visada gali būti tikra kad gauni pie
ną švarų ir gryną.

filme skyriuj* mti liikm 

uo hfto frUdeuhao reL 
kalu Įrfoialua bOsLmūoma 

BotIaa«U Ir motin o nu U*1, 
■9 kfaUklįj

Kūdikfg spr^pbdMU Ir ve
lijimu yra dalyku gyvM 
•nubes Miaynaj Ir UaUi 
ir tuo jaut lame, k*4 Ui 
yra dalyku, kuri tu
rime rtgullariĄili 
tarplato (r. Mmi

fSTRAIPSNIS 161

Duok savo vaikui Borden’s Eagle 
Pieną — maistą kuris pasekmingai 
išauklėjo tūkstančius ir tukstančias 
vaikų. Jis lengvai paruošiamas — 
tik pridėk atvirinto vandens pagal 
instrukcijų. Per G5 metus motinos 
davinėjo Eagle Pieną kaipo viena
tinę evsikatos dovaną savo vaikams. 
Ji rekomenduoja gydytojai kūdi
kiams kurie silpni ir ligoti, kadangi 
jis lengvai suvirškomas ir teikia 
pilna sotumą.

Tinka jis ne tik kūdikiui, bet yra 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Stebėtini eksperimentai darytą 
tarpe mokyklos vaikų ir parodė kad 
vaikai penėti Eagle Pienu vidutiniš
kai gavo 7 svarus daugiau svorio 
negu paprastu pienu penimi. Sek 
savo vaiką atidžiai. Dažnai pasverk. 
Atmink kad nedapenėtas vaikas vi-

VALGYMO P A PR A TIM AI
Išpradžių vaikai nieko nežino 

valgius, išskyrus tuos kurie . 
duodama.
valgių. Todėl reikia duoti išpradžių 
tik tie valgiai kurie yra sveiki ir 
jiems tinka, ir tada jie pripras jų 
norėti, tokiu budu įgys normališkus 
valgymo papratimus.

Tūlais atvejais vaikas gali išvy
styti didelį nemėgimą kurio nors 
valgio ir jo nevalgys, bet abelnai ga
lima ir reikia jį išmokyti valgyti vi
sus sveikus valgius. Vaikas kuris 
sako kad nemėgsta to ar kito valgio 
gal but nėra visai sveikas, arba gal 
but valgis netaip išvirtas. Motina 
turi prižiūrėti kad neprideginus ar 
prisvilinus vaiko valgio, idant išven
gus valgio nemėgimą.

Nepagadink vaiko virškinimo duo
dant valgi netikusiai paruoštą. Val
gio išvaizda daug turi su smagumu 
jo valgymo. Jei valgis gražiai išro
do tai jis geriau virškomas.

Anie svarbą pieno kūdikio vai-

apie 
išskyrus tuos kurie jiems 

Jie išvysto norą prie šių

sados sveria mažai. Jaunam vaikui z 
reikia duoti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdien, atmiešto su trimis dalimis 
puodelio šalto vandens. Duok pary
čiais arba po pietų. Senesni vaikai ' 
dažnąi labiau jį mėgsta su ginger 
ale, vaisių sunkoipis, arba suplaktu 
kiaušiniu.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

CMade by 
Lambert Pharmacal Co., Saint Louh, U. S. A.

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

Sumažink
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Vilei
Auto-Strop

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelar.de Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti i 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui- i 
kų spalvuota paveikslą dovanų nuo tuzi- • 

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

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

Razor
—Išsiaštrina Pats

Šiluma ir Sveikata Žiemos Laiku

Peržiurekit Kiekvieną Kamino

| Pranešimas Sergantiems I 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
X Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 
z: Viennoje, Berline, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E
— metu patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų = 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
E ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, =
— Quartz; Ultra-Violet Šviesa, ('hem i kale ir Mikroskopiška Laborato- E
S rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
E spręsti tikra jūsų ligos priežastį. E
E “Mano Darbe Nėra Spėjinėjinu.r. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
~ nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
= lio, be pjaustymų ir hr jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
£ Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
E Nežiūrint kokia bns jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit = 
E Vilties, Ateikit Pas Mane'’. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- ~ 
E r.:e yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
S daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
E tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
= lūs GČG ir 914. E
E Jeigu justi liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
= domu aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
~ ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacentus. E 
= Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E

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

| Dr. BAILEY, Specialistas |
| 1104 Prospect Avenue =
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
E (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) =
E Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedcliomis 10 ryte iki 1. =
................................................................................................ IHlinilH...... .

oO £o g

į Sapnininkai I
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Su reikalavimais siųskit ir įpinigus.
| “DIRVA" f

<> . <► 
S' 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio. x 
<>

Č^AZAS yra geriausias kuras, tikroj to žodžio 
"prasmėj, kadangi jis yra švarus, lengvai kon

troliuojamas, nenusiaikvoja nei biskio, ir jis pri
statomas jums
vargmimosi jc

PRIEŠINGAI

tuo pat laiku kada deginamas, be 
gavimui iš jūsų puses.

negu kiti kurai, gazas reikalauja 
tik biskelio atidos jo deginimui — arba beveik jo
kios kur therrnosiatas automatiškai užsuka jį ar
ba atsuka užlaikymui temperatūros jūsų namuo
se tekiame laipsnyje kokiame pageidaujate.

VIENOK, kaip visi kurai, gazas išduoda liepsnas 
kada dega; taigi gaziniai pečiai turi turėti pride
ramas išeigas arba sujungimus su kaminais, taip 
lygiai kaip bile pečius deginantis kitokį kurą.

SVEIKATA ir apsaugumas jūsų šeimynos gali 
priklausyti nuo te kokioje padėtyje randasi jūsų 
kaminų suvedimai. Šis meto laikas yra tas kada 
šildymo įmonės veikia pilnu saiku—

TAIGI svarbu kad jiis peržiurėtumęt visus kami
nu sujungimus kiekviename pečiuje ir šildytojuc- 
se, ir būtumėt visiškai tikri kad jie yra gerame
veikimo stovyje visu laiku.

MES tą jums padarysime jeigu tiktai paprašysit.
Pašaukit Main 6640.

m E EAST OHIO GAS CAMPANY

Clevelar.de
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SPORTAS
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 Vai.

Akrono NaujienosGavoPožela Po Sunkios Ko
vos vėl Laimėjo!

Utarninko vakare Lietuvių 
salėj įvyko ilgai lauktos Požė
los ristynės su vietinių Lenkų 
‘Poznančikii” pastatytu prie
šu. kurio vardo jie ilgai neno- 

Irėjo išduoti.
...^ ... 1 šis priešas, Jan Turbak, yra
Po jo kąlbė- 192 svaru, taigi lik keliais sva- ■ ---- 1.,,,* ... .• . .....i----

Musu dvasiškas tėvelis, ačiū įnoris mokytis.

'nariai daug tuo klausimu kal- 
Ibėjo). Taigi ypatinga butų jei 
Davis liktu kandidatu, kad jo 

į kandidatūra išsivystė iš Lietu- 
I vių susirinkimo. 1 
jo Teisėjas 
dainavo Julė 
jos kalbėjo 
kuris iškėlė 
žiausias ir garbingiausias Len
kijos istorijoje periodas buvo 

į kada Lenkiją valdo Lietuviai 
[karaliai iš Jagelonų eilės, žino- 
I ma, to Lenkai užginti negali.

Sekantis kalbėjo Teisėjas Mc'landiečių ir pribuvo.
-------- ,.........  ... —t; <„ • 1 f- ' ‘ ■ .'laiiun, po jo dainavo M. Či- Jau iš pat pradžių kaip tik 

sumanymu ir kelių kitų nariu zintų Imtiniams kokias nors J. čižauskas. ir ga- Turbak ir Požėla susikibo buvo
pagelbėjimu, surengę iškilmių-; Į' lst ikro visi zmdejo tai į Halls jiedu sudainavo duetą, matyti kad Lenkas bus aršus

• ,n< . ' ' . raukui sekė kalbos miesto ta-• kirvis. Ir štai po dvylikos mi-
Ir štai aly c “A ' Į ių Lietinių 1 ik- j rv|10S nario Sulzmano, Teisėjo ■ nutu, Požėla užlaužtas per strė- 

tarybos nario John L. inas ir smakrą, ir turėjo pasi- 
ga-J duoti. J7-1-':' j — —

narys buvo.
I Publika kaip nutirpus, stehė- 

: Lenkui reikia dar sykis 
nakties, ir visi skirstėsi su di- Požėlą paristi ir važiuok. Požė- 
džiausiu pasitenkinimu. Svnii.li., 
mu tautu veikėjai (nors miesto i. i... ;,n

RAžl PILIEČIŲ KLUBO VA
KARIENĖ

visokių tautų žmonės, bot lai
kanti valdiškas vietas, kuomet 

Sausio 20 d. Clevelando Lie- lietuviai nei vienas neturi mie- 
tuviu Amerikos Piliečiu Klubo , Jokiostuvių Amerikos Piliečių Klubo Jokios valdiškos viete’ės.l 
vakarienėje pasirodė kad per. 1 .V1 Padurti kad Lie-
Amerikos pilietybę ne tik viso- tu' iai profesionalai nelaiko 10- 
kios svetimos tautos, kad ir la-.?.11-1. vakarienių svarbiomis, nes 
blausia viena kitai priešingos, S!OJC nedalyvavo šalip kitų iri 
gali draugingai sugyventi, bet c 11 jnusų advokatai, kuriems [ 
net ir musų tautininkai su ka-l.v!,ac veikėjo būti, nes si sueiga i 
tulikais susieiti po vienu stogu bnvo su tikslu susipažinti su 
ir nesusimušti — ir ne tik ne-1 įvairiais valdininkais, supažin- 
susimušti, bet ir gražiai pasi- 'dinti juos mi Lietuviais, su Lie-1 
kalbėti. I tuvių pilietiškomis jiegomis ir; s kaJ

Klubas, pirmininko A. Žuko tuomi reikalauti kad jie prifa-Sl-ihon 
sumanymu ir kelių kitų nariu r ........ ..... ' ‘
pagelbėjimu, surengė iškilmių-;teises. .. .........  ,,, lul jįaus
gą vakarienę paminėjimui savo padaryti, nes is 16,000 Clevc-' pagkuj 
penkių metų gyvavimo. Ir čtr.i Imide o-vvoniincm i iOtn»..,. >>iz. 
prie vieno stalo sėdėjo ne tikJ'a* upie 1,000 yra balsuotoju, Aya|įeri 
Lenkai (Miesto Teisėjas Sawic-il°dcl svarba nemaža. !ai;iiOii,.i
ki su žmona), bet ir tautininkų, Dalyvavo taipgi keletas mie- 
\adai su kataliku vadais, ir iš'sto tarybos narių, kurie, kaio 

ir teisėjai, pasakė gražias ’ '

mio

ka'-

Stevens; ]
Baltrukoniutė;
Teisėjas Sawic!
aikštėn kad gra-

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos 
Friedrig Baker ......... Lt.
Juozas Tamošaitis...........
Elzbieta Ajauskienė .......
Juze Kukučionienė .........

200 
200 
.50 
.50
100

Karalina Treinauskienė . . . 200 
Karolis šimelevičius .......... 100
Antanas Stanislovaitis 300
Anele švamberis ................200
Tadeušas Grigutis .............. 50
Barbora Kundrotienė .......... 50

, ■ . . juze ivuKUCionientpaskui !rais sunkesnis uz Požėlą, bet 0 Tamošaitienė 
po pasirodė labai aštrus kirvis mu-' -
[ki, su ristikui, ypač kad jam rei

kėjo stoti ristis vos po dešimts į 
dienų sunkaus susižeidimo ini-i 
tynėse Chicagoj. Požėla dar 
buvo neatsipeikėjęs gerai nuo 
smilkinio sutrenkimo i geležį,

I bet nenorėjo suvedžiot Cleve-

'Mihelich. Teisėjo Staeel, 
liausią kalbėjo tarybos 1 
L. Petras. , u

Vakaras užsibaigė apie 1 vai. | josi:

Kitokio .jam išėjimo ne-

ŠV. RAŠTO IŠGULDYMAS

7017 Superior A ve.

Dievui, darbuojasi gerai. Prieš 
šventas Kalėdas jis buvo su
galvojęs padaryti su Akrono 
Žydeliais gišeftą, nes parduo
dant bažnyčią, nors ne savo, bu
tų buvę kiek komiso. Bet ant 
nelaimės, vos tik kelis asilus 
jis surado pasirašyti ant suda
rytų dokumentų.

Mat kas rupi musų dvasiški- 
jai.

sykiu

dabartiniam klc- 
eiti mokslą.
buvo tik pradža

Radavičia. kai
po gana prielankus mokslei
viams žmogus, sako, “Gerai”. 
Tuoj Radavičia parduoda savo 
krautuvėlę ir tą pačią stubelk- 
palaikę ir su didžiausiu prielan- 

' kurnu duoda 
boniti pinigus 

Tuom
mokslo, bet keletas metų vė- 

' liau jis įstojo į šv. Marijos se- 
Jųs visi žinote kad ne jis, minariją, Baltimore, Md., gau- 

pastatė tą bažnyčią, ir man ro-,c]amaR pirmu kartu nuo vysku- 
zlz^ci 1.-o ,1 11 i o it/M-.,* 1L1 n 11 rm > •

to nieko blogo neišėjo. |lr 11
Vakarienė buvo graži visais Į bas. 

atžvilgiais, kaip vieta, stalų iš
puošimu, skaniais valgiais, dai
liomis patarnautojomis ir pa
kinktine publika. Viena ką rei
kia pasakyti tai šioje vakarie
nėje daugiausia negu kitose iki 
šiolei Clevelande tarp Lietuvių 
rengtose, matėsi Lietuvių pasi
rengusių “tuxedo” siutais — 
tat matyt pradeda ineiti į ma
dą. O musų moterėlės tai ne- .......... ................_..... ..................
kurios savo išsirėdymu visai kurį Ohio Republikonai planin- bejos kad mes turim tiek ta- 
nesiskyrė nuo aukštųjų Kauno, ja statyti kandidatu ant S. V. I lentingų dainos spėkų, 
damų. .prezidento. Kaip šiame valei-i Vyriausia vakarienės gaspa-

Tarp svečių buvo: buvęs Cle- re paaiškėjo iš jo draugu, tik dint buvo A. Grigienė, kuri jau 
velando miesto majoras ir Ohio'čia pirmu kartu pradėta viešai pasižymėjus kaipo rengėjo pa- 
valstijos gubernatorius Harry kalba apie jo kandidatūrą (ne- žymesnių musų sueigų valgių. 
L. Davis, apie septyni teisėjai, kurie teisėjai ir miesto tarybos Reporteris.

žu-Vakaro vedėju buvo A.
kas. Pirmiausia buvo persta
tytas kalbėti Kun. Vilkutaitis, 
kuris Angliškai perstatė sve
čiams Lietuviu reikalus. P> 
to dainavo J. Ribokas (“Karve
lėli”). Sekantis kalbėjo Geor
ge A. ...........
vedėjas; po jo dainavo V. Bu-' 
kauskienė (dvi dainas .
kai): kalbėjo Harry L. Davis, kiai, kad net svetimtaučiai ste-

Akroniečiai surengia imtynes, 
kada apie 10 sekančio mėnesio, 
jis važiuos ir imsis: Sprts.

dos kad ji visai jam nepriklau
so. šitą bažnyčią 
rono Lietuviai ir 
teisių ji tik jiems 
Bet pagal civilių 
teisių ji yra vyskupo. Jei vys
kupas dar mus iš jos nevaro 
lauk tai žmogus nors asilo gal
vą nešiodamas turėtų suprasti 
kad mes ja galime naudotis. 
Bet musų klebonas išleido vel
nišką dekretą iš savo didelės 
išminties kad ši bažnyčia turi 
būti būtinai pašvęsta Akrono 
žydams. Ant galo matydamas 
kad taip greitai jo planai neiš
sipildo, pasikvietė sau žydel- 
kaitę pagrot vargonus, mat 
Lietuvės jam taip nepataikys.

Sako, daryk žmogus kitam 
gero! Jei Radavičia nebūtų iš
leidęs musų kleboną į kunigus, 
jam nereikėtų dabar sėdėti ka
lėjime. Musų klebonas, žino
ma, tuo sykiu nebuvo kunigu, 
dirbo pas Radavičių knygų 
krautuvėlėje Grand Rapids, 
Mich. Jei manytumėt meluoju, 
pasiteiraukit. Klebonas sakės

pastate Ak- 
pagal Dievo 
ir priklauso, 
ir bažnyčios

po paramą. Tada Radavičiai 
buvo kiek lengviau, bet vis rei
kėjo padengti nors mažasias 
klebono išlaidas: drapanos, ke
lionės lėšos, knygos.... 
gana to, klebono 
vo iš Lietuvos, 
Radavičia turėjo 
savo pinigais.

Tiesa, klebonas atmokėjo Ra- 
davičiui dalį skolų. Bet atmin
kime kad jis tik už savo gerą 
širdį kalėjime sėdi — užtai 
palaikė Lietuvių pusę, o ne 
du.

Visiems gerai žinoma

Ne- 
tėvas a.tvažia- 
ir jam mirus, 
ir jį palaidoti

Iš POŽĖLOS-SARPALIAUS 
RISTYNIŲ CHICAGO.)

Chicago. — Daug kartų esu 
buvęs ristynėse, ale niekuomet 
neteko matyti tokių žiaurių ris- 
tynių kokios buvo sausio 19 d.

Pirmame susikirtime Požėla 
lengvai parito Sarpalių, regis į 
18 minutų. Požėla iškėlęs Sar
palių aukštyn pasupo ir paguldė 
ant matraso kaip motina savo 
beibę j lopšį. Publikai ėmus 
rėkti: “Sarpaliau, imk baksiu- 
ką ir važiuok pas mamą”, Sar
palius matyti labai įtūžo.

Antrame susikibime, maty
damas sau 1 
nepaisydamas taisyklių 
si išmušti Požėlą per virves. 
Tatai jam ir pasisekė padaryti. 
Požėla buvo sunkiai sutrenktas 
ir imtynės turėjo persitraukti.

Jeigu Požėla, kai turėjo iškė
lęs Sarpalių, butų metęs jį pei 
virves tai Šarpaliaus nugarkau
lis butų sutrukęs į 
tus.

Ne aš vienas ale 
tos nuomonės kad 
pralaimėjo. “N.”

Sveti-j la, iš Clevelando... .
Požėla atsitaisė strėnas, 

tarnyboje) kalbėjo plačiai apie1 prasidėjo antras susikibimas, 
sudarymą visų svetimgimių pi-1 
liečiu Sąjungos, kuri imtųsi ko-j dėjo visas spėkas, 
voti su “100'' i’___ 11....... 1 ", ..... .. ...

. .kurie nenori nieko svetimgi-,ir darosi žiauresnis, nei. 1 uz.c- 
. Green, pilietybes biuro| čiums nripažinti. I la šiuo sykiu pabandė savo la-

Dainininkai ir dainininkės šį j bai gražų “propeler lock” (su
kimą iškėlus virš galvos) ir pa
guldė Lenką, bet ne be vargo, į 
35 miliutas. Požėlai prisiėjo 
net tris sykius savo priešą virš 
galvos sukti, kuomet kitiems 

. užtekdavo po syki.
- j Publikoj kilo baisiausias 
1.1 tuziazmas, o buvę Lenkai 1 

raukėsi.
Po šitos 

vo daugiau drąsos ir šoko ant 
priešo visu smarkumu. Nema
žai smarkumo parodė ir Len
kas, kuris įširdęs Požėlą ir dau
žė ir pešė už plaukų. Publikoj 
ant kožno jo neteisėto pasijudi
nimo kilo lermas. šiuo sykiu 
Požėla irgi išėjo laimėtoju pa
liesdamas Lenką į 13 minutų 
kelis sykius ji už galvos tren
kimu. Kas tada salėj darėsi tik 
tie gali pasakyti kurie buvo — 
ir jie atmins tas imtynes ilgai.

Publikos, reikia pasakyt, bu
vo salė grustinai užgrūsta.

Reikia pastebėti kad Cleve
lando Lietuvių publika jTa la
bai sportiška ir nusimano spor
te lygiai kaip Amerikonai — 
tai yra pagirtinas 
mas. Publika buvo geresniais 
sprendėjais net už 
kuris buvo.'Lietuvis, bet labai 
prastas.

Kitos poros buvo: vietinis 
čampionas Jonas Krunkaitis, 
kuris išlaikė savo čampionatą ir 
siose imtynėse. Jis ėmėsi su 
L. Valeika, kurį pirmą kart pa
guldė į 4 miliutas, antrą i 5.

Valeika yra 222 svarų milži
nas, kokiu Clevelande nedaug 
yra, o Krunkaitis tik 190 sva
rų. Krunkaitis dabar šaukia 
bile kurį iš Clevelandiečių ir 
gatavas gint savo čampionatą 
naktį ir dieną.

Dar viena pora buvo < 
Chris Jordan su John Kordo,, 
nes Finas nepribuvo. Jiedu 
jmėsi tik vieną kartą ir Jordan 
laimėjo į 16 minutų. (Jordan 
negalėjo ilgiau dalyvauti imty
nėse del mirtinos ligos savo 
moteries, skubė vėl namon).

Jordan dar pranešė kad jis 
iššaukia Požėlą imtis, bet ma
tyt su baime tai darė. Bet jis 
žada kibt Požėlai į čiupryną.

Vietos jaunimas labai susi- 
žingeidavo ristynėmis ir pamy
lėjo Požėlą — čia augę vaikinai 
taip ir apspinta Požėlą kur tik 
jis tarp žmonių pasisuka. Sma
gu kad taip yra.

O moterėlės? Vaje kiek jos 
pridrebėjo ir prišaukė! Bet la
bai apsidžiaugė kada Požėla 
laimėjo.
Kas Teks Daugiau Pamatyt?

Ar atsilankys dar kada Po
žėla vėl į Clevelandą? Taip, jis 
sutinka atsilankyt jeigu atsi
ras jam priešas.

Požėla pasako visiems Lietu
viams ristikams rytuose ir va
karuose kad jis yra gatavas su
sikibti su bile kuriuo nuo ma
žiausio iki didžiausio, ir 
atsiliepti kurie sutinka, 
pranešti arba jam arba 
iandiečiams. -

Butų gažu matyt kaip 
vis su Lietuviu susikabins (tik 
ne taip kaip Chicagoj).

Ristikai, atsiliepkit!
Sprts. 

KAIP SU AKRONU?
II Clevelandiečiams labai žin- 

I geidu kaip Požėla padarys su 
[ Akrono drutuoliu Airiu, kuris 
i vis kabinasi. Akroniečiants ir- 

11 gi. Požėla štai' ką sako: Lai

Abu išrodė labai smarkus ir
.ui 1 miiųsi n.u_Įut'.|U visas apeitas. Matėsi kaip 

' Amerikonais”.' Lenkas labiau ir labiau dūksta 
nieko svetimgi-j ir darosi žiauresnis. Bet Požė-

j liainminKai ir damininkes si 1 
Anglis-1 Syki pasižymėjo ypatingai pui-l

1 lentingų dainos spėkų.
Vyriausia vakarienės gaspa-

po syki.
! en-

o buvę Lenkai labai

pergalės Požėla įga-

pavojų, Sarpalius 
i taisyklių stengė-

kad 
žy-

PABAIGA
SUKATOJE! PASKUTINĖ DIENA MUSU 

MILŽINIŠKO

JEIGU JĖS RENGIATĖS PIRKTI DRAPANŲ-PIRKIT • DABAR!

Nepaisoma Originalių, nes Norima Sumažini Krautuves Prekes —
VYRŲ IR VAIKU SIUTAI IR OVERKOTAI, KEPURĖS IR KI
TOKIOS -REIKMENYS pirm surašymo musų metinio invertorio.
Mes pasiryžom sumažinti savo visas prekes, taigi numušeme kai
nas nuo visko, taip kad jus neiškęsit nepirkę.

VYRIŠKU OVERKOTU
IŠPARDAVIMAS

$9.75

$12-75
$18.75

kurios pirmiau parsidavė

apsireiški-

“refery”,

kelis šmo-

ir kiti yra
Sarpalius

S. Klikna.

Ar apžiurėjo! “Dirvos” naują 
sietą? Subatoj jau galėsit ten 
kreiptis visais reikalais.

GS20 SUPERIOR AVĖ.

DAUGIAU VIETINIŲ ŽINIŲ 
TELPA ANT 6-TO PUSI..

IšATVAŽIAVO GRINORKA 
LIETUVOS

Ponia Susnienė susilaukė jau 
senai laukiamos savo sesutės iš 
Lietuvos, Albinos Jančiutės, ii 
Medinios vienkiemio, Panevėžį: 
apsk. Ji išvažiavo prieš pat 
Kalėdas, o j Ameriką pribuvo 
sausio 20 d.

Pasakojo kad kelionė buvę 
labai gera, laivu važiavo tik še
šias dienas ir sirgt nesirgus.

A. KRANAUSKAS APSIVEDĖ
S. Zaborskis gavo iš A. Kra- 

nausko, visiems Clevelandie- 
čiarns žinomo veikėjo ir bizniem 
riaus laišką iš Lietuvos su už- 
kvietimu ant jo vestuvių sausio 
19 d., su Kaje Ramanauskaite.

Kranauskas gyvena žvirblių 
kaime, Ramygalos parapijoj.

Jis užperka sau dvaro cen
trą ir mano ant visados palikt 
Lietuvos piliečiu. Tik neparašė 
kokio dvaro centrą užpirko.

Linkėtina jam geriausios lai
mės su savo šonkauliu.

IR

IŠPARDAVIMAS
Su 1 ir 2 KELINĖM

VYRIŠKU SIUTU

?12-75
$16.75

$21-75

Vertybės kurios pirmiau parsidavė 
$25 iki $35.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VAIKU SIUTU IR 
OVERKOTU

VISUOSE STILIUOSE IR .MODELIUOSEMl EROS 11 IKI 18 METU

$8.50 Vaikų Ovcrkotai dabar $5.95
10.00 Vaikų Overkotai dabar $6.95
12.50 Vaikų Overkotai dabar S8.95
15.00 Vaikų Overkotai dabar 10.95

8.50 Vaiku 2 kelinėm Siutai po $5.95 
10 00 Vaiku 2 kelinėm Siutai po 6.95
12.50 Vaikų 2 kelinėm Siutai po 8 95 
15 ir 16.50 Vaikų 2 kelinėm Siutai

Vyrų Union Siutai .............. 97c.
Vyrų Overalls ........................95c
Vnikų Trumpos Kelinės ..79c
Vyrų Vatines Pančiakos ... 9c

KRAUTUVĖ
ATDARA

\ AK ARAIS

dabar po

'šilko Mėgsti Kaklaraikščiai 29c 
50c Sportiniai Diržai ......... 29c

Vyrų Parėdui Marškiniai ..89c 
VtTii Flaneliniai Marškiniai 69c

Pigiau 
...69c

Sveteriniai Kotai 2
Viiik’-J $1 Bliuskoę . .
7 00 Ace Knit Kepurės ... 39c
S2 Odinės Pirštinės ...........7!)c

The Spanye & Reich Co.
7002-04 Superior Ave. Cor. Giddings Road

ES

KRAUTUVĖ
ATDARA 

VAKARAIS

P-lė Aiblna Jančiutė yra pil 
Graikas |na gyvumo mergina, dalyvavus 

Lietuvoje dailės judėjime, k. t. 
choruose, vaidinimuose. P?, 
tartina jai ir čia dalyvauti vi
suomenės veikime, nes čia kaip 
tik reikia jaunų spėkų, nes vis. 
senieji jau baigia nuilsti ir vi
sas darbas gula ant pečių jau
najai kartai.

Linkiu jai kuogeriausių pa
sekmių šioje šalyje.

Buvęs Aplankyt.

St. Clair Knygyno skyriuje. 
St. Clair ir E. 55th St., nedė- 
lioj nuo 8 vai. vakare rengiama 
koncertas, kurį duoti užkviesta 
Lietuvių bažnytinis choras, va
dovaujamas J. čižausko. Bus 
įvairus Lietuviškas progra
mas. Visi gali ineiti dykai.

prašo 
Gali 

devo

Lietu-

PILIEČIŲ MOKYKLA
Visi kurie nori išsiimti ant

ras pilietiškas popieras kviečia
mi susirinkti i Piliečių klubo 
kambarį pėtnyčios vakare, 29 
<1. sausio, nuo 7:30, kur bus 
surašoma aplikantai. ir prasi
dės pamokos. Pasistengkit vi
si kurie senai jau rengiatės iš
siimti popieras.

Piliečių klubas, užsilaiko 
tuvių salėj.

Lie-

na-Atidai Dr. V. Kudirkos 
riti: Nuo pirmos dienos vasa
rio mano antrašas bus

1755 S. 89th St. Suite 12. ..
Fin. sekr. V. K. Yurgilas 

(1125 E. 79th St.)

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Nei 
taip įžeidęs 

atsitikime, 
norėdamas 
sako: “Ta-

ŠEIMYNIŠKAS VAKARAS 
VAKARIENĖ

SLA.. 136-ta kuopa rengia 
vakarą paminėjimui Lietuvos 
Neprigulmybės dienos, atsibus 
subatos vakare, vasario 13 d., 
Lietuvių salėje, pradžia 7:30 v. 
vakare. ~ 
kiams, 
Luizos 
gėrimų, 
karienė 
siu gaspadinių Clevelande, 
tarnavimas bus gražus 
siems 
visiems vienodos.

Kviečiame visus Clevelandie- 
čius atsilankyti, nes tai bus vi
siems kas tik norės dalyvauti, 
ne tik kuopos nariams. Nelau
kit paskutinės su užsisakymu 
sau vietos, nes reikia tikietus 
gauti iškalno. Tikietai tą patį 
vakarą nebus parduodami. Pir- 
kites tikietus pas kuopos na
rius. Tikimės kad ši vakarie
nė bus tokia kokios Clevelan- 
diečiai prieš, užgavėnes dar nie
kad nteurėjo.

SLA. 136 kp. Koresp.

Bus gera muzika šo- 
gros visiems žinomas 
orkestras, bus saldžiu 
skanių valgių, nes va- 
bus pagaminta geriau- “ . . , pa 

ir vi- 
vienodas, taipgi kainos

SLA. 136-ta kuopa laikvs su
sirinkimus kas pirmą antradie
ni (utarninką) Lietuvių salėje, 
6835 Superior avė., nuo 7:30 v. 
vakare. Sekantis susirinkimas 
atsibus vasario 2 d. Nariai ma
lonėkit atsilankyti, nes lai bus 
paskui inis susirinkimas prieš 
vakariene ir balių. Taipgi ne
pamirškit atsivesti draugus Įsi
rašyti i kuopą.

S. Čerauka, organizatorius.

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 
Rusu: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

kad 
Juozas Santaskis dėjo galvą už 
bažnyčią ir prieš žydus, bet 
jam mirus, kas atsitiko? žino
ma, Lietuviai užjausdami jo 
darbą davė jam nors paskutinį 
patarnavimą. Jo moteris verk
dama nueina pas kleboną su 
Vasiliausku, o jis kad užšėls: 
“Štai Dievas ir parodė vieną 
stebuklą — kariaukit daugiau 
prieš mane, jus visi padvėsit!” 
Moteris tuojau ir apalpo, 
pats Judas nebūtų 
moterį panašiame 
Bet Vasiliauskas 
nuraminti ją kiek,
inistos ir labai geras parapijo- 
nas serga, turbūt ir jį Dievas 
koroja”.

Vasiliauskas buvo. nuvažia
vęs pas vyskupą kad apgynus 
Lietuvių bažnyčią nuo žydelių, 
bet anot to pasakymo, nors ir 
labiausia norėsi neatskirsi blo
gą nuo gero, nes jie visi vieno
di, Reiktų atiduoti garbę San- 
taskienė kad ji klebono neįsi
leido vidun prieš Kalėdas. Taip 
pat jam buvo daug vargo ir su 
Vasiliauskiene, bet Vasiliaus
kas padėtį pakeitė.

Aiškiai matome jų širdis, ku
rie atnašauja per šventas mi
šias musų auką Dievui. O yra 
parašyta kad pirmiau davimo 
Dievui apieros, atsiteisk su ar
timu. Kitur randame, “Atleisk 
mums musų kaltes kaip ir mes 
atleidžiame saviems kaltiems”. 
Reiškia padaryta artimui nuo
skauda turi būti atitaisyta. O 
musų klebonas netik skliaudžia 
parapijomis, bet ir savo gera- 
dėjus kurie davė jam mokslą. 
Mums nereikia teisti žmonių, 
bet jei tu jį pagavai savo kiše- 
nyje, jis faktiškai yra kaltu. 
Klebonas jau apieravojo Die
vui: tūkstantį dolarių Jono Se
rafino, kurs skolino bažnyčiai 
be nuošimčio; Jono Rųjl<QS_ky‘ 
turis šimtus dolarių už medžio 
ir altoriaus darbą; Antano A- 
leknos du šimtu.... bet ar tai 
viskas? O vis sako kad Rada
vičia suktas. Jei mes protau
tume tai pamatytume kad ši 
bažnyčia yra pastatyta kruvi
nomis Lietuvių darbininkų aša
romis pamatuojant kunigo suk
tybėmis. Be abejonės jis neži
no savo blogų darbų, tik gerus, 
kurių nėra.

Neduok Dieve jei musų kle
bonas turėtų kuomet atsakyti 
už visas savo aveles ir visus jų 
pasekėjusGilisu


