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Vėl Angliakasių Streiko 
Derybos Suiro

TRUMPAS NEGRO 
TEISMAS

didele
1,000

prisipažino nu- 
jo 

ant

KAIP ATSIRADO 
“MARSELIETĖ”

SUSIĖJĘ OPERATORIŲ IR UNIJOS AT
STOVAI NUBALSAVO VIENI KITŲ 

PASIŪLYMUS IR IŠSISKIRSTĖ.

Mirdamas Prisipažino 
Nužudęs 5 Žmones

Streikui Greitos Pabaigos Nesimato — Lewis 
Vadina Streiką Tiksliu Lokautu.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ANGLIAKASIŲ KO
VA DAR TĘSIS

Philadelphia, Pa. — Vasario 
2 d. vėl suiro angliakasiu uni
jos ir kasyklų operatorių atsto
vų konferencija, kurion jie su
sirinko — kaip jau kelintas sy
kis — kalbėtis apie užbaigimą 
streiko.

Po šio susiejimo iširime din
go viltis trumpu laiku streiką 
užbaigti. Jie negalėjo prieiti 
prie jokių išvadų — ir nutarė 
neatnaujinti konferencijos iki 
bus rasta susitaikymui pama
tas.

Streikas tęsiasi jau šeštas
Įmėnuo; darbininkai ir kasyklų 

savininkai neša baisius nuoslo-
o j [liūs. Nekurios darbininku šei-— Sąusio 39 d.

. , , ,, . . . mvnos jau senai badauja, api-zmko kasyklos virstu 
............................. įplyšę vaikučiai verkia maisto.

, , . Unijos prezidentas Lewis patu, įvyko kitas uz- J *
,. . įsake kad šis nedirbimas nėrai ir vienas gelbėtojų

jau streiku, bet lokautu arba 
kasyklų savininkų užsispyrimu 
neįsileisti darbininku į kasyk
las už tai kad jie yra unijistai.

Kada vėl kas pradės kurstyti 
unijos atstovus ir kasyklų one- 
ratorius eiti i tarybas nežinia.

NELAIMĖS KASYKLOSE

vėliau.
— Sau- 
kasykloj

Birmingham, Ala. — Sausio 
29 d. gazo eksplozijoj kasykloj 
užmušta 27 darbininkai. Sep
tyniolika lavonų išimta tuoj po 
nelaimės, kiti surasta

West Frankfort, Ill. 
šio 29 d. eksplozijoj
No. 2 Chicago, Wilmington and 
Franklin kompanijoj, užmušta 
penki darbininkai. Ta kasykla 
esanti didžiausia pasaulyje, jo
je tik ką buvo nusileidę dirbti 
1,200 darbininkų, bet eksplozi
ja buvo tfk vienoj dalyj ir 
tiek mažai nukentėjo.

Miami, Okla, 
į griuvu s

* užmušta keturi darbininkai. Be-| 
jieškant 
griuvimas 
sužeistas.

Horning, Pa., netoli Pittsbur- 
go, vasario 3 d. ištikus eksplo
zijai angliakasykloje 
tris darbininkai, 20 
kuriuos stengiamasi 
Eksplozija ištiko tuoj 
apie 800 darbininkų spėjo išei
ti namon.

uz

užmušta, 
užgriūta, 
išgelbėti, 
kaip tik

AMERIKA VEIKS SU 
EUROPA

Joliet, III. — Sugautas poli- 
cisto kulkos, kuri buvo greites
nė už ji, vienas jaunas bandi
tas prisipažino kad jis papildė 
penkias žudystes. Jis prisipa
žino kad gruodžio 12 d. nužudė 
pas Batavia, 111., ukėj tėvą, mo
tiną ir vaiką, kuri žudystė ne
buvo 
metu

susekta. Taipgi keletas 
algai jis New Yorke nu-1 

vyrą ir moterį.
banditas lošė dvejopą ro

le: dienos laiku buvo padorus 
pilietis ir vadinosi Carlson, dir
bo prie medžio apdirbimo, bet 
kaip tik atėjo 
kaipo plėšikas 
buvo sugautas 
son.

Jis nešiojosi
nors buvo mažo sudėjimo vyru
kas, bet buvo baisus ir 
vo liūdnas pasekmes 
atsilankydavo.

Policistas jį peršovė

naktis jis veikė 
ir 
po

žmogžudis ir 
vardu John-

Lexington, Ky. — Po 
kariumenės sargyba — 
vyrų — vasario 2 d. nuteistas 
mirt in negras Harris, kuris li
ko suimtas ir
žudyme tūlo balto piliečio, 
dviejų vaikų 
jo moteries.

Teismo butan iš valstijos 
įėjimo jis buvo atgabentas 
ginkluota sargyba ir šarvuotai j 
automobiliui lydint, kad minia! 
neatimtų jo iš valdžios ir nenu- 

ižudytų be teismo, nes ten tokia 
mada juodukus žudyti už už 
puolimą ant baltų moterų.

Teismas tęsėsi tik 18 minutųl 
ir jam išnešta mirties bausmė.

Keletas metų atgal čia pana- į 
šiame atsitikime miniai puolus 

I pagrobti kaltininką, tarp sar-j 
gybos kilo kova ir šešios ypatos i 
užmušta, taigi dabar padėta di
delė sargyba užtikrinimui kadi 
teismas spręs kaltę, o ne Įšėlusi 
minia.

ir užpuolime

du revolveriu, ir

palikda- 
kur

PATI IŠDAVĖ SAVO met 
VYRĄ

“Marselietę”. Prancūzų lais
vės himną, ne komunistų “In
ternacionalą”, kuris dainuoja
mas irgi ta pačia nata, parašė! 
jaunas Prancūzas poetas-kapi- 
lonas Rouget De Lisle, Stras
burg© karžygis.

Šiandien, Strasburgas pada- 
ka-![ ro amžinai atmintinu, sykiu su 

autorium ir tą namą kuriame, 
bėgyje valandos laiko, De Lisle

i parašė žodžius ir muziką “Mar-
i selietei”, ir kur ji pirmą sykį
i buvo sudainuota. Tas namas 

z j padaromas istorišku monumen- 
jtu ir bus visuomenės budinkąs.

Garbe ir paaukštinimas ati
duodama autoriui po šimto me
tų. Tuo tarpu, iki dabar “Mar
selietė” apėjo visą pasaulį; ji 
buvo užginta, po kalėjimo bau
sme, karalių ir imperatorių, ir 

patapo apsigynimo dainai
I Prancūzų respublikonų prieš' 
rojalistus trijuose karuose.

Jos autorius mirė biędnas ir 
apleistas, senas žmogus, 1836'.

Kenosha, Wis.
kalbėjo kad jos vyras nebuvo
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PULK. MITCHELL IŠ- BEPROTIS NUŽUDĖ 
STOJO IŠ TARNYBOS DVI YPATAS

Pulkininkas W. Mitchell, ku-' 
ris laike zeppelino Shenandoah 'proto, tūlas 21 metų 
nelaimės pereitą vasarą smal
kiai pasmerkė karo ir laivyno, tėvų

! vii'šininkus ir buvo nubaustas žuoli 
penkiems metams be algos su- licija

Springfield. Mo. — Netekęs 
amžiaus 

; vaikinas, apsibarikadavęs savo 
namuose, pradėjo terori- 
kaimynus. Pribuvo po
li- besišaudant beprotis

spendavimui iš armijos, rezig nušovė du žmones, lik tada li- 
navo iš tarnybos visai ir dabar ko suimtas, 
rengiasi vykt į Afriką medžiot 

Į laukinių žvėrių. Sugauta Šmugelninkas
I:i Kanados atvažiuojančiame 

vartų stovėjo priešai. Svečiai traukinyje muito inspektorius 
naują himną priėmė su didžiau- suėmė Belgą pirklį iš Antverpo, 
siu entuziazmu. kuris, kaip paskui sakėsi, tenai

Nuo tada “Marselietė” pata-i gembleriavo ir pralaimėjo, ir 
po Prancūzų himnu ir buvo dabar keliavo i Suv. Valstijas 
dainuojamas per visus Napo- su paskutiniu turtu — $250,- 
le’ono karus, ir išsilaikė iki šių 000 vertės deimantų, kuriuos 
dienų. 'čia tikėjo parduoti.

Pranešimas

Gelžkelių bėgių tvarkytojai 
(switchmen) nutarė reikalauti 
iš kompanijų algų padidinimo. 
Abelnai jų reikalavimas yra 
padidinti mokesti ant $1.57 i 
dieną.

Pennsylvania gelžkelių kom
panija pereitą metą padarė pel
no daugiau negu kitados kada, 
net $100,000,000.

O kada reikia dabrininkams 
pakelti algas tai baisus lermas, 
streikai ir kova.

Valsti-

Clevelande per pirmą šių me
tų mėnesi reikalavimas amat- 
ninkų buvo gana žymus. Pa- 
pastiems darbininkams darbus 

> 
gauti progos pasilieka tos pa
čios ir taip bus per kelis mene
sius, žinovai tvirtina.

Washington. — Suv.
jų senatas, su tūlais pataisy
mais, priėmė bilių pagal kurio 
Suv. Valstijos įstoja į Tarptau
tinį Tribunolą arba Teismą.

Taipgi paskirta $50,000 dele
gatams kurie dalyvaus Tautų 
Sąjungos kviečiamoj nusigink
lavimo konferencijoj.

Palengva ši šalis susigretins 
su Europa vykdymui tų princi
pų už kuriuos skelbėsi karia
vus.

Anglijos Kareiviai Ap
leido Vokietiją

— Sausio 
šio miesto 

kareiviai,

Laivų darbininkai Didžiuose 
Ežeruose, patekę tarp ledų to
li nuo krašto, atsidūrė blogame 
padėjime. Daugelis neturi ga
na maisto. Orlaiviais jiems 
nugabenama valgio ir anglies 
kurui kad nesušaltų. 115 dar
bininkų randasi laivuose neto
li Muskegon, Mich.

Koelnas. Vokietija. 
30 d. išmaršavo iš 
paskutiniai Anglijos 
palikdami miestą liuosą nuo ki
tų šalių valdovų, kurie ji laikė 
savo naguose nuo pat karo pa
baigos.

Vokiečiai neapsakomai džiau
gėsi, nors kiti ir verkė. Daug 
Vokiečių dukrelių iškeliavo su 
savo vyrais ir vaikais i Angliją, 
kurios ištekėjo už kareivių.

pakartas vienas 
užpuolė ir nužudė

Chicagoje 
negras kuris 
dirbtuvės naktini sargą.

žmonės kurie matė jį senat- 
išrodč. i 

Nusenęs, apšepęs, baltais kaip į 
jis išrodė kai!

šimto metu amžiaus. Niekad '.............. ?’

Pati išsi-lv6je P«asakoJa kaiP Jis

tik namie naktį spaliu 14 d., kada sn’eRas plaukais,
buvo nužudyt' švėnas vaikinas 

kada jis ir jo mylimoji, ir 
norėjo pravažiuoti ir neprisilai- i policijos nagus.
kyli gatvės taisyklių.
išėjo
Kada 
tada 
savo

Pati dar dau- 
Iš to irlgiau išsipasakojo kad jos vyras 

aikštėn visos jo paslaptis. į buvo ją nuvežęs i tą vietą pa- 
pajuto jog jau mirs tik įrodyt, ir lt. Ta žmogžudystė 

iki šiolei buvo neišaiškini a.pradėjo prisipažinti prie 
atliktu darbu.

Nusižudė Milijonierius

Daytona Beach. Ela. — Vasa
rio 2 d. čia nusižudė W. Wood, 
68 m.
Naujosios Anglijos, žinomas au- 
dinyčių savininkas. Jis nusi
šovė kaip spėjama del sumen- 
kejusios sveikatos.

Desėtkai tūkstančių Lietuvių 
dirba jo audinyčiose.

AUDROS JUROSE i
Pereitą savaitę Atlantike bu-j 

vo didelės audros ir maži laivai 
pateko į nelaimę. Ačiū dide
liems pasažieriniams laivams iš- ’

amžiaus milijonierius iš j gelbėta daug žmonių kurie bu-
tų žuvę.

Didelėje audroje vasario 3 
d. New Jersey pakraštyje ras
ta sudaužyta tris barkos ir ti
kima kad bus žuvę aštuonios 
ypatos.

Naikina Tarp Savęs 
Karus

Stokholmas. — Pasirašyda
mos savitarpinę taiką, Suomija 
su Švedija užbaigė pradėtą ka
rų pasmerkimo sistemą tarp 
Skandinavijos valstybių. Pa
našios sutartis jau pasirašyta 
tarp Norvegijos ir Danijos.

Skandinavijos valstybės 
sitarė visus nesusipratimus
vesti savitarpiniam komitetui I 
išpręsti. Jeigu nebūtų susitai
kyta taip tada bus priimtas ga
lutinu Tarptautinio Tribunolo 
išsprendimas.

Šokikė Nužudė Moterį 
..San Diego, Cal. — Viena 22 
metų amžiaus kabareto šokikė 
prisipažino kad ji nužudė savo 
globėja, 81 metų amžiaus mote
rį, subadydama durtuvu 
jos

su-
pa-

kūną.
suimta, 

peikus jos 
užtai ji ją

visą 
žmogžudė, kada 11- 
sakė buk ta senė 
motinos paveikslą, 
nužudžius.

Anglijos arbatos pirkliai 
ri įpratini Amerikonus gert 
balos daugiau negu iki šiolei. 
Jų pasiuntiniai atvyksta Ame
rikon pamokint Amerikonas po
nias arbatą gert, ir galim tikėt į 
kad moteris ta mada užsikrės. |

no-
ar-

Naikina Bravorus
Chicago. — Pederalis teisė

jas įsakė sunaikinti visas įmo
nes alaus darymo penkiuose 
bravoruose; tų įmonių vertė 
yra $250,000. Nekurios jų pas
taru laiku buvo operuojamos 
tūlų slaptų alaus išdirbėjo.

Nabagai Chicagiečiai, 
rėš gero alučio... .

s pateko ''s ’'rtmrėjo kitokių drapanų pa- 
isimainymui. Jo veide buvo kas 
Itokio taip lindimus kad niekas 
nedrysdavo jį užkalbinti. Jis 
niekad į nieką nekalbėdavo.” 

Jo jaunystės dienos buvo to
kios. Strasburgas, 1792 metai, 
kur buvo lizdas naujos respu
blikos, pas kurios vartus sto
vėjo priešingų valstybių kariu
menės. Strasburgas priėminėjo 
liuosnorius, lavino juos, ir pas- 

I kui išleidinėjo per kitus vartus 
kovoti už savo žemę.

Paminėjimui tokio išleidimo, 
Strasburgo 
savanorius 
sykiu su 
cieriais. 
kitomis 
gražų balių 
ir jaunas 
kapitonu — Rouget Do 
karštas republikonas, nors pa
ėjo iš senoviškos ir garsios di
džiūnų šeimynos.

Jiems reikėjo ko nors turėti j 5 
dainuoti. Sena revoliucijonie-j 
rių daina “Ca Ira” buvo daina \ y 

.keršto ir civilio karo. Reikėjo j > 

.jiems patriotiškos, draugiškos, J 
' respublikoniškos, 
gos užpuolikams 
pradėjo žiūrėti į 
jaunas vaikinas 
20 metų amžiaus) paraudo, 
maukė stiklą vandens, ir 
Inai išbėgo iš kambario. 

Gretimam kambaryj

majoras sukvietė 
viršininkus į balių, 

vadovaujančiais ofi- 
Majoro dukteris 
merginomis

. Tarpe visų 
poetas, kuris

su 
surengė 

buvo 
buvo 

Lisle,

bet grąsmin 
dainos. Vis 

De Lisle. Tas 
(jis buvo tik

netu-! pianas ir rašomas stalas.

Chicagoj mirė viena biednio- 
kė moteris, bet po mirčiai su
rasta kad liko jos $50,000 turto, metų.

Suv. Valstijų karo laivyno 
admirolas reikalauja kad val
džia duotų $14,000,000 budavo- 
jimui zeppclinų bėgyje penkių

buvo 
De 

Lisle t rusėsi vos valandą laiko, 
ir viskas buvo gatava — žo-

Penkias-1 džiai ir muzika, žodžiai, žino- 
buvo tik pirmų dviejų pun- 
vėliau darašyta kiti punk- 
Vaikinas sugryžo pas sve-

\rlSU “Dirvos" skaitytojų, rėmėjų, 
draugų ir bizniškus reikalus su re

dakcija ir administracija turinčių pra
šome nuo šio paskelbimo pasirodymo 
■(ųepkji'e laiškų/ "d •;į-V.i.iiju “Dir-
vos antrašu

6820 SUPERIOR AVENUE
Cleveland, Ohio.

Taipgi prašome Lietuvos ir Ameri
kos laikraščių administracijų pakeisti 
musų antrašą nauju, ir siuntinėti sa
vo laikraštį mainais i naują musų vie- 
tx, kaip viršuje parodyta.

VISIEMS ABELNAI
primename kad ir naujoje “Dirvos” 
vietoje skaitytojai ir abelnai Lietuviai 
gaus tą patį patarnavimą, su geresnė
mis priemonėmis, kaip buvo senoje 
vietoje. Bus atliekama:

Spaudos Darbai
Knygų ir Popierių Pardavimas 
Pinigų Į Lietuvą Siuntimas 
1 aivakorčių Pardavimas 
Pasportų Išstorojimas 
Jgaliavimų ir kitų Dokumentų 

Padirbimas
Visokių Informacijų Biuras 
Notarialis Ofisas

ir abelnai viskas kitas ko reikalinga 
musų vientaučių viešame gyvenime 
bus suteikiama arba patariama kur 
kreiptis.

Visais reikalais kreipdamiesi rašykit:

Mirtis komisarams.
i dešimts keturi sovietų komisą-Ima, 
rai pakliuvo už vagystes val-jktų, 
džios pinigų; vienas nuteista j tai. 
mirtim, kiti gavo kalėjimo pojčius, ir tuoj perstatė jiems sa- 
desėtką metų, kiti po mažiau. į vo dainą, “Prie ginklo, ei tėvy- 
Dabar turės progą kiti jų vie- nėr, sūnus!” Sudainavus, visus 
tas užimti. j perėjo šiurpas. Atminkit,

i , i 
UZ , i

6320 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

Knygos bus parduodama puse kainos 
ir pigiau — žiūrėkit kitą musų paskel
bimą laikraščio viduje.
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Iš Lietuvių Gyvenimo 1
čiau. To pasekmėje dabar ma
tom jo naujai ir puikiai įrengtą 
dentisterijos ofisą Brighton 
Parke prie Archer avė., No. 
4193.

Nors tas ką jis dabar pada- į 

rė nėra jokia pirmiena, nes',

«»«»***■« ****«***M<^

£3.
Padaužų karalius labai susirū
pinę laikraščio likimu ir baisiai 
nekenčia tos influenzos, bet ne
gali pravyti.

Jeigu butų teisybe tai musų 
smarkuoliams ne kas.

Simas Padauža.
CHICAGO, ILL.

Dr. K. Draugelis Atidarė Den
tist eri jos Ofisą

Dr. K. Draugelis, dabartinis 
ALT. Sandaros Prezidentas, ku
ris turi savo vaistinę naujoj, 
gražioj ir sparčiai ;
Lietuvių kolonijoj Brighton j dau°. pirmiau už‘ ų ‘ beį Į.varbu Į Globos Dradgija turėjo susirin- j 
Parke, prie So. Francisco ave.La paminėti kaip bendrą naują (Lienibčs 
ir Archer avė., šiomis dienomis j kryptį apsireiškiančią pas Ame-; 
atidarė dentisterijos ofisą poirįkos 
numeriu .
toli savo

Jis tą 
draugų, 
Ofisas yra aprūpintas 
vėliausio laiko įmonėmis."

Pati Brighton Parko Lietu
vių kolonija sparčiai auga. 
Svarbiausias joje Lietuvių biz
nio centras yra be abejonės 
Peoples Furniture, rakandų 
krautuvė, stambi Lietuvių įstai
ga. Be jos yra kelios Lietuvių 
vaistinės, keli real estate ofisai 
ir daug visokių smulkių įvairių 
daiktų parduotuvių.

Čia gyvenanti Lietuviai daž
nai yra įsigiję savo gražius na
mus, kurie daro malonų įspūdį 
į kiekvieną. Taigi Dr. Drauge
lis atidarydamas savo ofisą ši
toj miesto dalyj matyt turi ge
rą skonį ir gerą išrokavimą.

Prie šito išrokavimo jis, ma
tyt, priėjo per savo patyrimą— 
per savo pirmesnes klaidas. 
Būdamas jaunu dentistu ir tu
rėdamas gerą pasisekimą savo 
profesijoj, jis daug svajojo a- 
pie Lietuvą ir Lietuvos bei jos 
žmonių reikalus, ir besvajoda
mas apie juos jis pardavė .savi} 
ofisą ir stojo dirbti visuome
nės darbą, pradėdamas vesti tą
syk ėjusio “Lietuvos” 
čio reikalus, 
rodė daug savo sugebamo, bet, 
matyt, likimas piktai iš jo 
sityčiojo, nes to laikraščio 
bankrutijimo kaltė visai be 
kalo tapo suversta ant jo.

Tačiau tas jo dar neatšaldė j lų gale prisieina patiems į 
nei nuo visuomenės darbų, nei kristi. Jau, kiek girdėti, 
nuo Lietuvos reikalų. Jo nu-'traukta ant nuosavybės dvi pa
mylėta paskutinių trijų metų 
svajonų buvo nuvažiuoti Lietu
von su visu savo prityrimo ba
gažu ir ten apsigyventi Lietu
vos ir jos žmonių naudai. Bet 
pernai vasarą jo padaryta ke
lionė Lietuvon galutinai išgy
dė jį ir nuo tos “ligos". Sugry- 
žęs iš Lietuvos jis pastatė kry
žių savo saldžioms svajonėms 
ir ėmė žiūrėt į gyvenimą rim-

augančioj, daugeiis kitų tą patį padare

4193 Archer avė., ne- 
vaistinės.
padarė prašomas savo 
buvusiu jo pacientų.

visomis

savo draugą Juozą Drus- 
Jiedu gyveno pas tūlą 
Putler, 112 Bowen st.

CHICAGIETĖS DA
LYVAUS MOTERŲ 

PARODOJE
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SO. BOSTON, MASS.
Tragedija Lietuvių Tarpe

Sausio 25 d., Vincas Mikalo- 
'nis, 43 metų amžiaus, perdūrė 
peiliu 

į kinį.
j Annie

Mikalonis perdaręs peiliu sa
vo draugą pareiškė kad jis tai 
darąs del Kristaus. Perduręs 
Druskinį, tuo pačiu peiliu dusyk 
movė sau į krutino. Dabar abu- 

jdu randasi kritiškoj padėtyje1 
jkima “Vienybės” svetinėj — miesto ligonbutyj.

Ame |t‘ai buvo metinis susirinkimas. I Sulyg policijos ]
, j Po priėmimo protokolo buvo su-1 Mikalonis esąs religiškas fana- 

v'esta skaitlinės nuo paėjusio, tikas, o Druskinis tankiai jį er- 
vakarė- žinda ves savo nereikalingais 
visomis pajuokimais. Dr. Landžius sa-

BROOKLYN, N. Y.
L.M.G.D. Susirinkimas

Sausio 14 d. Lietuvių Moterų

Lietuvės moteris ir merginos 
pasiryžo dalyvauti “Women’s 
.World Fair” parodoje. Ta pa
roda įvyksta vieną kartą į me
tus ir perstatė visame pasau
lyje moterų progresavimą ir jų 
atsižymėjimą. 1 
rodoje kviečiamos dalyvauti. i

Praeitais metais Lietuvės tą
• prasnaudė ir nedalyvavo, bet į

GERB. SPRAGILO SLAP-lšiai dienai matyt žmonių 
TA EKSKURSIJA Į SAN- išmindžiotus jlinktisius. ta-

KLĖRO GIRUVĖSIUS

■i Nuo Kauno tvirtovės ke- 
Visos tautos Pa-ųįavom ilgokai, ir jau tera- 

Įstant pasiekėm garsiausią 
,ą Lietuvių vietą, ku-

Tią jie laikė už šventą ir bi-

kus, ba buvo toks nežimas 
duonos kokio šis sritis nie
kados neregėjo ir neregės, 
čia aš turėdavau užeigą, ir 
už stikleli degtinės kirsda- 
vau malkas pečiams kūrin
ti, ba duonos gaudavau dy-

SU5
pE
1 ny

Lietuvius profesionalus Į 
ir visus kitus.

... . . . . , ... .... [Nauju Metu sutikimo,visgi tunu pridurti kad šita, ■
, .. - , , lio. Pasirodė kad sukryptis nėra bloga ir todėl hn-1
i ■ -r, tz ta ,■ • , [aukomis kurias gauta nuo geros ko kad .juos abu reikia nusiustikiti Dr. K. Draugeliui kuoge- _ I

.... . . , širdies Lietuviu per Kalėdas iš i ir išegzaminuoti ju protus,riausios kloties joje. |
įprivatišku vakarėliu ir to lauk- —S.Vienas Jo Draugų. ‘
[tuvių vakarėlio, buvo šimtas 

Iš “Naujienų” Pastogės (dešimts dolarių. Pinigus tuoj
Teko patirti kad apsirgo fi-[ paskirstyta: Vilniaus Vytauto 

nansiška influenza garsus Chi-. Didžioj Gimnazijos tėvų globė- 
cagos dienraštis “Naujienos”, I jų komitetui paskirta $30 ir 
pasižymėjęs plačia burna šauk- pasiųsta per Dr. D. 
smu “Nei cento Lietuvai”, 
dienraštis seniau buvo socialis
tų organu, 
lų, Bingolų gimdytoju, o dabar 
esantis kokių ten gyvūnų orga
nu. P. Grigaičio organu, North 
Saidiečių Vaidylų ir iš penkių 
ypatų suorganizuotos visuome
nės sąjungos organu.

Jos prigimdė visokių organi
zacijų, taip pat ir bolševikus; 
jos vadino kiekvieną Lietuvių il7' 
profesionalą buržujum li
niukų išdaviku; 
šaukė Lietuvius 
nemušti “brolių” Lenkų kurie j b.iip ši draugija gyvuoja ir dar-i 
Lietuvą smaugė; na ir taip ne-jbuojas gelbėdama Lietuvos na.-,'

pranešimo, Į šįmet stengsimės ir mes pasi-,^ j()n pate]<tj Taj buvo ,;ai’ ° kitko man nereikėjo, 
škas fana- rodyt kad Lietuvės yra progre- Tz ]-•■ i paskui vedė mare dar to

PITTSBURGH, PA
Nelaimės N. S.

- - Kalėjimas. į Baskui vedė mare dar to
li kitu g.a, pasajtojo Dvasia, ga-p iau 1 /Ytiis, ir ^sustojo prie

parody-
li rasti ir po šiai dienai ant vjei]°. budinko. Pradėjo dai- .
sienų vardus daugybės gar- rinėtis ir stebėtis, ba jau
siu anų di'ejnų karžygių, ku- ^uvo. kitokis negu jam buvo 
i'ie buteliais, peiliais, bačko- paprasta. Tai buvo Povi-

• ■. _ % . . " . ilnnalrn fu’
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ne buteliais, peiliais, bačko- Paprasta.. Tai buvo Povi- 
mis, krėslais ir lempomis įklusko tvirtovė. Apie ją tu- 

I vienas šu kitu kariavo: ir j1’®!0 daug k° pasakot, ba 
paskui turėjo čia išsipagi- Bu ^uvo paprasta lindy- 
rioti ir apsimokėję bausmes 
keliauti i namus pas pačias, 
vaikus, arba pas g 
nes.

i — O ar
• čia nėra ko nors iš musu'v I tautos uždaryta? — sakau 
aš.

— Rasi visada, ba ir anų 
gadynių ainiai nenori užsi- 

. leist savo prabočiams, čia

nė, kur už gurkšneli degti
nės, kaip pasakojosi, jis 

>‘aspadi- vlsk? padarydavo — net že-
niausi ir puikiausi juoką

siviškos ir gabios kaip 
tautų moteris.

Paroda bus vien tik 
mas moterų gabumų iš visokių 
sričių jų užsiėmimų. Kas kame 
yra labai atsižymėjus meldžiu 
prisiųsti savo išdirbinius pafo- 

•į don. Vardus ir antrašus ir ko
kis dalykas bus perstatoma pri- 
siųskit valdybai ir visokiomis 
kitokiomis informacijomis krei-

Vienam vaikui, 14 metų am-ipkites prie sekančios valdybos 
Tas $30 Kaunan L. M. G. Komite-1žialIS- tramvajus nuvažiavo gal-; Chicagoje: 

va. Vaikas važiavo pasivažinė-1 
[ ti ir gatvekariui einant jis įsi-1 

$5 paskirta paremti vietos S.jkabiuo i gatvekario užpakalį ir!
1 . A. 83-čios kuopos mokyklos, i važiavo gana toli. Bet kaip ten 
Pinigai tuoj pasiųsti ir perduo-' PilfA;l‘kč, karas įvažiavo į ne-Į 
ti kur reikia. [tikrus bėgius. Motormanas ne-

Buvo renkama nauja valdy-Į'^ai kinkęs, neapžiurėjęs ar nė-1 _
La, bet renkant palikta ta pati,lia kas karo užpakalyje, pradėjo formacijų priduosime per Įnik-1 tmOai tankiai sėdi daugelis 
išskyrus sekretorę: Pirmininkė ką atbulą stumti atgal ir tuom naščius. Malonėkite draugijos juz n<limnės t ii imą
K. širvydienė; užrašu sekreto-1 kartu parmušė vaiką ir nuva- ir pavienės energiškos moteris — O ar muštynių tokių 
e O. Jonuškiutė; finansų se]< J žiavo jam galvą. [Lietuvės prisidėti prie šio di-l daugiau nebūna kaip kita-

r clarbHretorė M. Danielienė; iždininkėj Nežinia ai- tėvai išsiprovos (delio bei prakilnaus darbo. Ap- 
1919 metaisIE. Vižbarienė. 'ką iš kompanijos už vaiko gal-[ tarkite ant susirinkimų ir kito-

I TZ _ - . , , . -i-trv 1 Vili Qlioicrn nvUliinL-if o ir-n
darbininkus | Kovo 2o d. sueis tris metai l' 4 ai n< •

Taipgi Lietuvių vaikai
• amžiaus, išvažiavo 

su pagalba kitų ku-; pasivažinėti. Nuo
• žinodamas įvažiavo 
stulpą ir nusijaužč 
tot kiek nereikalingų nelaimių 
ir aukų rogės , padaro.

Tėvai pirkdami vaikams ro- [ 
gutes turi nepamiršti kad per-į 
ka savo mylimam vaikui mirtį

Alsciką;

tai; $15 Ulytėles Patiekos Dr- 
spešelų, Kūjo-j jai per pirmininką P. Kriukelį;

šlaičiams, 
r ie iš visų kraštų prisiunčia sa- j 
v > .aukas tam pačiam tikslui.

Turim viltį kad gerb. Lietu
vai ir Lietuvaitės nepails ir to- 

ii' .gavę jų giminės tik už keturių Illau

mažai gerų darbų tarp Chica- 
gos Lietuvių padarė, kaip tai 
krimtimas pinigų, telegramų i 
Lietuvą už 50 centų, kuriuos, 
kaip nekurie nusiskundžia, buk

dienraš-
Nors čia jis pa- mėnesių ar panašiai.

“Naujienoms” sekėsi, jos Įsi- 
pa- gijo nuosavą namą il
su- spaustuvei mašinas ir 
rei-jkaiėmė riebias algas. Visiems

S buvo kasinėjama duobės, o ga-į

gerasI
.... I virsimn-

' — -°—
' buvo kasinėjama duobes, o

už-

skolos iš SplG.OOO ir nutarta 
parduoti spaustuvę. Sausio 1.4 
d. “Naujienų” valdyba, atsi
kreipė į kitas Lietuvių spaustu
ves kurios turi mašinas, ir sa
kė ta gaus darbą kuri pigiausia 
atspausdins “Naujienas”.

Aišku dabar 
kodėl Grigaitis 
dru frontu.

Girdėti kad

Sandariečiams 
piršosi su ben-

p. Grigaitis ir

H ][ JE

rems musų draugiją.
L. M. G. K. Pirmininkė

K. širvydienė.

Redakcijos Atsakymaiji

Lietuvos valdžią netal-

mitingas buvo suruoš-

M. K. Adomonis, Great Neck, 
N. Y. — Rezoliucijos ir protes
to prieš 
pinsime, nes viena yra perilga, 
o antra,
i: s po įtekme komunistinių or
ganizacijų ir jų vadų. Nors to 
protesto gale matyti ir šventų
jų bei tautiškų organizacijų 
vardai, bet komunistai daugc.- 
lyj* vietų tokias organizacijas 
prisikviečia padengimui savo 
tamsių tikslų prieš Lietuvą.

II H

rogutėmis 
kalno va-i 
į telefonų 

koją. Ma-

Pirm. Ona Biežis,
3114 West 2nd Street, 

Rašt. Dr. S. A. Slakis,
6733 Crandon Avenue, 
M. Elias.
10540 Longwood Drive. 

Laikas nuo laiko daugiau in-

Ižd.

kių sueigų, priduokite Chicagie- 
m.Items pagalbos ranką kad galė- 

į tume tinkamai pasauliui pasi
rodyti.

Moterėlės, valio prie darbo!
Rengėjos.

r dabartiniu laiku i girtuokliams iškrėsdavo - 
i toks jo buvo palinkimas ir 
noras gurkšnelio.

Iš čia, pasakojosi, daug aš 
pats pusgyvių ir Į kiaules 
į avirtusių vaikinų ir senių 
ratukuose nugabenau Į sto
ti ir išverčiau pas duris po- 
l'cijantams pasiimti.

Ale pasakė taipgi ir apie 
geresni dalyką: viršuje tos . 
karčiamos buvo svetainė, 
kur, .sako, buvo tankus Lie
tuvių susiėjimai, koncertai, 
šokiai ir vakarienės. Čia, , 

|sako, buvo priimtuvės da- 
I bortinio “Dirvos” redakto- ■ 
liaus kada jis anuose lai
kuose atkeliavo; čia būda
vo prakalbos ir kitokie Lie-

dos? — sakau aš.
— Buna, ale mažiau, ba 

nedaug jau čia jų' ainių li
kę, kiti kituose kraštuose 
naminę verda, mušasi ir pa
tenka Į kitus kalėjimus, 
sako Dvasia.

Toliau Dvasia pasipasa- 
i koj'o kad jis ši kalėjimą ge- 

HAVERHILL, .MASS. J’n’ TT daUg
’ Įktų nakvojo, kada jį rasda-

Lankėsi Lietuvis Magikas į v0 policijantas gatvėj gu- 
Sausio 22 d. atsilankė pas jlinti, ir jis parodydavo poOC1 1 V Vainių 11111 . llllUIj IX J lū ĮKUVUJUaVU JJU“

arba šiaip didžiausią nelaimę, j1711,3 magijos profesorius čeką- į Įicijantams kur kiti gulėda- 
navičius, kuris savo užduotį at-jv0 kada pats būdavo dar 

Įligo gražiai ir gabiai, ir visus! tvirtesnis.
Per tėvų nesusipratimą ir ro
gių priežastį vaikai turi palik-, 1*8° gražiai ir gabiai, i 
ti visam amžiui elgetos, o kar-! patenkino. Visokiausiais spo- 
tais ir visai gyvastį prarasti, j sa*s prijuokino publiką per ko- 
Geriau butų vaikų norų nepil
dyti. vietoj rogių duoęi kitokį 
užsiėmimą. Pittsburgietis.

PAJIEŠKAU eks-kareivio Jo
no Zalagos, kaip kur jis vadina
si John Latch. Keturi metai at
gal jis buvo kur apie Seattle, 
Wash. Malonėkit atsišaukti ar
ba žinantieji pranešti.

Alb. Melinienė 
2)16 Lorain Av. Cleveland. 0.

kias tris valandas.
Nors musų kolonija nedidelė, 

bet žmonių prisirinko daug.
Daugelis žmOnių kalba kad 

ėekanavičius turbūt tą atlieka 
l su piktų dvasių pagalba, ne ki
taip. Bet nežiūrint to sako kad 
eis ir vėl jo pažiūrėt kada Če- 
kanavičius atsilankys.

Klubietis.

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

][ ][

Čia, pasakojo Dvasia, bu 
vo sugabenti visi revoliuci- 
jonieriai kurie vertė nuo 
altoriaus “rijų pėdų mil
žiną”, ir čia atsibuvo kito
kių juokingų ir graudžių 
scenų.

Paskui keliavom toliau ir 
priėjom kitas liekanas.

čia, pasakojo Dvasia, to
se gadynėse gyveno tavo 
uošvis Virbickas; čia augo 
tavo šonkaulis; čia yra dar 
liekanos jų duonos kepimo 
fabriko, . arklydžių, ir po

pvąl^albos ir kitokie Lie
tuvių vieši dalykai; buvo 
daug ir vestuvių, iš kurių 
kiti kruvini namon bego.

Ir tai buvo, paskutinis 
punktas ant mano mapos 
kuri turėjau apžiūrėti ir 
gryžti namon, ba jau bai
gėsi nedėlios diena, jau ar
tinosi vidurnaktis, o rytoj 
reiks eit Į darbą.

Atsisveikinau su Dvasia, 
kuri man tokia naudinga 
buvo, ir ėjau iki vietos kur 
stoja traukiniai keliaut na
mon. Dvasia mane lydėjo 
iki traukinio, ale kada atsi
sukau atsisveikint, jau ji 
pranyko, tik dar girdėjau? 
“Jki pasimatyme, gerb. Fet- 
fėbeli!” Ba jau suėjo 12 
nakties ir '.dvasiai reikėjo 
gryžti.

H M H

Knygos puse Kainos!
Iš Persikraustymo priežasties, Visos “Dirvos” Kataloguose 

Pažymėtos Knygos
(Išskyrus TEATRALIŠKAS ir DIDŽIUOSIUS LALIO ŽODYNUS. TEATRALIŠKI VEIKALAI BUS PILNA KAINA, ŽODYNAI ATPIGIN
TI DALIMAI, ir jų kaina bus specialiai pagarsinta “Dirvoje”. Nekurtos knygos bus dar pigiau negu Puse kainos, — ir jos bus paskirai pagarsintos.)

Atiduodama už pusę Kainos
Pasirinkit visokias knygas kokias tik norėjot senai Įsigyti, — iš mažojo ir didžiojo “Dirvos” Knygyno katalogu, — musų ir svetimos laidos, ir su pi
nigais siųskit savo užsakymus arba reikalaukit C. D. O. (apmokėsit kada knygos bus pristatytos Į namus), ir turėsit knygų kokių tik jus trokštat.

Dirvos” Knygynas, 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio
JI JI IE 3E ai 31 JE
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SUV. VALSTIJOS PAGALIAUS PRISIDĖJO
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Vokietija Įstoja Tautų 
Sąjungon

pEREITĄ savaitę Sūvie-' 
nytų Valstijų senatas nu

tarė prisidėti prie Tarptau
tinio Tribunolo, nežiūrint 
nekuriu “nesukalbamų” se
natorių priešinimosi.

Kodėl Suv. Valstijos' pri
valo būti ne tik Tarptauti
nio Tribunolo, bet ir Tautų 
Sąjungos nare visiems ro
dos aišku. Bet 'priešingieji 
išrodinėjo kad Amerika lik
dama surišta su Europa ar 
per Tribunolą ar per Sąjun
gą paimtų ant savęs dalį 
Europos 'bėdų — turėtų kiš-1 
tis į jų beveik kasdieninius 
karus, o kilus dideliam ka
rui turėtų siųsti savo jau
nus vyrus žudyti už kitų 
reikalus.

Bet kadangi ir Tarptau
tinis Tribunolas ir Tautų 
Sąjunga yra su tikslu la
biau pastūmėti taiką ir pa
laikyti ją (nors dar ne visai 
teisingai daugelis dalykų 
sprendžiama), tai Amerikos 
prisidėjimas bus tik tvirtes
nis įrodymas Europos tau
toms kad reikia laikytis su
tikimo, arba panešti sun
kesnę pabaudą.

Priešingieji Amerikos ki- 
šimuisi į Europos reikalus 
šiuomi nežada nurimti — 
vienas iš jų, Senatorius Bo
rah — net nori klausimą iš
kelti prieš šalies balsuoto
jus.

Prezidentas Coolidge sa
ko kad Suv. Valstijų įstoji
mas Tarptautiniu Tribūno- į 
lan ir dalyvavimas Tautų] 
Sąjungos nusiginklavimo 
konferencijoj bus ne tik 
nepavojingas, bet ir nau
dingas, nes palaikant taiką 
geriau galės plėtotis ko
mercija.

Prezidentas atsišaukia į 
šalies gyventojus nepaisyti ( 
ką įvairus rėksniai kalbai 
del to prisidėjimo, nes tai 
esą tik politiški atakai ant 
administracijos.

Galima sakyti kad Ame
rika pripras ir 'prie to bau
bo, kuriuo ilgai Republiko- 
nų partija piliečius gąsdino 
ir net laimėjo rinkimus pa
siremdama tais argumen
tais, o dabar pati juos 
trempia.

SU-

pro- 
par-

“Burmistras 
Dvarininkas”

“Krikščionių” vadai, po 
tekcija savos geraširdės
tijos, Lietuvoje įsigijo dvarų 
dvarus. Bet tą pradėjo kelti 
aikštėn kitų partijų žmonės.

Parodymui kad “ne tik” ku
nigų draugai ir patįs kunigai 
dvarus įsigyja, Kauno “Lietu
va” įdėjo žinutę: “Burmistras 
dvarininkas. Kauno miesto bur
mistras p. J. Vileišis pirko Uk
mergės apskr. savo žmonos var
du 80 ha. dvarą.”

Ja, pirkti visiems galima kas 
tik turi pinigų. Bet eina bai
siausi nepasitenkinimai kam 
“krikščioniški” carai savo gi
zeliams dykai dalina, arba jų 
vadai įsigyja taip sau po nak
čiai, niekam nežinant, vieną 
dvarą po kitam.

Kristus Buvęs Mažo 
Ūgio Vyras

Iš Londono ateina vieno dak- 
taro-biologo išvedžiojimai, ku
riuos jis daro pasiremdamas Se-

nuo j u Testamentu, jog Kristus 
buvo žemo ūgio vyras, apie 5 
pėdų ir 2 colių aukščio, nors jį 
paveiksluose vaizduojama dide
li vyrą.

Nekurie apaštalai savo raš
tuose Kristų vadina žemu ir net 
paduoda jo tikrąjį aukštį.

LIAUDIES DAINA
(0. Kairiutė)

Gražus vakaras pavasarėlio,
Kvepia sodneliai nuo ramunėlių;

Dangus praskaidręs nuo mėnesėlio,
Sužibo žvaigždės, “lempos Dievulio”.

Pakilo rūkas iš galo krūmų,
Paliko tamsu kaipo tarp durnų.

Nutilo miškai, nutilo pievos,
Rasoti javai nulenkė varpas.

Dar tebečiulba lakštingalė,
Rūtų darželyj verkia mergelė.

Jaunas berneli, ką pamislinai
Kad mane jauną taip sugraudinai.

Pirma kalbėjai kad busi mano,
O dabar matos kad meilės gana.

Kam persimainė jau širdis tavo,
Kur yr’ teisybė, berneli mano?....

Ar tave gilios marios skandina,
Ar tavo meilę kas pagadino?

Šiandieną meilė vargų pridarė, 
Kad visas svietas mane aptarė.

Mylėjau didžiai, myliu aš tave, 
Nesigailėjau pati aš savęs. .

Sugriaudink širdį, mielas berneli,
Pažvelgk į mano didi vargelį,

Paduok man savo nors vieną ranką, 
Nes man be tavęs gyventi sunku....

Gal pas’dabojai kitą mergelę,
Turtingų tėvų puikią dukrelę;

Gal ant pasogos turi akvatą
Kad man’ pametei, biendą siratą.

Jau užtekėjo aušros žvaigždelė,
Dar tebeverkia jauna mergelė. . .

Mergytė verkia net širdis plyšta
Bet bernužėlis jau nebegryžta. .. .

LIAUDIES DAINA
(0. Bendzaitytė)

Saulutė nusileido,
Mėnulis užtekėjo,
Liūdna, .graži mergelė
Per langeli žiurėjo.

Ko sėdi prie langelio,
Ko žiuri per langeli,
Ko neini Į darželi
Laistyt žaliu rūtelių?

Nušluostyk ašarėles,
Aplaistyki rūteles, 
Sugryš tavo bernelis 
Iš tolimos šalelės.

Anei man rupi rūtos,
Nei rūtų vainikėlis, 
Tiktai man rupi drūčiai 
Kad už bernyčio bučiau. .. .

LLIAUDIES DAINA 
(B. Vasiliūnas) 

šią naktelę per naktelę 
Aš miego nemiegojau, 
Aš miego nemiegojau, 
Ant žirgelio perrymojau. 
Ant žirgelio perrymojau 

« Kol panelę priviliojau 
Su riešutų branduolėliais, 
Su saldiniais obuolėliais.

Pad. K. Vasiliunienė.

(Tąsa)
, — Pabučiuok mane, — tarė Jonas, su

pilnom akim ašarų. — Aš tikiu tau, taip aš 
tau tikiu, ir tu atgrąžinai man drąsą kaip 
dabar taip ir ant toliau. Tu turi tiesą; 
muilu turim stengtis vėl gryžti prie darbo, 
neš kitaip nieko nelieka kaip tik nusižu
dyti; nes, mano mergele, — tarė Jonas dre
bančiu balsu, — aš buvau kaip girtas šiuos 
paskutinius šešis mėnesius, ir tik dabar iš- 
siblaivėju ir matau kur mudu einam. Mti- 

pų mantai išsibaigus, aš gal bučiau palikęs 
• plėšiku, o tu-----
J — Ak, Jonai, nekalbėk taip baisiai, — 
I pertraukė Cefisa; — aš prisiekiu tau kad 
[aš gryšiu pas savo seserį, kad aš dirbsiu, 
kad aš turėsiu gana drąsos!

Taip tardama, Bakkanalų Karalienė 
sakė nuo širdies; ji pilnai ryžosi pildyt sa
vo žodį, nes jos širdis dar nebuvo visiškai 
sugadinta. Skurdas ir nedateklius buvo 
su ja, kaip su daugeliu kitų, priežastimi ir 
pasiteisinimu jos paklydimų. Iki dabar; ji 
sekė tik savo širdies geismus, visai nieko 
nepaisydama. Žiauri padėtis kurioje ji 
dabar pamatė Joną labai padidino jos mei
lę, tai]) kad ji pasijuto galinti atnaujinti, 
su savo sesere Kupriuke, gyvenimą koki ji 
gyveno pirmiau sunkiai dirbdama.

Vienok tie užtikrinimai kuriuos ji da
vė Joną mažai tenuramino; jis turėjo gana 
proto ir jausmu permatyti kad takas ku
riuo jis iki šiolei aklai ėjo vedė jį ir Cefisa 
tiesiog į nupuolimą.

Vienas iš policistų, pabarškinęs i ka
rietos duris, tarė Jonui: — Brolau, turi 
tik penkias minutas laiko — skubėk.

— Taigi, buk drąsi, mano mergaite, 
buk drąsi! — tarė Jonas.

— Aš busiu drąsi, gali pasitikėt ma
nim.

— Ar tu eisi vėl pas savo buri?
— Ne, ak ne, — tarė Cefisa. — Man 

tas pokilis pasidarė tik pagieža.
— Viskas užmokėta, ir patarnautojas 

pasakys kad jie nelauktų musų, 
nusistebės, — tarė Jonas. — bet 
v’stick dabar.

— Kad tik tave leistų nors 
gryžti į musų namus, paprašyk 
gerai bus nuvažiuot policijon tavo dabar 
tiniame išsirengime.

— O, aš manau jie neužgins tau vykti 
su manim namon; bet kadangi jis bus su 
mumis karietoje, mudu negalėsim laisva' 
l«ilbėtis. Todėl pavelyk man protinga 
prasitarti tau pirmu kartu mano gyveni
me. Atmink ką aš sakau, mano brang 
Cefisa—ir tas patarimas tiks m.-.n kaip ly 
giai ir tau. Pradėk nuo šiandien rūpintis 
darbu. Gal tas bus skaudu, nepelninga— 
bet nepaisyk, neabejok, nes pergreit gali 
šie musų pasiryžimai būti užmiršti. Ne
užilgo bus pervėlu, ir tada tu gali pasibaig
ti kaip padarė daugelis nelaimingų sutve
ri nu į-----

— Aš suprantu, — tarė Cefisa, — aš 
verčiau mirsiu negu vesiu tokį gyvenimą.

— Ir padarytum gerai, nes tokiame 
atsitikime aš pats parodyčiau tau kaip nu 
mirti, — tarė Jonas giliu tuščiu balsu.

— Aš pasitikiu tavim, Jonai, — atšaki 
Cefisa, jautriai apkabindama savo myli
mąjį; paskui dadėjo, liūdnai: — Aš lyg ir 
nujaučiau, nežinodama kodėl, visų muši- 
smagumų sūkuryje — ir gėriau už Chole
rą, kad mudu galėtume sykiu numirti.

— Na, o gal Cholera ir ateis! — tari 
Jonas, liundu balsu; — tada nereiktų kito-

kiti budu sau galo pasidaryti.
— Vieną ką aš galiu tau užtikrinti, 

Jonai, kad aš gatava su tavim gyventi ar
ba mirti.

— Na, nusišluostyk ašaras, — tarė jis 
giliu jaudrumu. — Nepasirodykim tiems 
žmonėms jog mudu esam vaikais.

Už kelių minu'tų karieta važiavo ten 
linkui kur gyveno Jonas su Cefisa, kur 
jis norėjo persimainyt drapanas pirm vy
kimo i policiją.

Dabar seksime Kupriuke, kuri, po ap
žiūrėjimo darbo pas ypatą kuri jai duoda
vo maišus siūti, vyko Į Rue de Babylone, 
i namą kur pirmiau gyveno Andriennė de 
Kardoviliutė.

Berlinas. — Vokietijos seimo 
užrubežinių reikalų komisija 
nutarė duoti liuesas rankas mi- 
nisterių kabinetui reikale pri
sidėjome į Tautų Sąjungą.

Aplikacija tuoj bus pasiųs
ta, ir tautų sąjungos valdyba 
senai tos aplikacijos laukia.

Italai Studentai prieš 
Vokiečius

Italijos studentai surengė de
monstracijas prieš Vokiečius, 
atsilygindami už Vokiečių de
monstracijas prieš Italus. 
Demonstracijos vadai suimti ir 
demonstrantai išvaikyti išven
gimui užpuolimo ant Vokiečių.

Jie labai 
tas man

biski -u 
jų. Ne

SKIRSNIS V. 
Floriną.

Kuomet Cefisa ir Jonas taip liūdnai 
užbaigė linksmiausią savo gyvenimo dalį, 
ta raiša siuvėja pribuvo prie durų vasar
namio Rue de Babylone gatvėje.

Pirm paskanbinant varpelį ji nusi
šluostė ašaras; naujas susigraužimas slė
gė jos dvasią. Išėjus iš salės ji buvo nu
vykus pas ypatą kuri paprastai duodavo 
jai darbo; bet dabar jai pasakė kad darbo 
daugiau neduos, nes tą darbą padaro jam 
pigiau moteris kalėjime. Kupriuke, vietoj 
nustoti paskutinių savo pragyvenimo šal
tinių pasisiūlė dirbti už tokią pat kainą kai 
dirba kalinės; bet audeklai jau buvo išsių
sti, ir ta mergina negalėjo tikėti gauti dar
bo bent porą savaičių, net ir sutikdama ant 
numažintos algos. Galima suprasti kaip 
buvo susigraužus ta nabagė mergina: jai 
akyse stovėjo bado mirtis, jeigu neis uba
gauti arba vogti. Kaslink jos atsilankymo 
i Andriennės namus čia papasakosime.

Ji nedrąsiai paskambino varpelį; už 
celių minutų, duris atidarė Florina. Ta 
patarnautoja jau nebuvo apsirėdžius kaip 
iuvo prie Andriennės; priešingai, ji buvo 
įprer.gta juodai ir 'paprastai. Ji dėvėjo 
inkštu kaklu suknią pasiutą plačiai kad 
įaslėpus jos dailią figūrą. Jos plaukai bu- 
o paspausti po kietai sukrakmolyta kepu- 
aite, panašiai kai]) vienuolės. Bet nežin
ant šito nepadailinančio aprėdalo, Flori
os išblyškęs veidas vis dar buvo patrau

kiančiai gražus.
Mes jau sakėme kad, pavesta už nepa- 

Jusnumus. malonei Rodino ir abbės mar
kizo, Florina tarnavo kaipo špiegė jiems 
Indriennės namuose, apie kurią turėjo 
iranešdinėti, nežiūrint kad ją gražiai ir 
•u pasitikėjimu Andriennė užlaikė. Vie
lok Floriną nebuvo visiškai nedora; ir ji 
tankiai kentėjo už tai kad buvo verčiama 
itlikti tokią negražią rolę, bet negalėjo iš
bėgti nuo to.

Pamačius Kupriuke, kurią ji pažino— 
les ji pasakė jai, diena pirm to, apie Ag- 
’ikolos areštavimą ir Andriennės patekimą 

beprotnamį — Florina žengė žingsnį at- 
tal, taip ji buvo sujaudinta liūdna Kupriu- 
kės išvaizda. Galima suprasti kad neteki
nas darbo, tarp kitų tokių skaudžių apsi
reiškimų kokie jai pasitaikė, buvo padary- 
a didelės žymės susigraužimo ant tos mer
ginos; matėsi žymės ašarų jos veidais — 
ai pačiai to nežinant; ji išrodė labai nu
vargus ir akis rodė baisią desperaciją ir 
lusilpimą jog Florina paėmė jai už alku- 
lės prilaikyti ir tarė gražiai: — Meldžiu, 
ižeik ir pasilsėk; tu visai nublyškus ir iš- 
rodai nusikankinus ir serganti.

(Bus daugiau)

CUNARb
I LIETUVĄ 

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . .. .$211 

Prisideda Taksai
Į Liepoją ir Atgal šiais 

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

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Tiesiog iš Dirbtuves
KATILAS —
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ir tvirtas.
Joks kitas 

neparsiduoda 
žema kaina, 

spaudimo katilas ir 
Idealia katilas na- 

Nieko geresnio abelniems rei- 
Laikys visą amžį ir pilnai 

Kainos paduota perkant 
už pinigus. Siųskit money or- 

arba čeki. Pristatymas greitas, 
tvirtose dėžėse. Tik tokį katilą už-

dalykas tam reikalui 
tokios rūšies ir tokia 
Jis yra žemo 
pasteurizuotoja: 
mams.
kalami
patenkins.
tiesiog v.ž 
deri — __ .
tvirtose dėžėse.................
sinioka turėti.

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

Chicago, Ill. 

Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATARĄ 
arba

SKAUDI.! .. .. 
ŠLAPINIMĄ 
Bandykit

SANTAI. MIDY 
Gaunama visose 

Vaistinėse
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

Kodėl

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimės žvaigžde, kokia jūsų laimė,

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patčmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 PuslaP’M- Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

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

skuta 
Valet 
Skus- 

viena-

$1 iki $25.

Wet
JlutcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats
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P. S. Skaitykit šį skelbi-ną ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira-
šot nereikalaukit ja tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00. T.M.D. REIKALAI
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Užsirašykit dabar

' ElM Neužmirškit 
t pridėti

- ■ ®25c
persiuntimo

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga) lėšoms

Zinosit kas tai yra
—PREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSŲ 

PRATEVIAI?
-KUR JIE GYVENO?
—EGIPTENAI? '
—NILIAUS CIVILIZACIJA> 
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
-PIRAMIDOS?
-FARAONAI?
—ASYRIJA?
-KAM B YZ AS?
-PTOLEMIŲ DINASTIJA?
—SUMERAI-AKKADAI ?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGRIS-EUFR ATAS ?
-KUNE1FORMOS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
-NINEVA?
-HAMMURABIS?
—CHALDEJAI?
-MAIŽ1US?
-JEHOVA?
-FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI?
-NEBUKADNEZZ ARAS ?
-ARI AI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
-PERSAI-MEDAI?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
-KRETA?
-KNOSUS?
-PELASGAI?
—PELC^ONEZAS?
-HE’ ENAI-GRAIKAI?
-ZFUSAS?
-CLYMPAS?
—SOLONAS?
-FORUMAI?
-ATTIKA?
—LYDIJA?
-MARATONO MUŠIS?
—SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI?
-CEZARAI?
-ROMULUS-REMUS?

-PUNIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
-ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POMPEJUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
-MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
—ODOAKRAS? Z
-LONGOB ARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
—POPIEŽIJA?
-KLIOŠTORIŲ PRADŽIA?
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?
—KONSTANTINOPOLIS
-MOHAMETAS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
—MUSULMANAI?

'-ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
—CHARLEMAGNAS?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA?
-BARBAROSSA?
-TAMSIEJI AMŽIAI?
-GERMANU PRADŽIA?
—NORSEN AI-ŠIAUREN AI ?
-SLAVAI?
-TOTORIAI?
—KAVALERYSTE?
-FEUDALIZMAS?
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES?
-KRYŽEIVIŲ KARAI?
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS? x
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS?
-ŠVENTOJI ŽEME?
-PARAKO IŠRADIMAS?
-RUSIJOS PAKILIMAS?

-HANZOS MIESTAI?
-RENESANSAS?
- DANTE-ALIGHIERI?
-PETRARCH AS?
-JONAS HUSAS?
-JOANNA ARK?
—MACCHIEVELLI?
-MICHAEL ANGELO?
-JOHANN GUTEMBERG?
-SPAUDOS PRADŽIA?
-MARCO POLO?
-Z.1PANGU?
-MONGOLAI?
-MAGELLANAS?
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
-BUDDIZMAS?
-KONFUCIJUS?
-BRAHMIN AI?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
-KALVINIZMAS?
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS?
- PROTESTONIZMAS?
-PRESBYTERI JONAI?
—AN AB ARTISTAI?
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITŲ ZOKONAS?
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?
-DIDŽIOJI ARMADA?
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA?
—HAPSBURGAI?
-30 METU KARAS?
-DŽINGIŠ KHANAS?
-RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI?
-ROMANOVU PRADŽIA?
-POLTAVOS MUŠIS?
-HOZENZOLLERNAI?
-PIGLR1MAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA?
-WASHINGTON AS?
-DIDE JI FRANCUZŲ

REVOLIUCIJA?
-KOMUNA?
-FRANCUZŲ RESPUBLIKA?
-BASTILIJA?
-VOLTAIRE?
-ROBESPIERRE?
-TERORIZMAS?
-KOMUNOS GALAS ?
-NAPOLEONAS?
-RESPUBIKOS GALAS?
-MASKVOS SUDEGIMAS?
-NAPOLEONO GALAS?
-ŠVENTOJI SĄJUNGA?
-DIDŽIOJI REAKCIJA?
-GARIBALDI?
—INŽINO GADYNE?
-PIRMAS GARLAIVIS?
-TELEGRAFO PRADŽIA?
-SOCIALE REVOLIUCIJA?
-BAUDŽIAVŲ GALAS?
-MOKSLO GADYNE?
-GALILĖJUS?
-NEWTON AS?
-DARVINAS?
-LAPLACE?
-GRAVITACIJA?
-GOTIŠKA ARKITEKTURA?
-SHAKESPEARE?
-MOLJERE?
-REMBRANDTAS?
-STRADI VARIUS?
-JOHANN SEBAST. B ACH?
-MOZ ARTAS?
-DIZRAELI?
-BISMARKAS?
-NAUJASIS PASAULIS?
Viskas tas ir daug kitų išaiškina
ma “ŽMONIJOS ISTORIJOJ”.

Pinigus su užsakymais siųskit pridedami- aišky savo adresą, ir adresuokit

'DIRVOS" KNYGYNAS 33§e3S%£enue

Iš Lietuvos užsirašydami pasiuskit 
22 litu ir 50c i Lietuvos Kredito Ban
ką, Kaune, pasakydami už ką ir kam. 
ir praneškit mums apie užsirašymą 
sau “Žmonijos Istorijos”. Kaip tik 
bus gatava tuoj jums prisiųstai.

Antras Tomas

‘Tasaulio Istorijos” antrą to
mą nariai neužilgo gaus. Štai 
kodėl:

TMD. Centro Pirmininkas K. 
S. Karpavičius gavo iš to Rei
kalo vertėjo, V. K. Račkausko, 
laišką iš Londono, rašytą sau
sio 15 d., kuis skamba taip:

“šiandien gavau iš Kultūros 
Bendrovės ‘Pasaulio Istorijos” 
antrą tomą. Vadinasi, darbas 
jau prisiartina prie užbaigos. 
Gal jau ir Tainista esi gavęs tą
lomą iš Europos.

“Užpereitą savaite, nei neži-

nariui kuris nėra mokėjęs sa
vo metinės ir už viršelius kny
gos nesiunčiama. Siunčiama tik 
tiek knygų kiek iš tos kuopos 
gauta pilnų mokesnių.

Kitos kuopos dar šįmet nei 
susirinkimų nelaikė nei valdy
bos nerinko, sako kai ateis kny
gos tada sušauks susurinkimą.

Bet toks darbas tik apsunki
na Centrą ir nariai bereikalo 
ant Centro pyksta. Nereiktų 
jokių pykesčių nei laukinėjimų 
jei narių mokesniai butų centre 
laiku ar iškalno.

nodatnas kad antras tomas jau 
baigtas, išsiunčiau (su kurje
riu) trečio tomo rankraštį; da
bar tik perrašinčju chronologi
ją ir ruošiu parašus prie brai
žinių”.

Taigi, gerb. nariai, gal antra 
Istorijos knyga jau ateina pas 
mus kuomet jus šitą skaitote.

Bet ar visos" kuopos esat iš
rinkę savo narių mokestis jei 
knygos laukiat?

Atminkit tai kad nei vienam

S*tfūDIKly
GEROVes SKYRIUS1
DEL APRŪPINIMO H 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

It, 1
skyriuje mes laikas 

turo taiko rrUdensbne nl* 
kala* Įdomina bUMuSoma 

motinoms Ir boUdoub jat>-
kūdikiu,

Kildūdg aprftplalmai Ir pr
aėjimas yra dalyku gyvaa
svarbos Šeimynai Ir UttUl 
ir m«a jaučiame, kad lai 
yra dalyku, kurį B«a to*

IH- t J rime regullari&aia Wk»- 
Urplala atvfad _tr„M*val

STRAIPSNIS 1G2
APRŪPINIMAS MOTINOS

Gyvybe, sveikata ir sveikas kūdi
kio išsivystymas priklauso daugu- 
moję nuo sveikatos ir apsaugojimo 
motinos. Motina gali pažeisti kūdi
kį kurį ji nešioja lygiai pirm devy
nių menesių prieš gimdymų kaip ir 
devyni menesiai po. Kūdikio išgy
venimo proga priklauso nuo šeimy
nos uždarbių, tėvų sveikatos1 ir tei
singo gyvenimo, apsaugojimo neš- j 
čios motinos nuo persidirbimo, neda- 
penėjimo, ir rūpesčių, nuo motinos, 
gero prižiūrėjimo laike nėštumo ir 
gimdymo, pasilsėjimo, palaikymo pe
nėjimo iš krūtų, supratlyvos moti
niškos priežiūros namuose.

Daugiau puse tų kūdikių kurie 
miršta pirmame mete savo amžiaus 
miršta iš priežasties sąlygų kurias 
esti pas motinas. 1916 mcais sura
šyme daugiau kaip 70 nuošimčių Su
vienytų Valstijų gyventojų, buvo 
daugiau kaip 75,000 mirčių kūdikių 
jaunesnių negu vieno mėnesio (jie 
sudarė 45.9 nuošimtį visų kūdikių 
mirčių). Diduma šitų kūdikių buvo 
tokie kurie gimė silpni delei ligų ar 
sužeidimų. Nekurie iš jų mirė del 
to kad motinos nežinojo kaip apsau
goti savo krūtų pieną arba nesupra
to svarbos penėjimo krūtimis. Šitie j 
kūdikiai buvo bereikalinga auka ig- 
norancijai ir blogoms gyvenimo są
lygoms.

Motinos apsaugojimas negalimas 
išvengti. Aikvojimas gyvasčių prie 
gimdymo turi būti sustabdytas, nes 
kiekvienas naujagimis yra ne tik bu- 
sintis pilietis, bet tos palios sąly
gos ukrios numarina puse mirštan
čių kūdikių kasinėta, gadina sveika
tai ir gyvybei tų kurie išlieka gyvi. 
Ir reikia kreipti dome ne į tuos ku
rie jau mirė, bet į tuos kurie gyvena.

MOTIN YSTĖS ATS A 1\ OM YBĖ
Tūkstančiai kūdikių kasmet miršta 

nuo apleidimo. Jie šiandien galėtų 
būti gyvi, sveiki ir linkspii jeigu jais 
butų buvę tinkamai rūpintasi. Kas 
kaltas? Suprantama kad ne kudi-i 
kis. Taigi ataakomybč priklauso 
tiems kurių pareiga yra žiūrėti kad 
viskas kas galima butų buvę padary- 
at, pirma lygiai kaip ir paskui gi
mimo, kad apsaugojus kūdikio svei
katą ir gyvybę.

Paprastai motina yra kaltinama 
už netinkama kūdikio nr'ežiura. Kai

Taigi pasirūpinkit pasiųsti 
savo mokesčius Centro Sekreto-
riui jei norit gauti antrą tomą 
“Pasaulio Istorijos” kaip tik
jis ateis.

kada ji užsipelno šitos kritikos, bet 
daugelyj sykių ir ne. Tėvas daug- 
atvejų yra lygiai kaltas, o kai kada 
ir jis vienas yra kaltas už kūdikio 
apleidimą ir mirtį. Bet nepaisykite 
kas kaltas — vistiek kūdikis turi nu- 
kentėt. \

Todėl del 'žmonijos labo bukit žmo
niški ir duokit savo kūdikiui teisin
gą progą gyventi, būti sveiki ir lin
ksmi kad galėtų vėliau ne tik pats 
savimi pasirūpinti, bet aprūpinti 
gali būti ir tėvą ir motiną. Atmin
kit kad jūsų kūdikis nieko negalėjo 
sakyti nei už nei prieš atėjimą į šį 
pasaulį — jus jį čionai įvedėte — 
taigi duokite jam dabar progos.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos globos metuo
se tarp keturių ir šešiolikos. Jiems 
ypač reikalinga valgių kurie mais
tingi. J iereikalauja maisto kuris 
padarys juos stipriais ir vikriais, kad 
stembus prieš ilgas. Tėvams tokių 
kūdikių yra stipriai rekomenduoja
ma Borden’s Eagle Brand Pienas. 
Būdamas puikiausiu pienu sumaišy
tu su geriausiu cukrum moksliškai, 
jis pagelbsti nedapenėtiems kūdi
kiams greitai atsigauti ir augti sva- 
ryn, kas reikalinga sveikatai ir stip
rybei.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

EAGL'E BMM)
CONDENSED MILS.
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SAKAU IR SAKYSIU

0 aš tau, broli, sakau, 
Pamesk įpročius blogus, 
Pamesk būdą kazyriuot, 
Ir “naminę” liauk vartot.
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TAUTINE NEPRIKLAUSOMYBE 
Tautinės Nepriklausomybės Jausmas Bu

vo tiek Smarkus, kad Nebuvo Galima Jį 
Panaikinti, tuo Budu.—Pietų Amerika 
Pirmutinė Sukilo prieš Reakcinius 
Vienos Kongreso Metodus.—Pas
kui Sekė Graikija, Belgija, Spa- 
nija ir kiti Europos Konti

nento Kraštai.
NJEBUTŲ jokios prasmės pasakyti: “Jei 

Vienos Kongresas butų padaręs šitaip 
ir jei nebūtų padaręs taip, tai devyniolikto 
amžiaus istorija butų buvus visai kitokia.” 
Vienos Kongresą sudarė žmonės, pergyve- ; 
nę didelę revoliuciją ir beveik dvidešimti 
metų nepaliaujamo karo. Jie susirinko ■ 
tikslu duoti Europai tokią “taiką ir pašto- : 
vuma”, kokio, ju nuomone, žmonės buvo 
reikalingi ir norėjo. Jie buvo, kaip mes 
juos vadiname, reakcininkai. Jie tikrai 
tikėjo, kad žmonių masės negali valdyti sa- ' 
vęs. Jie pertvarkė Europos žemėlapį taip, J 
kad, jų Įsitikinimu, dabar jau turėjo būti 
daugiausia galimybių išlaikyti pastovią ’ 
taiką. Jiems nepasisekė, bet jie veikė be - 
blogos valios, be nelabo išanksto apgalvo- ; 
to nusistatymo. Tai buvo, taip sakant, se- ' 
nosios mokyklos žmonės, kurie atsiminė 
praėjusios savo jaunystės laimingesnes ( 
dienas ir širdingai geidė, kad tas jų palai
mos laikas dar gryžtų. Jie nepajėgė su- ’ 
prasti to, kad revoliuciniai principai jau 1 
tvirtai įsigalėjo Europos kontinente. Gal ' 
tai buvo nelaimė, bet tai nebuvo nusikalti- ' 
mas. Bet Prancūzų Revoliucija išmokė ne 
tik Europą, bet ir Ameriką to, kad žmonės 1 
turi savo “tautybės”, teises.

Napoleonas, nesiskaitęs su nieku, buvo 
labai šiurkštus kitų žmonių tautinių ir pa- 1 
triotinių aspiracijų klausimuose. Bet pir- 
mutiniai revoliucijos generolai skelbė nau- ' 
ją doktriną, kad “tautybė nėra tai politi
nių sienų, ar apvalų žandakaulių ir plačių ' 
nosių klausimas, bet žmonių širdies ir šie- 1 
los klausimas”. Jie, mokydami Prancūzų J 
vaikus apie Prancūzų tautos didybę, pa- c 
drąsindavo Spanus, Olandus ir Italus taip 1 
pat daryti. Nepoilgam tie žmonės, kurie 
tikėjo Ruso (Rousseau) mokslui apie aukš- 1 
tesnę Žmogaus dorybę, pradėjo knistis sa- ' 
vo tautų senovėje, palaidotoje feodalinio 
system© griuvėsiuose, ir rado ten kaulus 
galingų rasių, kurių silpnais ainiais jie ta- ' 
rėsi patys esą. (

Pirmutinė devyniolikto amžiaus pusė į 
buvo tai didelių istorinių atradimų gadynė. ; 
Visur istorikai spausdino viduramžių čar- 1 
terius, viduramžių chronikas ir visur žmo- ’ 
nes didžiuodavosi savo senomis tėvynėmis. ' 
Nemaža tų sentimentų būdavo ramstoma 
ir klaidingais istorijos faktų aiškinimais. 
Bet paktikos politikoje nesvarbu, kas yra 
teisybė, — visa priklauso nuo to, ką žmo
nės skaito teisybe. Daugelyje kraštų ir 
karaliai ir šiaip žmonės gyveno savo pro
tėvių garbe.

Vienos Kongresas nenorėjo būti sen- 
timentalingas. Jų ekscelencijos padalino 
Europos žemėlapį sulig geriausiais pustu
zinio dinastijų interesais ir patalpino In
deksai!, arba uždraustų knygų surašan, vi
sas “tautines aspiracijas” kartu su viso
mis pavojingomis jiems “Prancūzų diktri- 
nomis”.

Bet istorija nepaiso Kongresų. Vie
nokių ar kitokių priežasčių delei (gal tai 
yra istorijos teisė, kurios mokslininkai dar 
nepastebėjo), “tautos” atrodo būtinai rei
kalingos tvarkingam žmonių draugijos vy
stymuisi, ir bandymai sulaikyti jų verži
mąsi aikštėn buvo taip pat nepasekmingi, 
kaip ir Meternicho bandymai uždrausti 
žmonėms mintyti ir galvoti.

Keista tai, kad pirmutiniai trukšmai 
prasidėjo tolimoje pasaulio dalyje, Pietų 
Amerikoje. Po didžių Napoleono karų 
Spanų kolonijos tame kontinente per visą

metų eilę turėjo šiokią tokią nepriklausę- 
mybę. ' Jos net pasiliko ištikimos savo ka
raliui, kai jis buvo Prancūzų imperato
riaus paimtas nelaisvėn, ir jos nesutiko 
pripažinti Juozapo Bonaparto, kurs, savo 
brolio įsakymu, 1808 m. buvo padarytas 
Spanijos karalium.

Vienintelė Amerikos' vieta, kur žymiai 
buvo jaučiama Revoliucijos įtaka, buvo sa
la Haiti, pirmutinės Kolumbo kelionės “Es- 
pagnola”. Šiičia 1791 m. Prancūzų Kon
vencija, didžios žmonių brolybės, meilės 
pagauta, pripažino juodiems žmonės visas 
privilegijas, kurios ikišiol tepriklausė bal
tiems. Ir bematant jie apgailėjo savo žy
gį, bet bandymai atitaisyti 1791 metų žygį 
sukėlė ilgą ir baisų karą tarp Napoleono 
švogerio generolo Leklerko (Leclerc) ir 
negrų vado Tuseno Uverturo ((Toussaint 
l’Ouverture). 1801 metais Tusenas buvo 
pakviestas pas Leklerką tartis del taikos, 
prižadėjus jam jo asmens neliečiamybę. 
Tusenas patikėjo baltiems, nuvyko ant lai
vo, ir už kurio laiko pasimirė Prrancuzi- 
jos kalėjime. Bet negrai visvien išlaimėjo 
sau nepriklausomybę ir įkūrė Respubliką. 
Jie taip jau pagelbėjo ir pirmam didžiam 
Pietų Amerikos patriotui jo kovoje išva
duoti savo kraštą iš Spanijos jungo.

Simas Bolivaras, gimęs Karakase (Ca
racas), Venezueloje, 1783 m., mokslus ėjo 
Spanijoje, lankėsi Paryžiuje ir matė kaip 
veikia Revoliucijos valdžia; 'kurį laiką gy
veno Jungtinėse Valstybėse ir gryžo į savo 
gimtinį kraštą, kur didelis nepasitenkini
mas savo metropolija Spanija jau buvo su
sibūręs į tam tikras aiškias formas. 1811 
m. Venezuela paskelbė savo nepriklauso
mybę ir Bolivaras liko vienu Revoliucijos 
generolų. Į du mėnesiu jo to revoliuciniu- j 
kai buvo įveikti ir Bolivaras pabėgo.

Sekančiais penkiais metais jis buvo,■ 
kai atrodė, neišlaimėtinos bylos vadas. Jis' 
prarado visus savo turtus ir nebūtų galė
jęs pradėti savo galutinos ir nusisekusios 
ekspedicijos, jei Haiti prezidentas nebūtų 
pagelbėjęs. Po to sukilimas apėmė visą ■ 
Pietų Ameriką ir paaiškėjo, kad Spanijai 
nebepasiseks numalšinti revoliucijos. Ji 
kreipėsi į Šventąją Sąjungą pagalbos.

Anglija labai susirūpino del šito žygio. 
Britai jurininkai paveržė iš Olandų pasau
lio prekybos vežiojimą ir tikėjosi turėti 
daug pelno del to, kad visa Pietų Amerika 
pasiskelbė nepriklausoma. Jie tikėjosi, kad 
šičia įsikiš Jungtinės Valstybės, bet Sena
tas nei nemanė to daryti, gi Atstovų Bute 
daug kas kalbėjo už tai, kad Spanijai pa
likti liuosas rankas. (Bus)

LIAUDIES DAINA
(E. Bendzaitytė)

Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau lelijėlę,
Sėjau savo jaunas dienas
Kaip žalią rūtelę..

Laisčiau rūtą, laisčiau mėtą, 
Laisčiau lelijėlę,
Laisčiau savo jaunas dienas 
Kaip žalią rūtelę.

Auga rūtos, auga mėtos,
Auga lelijėlės,
Auga mano jaunos dienos
Kaip žalios rūteles.

Žydi rūtos, žydi mėtos,
Žydi lelijėlės,
Žydi mano jaunos dienos 
Kaip žalios rūtelės.

Skyniau rūtą, skyniau mėtą,
Skyniau lelijėlę,
Skin’ ir mano jaunas dienas
Kaip žalią rūtelę.

Vysta rūta, vysta mėta, 
Vysta lelijėlė,
Vyst’ ir mano jaunos dienos 
Kaip žalios rūtelės....

Pamesk draugus tuos blogus 
Ir elgesius negražius — 
O tau laimė pražydės, 
Ateitis skaisti spindės. 
Vargo tu nematysi 
Jeigu dorai gyvensi. 
Liuosą nuo darbo laiką, 
Valandėlę turėdama, 
Pasiimk sau laikraštį, 
švieskis jįjį skaitydama, 
Arba knygą naudingą, 
Ir kitus pamokyki, 
Kaip jie vestis pridera, 
Ir prie gero stumėki. 
Taip tai pats susiprasi, 
Lengvą ateitį rasi.

A. K. B.

MIRAŽŲ SILUETAS

Sukas, sukas skaisčios gijos, 
Mano tolio žiburiuos, Z
Žydi rožės ir lelijos, 
Saulė spindi jų žieduos. 
Atplasnojo deivė ruko 
Švento žaismo gijele. .. . 
Bėga, žvalgos — apsisuko. .. . 
Burtų ratas — jos dalia.
Ir užbūrė mano svajas.... 
Ir nulinko jos galva. .. . 
Ko ji liūdi laiminga, jos 
Ko pasikeitė spalva ?. .. .
Gal ji ateitį suprato, 
Gal iš slenkančios nakties 
Paslaptybių juodo rato 
Nesurado išeities....
Bet.... gal ne.... tik vienas 

žvilgis —
Vėl plasnos nauju ratu, 
Vėl sidabro rasos vilgys 
Ir mane.... ir ją kartu....

Juozas žengia va. 
Žadeikiai.

■

DAINA B. ONYTEI

Rudenio laike tave pažinau, 
Po kiek laiko vardu vadinau. 
Nors vėjas šiurpino sąnarius 

jautrius,
Bet siela nerimo it Nemunas 

sriaunus.
Pageltę lapai nuo medžių birėjo, 
Žvaigždutės, ir mėnuo primer

kęs žiurėjo
Kai mudu po medžiu sėdėjom,
Slaptingus žodžius sau kalbė

jom ....
Patiko man mintis, akis, veidas 

tavo,
Ir sieloj man liko tiktai meilė 

tavo.
žavėjim’s tavasis man mintis 

slopina.
It kokiais retežiais prie tavęs 

rakina.
Beribėj žvaigždutės šviesa nu

riedėjo,
Mudviejų mintįs ir lupos sus’- 

liejo. . .

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmus!
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunkti) 
per odą i pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Nematau aš laimės gyvenime 
savo

Be tavo draugystės ir be akių 
tavo.

Tu žvaigždė šviesioji ir žara 
aušrinė,

Ir sielos paguoda ir viltis atei- 
tinė,

Kuri laimes gyvenime nušviesi, 
Ir į gerovę man kelią nutiesi.

Kujokas.
Kaunas.

ŽIEMOS NAKTIS
žiemos naktis šalta, 
Rodos mirus gamta; 
žemė visa balta, 
Sniegu tik nuklota.
Ir dreb’ medžiai nuogi, 
Virp’ smulkios šakelės, 
šiaurys vėjas beldžias, 
Skaisčiai spind’ žvaigždelės.
O plačiaveidis mėnuo 
Išplėtęs jis akis, 
Nublankęs kažin ko, 
Rodos kad ką sakys.
Nors padangė giedra
Ir negresia audra,
Rami yra gamta,
Bet naktis bais’ šalta.

Petronėle M.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in-
formacijų ir kvitų. 
“DIRVA” 
Cleveland, Ohio

RODYKLĖ No. 88
Virinio Receptas

Šeimininkės nedažnai naudoja ka- 
lafijorus namuose. Jos nesupranta 
kokių sveikatai svarbą ta daržovė 
turi. Geriausias kalafijoras yra tas 
kuris balats, švelnus ir kietas ir yra 
tvirtai susigarbiniavęs.

Parcngkit sekanti valgi vakarie
nei. Kiekvienas jūsų šeimynoje pa
prašys ir daugiau.

Naminiai l’asigelbėjimai
Prašalinimui plėtinį} nuo audimo, 

naudok tirpini iš ammonijos ir ter- 
putino.

Kad skalbinių prisegiotojai ne
plyštų lengvai, pamerk juos i karš
tą vandenį ir lai stovi iki vanduo 
atšals.

Sidabriniai daiktai aptepti kiauši
niais lengvai nusimazgojo su biskiu 
ammonijos arba šlapia druska.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Kalafijorai au Gratin

1 l-i puoduko tveporated pieno, 
j kalafijoras
l12 šaukšto sviesto
Pu šaukšto miltų
’■£» šaukštuko druskos
1 puodukas Amerikoniško sūrio 

tarkuoto)
’/y šaukštuko pipirų.
Parink kietą baltą kala fijorą, nu

lupk išlaukinius lapus; lai pastovi 
galva žemyn šaltame sūriame van
denyje pusę valandos; paskui virink
sūdytame vandenyje 20 minutų. Nu-Į turns 
košk ir padėk i sviestuotą kepamą lotų, 
lėkštę. Apibarstyk suriu. Padaryk 
grietinės sosą iš pieno, sviesto, mil
tų ir prieskonių. Užpilk jį ant kala- 
fijęro. Kepk iki suris sutirps.

Virtuves Patarimai

Kožnoj virtuvėj reikia turėti tam 
tikro didumo lentą njaustymui mė
sos arba kitokių dalykų.

Išvalymui vidurio stiklinių važių 
paimk saują druskos su biskiu acto, 
supilk j vaza ir kratyk gerai, paskui 
išplauk tyru vandeniu.

Niekad nepjaustyk salotų lapų su
dėjus Į salotų indą — supjaustyk jas 
pirma kokio didumo nori.

Tuoj po išspaudimo lemeno steng- 
kis nuvalyt spaųdiką. Tas sutaupys 
daug vargo paskui.

MES REKOMENDUOJAMI!
Mes rekomenduojame Borden’s 

Evaporated Pieną kadangi jis yra 
patogiausias, tyriausias ir ekonomiš
kiausias iš visu pieno formų. Viri
mo ir kepinio tikslams jis yra lygus '

iI

Grožės Patarimai
Užkietėjimas vidurių yra viena iš 

tankiausių ligų Amerikoje. Ji ne 
tik pakenkia sveikatai bet ir išveiz- 
dai. Ją galima išvengti tinkamu pa
sirenkant maistą. Užkietėjimas pa
eina nuo permažai rupaus maisto 
valgiuose. Rupus maistai vadinasi 
sėlenos (viršutiniai lukštai kviečių), 
kruopos, vaisiai, sausi ir švieži, dar
žovės . kaip kopūstai, celeriai, salo
tos, šabalbonai, kručkai, morkos, ir 
bulvės (su skūra). Pusryčiams, jei 
galima, pasirinkit vaisių, rupių gru
dų, arba sėlenų duonos, kiaušinių ir 
gėrimo. Suaugę gali gerti kavą, 
bet vaikai tik pieną arba koko. Pie- 

ir vakarienei, daržovių ir sa- 
Vakare, bulvių, keptų, ir rei

kia mokint šeimyną valgyt jas su 
lupyna.

* Ypatiška Sveikata
Apsisprendimas ką reikia valgyt 

nėra tiesiog individualio reikalas. 
Daugumoje vyrai, vaikai ir biznio 
moteris priguli nuo šeimininkių, mo
tinų, valgyklų valgių parupinime. 
Taigi reikia tiems žmonėms stengtis 
žinoti maistus kurie neduoda užkie
tėjimo. Reikia duoti vaisių, daržo
vių, ir grūdinių valgių, taipgi gana 
vandens Jeigu vaikai butų mokina
mi 11311110 mėgti reguliuojančius val
gius jie butų daug sveikesni ir tu
rėtų skaisčias odas. Juoda duona 
yra svarbus maistas, valgyt ją rei
kia nors syki Į dieną. Yra daug 
greitai padaromu duonų kurias gali
ma duoti pusryčiams, pietums arba 
vakarienei.

SEKANČIUS PRODŲKTŪH
skoniu geriausiam šviežiam pienuL 
Kavai jis neturi sau lygaus. Pra- 
syk savo krautuvninko duoti Bor
den* Evaporated Pieną kada kitu 
sykiu pirksit savo groscrius.

Nekaltink Kavos—Gal 
Tai Yra Pieno Kalte

Ar bandėt Borden's Evaporated Pieną save kavo
je? Jis priduos I : vai riebu-smetoninj skonį ku
rio niekad pirmiau neturėjot. Jis yra pilnas rie
bus karvės pienas ir priduoda kavai tokį skonį 
kokio ji niekad neturėjo pirmiau.

Jus nusistebėsi! kaip skani bus paprasta kava su 
Borden’s Evaporated Pienu. Naudoki! ją taipgi 
visiems viiimo ir kepimo tikslams kur tik recep
tas reikalauja pieno arba Smetonos. Jis yra vi
sapusiai patenkinantis.

lusn groserninkas rekomenduos jums Borden’s, 
nes jis žino jog Borden’s Evaporated Pienas yra 
geriausias pienas visiems namu reikalams, nors 
jis jam kainuoja daugiau negu koks kitas.

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

DYKAI

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evapora
ted Pienu. Jeigu jus norit 
žinoti kaip pasidaryt tuos 
Įvairius erceptus su Bor
den’s, išpiklykit kuponą pa- 
žymėdamos kokių receptų 
jums reikia, ir prisiųskit 
mums.

I
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REIKALINGA AGENTAI

By Thornton FlsharX''Mr. I. Knowiii only extreme cjno’cl nature saved Ippv from a terrible walloping1

Do you
Dainty
Bv the

me.
me, 
that’s

::::::
:: tt

III. 
bus

gyvenimą
‘■PANEVĖŽIO BALSE”

6820 SUPERIOR AVE.

Cleveland.

Wedding
and Luella
married in

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SI.A. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000.
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.

Do you 
Do you 
With a
Sweet and true?

-------- o—-----
question we cannot ans-
“The loud speaker is of-

kur koncertai 
programai bus

R 
ž 
I

PANEVĖŽIEČIAI. ŠTAI NAUJIENOS Iš JŪSŲ KRAŠTO! 
“PANEVĖŽIO BALSAS”

Dirvos” Agenturon

ba prašyti saviškių Amerikoje 
kad jums užrašytų tai “Žmoni
jos Istoriją”, kurios kaina į 
Lietuvą ta pati, $2.25.

“Dirvos” Admin.

“dovanai”!
ir nerei-

Do you love me, 
Tender flower. 
Blossoming in
My heart’s bower?

G R
G R

Greitus užsakymus 
čiam Special Delivery.

parduoti. | ~ 
pasiuskit X* 

adresu, ir ji 1 s 
svarbias infor-1E 

Rašykit jail E
jHKH m im.’iu ii imli i iniiiiiHiiii’H u i nuli iiiiiiiiiiiiiiHiinmii mm i iiiiiiiiiiuiii inin

— - -

By Jiwnus

DO YOU LOVE ME 
Walter R. Batihlis.

dos nebus, nes Lietuvoje ne
galėsit gaut tam skustuvui rei
kalingų geležčių, kurios nuolat 
turi būti dedama naujos.

Viskas ka galit išsirašyti ar-

Solitude, sighs Helen Baltru-1 
konis, is especially enjoyable | 
when you are pensive and when I 
you are eating corn on the cob. j 

--------- o--------
Indifference iš the frost that Į

blights the fruit of effort.
-------- o- —

They say that cr
always anxious to re 
scene of their crime 
never see a new br 
to hang around the 

-------- o-----
Parental authority 

ed from parent to c 
-------- o-----

“If you only had 
delivery out here.
gan a tourist.

“I hain’t got no 
use for no free de 
terrupted Ragson 1 
want an excuse to i 
once in a while.”

——0--------
The human 

stuffing and 
makes her so

goose is 
wondering 
fat.

Why not take out 
membership in the Don't 
ry Club?

—0--------

love me.
maiden.
Gods with 
laden ?

love
love
love

•iminals are 
'turn to the 
es, but you 
ide anxious 
kitchen.

Do you love me, 
Do you love me, 
Or are you but 
Playing, too?

• has pass- McNutt: “Just burned a him-
child. dred dollar bill."

McMiitt: “Gosh! You must.
rural free be a millionaire!”

you—” be- McNutt: “Well, it’s easier toj 
burn ’em than to pay ’em.”

manner of -------- o--------
■livery”, in- The people who lose in Flor-
Tatters. “I ida land deals are evidently'
go to town . ueh good sports that they 

never let anybody find it out.

wh it Abejojat apie Kelionę 
Lietuvon?

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

-------Reikalaukit “Dirvoje

DIRVOS” SKAITY
TOJAMS LIETUVOJ

Vasario
10 — Grand Rapids, Mich.
12 — Cicero, 
15—15 ar 10 
Vietose 

antrinami, 
iai nauji.

PAŪDOS darbus ge- 
iV rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
□1 lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
O Biznieriams darome— 
ji Laiškus, Konvertus ir 

įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso

kį kiomis spalvomis, pa
darom Paveilcslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Musų užduotis atlikti
I

Prašome gerai įsitėmyti mū
šį paaiškinimą:

Nerašinėkit jokiems Ameri
kos daktarams “specialistams” 

I kurie garsinasi “Dirvoje” arbal 
kituose

GERIAUSI DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

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

Rl ATT \ SERENELLI CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 89

Lietuviškuose laikraš-l 
Jeigu kįla reikalas, pa
su savo apielinkės dak

taru, arba klauskit informacijų 
Lietuvos laikraščiuose.

Taipgi nekreipkit domės 
jokius pasiūlymus 
kitokių apgarsinimų,
kalaukit prisiusi “Dirvos” gar 
sinamą skustuvą, nei nesiųskit 
už jį pinigų nei krasaženklių, 
nes gaudami jį turėsit užmokė
ti muitą pilnos jo kainos (kai
na Amerikoje dolaris), o nau-

Lietuvos Lietuviai ateina i
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

I

A
siun-

UNCLE Wluu.

A 
E

I
I

Real Soft
Feather 

have been

a life
t Wor-

A
I

T

wer.
ten useful, but .why the long 
speaker ?

Happiness 
glad 
one 
ten.

—o--------
consists of being 

your five dollar bill isn’t 
instead of sorry it isn’t a

M
H
N 
D

kenčian- 
skausmo

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

* Žrnodama iš baisaus patyrimo gė-I 
limo nuo' reumatizmo, Mrs. J. E.J 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave.,' 
D-340, Blopmington, III., yra taip dė- i 
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug- 1 
smo nori pranešti kitiems 
tiems kaip atsikratyti to 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko 
Tik iškirpkit šį prane 
jai su savo vardu ir 
noriai prisius jums : 
macijas visai dykai, 
tuojau kolei dar neužmiršot.

John
Down
Milburg, Mich. Well, they can’t 
call her Down any more.

-------- o--------
When a butterfly becomes 

a red-hot mama, she’s a fire-

Laivakortės i Lietuva 
ir atgal, 
nais 
vais. — Kreipkitės

visais sezo- 
ir visokiais lai- Jus

Galit
išaštrinti 
skustuvo 
žtes Į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet
A,to~5trop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-

rakinkimas
Dolario

pHjR dingo pinigai kuriuos aš 
uždirbau 1925 metais?” Di

delė dauguma žmonių pajunta jog 
tas klausimas atsakyti nelengva.

jūsų 1926 
patartume

Telefonas Main 6111

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

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

Dabar laikas užsisakyti 1926 metams 
“PANEVĖŽIO BALSAS” plačiai rašo ne tik apie vietos rei
kalus, bet taipgi paduoda svarbiausius įvykius visoj Lietuvoj 

ir užsienyj.
ypatingą domę kreipia į sodžiaus 
ir į savivaldybes.
yra nuolatinis satyros kampelis 
“Radio”.

Prenumeratos kaina Amerikojį1: Metams $2.50.
Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. Metams 12 litu ($1.20). 

(Pusei metų pusė kainos.)
Adresuoki!:

“PANEVĖŽIO BALSAS" — Panevėžys—Vasario 16 g. 26

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000.000.00.

Reikalingi Agentai Įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 i me
nesi iiuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.

Jeigu norit žinoti kur 
metų pinigai eina mes 
kreiptis Į musų Namų Ekonomijos 
Biurą ir gauti vieną musų paga
mintų namų sąskaitų knygą.

Ka knyga pasako kur pinigai ei
na: ji patiekia jums atsargų pla
ną padalinimui jūsų pinigams vi
sokiems reikalams.

šis patarnavimas yra-dykai.

IncorporareA 1849

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymų banką

7j32S£3ESELES$ia

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

Prie to turi apinių ir malt pasidarymui gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kaitros labai žemos.

6401-5 Superior Avenue

Dabar uzsirasyk
AMERIKOS

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki: pinigus ir laiškus siųsdami:

. “AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

Puikios Akjs
Puikiausia Dovana.
Žalo, Palengvina, At- 

W ~ .c, gaivina ir Nepavojingas.
Vn. s g ® Jis jums patiks-

H UcctJ' Knygelė “Akių Užžiura” arba
Murine Co., Dpt. H. S., OE.oiiioSt., Chicago “Akių Grožė" Dykai.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’
: Prospect 2420 . Central 1766
| THE F. W. ZIMMERMAN CO.
: Generališki nerkraustytojai, vinduotojai ir staty-
: tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 

kuojam, išleidžiam ir sukraunami.
i 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiit

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialiitų, • na 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriui n»- 
sikiausinši kokia liga sergi ir 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo, Daugybi dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jio 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.

(tįjft IV/į'-jjl Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
.LL„LL_  ___ !___ !.’___ '___ jo ati
dengs man tikrų jūsų ligos prfetaatį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nueilpnėjuslus 
nervus ir kenčiate nuo uinuodUimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, iai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųainta- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
siems

DR. SMEDLEY, SPECIALISES 
10406 Euclid Av. Kampas E. lo5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofi» valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue tt iki • vateaao. 

Nedildieniau ano Ifi iki L

Spindulių Koentgeno ir punas t 
nuili egzaminavimas krauj'
I’B/JI denms man tikra jūsų ligos pri
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DABARTINĖ PADĖ

TIS LIETUVOJE
V. Kovas.

Niekas Amerikiečių gal ne
mano kad Lietuvoje taip galė
tų būti kaip ištikrųjų yra. Juk 
Lietuva demokratinė valstybė,

lis), pirkti fabrikus, gabenti į 
užsienį slaptu budu sidabrą, įsi
taisyti automobilius, važinėti 
po užsienio kurortus ir saujo
mis drabstyti pinigus pramogos 
dalykams. Tai toks krikdemų 
idealas.

Švietimo srityje daro “refor-
turi plačią konstituciją, Seimą, 
spaudą, ir tt. Bet gyvenanti 
joje gauna jausti tą “demokra
tiškumą”, kuris daėdė iki kau
lo.

Lietuvos demokratiškumą 
drąsiai .galima lyginti su buvu
sia Rusų carizmo valdymo sis
tema. Kas ne taip galvoja 
kaip nori kunigai Šmulkštys, 
Krupavičius, Vailokaitis, tai pa
vojingas valstybei žmogus ir 
buna apsupamas policininkų bu
riu, o dažnai tokį ištremia į 
Lietuvos Sibirą — Varnius.

Tokiems negelbsti nei kons
titucijoje išvardytos . laisvės, 
nei geras vardas visuomenėje, 

' nes tokie žmones kliudo krik
demams “darbuotis tėvynės la

mas”. Užkliuvo, mat, Kėdainių 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Mokytojų Seminariją. Girdi jo
je nekrikščioniškai auklėjama, 
o svarbiausia, kad tenai veikia 
socialistų moksleivių kuopa. 
Taigi švietimo Ministerija “tri- 
komo” raginama atėmė iš Kė
dainių Mokytojų Seminarijos 
pašalpą.

Tokia dabartinė Lietuvos pa
dėtis. Krikdemai prisidengę 
demokratizmo kauke vargina 
žmones ir veda kraštą prie ga
lutino bankruto.

▼ ▼ -V

DEGTINĘ PO KELMAIS 
VERDA

Per didįjį karą Lietuvos žmo
nės išmoko du daiktu virti —

keities kalėjimai! iki teismo. 
Kalėjime Kudirka sudraskė 
pančius, išlaužė lubas ir jau 
buvo bešokąs žemėn, bet tai pa
matė sargas, kuris jį nušovė 
vietoje. “L.ž.”

▼▼▼▼▼

Mahometonų Suvažiavimas
Gruodžio 29 d. Vilniuje pasi

baigė Lenkijos ir okupuotos 
Lietuvos Mohametonų suvažia
vimas. Iš viso buvo reprezen
tuota 40 Mohametonų grupių. 
Suvažiavime paskelbta Moha
metonų bažnyčios autokefalija 
ir jos galva išrinktas Jokūbas! 
Šimkevičius. Bažnyčios gal
vos buveinė spėjama busianti! 
Vilniuje. “L.ž.” Į
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V. J. PUGHERIS I
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

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

Dr. HUMPHREYS’

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’ HOMED. MEDICINE CO. 

156 William Street, New York

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK
“TRIMITĄ”

Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščiu. Eina kas savaite 
knygos formato; 32—48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisvės Al. 26. Lithuania.

LISTERINE, 
. THROAT I 
|TABLETS |

Sumažink

bui” ir savo kišenini.
Bet eikim toliau. Eikim kol 

prieisime girią, pievą, laukus, 
kaimą. Ką gi daro kaimo, žmo
nės, gal jie izoliuoti nuo viso 
pikto? Ne! Juos slegia sunki 
letena. Jie vaitoja ir laukia iš-

muilą ir degtinę. Muilas, ką gi, 
geras daiktas, naudingas, bet 
visas vargas su degtine. Ją 
žmonės taip įprato virti ir ger
ti kad net baisu darosi. Geria 
vyrai, moterįs, vaikinai, mergi- 
not ir net vaikai.

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

“DIRVA”
3352 Superior A v. Cleveland, O.

ČMadc by

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą
Kosulius

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybes Antrašas: 

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

Savo
greitai

skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet 
JluUrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

naudojimo pabaigos.
Savo gaminius ūkininkai pri

versti parduoti už pusę kainos 
išnaudotojams perkupčiams, ka
dangi prekyba visai nesutvar
kyta. Begalinė valdiškų mo
kesnių našta guli ant -sprando. 
Ūkio pagerinimui pinigų nėra 
ir ūkis eina prie bankruto.

Ūkininkų padėtis bloga, bet 
daug kartų blogesnė darbinin
kų. Valdžia visai nesirūpina 
pramonės kėlimu. Privačiose 
rankose esančiose pramonės įs
taigose darbininkai bjauriausiu 
budu išnaudojami: už kelių mi
liutų pasivėlavimą išmetami iš 
dirbtuvių, laiku negauna algų, 
o dirbti prisieina 14—16 valan
dų į parą. Bet ar visi turi dar
bo? Ne. Keletą šimtų darbi
ninkų j ieško bent kokio darbo, 
bet negauna. Darbininkui ten
ka badauti ir šalti pačiam su 
šeimyna. Ar daug rūpinasi 
krikdemai ir jų Darbo Federa
cija darbininkų šelpimu? Vi
sai nieko. Jie stengiasi tik sa
vo nepasininamą kišenių pri
pildyti, įsigyti užsienyje po 
dvarą (ministcrių pirm. Petru-

Pastaru metu šakių apskri
tyje, kaip žmonės pasakoja, pa
giriais, giriose ir labai drąsiai 
degtinę verdama. Išsikasa deg
tindariai kur tarp tankių eglai
čių po kelmu urvą, įsitaiso sa
vo “fabriką” ir verda. Verda 
susirinkę būreliais, po kelis as
menis, gerai apsiginklavo. Ap
linkiniai žmonės pasakoja kad, 
nors, girdi, policijos dabar esą 
daugiau kaip prieš karą, bet tų 
“fabrikų” vis nesuima, atskiri 
policistai net biją jų, nes nepa
sitiki jų suimti. “L.”

Nušovė Pabėgusį Plėšiką
Kauno policijos valdininkai 

buvo suėmę ties Kaunu žinomą 
plėšiką Kudirkų, kuris kartu su 
savo draugu nužudė Mariampo- 
lės apskrityj ūkininką Jurkšai- 
tį su šeimyna. Kudirka buvo 
patalpintas Mariampolės aps-

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo- 

. mėms. - . - .
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
"pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmalės — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

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

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais ... .§10.00
DABAR §8.00. •

Tas pats, gera morokko oda ..
DABAR 89.00.

- “DIRVOS”-KNYGYNAS

§11.00

l’AJIEŠKOJIMAS
Pajicškau motinos Rozalijos Bud- 

rikienčs, po antru vyru Jonikiene. 
Taipgi sesers Onos Budrikaitės ir 
brolio Stasio Budrikio, kurie gyve
na Lietuvoje, šilų viensėdijoje, Ba
takių vals., Tauragės apsk.

Dar pajicškau 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-Danielienč
21" Deeds Ave. Dayton, O. U.S.A.

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

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ilium iiiniHiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiv- 

I Pranešimas Sergantiems I 
| X-RAY IŠEGZ AMINA VIMAS UŽ $1.00 |

Mano ypatiskas ištyrimas metodu naudojamų Europos Klinikose E 
s Viennoje, Bcrline, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
E metu patyrimu gydyme kebliu ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų =
- davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E
= ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- ~ 
= rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. ~
E “Mano Darbe Nėra Spėjinėjinui”. Nauju metodu aš paliuosuoju E

nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
~ lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E
— Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėginio. E
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit £ 
E Vilties, Vtcikit Pas .Mane’' Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
~ r:e yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
~ daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų a.Š leidau serumus E 
~ tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
E tus 6l‘G ir 914. E
= .Jeigu jusu liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
~ doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
~ ’šgalit niokoti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E 
E A7ra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E
= ----- Mes Kalbame Lietuviškai------ E

| Dr. BAILEY, Specialistas |
| 1104 Prospect Avenue =
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING E
H (Pirmas Budnikas j rytus nuo Winton Hotel) E
S Ofisu Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. E 
F.iiiiiiiiiiiii iiiim iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiui iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiĮii?

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

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

Babies leve It

All druggists—35o nnd 65cjars and tubes. 
Children’s Muttcrolc (mįtdcr form)35c.

Better than a Mustard Plaster

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

Mrs. Winsiow’S
Syrup

į Sapnininkai į
| 75c APDARYTA |

S C -I I • I ■ • • <►£ bu reikalavimais siųskit ir (pinigus. <>

“DIRVA”

25*
—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25*

išsuka ma)

pustymui, 
(pusto 
savaimi)

leztenis 
Diržas

u SUSIDEDA
. Iš ŠIŲ:

1—Dėžutė
ft 2—Skustuvas

DOVANAI

Iškirpkit šį kuponą ir prisiųskit:*’

Adresas

Miestas . _ Vaisi.

GERD. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

Siunčiu --------- ir meldžiu prisiųsti man

vanų AutoStrop Skustuvą kaipo Kalėdų Dovaną.

Vardas ___________ ___________________________

” B

. - AatoSlropRazor .

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

3352 Superior Av. Cleveland, O.



VIcuNtiS ŽINIOS ANT F, 6 DIRVA

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese i
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

VEIKIA PASTABA KORESPON-
nedėlioj 
kuriame

“DIRVA” NAUJOJ VIETOJ | TEATRALIšKIEčlAI
Mahometas pasakė: “Aš ga- Teatrališkas Choras 

liti prisakyt, ir kalaus pas mane'rengia gražų vakarą,
ateis; bet jeigu jis neateis tai bus vaidinama “Naujas Kelias”

• (trijų veiksmų), taipgi dainuos 
ji i J. Čižauskas, V. Bukauskienė.

pianu gros O. Kančiutė. smuiką
Navickas, bus deklamacijų 

prie to dainos paties choro, 
kuri vadovauja L. Kramp.

Viskas atsibus bažnytinėj sa
lėj, pelnas skiriama naujiems 
vargonams.

aš galiu nueiti pas kalną”.
Tas pats ir su ‘‘Dirva 

norėjo kad Lietuviu centras at-! 
simufytų pas “Dirvą”, ale kadi E.
centras neatsimufino, tai “Dir-lir 
va” nusimufino į Lietuviu

Nauja “Dirvos” vieta 
beveik skersai gatvę nuo 
tuvių salės, pačiame Lietuvių 
viešojo judėjimo centre.

Ofisas bus laikomas atdaras 
vakarais ir kiekvienas galės at
likti visus savo reikalus kokius 
tik “Dirvos” ofisas gali pagel
bėti atlikti.

Prie progos primename kad 
“Dirvoje” atsidaro ir Real Es
tate ofisas, kurį ves plačiai ži
nomas toje šakoje biznierius J. 
SŲipulionis.

Su persikraustymu visa “Dir
vos” savininkystė pereina į ki
tas rankas ir atsiskiria nuo 
A. B. Bartoševičiaus, kuris 
leido ir palaikė iki šiolei.

Redakcija ir visas štabas 
silieka tie patįs.

Visuose reikaluose eikite 
numeriu 6820 Superior avė.

Lie-

pa

ATVAŽIUOJA MAGIKAS
KANAVIČIUS

GREIČIENĖ TARP
TINTA UČIŲ

Sausio 27 d. State Greičienė 
dainavo Music Settlement pa
rengtame koncerte (Euclid ir 
E. 93rd St.). Buvo prisirinkę 
daug muzikos profesorių ir tur
tingos publikos. Greičienė ste
bėtinai gražiai sudainavo keletą 
Itališkų dainų, po kurių trukš- 
mingais aplodismentais buvo iš
šaukta keliolika kartų.

Clevelando Muzikos 
tas per 
užkvietė 
Muzikos 
koncerte
auditorijoj, 1420 E 
7:30 vai, vakare, 

iš Lietuvių 
kvartetas, 

iš smuikos, 
ir duetu.

Instil u- 
p-lę Alice P. Gannett 
S. Greičiene dalyvauti 
Instituto 
vasario 7

po

Iš Bostono pranešama kad 
atvažiuoja į Clevelandą didžiau
sias Lietuvių magikas Prof. Jo
nas čekanavičius, kuris pasta
ru laiku stebino publiką Nau
joje Anglijoje. Magikas čeka
navičius yra vienintelis toks j 
profesionalas Lietuviu tautoje, 
apie jo veikimą Amerikonų 
spauda labai gerai atsiliepia.

Kurias (ik kolonijas Magikas 
čekanavičius buvo pasiekęs vi
sur tiek užžavėjo publiką kad. 
po jo veikimo visi sako buk jis Į 
tą viską daro su pagalba pikių jo< 
dvasių.

Magikas čekanavičius dau
giausia darbuojasi Naujoj Ang
lijoj tarpe svetimtaučių, bet at
važiavęs į Clevelandą žada 
ti keletą parodų ir savo 
liams Lietuviams.

SPORTAS

rengiamame 
d., Goodrich
31 St., nuo 

Apart Grei-

Programas 
piano ir bal- 
Taipgi gro-

čienės. 
Vyčių 
susidės 
so solo
keletą liaudies dainų duetų Re
gina Greičiūtė ir V. Greičius.

Rep.

MAISTO PARODA

KUR MUSŲ SMARKUOLIAI?
Požėla iššaukė visus Ameri

koje esančius Lietuvius ristikus 
susitikti su juo ant matraso 
Clevelande. Clevelando Lietu- 

I viai laukia atsakymo bent kurio 
tylit? 
ki to

RIŠTO IŠGULDYMAS 
Nedėlioj 3:00 po pietų 

7017 Superior Ave.

Akrono Naujienos

jų. Na,
Lenkams irdėlei šokat į akį

nuo-ikiems, kode! neatsiliepia! į Be
gyveni- žėlos pakvietimą?

pranešimus iš Lietu- jot? Sprts.

Delei stokos vielos ir 
daugybės svarbių žinių iš 
tikiu plačiame miesto 
me, visus
vių judėjimo prašome rašyti t k 
trumpose sutraukose, paduoti 
tik faktus be jokių argumentų 
ir pamokslų, o kurių praneši
ma bus ilgi arba plačios kriti 
kos ir polemikos, tokie bus visai j 
sutrumpinami 
narni, 
ima kelias

Lenkas liko sumučytas kaip jis 
nesitikėjo. O Poznančikai pa
matę savo sumučytą čampioną 
visi pabėgo namon, palikdami 
savo apgynėją mums ant afie- 
ros sudegint, nes bijojo vestis 
namon kad baltvarnių štabas 
neužbaigtų mučyt ...

Telegramų Rinkėjas.

MUSŲ PIEMUO PAAIŠKINIMAS VANAGUI
šitokios Akronoi naujienos. Mielas Vanagėli, labai apgai- 

Skaitėme pereitame numeryje ]auju tamistos nelaime. Sakai

PODUBNY PAGULDYTAS
New Yorke vasario 1 d. buvo 

ristynės tarp Ivano Podubny. 
naujai atvykusio iš Europos 

, , . I Ruso drutuolio. ir Amerikosarba net netalpi- | sunkios vogos čampiono Joe lankiai vieno rastas uz-1
jStecher. už pasaulinį čampioną- 
■ tą. Stecher, kuris yra 21'2 sva
rų sunkumo, paguldė Ivaną j 1 
valandą ir 48 miliutas, pasilai
kydamas sau čampiono vardą 
ant toliau.

nėra 
s ilgas 

mokslas daugiausia žingeidus 
tik tam kas ji parašė.

Meldžiame prisilaikyti šito 
redakcijos nusistatymo: siųsti 
trumpas žinias arba pastabas 
ar kam nors atsakymus, nes il
gų redakcija netalpins arba vi
sai sutrumpins.

Dr. Dr-jos meno 
bus vasario 7 
vai. po pietų, 
nariai malo-

užsimokėti, ypa- 
mirusio drau-

ATBALSIAI POŽĖLOS
TYNIU

KIS-

Ginčai Chicagoje 
susivaidijo viduri-

Lietuviai ristikai, ir
Chicagoj 

nio svorio 
matyt turės eiti persitikrinti 
kuris iš jų turi būti čampionas. 
Ten už garbę pešasi Adomas 
Vidžius ir D. Dudinskas.

apie musų avių ganytoją, dabar 
vėl biskį pasakysiu. Pereitą' 
nedėldienj jis sakė pamokslą ši- j 
taip: Aš esu tikras avelių ga
nytojas, bet tos avelės yra su 
keturiom kojom, ir t. p.

Patarčiau tam ganytojui va
žiuoti Lietuvon ganyti keturko- 
jas aveles, o ne dvikojės Akro- 
ne. Kodėl gi tu, ganytojau,

Atbalsiai Chicagoje
Požėlos ir Sarpaliaus ristynių 

atbalsiai nenutyla. Daugiausia 
apie juos tižia Bridgeportas.

“Visuomenė” čia pasidalinus 
į “Požėlistus” ir “Sarpalistus”. 
Pirmųjų daug daugiau negu 
antrųjų. Dauguma tat nesvy
ruojant Požėlą vadina laimėto- 
■'i, nes jis laikėsi taisyklių ir

taip pakutavojies? Juk matai 
kad tavęs niekas nemyli ir ne
klauso, suimk savo skvernus ir 
traukis iš akių tų žmonių, ap
leisk Akroną. čia avelės turi Į 
pirmą, antrą ir trečią skyrius, 
lodei reikia dar pasimokint jas 
sutvarkyti, pas mus Lieuvoje 
avelės dar tebėra vieno sky
riaus ir visos klauso ganytojo.

Vietinis.

kad “Dirvos” num. 50-me til
po aprašymas apie vaidinimą 
“Kantrios Alenos”, kur buvo 
mano paminėta svarbesnės ro
lės, o užslėpta Anglijos Kara
lius. Taigi tos nelaimės aš ir 
apgailauju, nes matyt tamista 
])irm skaitymo to aprašymo 
buvai papuolęs į kokią negerą 
vietą, vištas bevaikydamas iš-

[ Negalėsim užmiršti per ilgus į ju, nes jis laikėsi taisyklių ir 
[laikus musu drutuolio Karolio'!’"™" .ka^u Sarpalių paguldė j ■ į 18 minutų. Ec r.bcjc PozcD.
I Požėlos, kuris kelis kartus ap-I butų paritęs Sarpalių ir antru 
, gynė 
i Varnių.

V. Kudirkos 
sinis susirinkimas 
d., nedėlioj. nuo 2 
Flynn salėj. Visi 
nešit
tingai pomirtinę 
go J. Veličkos ir G. Gecevičiaus 
moteries pomirtinę.

Taipgi nepamirškit atsives!' 
naujų kandidatų.

1755 E. 891 h St. Suite 12.

Viena

i 18 minutų. Be abejo Požėla 
i 

mus nuo Poznanės balt-'kartu. bet jis stengėti Požėlą 
T.. , .. , . Į sužeisti, kas ir pasisekė, ir po

kiek jis praleido svei- jo minutų Požėla išmestas per 
truso visi matom. ! virves smarkiai užsigavo.

sunki žaizda mums: , Vietomis šitie ginčai turi au- 
I drmgo pobūdžio ir Sarpaliaus 

kai pereitą syki balt- adresu paleidžiama nedraugiš- 
visai nelaiko-

“D.”

rus nedėldienj) Miesto audito
rijoj įvyksta milžiniška maisto 
ir namų reikmenų paroda, ku 
rioje galėsit matyt viską kas L 
tik reikalinga žmogaus gyveni
mui ir visokiausi įrankiai bei 

irgai namų apžiūrėjimui, 
us tris sykius į dieną lekci- 
apie namų reikalus, kontes- 
kepime,’ įva 

(programai, muzil
vargonais, bus įrengta krautu-, 
vės kaip jos turi būti, taipgi 

f’no'l stalai kaip reikia paruošti. 
1,1 n , Tai yra pilnutėlė paroda 

terims. Atdara nuo 1 ii 
į vakare. 

; kp. 
an-!

DR \UGIJU TARYBOS 
NEŠIM \S

Clevelando Liet. Dr-jų 
I bos metinis susirinkimas 
į vasario 7 d., lygiai 10 vai.
Lietuvių salėje. Išrinkti drau 

[gijų delegatai malonėkit daly- 
vaut susirinkime ir podraug ne 
r.ivėluokit. Bus renkama nauja 

j Tarybos valdyba 1926 metams. 
(Taipgi yra daugiau svarbių rei- 
j kalų apkalbėjimui.

Draugijos neprigulinčios prie 
j Tarybos yra kviečiamos prisi- 

s vodevilioJuo daugiau draugijų su- 
milž.iniška.'s s:spies krūvon tuo didesni dar

bus nuveikti.
Cl. L. Draugijų T. Sekr. 

V. P. Banionis.

varniu apgynėjas buvo suspau-! klJ žodžių. Jis 
, - . , , i mas sportsmenu.dęs musų čampioną, kad mesi 1 

nei nepajutom kas pasidarė, tik 
Požėla sušuko kad paleistų ir 
pasidavė. Vienok tai buvo tik 
vienas sykis iš trijų. Po to du 
sykiu pagretū musų čampionas 

į iškėlė Poznanės baltvarniams
didelę nerimastį.

Eina kalbos kad Poznančikai
Ibuvo sudarę slaptą sutartį kad 

bus P*giau jiems pareitų ir visi tuoj!

Clevelande per 
Įvairiu priežasčių 
žūsiu negeru arba 
dytų čekiu vertė 
.887,333,000. Per 
ėjo $5,996,669,000

metus
sugry-

PRA- m. am- 
prigėrė
31 St.
O. C.

mo-
i 11

A. L. T. Sandaros 18-(os 
susirinkimas Įvyks sekantį 
tradienį, vasario 9 d., Lietuviu; deportuota 
salėj, nuo 7:30 vai. vakare. Vi- Deportuota 14 šalių piliečiu

T.š Cleveland© per 1925
145

Dr. Garvin’o namuose, kuris 
yra negras ir apsigyveno tarp 
baltųjų aukštos klesos žmonių, 
pereitą savaitę sprogo bomba, 

blčdies padaryta,
nori išvaryt ji iš tos

metus 
svetimtaučiai. i)Ct nedaug 

i, ir .Baltieji
si nariai kviečiami atsilankyti, labiausia slaptai įvažiavusius, srities — 11114 Wade Park av.

Didelis May Co. Išpardavimas
BĖGYJE
VASARIO *4 Pigiau

REGULIARŪS KAINOS

VASARIO
BĖGYJE

RAKANDU - LEMPU - PAVEIKSLU 
VEIDRODŽIU - PAILSIUI -SUOLU - STOVYLĖLIU 

PAVEIKSLAMS RĖMU - KŪDIKIAMS VEŽIMĖLIU
Pasirinkimas iš musu Visu Prekių Sandėlio Už Ketvirtdaliu Mažesnę Kainą

Eagle
Štampai

Sutaupo 3'1

100 Bargentt 
kiekvieną 

Penktadieni

Vertėjai mokanti jūsų kalbų noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

1925
dėlei

negerai išpil- 
sudaro sumą 
bankus per- 
apivartos.

Samuel Gallagher, 46 
žiaus, besimaudydamas 

'kubile namuose 2029 E 
. “Degtuką karalius” 

galėtu žinoti kas dėsis imtvnč-l , . ..Barber paskyrė iŠ savo turtu 
se. Pažiūrėt imtynes ir Litvi- _ .... .. ,puses milijono vertes ūke Cle- 
nams duot pelnvt jie nenorėjoj , , ,,, „ ■i velando Western Reserve uni- 
taigi nasiuntė i sale tik repor- . , .versiteto naudai, 
torius ir trukšmadarius; Ir 
ve kaip buvę: kada baltvarnių 
apgynėjas 
ploną ir 
matydami 
čio jų viršus, tuojau reporteriai Į 
išbėgę laukan patelefonavo sa
vo vadams ant Poznanės kad 
jų apgynėjas laimėjo! Tie tuoj 
įsakė špitolninkui bažnyčioj su
mušti vieną kartą skambalu ir 
prisakė jam būti prie skamba
lo ir laukti kada reiks skambint 
du kartu. Baltvarniai buvo ti-| 
kri kad greitu laiku sulauks ži-l 
nios apie antru kartu jų čam-1 
piono išlaimėjimą, bet nabagai; 
apsiriko. Jiems belaukiant, tuoj 
tarpu musų čampionas susipa
žinęs su priešo spėka sutraukė 
visus jo sugalvojimus, ir 
jis buvo 
kovojo 
tiesų kad tik išsigelbėjus: net 
plaukus pešė ir mušė Požėlą, 
bet kaip pasigavo musų čam
pionas jį taip ir pabaigė. Taip

suspaudė musu eam- 
pasidarė pertrauka, 

kad jau iš pirmo kir-

nors 
miklus ir smarkus, ir 
nesilaikydamas jokių

l^jr

Nottingham dalyj pereitą sa- 
savaitę nuo gazų mirė šešios 
ypatos — veik visa šeimyna; li
ko gyva tik motina.

šis Plėšikas Mažai 
Nevogė

Clevelande suimtas jaunas 
dailus vaikinas, kuris nuo savo 
pono pavogė 8100,000 bondsais 
ir juos leido savo geriems lai
kams su viena mergina.

Tas vaikinas buvo palydovu 
j vieno Los Angeles milijonie- 
triaus jo kelionėj Į New Yorką, 

.jna ir kelionėj pasitaikė pačiupti 
1 j jo bondsus, su kuriais dingo ir 

pradėjo linksmai gyventi. Jo 
jieškota pora mėnesių, ir su
čiuptas Clevelande.

Palaidojo Pačią Šulinyj
New Philadelphia, O. —New

comerstown miestelio laiškane- 
šis, po ilgų tardymų, prisipaži
no jog jis nužudė savo pačią ir 
imetė jos lavoną į šulinį už
pakalyj jų namų. Tragedija 
įvyko gruodžio 1 d., kuomet jis 
parėjęs iš darbo susipyko su 
žmona už tai kad ji nedavė jam 
vakarienės. Jis griebė ją smau
gti iki ji buvo negyva. Palikęs' 
lavoną išėjo pasivaikščiot, ir tik 
paskui gryžęs sumanė ir nune
šė negyvėlę į šulinį. Išsykio 
jis sakė jog rado pačią skiepe 
pasikorusią, todėl iš baimės nu
nešė į šulinį paskandinti. Vi
siems jis sakė nežinąs kur jo 
pati dingo, ir net giminėms iš 
kito miesto į laiškus atsakyda
vo nežinąs “kokion peklon iš
bėgo”. Jis pateko už atplėšinė- 
jimą laiškų, po to pakliuvo ir 
už žmogžudystę.

PARSIDUODA 
12350 Detroit Avenue cash mėsinė 
krautuve. Garantuoju $600 savaiti
nes ineigos. Greta prie įn-osėmės, 
nėra, kompetieijos.

Aš galiu parduoti jums bile biznį 
už mažą sumą pinigų. Matykit agen
tą Zimerman, 5907 Scoyill avė. (C)

I LOUIS eisenberFĮ 
i MALIAVOS GELEŽIES i j 
į IR ELEKTROS Daiktai
•: PEČIAI IR LANGAM STIKLAI Į 
■ Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda Į
: ir Taiso Peėius-Furnasus

Randolph 5977 
1169-73 EAST 79th ST.

***'***'****' .*i.TaJ j

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

sidraskei akis tai nematei kad 
ten buvo paminėta ir Anglijos 
Karalius ir kiti. Jeigu jau pa
sveikai tai perskaityk tą pra
nešimą vėl arba paprašyk kad 
kas kitas perskaitytų.

Kaslink rolių, nors sakai kad 
rolės buvo visiems tinkamos, tai 
gal tik tamistai, o ne didumai 
kas matė. Apie tai rods nerei
kėtų ginčytis, nes publika gerai 
viską matė ir girdėjo, todėl ir 
sprendžia.

Apie Agnieškos biznius, ku
riuos man prikišai, rodos ne 
tik aš bet ir Vanagas ir visi ži
no, todėl apie tai nesiginčysim. 
Tamista sakai kad nebūtų biz
nierių tai kur kvaili pinigus dė
tų, ir primeni kad ir aš gal ne 
kartą iš Agnieškos rėplomis 
parėjau. Tai ne. Kas rėplomis 
iš jos pareina tai nemato ką ji 
daro.* Ji tų žioplių pinigus pa
ti turi atiduoti šaltosios sar
gams, ir taip nei jai, nei tiems 
žiopliams nėra jokios naudos.

Viską Žinąs.

Geriausias 
g^timąs

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

$1 iki $25.

Valet 
| z?ut<rStrop 
| Razor 

—Išsiaštrina Pats

PARSIDUODA
d 102 Wade Park avė., kampinė deli
katesų keptų daiktų ir krautuvė. Gi- 
rantuoju $400 savaitinio cash biznio, 
nėra kompetieijos. Gražus 1 kam
bariai prie krautuvės. Parsiduos už 
$1700, verta1 dusyk tiek. Smulkme
nų kreipkit pas Zimcrman, Notary, 
5907 Stoviu avė. (r>)

Duokit Pavasarines Drapanas 
Išvalyt Dabar!

o labiausia tas kurios reikalauja taisymo arba naujų 
pamušalu Gainings) Ant tų turime specialų numa- 
tik VASARIO ir KOVO menesių bėgiu.
popierinių maišų sudėsime jūsų aptaisytas ir išvalytas

žintą kainą
Turimo ,..... ......... .......v.............   __ _r_________ _  ___ ___

drapanas j maišus, kas apsaugos jas nuo sudulkėsimo, ir reikale tu- 
resit gatavas.

ROSEDALE DRY CLEANING CO.
0702 Superior Avenue. Atdara vakarais iki S vai.

----- Tik pašaukit, pribusim j namus paimt, ir atvešim. -------

MASTO PARODA
Naminių Reikmenų Išstatymas

Public Auditorium
Vasario 4 iki 12 (Išskyrus Nedėldienj)

Paskinusin Išrasti Namų Padargai del Šeimininkių
Namu Ruošos ir Abelnai Namų Mokslo Lekcijos 3 kart per dienų 
Kepimo Kontestns. Kasdien skirtingi programai vodevilio tris sy
kius pakartojant. Speciale Vargonų muzika, gros Vincent H. Percy.

Modelinės Krautuvės ir Valgomi Stalai parodymui.
Tai vienatinė pilniausia šio .sezono paroda Moterims.

Atdara kasdien nuo 1 iki 11 vakare. Inžanga 25c.

Atminkit savo gimtinė apielinkę — Skaitykit

“ŠEŠUPĖS BANGOS”
“Musų Seimas, musų žemė ;
Bankai nuošimčius mums semia, 
O bažnyčios ir mokyklos — 
Tikros mus avių ganyklos.

šokim, trypkim, nenuliuskim,
Bedieviškas grindis gruskim, 
Labui Dievo ir Tėvynes 
Apsisukime smagiai.” •

Metams Amerikoje 2 dolariai, Lietuvoj 12 litų. Užsisakykite 
pats sau ir užsakykite savo giminėms Lietuvoje.

Rašydami Adresuokite:

“Šešupės Bangos” P. Kriaučiūno gat. 6
Mariam pole, Lithuania

“DIRVOS” AGENTŪRA SIUNČIA PINIGUS J LIETU
VA GERIAUSIAIS BUDAIS IR PIGIAUSIU KURSU, 
LITAIS, DOLARIAIS, IR PERSIUNČIA TELEGRA
MŲ KAM REIKIA. TAIPGI DARO ĮVAIRIUS RAŠ- 
TUS-DOKUMENTUS REIKALINGUS LIETUVOJE.

LAIVAKORTĖS DIDŽIAUSIAIS LAIVAIS Į VISUR.

“DIRVĄ”
3352 Superior Ave. - Cleveland, Ohio.• *


