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Buvęs Darbininkas Nužu 
de Ūkininką ir jo Pačią

DEL DUKTERS GRIE- COOLIDGE NEPAISO 
KO ŽUVO VISA

ŠEIMYNA
STREIKO Nori Naujo Dievo

--------------- i m„
TURTINGAS ŪKININKAS IR JO ŽMONA NU-jno jo balsą ir suriko: “Nešauk, ,įu|<(p1.s <>-, 

ŽUDYTI PAŽĮSTAMO PLĖŠIKO. j™"- mcs (:l11 atiduosimi”; ki|(|ikio<
------------ ! Nusigandęs kad jį pažino, jis - . -

Dowagiac, Mich. — Iš po 
gėsių atskleista liūdna šeimy
niška tragedija. Vieno ūkinin
ko namų degėsiuose rasta pen
kių ypatų kutinai: ūkininko, G5 

jo žmonos, jų stiliaus, jų 
m..

Policija spėja kad 
sumišęs del dukters 
kūdikio. įširdęs nu- 
ir gabaus pats pa

Nusigandęs kad Ji Pažino, Plėšikas Peršovė Abu- Maciai sove n- peršovė Holfma-, 
An i-ini-c 1L ii4 Palilzima Ciwmo 7nA«>in aą. kinis sužeistas leidosi re- 

kaimyną. Nežinojo 
vejasi, iki išgirdo 

Po (o matė jo au-

du, nors Jie už Palikimą Gyvais Žadėjo 
Jis Reikalaus.Atiduot ko tik

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SUIMTA ŽIAURUS 
ŽMOGŽUDIS

pečkom pas 
ar Clark ji 

Iantrą šūvį.
tcmohili važiuojant šalin nuo
ūkės. Pasiekė kamvną, kuris 

įdavė žinią šerifui, ir pavadinęs

Angilakasiai Miršta Badu
Mahanoy City, Pa., delei ilgo 

angliakasių streiko, buvo pir
mutinė bado auka, mirė viena 
moteris. Jos vyras buvo išva
žiavęs kitur darbo jieškoti. Vi
są maistą kiek turėjo ji atidavė 
savo vaikams, o nedryso pra
šyti iš kaimynų. Moteris at
rasta šaltame name, ant žemės 
gulėjo penkių mėnesių amžiaus 
kūdikis ir žindo bonkutę.

Užmušė 11 Darbininkų 
Britain, Conn., iš prie- 
sniego spaudimo sulu-

Fremont, O. — Vasario 6 d. kitą kaimyną pargabeno Iloff- 
vėlai vakare plėšikas nužudė 
turtingo ūkininko žmoną ir mir
tinai sužeidė pati ūkininką, ne
žiūrint kad jie prašė palikti 
juos gyvus ir žadėjo duot vis
ką ko tik jis reikalaus.

Plėšiko aukos buvo Ralph A. 
Hoffman ir jo žmona. Vyras 
dar gyveno tolei kad spėjo pa
pasakoti atsitikimą ir kad plė- 

,šikas galima rasti Clevelande.
Šerifas iš Sandusky apskri

ties ir Clevelando detektivai už 
11 valandų po tragedijos apsu
po namą Clevelande (West Si
de) ir suėmė jauną 
ris. policija sako, 
prie žmogžudystės.

Suimta? vaikinas
atgal dirbo pas tą ūkininką, va
dinasi William Clark. 25 metų, 
ir dabar užsiėmė degtines šmu-

vaikiną, ku- 
pri-ipažina

pora metu

maną į namus. Moterį rado 
peršautą per galvą įspraustą 
tarp vandens pumpo ir medžio.

Išklausę Hoffmano apsaky
mo, šerifas ir kiti tuoj leidosi į 
Fremontą, paskui į Clevelandą, 
kur žmogžudis ir suimtas.

Hoffman nugabentas į ligon- 
buti mirė. Kaimynai norėjo ir 
primuštą šunį užmušti, bet še
rifas nepavelijo, sakydamas jog 
šuo gali būti svarbus byloje, jei 
nenudvės.

Clark bus teisiamas Sandus
ky apskrityj. kurio istorijoj dar 
/.era buvę nei vienas žmogus 
nuteistas ant mirties.

Sniegas
New 

žnsties 
žo dirbtuvės stogas ir sugriuvo
siena; griuvėsiai užslėgė, daug 
daubininkų, kurių 11 užmušta,' 
13 sužeista. Tas atsitiko North 
and Judd Mfg. Co.

Bolševikai dirbs kapitalistui. 
Detroitan, Fordų automobilių
dirbtuvėn, atvyksta buris so-1 geliavimu. 
vietų rojaus inžinierių ir me-i Hoffmanus 
chąnikų pabandyt savo muškit-j jie pažino jį 
lūs ir protą kraugerių dirbtu- kur jis juos 
vėj. Fordas jiems mokės re-1 veriu, sugryžusitis 
guliares algas ir laky.s metus iš miestelio, 
laiko. Sovietų valdžia juos at-i Hoffman, 
siunčia savo lėšomis.

Kad darbai gerai eitų, 
trijos bujotų ir neužeitų 
girnas, Fordas sako geriausias 
receptas tai kelti darbininkams 
algas, bet niekad nemažinti. O 
taipgi reikia 
kainas, tada 
pilnai.

Dayton, O.
jai ir ugniagesiams pakelta al
gos po $10 į mėnesį ir ineis ga-1 mokėti likusius SIS. 
lėn nuo balandžio 1 d.

Clevelando marmuro sudėto- į užsiėmė
jai prie budavojimo gauna po teko pinigų. Pereitą savaitę jisį 
SI ant dienos daugiau, arba 
bar uždirbs po $12 į dieną.

jis nušovė kada 
pas savo namus, 
pasitiko su revol- 

nakti

Įdar
indus- Įlos 
apslu- mą

sunkiai sužeistas, 
nurėpliojo ketvirtda’į my- 
per sniegus į kaimyno na- 
dueti gandą. Kuomet jis

sugryžo su pagalba, jo moteris 
merdėjo ir tuoj mirė, žmogžti- 
dis pabėgo jų automohilvje. Po 

mažinti produktu keliu valandų mirė ir Hoffman,
bus pirkėjų per-

Clevelande, žydų maldnamio. sutvėrė pirmiau žmones, o ne 
vėtaineje, susirinkime 6)0 žy-, padalino juos į grupes, religi

ja gali patapti mažiau žmoniš- 
ir žymesnių ypa-,ka ir žmonės patapti mažiau 

darbininkų atstojus į tų, visų trijų religijų .atstovai religiški.
Bet prezidentas Cool-Įbandė išrodyti kad pasauliui Visų tikybų dvasiškiai 

jo administracija yra! reikia vieno bendro Dievo ir vi- rupinę mažėjimu avelių, 
tos nuomonės kad darbininkai Luotinos žmonijos brolybės. ne pirmesni amžiai kada 
ir operatoriai tegul kovoja iki Protestonų pastorius pasakė tikėjimas buvo viskas 
paskutines. 'kati mokyklų vaikams, kurie Lt:-!bar to viltą užima mokslas.

Tokį šaltą atsinešimą iš pre-Iri tuos pačius reikalus ir gyve-' 
zidento pusės į vieną iš didžiau- na tokiose pat aplinkybėse, tii-l 
siu šalies industrijų pajutus, ri būti išrodoma tos pačios tei- 
piadeta naujas bruzdėjimas se
nate — priversti prezidentą im-

rezoliuciją reikalaujančią 
kad Suv. Valstijų administraci
ja įsikištų i angliakasių streiką dų. Protestonų ir Kataliku dv 
ir sukviestų kasyklų operato- j siškų vadovų 
rius ir

de-; ėmė

ir jos trijų die-|idge ir

' rusilatikimo 
|žudė visus
degęs'namą nusižudė ir visi li- 

5 ko ten amžinai. Kaimynai pa
sakojo kad to ūkininko dukte- 
rei sulaukus kūdikio tėvas gra
sino nužudymu, ir pasakojo jog 
butų nužudęs dukterį pirm pa
gimdymo jeigu butų žinoję* 
jos padėtį. Pasakojo kad duk
tė prie senio pasakius kad jos 
kūdikio tėvas esąs kaimynas 
Indijonas, kurio ji negalėjus 
atsigi n t i.

MUSSOLINI GRASI
NA VOKIETIJAI

Sunai Įtaria Tėvą Moti
nos Nužudyme

susi-
Tai

žmo-
Dri-

Anglijoj vienas daktaras sa
vybės apie Dievą vietoj duo.i ko kad is priežasties rukymo ir 
jiems skirtingus Dievus užde-'moteris mirs liežuvio vėžio liga 
<k:nt ant .jų skirtingu rūšių re-1 kaip atsitinL vyrams. Iki šio- 
ligijas. Anot to kunigo, jeigu lei moteris buvo beveik littosos 
žmones nesupras kad Dievas nuo liežuvio vėžio.

įgrūsta į pečių ir apdegus kad 
jau negalima pažint, tula Solo
mon, 47 metų, motina devynių 
vaikų. Jos vyriausi sunai pa-! 
reikalavo kad policija paimtų

b

Pranešimas
Roma. — Italijos diktatorius 

Mussolini, pasiremdamas Vo
kiečių spaudos agitacija prieš 
Italiją Tyrolyje, ir Bavarijos 
landtago prezidento kalba, pa
sakė Italijos atstovų bute, grą- 

■ siūdamas ir pasiekdamas Vo-j 
kietijąį jog Vokietija turi būti 

[atsargesnė, nes jis Vokiečių ne- 
Susigerino su “Nužudy- i bijąs.

ta” Pačia i ‘‘Lai Vokietija atmena”, šau-
„ . .. y I ' kč Mussolini, “jogDetrcil. — Frank Kocurek, 

Chicagietis restauranto savi-l 
ninkas, susigerino su savo pa-'; 
čia, už kurios nužudymą jis bu
co areštuotas pereitą pavasarį 
kada kanale rasta be kojų, 
kų ir galvos moteriškas 
nas ir manyta kad tai jo 
Kocurek 
tėvų, Matulioniu, namuose 
trijų metų, kada ji jį ir tris 
ktis pametė ir pabėgo.

va. Vaikams klausinėjant kur: į 
motina, tėvas atsake kad ji iš-II 
ėjus pas kaimynus. Bet po ki-U 
kiti astuonių valandų po to kaip } 
tėvas sakė taip atsitiko, jis pa-1;

na- b 
*

d e- ' ' * 
jie i*

lavo-1 
pati.

surado savo pačią jos
no

NEGRAS NUTEISTAS 
PAKARTI

tavo jeigu reikės panėšėti 
vėliavą, tolyn už savo rubežių,! 
bet niekad nepasitraukt atgal.” ’

Tyrolis yra Vokiška teritori
ja: ją Italai gavo nuo Austri-- 
jos po karo. Vokiečiai nepa-j 
kenčia ten Mussolinio tvarkos/

sake pažiūrėti į skiepą, kur 
gė pečius (furnace). Ten

i pamatė iki veik juostai įg 
tą motiną, kurios galva ir dalis 
kimo buvo apdegus. Tėvas s .- 

i kė kad ją liepsnos pagavo, bet 
. kaip ji galėjo į pečių įlysti?

Mergina Išliucsuota i 
“Meilės Nelaisvės”

Oneida 
mergaite buvo laikoma

t

sti savo pavardes i Itališkas, ir 
uždraudė Vokišką spaudą bei

šeimyną išsigabeno 
meilužę. Mergaitė

neleis- 
palikęs 
sau už 

.ogtinni iš-

y’ISV "Dirvos” skaitytojų, rėmėjų, 
draugų ir bizniukus reikalus su re

dakcija ir administracija turinčių pra
šome nuo šio paskelbimo pasirodymo 
visokius laiškus adresuoti nauju "Dir
vos ’ antrašu: i

6820 SUPERIOR AVENUE 
Cleveland, Ohio.

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

J

i
f 
c

t
<»

VISIEMS ARELNA1 
primename kad ir naujoje "Dirvos” 
vieloje skaitytojai ir abelnai Lietuviai 
galis tą pati patarnavimą, su goresnė
mis priemonėmis, kaip buvo senojės• 
vietoje. Bus atliekama-

t

sulaukė išliuosavimo. Mergai
tė buvo pagrobta kada ji syk' 
sutiko pasivažinėti su tuo vy
ru automobiliu. Laišką ji irgi 
taip išleido kada jiedu būvi pa 
sivažinėti. Jis grasindavo mer
gaitei nušovimu jeigu ji ban
dytų pabėgti. Ant laiško at
vyko policija i nurodyta vielą 
ir tą vyra suėmė, .lis pasak ■- 

jį prie t > 
pa-

t

Syrijoj Nužudyta 40 
KrikščioniųKaip Clark iš,pasakojo polici

jai, jis dirbo pas Hoffmanns du 
metai alga1, kelis mėnesius. ir 
pasišalino nereikalaudamas at- 

Clevelan- 
;de dirbo prie suvedimo giro ir 
“ šmugeliavimu. iki ne-'

Georgetown, 
Harry Butler, 
užpuolimą 10 
liko nuteistas 
jo teismo kariumenė ir policija 
saugojo teismabutį kad minia 

j supuolus neatimtų jo iš polici- 
, . i josda- apsilankė pas savo tėvą Toledo,I' 
j O., ir gryždamas į Clevelandą 

Darbo žmogeliui statytis išĮ'-unianė apvogti Hoffmanns, ži- 
marmuro raitus bus ■ perbran-' nedarnas ju visą padėtį, 
gu. kada šitaip daug darbinin
kai ima. . . .

Dar vis neišimti darbininkai 
kuriuos pereita savaitę užgriu
vo Horning. Pa., kasykloj, še
šiolika darbininkų dar vis ran
dasi po žente, kadangi gelbėto
jai negali prieiti.

— Miesto polici

vienas 
turėjo 

Jis. buvo 
trečią pačią 

Jis

Rcstove. Rusijoj mirė 
žmogelis kuris sakoma 
138 metus amžiau 
vedęs tris sykius,
vedė būdama.* 100 metų, 
turėjo 24 vaikus, vyriausia du
ktė dabar turi 101 mota.

šeštadienio vakare, užėjęs į 
jų ūkę, Įsilaužė į namus, kur 
jį užpuolė šuo. Jis šunį primu
šė ir nunešęs į tvartą užden
gė kad nesigirdėtų dūsavimo. 
Sugryžęs, apipiešė namą, susi
krovė viską kas jam patiko, į 
savo valizą. Pasiėmė ir Hoff
mann šautuvą. Po to apsitaisęs 
Manketais atsigulė ir laukė iki 
Hoffmanai sugrįš. Prabudęs iš
girdo parvažiuojant automobilį. 
Tuoj apsidengė veidą raudona 
skepetaite ir pribėgęs prie au
tomobilio įsakė jiem pakelti 
rankas į viršų. Hoffman paži-

už kriminališką 
metu mergaitės 
pakarti. Laike

— Pranešimai iš 
ako kad 

nužudyta 40 
parodo jogei 

prieš-krikščio-

ir nenulynčiuotų, kaip už 
I 

tokius prasižengimus negrams 
daroma. Kelis sykius minia kė
sinosi pulti teismo namą, bet! 
kariumenė su gazinėmis bom
bomis žmones atmušė atgal. peidmtas

Londonas.
Damasko, Syrijos, 
Maruneh kaime 
krikščioniu. Tas 

. Svrijoj plečiasi 
j n iškas judėjimas.

J udėjimas prasidėjo delei Eit-, 
Į popiečių valdytojų pakorimo 

. |vieno bandito vado ir jo dviejų 
pagelbininkų Damaske.

Pas Damasko vartus buvo 
Prancūzas kareivis 

ir atimta jo šautuvas.
Jeigu Francuzų valdžia nenu-i

jo kad jos gražu 
privedė, bet jis užlaikęs 
doviai.

Marshall Kalėjime
Philadelphia. Pa. — D. 

Marshall, kuris prisipažino 
žudęs ir supjausiąs 

Nužudyta Declines Dir- . • laikomas kalėjime. .1• y-, “į . . . I ramins sukilėliu iki pavasario ,beju Gaudytojai , . °iti po užstatu, bet neduodama______ _ , tada retkes daugiau kariume-
tvarkai užlaikvti negu da- ... „ .
len turi. Nužudė Ktmigaik; tytę

Edwardsville. Iii. — Vienoje j nes 
tikėję rasta lavonai konstabelio | bar 
ir jo pagelbininko, kuriuos spė
jama nužudė slapti degtinės į 
platintojai. Jie buvo sumušti 
ir peršauti. Jie buvo dingę be
žinios savaitę laiko, nuo to kai'jų kareiviai Filipinų salų tar- žudyta 
buvo išvykę užpulti ant degtin
darių. Netoli kur lavonai ras
ta policija užtiko 50,000 galio
nų degtinės raugo.

W
nu-

merginą.
nori iš-

1

K

1

Maskta. — Ktm:giik-Ivle ' ■ i 
i Obolen.-ka, 23 milu am. i .u.;, J 
narė vienos iš seniausių Rusi- « 

Honolulu. — šeši Suv. Valsti-i jos didžiūnu šeimyna, rasta nu- ; 
sniege netoli niit'c.s į

nuo gėrimo “bay, vienoje gatvėje. Sakoma jog J 
alkoholio, šešiolika kitų ją nužudė kiemsargis vieno ša- 

To gėralo jie buvo linio namo, kuris jau prie bai
lės prisipažinęs.

Mirė nuo Degtinės

nybo.j mirė
rum 
apsirgo.
nusipirkę slaptai.

Knygų ir Popierių Pardavimas 
Pinigų i Lietuvą Siuntimas 
1 aivakorčių Pardavimas 
Pasportų Išstorojimas 
Jgaliavimu ir kitų Dokumentų 

Padirbimas
Visokiu Informacijų Biuras 
Notarial is Ofisas

ir abelnai viskas kitas ko reikalinga 
musų vientaučių 
bus suteikiama

. kreiptis.

viešame gyvenime 
arba patariama kur

kreipdamiesi rašykit:

“ D 1
6C20 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

Knygos bus parduodama puse kainos 
ir pigiau — žiūrėkit kitą mušti paskel
bimą laikraščio viduje.

v

1

t

1
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D T R V A

Iš Lietuvių Gyvenimo |
BROCKTON, MASS.

Bimba Pakliuvo
Bolševikų agitatorius ir kei

kūnas Antanas Bimba pakliuvo 
į policijos nagus. Bimba areš
tuotas vasario 1 d. Worcester, 
Mass., už kalbą pasakytą šia
me mieste kelios dienos pir
miau. Bimba suimtas ant pra
nešimo iš Brocktono policijos į 
Worcester; kur ir liko suimtas 
prieš pradėsiant sakyt prakal
bą. Iš ten vienas Brocktono 
detektivas parsigabeno raudoną, 
paukštuką į savo klėtką.

Po arešto. Bimba tuoj norėjo 
pasiversti “kankiniu” ir atsi
sakė išeiti po užstatu iš kalėji
mo. Bet jį uždarė j tamsią ir [ 
mažą kamerą, kur pabuvęs su-) 
virš valandą laiko paukštukas! 
sugalvojo kad visgi geriau būti 
laisvėje iki teismo, ir draugas) 
K. Baniulis uždėjo už jį $1,500 
Teismas atidėta iki vasario 10 
d.

Eidamas iš policijos stoties, 
lydimas būrio draugų ii- pri- mįgi<u

gauti baigiasi įr jų 
gerus apgynėjus kad neliktų giasj. 
deportuotas į sovietų rojų.

Brocktono policija jo .įieško- nu.

jo kelias dienas po jo “raudo
nos” prakalbos.
vių
ant
mą,
mą

Keletas Lietu- 
Amerikos piliečių padavė 
Bimbos skundą už pliauški- 
niekinimą visko ir smerki- 
Amerikos valdžios.

Prieš Bimbą išduota du va-

į gerų ūkių ant kiek aš supran- viptų, bet kad neįstengiama su-j gas. Su kasieriaus išduotomis 
!tu. 'rasti kuris butų tinkamiausias.i atskaitomis revizoriai sutiko,

Jeigu atsirastų norinčių čia 
atvykti kreipkitės laišku, apra
šysiu kaip čia yra.

Vincent Dalinis,
O. Box 4G, Elton, Wis.p.

CHICAGO, ILL.

tarėjų Bimba rūpinosi

1926 KALENDORIAI 1926
Man rodos kad reikia sušau-lnes viskas tvarkoj. vedaipa^ 

Dabar rodos parapijos atsar
gos kapitalo yra — kad 
meluočiau — apie 30 
sterlingų. 

Galop buvo rinkimas 
komiteto, slaptu balsavimu. Ne- 

komiteto 
metams, 
sumany- 
buvo at- 
klubo ir

kti kuogreičiausia bendrą susi-' 
rinkimą ir užbaigti rinkimus Į 
apskriti. Kartu galėtume pa
kalbėti ir apie platesnį veiki
mą. Ką manot ? Vietinis.

nepa- 
s varų

naujo

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

--- Reikalaukit “Dirvoje
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kurie nariai senojo 
buvo išrinkti ir šiems 
Pagaliau buvo įvairus 

)mai, kurių daugiausia 
(kreipta link steigimo

is koncėr-jnių abiejų lyčių, vidutinis skai- kaip galint tą greičiausia įvyk
dyti. Bet kadangi klubui nėra 
iš kur imti pinigų, nutarė kad

LONDONAS, Anglija PAJIEŠKOJIMAIDAYTON, OHIO
Klebono Nelietuviškumas

Turbūt mažai tokių klebonų 
Amerikos Lietuviai turi kaip 
mūsiškis, kuris pats iš gimimo 
yra Lietuvis ir iš gerų Lietuvių 
katalikų duoną valgo, bet ar
šiau kariauja prieš Lietuvystę 
negu koks Lietuvos išgama ar 
net . bolševikas butų. Jis nie
kina musų kalbą; kur reikėtų 
musų vaikelius mokinti pote
rius ir katekizmą Lietuvių kal
boj jis mokina Anglų kalboj; 
kur reiktų ragint platinti Lie-) 
tuvišką spaudą jis ją niekina: 
kur reiktų remti dailą, kaip tai 
Lietuvių katalikų beną, jis jį 
persekioja visokiais budais kad 
tik greičiau tas benas žūtų ir 
nelinksmintų Lietuvių ir Lietu
vaičių, net ir svetimtaučių, ku
rie gerėjusi to beno muzika. 
Aš nekalbėsiu toliau apie kitus 
netikslumus jo valdyme para
pijos ir pasielgime su parapijo- 
nais cariškai, tas mums visiems 
yra gerai ant vietos žinoma.

Gal nekurie esat tos nuomo
nės kad Lietuviškumas ir vai
kų mokymas poterių prigimta 
kalba tai mažos vertės dalykas 
Amerikoje. Tai aš noriu pa
klausti kam me? dar bažnyčią 
pa8ibudav|j^i, kuri daug lė- 
šąyq ;jy ;iįcĮ sFaįi' dienai dar trau
kia 'didėlius piriigtis iš musu'jjoš 
ližlaikynuų, iii jiajuokiamę ;tiucs 
.LietTivIus kurie nuėjo ,pas ’Vo
kiečius katalikus?

Dar gryžkim prie vaikų. Ar 
tų Lietuvių Vaikai yra geresni 
kurie yra išauklėti neva Ame-

Visai ne, tokie vai-

Birutes Koncertus
Penktadienį, sausio 29 

vių auditorijoj musų ‘ 
rutė” turėjo liaudies koncertą, rinkimą:

Kaip visi taip ir 
kuriame dainuota beveik: Uitis, taipgi dalyvavau ir aš.

Pirmiausia, prieš svarstant 
parapijos reikalus, vietos kle- Lietuviai aukotų tam tikshli, ir 
bonas trumpai pranešė apie pa-j eis aukas rinkti per stubas vie- 
rapijos gyvenimą pereitais me--tos klebonas. Ar tas pagreį- ‘ » * < 

parodys

rantai, vienas už blevyzgojimą: ijeįuvj 
prieš tikėjimą, antras už kurs-) 
tymą prie riaušių.

Butu gerai kad tas paukštu-:.,..
' lllbj ----------------------— R-.v, v*,

kas butų išgabentas į sovietų ■ vieno komp A Vanagaičio dai.Į 
rojų, kurį jis taip garbina les-. nos igėjo puikiai Chicagos 
damas Amerikos pyragus. Ge-į Lietuviai gali pasjdžiaugti tu. 
rai butų ir kitus musų raudo-Į lfdamj tokj chora 
nuogius išvaryti “namon” į sa
vo nugarbintą Rusiją.

ELTON, WIS.

Rep.

Geros Progos Ūkininkaut
Čia yra gera žemė norintiems 

Įgyventi ant ūkių (farmų). Yra 
i visokių vietų, gražių ir bran- 
jgių, mažų ir pigių, pradedant 
! nuo 20 akrų ir toliau, ir visos 
j yra pradėtos gyventi.

Čia 
šia iš

žmonės paeina daugiau- 
Kentucky valstijos. Kol 
buvo jie gyveno, miškai 

gyvenimas bai-

Aš norėčiau Lietuviu kaimy-
Teisingai sakau kad yra

d..' Sausio 10 d. Įvyko Lietuvių 
Bi-.šv. Kazimiero parapijos susi- 

dalyvavo jame žmo-Į

Tveria Klubą
Vietiniai tautininkai 

apie suorganizavimą 
klubo, kur galima but 
kuosas laikas, pasikalbėti apie! 
Įvairius klausimus ir tt.

Tokis klubas butų re 
gas, ir aš manau kad nei 
tautininkas 
dėti prie 
laikymo.

neatsisakys 
jo sutvėrimo

Simanavičius Pranas, paeinąs 
iš Pabiržės vai., Biržų apskr., 
Amerikon atvykęs prieš karą.

Bražickis Simanas, gyvenęs 
New Yorke, Chicagoj ir New- 
arke, N. J.

Bartkus Antanas, iki 1917 
r.i. gyvenęs St. Louis, Mo.

Jieškomieji arba kas apie 
juos žino prašoma atsiliepti:

Lithuanian Consulate
38 Park Row, Nevy York City.)

. (Ar 1 
Įstėigimtais. Jis pranešė kad per pra- 

. „ . ėjusius metus parapijos reika-kalbąsi
■ iuose buvo gana daug nuveikta, nuosavo I

, . . (lėkavojo parapijoiiams ir pa- praleisti. ! rapijos komitetui kad Viskas 
įtvarkngai vedama; prie parapi- 
'jos, sakė, dabar esą 350 vpatu. įkalni-1 ’
Pagalios priminė kad pereitais vienas . ..

. . metais is parapijos nariu mirė prisi- , .) dešimts ypatų, o garnys aplan-
1 i kęs tik penkias šeimynas. Mi

rusių pagerbimui visi atsistojo. 
Toliau buvo svarstoma para- 
, i reikalai, skaityta proto- 

susirinkimo ir 
išduota atskaitos,- net visos in- 
eigos ir išeigos, praėjusių me
tų. Iš skaitlinių pasirodė kad 
išeigos kur kas perviršijo inei-

Sandaros Apskritis ) '
kelias įSandariečių' pijos

kuopas, kurios parodo savo vei-1 kolas praėjusio
su

Chi cages 
Turime

kimą. Kiek sunkiau yra 
Apskričiu. Iki šiam laikui 
nėra išrinkta jo valdyba, 
lodei kad nebūtu kam užimti

Kalba i Lietuves Motinas

Tikslas šio paskelbimo, ir tų kurie kas mėnuo tilps po jo, yra — 
suteikti motinoms žinių, kodėl jos turi penėti savo kūdikius 
Borden’s Eagle Pienu, negalėdamos duoti krūtų. Matysite, kad. 
šie paskelbimai begalo Įdomūs: jie suprantamai pasakys jums 
daug dalykų, kuriuos turėtumėt žinoti apie Borden’s Eagle Pieną, 
garsiausi kūdikiams maistą pasauly.

Ką Jus Pilate į Savo 
Kūdikio Bonkutę?

Jei jūs pačios negalit penėti savo 
kūdikio, pasirinkite maistų, kuris 
būtų tiek maistingas ir greit virški
namas, kaip jūsų pačios pienas. 
Duokit savo kūdikiui Borden’s Ea
gle Pienų, geriausi maistą del kūdi
kių, kuris yra vartojamas per pas
kutinius šešiasdešimtis aštuonis me
lus per milionus motinų visame pa
saulyje.

Nacionalė reputacija Eagle Pieno, 
kaipo kūdikių maisto, remiasi ant 
milionų tokių atsilikimų, kur moti
nos negali penėti savo kūdikių krū
timis. Viena motina suradusi, kad 
tas maistas geras, rekomenduoja ki
tai. Jei ji išaugino pasekmingai vie
na kūdiki su juo, ji vartoja ji ir del 
sekamo kūdikio. Jei ji maitinosi 
augdama pati Eagle Pienu, ji taipgi 
maitina ir savo kūdikius.

Tuo būdu, per šešiasdešimtis aštuo
nis metus kaip Eagle Pienas yra 
ant marketo, genlkartčs kūdikių yra 
išaugintos juomi, milionai molinų 
sužinojo jo vertę, tūkstančiai gydy
tojų rekomendavo ir užraše ji. šian
dien jo yra vartojama daugiau negu 
kilų kūdikių maistai sudėti daiktan.

ir 1G d. oras atsi-

tins klubo
ir užsibaigė.

Sausio 15
mainė ir biski pasnigo, bet di
delių šalčių nėra. Kalnavertis.

Žmonijos Istorijos” 
P renumeratoriai

Walter Raszcik. iš Al- 
Ohio, rašo: Mes norime 
jūsų knygą, “žmonijos 

t”, ir prisiunčiame $2.25. 
Ško- 

Gavau tamistų at- 
“žmonijos

Mrs. 
liance, < 
turėti 
Istoriją'

J. Lebedis, iš Glasgow, 
tijds, rašo: 
sakymą kad knyga 
Istorija” kainuoja tiek pat i 
Škotiją kaip ir Amerikoje, taigi 
prisiuneiu $4.50 už dvi knygas. 
Tikiu kad bus daugiau užsaky
mų kada ją kiti pamatys.

Teofilė Verčinskaitė iš Lietu
vos jieško savo tėvo Juozo Ra
dzevičiaus. kilusio iš miestelio 
Raduni, 35 kilometrai nuo Va
rėnos. 190G m. gyveno Alytuje 
tarnaudamas Rusų kariumenėj 
ir tais pat metais pasiliuosavęs 
iš kariumenės išvažiavo Ame- 
likon. Kas apie jį žino malonė
kite man pranešti, už ką suteik
siu gerą dovaną savo rankų 
darbo. (8)
Lithuania. Alytaus Miškų Urė
dija, Teofilijai Vercinskaitei.

ŪDI KlPeX 
GEROVes sKVRlUy\!

f
 DEL APRŪPINIMC) Hl 

motinų IR JŲ fį?/ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS. įįjį

Sisae akyriuj* «ea taikau 
nno tiko rriWensJait rei
kalus būsUnSaiM
motiuosj Ir tsoUnoau Ma
ny ktdUdj.

Kūdikiy aprflptalKLu ir >•- 

Dėjimas yra dalykas syvus 
svarbos Ulmynal Ir Uitai 
tr mes jaačlame, kx4 Ui 
yra dalykas, korj mas ta
rime regulUriškals k&o* 
tarpikis atvtai tr MmJ 
peręvUdsail,
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koriiškai ?
kai visai nenori jau pripažinti 
savo tėvų
sižadėjo visos giminės.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, Ill.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas:

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

Eagle Pienas nepaprastai gerai virš 
kinamas maistas. Tai yra pienas — 
grynas tarnui pienas — jis yra su
maišytas su grynu cukrumi specia
liu Borden’o būdu. Eagle Pienų ga
lima laikyti be baimės ir atdaruose 
keliuose. Tuo būdu jūs galit laikyti 
to pieno namie kiek tik norit, jūs 
galit visuomet tureli savo kūdikiui 
šviežio pieno. Ir jei jums reikia kur 
nors keliauti su savo kūdikiu, jūs 
galit lengvai vežtis su savim Eagle 
Pieną arba nusipirkti ten, kur jūs 
būsite.

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimaują, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, iš- 
pildykile kuponų šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdiki su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip ięrišo tūkstančiams ki
lų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradė
jo vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkile, 
bet siuskite kuponų šiandien.

CONDENSED MILK

,$SgS>EN COgįZ

'įsu.!.™ og

'K’iJnSi' PmservzoMu-k wU'K

KUPONAS
Už šį kuponą galite gauti lietuvio 
kai pamokinimus, kaip penėti ir už
laikyti save ir savo kūdikį. Išklrp- 
kit jį ir atsiuskit mums šiandien 
su savo vardu ir adresu.

Vardas ___________________•_
Adresas ____ r_______________
Lithuanian 3 _______________

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

MOTINŲ MIRTINUMAS
Retai kas iš musų tikrai įsivaiz

duoja kaip kūdikių gimdymas yra 
pavojingas gvyybei. 1916 metais 
Amerikoje netekta mažiausia 16,000 
molinų nuo priežaspių surištų su ku- 
cl'kių gimdymu, ir beveik viso to ga
lima buvo išvengti. Gimdymo karš
tine yra dažniausia mirties priežas- 
t s. o ji paprasčiausia paeina nuo 
užkrėtimo pribuvėjų ar patarnautojų 
rankų motinos žaizdų.

Iš 150 atvejų gimdymo viena mo
tina netenka gyvybės; vienas kūdi
kis iš kiekvienų dvidešimts gimusių 
neišgyvena nei šešių Savaičių. O 
mirtis karo lauke buvo vienas vyras 
iš penkiasdešimts aktyviai dalyvavai-.

PIRM KŪDIKIUI ATEISIANT
Pirm negu kūdikis ateis yra būti

na kiekvienai motinai sekanti daly
kai:

1. Pasitarimas su gerai išlavintu 
gydytoju; pilnas kūno išegzaminavi- 
mas, imant ir pilvo išmieravimą ir 
dažna analyzų šlapumo.

2. Maistingas valgis su ganėtinai 
pieno.

3. jNureguliavimas perdidelio augi
mo svaryn dažnai pasisveriant ir su
mažinant krakmolo ir cukraus dalį 
valgiuose.

■1. Užtektinai skystimų, kaip 
no ir vandens.

5. Reguliavimas 
kietėjimo, jei galima 
gyduolių.

6. Kasdien reikia 
prakaitavimas gerai eitų.

7. "Priežiūra dantų.
8. Užtektinai poilsio ir miego.
9. Dirbti reikia nepervirš ir mank

štintis be nuovargio.
10. Reikia nešioti tinkamas drapa

nas ir tinkamai atilsėti.
11. Kasdien pavaikščioti ore ir 

vai vėdinti miegkambarius.

IŠLAVINTA PRIEŽIŪRA 
LAIKE GIMDYMO

Išlavinta priežiūra reikalinga, 
gimdymas atsibūtų gerai;

pic-

ūž-vidurių nuo 
vien maistu, be

maudytis kad

. ka<J 
|___ ... gimdy
me pasitarnauti reikalauja ypatingo 
mokinimo ir yra atskira chifurgyos 
dalis. Geriausias chirurgas nėra per- 
geras jei žmogus kenčia nuo nulauž
tus kojos ar apendicito. Gabus vete
rinaras yar pakviečiamas susirgus 
brangiai galvijų veislei. Taigi ar 
gyvybė ri businti .sveikata motinos 
.•r vaiko neužsipelno geriausio gydy
tojo ir slaugytojos priežiūros kokių 
tik galima gauti?

Toms motinoms kurios turi kūdi
kius bet negali jų penėti krūtimis 
yra stipriai reokmenduojatnū varto
ti Borden’s Eagle Pipnų del bonku- 
^ės. Tai yra puikiausias, pienas ir

už tėvus, ir net at- 
O tie 

vaikai kurie yra mokinami Lie
tuviškai myli savo tėvelius, da
lyvauja ir draugauja su Lietu
viais, ir net dešimts sykių yra 
doresni negu tie išgamos. Ži
noma, vaikų negalima kaltint 
už tai, kaltininkai yra tėvai ir 
tokie žmonės kai dabartinis 
musų klebonas.

Jeigu dar norim turėti Lietu
višką bažnyčią ant ilgesnio lai
ko tai paimkim pavyzdį iš Len
kų katalikų, kurie savo kleboną 

. Baransk; išginė, kuris, sakoma 
nei dešimtos dalies tiek neįžei- 
dč Lenkiškumo kaip mūsiškis 
įžeidžia Lietuviškumą, o para
pijomis vadina ir laiko asilais. 
Gaukim tokį kleboną kai buvo 
svečias, Kųn. Zuikaitis, tada 
pas mus užžydes Lietuviška 
broliška meilė, atgims musų 
gražus veikimas, kaip tai teat
rai, koncertai ir kitoniški link
smi ir kultūriški parengimai. 
Taipgi musų bažnyčia bus pil
na nedėldieniais, brolių ir sesu
čių Lietuvių.

Tą viską galima atsiekti, tik 
reikia turėti noro ir daugiau 
mąstantiems pradėti dirbti ta
me reikale, o vaisiai 
rinti. Lietuvis

Jus
Galit

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

$1 iki $25.

savo 
g-ele-

1 . Ait«rStrop
Razor

—Išsiaštrina Pats

Neleiskite
Pleiska-
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumą

bus užtik-
Katalikas.

gryniausias cukrus moksliškai su • 
maišytas ir prirengtas. Borden’s 
Eagle Pienas yra maistas kuris na- 
budavoja stiprias kojas ir sveikus 
kunus. Jis augina kūdiki svaryn kas 
5>ra reikalinga sveikatai ir normališ- 
kumui. Jis yra rekomenduojamas gy
dytoju per 65 metus del jo augštos 
kokybes.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

kas

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika- veido išžiūra ar nau
jausios mados apredalai ne- 1 
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

Ruffle 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER 4 CO 
I Berry & South 5th S t J, - 

. Brooklyn, N, Y,



Kyveno Chicago.i. Mel- 
atsišaukti arba žinančių 

paduotu

uo Redakcijos
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gavo balsu 2,8101 Nauji Svečiai iš Lietuvos tarė Kupriuke,

t.iuv kv .Iiucimuii uuiuo į u VIUIlčl pčlVHJLL

1,548 Vaitkevičius, Lietuvos Kopera-Įno vargšė ponia,
yra

J.
1,442
1,337

T.
A.

S. L. A. Nominacijų 
Pasekmės

Tautininkai gali jaustis i ra-1 lyvaut 
miai nuo 
Susivienijime dar porą metu. 
Naujos SLA. valdybos nemina-

B

GERIAUSI RANKŲ DARBO | 

Itališki Akordionai!
Mes išdirbam ir importuojam f? 

visokius pimnos klesos rankų dar- 
Itališkus Akordeonus, geriau

sius pasauly. Garantija 10 metų, 
vainos yra žemesnės už kilų. 

Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojant kad galėsit groti 
nusų dideliais Akordeonais iš no- 
*.n papraktikavus 4 mėnesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informaci
ni. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

RUATTA SERENELLI CO.
SI7 Blue Island Ave. Dept. 89 

Chicago, 111.

1.651' “Tėvynės” vietinėse žiniose 
'randama pranešimas jog atvy- 

2,169 ko Amerikon svečias Antanas

I Pagal nominacijų pasekmių 
Įdrąsini galime sakyti kad bolše- 
I vikai ir šį sykį rinkimus prakiš.

Tuoj bus balsavimai, todėl 
i tautininkai bukit pasirengę • da- 

susirinkimc-- ’r atiduoti 
bolševikų pavojaus į savo balsą nž savo kandidatus 

kuriuos nominavote.
Tikrai galima sakyti kad šis 

jau bus paskutinis bolševikų 
pasispardymas Susivienijime.

VĖL ATEIVIU REGISTRAVIMO BILIUS
A ZĖL pradėta stumti bilius' 
VSuv. 'Valstijų Atstovų bu

te, reikalaujantis kasmeti
nės registracijos visų atei-

. vių, kurie už pirmą užsire
gistravimą turėtų mokėti
$10, toliau kas metai po $5. Naujos SLA. valdybos nemina- 

• Registravimas butų pašto cjj0Ee bolševikų kandidatai ga-
Visi ateiviai ture- vo balsų po pusę ir mažiau negu 

tautininkai, štai:
Ant Prezidento:

i

stotyse.
tų duoti valdžiai žinią apie 
savo kilnojimąsi iš vietos ii A,.v 
vietą, ant pareikalavimo tu-Į st. Gegužis 
rėti gatavai parodyti regis- R. 
tracijos kortelę kur tavęs 
neužkalbintų. Registracijos v. 
rekorduose butų pažymėta!m. 
visi atsitikimai arešto arba, 
nubaudimo. Už neišpildy- p. 
mą registracijos prasižen- e. 
geliai butų baudžiami $100 
arba 60 dienų kalėjimo ar
ba abi bausmės antsyk. Už 
klaidingus padavimus regis
truojantis bausmė $5,000 ir 
du metai kalėjimo. Taipgi 
prasižengėliai galėtų būti 
deportuojami.

To įstatymo įkūnijimui 
reikia $500,000.

• Tai maždaug- svarbiausi 
dėsniai spraudžiamo įstaty
mo prieš ateivius, kas an
tru kartu sukėlė visoje ša
lyje piliečių ir ne-piliečių 
protestą.

Visuose didesniuose mie
stuose įvairios organizaci
jos rengė protesto mitingus 
ir siuntė protesto rezoliuci
jas savo valstijų atstovams. 
Darė tą ir Lietuviai, bet vėl 
tą reikia daryti su atnau
jinta energija, nes tas įsta
tymas prasižengėlių nesu
tvarkys, jie nepasiduos ge
ruoju kad juos bausmų ir 
deportuotų, o nukentėti tu
rės dori žmonės visokiais 
rupesniais registruotis ir 
raportuoti savo buvimą li
kit.

Kita ėmus, kuo geresnis 
pilietis prasižengėlis, kuris 
nesiregistravęs ir nerapor
tuodamas apie savo judėji
mą iš vietos į vietą, galės 
liuosai veikti?

Tik persergstime Lietu
vių organizacijas kurios no
ri protestuoti prieš tą bilių 
kad nesusidėtų su bolševi
kais, kurie daugelyj vietų 
imasi iniciativos protesto 
mitingi! šaukime.

Susidėdami su raudonai
siais tik suteršit savo vardą 
ir sukelsit didesnę nuožiūrą 
prieš save, parodydami jog 
norit su šalies priešais veik
ti prieš valdžią.

Šalayeičikas
Ant Vicę-Prezidento 

Kamarauskas 
Bacevičius

Ant Sekretoriaus 
Jurgeliutė 
N. Jeskevičiutę

Ajit Iždininko 
Paukštis 
Kišohas

Ant Iždo Globėju 
J. M. Danielius 
M. A. Raginskas 
E. Jočionis 

žalimas
Ant Daktaro-Kvotėjo

Dr. E. G. Klimas 2,493
Dr. S. Biežis 1,694

Valdžios Spaustuvė
Iš “Lietuvos” ginču su “Lie-į 

tuvos Žiniomis” paaiški kok’si 
yra didumas valstybes spaustu-j 
vės. “Lietuva” sako:

“Valstybės spaustuvės ru-Į 
mai, kur tilpsta ir ‘Lietuvos’' 
redakcija, turi apie šimtinę dl-j 
dėsnių ir mažesnių kambarių iri 
keturias ilgas per visą korpusą 
sales, kur tilpsta spaustuve, ir 
iš kurių taip pat galima butų 
padaryti apie šimtinę kamba
rių. Iš to viso ruimo ‘Lietuvos’ 
redakcija užima dabar tik sep
tynis nedidelius kambarius.”

Sulyginkit tą visą su Ameri
kos Lietuvių spaustuvėmis ir 
redakcijomis....

gm

D I R V A

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
Taip kalbėdama, Florina nuvedė ją į 

mažą kambarį, kuriame kurianosi pečius, 
ir pasodino ant minkštos kėdės šalę ugnies. 
Georgette ir Ileba buvo paleistos, ir Flo
rina viena buvo palikta užžiurėti namą.

Kuomet viešnia atsisėdo, Florina tarė 
jai: — Ar neišgertum ko susišildymui?

— Ačiū tomistai, mademoiselle, — ta
rė Kupriuke, jausliai, taip tos merginos 
gerumas ją suminkštino; Kupriuke taipgi 
stebėjosi kaip jos skarmalai nesupykino 

[tos tarnaitės.
— Ačiū tamistai, mademoiselle, vėl 

, — man reikia tik pasilsėt, 
nes aš atėjau iš toji. Jei pavelysi man-----
— Gali ilsėtis kiek tik tau tinka; aš 

esu viena paviljone nuo tada kai išėjo ma-
, — čia Florina atsiduso;

Įvijos Banko direktorius, mini-Į—taigi jauskis kaip namie. Pasitrauk ar- 
3,098 mo banko reikalais.
1,5631 Apie p. Vaitkevičiaus vykimą 

'Amerikon buvo “Dirvai” pra-
2,426 nešta iš kitų šaltinių. Svečias
1,4461 be abejo aplankys nekuriąs žy-

Įmesnes Amerikos Lietuvių ko-
2,433, lonijas.
1.336 j Taipgi atvyko kitas svečias, 

kaip “Tėvynė” pamini, Liudas 
Alseika, kuris šalip savo priva
tinių reikalų prie progos pasi
darbuos ir "Kultūros” Bendro
ves reikalais.

irirowiw

liaudies daina
(B. Vasiliūnas)

Ten gegutėms kukuot linksma
Kad šakelės joms nelinksta,
Liule, liule, liule, liule,
Kad šakelės joms nelinksta.

Toms mergelėms yra gera 
Katros prie pulkelio dera, 
Liule, liule, liule, liule, 
Katros prie pulkelio dera.

Katros iš pulkelio klysta
Vainikėlis greit nuvysta,
Liu’e, liule, liule, liule, 
Vainikėlis greit nuvysta....

Padainavo Katrė Vasiliunienė.

LIETUVOS MOTERS!
Lietuvos moters, atbuskit, 
Senus 'papročius pameskit,

Vietoj šliaužiojus ant kelių,
Laižius skvernus kunigėlių

Geriau stokite į kovą, 
Lai tamsybė ten pražūva!

Kad kaltė ant jus nekristų
Ir Lietuvoj laisvė švistų, 

Vyrams turite padėti ( 
Savo šąli išgelbėti

Nuo tironų, spekuliantų
Ir grobikų jos nelemtų, 

Kurie sėdi jums ant sprando 
Ir tik uždarbi jus gaudo.

Ant ateities jie neboja,
Vyne mirksta, ir puotauja,

O tėvynė varge rūgsta
Ir visos svajonės žūsta....

Argi n’išauš ten saulutė
Ir neatbus mus sesutės?

Ar nepadės broliams savo 
Šalies laisvę kad atgavus?

Ei! atbuskit, moterėlės,
Negyvenkit poterėliais;

Turit rimtai pagalvoti,
Su kunigais nedraugauti,

Ir prie sekančių rinkimų
N’imkit nuo jų patarimų.

Visos tvirtai susijungkit
Ir juos iš valdžios išstumkrt!

Gegutė.

VARGŠU KARALIE
NĖS DUKTĖ”

Įima tikėti ką jis pasako. Šalip to, jis ne
turėtų jokio reikalo-----

— Ar žinai! — pertraukė Florina, lyg 
dvasios pagauta; — aš tik ką atsiminiau 
vieną dalyką. Kuomet jis buvo areštuotas 
toj slaptoj vietoj aš buvau arti jo, ir Ag
rikola tarė man, greitu tonu: “Pasakyk sa 
vo gerai poniai kad jos gerumas man ne
bus neatlygintas, ir mano buvimas toje 
lindynėje nenueis jai be naudos”. Tai vis 
kas ką jis pasakė man, nes buvo vedamas 
laukan. Aš pripažįstu jog tuose žodžiuose 
mačiau tik jo dėkingumą ir troškimą ka
da nors tą dėkingumą mano poniai paro
dyti; bet dabar kada aš sujungiu juos si 
tuo laišku kuri jis tau rašė — tarė Flori- 

užsimąstydama.
— Taip, — atsakė Kupriuke, — tikrai 
kas nors bendro tarp jo tos pasislėpi

mo vietos čionai ir tų svarbių paslapčių ku
rias jis nori tavo poniai arba kuriam iš 
jos šeimynos narių pranešti.

— Ta slapta vieta nebuvo nei lankoms 
nei joje nieko nebuvo laikoma per ilgą lai
ką, — tarė Florina, mąstydama, — Gal 
taigi Agrikola rado joje ką nors svarbaus 
mano poniai.

— Jeigu jo laiškas nebūtų man išro- 
dęs taip verčiantis, aš nebūčiau čia atėjus 
— tarė Kupriuke. — Bučiau palikus jan: 
pačiam atsilankyti kada išeis iš kalėjimo 
kuriame, ačiū vienam geram jo draugui 
jis ilgai nesėdės. Bet, nežinodama ar už
statas bus priimtas šiandien, aš norėjau 
skubiai išpildyti jo prašymą. Geraširdin- 
gumas tavo ponios vertė mane pirmiau jos 
klausime pasidarbuoti.

Kaip visi žmonės kurių geresni instin
ktai būna laikas nuo laiko sujudinami, Flo 
rina jautė pasitenkinimą kur tik ji galėjo 
padaryti ką gero be nubaudimo už tai — 
tai yra jeigu ji nepateko po nuožiūra tų 
kurio ją globojo. Ačiū Kupriukei, ji dabar 
jautė turėsianti progą dideliai pasitarnau
ti savo poniai. Ji žinojo gerai kaip Kuni
gaikštienė de Saint-Dizier neapkentė An- 
driennės, ir jautė kad Agrikolos žinios ko
kias jis turėjo Andriennei pranešti negalės 
būti b? pavojaus jeigu bus išduotos kam 

’kitam, ne pačiai Andriennei. Taigi ji ta
rė labai rimtai: — Klausyk manęs! Aš

nrašė manęs pasakyt jo tėvui kad ateitų i Į tau suteiksiu gerus patarimus kurie, aš 
šiuos namus tuoj kaip tik galima pasakyti I manau, bus naudingi mano vargšei poniai, 
panelei Andriennei kad jis, Agrikola, turi bet kurie bus pavojingi man jeigu tu ne
svarbių dalykų jai pranešti, arba bile ypa-j prisilaikysi mano įsakymų.
tai kurią ji pas jį 'pasiųs, nes jis bijo kad' — Kodėl taip, mademoiselle? — pa- 
kalėjimo viršininkas neperskaitytų jeigu įklausė Kupriuke, pažiurėjus i Floriną su 
jis tą raštu siųs. I didele nuostaba.

— Ką! —- tarė Florina, nusistebėda
ma; — mano poniai Agikola turi kokius 
svarbius pranešimus!

— Taip, mademoiselle, nes iki dabar 
dar Agrikola nežino nelaimės kokia pati
ko panelę Andriennę.

— Tiesa, ją sumišimas užklupo taip 
staiga kad niekas negalėjo 'permatyt iš-j 
kalno, — tarė Floriną, nuleisdama akis.

— Taip turbūt ir buvo, — atsakė Kup- ‘ 
rinkė, — nes kuomet Agrikola pirmu sy-( 
kiu panelę matė, jis parėjo namon užžavė-Į 
tas jos malonumu, švelnumu ir gerumu. i

— Taip ir su kitais kurie tik pažįsta | 
mano ponią, — tarė Florina liūdnai.

— ŠĮ rytą, — tarė Kupriuke, — kuo-j
aš norėjau; Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri- 

“ • ’ i koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš- 

| ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to- 
Ikį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal- 
|ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be Žodyno.

ti ugnies, bus geriau. O, kokios šlapios ta
vo kojos! padėk jas ant šio suolelio.

Širdingas priėmimas iš Florinos pu
sės, jos gražus veidas ir malonus apsiėji
mai, kas buvo ne kaip paprastos patarnau
tojos daro, prievarta sužavėjo Kupriukę, 
kuri, nežiūrint savo skurdo, labai greitai 
perėmė viską kas gražu ir malonu. Pasi
duodama Florinos patraukiančiam apsiėji
mui, siuvėja, paprastai nedrąsi ir jautri, 
jautėsi visai kaip su savo drauge esanti.

— Kokia tamista prielanki, — tarė ji 
dėkingumo tonu; — tamistos gerumas ma
ne net sumaišė

— Aš norėčiau tau daugiau pasitar
nauti negu tik duoti vietos pas pečių. Ta
vo išvaizda yra tokia gera ir žingeidi.

— Mademoiselle, man taip malonu pri
sėsti prie šio pečiaus! —Tarė Kupriuke. 
Bet bijodama kad perilgai neužsisėdėtų ir 
nenusibostų savo geradarei, ji pradėjo: — 
Tikslas mano čia atsilankymo yra šis. Va
kar tamista sakei man kad jaunas vaiki
nas vardu Agrikfthi buvo suimtas šiuose 
namuose.

— Taip, taip, čia. Ir tuo laiku kada 
mano ponia jau buvo gatava jam pagelbėt.

— Aš esu Agrikolos motinos augyti- 
ne,— tarė Kupriuke, biskį -parausdama;' 
— jis atrašė man vakar iš kalėjimo. Jis

Ar atsimenat “Vargšų 
Karalienę”? Taip, dauge
lis atsimenat aprašymą jos 
sunkaus, gražaus, teisingo 
gyvenimo ir laimėjimo.

Dabar neužilgo per “Dir- 
są” pradės eiti antra tos pa
sakos dalis, “VARGŠŲ KA
RALIENĖS DUKTĖ”, 
žingeidesnė, gražesnė, 
traukiantesnė pasaka, 
daugybe gražių, pavojingų, 
gąsdinančių, narsių, liūdnų 
ir kitokių vaizdų.

Atnaujinkit savo prenu
meratas arba kurie skaitot 
“Dirvą” tik pasigriebdami, 
užsirašykit nuolatinai, nes 
gali nepatekti jums vienas- 
kitas numeris, ir pasaka ne
bus pilna ir liks sugadinta.

Nepraleiskit progos ne- 
paskaitę gyvenimą, laimes 
ir vargus kokius pergyveno 
kunigaikštytė Giedrė, — 
“VARGŠU KARALIENĖS 

DUKTĖ”.
Tėmykit “Dirvą”, neužil

go tas aprašymas pasirody

dar 
pa
su

PAJIEŠKOJIMAS
Pajieškau motinos Rozalijos Bud- 

rikienės, po antru vyru Jonikienė. 
Taipgi sesers Onos Budnikaitės ir 
orelio Stasio Budrikio, kurie gyve- 
la Lietuvoje, šiįų viensėdijoje, Ba
takių vals., Tauragės apsk.

Dar pajieškau Amerikoje gyve
nančių, brolio Prano Budrikio, pus
brolio Jono Norbutos, Juozo Gaidau- 
kio, ir Rozalijos Gaidauskaitės.

si kadaise
Ižiu visų 
tpie juos pranešti 
intrąšu:

Koste Bndrikiutė-Danielienė 
143 Deeds Ave. Dayton, O. U.S.A.

(Bus daugiau)

SKAUSMAS 
kepLžmi.

skuta
Valet
Skus-

viena-

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

Ml D Y
B utinai gaukit 

Tikrąjj
Žiūrėkit žodžio 

“Midy”
Parsiduoda viso-

Vaistinėse

met, pagal Agrikolos Įsakymo 
kalbėti su jo tėvu tame reikale, aš jau jo' 
neradau, nes jis irgi didelių nerimavimų 
auka; bet mano pusbrolio laiškas man pa-j 
sinode svarbus, ir kadangi mini panelę An- 
driennę, kuri pasirodė jam tokia gera, aš 
ir atsiskubinau čia.

— Ant nelaimės, kaip jau tu žinai, ma
no ponios čia nėra.

— Bet ar nėra nei vieno iš jos šeiiny-i Katalogo No. 3146. 
uos narių kuriam aš, jei ne pati tai nors D-'
per tamista, galėčiau pasakyti jog Agri-!
kola turi ką nors svarbaus Andriennei pa
sakyti ?

— Keista! — tarė Florina, pagalvoda
ma. Paskui, atsisukdama i siuvėją, dadė- 
jo: — Tu visai nieko nežinai apie tai ką 
jis turi pasakyti?

— Visiškai nieko; bet aš žinau Agri
kolą. Jis yrąjprakiįnųs ir teisingas; ir ga-

. Drūtais apdarais . .. .$10.00 
DABAR $8.00.

Tas pats, gera morokko oda .
DABAR $9.00.

DIRVA
6820 Superior Ave.

811.00

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

$1 iki $25.

Cleveland. Ohio

—Lsiafitrina Pats



DIRVA

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

Užsirašykit dabar

&

v;

Zinosit kas tai yra

Neužmirškit 
pridėti

25c 
persiuntimo 
lėšoms

-PREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSU

PRATĖVIAI?
-KUR JIE GYVENO?
—EG1PTĖNAI?
—NiLIAUS CIVILIZACIJA >
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
—PIRAM1DOS?
-FARAONAI?
-ASYRI JA?
-KAMBYZAS?
-PTOLEMIŲ DINASTIJA?
-ŠUMERAI-AKKAD Al?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGRIS-EUFRATAS ?
-KUNE1FORMOS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
—NINEVA?
—HAMMURABIS?
-CHALDEJAI?
-M AIŽIUS?
-JEHOVA?
—FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI ?
—NEBUKADNEZZARAS ?
-ARI AI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
-PERSAI-MEDAI?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
-KRETA?
-KNOSUS?
-PELASGA1?
-PELCPONEZAS?
-HF’ ENAI-GRAIKAI?
—7 USAS?
-CLYMPAS?
-SOLONAS?
-FORUMAI?
-ATTIKA?
-LYDI JA?
-MARATONO MUŠIS?
-SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI?
-CEZARAI?
—ROMULUS-REMUS?

-PONIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
-ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POMPEJUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
-MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
-ODOAKRAS? , -į
-LONGOBARDA1?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
—POP1EŽIJA?
—KLJOŠTOR1U PRADŽIA?
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?
—KONSTANTINOPOLIS
-MOHAMET AS?
-ALL AH AS?
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
-ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
—CHARLEMAGNAS?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA? 
-BARBAROSSA?
-TAMSIEJI AMŽIAI? 
-GERMANU PRADŽIA? 
-NORSĖNAI-ŠIAURĖN AI ? 
-SLAVAI?
-TOTORIAI?
—KAVALERYSTĖ?
-FEUDALIZMAS?
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINĖS?
-KRYŽEIVIU KARAI?
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS?
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS?
-ŠVENTOJI ŽEMĖ?
-PARAKO IŠRADIMAS? 
—RUSIJOS PAKILIMAS?

-HANZOS MIESTAI?
-RENESANSAS?
-DANTĖ-ALIGHIERI?
-PETR ARCH AS?
-JONAS HUSAS?
-JOANNA ARK?
—MACCHIEVELLI?
-MICHAEL ANGELO?
-JOHANN GUTEMBERG?
-SPAUDOS PRADŽIA?
-MARCO POLO?
—ZIPANGU?
-MONGOLAI?
-MAGELLAN AS?
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
-BUDDIZMAS?
-KONFUCIJUS?
—BRAHMINAI?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
—KALVINIZMAS?
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS?
-PROTESTO NIZM AS ? 
-PRESB YTERI JONAI? 
-AN AB APTISTAI?
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITU ZOKONAS?
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?
-DIDŽIOJI ARMADA?
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA?
-HAPSBURGAI?
-30 METŲ KARAS?
—DŽINGIS KHANAS?
-RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI?
-ROMANOVU PRADŽIA?
-POLTAVOS MUŠIS? 
-HOZENZOLLERN AI ?
—PIGLRIMAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA? 
-WASHINGTON AS?
—DIDĖJI PRANCŪZŲ 

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

. ......................................................................................................................HlilIiilIltiUIIIIIIIIIIH..... ........................................................................................................ HIM

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresų, ir adresuokit
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Iš Lietuvos užsirašydami pasiuskit 
22 litu ir 50c į Lietuvos Kredito Ban
iui Kaune, pasakydami už ką ir kam. 
ir praneškit mums apie užsirašymą 
sau "Žmonijos Istorijos”. Kaip tik 
bus gatava tuoj jums prisiųstai.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS III-ČIO IR IV-TO BER
TAINIO 1925 METŲ ATSKAITA

IV-TO BERTAINIO INEIGOS

Spalių m.:Liepos m.:

III-ČIO BERTAINIO INEIGOS

8 Waukegan, Ill. $39.75 10 So. Boston, Mass. 7.50
8 Rochester, N. Y. 1.40 10 Amsterdam, N. Y. 61.00

20 Cleveland, O. 2.25 10 Waterbury, Conn. 148.75
20 Cambridge, Mass. 6.00 Lapkričio m.:
20 Racine, Wis. 7.00 26 Waukegan, Ill. 3.46
Rugpjūčio m.: 26 Portland, Ore. 8.61

8 Chicago, Ill. 15.14 26 Cleveland, 0. 14.25
8 New Britain, Conn. 3.00 26 Detroit, Mich. 41.41
8 So. Boston, Mass. 1.25 26 Scranton, Pa. 10.50
8 Northampton, Mass. 4.50 26 Burns, Ore. ’2.50
8 Bellmore, N. Y. 1.50 26 Brooklyn, N. Y. 2.00
8 Bremerton, Wash. 3.00 26 So. Boston, Mass. 1.00
8 Youngstown, O. 1.00 Gruodžio m.:
8 Brooklyn, N. Y. 21.50 8 Bailey’s Harbor, Wis. 1.00

14 Worcester, Mass. 24.00 8 So. Boston, Mass. 7.50
14 Akron, Ohio 4.50 8. Haverhill, Mass. 20.05
14 Los Angeles, Cal. 4.00 8 Waukegan, Ill. 15.25 ''
18 Racine, Wis. 12.72 8 Chicago, Ill. 14.75
18 Dayton, 0. 17.50 8 Rockford, Ill. 25.00
Rugsėjo m.: 8 Brooklyn, N. Y. 7.00
8 Dayton, O. 6.60 30 Worcester, Mass. , 14.50
8 Kenosha, Wis. 3.00 30 Brooklyn, N. Y. 10.75
p Stoughton, Mass. 2.75 30 Easthampton, Mass. . 56

Akron, Ohio
So. Manchester, Conn. 
Union City, Conn. 
Pittsburgh, Pa. 
Shenandoah, Pa.
W. Frankfort, Ill.
Akron, 0.
Meriden, Conn.
So. Milwaukee, Wis.
Seattle, Wash.
Seattle, Wash.
Brooklyn, N. Y.

Liepos 8, Liberty bono 
kuponai

Rugp. 5, nuoš. iš banko
Pelno nuo parduoto 

Liberty bono
Nuošimtis einamos

9
9
9
9

12
12

14
20
20
20
30

sąsk.

Viso ineigų

1.06 
, 2.25

.75
1.78

14.00
1.00
2.00

11.77
4.34
1.50
2.00
2.00

42.50
.88

14.47
16.47

$301.23

Viso šį bertaini inėjo $417.34

Ineigų Paskirstymas abiejų
Bertainių:

Metinė
Įstojimo
Už parduotas knygas
Už apdarus
Kuopos sugrąžino

persiuntimo lėšų
Nuošimčiai
Pren. “Kultūros”

Viso inėjo

S

279.00
6.25

17.55
298.75 

knygų
40.40
74.32

2.50

■

$718.77

III ir IV BERTAINIŲ IŠEIGOS:
Liepos 7: Happel and McAvoy už persiuntimą iš Lie

tuvos I tomo “Pas. Istorijos”, “Princ. ir Elg.” ir “Se
novės Europa”, viso 5,000 egzempliorių) $97.77

Čekių išmainymas .10
Liepos 7: V. Sirvydas: štampai siuntinėjimui kuopoms

“Pasaulio Istorijos” 35.90
Liepos 15: K. S. Karpavičius: už redagavimą ir štampas 51.88
Liepos 25: Kultūros B-vei: už paveikslų piešimą I tomo

“Pasaulio Istorijos” 180.00
Liepos 25: J. Gedminas: paskutinis sumokėjimas už

vertimą “Psichologijos Vadovėlis” 100.00
Liepos 25: Kultūros B-vei: už apdarymą “Princas ir El

geta” ir “Senovės Europa”, 3,000 egz. 536.94
Liepos 27: V. Sirvydas: stampos ir ekspresas už knygas 24.87 
Liepos 27: “Dirvai” už popierą laiškams (spaudsintą) 3.83 
Liepos 27: V. Sirvydas del Happel and McAvoy už per

siuntimą trijų skrynių knygų iš Lietuvos 5.40
Liepos 27: Mass. Bonding Co., iždininko apdrauda 5.00
Liepos 27: Dr. Ruth Bernot: iždininko alga ir stampos 27.00 
Liepos 31: V. Sirvydas: sekretoriaus alga, stampos, vir

vės siuntiniams, popiera, vinys, etc. 69.72
Rugp. 14: Kultūros B-vei: prenumerata 2.50
Rugs. 21: Happel and McAvoy už persiuntimą 1,000

egz. I tomo “Pasaulio Istorijos” iš Lietuvos 39.86
Spalių 5: Kultūros B-vei: paskutinis įmokėjimas del II

tomo “Pasaulio Istorijos” 500.00
Spalių 10: Happel and McAvoy: už pasiuntimą 1,000

egz. “Pasaulio Istorijos” į Chicagą $45.76
Lapk. 17: V. Sirvydas: už štampus del nominacijų lai

škų ir knygų siuntinėjimo 16.16
Spalių ir Lapkr. čekių išmainymas .40

Viso išlaidų $1,743.09

Liepos 1 d. 1925. turto buvo $1,960.23
Įplaukė III ir VI bertainį 1925 m. 718.57

Viso . $2,678.80
Išlaidos III ir IV bertainio 1925 m. 1,743.09

Lieka $935.71

Turtas Pasiskirsto Šiaip:
Geležiniame Kapitale (taupymo knygelėj) $408.67
Einamoj sąskaitoj 488.04
Ženklelių 39.00

$935.71
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TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
• (Tąsa iš 'pereito num.)
Tuo pat laiku Anglijoje įvyko minis- 

terių permainos. Vigų vietą užėmė Torai. 
Valstybės sekretoriaus vieta teko Jurgiui 
Kartingui (George Canning). Jis užsimi
nė, kad Anglija mielai paremtų visu savo 
laivynu Amerikos valdžią, jei ši neužgirtų 
Šventosios Sąjungos planų sulig <pietų kon
tinento sukilusiomis kolonijomis. Po to, 
2 d. gruodžio, 1823 m., prezidentas Monro 
(Monroe) pareiškė Kongrese (Jungtinių 
Valstybių Parliamente): “Bent kurios 
aliantų valstybių pasikėsinimą kištis į bent 
kurią Amerikos dalį Jungtinės Valstybės 
skaitys pavojingu taikai ir saugumui da
lyku”, ir jis įspėjo, kad “Jungtinių Valsty
bių valdžia šitokį Šventosios Sąjungos žy
gį skaitys nedraugingu Jungtinėms Vals
tybėms žygiu”. Už kelių savaičių Angli
jos laikraščiai paskelbė “Monroe Doktri
ną”, ir Šventosios Sąjungos nariai turėjo 
pasirinkti, kuriuo keliu eiti.

Meternichas dvejojo. Asmeniniai jis 
gal ir butų rizikavęs užrūstinti Jungtines 
Valstybes (kurios leido, jo armijoms ir lai
vynui visai sunykti po 1812 metų karo tarp 
Anglijos ir Amerikos). Bet Kaningo nu
sistatymas ir betvarkė Europos kontinente 
privertė jį būti atsargesniu. Ekspedicijos 
taip ir neįvyko, ir Pietų Amerika su Mek
sika laimėjo sau nepriklausomybę.

Europos kontinente trukšmas ir su
irutė kilo ii’ ėjo pirmyn dideliu greitumu 
ir smarkumu, šventoji Sąjunga pasiuntė 
Prancūzijos kariuomenes Spanijon taikos 
daboti 1820 metais. Austrijos kariumenė 
buvo naudojama tais pačiais tikslais Ita
lijoje, kai “Karbonarai” (Carbonari — 
slapta anglininko Burnerso draugija) iš
kėlė propagandą už suvienytą Italiją ir su
kėlė revoliuciją prieš nepakenčiamą Nea
polio Ferdinando valdžią.

Iš Rusijos taip jau buvo žinių, kad 
Aleksandro mirtis buvo lyg ženklas suki
limui Petrapilėje, — iš tikrųjų čia buvo 
trumpas ir kruvinas Dekabristų (nuo žo
džio “Dekabr”, Gruodis, nes sukilimas bu
vo gruodžio mėnesį) sukilimas, užsibaigęs 
tuo, kad buvo pakarta daug gerų patriotų, 
kurie, pasibjaurėję paskutiniųjų Aleksan
dro viešpatavimo metų įvyriais, geidė su
teikti Rusijai konstitucinę valdžios formą.

Meternichas tuo tarpu 'bandė užtik
rinti sau nuolatinę kitų Europos valstybių 
paramą ir tuo tikslu buvo surengęs visą ei
lę konferencijų Ekslašapelėj (Aix-la-Cha- 
pelle), Tropave (Troppau), Laibache ir 
Veronoje. Įvairių valstybių atstovai ke
liaudavo į tuos resortus, kur Austrijos 
premjeras buvo pamėgęs ilsėtis vasaros 
metu. Jie vis žadėjo daryti ką tik galėda
mi, kad nuslopinus sukilimus, bet nei vie
nas jų nemanė, kad tai gali pasisekti. Žmo
nių upas jau buvo žiaurus ir nesuvaldo
mas, ir Prancūzijos karaliaus padėtis bu
vo nepakenčiama.

Bet tikrasis sumišimas iškilo Balka
nuose, provartyje į Vakarų Europą, ku
riuo įvairus Europos užpuolikai ateidavo 
iš rytų nuo pat neatmenamų laikų. Pir
mutinis sukilimas buvo Moldavijoje, seno
vės Romos Dakijos provincijoje, kuri at
skilo nuo imperijos trečiame amžiuje. Nuo 
to laiko ji buvo lyg ir pražuvus šalis (kaip 
ir senovės Atlantida), — gyventojai vis 
kalbėjo sena Romėnų kalba, patys save 
vadino Romėnais ir savo kraštą Rumanija. 
Šičia 1821 metais, jaunas Graikas, kuni
gaikštis Aleksandras Ypsilanti, pradėjo 
sukilimą prieš Turkus. Jis užtikrino savo 
šalininkus, kad Rusija jiems pagelbėsianti. 
Bet greiti Meternicho kurjerai, bematant, 
vyko Petrapilėn, ir caras, Austrijos “tai
kos ir pastovumo” argumentais įti'krintas, 
atsisakė Ypsilantui pagelbėti. Ypsilanti

turėjo pabėgti į Austriją, kur per septynis 
metus išsėdėjo kalėjime.

Tais pačiais 1821 metais ir Graikijoje 
prasidėjo trukšmas. Nuo pat 1815 metų 
slapta Graikų patriotų draugija rengė dir
vą sukilimui. Neilgai telaukdami, jie iš
kėlė nepriklausomybės vėliavą Morejoje 
(Morea, senovės Peloponezas) ir išvijo 
Turkų garnizonus. Turkai, žinoma, atsa
kė tuo pačiu budu. Jie suėmė Konstanti
nopolyje Graikų Patriarchą, kuri Graikai 
ir Rusai skaitė savo bažnyčių galva, ir Ve
lykų dieną, 1821 m., pakorė jį kartu su vi
su buriu vyskupų. Graikai už tai išskerdė 
visus Mohamedonus Morejos sostinėje Tri- 
policoje; Turkai atsimokėjo tuo, kad už
puolė salą Kios (Chios), kur išžudė 26.000 
Krikščionių ir pardavė 45.000 žmonių ver- 
gijon i Aziją ir Aigiptą.

Po to Graikai kreipėsi į Europos vals
tybes, prašydami pagalbos, bet Meterni
chas atsakė, kad “jie patys gali sau tepti 
ratus” (jis is carui buvo pasakęs, kad “su
kilimas privalo pats savaime sudegti užu 
civilizacijos prieblandų”), ir liuosnoriams, 
norėjusiems eiti pagalbon patriotams Ele- 
nams, buvo griežtai uždrausta pereiti sie
ną. Graikų padėtis atrodė beviltinga. 
Turkijos vėliava vėl plevėsavo senovės Atė
nų tvirtovėje Akropolyje. Aigipto armi
ja numalšino sukilimą “turkiškai”; Meter
nichas sekė visa tai dideliu susidomėjimu, 
laukdamas tos dienos, kai šis pasikėsini
mas “prieš Europos taiką” bus tik istori
jos dalyku.

Ir dar kartą Anglija pakliudė jo pla
nams.. Didžiausi Anglijos garbė yra ne jos 
didžiulėse kolonijose, ne jos turtuose ir 
laivyne, bet jos šiaip sau eilinių piliečių 
didvyriškume ir nepriklausomybėje. An
glas klauso įstatymų ir pildo juos, nes jis 
žino, kad pagerbimas kitų žmonių teisiu į 
pažymi skirtumą tarp, leiskime sau, šuns j 
budos ir civilizuotų žmonių draugijos. Bet 
jis nepripažysta kitiems teisės kištis į jo 
minties laisvę. Jei jo kraštas daro ką nors, 
kas, jo nuomone, nėra teisinga, jis pakils 
ir pasakys tai, ir valdžia, į kurią jis nu
kreips savo puolimą, pagerbs jį ir saugos 
jį nuo gaujos, kuri šiandien, kaip ir Sokra
to laikais, dažnai nori sunaikinti tuos, kas 
yra aukštesnis už jas savo drąsa ir protu. 
Nebuvo pasaulyje tokios geros bylos, nors 
ji butų buvus nepopularė ir tolima, kurios 
karštų rėmėjų tarpe nebūtų 'buvę Anglų. 
Anglų žmonių masės nėra kitokios už kitų 
kraštų mases. Jos žiuri savo kasdienių rei
kalų ir neturi laiko nepraktiškiems žais
lams. Bet jiet aukštai pagerbia savo kai
myną, kurs, metęs visa Į šalį, eina kariau
ti kur nors už Azijos ar Afrikos žmones; 
tokiam didvyriui žuvus, jie viešai su pa
galba laidoja jį ir kartoja jo vardą savo 
vaikams, kaipo gražų drąsos ir teisingumo 
pavyzdį.

Net ir Šventosios Sąjungos šnipai ne
galėjo įveikti šitos gražios tautinės ypaty
bės. 1824 m. lordas Baironas (Lord By
ron), turtingas jaunas Anglas poetas, ku
rio kuriniais gėrėjosi visa Europa, leidosi 
savo sielių valtyje į juras, su pagalba Grai
kams. Už trijų mėnesių pasklido garsas, 
kad tas jaunas didvyris mirė Misolonėje 
(Missologhi), paskutinėje Gaikrų tvirtovė
je. Jo mirtis labai paveikė į žmonių vaiz
duotę. Visuose kraštuose pradėjo kurtis 
draugijos, kad pagelbėjus Graikams. Se
nas Amerikos Revoliucijos vyras Lafaje- 
tas (Lafayette) jėškojo Prancūzijoje pa- 
gclbininkų Graikams. Bavarijos karalius 
pasiuntė Graikijon šimtus savo karininkų. 
Iš visur ėjo pinigai ir produktai badaujan
tiems Misolonės didvyriams.

JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

■ -------- :m
LIAUDIES DAINA

(J. Gogelis) 
žalia žolelė 
Prie lygumėlės, 
Slauna panelė 
Prie motinėlės. 
Užtiks šąlnele 
Po aržuolėliu, 
Ateis bernelis 
Kalbins panelę. 
—Ai tu, berneli, 
Balamuitėli, 
Kalbink tėveli 
Ir motinėlę 
Ar duos dukrelę, 
Ar skirs dalelę, 
žalus margelius, 
Bėrus žirgelius. 
—žali margeliai 
Vienai dienelei, 
Bėri žirgeliai 
Vienam meteliui, 
žalus margelius 
Parvarinėsiu, 
Bėrus žirgelius 
Pervažinėsiu, 
O panaitėlę 
Visad turėsiu.

- S

.MYLIU
Myliu aš savo šalį 
Kur gyvybę gavau, 
Linkiu jai šviesią dalį, 
Nors mažai ten buvau.

Jaunystėj ją apleidau, 
Bet vistiek ją myliu, 
žinias apie ją gaudau, 
Nelaimėj jos verkiu. 

Ten budavoju pili 
Ateities jai šviesios, 
Ten viltis yra gili 
Kad laisvė viešpataus! 6 -

Kas rytas laiško laukiu 
Iš šalelės vargu, 
Matutės dainą traukiu 
Kad nebūt taip ilgu. 

Kiekvieną vakarėli 
Į padangę žvelgiu, 
Iš širdies poterėlį 
Už tėvynę siunčiu 

Kad prie susipratimo 
Mus broliai prieitų, 
Visi drauge, išvieno 
Del tėvynės dirbtų; 

Kad meilė ten žydėtų, 
Pavydas pranyktų, 
Kad Vilnių jie atgautų, 
Vienybėj gyventų.

Mylėkime tą šalį. 
Nes ji Matutė mus, 
Skirkim jai gausią dalį. 
O skurdas ten pražus. 

Petronėle M.

Mokslo stengkimes įgyti, 
Imkime raštus skaityti.
Mokslą sunku yr’ įgyti 
Jei nenori kas skaityti. 
Kuziriavę mes paliaukim, 
Tik prie mokslo noriai traukini!

A. K. M.

Mergelės Malda po Kalėdų
Nuėjus j bažnyčią, atsiklau

pia ant nuogų kelių ir susiėmus 
rankutes, pakėlus akeles mel
džiasi: Viešpatie! koks Tu ge
ras, koks Tu mielaširding'as! 
Tikrai žinau kad Tu man ne
pagailėsi vyrr....

Išsiėmus rožančiaus kryželį 
pabučiuoja: Bučiuoju Tau ko
jas, rankas, visur, už tai kad 
Tu esi begalo mielaširdingaš.

Pabučiuoja aslą is linksma 
išeina iš bažnyčios, nes jau tik
ra kad Gavėnioj ne viena vo- 
liosis lovoj.

Malda po Užgavėnių
Mergelė bažnyčioje stovi ir 

dairos: Dieve, kaip Tu man 
taip ir aš Tau. Veltui skelbie
si mielaširdingiausiu, o gailie
si duoti ir to niekniekio — vy
ro....... Ir vėl kęsk visus me
tus.

Ir išeidama iš bažnyčios py
ko kad kentėti nusibodo.

P. Kriukelis.

Lietuvis Rygoje
■Lietuvis prie fabriko tfartų: 

Ponuli, gal reikalinga darbinin
ko?

Latvis sargas: Kuo gribi?
Lietuvis: A, ponuliuk! tai čia 

grybų fabrikas? tai aš norė
čiau prie grybų darbą gauti.

P. Kriukelis.

gm . .-iySgSr.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve šeimininke 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.

Gaminimo Receptas
Moteries valgių gaminimo gabu

mai pažįstama iš to kokius pyragus 
ji moka padaryti. Gera šeimininkė 
žino kad padarymui pyrago tinka
mai turi prisilaikyti nurodymų. Aš 
rekomenduoju sekantį receptų, ka
dangi jis yra tekis ką reikia atsar
giai gaminti. Sekantį sykį kada no
rėsit liepti pyragą (keksą), paban
dykit šį receptą. Nusistebėsit.

Jelly Spice Pyragas (Cake)

2 puodukai evaporated pieno
1 puodukas jelly (vynuogių kon

servo arba kurantų košelės)
1 puodukas cukraus
Vj puoduko sviesto
3 kiaušiniai
2 šaukštai koko
1 puodukas razinku
] puodukas riešutu (kapotu)
Miltai
Vz pjaustytų (shredded) kokonutų
3 šaukštukai sodos
Gvazdikų, Cinamonų. Allspice, Va

niles, po šaukštelio kožno
Sutarpyk sviestą ir cukrų, dadėk 

gerai išplaktus kiaušinius. Paskui 
dadėk pieną su ištarpyta jame soda, 
paskui kokonutus, riešutus ir vaisių 
košelę. turėk krūvon sumaišytus ko-i 
ko, miltus ir prieskonius, sudek juos I 
i pirmą mišinį ir paskiausia sudek 
razinkas biski apm lituotas. Kepk 
gerai sviestuotame ir miltuotame in
de. Karštis turi būti vidutinis.

Virtuvės Patarimai
Grietinė geriau plaksis jeigu pir

miau sudėsi prieskonius. .
Kad be lukštų verdamas kiaušinis 

(poached) neišleistų trynio, Įmaišyk 
į vandenį šaukštuką acto.

Geriausia konservuotus asparagus 
išimt: per apačią, nes bus lengviau 
juos išimti ir nenuluš galiukai.

Naminiai Pasigelbėjiniai
Išvengimui nubryžiavimo skalbi

nių kada mėlynuoji, įmaišyk į mė
lyną vandenį šaukštą kepamos sodos.

Jeigu klijai sukietėja, užpilk ant 
jų biski acto ir jie suminkštės į ke
lias dienas.

Kuomet šveiti pečių, dadėk į vaksą 
šaukštuką durno miltų. Nuo to il
giau vaksas ant pečiaus laikysis ir 
labiau žibės.

Grožės Patarimai

Mes visi užvydim vyrui arba mo
teriai ųkrių oda švari, švelni, .šva
rioj odoj yra sveikata ir gera išvai
zda, kuomet dėmėta oda sugadina 
viską nors kitaip ypata butų ir pa
traukianti Pučkams yra daug prie
žasčių, bet svarbiausia tai užkietė
jimas vidurių. Vcngk tos ligos iš
dirbant reguliarius papročius mank
štymosi ir valgio. Mankštymosi rū
šis priklauso nuo to kokį užsiėmimą 
turi per dieną. Jeigu galima vaikš
čiok arba užsiimk sportu lauke. Jei 
to negalima priprask mankštintis ry
te ir vakare. Pasisekimo paslaptis 
guli reguliariškumc. Apsisprendi
mas mankštintis arba ne priklauso 
nuo musų pačių ir tankiai buna sun
ku prisiversti save daryti ką nors 
ypač jeigu esi mieguistas.

Ypatiška Sveikata

Tikriausias sveikatos maistas yra 
tokis kuris palaiko mus tvarkoj kas
dieniniam darbui be naudojimo pi
lių. Daugelis žmonių verčiau imasi 
pilių negu pasirūpina pasirinkti tik
rą maistą kuris reguliuotų jų kūną 
ir palaikytų sveiką. Pilni naudoji
mas yra tinginio pasitenkinimas, ka
dangi paprastai tik apsnūdę fcmončs 
ir negyvi kenčia nuo vidurių užkie
tėjimo. Vidurių užkietėjimas paei
na del susivėlimo žarnose netinkamo 
maisto, neturinčio siūlų ir rupumo, 
bei stokos mankštymosi. Paprastai ■ 
visos tos priežastis yra kaltos — 
ir vietoj mankštintis, tinkamai val
gyt ir įvest reguliariškumą, mes 
imame piles!
SEKANČIUS P’.n'" 
skoniu geriausiam šviežiam pienui. 
Kavai jis neturi sau lygaus. Pra
šyk savo krautuvninko duoti Bor
den’ Evaporated Pieną kada kitu

MES REKOMENDUOJAME
Mes rekomenduojame Borden’s 

Evaporated Pieną kadangi jis yra 
patogiausias, tyriausias ir ekonomiš
kiausias iš visų pieno formų. Viri-į ixativuiwu . 
mo ir kepimo tikslams jis yra lygus j sykiu pirksit savo groserius.

IMKIM IK SKAITYKIM!
Mieli broliai ir seselės, 
Lietuvos šalies žmoneliai, 
Musų tauta laisvę mato, 
Ateitį sau šviesią stato....
Visos tautos į mus žiuri, 
Šviesias viltis jos sau turi 
Jogei mes jau nevergausim 
Ir ašaroję paliausim.
Todėl, broliai, mes pabuskim 
Ir darbuotis tuoj sukruskim,

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expclleriu
Kai lik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šį garsu naminį 
pagclbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

fTadTrichter & CO. 
'Berry & South 5th Sts.

"N Brooklyn, N. Y.

(Bus daugiau)

Bandyk Borden’s Evaporated 
Pieną Sekančiam Savo

Receptui Kuris Reikalauja
Pieno ar Grietinės

Kiekviena šeimininke žino pieno vertę virime ar
ba kepime namie. Bet, yra skirtingu rusiu pie
no kaip yra skirtingu rusiu kiaušiniu ir sūrią. 
Taipgi, nėra kito tokio pieno kaip Borden’s Eva
porated Pienus, kadangi jis yra visiškai tyras, 
šviežias pienas su palikta jame Smetona. Jis 
buna geros ilgai ir ncapribolai neatidengtoj de-
žej. Jis nekainuoja daugiau negu kili.

Dabar, persitikrink pati. Sekantį sykį kai jums 
reiks pieno pirkit dėžę Borden’s Evaporated Pie
no pas savo groserninkti. Padarykit savo mėgia
ma valgį su juo. Mes esam tikri jog sutiksit su 
mumis kad nėra kito tokio pieno kaip Borden’s 
Evaporated pienas.

KUPONAS
Duona Saldainiai Mėsa Pudingai 
Košeles Sosai žuvis Pajai Sriubos

Vardus ------------------ -------------------(3)

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

THE BORDES COMPANY
EDRDZN BUILDING, NEW YORK

ffK.-.VXTi-Tri.'yV? ;c- -c:-^-T-r-rr-r.T-7

kepta mėlyna 
žuvis

% puoduko Borden's Eva
porated Pieno atmiešto su 
% puoduko vandens.

Vidutinio didumo mėlyna 
žuvis.

1 mažas svogūnas, supjau
stytas.

1 šaukštas petruškų, sumai
šytų su % šaukšto bab- 
kavų lapelių.

1 lemenąs, supjaustytas. 
Druskos ir pipirų.

Tešla iš duonos trupinių, 
sumaišytų su čiobreliu, dru
ska, pipirais, tarpytu svie
stu ir sudrėkinta su biskiu 
Evaporated Pieno. Nuvalyk 
ir išdžiovink žuvį, apibars
tyk iš vidaus ir lauko su 
druska ir pipirais, prikimšk 
tešla, išvoliok gerai miltuo
se. Padek ant kVpšuvo, api
barstyk cibuliais ir Petraš
komis. Įpilk pieno į Keptu
vą, dadėk babkinių lapų ir 
kepk pečiuje kol žuvis pa
ruduos. Duok i stalą su 
sumaltomis Petraškomis ir
pjaustytu lemonu.

ATMINKIT
Bcrden's Evaporated Pienas 
yra dusj k riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot »usę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jį kaip 
paprastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ta smteenos, naudokit tiek 
Borden's Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

DYKAI
100,900 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tu ; su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgiu,, su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.
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A CAUSE WITH 
CLAIM

Someone has written 

A j man cannot serve two masters” 
! may not be applied.
! Notwithstanding these facts 

that J here are'still a great many 
“there is nothing new under Į " ho seem incredulous, who
the sun”, consequently neither! persist in abandoning the Lan
are these words contained inl"'llfl"<!: "'h° seem undesirous ot 
this article new. They are mere- associating with those of the 
ly the result of deep thought. ■samc origin; who care not for 
careful study, practical expe-|lhe political, economical or so- 
rience and some foresight. c'al life; who have no Lithua- 

Effort upon effort has been man spirit: in a word, who de
made to hold our boys together *-es^ being considered Lithua- 
—1 mean the American bornin*ans- Is it shame that prompts 
especially. Various clubs, so- 'hem to this? V hat is there 
c.ieties, organizations have been ashamed ot . Let them 
formed in order to accomplish hito Lithuania s history— 
this. To some extent success jillto the territorial country it- 
has been attained, nevertheless, s°h '* consider hei heroes and 
neither fully nor universally. nlen °t renown, consider their 
There is a pressing need of an accomplishments and through 
organization which would be them Lithuania’s accomplish- 
far-reacliing and would have ments then it they find any- 
for its object something tan- thi”K worthy of condemnation 
gible, something purposeful. them speak I I am fully 
something beneficial to all. And conv.nced, and I have the vast 
at the same time have the ten- majority with me. Lithuani- 
dency of holding our present ans an(' t^le men °* other na- 
rising generation and fostering1 Lons tamiliai with the country, 
in their hearts interest and ulat ‘s impossibility either to 
greater love for Lithuania. condemn or not to be proud ot 

For over fifty years have the a nation.
Lithuanians been living in the, Ignorance, therefore, must 
United States. They have in-|'10 t',e cause why Lithuania is 
creased in numbers, in wealth I n°t appreciated as it should be! 
and in education; they continue ^thei leasons there may be. 
to do so. American born Lith-. howev-er, I will not linger on 
uanians—well educated men.' generalities but will come to 
professionals, doctors, lawyers. Li1*' point.
experts in various lines, can be! T he organization for which 
found in every city. Men we j there is such a crying need to 
may well be proud of and men ! counteract un-Lithuanianism 
who are proud of the name lan<:l about which I mentioned 
“Lithuanian”. These have not! above has already found its 
forgotten their birthright ; but birth in the iLthuanian-Amer- 
there are others, both in the į Kan Chamber ot Commerce, 
educated class and the growing' Already it has gained firm foot
element. who seem to be igno-I hold in Boston, Mass., where it 
rant or do not understand, the; originated; from whence has 
significance of their origin. I sounded the tocsin and where it 

A great deal has been said'is doing much unlooked-for and 
and written on this subject. Ii I undreamed-of good. Brooklyn, 
has been discussed and argued N. 11 orccster, Mass., Det- 
about for a good many vearslroit, Mich.. Chicago, Ill., have 
and from these discussions and į their branches and other cities 
arguments proofs have flown, are striving to follow the good 
that adherency to ancestry does i example. This organization has 
not mean unfaithfulness to cit- had the heartiest approval of 
izenship and patriotism; that the newspapers, not only Lithu- 
the proverbial expression “ a anian but American, as well as

UNCLE WIGGILT“TRICKS

the approval and cooperation of 
learned men and scholars.

(To be continued)

China! Laiko Svetimtau
čius Apsaugai nuo 

Atakų Miesto
Pekinas. — Honan provinci

joj China! kareiviai laiko 28 
svetimšalius užstatui ir apsau
gai nuo generolo Fu atakų Si-, 
nyangchow miesto. Daugiausia 
tų imtiniu yra Amerikonai. I

Generolas Fu nori išgabenti 
svetimšalius į Hankow, bet 
miesto valdytojai jų neišleidžia.

EKSTRA! EKSTRA!
f Teko patirti kad Suvienytų
1 Valstijų armijos Saržentas Le

vitt. ėampionas Amerikos ir
lando miesto tarybos posėdyje 't.ni>lijos kariumenių. kuris da- 
John Sulzman padavė rezoliuci- ')al važinė ja po Ohio valstiją 
ją norėdamas kad taryba ją!sn rištinėmis, nori išbandyt ar 
priimtų ir tuomi pareikštu jog Požėla toks drūtas kaip jis iš- 
miesto taryba yra už pakeiti- rodo, ir sutinka imtis bile kur 
mą prohibicijos įstatymo ir T“' Požėla sutiks.
legalizavimą naudojimo lengvo^ Saržentas Levitt yra suvirs 
alaus ir vyno. Po ilgų ginčų 200 svarų, ir yra Detroito tvir- 
rezoliucija prisiėjo atidėti iki fovės saržentu.
kito susirinkimo. (~.ja telpantis paveikslas paro-

(į0 <ųarįen(.j Levitt su jo laimė- 
Municipal banko viršininkai.

Sol Peskind. Ben Karp ir M. 
A. Vinson, apeliacijų teisme 
pralaimėjo ir turi eiti kalėji
mai! už įvairius prasižengimus, 
kurie privedė tą milžinišką įs
taigą prie bankroto. Lietuviai 
ir po šiai dienai dūsauja ar at
gaus kada savo padėtus šimtus 
ir tūkstančius i tą banką.

Beprotis Nužudė Moterį
Flint. Mich. — Vienas pus

protis. kuris paliudsuotas iš 
Clevelando (Newburg) beprot
namio dėlto kad jame buvo ma-| 
žai vietos kitiems, brutaliai nu
žudė čia viena moterį. Jis yra 
76 metų amžiaus. Iš beprotna-į 
mio buvo paleistas nors buvo 
perspėjama kad jis yra neišgy
domai sumišęs.

V. J. PUGHERIS Į
LIETUVIS ADVOKATAS Į

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Į VIETINĖS ŽINIOS
v v no. Clove

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
į baipęs Teisių Mokyklų Cumber- 
I land Universitete, darbuojas su 
Į Teisiu Ofisu advokato

C. D. AINGER
Į 307 WILLIAMSON BLDG.
i kur su visais teisių reikalais 
I Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
!I Rusa: draugai kreipdamiesi tu- 
u| rėš teisingą patarnavimą.
V nuuniuiHiiuiiiri.iniiiiiiiiunn*.iiuui'ioi'ninuiiiuouiHitnmtmmBauKRocky River krante. 100 pėdu 

aukščio, nuslydo automobilis su 
dviem žmonėm. Automobilis Sanitariškos Lietaus
sudužo, o pasažieriai dar pus- MAUDYNĖS 25c. 
gyviai paimti į ligonbutį. '921 St. Clair, arti E. 9th St.

Murine Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

ros, Svei- 
>s, Puikios Akįs 
'ra Puikiausia Dovana.

Murine Valo, Palengvina, At- 
ivina ir Nepavojingas.

.Jis jums patiks.
elė “Akių Užžiura” arba 

“Akių Grožė” Dykai.

šitaip Turėtų Būti Suvesta Sujungi
mai Elektros Vielų Patogiai ir 

Vaikščiojimą S u t a u p a n č i a i 
Skalbyklai

A—Lubose vieta- prijungimui skal
biamos mašinos; ta viela turi turėti

AR JUSU SKALBYK
LOJ ELEKTRA SU

VESTA ŠITAIP?

Wiring suggestions for
MODERN ELECTRICAL LAUNDRY

VIELAS PATOGIAI
Nuo Kurių Galėtumėt Prisivesti Elek

trą Šviesai ir Kitiems Reikalams
Galit turėt visą patogumą savo skalbykloj 
jeigu, turėsit įvesta atsakantį skaitlių elek
tros sujungimui vietų, kad butu galima at
sakančiai jomis pasinaudoti vartojant viso
kias elektriškas namu darbus atliekančias 
mašinas. Pašaukus elektrišką kontrakto- 
rių jis greitai idės kiek tik reikalausit nau
jų sujungimo vietų.
Taipgi jūsų namuose kiekviename kamba
ryje privalo būti mažiausia tris patogiose 
vielose įdėti sujungimai.
Jeigu jus prisiųsit kaip nors išbraižytą pla
ną ar piešinį savo kambario arba namo i 
Thč Electrical League of Cleveland, jos eks
pertai praneš jums kaip patogiausia sode
li naujus sujungimus, ir už tą patarimą ne
reikalaus iš jūsų nieko.

Tho
ELECTRICAL LEAGUE 

of Cleveland
............ ■ ri ir-on , r n • TTnml ugninius . '*rT—!—n

Bailinki. vaikš'ai jimą sutaupanti skalbykla turi turė
ti lubrsn suf.mgimi skalbiamai mašinai, šonini sujungi
mą šieno; coliai aukščio nuo grindų del džiovinamos 
rnašin*..-, šonini sienoj sujuinrinui 3(1 coliai nuo žemės del 
prosijames mašinos, ir šonini sienoj sujungimų 60 colių 
aukščio, pritaisyta su kombinuotu svičium, del rankinio 
proso, 'l ie turi būti šalip reikalingų šviesos sujungimų.

I

I
i

I

I

ttiis armijos čampionato diržais < Staučių dolarių vertės.
— patėmykit, jis vieną diržą Jeigu Požėla sutinka su šiuo 
laiko rankoj, kitu apsijuosęs. į saržentu ristis apie tą laiką ka- 

Jis nesenai pragarsėjo visoj da važiuos i Akroną. prašomas 
Amerikoj ir Anglijoj kaipo į atsiliepti.
tvirčiausias kareivis ir laimėjo Clevelando Sportininkų
diržus su deimantais, kelių tuk-j Ratelio Narys.

trečdaliai Clevelando gy
ventoju žiuri i ateiti su 

viltimi Įsigijimo savo nuosavo

Jeigu jus esat vieni iš. tokių, 
ar dėirot ką ners toje linkmė
je? Svajonės arba budavoji- 
mas palocių ore nepastatys 
namo gyvenimui.

ištraukiamų arba užsukamų svirių, 
kadangi ne viso: skalbiamos maši
nos turi užsukamus svirius.

B—Lubų viela šviesai turi Imti su 
patraukiamu šniūreliu uždegimui ir 
porcelinis gobturas kuriame tilptų 
120-watt lempa apšvietimui visų da
lykų kuriuos naudoji.

C—Kita vieta lubose su porceliniu 
gobtv.ru ir 100-\vatt lempa apšvieti
mui prosijamos lentos ir abelnal ap
švietimui kambario.

D—Vieta prisijungimui elektriško 
džiovintojo, tris pėdos viršuje grin
dų. Vietos reikia del džiovintojo su 
sukamais sukabinimais 20 oelių, au
kščio 75 colių.•

E—Kita vieta lubose su patraukia
mu šniūreliu Ir porceliniu gobturu su 
107-watt lempa apšvietimui prosija
mos mašinos.

F—Vieta sujungimui elektriškos 
prosijamos mašinos S pėdos viršuje 
grindų. Vietos reikalinga prosijimo 
mašinai 24 coliai per 60 colių.

G—Patogus sujungimas 20 colių 
aukščio su .kombinuotu svičium, su
jungiamu su rankinio proso viela ir 
atsarginiu žiburiu parodymui kada 
prosas kaista ir kada ne.

[I—Švitins ir raudona atsarginė 
lemputė, kuri turi būti už durų prie 
skalbyklos kambario. Vienas sviėius 
kuris kontroliuoja visus lubu žibu
rius, ir atsarginė lemputė kuri paro
dys ar šviesos skalbykloje paliktos 
ar užgesintos.

Rudavojimuisi arba pirkimui 
namo reikalinga tam tikros 
sumos gatavų pinigų. Tau
pymas pinigų šiame banke 
pagelbės jums ją susidėti.

Incorporated I&'IS

in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus Į taupymų banką

2'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!h'iiiiiiii;iiiiiiniiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii:’.' 
= Prospect 2420 Central 1766 =

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
Š Gsnerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- =
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
= 3400 St. Clair Avenue | Cleveland, Ohio. =

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa* tikrų Specialists, e ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
aiklausinės kokia liga sargi tr kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad JU 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tįkros ligea. 
Mano aparatas Radio-Scope-Iiaggi-X- 
Spindulhi Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi} ligos prfeiaBt, 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusim : 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijiino 1

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

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

ANTROS GRINDYS, KAUBRIUS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 4 Ud 8 raktam.

Nedildieniais aus 18 fld L

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

Pažymėtos Knygos 
Atiduodama už pusę Kainos

(Išskyrus TEATRALIŠKAS ir DIDŽIUOSIUS LALIO ŽODYNUS. TEATRat ia,,.
T! DALIMAI, ir jų kaina bus specialiai pagarsinta “Dirvoje”. Nekurios knygos bus d 1 YĘIKALAI BUS PILNA KAINA, ŽODYNAI ATPIGIN- 

.... .v v . r negu Puse kainos, — ir jos bus paskirai pagarsintos.)
Pasirinkit visokias knygas kokias tik norėjot senai Įsigyti, — iš mažojo ir didžiojo “D* >»
nigais siųskit savo užsakymus arba reikalaukit C. D. O. (apmokėsit kada knygO5 lrv.Os ’ Knygyno katalogų, — musų ir svetimos laidos, ir su. pi

ts pristatytos Į namus), ir turėsit knygų kokių tik jus trokštat.

6820 Superior AveDirvos” Knygynas
H 3[ ][ ][

Cleveland, Ohio
^llllllllllllllllllllilliiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiliiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiliillllliiilllilliuillllilillll^  I randasi gera dirva kortomis lo- 

Pažangieji kai- 
praleido laiką 
Koveliai prie 
Laikas susi- 

Kurmis.

|PO LIETUVĄ
! PASIDAIRIUS

šti iš pinigų.
mai per Kalėdas 
prie skaitymo, o 
kortų ir barnių, 
prasti.

netikrų Suv. Valstijų dol^~ 
notų $5, $10. $20 ir $100. “r >>

ROKIŠKIS 
stoties gražiame beržy-

]E K
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KLEBONAS Už GASPADINŲ 
TEISME

NUBAUDIMAS GIMNA
ZISTO

LIETUVOS PILIEČIAI EINA
BIEDNYN

Paminėj imui besibaigiančių 
1925 metų, Rokiškio apskrities 
viršininkas prieš pat Kalėdas 
administrativiu keliu nubaudė 
aštuntos klasės mokinį M. 50 
litų už pasikalbėjimą’ su Obe
lių kaimo ūkininkais apie val
stybės tvarkymąsi ir valdinin- 

■ kits.
Priežastis nubaudimui rasta 

štai kame: gimnazijų vasaros 
atostogų metu, esant mokiniam 
kairauosę, kaip paprastai šven
tadieniais susirenka jaunimas 
pasišokti. Pandėlio vals., Obe
lių kaimo jaunimas rugp. 16 d. 
susirinko pas ūkininką X ir prie 
to dar ir senesnių susieita sa
vais reikalais papleputauti; at
silankė ir mokinis M. Prasidė
jo ginčai ir pasikalbėjimai, ku
riuose aktiviai dalyvavo ir mo
kinis M. Buvę tame susirinki
me Ateitininkai bandė apginti 
klebonijos vedamą tvarką šaly
je, bet tas jiems nevyko, ir jie 
pradėjo šaukti: “jis komunis
tas, bolševikas, socialistas” ir 
tt. Vienok susirinkusieji nutil
dė Ateitininkus ir pasikalbėji
mas tęsėsi toliau. Nieko nelai
mėję, Ateitininkai įskundė mo
kinį M. policijai kaipo laikiusį 
mitingą be leidimo; policija šį 
reikalą perdavė apskrities vir
šininkui Draugeliui, kuris mo
kinį nubaudė 50 litų. “L.ž.”

teisėjas 
klebono 
laikraš- 

redakto-

Tauragė. — Taikos 
nagrinėjo bylą Gaurės 
Kini. šleinio su vietos 
čio “žemaičių Balso”
rium. Pavasarį “Ž. Balse” bu
vo tilpus korespondencija iš 
Gaurės kad klebono gaspadinė 
mokytojauja klebono užlaiko
mo j privatinėj mokykloj, kad 
toj mokykloj mokiniai mažai 
išmoksta, neturi mažiausio su
pratimo apie mandagumą.

Teisme klebonas tai tvirtino 
esant netiesa. Teisėjas klebo
nui pasakė: Tamistai turiu pa
stebėti kad korespondencijoj, 
jei ir šmeižiama, tai mokytoja, 
o prie ko tamista?

Klebonas įpykęs atsakė: Pa
nic, aš užlaikau mokyklą, mo
ku mokytojai algą, todėl ją ir 
ignu.

Teisėjas klebonui priminė 
kad švietimo Ministerija išlai
ko visos Lietuvos mokytoju.-;, 
bet nei vieno teisme negina. 
Klebonas nuraudęs atsisėdo.

“L.ž.”

Pereitos Kalėdos parodė kad 
Lietuvos žmonėms būvis ne ge
rėja, bet blogėja. Rokiškyje 
šįmet pirkta valgomu prekių 
žymiai mažesnė dalis negu per
nai. Cukraus parduota 70 nuo
šimčių mažiau; miltų 45 nuoš. 
mažiau, įvairių vaisių 50 nuoš., 
degtinės 35 nuo., bet užtai dau
giau suvartota saharino ir sil
kių negu pernai. Kurmis.

Prie s' " 
nėlyje randasi žuvusių kare vy
rų kapai. Bet jie yra apleisti 
paminklus su parašais baigia
ma kūrenti, pačius kapus ter
šia ožkos, kiaulės ir galvijai. 
Kur gi čia krikščioniškumas?

P- Kriukelis.

ALUs sukėlė PEŠTYNES
Kaip žinoma, Žemaitijoj įvai- 

1 ionis šventėms ir pokiliams 
daroma stiprus naminis alus. 
Tokio alaus daug pasigamino_____ c
Nuomininkų k. (Gruzdžių v.) ■ atsipeikėjo. 
IL'ventojai Kalėdoms. Vienas 
ūkininkas prisikvietė svečių.

Svečiai išsigėrę susiginčijo ir į 
ėmė muštis. Jų tarpe buvo siu- J 
'ėjas Ramutis, kuris norėjo su
simušusius taikyti. - Tada to

3E 31 =J[

Sumažink
Savo

greitai 
Vi e - 
skus- 
tikrai

AR TIESA, AR GANDAI?

Paskutiniu laiku Rokiškėnuo
se girdisi tokie gandai: Latvija 
su Lietuvos valdžia padarius 
sutartį apsimainyti nekurtais 
žemės plotais. Būtent, Lietu
vos valdžia atiduodanti visą že
mės plotą Latvijai kuris yra 
dešiniame gelžkelio šone. Gelž- 
kelis stovės ant paties rube- 

į žiaus. Tai reiškia kad Rokiš- 
į kio miestas prigulėtų Latvijai, 
šio stotis liktų Lietuvai. Lietu- 
: ta už tai gautų Liepojų.
Įšiems gandams praplitus Ro- 
Į kiškėnai liko neramus.

Petras Kriukelis.

KAD IR NENOROMIS BET 
PASAKĖ TIESĄ

Per šv. Kalėdas teko man 
apsilankyti viename Rokiškio 
“krikščioniško” jaunimo susi
rinkime. M., žymus Ateitinin
kas, prisipažino kad katalikai j 
yra žemesnės doros negu lais
vamaniai. Jis priminė kad kaip 
lankėsi Rokiškyje p. Sirvydai, 
katalikai iš pasalų žmonėms 
agitavo jog Sirvydai atvažiavo 
bažnyčių griauti. Bet, sakė M., 
Sirvydai niekur nėra atsiliepę į 
blogai apie bažnyčią, ir dar ma- Į 
žai kritikavę kunigus. Sirvydai 
savo apsilankymu padarė daug' 
gero musų tautai, nes daugelis' 
veikėjų, jaunimo 
energijos šviestis

Taigi, sako, ir mums katali- j 
kams nevietoje reikia suturėti 
liežuviai. Geriau žiūrėti doros' 
negu poterių. Kurmis.

gavo nuo 
ir šviesti.

NUSIŠOVĖ

Bajoraičių k., Bubielių v., iš 
neatsargumo nusišovė pasienio 
policijos 11 rajono sargybinis J. 
Budrevičius. Kulka pataikė per 
ranką Į širdį. “L.”

NETIKRI DOLARIAI

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

LUKŠTAI, Abelių v.

Į Vienas Latvis pasakojo kad 
i ten buvęs Š. su paskaitomis. 
į Davatkos ant š. taip įpykę kad 
Į tą senelį norėjo pakarti, bet 

jaunimas tam
dideles ovacijas ir garsiai del
nais paplojo.

Kailinis. Pasiremdamas Tarp
tautinės Kriminalės Policijos 
Komisijos žiniomis iš Austri
jos, Lietuvos Bankas įspčjo pi
liečius kad apivartoj pasirodė

.seneliui iškėlė
$1 iki $25.

Wet 
-4ut<rStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

Kurmis.

I

| KOVELIAI, Rokiškio v.
Šio kaimo gyventojai yra di

deli “krikščionis”, už platinimą 
pažangiosios spaudos žmonės 

■yra persekiojami ir skundžia
mi klebonui. Bet šiame kaime

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs, J. i;, 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-310, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsi... '" ’ _
smo nori pranešti kitiems 
tiems kain atsikratyti to 
paprastu Hudu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko 
Tik iskirpkit šj pranešima, . 
jai su savo vardu ir adresu, 
noriai prisius jums svarbius infer 
macijas visai dykai. Rašykit ja, 
tuojau kolei dar neužmiršot.

kaimo gyventojas Pilkelis bas
liu drožė Ramučiui per galvą 
ir šis krito negyvas, 
susikvietęs ūkininkas 
basliu j pakauši, bet

Svečius 
irgi gavo 
pagulėjęs 

“L.”

Šušvę ledas įlūžo ir Galka pa
griebtas vandens srovės nugar
mėjo po ledu. * “L.”

VATLET

-t

1

i;’1; • į /VitoStrftpRiszor

DOVANAI

Iskirpkit šį kuponą ir prisiųskit
"DIRVOS" ADMINISTRACIJA:

Adresas

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

Siunčiu $_____ . ir meldžiu prisiųsti man

k?"'

I MIRTIS VIETOJ VESTUVIŲ
Sausio 13 d. Auginių kaimo, 

i Josvainių v., gyventojas Vale- 
Irijonas Galka, 28 m. amžiaus, 
rengdamas savo vestuves ėjo 

i Sviliukų dvaro namon apie 
vakaro. Beeinant per

Razor
Pats 

Aštrinusi

Dėkingos Motinos Liudymas
Aukščiau pacituotas laišką,vienu ,š daugelio l»i,vanoriai 1 P u\sav'- Jis yra ,il! 

liudijant apie linksmus d-vinius . S‘UnC,amų
nuo vidurių užkietėjimo v d Eautua naud°>1"' Bamb.no 
(diarrhoea). J ’ Vldunų dieglio, viduriavimo

tinomTh0 PaVyZdi’ k Dn Richt"i0 Knyga Mo
tinoms bus pasiųsta dykai kiekvienam. kas tik 
na b”‘ , "° Pasiduoda visose vaistinėse
P 5s bonka, a.ba galima gauti tiesiai iš labo- 
raionjos.

^,lll,lll‘"lilllllilllllllll!l’!|l||i:||U|||l,|Į||||1jĮ|Į|I1||1|j||!11!1!Į]1!i|i|!|Įi[|Į|||!|i!ilI|l1|ĮĮ

1 Pranešimas Sergantiems j
!1 X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 1 
| = Viennoje," Beriinc8 PaVvZiu'io 'y1010.''1! naudojamų Europos Klinikose = 
= metu patyrimu ^vdvme kebli, “T "’T01'’“-! ^kiu su 25 = 
= davė man daug pro-n i, k™, i cl’ro.ni“k:l Ligų Vyru ir Moterų = 
= ofisas Įrengtas su niujau ri-ūTv "w i"*, •jrrelLa}? •).a«°Ųnes- Ma!‘° = 
= Quartz Ultra-Violet švie-į i “ A‘ektri!ikaIS aparatais, = i = rija, kas leidžia man padai-vD ° T.Aj^roskopiška Laborato- =
~ spręsti tikra Jūsų ligos priežastį eQ k llusk(J dlaSnoz1 arba nu- = 
E “Mano Darbe Vera Sneiinmim..” i- . , . . =
= nuo Patrūkimo ir Raudo n i c i ‘ ' Jtl as Pahuosuoju =
~ lio, be niaustvmu ir l.e ;„i'-‘ i' y iC nusloJ>nio kraujo ir be pei- =
2 \š i'inri ir-i-'-.li ... 'r J skausmo arba sugaišavinio nuo darbo. ~
= Nežiūrint ju^’^ ’T”1“" arba kraujo nubbgimo. =
~ Vilties, \tcikit ibis Mum.'' ' v‘ ~r:o v’-t r.rirn .r,.r ’. - • . . Pa-’.Jdziau tukstuncius žmonių ku- ~ 
= Jarvt ir iums" Per K:,‘. aii Padariau jiems galiu pa- ~

tiesio- i kr-niin Rrį.vJ ' Y'’lonk|oiika metų aš leidau serumus — 
~ ,u.5 gįg ;r <j| / ‘ '• ‘■aipp.i I’rof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- —

i = Jeigu jūsų liga nepagydonm aš pasakysiu jums tai. Jei-u pagy- Š
• 2 'š>"nlit'li> .'i"m''5!,'V.JUS ‘"‘"’Piausiu galiniu laiku tokia kaina kokių 2

S Yra rMitrii'i ,• 'V^at,skai prižiuriu visus savo pacentus. ~• s ira hioteiiskob slauges pasitarnavimui. =
S Kalbame Lietuviškai------  H

; | Dr. BAILEY, Specialistas s
= 1104 Prospect Avenue š

• !| A NIKAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
nr- v !' (J)iri,l“<? .,?Ut.ljI.'k!,s i ryLus nuo Winton Hotel) Š

, s Oluo \ulandos: <J.JO lkl /:3i) kasdicn. ved£!iolnis i0\yte iki t -

igydžius jog iš džiaug- 
.... kenčian- 

skuusmo

parduoti.
pasiuskit

ji

Superior Home Supply Co
įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 

padargus ir papuošalus, reiknieni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stot.kus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, varnišius ir visokius maliavojimo įnagius.

Prie to turi apinių ir malt pasidarymui gardžios namines giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima isskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5’ Superior Aveiiue

va nu

Vardas

Miestas • Valst.

SUSIDEDA 
p Iš ŠIŲ: 
$ l—Dėžute 
ft 2—Skustuvas 
° (rankena 

išsukama)
—Dėžutė 
geležtėms 
—Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
sava imi)

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

3352 Superior Av. Cleveland, O

s u .umuuus; u.uu nu ( :30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. = e.-VS-r-* ‘

Bamb.no


VIEilNĖS ŽINIOS ANT P n i r v a

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

MIESTO AUDITORIJOJ IM
TYNĖS KITĄ KETVERGĄ 
Charles Marotta, vietinis vi

sokio sporto impressario, ren- 
įgia dideles imtynes vasario 18 
id. miesto auditorijoj, ir duos 
smarkiausius pirmos rūšies ris-

Akrono Naujienos

ją tikus, kurie visi artimai lenkty- 
|niuoja už čampioruitą su Ed 
| “Strangler’

kimus įvyko vasario 3 d. Apart Labai nepaprasta naujiena mu-

<V. RAŠTO IŠGULDYMAS . 
Temoje: Apie Pasninką.

Mato, 9:1-1: Tame tarpe atėjo i
Jėzų Jono mokytiniai ir sakė: i 

mes ir Parizejų mokytiniai! 
n t :i v >» m/Ji v-

Iš SI.A. 1 1 -TOS KUOPOSOT VAKARIENĖ!
— Sustok, Stasy, kur 

kojos neša?
— Neturbacyk manęs, Deni, reguliarių reikalų ir svarstymų 

as turiu skubint pas savo pažįs- priimta į kuopą keturi nauji na- 
lamą, noriu gauti kortelę del. riai: A. Višniauskienė, 
subatos į šeimynišką vakarą — nienč. V. Zabulionis ir 
prieš užgavtnias reikia pasilin- tronis.
ksmint!

— Tai pasakyk ir 
bus tas vakarėlis.

— Kaip tau, Beni, tai pasa
kysiu : tai bus Lietuviškoj sa
lėj, tą vietą tu žinai; rengia S. 
L. A. 136-ta kuopa.

— O kur gauti tikietus ant 
to vakarėlio?

SLA. U-tos kuopos susirin- SPORTAS
fu sportininkams telpa ant 

fi-to puslapio.
P.

AKRONIEČIAI SUSIDERĖJO 1 Kada tikrai imtynės įvyks 
atėjo i SU K. POŽĖLA j pranešiu “Dirvoje” ir bus vi- 
sikė-J ... įsiems išdalinta pagarsinimai,
loicv ' Senai Akrono Lietuviai no-1 putu gerai kad Akroniečiai

■ irėjo pamatyt K. Požėlos rišt y-' paskjrtu kokia irraži., dovana
o 11 <l„ lygiai nr.o .3 po petyįnes, bet vis nepasitaiks proga. i.,>main;,1: i.,,,.;.,

7017 Superior Ave. . , ...,. , . , . TO iistinių laimėtojui, uz lamą
Kalbės .1. Maslaveekas ,Jl! 110ras pasidii.mo kada atsi-į požėla Sl1 pis]10riu o-aKtu jmtis.
~ ■ —------ ----------rado Akrone vienas Kanadietis] Vietinis

pradėjo I__________
kad jis i
žada pa- Apie Aveles
King Ei-| Pereitame numeryje Akrono 

apie 200 svarų vyras,

pas
Kodėl 
taip daug pasninkauju 
tiniai nepasninkauj.i ?

čampioruitą 
Lewis.

| Bus tris poros ir kožnas ki- 
i tos tautos. Pirmiausias svar- 
I blausias yra Ed. Lewis, Ameri- 
I konas ir pasaulinis čampionas.
Jis grumsis su Graiku Bill De- 

I metrai. ~
i.šlaimčti čampiono garbę, bet 

I ir aukso ir deimantų diržą.
I Pirmesnėse porose bus Len
kas Stanislaus Stasiak, kuris

Demetrai ne tik galėsPOŽĖLA SULAMDĖ GRAIKĄ
Išrinkta vasarinio sezono vei-' WARRENE

man kur Unu, komisija: J. V. MičiulD, Pereitą subatą vėl Clevelanda
IF. J. Zuris ir J. Martinaitis. aplankė 

Seimui įnešimų pagaminimui Karolis Požėla.
išrinkta A. M. Praškevičius, E.
J. žuris ir J. Mažeika.

Iš buvusio teatro ir baliaus 
raporto pasirodė kad ineigų bu-

,vo $122, išlaidų $102.9-1, liko
— Aš gausiu, bet tu pasima- pelno (atėmus rankpinigius už 

sale) $9.05. Kad uždarius ir 
mažas, bet ačiū lošėjams ir vi
siems tiems kurie prisidėjo dar ‘smarkuoliu, iš Nile

si to miesto ir apielinkių, taip- rislynių vilkas Martin Plėstina,

mylimas

tyk su kuopos nariais, jei bus 
koks tikietas likęs tai gausi ir 
tu, o jeigu ne tai bark savo gal
velę už pavėlavimą pasirūpint. 
Jki pasimatymo. S.

KU-NEVALIA BUČIUOT 
KORI AUS

Tūlą našlę. Helena Mossman, 
apskundė kita moteris, kurios 
vyras buvo kukorium pas ją, 
reikalaudama $25,000 atlygini
mo už atviliojimą vyro. Našlė
prisipažino kad ji susidraugavo! 
ir pradėjo myluotis, bučiuot sa
vo kukorių, važinėtis į pasilin
ksminimo vietas, ir tt.

bu, musų vakarėlis pavyko < 
na gerai.

I šis susirinkimas daug nuv 
kė trumpu laiku, nes buvo vie-1 
nas iš tų pavyzdingų susirinki- 

Imų kur viskas buvo svarstoma 
gražiai ir praktiškai. Lai buna 
ir daugiau tokių malonių susi
rinkimų. Korespondentas, i

yra dabartinis Lenkų čampio-
I na:

Kurie vieliniai su Požėla susi-’vlaihl Z|ivszkus. 
tiko, džiaugėsi vėl pasimatyda-jRU jta]u 
nii ir klausinėjo kada vėl čin 1 (Įremia 
at važiuos su kuo kovot. . _ ! EurOpJį.

colių aukščio ir sveria 2-10 iki
2 15 starų. Italas lik puse colio 
žemesnis ir sveria 255 svarus.

Pirmutinė pora bus smarkus

jis nugalėjo Stanislovą ir 
Jis susikibs 

Herkuliu, Ilaffaele 
nesenai at vykusiu iš

se Požėlai teko grumtis su di
deliu Graiku, apie 200 svarų

Ohio. Vi-1

gi ir Clevelando Graikai maty
dami kad prieš jų drutuolį sto
jo menkesnis už jį Požėla, tik
tai juokus krėtė, bet labai apsi-|įcr Soldat ■ 
riko, ir net ant galo įširdo kad j s]avas 
Požėla jų žmogų sumalė visai', 
netikėtai.

Kadangi imtynės buvo ren-1

kuriam pasisekė Įsigauti i pa- 
, rinktųjų skaičių per Marottą. 
į Plėstina imsis su Bohemų Vic- 

jis pats yra Jugo-

Airis ristikas kuris 
Akroniečiams kalbėt

nuo No. 1592 East 47th Street, jau .-.ii Požėla nori ristis ir 
daugiau pas mus nedirba. Ilisti Ta.", ristikas vra

bubatoj, Sausio 22, jis gavo p iriu-, 
lynuj parduoti namą anl. No. 618 1C. I sher, 
tuth Street. Ar jis atnešė žinia i |is už Kave stato S500 
apie tai ) Ofisą kaip priderėjo? Jis: i __
neatnešė! Jis manė jo<< galės par- Nenpsikosdanii tuo Airiu Ak-, 1‘eciau atitaisyti klaidą, nes per 
duoti ta namą pats ir pasigriebi sau ,roniečiai ’Lietuviai atsišaukė 
Koiii ibą.

Kitas Agentas atnešė žinią apie tą j prie Požėlos, ir Požėla sutiko 
pati namą sekančią Hieną, ir kita: ; su Fįsheriu ristis. Diena tuoj 
musų Agentas pardavė ų sekanpią i 
dieną Frank Pizhaieuiui. No. 1397. bus Žinoma. 
Gidding., Road. I __ --- . _ -

Jeigu Selickas butų davęs mums 
žinią apie tą namą, kaip ir priderė
jo, jis butų gavęs už padavimą ži
nios (listing) komiso apie Penkias
dešimts Dolarių; o šiame atsitikime 
jis nieko negavo.

Mano Lįetuviai Draugai šiujmi 
meldžiami įsitėmyti kad jeigu jie 
pirks nuo Selicko bent kokius namus 
esančius surašytus pas mus, aš vis- 
tiek iškolektuosiu pusę 
pardavima.

Man * * “ “
Agento j jo vietą, 
pasakyt teisybę ir kaip lošti teisin
gai; reikalinga turėti savo automobi
lį. Tinkamas žmogus gali pasidaryti 
gerus pinigus pas mus, kadangi Lie
tuviai žino ir supranta jog kuomet 
jie perka namą per musų Ofisą, jie 
gauna tai ką perka ir jie neturi to- jvt.vi 
limesnių būdu su namu priklausomy-L , . , , . - .
be. ' Itų, nes tai yra gembleryste ir

McKENNA buvo šioje vietojo per i gali pasitaikvt susibetvt su ko- 
DV1DEŠIMTS TRIS METUS ir j.i.: ‘ . .. .
ir aš žinau jog jis žino savo bizni' knl SVetimtaUClll H' paduoti pi

jo žmo- i nigus į negeras rankas, ir tada
Jeigu ren-

PAUL SELICKAS

komiso už.

dabar -iii.alinga lietuvio 
kuris žino kaip

pa Apie Aveles

Nedėlioj, vasario 7 d., trjs 
Akrono sportininkai, Dailės Ra
telio pasiuntiniai, atsilankė Clc- 
velande, kur tuo tarpu buvo su
stojęs K. Požėla, sugryžęs iš 
listyniu Warren. Ohio, ir užsi- 
kvietė Požėlą į Akroną kada tik 
jam patogu. Dabar visas Ak- 
ronas rengiasi prie ristyniu.

Lietuviai, vyrai ir moteris, 
čia taip įkaito prieš tą Airi jog 
pradėjo statyt laižybų už Požė
lą, nekurie net iki šimtines, kad 
Požėla laimės. Bet man rodos 
kad “belais” užsiimti nereikė

ku-1 Naujienose tilpo žinutė apie 
|musų avelių ganytoją, bet no- 
........ .. ........... ..u.< 

' pamokslą kunigas nesakė apie 
aveles. Bet kiek pas mus ma
tyt tai daugelis Lietuvių neap
kenčia musų piemenėlio, todėl 
patartina jam nesikankinti sa
vęs, užsileisti jiems; juk pasau
lis gana platus. Jeigu jis ne
gali sutvarkyti musų dvikojų 
avelių patarčiau ganyti ketur
kojės, nes anos visai nuolai
džios. Aš dar mažas būdamas 
jas ganiau, todėl kaipo draugui 
vėlinu dvasiškam piemeniui ei
ti tokių avelių paganyti, nes 
čia avelės yra trijų skyrių to
dėl sunku jas sutvarkyti.

Vietinis.

GeriausiasGavo Skutimasvo daug visokių tautų žmonių,' 
Graikams pasidarė karšta, ir] 
jie pradėjo žiūrėt į Požėlą su 
neapika-.t ■. Jie sako, ne visus. 
Graikus i Požėla gali paristi (oi 
jų rist:' ■: yra 'L;' ). |

Warrer.e t-..' ■' i ir Jor
dan (kuris dalyti.. j imtynėse 

namu dar- sijoje, kur komisarai darbiniu-, Uietut ių salėj) su savo togos Ona Stankevičiūtė .........
ku desėtkus tuksiančiu iššaudė.'priešu ir ]ailPėjo. i Marijona Radzevičienė ..

 Jordan, kuris veikė su Len-j Uršulė Smailienė ...........  
kais išvien prieš pereitas Požė- “Šešupės Bangos’’ .........

ristynes, labai norėjo kad Ant. žemantąuskas ........
pralaimėtų ir nesmar- Julijona Skukauskaitė . . 

miestuose Ohio Vladas Milinskas ............
kaip daro Clevelan- Antanas čeptikas .........

de. i Kazė Strvgienė .............
Po Warreno imtynių promo- Juozas čeratika .............

teriaį sutarė rengti Požėlai ris- Steponas Urftšaitis ........
tynęs kituose Ohio miestuose.' Liudvikas Botyrius . ... 
kas labai pykina kitus ristikus Antanina Tdčinskis .... 
kad čia koks atėjūnas užlenda1 Vincas Kisielius ...........

Didžiausios sorkės ir rudai! 
Komisarė Mažeikienė turbūt 
drižnių apsivalgius išvažiavo į 
Pennsylvaniją su “prakalbo

mis”! Patartina kad streike- 
riai paimtų jai šluotą, nes ji 

j nuvažiavo kurstyt darbininkus 
Naudojant namuose elektros į kad įkurtų tokį rojų kaip Rti- 

padargus atlikimui i 
bų, reikalinga kad vielos butų 
išvestos į tinkamas vietas, nes 
tas palengvins darbą, bus nau
dinga sveikatai ir kišenini.

Elektriškos skalvimo maši-1 
uos, prosylojai, džiovintojai iri 
rankiniai prosai atlieka tą sun-1 
kų darbą ką kitaip reikėtų at
likti rankom.

Elektriški padargai

PRISIRENGKIT ELEK
TROS VIELAS PATOGIAI

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vnatos
Juozas Cirkelis ............. Lt. 100

.100

nereikalinga jokių Advokatų; j
nės pasiliki jam ir ateina vėl ir da-i
ro su juo biznį kilu sykiu; koks at- ■ Panešti nuostolius.
sakymas? Pirkit savo namus tenlgiamės pasitikti Požėlą ristynė- 

se tai agituokim kad daugiau
sia į jas atsilankytų, ir užsimo
kėję už savo įžangos tikieta 

si, u . j
grieb- į galėsim geriausia jaustis. Ne

reikia sumaišyt tyro, gražaus 
sporto su gembleryste.

koks at- 
namus ten 

kur neturėsit jokių nesusipratimų.
Dabar mes turime pardavimui vie

ną 5 šeimynų namą, i 
ir Wade Park Avenue, 
nėmis, nešanti $1-10.00 į 
$12,500.00. ~ ................

arti East 6Gth 
, su 5 inaudy- 

menesj, už 
Pasiskubinki! ir i.

Netoli Clevelando pereitą sa- |oį.
vaite nežinia kas sudegino naų- Požėla 
jai pastatytą gyvenamą namą kautų kituose 
unijoms priešingos organizaci- valstijoj.
ios sekretoriaus, kuris tą namą 

ibųdavojosi su ne-unijistais dar
bininkais. Nuostoliai apie

, , , , .!>a'i šimts tūkstančiu dolariu.prastai padaryta kad kiekviena'  
moteris gali jais dirbti, nerei-' 
kia jokio mokėjimo ir mokymo- Miesto sveikatos taryba 
si, tik parodymo. i.i'in sveikatos savaitę nuo vasa-

---------------- Irio 23 iki 26, su stotimi Si.
Amerikinių merginų daugiai/CUlir m;‘"fl.vnės budinke. Tose 

sulaukia vaikų nevedusios negu ■ 
ateives, sako Humane draugi
jos viršininkės. Clevelando tai 
drauigja per metus perleidžia 
kelis šimtus tokių .''įsitikimų. 
Kad nevedėlės merginos pame-

de-

ren-
jiems už akių.

Lietuviai drutuoliai 
bijo ir neatsiliepia ai 

dienose bus įvairios sveikatos pakvietimo imtis.
; užlaikymo pamokos.

mat.v t

Marė Kamarauskienė. 50 
amžiaus, vykdama į teismą 
savo dviem savo vaikais už ■ 

.... .__ ,_____ no jų prasižengimus, krito
t is jų giminių, o ne pačių mer-1 Public skvero ir mirė, 
ginu, sako globėjos. Merginos 
didumoj norėtų savo kūdikiu: 
pačios auginti, bot giminė 
verčia kur nors išduoti.

m.

vie- 
ant

reikia 
metai, 
dabar '

Požela išvažiavo Chicagon 
per Clevelanda, nedėlios vaka
re. . Sprts.

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

i

1383

$1 iki $25.

LOUIS EISENBERG
MALIAVOS GELEŽIES 
IR ELEKTROS Daiktai 

I PEČIAI IR LANGAM STIKLAI 
Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda 

ir Taiso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977

1 109-73 EAST 79 th ST.
PARSIDl ODA

12350 Detroit Avenue cash mėsinj 
krautuvė. Garantuoju $600 savaiti
nės ineigos. Greta prie grosemės, 
nėra konipeticijos.

Aš galiu parduoti jums bile biznį 
už mažą sumą pinigų. Matykit agen
tu Zimerman, 5907 Scovill avė. (G)

McKENNA
East 55th Street

Atdara vakarais. (Apg.)

ŠTAI KUR
Puikus dviejų šeimynų namas po 5 
kambarius ir maudyne viršuj ir apa
čioj, dubaltavi porėiąi, geras atikas 
ir skiepas. Tvirtas ir gerai pabudo- : 
volas namas, dubaltavas garadžius i‘ 
gražus lotas. Renda $85 i mėnesį, j 
Geroj vietoj, arti East 79th St. Kai- j 
na $9,500. Kreipkitės telefonu — 
Lakewood 6781-V/.

Du ristikai susikibę — vienas nori trenkti kitą už sprande — kaip jie tankiai daro

. .21 
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.100 

. . 50 

.200 

.200 
. .50 
.200 
.100
. 100 
. . 50

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior A v. Cleveland, O.

Lietuvos Lietuviai ateina Į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St

Valet
-AitcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

SLA.

Jonas Krunkaitis, Clevelan
do Lietuvių čampionas, jaučia- Į)a ljų; 
si gana tvirtas kibti bile ko- kiis g 
kiam profesijonalui ristikui — kas _
šiaip kad ir tvirčiausias Lietu
vis Clevclande prieš jį neatsi
laiko.

Cleveland miestas turi 
>s pri- 188,891.81 skolų, kurios 

i atmokėti serijomis kas 
i Bėgyje penkių metų nuo

savai-1 reikės išmokėti $49,000,000.
Chicago Civic O' c \ Tula Berta Elena Sidle, nuo 

Jos lėšų užtik- Soika avė., reikalauja persisky-

Chicago, Iii. — Požėla rengia- 
į imtynes su kitu milžinu.

Nauja

136-1 OS KUOPOS 
VALDYBA
136-tos kuopos valdy 

metams yra: Pirminin-
Lukauskas: pagelbinin- 
Ig. Pilotas; protokolų 

raštininkas And. Kazakevičius; 
iždininkas — A. Gedgaudas, iž
do globėjai — A. Dubauskas iv 

|.J. Levanavičiiis; finansų rašti- 
i ninkas ir organizatorius S. Če- 
lauka. Daktaru kvotėju išrin-

Zanevičium. Imtynių diena dar kta D)'. R. L. Turrell. Tvarkos 
nenustatyta. " • prižiūrėtojas J. K. Alekna.

Šimkus taipgi nori 
Požėla. Šimkus yra 
už Požėlą.

Bancevicius žada 
su K. Sarpalium. Jų imtynės į antro milijono dolarių padidini- 
bus vasario 23 d. j rnui savo budinki).

CįeveTande ateinančią 
tę>lank; 
ra kompanija, 
'rinimui 53 miesto turtuoliai su-Irimo nuo savo vyro už tai kad
sirašė pasižadėdami sumokėti jis vertė ją virti naminę, 
po tam tikrą dalį jeigu truktų.1-----------------

----------------- i Clevelando maisto parodoje
Clevelando mokyklų taryba vien tik paragavimui išdėti da- 

nutarė budaveti penkias hau- lykčliai kainavo po $5,000 į d'e-į 
jas mokyklas už $3,705,000. 'na. Kiti ir gerai prisiragavo. ----------- - ----------------------------------------- ---------- -------  • ...--------------------

136 kp. Korespondentas.

Chirity ligcubutis pradės di- 
pasitaršy t! dėję kampaniją sukėlimui pus-

inta kaina

Duokit Pavasarines Drananas 
Išvalyt Dabar!

o lab avsia hs lur;.....- reikalauja taisymo arba naujų 
lyimnšnbi I liinine- 1 Ant tu turime special? numa
uk VASARIO ir KOVO menesių begiu.
popier nių maišu sudr.-siinę jūsų aptaisytas ir išvalytas 
ia;šus, kas apsaugos ji:: nuo sudulkejimo, ir reikale tu-

ROSEDALE DRY CLEANING CO.
6702 Superior \venue. Atdara vakarais iki 8 vai.

------Tik pašaukit, pribusiu) į namus paimt, ir atvešim. ——

Ristynes
PUELIC AUDITORIUM 

•KstvcycrO; Vasario 18 d., S vai.
Dalyvaus garsiausi pasauliniai ristikai.

f o-!

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevclande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. I 

jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti! 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui-; 
l:i spalvuotų paveikslų dovanų nuo tuzi-i 

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos, j 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- j 
daromo puikius rėmus visokiems paveiks-I 
lams ir padidiname arba sumažiname fo-1 

tografijas visokių kitų traukimų. į 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland 1

CHARLES MAROTTA, Pronioteris.

STRANGLER (ED) LEWIS su
WM. DEMETRAL, Graiku Čampionu

RAFFAELE GRENNA, Italas Čampionas su 
STANLEY STASI AK, Lenku Drutuoliu

MARTIN PLĖSTINA, Jugoslavas, su
VICTOR SOLDAT, Bohemų Milžinu.

ĮŽANGA 81.00 ir $2.00 IR TAKSAI. 
(UžKVIEčlAMA IR MOTERYS)

Tikieiai parsiduoda iškalno pas Dreher’s, 1226 Huron Rd.
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