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Rusija Nori Valdyt
Tautų Sąjungą

ČIČERINAS ŽAIDŽIA PAKVIETIMU I NUSI- Kaip Sovietai Išnaudoja
GINKLAVIMO KONFERENCIJĄ IR ŽIURI 
KIEK KITOS ŠALIS RUSAMS NUSILEIS

Vis dar Reikalauja Šveicarijos Atsiprašymo už 
Nužudymą Vorovskio.

Minias
Maskva. — Trockis pirmu 

kartu po sugryžimo iš ištrėmi
mo buvo taip iškilmingai priim
tas — iškilmingiau negu kas

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Septvni žuvo eksplozijoj. — 
Netoil Central City, Ky., Nel
son Creek kasykloj žuvo septy
ni darbininkai. Trjs žuvo nuo 
eksplozijos, keturi vėliau .{ieš
kodami kitų.

Evansville. Ind., šimtai uni- 
jistų angliakasių suėjo aplink 
Boonville kasyklas norėdami iš
varyti iš darbo ne-unijistus an
gliakasius ir sulaikyti kasyklos 
veikimą. Vietomis streiklau
žiai gauna apdaužyt.

Bellaire, O. — Powhatan ka
sykloj. kilus eksplozijai sužeis
ta 24 darbininkai,, vienas už
muštas.

Sakoma kad Įvedimas naujos 
atsargos sistemos išgelbėjo 630 
darbininkų šioje eksplozijoje 
nuo mirties. . į

East Alton, III. — Vienas 
darbininkas liko užmuštas pa
rako dirbtuvės ekspolzijoj.

Pullman vagonų kompanija 
pakelia savo vagonų patarnau
tojams vyrams ir moterims al
gas sumoje milijono doleriu iš
viso. Algos padidinama ant 10 
nuoš. ir paliečia 12,000 darbi
ninkų.

Clevelande rengiasi streikuj- 
ti namų maliavotojai ir grąžin
tojai kada 'darbdaviai atsisako 
padidinti jų mokestį nuo 81.25 
iki $1.37 ■/•> į valandą. Apie 
4,000 darbininkų išeis streikan 
kovo 1 d. jeigu iki tolei nebus 
susitaikinta.

Powhattan, O., 350 angliaka
sių sustreikavo deltlo kad kom
panija išmokėjo jiems algas če
kiais vietoj pinigais.

New Lexington, O. — Congo 
kasykloj užmušta vienas darbi
ninkas kada ant jo sugriuvo 
šimtai tonu akmens ir anglies 
iš viršaus.

Meadville, Pa. — Tris gclž- 
kelio darbininkai sudegė susi
mušus dviem traukiniam, kuo
met apvirto jų paskutinis vago
nas ir užsidegė.

Carbondale, Pa., darbininkų 
užpuolime ant anglies prekiau
tojų už branginimą anglies su
mušta keliolika žmonių.

Kališe, Lenkijoj, bedarbių 
minia užpuolė miesto rotušę, 
suardė ofisus ir pakėlė kovą su 
policija. Penkios ypatos su
žeista.

! ČIČERINAS NORI VA- 
DOVAUT TAUTU 

SĄJUNGĄ
Paryžius. — Rusijos žaidi

mas su Tautu Sąjungos suma
nyta nusiginklavimo konferen
cija sukėlė keblią padėti, kurią 
šiandien egzaminuoja Įvairių 
Europos šalių valdiškos kance
liarijos. Maskva irgi gavo už- 
kvietimą ir stengiasi padaryti 
iš to sau diplomatišką laimėji
mą.

ČiČerinas stengiasi išbandyti 
Tautų Sąjungos valstybių gale 
reikalaudamas kad ta konfe
rencija butų laikoma kur kitur 
tik ne Šveicarijoj. ČiČerinas ži
no gerai jog Suomija, Lietuva, 
Latvija. Lenkija ir Rumunija 
yra pareiškusios Tautų Sąjun
gai kad jos negali nusiginkluoti 
iki Rusija nebus priimta į Są
jungos planą ir neprisilaikys 
Sąjungos tvarkos.

Todėl, jeigu nedalyvaus Ru
sija, konferencija nebus pasek
minga. ČiČerinas spiriasi kas- 
link konferencijos vietos, ir jei
gu vieta butų pakeista ant jo 
itžsivarymo tai jau butų jų lai
mėjimas iš dalies.

Buvo pradėta kalbėti apie 
konferencijos laikymą Prancū
zų žemėje, kad tik Rusai sutik
tų dalyvauti, bet vėl Anglijos 
ir Prancūzijos nuomonės persi
keitė ir matyt jos nenori tame 
Maskvai nusileisti.

Nors Francuzija stengėsi nu- 
švelnint santikius tarp Mask
vos ir Berno (Šveicarijos), bet 
jos pastangos nuėjo niekais ka
da ČiČerinas išleido paskutinę 
savo notą. Maskva reikalauja 
kad Šveicarija atsiprašytų už 
nužudymą Vorovskio Lan-an- 
nos konferencijoj, kitaip esą 
pavojinga raudonųjų diploma
tams į Šveicariją važiuoti.

Dantų užlaikymas. Chicagoj 
vienas daktaras paskelbė jog iš 
100 ypatų tik 23 valo sau dan
tis. Iš 115,000,000 Suv. Valsti
jų gyventojų tik 26,450,000 te- 
valo savo dantis.

kitas nuo Lenino laikų. Jis su
rengė viešą mitingą, kur suvirs 
7,000 žmonių mokėdami nuo $5 
iki $15 Įžangos grūdosi jo pa
klausyti smerkiant Ameriką ir 
kapitalizmą. Trockis pasakė: 
Juo aukščiau Amerika lips savo 
galybėje tuo sunkesnis bus jos 
puolimas. ...

Prasideda Tarp Kasyklų 
Karas

Amerikos kietosios ir minkš
tosios anglies kasyklų savinin
kai pradėjo lenktyniavimą už- 
vaklvmui anglies rinkos. Viini 
ir kiti stengiasi veržtis prieša
kiu. Ilgam streikui einant, ne- 
kurie priprato naudoti minkš
tąją anglį, todėl kietosios ang
lies pardavėjams reikės steng
tis atgauti savo senus pirkėjus.

Suimti už Žmogžudj'st-
Beaver City, Nebr. — Tula j 

Katre Davis, 38 metu, antra j 
pati dabartinio savo vyro, su- į 
imta ir sykiu su vyru įtariama1 
nunuodijime jo pirmos pačios. 
Jiedu suimti po penkių mėnesių 
tyrinėjimu. Jie pakliuvo per 
kaimynų nuolat kalbėjimą jog 
taip ir taip atsitiko.

Iškasus mirusios moteries la
voną viduriuose sakoma rasta 
nuodų.

Angliakasiai 
vėl Dirba

Philadelphia. — Vasario 1'2 
d. pasibaigė ilgiausias ir bran
giausias kietosios anglies darbi
ninkų streikas 'koks tik buvo 
toje industrijoj^

158,000 angliakasių, kurių 
kiti jau ir badavo ir kentė di
džiausi skurdą nuo rugsėjo 1 d., 
pradėjo gryžti į darbus.

Streikui pasibaigus, anglia
kasių kaimeliuose apsireiškė 
neapsakomas džiaugsmas, baž
nyčios skambino varpais, žmo
nės spygavo ir demonstravo.

Streikeriai reikalavo algų pa
didinimo $1 į dieną dirbantiems 
nuo dienų ir 10 nuoš. dirban
tiems po kontraktu. Pagal ši
tos sutarties jie padidinimo ne
gaus, dirbs už 1923 metų algas. 
Darbininkai reikalavo sulygini
mo kainų, tą atsiekė. Re'kala- 
vo sučekiavimo (check-off), ir 
tą daliniai atsiekė.

Angliakasiai streiko bėgiu 
negavo $15'0,000.000 algų; ope
ratoriai nustoję apie $200,000,- 
000.

Streikas baigėsi staiga ir ne
tikėtai. tarpininkaujant Cleve- 
landiečiui, Richard F. Grant, 
prezidentui Sus-pichanna kasy
klų kompanijos.

Sutartis padaryta ant ketu
rių ir pusės metų, su teise bile 
kuriai pusei pakelti savo reika
lavimus per tarybas ir prisilai
kyti tarybos nuosprendžio.

Streikas baigėsi 45-metinėse 
gimimo sukaktuvėse angliaka
sių unijos prezidento. John Le
wis. Jis vadovauja angliakasių

VYSKUPAI NENORI 
VYNO IR ALAUS

Devyniasdešimta du vysku
pai ir vyskupai sufraganai Pro- 
testonų Episkopalų bažnyčios 
buvo užklausti ar jie pritaria 
pataisymui blaivybės įstatymo 
kad butų pavelyta lengvas alus 
ir vynas. Atsakė kolei kas tik 
24 vyskupai, iš kurių 18 sako 
esą priešingi įstatymo keiti
mui.

Žinoma, vyskupai gauna ka
da nori ir kokių nori geriausių 
gėrimų, o prasti žmoneliai nuo
dijasi visokiais niekais, dėlto 
kad nežiūrint jokių įstatymų 
nei vyskupai nei prasčiokai be 
gėrimo neapsieina.

1Numažino Taksus
Suv. Valstijų senatas nuta

rė numažinti įvairius taksus 
ant $456,000,000. Kiti senato
riai buvo priešingi, nes sakė ši
tiek taksų numušimas yra per
daug, valdžiai truks pinigų.

Tokia taksų sumažinimo su
ma reiškia daug, bet tiktai ka
pitalistams kurie moka daug 
taksų — jiems daug ir atliks. 
Darbo žmogeliui nieko iš to ne

Bolševikai Parduoda 
Caru Brangmenas

Maskva. — Sovietų valdžia 
išstatė pardavimui Romanovų 
brangmenas. Septynių tautų 
ekspertai egzaminuoja jas ir 
nori pirkti. Amerikonai yra 
didžiausi sulytojąi, po jų saka 
Prancūzai ir Anglai.

Bolševikams matyt trūksta 
propagandui pinigų.

10,000 TRAKTORIŲ 
RUSIJAI

Šiose dienose Fordo automo
bilių kompanija pristatė Rusi
jos atstovams New Yorke de
šimts tūkstančių traktorių, ku
rie buvo nupirkti Detroite.

Dabar išviso Rusijoj randasi 
apie 20.000 Amerikoj pirktų 
traktorių bėgyje praeitų trijų 
met ų.

Komunistai su pagalba kapi-

bus gero, nes paprastus taksus 
iš jo kapitalistai kaip lupo taip 
ir lups.

Nužudė mylėtino. Wekowa, 
Okla., keliom valandom prieš 
vestuves vieno ūkininko sūnūs 
nušovė savo meilužę, kurios-jis 
nenorėjo imti, bet buvo verčia
mas, nes mergina laukė kūdi
kio.

SVARBUS PATĖMIJIMAI MANANTIEMS 
APSILANKYTI LIETUVOJE

Daugelis Licuvių jau ruošiasi 
keliauti Į Lietuvą aplankymui 
savo giminių pavasarį ir pralei
dimui vasaros Lietuvoje, rude-

del ko ir negali gauti leidimų iš 
Washington© sugryžti Ameri
kon. tegul ir nekeliauja Lietu
von, jei nori gryžti. nes nega

ni vėl manydami gryžti. Į lės daugiau sugryžti.
Kurie yra Amerikos piliečiais j Kurie tokie yra jau Lietuvo- 

tie gauna Amerikos pasportus;je, jie turės Amerikos Konsului 
ir gali važiuoti ir gryžti. lik tų Kaune prirodyti tikrą savo

uniją nuo 1920 metų.
Ohio valstijos industrijos ku

rioms reikia kietos anglies irj 
koksų, laike streiko turėjo mo
kėti $10 ir $11 už toną koksų 
vietoj $ 1 kaip paprastai. Pasi
baigus streikui, tos dirbtuvės 
pasiuntė atgal brangiai pirktus 
koksus (degintą anglį).

talistiškų įmonių susidrutins 
kovai prieš kapitalizmą. Bet 
kada Rusijos mužikai bus pa
valgę jiems nereiks jokių revo
liucijų, ir vėl komunistams bus 
blogai.

Meksikoj iškelta byla prieš 
septynis vyrus, jų tarpe vieną 
policijos viršininką, už nusižu
dymą vienos šeimynos, kurios 
dvi merginos buvo pagrobtos 
ir išgėdintos. Ta šeimyna nu
sižudė iš sarmatos po to. Su
imtieji kaltinami žmogžudystė
je.

MEKSIKA VARO KU
NIGUS LAUKAN

Iš Vera Cruz, Meksikoj, val
džia deportavo keturiolika ka
talikų kunigų.

Iš sostines Mexico taipgi iš- 
deportuota astuoni katalikai 
kunigai įtarti peržengime 'kon
stitucijos. Konstitucijoj pasa
kyta kad dvasiškąja, nei viešai 
nei privačiai, nei šiaip darbais 
nei religijoj arba maldose netu
ri teisės kritikuoti valdžios nei 
jos valdininkų.

John E. Andrus, Yonkers, N. 
J., milijonierius, paskurė pen
kiasdešimts milijonų dolarių iš i 
savo turto našlaičių prieglau
doms savo apskrityje.

Septyni iš šešiolikos lakūnų 
kurie vyks su Amundsenu į 
šiaurės polių yra Italai, kadan
gi Italijoj budavojama naujas 
orlaivis tai kelionei.

Valdžia susekė kad Philadel- 
phijoj keturi milijonieriai kon
troliavo alkoholio trustą kuris 
per metus išparduodavo už 140 
milijonų dolarių alkoholio.

23 Sudege Krūmų 
Gaisre

Viktorijos provincijoj. Aus
tralijoj, prasidėjus krūmų gias- 
rui sudegė 23 ypatos. Sudegė j 
daug namų, ūkių ir lentpjovyk- 
lų.

SUIMTA GARSUS 
RAZBAININKAS

Lenkijoj suimta pragarsėjęs 
žmogžudis ir plėšikas Ričš, ku
ris sakoma bėgyje pastarų tris
dešimts metų nužudė suvirs 
100 žmonių. Jis yra šešių de
šimtų metų amžiaus. Susipy
ko su savo meiluže, ir ji prane
šė policijai kur jis randasi, taip 
jis ir pakliuvo.

Penki prigėrė tvane. Pike
ville, Ky. — Netoli čia, Coaldale 
angliakasių kaimelyje, nuo lie
taus užėjus tvanui žuvo penkios 
ypatos.

Dunojui išsiveržus per kraš
tus, tvanuose žuvo daug Ritina
mi: Tvanas palietė kelis dis- 
trikliis.

Nori Išnaikint Valdžios 
“Tranus”

Washingtone vienas atstovas 
dokumentais prirodinėja jogei 
dabartiniu laiku valdžioje yra 
“suvirš 100,000 taksus ėdančių 
tranų” valdininkų kurie gali 
būti prašalinti ir jų visai ne
reikės. šalip pašto darbininkų, 

[kitų visų daugybė yra tik dy- 
Į kautojai, laiko naikintojai i)' 
[tauzytoji!, kurie dirba septy- 
! nias valandas į dieną, jeigu 
■ bent kiek dirba.

žmogžudis bus pakartas. G. 
Chapman, pasižymėjęs bandi
tas, nuteistas mirlin už nušovi
mą policisto New Britain, Conn, 
norėjo ištrukti nuo bausmės 
reikalaudamas kad jį paimtų 

I baigti kalėjimo bausmę už ap
vogimą pašto. Jis buvo nuteis
tas ant dvidešimts metų už ap- 
Ivogimą pašto, bet iš kalėjimo 
S pabėgo ir vėliau nušovė polici- 
i jantą.

Meksikoj viena moteris ban
dite nužudyta kita, suimta. Jos 
dalyvavo plėšimuose su vyrais 
ir jų veikime užmušta 14 ypa
tų.

pasportų išgavimo laikas pail
ginta, todėl reikia pradėti sto- 
rotis iškalno. Ne-piliečiai, ku
rie tikrai žino savo atkeliavimo 
Amerikon laiką: mėnesį, dieną, Į 
metus ir laivo vardą ant kurio 
atkeliavo, tokie visi gali gauti 1 I 
iš Washington© leidimą sugryž
ti atgal be sunkenybių.

Tokie leidimai sugryžti Ang-1 
liškai vadinasi Permit to Re-i 
enter to the United States ir 
kainuoja $3. Bet tokius Per-j 
mitus gauna tiktai tie kurie sa-■ 
vo aplikacijose paduoda atkelia-1 
\ imo laika ir laivo varda.

Iki šiolei galėjo keliauti Lie-1 
tuvon be leidimu iš Washingio-1 ■
no. ir gryžimui užteko prirody
mų iškeliavimo iš Amerikos: 
kam tiko Amerikos Muitinės 
Sailing Permit, pagal ką Ame
rikos Konsulas Kaune vizųo.lu- 
vo pasus gryžimui ir viskas bu-i 
vo gerai. Kai kurie turėjo!' 1 “Affidavitus”, vedybų metri-' 
kus iš Sveikatos Tarybos, kad! 
Amerikoje gyvenę ir vėl gryž-[ 
ta.

Daugiau tokių lengvumų ne- 
gyventojai-nepiliečiai kurie ne-! 
gyventojai-nepaliečiai kurie nc-l 
atsimena savo atkeliavimo A-1 
nierikon laiko nei laivo vardo, |

Amerikon atkeliavimo laiką — 
mėnbsį, dieną, metus, laivo var
dą ir vietą inėjimo Amerikon— 
tai gaus vizą gryžimui Ameri
kon. Kurie tokio prirodymo pa
daryt negalės tie Amerikon jau 

P. Mįkolainis.

Abejojat apie Kelionę 
Lietuvon?

Laivakortės Į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės 
“Dirvos” Agentur.on

6820 SUPERIOR AVE.
Cleveland.

„Plauk po Amerikos Vėliava“ 

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
tik 3303.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

ELIAUDAMI bile laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Vaišijų Valdžiom ’r jos operu
ojama. e<ate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų-—- 
erdvios salės pasižmonėiiinui. di
deli kambariai, apsčiai vietos pa
sivaikštinėti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve

lykų. prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu. Kovo 20-tą. Lietuviams 
skiriamas tam tikrus palydovas. 
Untied States Linija, per savo 
ofi.-ą New Yorką. pridabos ke
leiviu ir bagažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan. George W ash
ington. America, Republic, Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk jūsų Agetą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United States Lines*

Valetijc.se


2 DIRVA

Į Iš Lietuvių Gyvenimo.
Vyčiai kaip kada ką ir suren

gia čia, bet jų vakaruose 
geriama tas "mulas” kad 
akis išsiverčia.

tiek 
net

NEW BRITAIN, Conn. SPRINGFIELD, ILL

“Dirvoje” nematyt nieko apie 
mus, rodos kad čia Lietuvių 
nėra. Vienok jų čia priškaito
ma suvirs 6,000, yra dvi Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
kuopos, taipgi yra kelios vieti
nės draugijos ir klubas, yra ka
talikiškų organizacijų.

Kaip iš laikraščių matyt, ki
tų kolonijų broliai žengia pir
myn rengdami visokius vakarė- 

oi mes kaip tilt žengiame 
Skaitytojas gal sakys 

Bet ve kame 
dalykas: čia kas stuba tai bra- 

....... . voras; geria vyrai, o moterėlėsišreikšti pagyrimo i ’° J
... . „ . tai neturi laiko nei išsipagirio- jų vedėjui Bruzaus-Į 

taip noriai prisideda, 
iškilmingos šventės

šiokios Tokelės

Vietos Lietuviai rengiasi ap
vaikščioti Lietuvos nepriklau
somybės astuonių metų sukak
tuves. Paminėjimas (bus ne- 
dėlioj, vasario 21 d., nuo 2 vai. 
po pietų, Lietuvių svetainėje. 
Užkviesta kalbėti miesto majo
ras ir kiti miesto valdininkai, 
taipgi kalbės V. M. Čekanaus
kas iš Hartford, Conn. lius, ■ 

j <rfllšalip kalbų bus dainos, ku- > =
.. ar taip gali būti?rias išpildys L. N. Varpo Cho-I 

ras po vadovyste P. Bružausko.l
Reikia 

chorui ir 
kui, kurie 
prie šios 
ap vaikščiojimo.

Reikia priminti kad p. Bru- 
žauskas dabar lavina jaunuolių 
chorą iš apie 120 berniukų ir 
mergaičių. Tai yra pagirtinas 
dalykas.

Lietuvos Paveikslai
Nesenai čia buvo atvažiavęs 

kas ten tokis ir rodė krutančius 
paveikslus iš Lietuvos — rodė 
miestus, kaimus ir lt. Vieną 
pažįstamą sutikęs paklausiau: 
O ką. ar gražius paveikslus pa
rodė? Tai jis atsakė: Aš pats 
norėjau klausti, sako. Aš iš na
mų eidamas puskvortę išsigė- 
riau, o prie bažnytėlės radau 
dar pažįstamų, suplėšiau atsa
kančiai, po tam inėjau bažny
čios sklepan kur buvo rodoma 
paveikslai, atsisėdau ir bema
tant užmigau.... Pabudau kai 
pradėjo šokti,
daviau 50 centų, 
ręs, sako.

Matote, mieli 
tiesą sakau kad
čiai žengia atgal?

Uždyką tik ati- 
bueiau pragė-

Dar negaliu praleisti nepami
nėjęs gerų darbų kokie atsibū
ta pas mus. Tai yra Įsteigimas 
New Britaino jaunuolių mokyk
los, kurioje dabar yra mokina
ma apie 80 jaunuolių. Už šitą 
garbė priklauso mokytojams L. 
Kaziunui ir Antanui Osteikai, 
kurie yra pasišventę šitam rei
kalui ir dirba be atlyginimo, 
dėlei ko New Britainiečiai pri
valo paremti juos. >

Lietuvių Draugijų Sąryšis 
teikia mokyklai kambarį dykai, 
už ką jam priklauso ačiū.

Vasario 4 d. čia .įvyko didelė 
nelaimė North 
vėj. Stogui

ir Judd dirbtu- 
įlužus užgriuvo 

apie 22 darbininku, aštuonis jų 
užmušė, kiti Įvairiai sužeisti. 
Tarp užmuštų yra vienas Lie
tuvis, Antanas Černiauskas, S. 
L. A. 34-tos kuopos narys ir se
nas New Britaino gyventojas. 
Lai buna jam lengva šios šalies 
žemelė. J. M.

Nužudė Vyrą
Iš girtuoklystės pas mus at- 

sibuna net tragedijų. Vieno 
moterėle savo vyrą kirviu už
mušė. Buvo šitaip. Vyras par
ėjo iš kasyklos ir cebere maz
gojosi; paprašė kad moteris pe
čius nuplautų. Moteris vietoj 
plovinio smogė jam kirvio pen
timi į tarpupetę ir vyrą užmu
šė visai be jokios priežasties. 
Vis tai “mulas” (naminė) 
daro. Ta moteris buvo gera 
rikė, o vyras negeriantis.

Antra tragedija tai nelaimė 
vieno senbernio: jis iš gėrimo 
pats prude pasiskandino.

Trečias atsitikimas buvo va
sario 10 d. — burdingierius 
nušovė savo gaspadinę ir pats 
save persišovė.

Bet kas visus musų gyveni
mo nuotikius ir apsakyti gali, o 
tai vis Lietuvių darbai.

Čia musų žmoneliams nepri
mink apie prakalbų surengimą 
arba apie ką kito apšvietą ne
šančio, tuojau
čia mums naujo 
tą žinom.

Tiesa, čia nėra 
tojų apšvietos
dar musų jaunimo, bet tie eina 
pas svetimtaučius.

tai

atsako, ką kas
pasakys, mes

geru darbuo- 
dirvoje. Yra

I

i

i
i

broliai, ar ne 
musų vientau-

Neturime Daktaro
Butu geistina kad čia atva

žiuotų apsigyventi geras Lietu
vis daktaras, nes čia jokio ne
turime. Mano nuožiūra, galėtų 
gerai gyvuoti, nes Lietuvių yra 
pusėtinai. Turime vieną Lietu
vi advokatą.

Šiuom kartu užteks. Spring- 
fieldiečiai, meskite tą seną ne
dorą būdą girtuokliauti, imkim 
knygas ir laikraščius Į rankas, 
o pamatysim kad mes toli at
silikom nuo kitų Lietuvių kolo
nijų. Žinantis.

BROOKLYN, N. Y.

High

Pranešimas
ylSŲ “Dirvos" skaitytojų, rėmėjų, 

draugų ir bizniškus reikalus su re
dakcija ir administracija turinčių pra
šome nuo šio paskelbimo pasirodymo 
visokius laiškus adresuoti nauju “Dir
vos ’ antrašu:

6820 SUPERIOR AVENUE 
Cleveland, Ohio. t

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

i

Visais reikalais kreipdamiesi rašykit:

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

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

NAUJI KUNIGAIKŠ- | tas. Viena visai svetima mote- 
iiiškė mokėjo už jį gyvasties 
iapdraudą, turbūt ji numanė kad 

Pasiuntinybė Lon-Į velionis trumpai gyvens. Po 
jo mirties ji nupirko jam gražų 
grabą ir palydovams nusamdė 
vežimus, kurie lydėjo nei vie
nam nereikėjo mokėti už veži
mus, viskas buvo veltu.

Patarčiau vyrams apsisaugo
ti nuo blogos pačios, o labiausia 
saugotis negerti perdaug degti
nės. Matote kiek C. Laurinai
tis skausmų nukentėjo ir amžį 
be laiko pabaigė. Visi degtinės 
mylėtojai susilaikykit nuo gė
rimo kolei dar sveiki esate, nes 
kai giltinė užklus bus pervėlu.

Vėjo Brolis.

ČIV ATVAIZDAI

Didžių Lietuvos 
atvaizdų seriją, 
šitie kunigaikš-

Lietuvos 
done išleido 
Kunigaikščių 
kurion ineina
čiai: Vytautas, Gediminas. Kei
stutis, Algirdas, Mindaugas.

Paveikslai yra piešti musų 
dailininkų Varno ir Vienožins
kio. Kaina Amerikoje už visus 
penkis 75 centai su persiunti
mu.

Patartina draugijoms ir šiap
Patartina draugijoms užsisa

kyti tų paveikslų dikčiai ir pra
platinti tarp savo narių ir vi
suomenėje abelnai, nes tai pir
mas atsitikimas kad Lietuviai 
galėtų gauti tokius puikius at
vaizdus tų žymiausių musų 
tautos karžygių.

Pinigus galima siųsti į Lon
doną arba (Lietuvos Pasiuntiny
bei Washingtone. Antrašai:

Lithuanian Legation
Palace Gate, Kensington, 

London, W. 8.
Lithuanian Legation 

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

gavo

Review’
League,

Brooklyno Inteligencija
Sausio 28 d. baigė vidurinį 

mokslą — Erasmus Hall 
School — šie Lietuviai;

Jurgis Daukantas, gavo Auk
so Medalį už gabumą muzikoje.

Aldona Kundročiute.
Julius Tamašauskas,

“New York Classical Club Me
dai” už geriausi mokėjimą 
Graikiškai.

Mindaugis Mikolainis (15 m. 
senumo), nuo graduacijos laiki
nai eina pareigas instrukto
riaus Francuzų kalbos toje pat 
mokykloje. Taipgi yra bendras 
redaktorius ‘Scientific 
ir garbės nariu Arista

Mindaugas Sirvydas, baigę 
Jamaica High School.

Klemensas Tijūnaitis, baigė 
Alexander Hamilton High.

Marė Zajankauskaitė, baigė 
merginų Komercijos High mo
kyklą.

Visi vyrukai ruošiasi i uni
versitetus nuo sekančio semes
tro, prasidedant rugsėjo men.

Antanas Revukas lanko New 
York University jau antri įlie
tai.

Butų svarbu žinoti kiek Lie- 
I uvių vaiku yra baigę 
Schooles kitose Lietuvių 
nijose.
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^Spragilo kampelio
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PITTSBURGH, PA.
Mirė C. Laurinaitis.

šiose dienose mirė vienas 
musų vientautis, C. Laurinai
tis. Jis keli metai atgal gyve
no su savo motere labai gra
žiai, bet po kelių metų jo mote
ris, kaip pasakoja žmonės, pa- 
dyko, ir velionis matydamas 
jog jau nebus gero gyvenimo 
pradėjo pusėtinai degtinę gerti. 
Toliau ir su motere persiskyrė, 
bet nuo degtinės neatsiskyrė — 
gėrė ir gėrė. Vieną kartą per
daug jis prisitraukė ir neįsten
gė namon pareiti, nugriuvo ga
tvėje ir gulėjo iki kas jį užtiko. 
Tuo kartu oras buvo šaltas ir 
jis nušalo kojas. Vėliau atida
vė jį į miesto ligoninę ir tenai 
nupjauta jam abi kojos, paskui 
gi prisimetė gangrena, iš to ir 
mirė.

Velionis tapo gražiai palaido-

užaugino daugiau 
Imdikipį stiprius 
ir sveikus vyrus 

ir moteris negu 
kiti visi kudiniy 

maistai sujungti

DETROIT, MICH.
Palikimas Dr. Jonikaičiui

Angliški laikraščiai čia pra
neša jog tūlas Juozas Danulai- 
tis, 50 m. amžiaus, mirdamas 
paliko savo turtą, $50,000 ver
tes, Dr. J. J. Jonikaičiui, kurs 
ji gydė, nors nėra jokis giminė.

Kiti sako kad mirusis turėjo

DEL APRŪPINIMO
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6i>me skyriuje mes Laiku 
nuo hik© grOdenslme rei
klios įdomius bGaianflom* 
motinoms ir motinoms 
ng kūdikiu.

Kūdikių įprftpinlmij ir pe
nėjimu yra dalyku gyms 

svarbos leinyaal ir taatsl 
ir mes ja u čia m r, kad Ui 
yra dalyku, kurį mes ta
rime rtgulliriikate laika- 
tarpiais atrlMl ir kfemi 
pergrildvaU.. g)

© KŪDIKI^ a 
GEROVĖS skYRIUS

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

KŪDIKIUI GIMUS
Motina turėtų bent savaitę 

lovoje ir neturėtų griebtis 
namų ruošos iki sukaks mėnuo po 
palagui. Jai tokis poilsio laikotarpis 
reikalinga atsigauti, išvengti kraujo 
tekėjimo ir pagamint pieno savo kū
dikiui.

Motinos maisto energija neturėtų 
but suvartojama sunkiam rankų dar
bui, bet turi eiti i krūtų pieną del 
kūdikio. Bile darbas kuris nuvargi
na motiną perdaug gali atsiliepti j 
kūdikio sveiką augimą.

Palagas nėra liga — tai tik svei
katos įtempimas. Pramok kaip tą 
Įtempimą sušvelnyti.

Kuomeį kiekviena nėščia 
yra kntiamai aprūpinama 
ir kuomet kiekviena trui 
priežiūra laike palago tai 
MAS SAUGUS.

High 
kolo- 

Taut.

turiu 
leidė- 
užra-

Pranešimas Daytono 
Lietuviams

šiuomi pranešu kad 
“Dirvos” ir “Vienybės” 
dejų pilnus įgaliojimus
šinčti ir seniems skaityto
jams atnaujinti pasibaigusią, 
prenumeratą. Taipgi per ma
ne užsirašydami “Dirvą” ar
ba “Vienybę” gausit puikias 
dovanas, o apie tų laikraščių 
gerumą nei kalbos nėra.

Meldžiu kreiptis žemiau 
nurodytu antrašu:

J. A. URBONAS 
534 Michigan Ave.

Dayton, Ohio.

MM BBAND 
CONDENSED M ILF.

1 r. sj 
kuponij. 
u s i t e 

dykai llctu- 
vbikai pamokū 

kaip prižiūrėti 
ir penėti save ir 

jūsų Rudini. Iškirp
kite I r prlBiųsklto 

f šiandie su jūsų vaidu 
ir Adresu.

TITE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. Now Yorkr

ilsėtis 
pilnos

motina 
namuose 
išlavintų 
GIMDY-

AR JŪSŲ KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS?

Įstatymai reikalauja kad kiekvieno 
kūdikio gimimą gydytojas, slaugyto
ja ar pribuvėja raportuotų į sveika
tos biurą arba miestelio klerką, ku
ris savu keliu praneša i Valstijos 
Sveikatos Biurą. Jei nesat tikri kad 
šitas buvo padaryta tai rašykit pa
lis i State Board of Health, jei ten 
nebus nieko užrašyta tai gausit blan
ką, kurią išpildę pasiuskit atgal. Nė
ra vėlu tą padaryti bile kada, ir ga
li būti tas bus vaikui svarbu kada 
nors ateityje.

Yra svarbu užrekorduoti kūdikio 
gimimą del sekančių priežasčių:

Parodymui
Parodymui 
Parodymui 
Parodymui 

jimo:
Parodymui
Parodymui 

vietę;
Parodymui 

tą keliaujant
Parodymui 

našlėj pensijos.

KŪDIKIO PIRMOS DRAPANOS
Sekanti dalykai iš drapanų yra 

reikalingi kūdikiui ir turėtų būti jau 
iškalno parūpinti:

1. Keturi tuzinai pa r įšalų;
Keturi flaneliniai pilvo saistai;
Šešios suknelės;
Dvylika baltų marškinėlių; 
šeši Danelio apatiniai (Gertru-

naktiniai marškinėliai;

jo metų ir pilietybės, 
teisės lankyt mokyklą; 
jo 
jo

jo 
jo

teisės 
teises

teisės
teisės

dirbti;
prie pavelde-

vesti;
užimti vakl-

jo teisės gauti paspor- 
užsienin;
motinos teisės prie

ie);
4. Keturi
7. Du žipončliai;
8. Trjs apatiniai marškinėliai;
9. šeši piulpikai:
10. Lakštas špilkų;
11. Viena blcšinė Talcum pauderio
12. Vienas šmotas muilo.

Nors daugeliu atvejų sveikas ir 
wrmalus kūdikis nereikalauja gydy
tojo priežiūros, bet tai tik laimingas 
itsitikimas ir nevisada pasitaiko. 
Kuomet kūdikis nėra sveikas arba 
neauga kaip reikia molina neturėtų 
•vyruoti kreiptis prie gydytojo. Iš 
kitos pusės, normalus vaikas gauda
mas tinkamų priežiūrų ir maistų, 
pieną krutu arba Borden's Eagle 
Pieną, jei krūtų nėra, privalėtų iš
vilgti į sveika, normali vaiką. Mi
lijonai ir milijonai ir milijonai kū
dikių išauto į sveikus ir vikrius 
vaikus per kombina.vimų geros mo
tiniškos priežiūros ir maistingumo 
esančio Borden s Etiglc Piene.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

kas

GERB. SPRAGILO AP- 
VEIZDA AŠARŲ 

PAKALNĖS

gerb. “Dirvos

Aną metą Ponas Dievas 
sutvėrė gerb. Spragilą kad 
jis galėtų but vyriausia gal
va Slaptos Spragilų Sąjun
gos Spragilaičių, ir Įsakė 
visiems Slaptiems Spragi- 
laičiams duoti visus rapor
tus iš visų žemės kampų, 
galų ir šonų, o kur Slapti 
Spragilaičiai negalės atlikt 
ten turi atlikt (pas gerb. 
Spragilas.

Ir nuo to sykio prasidėjo 
gerb. Spragilo ir Slaptų 
Spragilaičių apveizda viso 
pasaulio. Visus seimus at
stovauja gerb. Spragials ar
ba Slapti Spragilaičiai. Ne 
viską Slapti Spragilaičiai 
gali atlikt, todėl turi atlikt 
pats gerb. Spragilas — kaip 
tai susirast sau šonkauli, 
pasimatyt su diplomatais ir 
artistais ir kitokius galus 
padaryt.

Ale kai
redaktorius užsimanė pada- 
daryt daugiau biznio, jis 
išrado kad reikia gerb. 
Spragilą pasiųst ant Biru
tės Kalno su slapta eks
kursija ir Į Sanklėro Griu
vėsius ištyrinėt anų gady
nių garsių Lietuviškų vie
tų. Nuo to laiko ir nutru
ko gerb. Spragilo pasikal
bėjimai su tetule, su Stepu, 
ir su Martynu, ba šis kam
pelis buvo užkištas nuobo
džiu aprašymu apie kelio
nes ir nebuvo kur pasikal
bėjimų dėt, nors tų pasikal
bėjimų buvo.

Nuo to sykio netilpo ap- 
veizdos visasvietinės politi
kos, Lietuvos politikos ir 
Amerikos politikos ir visko 
kas tas politikas virė. 1

Kolei ekskursijų pasakos 
ėjo, sviete dėjosi daug dide
lių dalykų, ir Slapti Spragi
laičiai visokius 
mušė vyriausiai 
biznis iz biznis, 
talpino tik apie 
politika pasikark. ,

Nuo to laiko daug Ožka
ganių gatvėj (permainų Įvy
ko, daug baimių iškentėta, 
daug sidabro Į užrubežį iš
gabenta ir kitokių eudų pri
daryta.

Universiteto studentai iš- 
si'pliekė vienas kitam kai
lius. Konfiskuota laikraš
čiai ir daug ko kitokio gero 
atlikta.

Nuo to laiko du sykiu Po
žėla išlupo Lenkams kailį ir 
pats savo sveiką skūrą iš
nešė.

Atvažiavo garsus striel- 
čius Dagilis, kuris nori su- 
rengt su gerb. Spragilu dil
eli vardu “Ar Nueina ant

Garbės Dievo tie Dolariai 
kuriuos Amerikoj Gyvenan
čios Davatkėlės Paaukauja ■ 
ant Mišių už Savo Giminių 
Dūšias, iš Lietuvos Atva
žiavusiems Kunigams”.

Duelis turi būti su liežu
viais, ale ne su pikštalietais. 
Strielčius Dagilis jau žino 
kad Amerikoj tiesos nezve- 
lija nešiotis pikštalietų, ba 
už juos gali papulti, ale jis 
sako spjauna ant Amerikos 
Įstatymų ir jeigu kur susi
rinkime geri parapijonai 
pakels buntą tai jis vistiek 
pikštalietą parodys, kaip 
Viešvieniuose, kur geri pa
rapijonai varė ji Į bažnyčią 
iš rinkos.

Tuo laiku atvažiavo i lai
svės šalį pasižiūrėt A. Vait
kevičius; tuo laiku persi
kraustė “Dirva” ir aš eida
mas i redakciją su šituo 
aprašymu net paklydau: 
nuėjau į seną vietą, o nie
ko neradau.

Ir daug kitokių dalykų 
per tą laiką praėjo ir dingo 
apie kuriuos gerb. Spragi
las negalėjo su savo skaity
tojais pasidalint, o dabar 
pervėlu šnekėt, ba pasakos 
persenos.

Gerb. Spragilas andai sa
kė jums (jeigu dar atsime
nat) kad jis sumanė 'pats 
savo slaptą ekskursiją, ale 
nepasakė kur. Ale kad ta 
ekskursija brangiai atsieis 
todėl reikalinga žinoti iš 
skaitytojų jąr jie norės kad 
gerb. Spragilas Į tokią ke
lionę keliautų.

Jeigu norit, parašykit 
gerb. Spragilui padrąsinan
čius ir pagimdančius laiš
kus,
nori keliaut iki pats nepa- 
sakyt. Ta ekskursija bus 
svarbi ne tik Klyvlando ale 
ir viso pasaulio Lietuviams.

Kas norit kad gerb. Spra-. 
gilas vėl rengtųsi j savo tik
rai slaptą ekskursiją pa
kelkit balsus!

le neklauskit kur jis ■.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, HI.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

tiligramus 
galvai, ale 

redaktorius 
keliones, o

Jus
Galit

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

$1 iki $25.

Valet
ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats 

savo 
gele-
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KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

i

į‘VARGŠU KARALIE
NĖS DUKTĖ”

— Aš uždirbčiau du franku Į dieną?

MUSSOL1NI NAPOLEONO PĖDOMIS
ITALIJOS premjeras Mus-*

solini savo viešpatavimo p<ios šiandieną nepasatys kaip 
laiku nori dasivaryti prie i įsivaizduoja, jei bent imtų vals- 
tokio vardo kokį Įgijo Na- D’bės pinigus, užleidžiant kitus __  ____ ................ .. ~____
poleonas: nieko nebijančio šalies reikalus ubagyste. Liau-|mo pajrerįnimu, ilgiau palaiky- 

reikalaujančio ^’s neparems bažnyčios suma-;c;arnas ligoni sergančiu?

Klausimas: Ar gali daktaras 
rūpintis žmogų išgydyti grei
tai. o ne rūpintis savo gyveni-

smarkuolio, 
kad jam visi lenktųsi, o jis n-x 
su niekuo nesitaiko.

Napoleonas, kuomet už
grobė Francuziją, įsivaizdi- Pf|zi’irų 
no ne tik kad jis yra valsty
bė, bet ir pasiskyrė sau pri-, 
vilegija diriguoti visas Eu-j^ plan{> tai ’lini?l-> neturės, nesi 
ropos valstybes. Napoleo-‘!r taiP -'au Melžta visokių vie- : 
nas padarė Francuziją ga- nuolvni-' statymui čia ir Lietu-Į 
linga ir baudė kiekvieną ša- Į 
lį kuri kiek nors neparodė 
paklusnumo.

Napoleonas ypač mėgo 
mindžioti ant Vokiečių. Ga
le gi Vokiečiai lošė svarbią 
rolę kovoje prie Waterloo, 
ir Napoleonas buvo ištrem
tas ant Šv. Helenos salos.

Mussolini šiandien skai
tosi “valstybė” ir yra pats 
visiškas -autokratas ir nelei
džia jokiam savo pagelbi- 
ninkui nieko veikti ir atme
ta patarimus.

Mussolini, kaip iš darbų 
matosi, pasiryžo lošti Na- Biblijos Brangumas 
poleono rolę. Nepasitenkin
damas diktavimu ne tik žo
džių bet ir minčių savo tau
tos žmonių jis persergėjo ir 
Vokietiją kad Vokiečių laik- Knyga parduota ant varžytinių 
raščiai nerašytų nieko kas;už $106,000. 
jam nepatinka.

To negana, dar Tautų Są
junga nei nepasijudino ta
me klausime, kaip štai'jis' 
išleidžia ultimatumą ir T. 
Sąjungai kad ji nesikėsintų Į 
ko nors daryti. Jis pasakė 
jog Italija nepavelys “nei 
jokių diskusijų tame klausi
me” ir’ kad joki “taryba ne-

Italija 
su di-

i nymo, nes bažnyčių jau ir taip 
yra perdaug Lietuvoj.

Amerikos Lietuviai kitokių 
i irgi aukų bažnyčios 

įstatymui neduos, o katalikiška j gearį pasitarnaudamas ligoniui; 
Į visuomenė kad gal ir paremtų. jr <rpeiciau išgydydamas. Tada1 

jis visą buna apšauktas geru 
daktaru ir visi prie jo kreipia
si. Kuris bandytų pailgint li- 

Igonio ligą tai juk ilgai to daryt j 
‘negalės, nes jeigu ligonis ilgai 
| serga tuoj bandoma j ieškot ki- 
, tus daktarus.

Per nesusipratimą daug žmo
nių patenka pas visokius “spe-

I eialistus”, kurie gyvenimo pa
gerinimui ir sveikam Įkalba li- 

Igą ir gydo vandenėliu, imdami 
.didelius pinigus, iki žmogui su
kratęs dalyką pameta juos.
| Kartais ir tie gerieji dakta- 

pasinaudoja žmogum sku
biai pasiūlydami eiti ant opera
cijų del menkiausio nieko; bet

i tankiai operacijos išgelbsti to
kius kuriems kitokio išėjimo 

New Yorke parduota viena iš nebūna.
originalių bibliją atspausdintų j (Kiti klausimai bus atsakyta 
pirmutinio knygų spausdintojo, I vėliau.) 
Gutenbergo, 471 metas atgal. I 
IVm-.ro VlC ir.lc n.it VfiTV V1 i i 1 1

J. Ivoškus.
Daktarų yra vi- 

bet sąžiningas daktaras 
pasitarnaudamas ligoniui

Atsakymas: 
šokiu, 
gerai

Jieško Juozapo Kapo
Archeologai tiki jog neužilgo ■ 

karalių klonyje bus atrasta ka- J 
pas Juozapo, sūnaus Jokūbo, Į 
Potiparo tarno, kuris paskiau, į 
kaip biblija sako, pastojo vy-' 
riausiu ant viso Egipto. Spė- ‘ 
jama kad Juozapo kapas bus I 
irgi labai turtingas, kadangi jis 
užėmė aukštą vietą prie farao-, 
nu. i pai Kasinėjimo darbas karalių ’ 
klonvje netoli Luxoro tęsiama.

stum-

privalo kištis”, nes 
“atsilieps prieš tai 
džiausią energija”.

Kuomet Mussolini 
dė Graikiją ir bombardavo
Korfu salą jis išėjo laimin
gai. Tai buvo mažas nuo-Į 
tikis, bet pamatiniai taip j 
klaidingas kaip dabar grą-j 
sinimas Vokietijai. Jeigu! 
Graikija ar Vokietija ištik-; 
i'o stovėtų Italijos vystymo
si kelyje dalykas butų kitas.

Bet kaip dabar yra, viso 
pasaulio nuosprendis eina 
prieš tokį pavienį asmenį 
kuris pasidarė didesniu už 
savo tautą 
didesniu už

ir svajoja būti 
visas tautas.

Užsimanė Daugiau 
Bažnyčių

Kaune kilo sumanymas pa
statyti dar vieną bažnyčią —i 
“simbolinę tautos Įžado bažny
čią”. Kaip Kum Tumas tuo tik
slu sušauktame susirinkime pa-, 
aišknio, “būtinai reikalinga tau
tai pastatyti toks paminklas 
kurs visa meno sričių pilnybe 
atstovautų tautos dėkingumą 
Dievui už nepriklausomybės at
gavimą. Jis randa kad toks vi
sapusis paminklas turi būti 
Tautos Šventykla-bažnyčia, pa
statyta Lietuvišku stilium ir 
Lietuviškai ornamentuota”.

Paminklas nepriklausomybės 
atgavimo gal ir butą reikalin
gas, jei butų išgaliu, tiktai ne 
bažnyčia. Bažnyčios tokios pui-

Vasario 13 d. buvo Chinų
Nupirko Dr. Ro-jnauji metai. Jie pradėjo 4,131 

senhach iš Philadelphijos. j metą.

'— Vardan panelės Andriennės gero
vės, Agrikola neprivalo išduoti niekam ki
tam kaip tik pačiai panelei tų svarbių da-

1 lykų ką jis turi jai pranešti.
— Bet, jeigu jis negalės pasimatyti su 

Andrienne, ar jis negali 'kreiptis Į kurį jos 
šeimynos narių?

— Tik nuo jos šeimynos narių jis ir 
1 turi slėpti viską ką tik žino. Andriennė 

gal tuoj pasitaisys, ir jis galės jai pačiai
1 pasakyti. Bet jeigu ji niekad jau nepasi- 

[ taisytų, pasakyk savo pusbroliui kad ge- 
jriau bus jam palaikyti visas paslaptis ne
igti išduoti jas mano ponios priešams.

— Aš suprantu tamistą, mademoisel- 
! le, — tarė Kupriukė, liūdnai. — Tamistos 
j geros ponios šeimyna nemyli jos, ir gal 
|but persekioja ją? .

— Tame klausime aš negaliu tau da
bar nieko daugiau pasakyt; o kaslink ma
nęs, leisk man įtikinti tave kad tu išgau- 
tum iš Agrikolos prižadą jog jis neprasi
tars niekam pasaulyje apie žygius kokių 
tu ėmeisi, arba apie patarimą koki aš-tau 
daviau. Mano gyvenimo laimė — bet ne, 
ne laimė, — pertraukė pati sau Florina, 
karčiai, lyg visos viltis jai butų žuvusios,— 
ne laimė, bet ramybė mano gyvenimo pri
klausys nuo tavo užlaikymo slaptybės.

— O, buk rami! — tarė siuvėja, už- 
jausliai ir nusistebėjusiai del liūdnos Flo- 
rinos išraiškos prie savo kalbos; — aš ne
busiu nedėkinga tamistai. Niekas pasau
lyje kitas nežinos kaip tik Agrikola jog aš 
čia lankiausi.

— Ačiū, ačiū tau, — tarė Florina, su
sijaudinus.

— Ar tamista man dėkoji? — 
Kupriukė, nusistebėdama kaip didelės 
ros ritosi Florinos veidu.

— Taip! nuo -tavęs aš apturėjau 
mentą tyro, nesuteršto džiaugsmo; nes aš 
gal but pasitarnavau savo brangiai poniai.

tarė 
aša-

mo-

♦Ar tai galinta?
— Taip, apie tai nėra abejonės; tiktai 

tau reiktų dienomis išeiti, ne bent jeigu 
'panorėtum užimti vietą tarnaitės.

— Mano padėtyje, — tarė Kupriukė, 
neturėčiau nieko rinktis; vienok man ge
riau butų išeiti ant dienų, o dar geriau jei 
galėčiau dirbti namie, nors ir už mažiau.

— Aš daugiausia ir žinau darbus ką 
reikia ant dienų eiti, — tarė Florina, 
kais i dieną.

— Tai aš turiu išsižadėti ‘tų vilčių, — 
atsakė Kupriukė, švelniai; — ne kad aš ne- 

i noriu eiti dirbti kitur, bet dėlto kad toi 
1 kurios eina turi būti gerai apsirėdžiusios 
o aš prisipažįstu be sarmatos, nes teisin 

įgas biednųmas nėra sarmata, jog aš netu
riu geresnių drapanų kaip šitos.

— Jeigu tik tiek, — tarė Florina, sku
biai, — tai ras tau budus tinkamai apsi 

; rengti.
Kupriukė žiurėjo i Floriną su didė

jančiu nusistebėjimu. Tie pasiūlymai bu
vo taip toli nuo tų ką ji galėjo tikėtis, ii 
kiek ji uždirbdavo siūdama, buvo net ne 
galimu dasileisti.

— Bet, — pradėjo ji, lyg dvejodama,— 
kodėl kas nors turėtų būti man toks ge 
ras, mademoiselle? Kaip aš galėčiau užsi 
tarnaut tokią didelę algą?

Florina sujudo. Naturalis jos širdie? 
impulsas, geismas būti tai siuvėjai naudin 
ga, kurios švelnumas ir -beviltingumas su 
interesavo ją, pastūmėjo Floriną padaryt 
toki greitą pasiūlymą; ji žinojo kokia kai 
na reikėtų nupirkti tos vietos kokias ji pa 
siūlė Ku'priukei, ir ji dabar klausė savęs ai 
Kupriukė norėtų priimti jas tomis išlygo 
mis. Bet Florina nuėjo pertoli kad trauk 
tis atgal, ir ji nepasakė visko. Ji nusi 
sprendė palikti ateiti ant giliukio; ir kaip 
tie kurie jau nupuolę, ir mažai nori tikėt 
kad kiti negali nupulti, Florina tarė sau

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”, dar 
žingeidesnė, gražesnė, pa- 
traukiąntesnė pasaka, su 
Jaugybe gražių, pavojingų, 
gąsdinančių, narsių, liūdnų 
ir kitokių vaizdų.

Atnaujinkit savo prenu
meratas arba kurie skaitot 
‘Dirvą” tik pasigriebdami, 
.ižsirašykit nuolatinai, nes 
rali nepatekti jums vienas- 
citas numeris, ir pasaka ne
bus pilna ir liks sugadinta.

Nepraleiskit progos ne- 
oaskaitę gyvenimą^ laimes 
r vargus kokius pergyveno 
kunigaikštytė Giedrė, — 
“VARGŠŲ KARALIENĖS

DUKTĖ”.
Tėmykit “Dirvą”, neužil

go tas aprašymas pasirodys.

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

Children’s Musterole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

LIAUDIES DAINA
(E. Bendzaitytė)

Jojo bernelis viešu keleliu,
Pro vyšnelių sodneli,
Pro vyšnelių sodneli.

0 ir palinko žalia vyšnele 
Bejojant pro sodneli, 
Bejojant pro sodneli.

Kad taip palinktų uošvio širdelė 
Leist už mane dukrelę, 
Leist už mane dukrelę.

Leido močiutė savo dukrelę — 
Linksma buvo širdelė, 
Linksma buvo širdelė.

LIAUDIES DAINA 
(J. Jaundzemas) 

Putė šiltas vėjelis

įįrll UUl ĮJclOl lai JlcVV Cl ll Odvu UldllglCU pUllldl. 1 ’

be rizikos padidinti bėdas kurios ir taip u\ad būdama tokioj desperatiškoj pozi
* -i nnm Tf 11 i*i 11 lz A nnnno fnVia ir/cionin'iicj HP nant manęs užgulę.

— Tai tamista turi kokią nelaimę?
— Tas gal stebina tave; bet, tikėk 

man, nežiūrint koks tavo likimas yra, aš 
noriai mainyčiau ant savo.

— Ak, mademoselle! — tarė siuvėja;
— pergeros širdies esi jei leidi man pa- 
juokinti tamistą tokiu noru, ypatingai da
bar.

— Ką tu tuomi nori pasakyti?
— Aš širdingai trokštu, mademoiselle

— tarė Kupriukė, giliu liudnumu, — kad 
tamista niekad nežinotum kas yra neturė
jimas darbo, kuomet darbas yra vienatinis 
gyvenimo šaltinis.

— Ar tai tu ir prie to privaryta? —
nustebus prabilo Florina, žiūrėdama į jau- . 
ną siuvėją, kuri nuleido galvą ir neatsakė:111’^; ~ į^et a 
nieko. Ji barė pati save, „.„v—-
delikatnumė, už tai kam prasitarė taip kasĮ^0S yPatos tos draugijos, 
išrodė nusiskundimu, nors tas išsiveržė iš! (Bus daugiau)
jos del minčių apie baisią padėtį.

— Jeigu taip, — tarė Florina, — aš) 
apgailauju tavęs visa savo širdimi; bet iri 
vėl ne, nes mano nelaimės yra vis didesnės!

icijoj Kupriuke nebus tokia užsispyrus. To 
!del ji tarė: — Aš matau, tu stebies iš pa
siūlymų kurie yra daug didesni negu gau
davai; bet aš turiu pasakyti, jog dabar kal- 

; bu vardu vienos dievobaimingos Įstaigos, 
j užlaikomos parupinimui darbo vertingoms 
Į verginoms. Ta Įstaiga, vadinama Šv. Ma- 
i rijos Draugija, užsiima išsiuntinėjimu jų 
kaipo tarnaičių, arba pastato j darbus ant 
lienų. Taigi, tos draugijos valdyba parū
pina ir apsirengimą kuomet jų globoj esan
ti mergina gauna vietą, o pati neturi išga
lių tinkamai apsirengti.

Tokis gražus išaiškinimas Florino? 
siūlomų darbų klausytoją patenkino. — 
Aš dabar suprantu kodėl gaunama tokios 
didelės algos, mademoiselle, — tarė Kup- 

neturiu jokių priežasčių 
’ savo dideliame ' įkalanti kad mane paremtų tos labdarin-

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Atordionai
Mes išdirbant ir importuojam 

■isokius pirmos klesos rankų dar- 
>o Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Cainos yra žemesnės už kilų, 
tykai pamokinant groti pirkikus. 
larantuojam kad galėsit groti 
ausų dideliais Akordeonais iš no- 
ų papraktikavus 4 menesius. Ra
šykit Angliškai pilnų inforntaei- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

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

Chicago, Ill.

SKAUSMAS
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL

MID Y
B utinai gaukit

Tikrąjį
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Ir nušilo sniegelis, 
Džiaugės jaunos panelės 
Kad žaliuoja rūtelės.

Nesidžiaugkit, panelės, 
Ne del jūsų rūtelės — 
Del jaunųjų dienelių, 
Del jaunųjų bernelių.

Ir tasai veversėlis,
Tas mandrasai paukštelis, 
Padangėlėj skraidžiojo, 
Linksmas giesmes giedojo.

Eik, panele, pas mane, 
Aš nuvešiu pas save, 
I svetimą šalelę, 
Nežinomą žemelę.

Panytėle tu mano,
Mylimoji tu mano, 
Tark nors vieną žodelį, 
Ar tu eisi už mane?....

Panytėle tu mano,
Spaudi’ man širdį begalo, 
Nesuprantu aš tavęs
Ar tu kiek myli mane....

už tavo. .
Paskui, pamąsčius, Florina staiga pra

bilo: — Beje! jeigu tau tikrai reikia užsi
ėmimo, aš manau galėsiu gauti tau darbą.

— Ar tai teisybė? — sušuko Kupriu-! 
kė. — Aš niekados nebūčiau išdrysus pa-j 
prašyt tamistos tokio pasitarnavimo; bet 
tamistos pasisiūlymas verčia mane pasiti
kėti, ir aš gal išsigelbėsiu nuo prapulties. 
Aš prisipažinsiu jog tik šį rytą aš likau be 
darbo, kuris man duodavo keturis frankus 
į savaitę.

— Keturis frankus į savaitę! — tarė 
Florina, vargu galėdama tikėti ką girdi.

— Tai mažai, be abejonės, — atsakė 
antra, — bet man užteko. Ant nelaimės, 
ypata kuri man darbą davė, sužinojo kur 
tą darbą pigiau atlieka.

— Keturi frankai į savaitę! — kartojo 
Florina, giliai paliesta tokio skurdo ir am
žino nedatekliaus. — Aš manau galėsiu su
pažindint tave su žmonėmis kurie galės 
gauti tau darbą su mažiausia dviem fran-

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

Katalogo No. 3146. Drūtais apdarais . .. .$10.00 
DABAR $8.00.

Tas pats, gera morokko oda ......................$11.00
DABAR $9.00.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

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

> Į
$1 iki $25.

| Wet . Į 
Į -AitcrStrop Į
| Razor Į

—Išsiaštrina Pats



f

4 DIRVA

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

KAIP ROMA PATAPO KRIKŠČIONYBĖS 
CENTRU

Užsirašykit dabar
M

visas yra

Ą-- 0 nesusitaiko nuomo- 
senoviškas pagonų

buvo kad Roma 
bažnytinių reika- 
Europos žmonės

tikėjimas 
matydami

vadinamas ‘pa
vadinamas po-

I’erėitos savaitės audrose ry
tinėse valstijose žuvo 17 ypatų. 
Sniego priversta baisybės.

vyskupų buvo
bet vėliau

New Yorke bus būdavo jama 
Rockefellerio bažnyčia už ketu
ris milijonus dolarių. Bus Go
tiško stiliaus, su bokštu-400 pė
dų , aukščio.

tiktai 
buvo 

Jięva. 
progą

Francuzijos senatas nubalsa
vo padidinti ūkininkams taksus. 
Munich, Vokietijoj, keptuvės 
pečiaus eksplozijoj užmušta še
šios ypatos ir sugriauta namas.

Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo

(500 Puslapių Knyga) lėšoms(Su Daugybe Paveikslų)

Zinosit kas tai yra
—PREISTOR1ŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSŲ

PRATEVIAI?
-KUR JIE GYVENO?
-EGIPTĖNAI?
-N1LIAUS CIVILIZACIJA >
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
—PIRAM1DOS?
-FARAONAI?
—ASYRIJA?
-KAMBYZAS?
-PTOLEMIU DINASTIJA?
-ŠUMERAI-AKKAD Al?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGR1S-EUFRATAS ?
-KUNEIFORMOS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
—NINEVA?
—HAMMURABIS?
—CHALDEJAI?
-M AIŽIUS?
-JEHOVA?
—FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI?
-NEBŪK ADNEZZARAS ?
-ARI AI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
-PERSAI-MEDAI?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
-KRETA?
-KNOSUS?
-PELASGAI?
-PELOPONEŽAS?
-HF.’ ENAI-GRA1KAI?
-77 USAS?
-CLYMPAS?
—SOLONAS?
-FORUMAI?
-ATTIKA?
-LYDIJA?
-MARATONO MUŠIS?
-SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI?
-CEZARAI?
-ROMULUS-REMUS?

-PUNIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
—ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POM PEJUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
-MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
—BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
-ODO AKRAS?
—LONGOB ARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
-POPIEŽIJA?
-KLIOŠTORIŲ PRADŽIA? 
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?
—KONSTANTINOPOLIS
-MOHAMETAS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
—ISLAMAS?
-FATIMA?
-GI BR ALTAR AS?

-----GRENADA?
-CH ARLEM AGN AS ?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA? 
-BARBAROSSA?
—TAMSIEJI AMŽIAI? 
-GERMANU PRADŽIA? 
-NORSĖN AI-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?
—DANTE-ALIGHIERI?
-PETRARCH AS?
-JONAS HUSAS?
-JOANNA ARK?
—MACCHIEVELLI?
-MICHAEL ANGELO?
-JOHANN GUTEMBERG?
-SPAUDOS PRADŽIA?
-MARCO POLO?
-Z.1PANGU?
-MONGOLAI?
-MAGELLAN AS?
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
-BUDDIZMAS?
-KONFUCIJUS?
—BRAHMINAI?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
—KALVINIZMAS?
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS?
-PROTESTON1ZM AS ?
-PRESB YTERI JONAI?
-ANABAPTIST  AI?
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITU ZOKONAS?
- BALTRAMIEJAUS NAKTIS?
-DIDŽIOJI ARMADA?
-RICHELIEU?
-MARIJA TERESA?
—HAPSBURGAI?
-30 METU KARAS?
-DŽINGIS KHANAS?
—RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI?
-ROMANOVU PRADŽIA?
-POLTAVOS MUŠIS?
—HOZENZOLLERN AI ?
-PIGLRIMAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA?
-WASHINGTON AS?
—DIDĖJI FRANCUZU

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

Europos Didžiasi 
Miestai

Oficialiai cenzai tarp 1919 ir
1923 metų parodo kad didžiau
si Europos miestai yra ir jų gy
ventojų skaičius yra:

Londonas , 
Berlinas 
Paryžius 
Vienna 
Maskva 
Leningradas 
Glasgow 
Konstantinopolis

rėjo virš 1,000,000 gyventojų,
1924 m. turėjo 880,998.

Istorikai 
nėse kaip 
Romėnų miestas Roma patapo 
vyriausiu vakarų bažnyčios ar
ba katalikų miestu. Nekurto 
sako kad Petras, Kristaus apaš
talas, nuvyko Romon. Kiti sa
ko kad Petras niekad ten nebu
vo įžengęs.

Naturališka 
paliko centru 
lų, Vakarų
buvo papratę žiūrėti į Romą 
kaipo į vadovaujanti miestą. 
Vyriausiu krikščionių vadu Ro
moje buvo vyskupas. Jis buvo 
tankiai Romėnų 
pa’. Dabar jis 
piežiUm.

Išsykio daug
vadinami “papa”, 
žmonės priskyrė tą vardą tik 
Romos vyskupui.

Kunigai ir vyskupai tankiai 
būdavo abejonėse ir nežinėje 
apie nekuriuos religijos punk
tus. Jie būdavo vyksta pas 
Romos popiežių prašydami iš
spręsti. Su laiku, Romos pa
pa buvo palaikytas vyriausiu 
visų kunigų vakarų bažnyčios.

Ankstyvieji krikščionis daug 
turėjo bėdų nežinodami kam ti
kėti. Taigi popiežiui nelengva 
buvo išspręsti visus tikėjimo 
punktus; o nekurto net visai 
nepaisė ką popiežius sakys ir 
neklausė pas ji nieko, norą ir 
galėjo. Taigi tose dienose jau 
buvo atsiradę 90 visokių krikš
čioniškų tikybų. Viena grlipė 
krikščionių vadinosi “Adami- 
tais”. Jeigu Adamitas galėtų 
ateiti ir papasakoti mums kam 
jis tikėjo jis pasakytų taip:

“Pasauli sutvėrė Šėtonas, ne 
Dievas. Dievas sutvėrė 
žmogų. Pirmas žmogus 
Adomas, pirma moteris 
Adomas ir Jieva turėjo
būti geri, bet jie Įpuolė nuodė
mėm Tuo pat budu, visi žmo
nės turi progą būti gerais. Di
džiausia nuodėmė už 
apsivedimas.”

Kad krikščioniškas 
dar labiau nesuirtų,
pavojų, bažnyčios vadai sušau
kė kunigų ir vyskupų suvažia
vimą Nicejoj, mažam mieste 
netoli Konstantinopolio, 358 m., 
ir po didelių ginčų nusprendė 
į ką visi krikščionįs privalo ti
kėti po to.

Po to vėl buvo daug bažny
čios skilimų ir karų už tikėjimą.

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

,DIRVOS" KNYGYNAS 335c^Xtowoenue

Iš Lietuvos užsirašydami pasiuskit 
22 litu ir 50c j Lietuvos Kredito Ban
ka Kaune, pasakydami už kij ir kam. 
ir pranepkit mums apie užsirašymą 
sau “žmonijos Istorijos”. Kaip tik 
bus gatava tuoj jums prisiysim.

7,476,168 
3,803,770 
2,902,509 
1,866,147 
1,551,045 
1,067,328 
1,034,174 

seniau tu-

ALASKA PILNAI UŽ
SIMOKA

Kada Suv. Valstijos 1867 m. 
nupirko Alaska nuo Rusijos už 
$7,200,000, visi sakė kad tai 
klaida ir numetimas pinigų ant 
nieko. Bet nuo 1880 metų ta 
teritorija užsimokėjo 79-tu sy
kiu už save.

Kasyklos toje milžiniškoj že
mės masėj, daugiau negu ketu
riolika sykių didesnėj kaip Ohio 
valstija, 1925 metais davė mi
neralų $17,850,000 vertės, o 
dviem praėjusiais metais išim
ta tik vieno aukso už virš šešis 
milijonus dolarių.

Išviso nuo 1880 metų mine
ralų išimta už $553,000,000, o 
tos šalies šaltiniai dar veik ne
paliesti. Nekurtose dalyse dar 
guli kalnai anglies, kurią reikia 
tik pakrapštyti ir gabentis. Po 
didžiausiais plotais guli šalti
niai aliejaus. Kiek ten randasi 
vario, sidabro, švino, marmuro, 
cino, gipso ir platino neapskai- 
tliuojama. Q> ■ įįj?

Jeigu dabartiniai sovietų ca
rai rastų priekabę jie reikalau
tų Alaskos iš Amerikos atgal.

Valdžia Neduos Duonos 
Trustui įsikurti — 

Jei Įstengs
Washington. — Valdžia pasi

ryžo imtis suardyti naują mil
žinišką $2,000,000,000 duonos 
trustą, kurį pradėjo organizuo
ti Ward, didelių kepyklų savi
ninkas Amerikoje, su tikslu su
traukti visas didžiąsias kepyk
las Į vieną.

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

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Av. Cleveland, O.
P. A. Dedynas — Vice-Pirmininkas 

90 Millbury St. Worcester, Mass.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bcrnat Stowe — Iždininkė

02—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

Geras paprotys
Naudo’xit Ruffles kasdien, kad užląikiųi 

Ra]vos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius pląukus, 

Raffles 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

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

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

Brooklyn, N. Y.
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TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
(Tąsa iš pereito num.)

Anglijoje Jurgis Kaningas, išardęs 
Šventosios Sąjungos planus Pietų Ameri
koje. dabar buvo ministeriu pirmininku. 
Jis ii’ vėl paregėjo progą antru kartu pa
kišti koją Meternichui. Anglijos ir Rusi
jos laivynai jau buvo Viduržemių jurose. 
Juos pasiuntė ten valdžios, nebegalėjusios 
suvaldyti žmonių entuziazmo ir sąjausmo 
Graikams patriotams. Pasirodė ir Pran
cūzų laivynas, nes Prancūzija, nuo pat 
Kruciatų laikų, buvo pasižadėjus ginti 
Krikščionių tikybą Mohamedonų kraštuo
se. Spalių 20x d., 1827 m., trijų valstybių 
laivai puolė Turkų laivyną Navarino Įlan
koje ir sunaikino ji. Šitos pergalės žinia 
nudžiugino visą Europą. Vakarų Euro
pos ir Rusijos žmonės, neturėdami laisvės 
patys sau, gėrėdavosi nors tuo, kad galėjo 
prigelbėti prislėgtųjų Graikų kovai už 
liuosybę. Graikija liko nepriklausoma ša
lis ir reakcijos bei pastovumo politika ga
vo antrą smarkų smūgį.

Butų neprotinga bandyti šitame nedi
deliame tome patiekti smulkią apyskaitą 
apie kitų kraštų kovas už nepriklausomy
bę. Tais klausimais yra daug gerų knygų. 
Mes čia suminėjome tiktai Graikijos kovą 
už nepriklausomybę vien dėlto, kad tai bu
vo pirmutinis nusisekęs puolimas i reakci
jos tvirtovę, kurią Vienos Kongresas pa
statė “Europos pastovumui ginti”. Ta ga
linga priespaudos tvirtovė vis -dar laikėsi, 
ir Meternichas -buvo vyriausiu vadu. Bet 
galas buvo nebetoli.

Prancūzijoje Burbonai sudarė beveik 
nebepakeliamą policijos valdžią, bandžiu
sią išgriauti visa tai, ką buvo padarius 
Prancūzijos Revoliucija ir visai neatsižvel
giančias nei Į Įstatymus, nei Į žmonių gero
vę. Kai Liudvikas XVIII pasimirė 1824 
metais, žmonės per devynis metus džiau
gėsi “taika”, kuri buvo daug nelaimingesnė 
už dešimtį metų imperijos karų metų. 
Liudviko sostą paveldėjo jo brolis Karo
lis X.

Liudvikas priklausė tai garsiai Burbo- 
nų šeimynai, kuri, nieko negalėjus išmok
ti, nieko nemokėjo ir užmiršti. Atsimini
mai to rytmečio, kai jie, būdami Hamm 
miestelyje, išgirdo, kad jų brolis Paryžiu
je neteko galvos, buvo nuolatiniu įspėjimu 
apie tai, kas gali atsitikti su karaliais, ku
rie nemoka tiksliai suprasti laiko dvasios. 
Karolis, dar tik dvidešimts metų tebūda
mas, jau turėjo suvirs keturisdešimts mi- 
lionų frankų privatinių skolų; jis nieko 
nežinojo, nieko neatsiminė ir buvo tvirtai 
pasiryžęs nieko neišmokti. Kai tik užėmė 
sostą, jis tuoj sudarė, kaip Velingtono ku
nigaikštis pastebėjo, “kunigų, kunigais ir 
del kunigų” valdžią; jis taip valdė kraštą, 
kad visi tvarkos ir įstatymų šalininkai pik
tinosi. Kai jis pabandė uždaryti laikraš
čius, drysusius kritikuoti valdžią ir paleido 
Parlamentą už tai, kad jis užtarė spaudą, 
tai jo dienos jau buvo suskaitytos.

Liepos 27 d., 1830 m., naktį Paryžiuje 
kilo revoliucija. To paties mėnesio 30 die
ną karalius pabėgo iš Paryžiaus į Angliją. 
Šitokiu tai budu užsibaigė garsus “penkio
likos metų farsas” ir Burbonai, pagaliau, 
buvo visiškai pavalyti nuo Prancūzijos so- 
što. Prancūzija vėl ,galėjo gryžti prie 
Respublikos valdybos! formų, bet šitokio 
žingsnio Meternichas nebūtų norėjęs pa
kęsti.

Padėtis susidarė gana pavojinga. Su
kilimo kibirkštis peršoko per Prancūzijos 
sieną ir uždegė kitą tautinių nepasitenki
nimų namą. Nauja Nederlandų karalija 
nebuvo nusisekus. Tarp Belgų ir Olandų 
nebuvo nieko bendro, ir jų karalius, Oran
žo Vilimas (William of Orange, • Vilimo 
Ramiojo dėdės ainis), nors buvo darbin

gas ir geras, anot tos kalbos, biznieris, vis
gi neturėjo takto ir nemokėjo suvesti savo 
nesutinkančius tarp savęs pavaldinius tal
kon. Prie to, Belgijon buvo atvykę daug 
Prancūzijos kunigų, ir ką tik Protestonas 
Vilimas neužmanytų padaryti, tai tuoj ir 
būdavo žmonėse klyksmo, kad jis kėsinąs’ 
suvaržyti Katalikų teises. Rugpiučio 25 d. 
Bruselėje kilo maištas prieš Olandų val
džią. Į du mėnesiu po to Belgai paskelbė 
savo nepriklausomybę ir išrinko savo ka
ralium Anglijos karalienės Viktorijos dėdę 
Leopoldą Koburgą (Coburg). Tai buvo be
ne geriausia išrišimas ginčų. Du kraštu, 
kuriems nereikėjo susijungti, išsiskirstė ir 
gyvena taikingai ir gražiai sutardami, kaip 
ir privalu kaimynams gyventi.

Tais laikais, kai buvo tik keletas trum 
pų gelžkelių, naujienos negreit tepasisklei- 
sdavo iš vieno krašto kitan. Bet kaip tik 
žinia apie Prancūzų ir Belgų revoliucijas 
pasiekė Lenkiją, ir čia bematant susikirto 
Lenkai su savo valdovais Rusais. Iš to su
sikirtimo kilo žiaurus karas, užsibaigęs 
tuo, kad Rusai laimėjo ir įsteigė, tikrai 
Rusišku fasonu, “visu Vislos paupiu taiką 
ir tvarką”. Nikolajus I, paveldėjęs savo 
brolio Aleksandro sostą 1825 metais, tvir
tai tikėjo savo šeimynos “Dieviškoms Ka
ralių Teisėms”. Tūkstančiai Lenkų, pa
sprukusių Į Vakarų Europą, buvo liudinin
kais to, kad Šventoje Rusijoje šventosios 
Sąjungos priiicipai buvo tiktai tušti žo
džiai.

Italijoje taip jau buvo neramu. Mari
ja Luiza, Parmos kunigaikštienė ir buvusio 
imperatoriaus^ Napoleon o žmona, kurį ji 
apleido po nelaimingo Vaterlo mūšio, buvo 
išvyta iš savo krašto. Papos valstybėje 
žmonės bandė susikurti Respubliką. Bet 
Austrijos armijos atėjo į Romą, ir viskas 
vėl buvo, kai ir buvę. Meternichas vis pir
mininkavo Balių Aikštėje (Ball Platz), 
Hapsburgų dinastijos užsienių reikalų mi
nisteriu rūmuose; šnipų policija vėl gryžo 
prie savo darbo, ir “taika” vėl visur vieš
patavo. Dar praėjo aštuoniolika metų 
pirm, negu buvo antras pasekmingesnis 
bandymas išgelbėti Europą iš Vienos Kon
greso baisios paveldybos.

Ir vėl Prancūzija, revoliucinis Euro
pos gaidukas, padavė pirmą sukilimui žen
klą. Karolio X vieton buvo atėjęs Liudvi
kas Pilypas (Louis Philippe), sūnūs to gar
saus Orleano kunigaikščio, kurs, virtęs Ja
kobinu, balsavo už nukirtimą savo pusbro
lio karaliaus ir kurs revoliucijos pradžioje 
buvo žinomas vardu “Lygybės Pilypas” 
(“Philippe Egalitė”). Jisai buvo užmuštas, 
kai Robespieras pradėjo naikinti tautos 
“išdavikus” (tuo vardu jis vadino visus, 
kas tik nesutiko su jo pažiūromis), ir jo 
sūnūs buvo priverstas.pabegti iš revoliuci- 
ninkų armijos. Taigi jaunasis Liudvikas 
Pilypas turėjo progos daug keliauti ir daug 
ko pasaulyje matyti. Jis mokytojavo Švei
carijos mokyklose ir per keletą metų tyri
nėjo Amerikos “tolimųjų vakarų” šalis. 
Žuvus Napoleono galybei, jis gryžo Pary
žiun. Jis buvo žymiai inteligentiškesnis už 
savo pusbrolį Burboną. Jis vaikštinėdavo, 
vaikų sekiojamas, po parkus, raudonu med
vilnių lytsargiu pasiramstydamas. Bet 
Prancūzija jau peraugo karalių tvarką, ir 
Liudvikas to nežinojo net iki 24 d. vasario 
m., 1848 m., kai minios puolė Tiulerį( Tui
leries), išvijo jo didenybę,Jr vėl įkūrė Res
publiką.

(Bus daugiau)

LIAUDIES DAINA
Balandžio dienelėj 
Užtekant saulelei 
Vaikščiojo panelė 
Po žalią girelę.

Viešuoju keleliu 
Ant bėro žirgelio 
Atjojo bernelis 
Kaip dobilėlis.

Jo veido skaistumas 
Ir stuomens dailumas, 
Nėr’ kaip apsakyti 
Kaip miela klausyti.

Stapierė žirgelis, 
Kryptelėj’ balnelis, 
Nes tuoj už upelio 
Prie žalio medelio 
Stovėjo Onutė 
Linksma kaip gegutė.

Meilus jos žodeliai 
Kaip daina paukštelių, 
Jos siela nekalta, 
Kaipo sniegas balta.

—O iš kur, berneli, 
Mandreni žirgeli ? 
Man galima klausti, 
Nėra už ką bausti.

ši dienelė šventa,
Yra valanda penkta, 
O, kad visam sviete 
But kaime ir mieste —

But tokie vaikučiai, 
Iš jų džiaugtųsi tėvučiai, 
Džiaugtųs visi žmonės, 
šlovintų krikščionis;

Dangus linksmas butų, 
Žemė neraudotų, 
O mes visi linksmai 
Daineles dainuotum.
(Nuo Red.: ši daina matyt 

sumaišyta, nes pabaiga su pra
džia nesutinką,’)

LIAUDIES DAINA
(J. Jaundzemas)

Sėk, tėtuši, linelius,
Ausk, motute, drobeles, 
Vadin mane bernužėlis 
Į svetimą šalelę. 
Oi, dukrele, palūkėk, 
Dar tu jauna, netekėk, 
Palūkėki, dukraitėle, 
Nors šiuos vienus metelius. 
Oi, motute, negaliu, 
Sengalvėle, negaliu, 
Atvažiuos dieverėliai, 
Išveš mano kraitelį. 
Traška, braška skrynelės 
Iš tėtušio svirnelio, 
Gailiai verkia dukrelė 
Nuo motutės skirdamos. 
Cit, neverki, dukrele, 
Cit, neverki, jaunoji, 
Prisiverksi kožną dieną 
Kai pasiliksi viena. 
Tu neb’rasi rūtelių, 
Nei rūtelių darželio, 
Neberasi vainikėlio 
Ant gelsvųjų kaselių. 
Panedėlio rytelį 
Po rūtelių darželį. 
Ir pražydo vainikėlis 
Ant gelsvųjų kaselių. 
Utarninko rytelį 
Po rūtelių darželį, 
Užkukavo gegutėlė, 
Sugraudino širdelę. 
Oi, gegule, nekukuok, 
Tu, pilkoji, nekukuok, 
Nepribudink bernužėlio 
Aukštam svirne miegančio.

VALET

AuioSlrop
Razor

Pats 
Aštrinasi

PAVASARINĖ NUOTAKA
Jau pavasariui atėjus 
Džiaugias siela,
Rodos žiema lyg nebuvus, 
Taip ramu ir miela.
Mąstai, svajoji ir lakstai 
Skrendi mintimis,
O ką prieš save gi matai 
Savo akimis?
čia spindėdama ant saulės 
Banguoja Šventoji ramiai. 
Tiek rodos suteikia ji meiles, 
Išblaško nelaimes visai.
Ir užmiršti tu pasauli, 
Užmiršti žmones ir vargus; 
Užmiršti savo vargo dali, 
Tiktai šis vaizdas tau brangus.

Ir linksma siela,
Širdis plaka, 
O žmogus skina 
Laimėn taką.

Mažionietis.. .

LIAUDIES DAINA

(B. Radzevičius) 
Atsikelk, atsikelk, 
Dukrele jaunoji, 
Nešk pusrytėlių 
Į lygią lankelę.

Aš eidama, aš nešdama 
Sutikau bernelį, 
Sutikau bernelį, 
Lygioje lankelėj.

—Oi sustok, oi palauk, 
Mergyte jaunoji, 
Pasidėk puodelius, 
Atilsėk rankeles.

Oi atstok, atsitrauk, 
Šelmi bernužėli, 
Vilioji iš kelio 
Su meiliais žodeliais.

—Mergužėlės baltos rankos
Tai ne darbininkė, 
Kurios puikus rūbeliai 
Tai ne ūkininkė.

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

i
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virinio Receptas
Nėra geresnio budo palaikymui 

gero ūpo tarp vaiku kaip rengiant 
saldainių baliukus. Vaikai gali pa
gelbėti plakti Smetonas ir, supran
tama, saldainius reikia ragaut! Mer
gaitės gali daryti formukes ir spal
vuoti, o motina pridaboti pečiaus 
karšti. Saldainių termometrai gali
ma pirkti prieinama kaina ir jie su
taupys laikų, rūpesti ir medegą. Ge
rai yra jausti kad saldainiai kožnų 
sykį išeina tokie pats. Sekantis re
ceptas buvo gerai išbandytas ir bus 
malonus pavaišinimas kiekvienam.

Skanus Smetoniniai Karameliai
2 puodukai cukraus
2 puodukai kornų syrupo
% puoduko sviesto
2 puodukai evaporated pieno 
Biskelis druskos
1 šaukštukas vanilos
Sudėk į skarvadą cukrų, syrupą, 

druskų ir sviestą ir uždėk ant ug
nies, maišant iki masė suvirs į aiš
kią, tirštą buzą. Paskui nuolat mai
šant pilk evaporated pieną, bet lai 
verda. Virk iki 242 laipsnių F. arba 
iki. sukietėjimo, nuolat maišant kad 
nesuliptų. Dadėk vanilą ir pilk į 
sviestuotus bliudelius; paskui sužy
mėk į keturkampius šmotelius. Iš 
to išeis du svarai.

Virtuvės Patarimai
Perkolatoriuje virta kava lengviau 

viduriams virškinti negu paprastai 
verdama.

Prašalinimui plokščio skonio iš 
virinto vandenio, pilk jį iš vieno sti
klo į kitų keletą kartų.

Jeigu jūsų kepamas stoikas už
sidega tuoj užberk ant jo druskos 
ir liepsna tuoj pranyks.

Išvirimui tinkamai pratrukusio 
kiaušinio, pramušk kiaušinį ir ki
tame šone ir paskuiai greit įdėk į 
karštą vandenį.

Niekad nenaudokit mazgojamos 
sodos ant alumino indų. Geriausia 
šveisti su plieno vilnom ir muilu.

Naminiai Pasigelbėjimai
Niekad nesuvedžiok elektriškų 

vielų su šlapiom rankom.
Jeigu į plaunamų vandenį per

daug buna įpilta mėlynumo, dadėk 
biskį naminės ammonijos. Tas 
prašalins perdidelj mėlynuma.

MES REKOMENDUOJAME
Kuomet jums reikia pieno dary

mui pudingų, zupiu, pyragu, etc., 
būtinai naudokit Borden’s Evapora

Uždėjus fuller’s earth košės su 
ammonija ant taukų plėtmo ant 
grindų patiesalų ir palikus sudžiūti 
prašalinsi iš patiesalų plėtmus. Po 
sugėrimo taukų tik nušluok košę 
su šluota.

Nuvalymui taukuotų veidrodžių 
arba paveikslų stiklų, naudok min- 
k"*" skarulį apkrapytą su kamparo 
spiritu.

x .nu šveičiant odos batus ištrink 
odų su lemeno riekute. Paskui lai 
sudžiūsta ir tada tepk vaksą su 
kietu šėpom"

Grožės Patarimai
Svarbiausios priežastis užkietėji

mo yra stoka mankštymosi ir ne
tinkamas valgis. Kaip daug žmo
nių yra aktiviai gyvenančių — ar 
daug kas pravaikščioja nors kiek 
į dieną? Kaip daug kas mėgsta ir 
valgo tą maistą kuris neleidžia' vi
duriams sukietėti? Sėlenų svarba 
kaipo paliuosuotojų nuo užkietėji
mo vidurių pripažinta kaip niekad 
kitados. Jos dviem atvejais yra 
sveikas maistas. Pirma, jos turi 
daug virškinančių siūlų, kurie su
traukia vandenį, sudarydami dikto- 
ką masę kurios neša nereikalingas 
medegas per žarnas. Antra, sėle
nos yra turtingos mineralais kurie 
stimuliuoja peristalsį, tokiu budu 
žarnos nesutingsta. Sėlenos yra 
liuosuotojas vidurių nuo 
skanus, saugus ir nuolatinis pa- 
liuosuotojas vidurių nuo užkietėji
mo. Pradėk naudoti jas šiandien.

Ypatiška Sveikata
Pirmas metas mokykloje yra kri

tiškas laikas vaiko sveikatai. Pirm 
šio išžengimo į platų pasaulį rei
kia atsargiai žiūrėti jo maistų — 
jau. reikia atsargumo.
be abejo jis valgė gerus pusryčius 
ir per pietus gavo karštų valgių. 
Gal but vidurdienio valgis buvo jo 
sunkiausias maistas. Bet mokyk
lon einant toks valgymo paprotis 
staiga pasikeičia. Ilgas laikas pra
bėga tarp pusryčių ir vidurdienio, 
ir šis užkandis tik skubomis suval
goma, kadangi jau atšalęs ir ne
skanus, o jeigu parėję namon valgo 
tai turi skubinti ir bėgti i mokyklą 
atgal. Tie apsireiškimai sykiu su 
ūpo išsisiubavimu mokykloje dide
liai atsiliepia ant apetito.
SEKANTUS PRODŪKTŪ^
ted pieną, kadangi jis v ra geriau
sias pavaduotojas reguliario pieno 
arba grietinės.

Toms Kurios Nenaudoja

Borden’s Evaporated Pieną
Bandyk Šiuos Patarimus

Jeigu mėgstat kavą tai turit tikrų 
pavaišinimų laukiantį jūsų. Rytoj 
ryte naudokit Borden’s Evaporated 
Pienų savo kavoj. Tada tai įvertin
si! ką reiškia puodelis kavos užbal
tintas su Evaporated Pienu.

Jeigu jums patinka geros .smetoni
nės zupės kaip tai tomaiti smetoni
ne arba asparagų zupč. darykit jas 
su Borden's Evaporated Pienu ir 
tada tėmykit kokias jūsų šeimyna 
darys pastabas prie stalo kuomet 
valgo.

Jeigu mėgstat pyragaičių tai ga
minki! juos su Borden's Evaporated 
pienu. Tas riebus karvių pienas s:i 
palikta jame Smetona priduoda 
jiems malonų skonį. Tiktai paban
dykit jį ir patirsi! pačios.

Jeigu mėgstat gerus prieskonius, 
darykit juos su Borden’s Evapora
ted Pienu. Jūsų prieskoniai turės 
skonį kuris padarys valgymą vi
sišku pasitenkinimu visiems jūsų 
šeimynos nariams.

DYKAI
Jeigu jus norit žinoti kaip gamini valgius su Borden’s

Borden’s daro
mas dviejų dy-

Evaporated Pienu, išpildykit kuponų pažymint kokių re
ceptų norit, ir mes prisiusime jums juos visai dovanai.
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If 1 still have readers 
probably will appreciate a 
more as regards the endeavors! 
of this organization.

One of its main purposes 
is to bring about an unshakable 
mental and moral attachment 
of the American born Lithu
anian people to the aspirations 
and ideals of Lithuania. '1 
organization places its hope 
rising generation. To strive 
sow the seeds of national 
spiratio nand 
endeavor well 
Lithuania is 
ideals must be woven into 

texture

aspiration is 
worth while, 
to enduro.

in 
to 
in-

the past twenty 
rears. The reasons for it are' 
evident, the. purposes most 
laudable and necessary. Need 
1 tantalize you by begging for. 
firm 
’ ion

I It is 
American Lithuanian to 
the idea and ideals of this com
paratively new organization and 

| I'O aft 
I Latent 
\ selves 
newed

support? This organiza- 
has a cause with a claim, 
the dutv of each and every 

foster

A U/

wills 
into

themselves to it. 
should rouse them- 
activity with re

Now it the ap- 
So. friend 
this noble 
establish a

[KUNIGAI NESILAIKO tok 
SAVO MOKYMU

s vaikelis greitai nuvažiuoja 
pas Abraomą, net be švento 
krikšto.

1926 KALENDORIAI 1926
Nenori Dangaus Karalystės
Kunigai mus mokina vienaip, 
jie palis daro kitaip.
Jeigu žmogelis suserga tai jie

Clevelanod miesto taryboje!
pereitą pirmadienį perleista re- o
zoliucija kuri pareiškia miesto,
tarybos nusistatymą jog pilie-Įsako, nėra reikalo kreiptis prie
eiams reikia duoti lengvo vyno, daktaro. Dievo 

pakeičiant dabartinį' valdo. O jeigu dar 
, vent i šiame sviet e 

Sulz-• melstis ir duoti ant 
ir ge- Bet kada suserga
kuris net popiežiai, tai tuoj šaukiasi 
sau-į geriausius daktarus ir nenori

Meilė"
reikia mylėti 

save, nežiūrint 
butų. Bet žiu-

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

the 
very texture of the thoughts, 
the feelings and the life of the , .Lithuanian,is ■ themselves

vigor.
:e time.

propagate
help to
this organization in 
community for the 

and help of your 
This applies espe-

ga lybė
nori pagy- 

reikia 
mišių, 
kunigai, ir

“Art i mo
Kunigai sako, 

artimą kaip pats 
Į koks tas artimas
rėkim kaip jie artimą myli. Jei-I 
gu parapijoms netekęs kantry- Į 
bes del kunigėlio nekunigiškų, 
darbų sumurma tai klebonas 
tokį savo duondavį, jeigu galė
tų. gyvą nusiųstų j pragarą —

individual, for “character 
destiny”.

propa-1 
public | 
muši-1 
intel- 
being

reader,
cause and an , ,,branch of Ii • your own

. bet it erment
; fellowmen.

to the American born 
for, to interest 

in this cause is 
duty 

their fathers and 
You who are

they owe to 
forefathers, 
interested in 
seek further 
will be will-information which 

and generously given.n .iri v

and fame
for Lithua-

Lithuanian American
Chamber of Commerce.

Vincent A. Jenkins, 
President.

. S. Boston, Mass.
nia. Various 
cited where 
strumentality

Another purpose is to spread 
useful > and reasonable 
ganda to the American 
by presenting to them 
cians, composers, artists 
factual men—men who
once placed before the eyes of 
the public and having true 
value, will continue adding and 
accumulating glory 
for themselves and

cases might be 
through the in- 
of the Chamber 
idy occured; yet 

space does not permit not is; 
there any real and momentary 
necessity. The facts are out
standing and we have but to 
read the papers of the cities in 
which the organization is re
presented to be convinced that 
the Chamber of Commerce is 
working and producing th'.' 
sought for results in the fol-j 
lowing branches of her consti
tutional purposes i — publicity. I 
propaganda, politics, education,' 
athletics, social activities, 
inerce and industry.

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

Mrs. Winslow’s
Syrup

ir alaus, 
va rža n t į į s ta t ym ą.

Rezoliuciją įnešė J. M. 
man, senas tarybos narys 
ras Lietuvių pažystamas. 
Piliečių Klubo vakarienėj
šio 20 d. pasakė jog kovos kad keliauti į dangų pas Dievulį lin- 
žmonės gautų atgal alų ir vyną. i ksmintis.

Susirinkimas buvo labai and- Kad tai tiesa' liudija gan aiš- 
ringas, pylėsi karščiausios kai- ’kini šių dienų įvykis. Belgijos 

ausujų” ir “šlapių ju” 'kardinolas Mercier, nors sulau
kė jau 75 metu amžiaus, bet 

•dar nenorėjo mirti, net pasida
vė sunkiai operacijai kad tik 
ilgiau galėtų pagyventi 
prakeiktame sviete.

i ne

bos i: 
lupu.

Bet atminkit štai ką: jeigu 
visoj šalyj ir butų įvesta palen
gvinimas tai Ohio valstijai, ku
ri turi savo draudimo įstatymą, 
reiktų namie kovoti už jo pa
keitimą, tada tik atsidarytų 
karčiamos kaip seniau buvo.

PRI EŠING A S PROHIBICI.I AI
Clevelando Vyskupas Joseph 

Schrembs pareiškė jog privers
tina prohibicija yra nenaudinga 
iš religiškos, moralės ir praktiš
kos pusių. Taigi šis vyskupas 
yra pirmutinis iš katalikų baž
nyčios didžiūnų kuris viešai pa
smerkia prohibicija. Vyskupas 
pripažįsta blaivybe ir kad rei
kia žmones prie jos vesti, bet 
ne prievarta versti, nes įstaty
mais negali žmogaus pagerint.

koks paprastas
kardinolas, ir j:
o vis nenori eiti į dangų, 

kurį kitiems pardavinėjo visą 
savo amžių: jis nepasitikėjo sa
vo šventiems poteriams kuriais 
kitiems liepe pasitikėti

nas.

Jeigu turėtų valią, kunigai 
šioje ašarų pakalnėje kūrentų 

I pragarą ir degintų tokius para
pijoms ir kitus kitoniškų min- 

į čių žmones kurie nesilaiko įsi
kibę į jų skvernus.

Nors tiek mes vargšai esam 
laimingi kad kunigai negali šia- 

• me pasaulyje mums pragare
iame ' ugnies sukurti ir deginti musų, 

Nors buvo o po mirčiai mes vargšai dan- 
kunigėlis, guje gyvensime su Dievuliu, c 

u visai se- kunigai su savo, turtais peklo
je su velniais viešpataus.

Vargšas šventakupris.

“Nereikia Turtų”
Kunigai mokina kad nereikia 

turtų krauti, kas turtą krauju 
tai velniui tarnauja. Bet 
rėkime kaip kunigai daro, 
pačiam šventam tėvui: jie 
turtus krauja, net jokio 
dingo darbo nedirbdami.- 
vardan Dievo viską ima,

'sunkiai nuskriausdami tamsius 
vargšelius.

Kunigai mokina kad kas ne- 
j gimdo vaikų ir neaugina 
turi eiti į pragarą. Bet 
kime kiek daug kunigai

• augina ir kiek daug jų pagimdo j
• visokios minyškos. vienuoles ir 
kunigų gaspadinės? O jeigu 
kada ir pasitaiko gimtuvės tai'

žiu-

nau
tili 
net
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V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso va!.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Sukatomis 9 iki 2:30 po pietų.

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Matant kas dedasi prie da
bartinės “prohibicijos” — kiek 
žmonių kenčia, vargsta, 
čių ir sveikatos netenka, 
geriau kad jos nebūtų.

tokis Į 
žiūro
vai k u i

Telefonas Main 6111

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

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

išrodo

- - Reikalaukit “Dirvoje

RŪKSTANČIAI naujų na
rnų pabudavojama šiame 

apskrityje kas metai.

Įsigykit Sau Namą 
Sekančiais Metais

Ar vienas iš jų bus jūsų na
mas ateinančiais metais?

Jeigu jūsų viltis turėti sav 
namą dar kolei kas yra svajt 
nė, jus galit priduoti savo sva
jonei tikrenybės jeigu tiktai 
panorėsit.

Pirmas žingsnis yra dėjimas 
pinigų bankan surinkimui rei
kalingos prie pirkimo įneši
mui dalies.

Incorporated 1S49

Society
In the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dek taunymus i taupymu banką

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St Pirkti ar parduoti namą 
Išnuomuoti kambarius. 
Pirkti ar parduoti automobili.
Visados garsinkitės ir kreipkitės

"DIRVA"
5820 Superior Avenue Cleveland. Ohio

ATEIVIŲ KLAUSIMAS
Clevelando miesto taryboj 

remiama naujas imigracijos bi- 
lius išneštas kongrese, kuris 
leistų šeimynoms perskirtoms 
imigrantų kvotomis galėtų su
sivienyti, tai 
moterims ir

Ohl 
Henry! 
America’s 
Finest 
Candy!

con1-

Here

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

pabudavo- 
greitesnei

Tin makmd a hole 
for the cat. "

yra nebuitį klinčių 
vaikams atvažiuo- 
ir tėvus kaip da-

Need more be written?
we have an organization dream
ed of. wished for. and striven

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

kalba kad
Amerikos

dabartinio

'jįbftifc
MOTERŲ HIGIENAI

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

Clevelando Lenkai 
tik nauja paskola iš 
išgelbės jų oičizną iš 
krizio.

Clevelande norima 
ii požeminius' kelius 
komunikacijai. Tokiam planui 
'kūnyti apskaitliuojama reikėtų! 
130.000,000. Darbo butų dau
gybei darbininkų ant daug me
tu.

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

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

P a vyzd ž iu i, j c igu ž m oga u s 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

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

Mail 10c for copy of 
new Oh Henry! recipe 
book showing SIXTY 
new recipes. Write

Williamson Candy Co. 
Chicago, 111.

Sulaikyk Užkietėjimą! 
Nujol paliuosuoja ir neda- 
leidžia užkietėjimo. ” 
vidurių valytojas—ir 
io vidurių negniaužo, 
kia švelniai, saugiai ir 
kmingui Nėra kito kaip 
Nujol. Bandyk j j šiandien.

Tai 
nuo 
Vei- 
vei-

■MC-L KnOWitt He didn't raise ms noy to be a tighten

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

Murine Co., Dpi. H. S.. 9 E. Ohio St., Chicag
Knygelė “Akių Uzznira” 

Akių Grožė” Dykai.

By Thornton Fisher S

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiit
Prospect 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohi«.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrų Specialistų, o na 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns>- 
siklausinėi kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po išeirzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Racgi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas BaKt»- 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj BUgryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčjusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodfjizne 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. Clovolfind

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
OfiM valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo S ild 8 vakar* 

Nedšldieniais nuo H iki L

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

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

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.
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327 E Street

zy

a

sudegč.
Ūkio name, 

kilus gaisrui

buvo 
ir už- 
žymių

šeši vaikai 
ton, Mich. — 
frame aukšte,
degt- penki ūkininko vaikai, 
si žemiau 10 metu.

Hough- 
an-

vienos bandos. Kriminali- 
policijai pavyko sužinoti 

šios bandos organizatorium 
nukauto plėšiko Ant. Ta-

Pereitą savaitę, siaučiant au
droms Atlantike, nuo skęstan
čio Vokiško laivo išgelbėta 23 
jūreiviai. Išgelbėjo Holandiš- 
kas laivas.

“dovanai’’ 
ir nerei- 

’ gar-

DIRVA

i

7

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS
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apiplėšti Aleksote turtingo pir
klio krautuvę. Jų žygiui su
trukdyti kriminalinė policija 
pastatė apielinkėj policininkus. 
Apie 8 vai. vakaro pasirodė O.

VILKŲ PRIVISO
Rumšiškiai (Kauno apskr.) 

šioje apielinkėje priviso daug 
vilkų. Vietos gyventojams daž
nai tenka matyti net ir dienos
metu po kelis vilkus vaikščio- i Tamošiūnaitė su savo bendrais 
jant. Dėlto kad čia miškų yra >r jau buvo šie besirengią plėš- 
gan daug tai jie be baimės gali 
sau laisvai' gyventi.’

Daugumoje vietų po ūkinin
kų tvartais vilkai bando pasi
kasti, bet dažniausia nepavyks-j Br. Balionas, 18 m. 
ta. Vietos gyventojai yra la
bai susirūpinę šiuo klausimu ir 
nežino kas daryti, nes atėjus 
vasarai bus pavojinga laukuo
se ir gyvuliai ganyti. “L.”

ti, bet čia šoko policininkai ir 
visus sugavo.

Tamošiūnaitė bendrais pasi
rodė esą J. Limentas, 21 m., il

ls tardy
mo paaiškėjo kad jie užmušę 
Kaplaną, sausio 2 d. apiplėšę 
konduktorių, iš vienos ponios 
ėjusios Nemuno krantu atėmė 
ridikiulį su 50c. ‘‘L.”

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS LIETUVOJ

PLĖŠIKŲ ORGANIZATORĖ— 
MOTERIS

Pastaru laiku Kaune 
padaryta keletas plėšinių 
mušimų. Iš kai kurių 
galima buvo spėti kad tai dar
bas 
nei 
kad 
yra 
mošiuno sesuo Ona.

Sekdami ją kriminalinės poli
cijos valdininkai prieš Naujus 
metus važiavo Aleksote auto
mobiliu ir pamatė prie valdiš
kų malimų stovint ją su dviem 
nepažįstamais vyrais. Bet šie 
suprato kas atvažiuoja automo
biliu ii' skubiai pasislėpė.

Sausio 16 d. slaptai sužinota 
kad visi tie asmenis rengiasi

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

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

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

Brooklyn, N. Y.

Prašome gerai įsitėmyti mu
sų šį paaiškinimą:

Nerašinėkit jokiems Ameri
kos daktarams “specialistams” 
kurie garsinasi “Dirvoje” arba 
kituose Lietuviškuose laikraš
čiuose. Jeigu kįla reikalas, pa
sitarki! su savo apielinkės dak
taru, arba klauskit (informacijų 
Lietuvos laikraščiuose.

Taipgi nekreipkit domės Į 
jokius pasiūlymus 
kitokių apgarsinimų, 
kalaukit prisiųst “Dirvos’ 
siutimą skustuvą, nei nesiųskit 
už jį pinigų nei krasaženklių, 
nes gaudami jį turėsit užmokė
ti muitą pilnos jo kainos (kai
na Amerikoje dolaris), o nau-1 
dos nebus,’ nes Lietuvoje ne-, 
galėsit gaut tam skustuvui rei-J 
kalingų geležčių, kurios nuolat 
turi būti dedama naujos.

Viskas ką galit išsirašyti ar
ba prašyti saviškių Amerikoje 
kad jums užrašytų tai “žmoni- « 
jos Istoriją”, kurios kaina į į 
Lietuvą ta pati. $2.25.

“Dirvos” Admin.

Associated Oil Co., didžiausia į 
aliejaus gamykla Kalifornijoj, 
perėjo į kitas rankas už $165,- 
000,000, kas yrą didžiausia biz- 
niška apivarta Amerikos indus- j 
trijos istorijoj.

mas Kaisųjų 
sėkmingas

praplės pa 
650.

Sll-

vi-

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

1 921 St. Clair, arti E. 9th St.
racrxxxxxxxxxxrxxxxxxxxiixxxxxxxxxzxxxzxxxxxxxxixrxxx’

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta 8375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri- 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraštį “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

Sumažink
Savo

greitai

skus-
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
natinis 

„tuvas su
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

$1 iki $25.

Wet 
.JutcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pala

Antiseptiskos

Prašalina 
Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerkles 

Skaudėjimų
Kosulius

&ladc by

Suv. Valstijose pasekmingai 
išgydoma daugybė vaikų kurie

i iš prigimties buna raiši. Pra
ėjusiais trimis metais su virš 
6,000 tokių galimų pataisyt rai- 

Į šių sugryžo prie normalės svei
katos, nors nieko nedarant jie 
butų likę tokiais iki senatvės.

Tuo darbu užsiima viena or-1 skaičius pasididina ant 20 mili- 
ganizacija, kuri paskirose ša- Į jonų, arba tiek Japonijoj yra 
lies dalyse užlaiko 11 ligoninių Į pilnamečių kurie neturi jokio 
su 520 lovų, ir šįmet darbą dar j nejudinamo turto.

Japonai Gavo Balsavi
mo Teises

Tokio. — Ikišiolei Japonijoj 
turėjo balsavimo teises tik nuo
savybės turėtojai. Dabar Įves
ta naujas Įstatymas kad gali 
balsuot visi piliečiai nuo 25 me
tų amžiaus. Taigi balsuotojų

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

SKAITYK
“TRIMITĄ”

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

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” 
ginusių ir 
laikraščiu.

yra vienas 
pigiausių 
Eina kas 

knygos formato, 32—48 
Prenumerata Amerikoj 
“TRIMITO” Adresas: 
Laisvės Al. 26.

turi n i n- 
Lictuvių 

savaite 
puslapių.

$3 mot.
Kaunas, 

Lithuania.

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

7 *-«<■» O —r^--.____ ir ■ ...j.

t

3—Dėžutė 
geležtėms

•1—Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
savaimi)

SUSIDEDA 
L* IŠ ŠIŲ:

1—Dėžute

DOVANAI

iškirpkit šį kuponą ir prisiųskit
GERU. ‘-DIRVOS" ADMINISTRACIJA:

Vardas

Adresas

Miestas.. Valot.

Siunčiu $------------ ir meldžiu prisiųsti man Do

vami AuloStrop Skustuvų kaipo Kalėdų Dovanų

į Superior Home Supply Co.
į Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
J padargus ir papuošalus, reiknieni virtuvei, pečius, torielkas ir viso- 
• j i kius stotkus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia- 
J i vas, varnišius ir visokius maiiavojimo įnagius.
4 Prie to turi apiniu ir malt pasidarymui gerdžios naminės giros, kuo 

jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainas labai žemos. (2-1)

6401-5 Superior Avenue

^illlll>IlllIllI!lll!l!lllWlillIliil!KllllllIi:iHlllllllllllllllllllll!lllllllllllllUllllllllllHl!;

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

SANDARA”
Boston 27, Mass.
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Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00

Mano yp.-itiškaų ištyrimas metodu naudojamu Europos Klinikose 
Viennojc, Berline, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
imlu patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų 
d.'ivč man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas įrengtas sii naujausiais X-Spindulių. Elektriškais aparatais, 
Quartz. Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia man padaryti teisinga klinišką diagnozėj arba nu
spręsti tikra jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinčjimii’'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio. be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišavitno nuo darbo. 
Aš taipgi prašalimi Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus iusi.i liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane" Aš 
ric yra mano geriausi liudininkai 
daryt ir jums. Per praeitim i 
tiesiog Į Kraujo Srovi;, taipgi Prof. Ehrlich'o garsius Kraujo Vais
tus 6ŪG ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. ............. .
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių 
>šgalit mokėti 
Yra moteriškos

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 
“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au
loStrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina $1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— tik 25c — 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:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O

i pagydžiau tūkstančius žnioniy ku- 
i K<; aš padariau jiems galiu p<i- 

penkiolika metų aš leidau serumus

Jeigu pagy

Aš pala ypatiškai prižiurtu visus sa\o pacentus. 
slaugės piisitarnavimul. 
---- -Mes Kalbame Lietuviškai------

| Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

S ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
r; (Pirmas Budnikas į rytus nuo Winton Hotel)
Įš Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki L 
^lllllllllllIllllllllllllllIlIlUllllllllllllllllllllllIlUllillIlHIIIUIIIIItlIlIlIllIlIllIlIUIIIIIIili^l
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D I R V A

SPORTAS
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

LEWIS. DEMETRAL, PLF 
TINA IR KITI ŠIO KET

VERTO RISTYNĖSE
Akrono Naujienos

KAS BUS SU SARŽENTU?

ji 6820 Superior Ave.

SUDEGĖ PAŠTO LAKŪNAS ;
Pereitą savaitę, penktadienį, 

pašto lakūnas Art Smith nu
krito su degančiu orlaiviu ant i 
žemės netoli Montpelier, O., ir, 
sudegė. Jis gabeno paštą iš i 
Chicagos į New Yorką. Cleve-I 
landą turėjo pasiekti tą naktį. | 
Iki jo nukritimo, po išlėkimo iš; 
Chicagos nebuvo žinoma. a.pie[ 
jį. Bryan. O., miestelio gyven
tojai patemijo jo orlaivį skren-i 
dant žemai ir jis neužilgo atsi
mušė į medį, užsidegė ir nukri
to.

Jis palaidotas iškilmingai, ki-, 
t i lakūnai metė ant kapo 
vainikus.

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

oro

VISIEMS ABELNAI

primename kad ir naujoje ‘ Dirvos 
vietoje skaitytojai ir abelnai Lietuviai 
gaus tą pati patarnavimą, su geresnė
mis priemonėmis, kaip buvo senoje 
vietoje. Bus atliekama:

Pereitą savaitę mirė 
ras Rakauskas, Dr. V. 
kos Draugystės narys.

Anup- 
Kudir-! 
Laido

tuvės atsibuvo šeštadienį. Su- 
virš- metai laiko atgal mirė jo į 
moteris.

Spaudos Darbai
Knygų ir Popierių Pardavimas 
Pinigų i Lietuvą Siuntimas 
Laivakorčių Pardavimas 
Pasportų Išstorojimas 
Igaliavimų ir kitų Dokumentų

Padirbimas
Visokių Informacijų Biuras 
Notarialis Ofisas

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

NI ’ŽUDYTAS AI’G IN A NT 
MOTERĮ

Nedėlioj, ties savo 
10005 Prince avė., naktį 
(lytas tūlas Charles La 
39 m. amžiaus. Naktį tie 
mu pasigirdo moteries 

Jo moteris

Clevelandiečiai nerimsta pa
matę Saržento Levitt, armijos 
čampiono, iššaukimą Požėlos į 
ristynes. Visi tik klausinėja 
“ką ant to Požėla atsakys?”

Vieni sako kad Požėla sutiks 
i ir atvažiuos imtis su juo; kiti I 
įsako kad saržentas Požėlai per- 
j didelis, nes mat iš paveikslo tas 
Idrutuolis išrodo tikras jautis.

Mūsiškiai sportininkai be pa
liovos šneka kad Lenkai dar ką 

j nors Požėlai pastatys, nes, sa- 
Į ko. prošepąnai taip nenuleis 
rankų po pereitų ristynių.

'Tuo tarpu Požėla rengiasi 
j prie imtynių Chicago j su Zana- 
vičium ir bus užimtas tūlą lai- 

i ką. ir kai bus liuesas gal pra- 
j neš ką mano apie saržentą.

Po Warren’o imtynių, kur K. 
Požėla paguldė Graiką. Graikai 

I pradėjo galvoti apie ką nors 
kas užbaigtų Požėlos smarkavi- 

jmą. Jų Ohio valstijoj yra gana 
i smarkių ristikų, nenori užsi- 
; leist kokiam atėjimui Lietuviui.

Vietinis Graikas Jordan tei
raujasi ar Požėla sutiktų ristis 
su

gali pasinaudoti pirmos kle-l 
imtynėmis miesto auditori- 

ketvergo vakare, vasario 18 
Marotta’s rengiamam susi- 

Po vie-

sakoma, 
tų risti- 
trustas. 
jį nesu-

Kurie matys “Dirvą” ketver
ge, 
sos 
joj 
d.,
kibime smarkių vyrų.
ną sykį risis Martin Plėstina ir 
Victor Soldat. Kaip 
Plėstina yra vienas iš 
kų kurio bijo ristikų 
Jis yra Jugo-'Slavas ir
leidžiama su Joe Stecher arba 
“Strangler” Lewis.

Plėstina nesirito Cleveland?, 
jau tūlas laikas, ir Marotta dė
jo pastangas jį čia partraukti.

Soldat, Bohemas monarchas, 
rengiasi sukelt Plėstinai gerą 
pirtį, bet Plėstina tiki laimėt.

Kita pora bus Stanley Sta- 
siak, Lenkas čampionas, su Ita
lu galiūnu Raffaelc Grcnna.

Paskutinė pora bus “Strang
ler” Lewis su Graiku Demetrai.

AKRONO KLEBONAS UŽ
GAUTASm u-1

l3l)gl “Dirvos” 5-me numeryje til- 
rim-'P° korespondento Gilio aprašy- 

Kiek man teko pa- mas aPie Akrono k'eboną ir jo

MUSŲ ARTISTAI

Daug naujienų matosi iš 
su garbingo Akronc. Gal 
leista ir man parašyti pora 
tų žodžiu, 
tirti, Akronas yra daug turtin-!'larbavim^i' ne visiems Patin' 
gesnis artistais negu Clevelan- ikam;!’ už klebonas kreipėsi 
das arba Chicaga. čia turime nct Prie advokato prašydamas 
tiek aktorių kad mes nebijom kaf’ •,'s Parašytą Dirvos re- 
pastatyti tris ar keturis veika-/Akcijai reikalavimą atšaukti 
lūs vienu vakaru. Pas mus vi-,t£\visM kas lo-’ korespondenci
jos draugystės turi savo akto-i10-1'’ anl kiek liečiasi klebono 
rius; svarbiausią vietą užima .'a,d°> Buvo pasakyta.
Akrono Lietuvių Teatrališkas Labiausia, kaip koresponden- 
Ratelis. ši garbinga draugija, tas vėliau pranešė, klebonas už
kuri jau nukryžiavojo šešis vei- sigavo prikišimu jam neva no- 
kakis, turi tiek gabių aktorių rėjimo parduoti Lietuvių baž- 
surinkus kad jie pradėjo vai- nyčią žydams, pasiėmimą “žy
dinti po dvi roles; ji įgavo tiekĮdelkaitės” vargonuoti, ir kit.
spėkų ir energijos kad jau ne- 
pajiegia nulinčiuoti vieno akto 
veikalo, 
d., iš ko 
piktino.
gus nemokėdamas skaityt nori 
publikai

Toliau 
nuotikių

Taip buvo vasario 13 
visuomenė labai paši
ltą norėt jeigu žmo-

namu 
nužu- 

Rocca.
•s na- 
kliks- 

mas. Jo moteris pabudino jį 
ir jis išėjo užpultai į pagalbą. 
Buvo tris vyrai, kurie pajutę 
ateinant žmogų moterį paleido,, 
ji bėgo sau šalin, o tie sustoję- 
pasieniais pradėjo šaukti jį ei-’ 
ti pas juos jeigu jis toks drą-l 
sus. La Rocca inėjo i vidų, 

šautuvą, ir 
Išeinant tie trįs vyra 

užmušė. Net

siėmė didesni SU-

Tą žinią talpinome pasitikė
dami savo korespondento tei
singumui ir suprasdami jo pa
sakymą apie “žydelkaitę vargo- 
ninkę” tą, jog Lietuvių abelnai 
priimta sakyti, jei kas ne Lie
tuviškai kalba tai jau “žydiš
kai” (net namie motina barda
ma vaikus už kalbėjimą Angliš
kai 
kai ergeliuojat!”).

Kaslink sumanymo bažnyčios 
parduoti žydams ar kam kitam 
ir kitų, dalykų, nežinome ant 
kiek korespondentas tai perdė
jo, bet tas galėjo būti perdėta, 
nes kitaip klebonas neprotes
tuotų ir nesijaustų Įžeistas ar 
įkriminuotas, nors laikraštis 
kaipo tokis prieš kleboną jokio 
nieko neturi, išskyrus ką laiks 
nuo laiko talpina Akroniečių, jo 
paties parapijonų, pasiskundi
mus ant jo. Kad tarp klebono 
ir parapijonų eina nesutikimai 

ne visi parapijonįs sutinka su 
darbais, to klebonas negali

pasirodyt.
parašysiu daugiau 

iš šios kolonijos.
Barškalas.

T. M. D. 20-tos kuopos susi
rinkimas bus laikomas sekantį 
antradienį, vasario 23 d., vietoj 
1G d., nes šį antradienį buvo 
svetaine užimta. Visi nariai at- 
silankykit. A. Smigels.

sako, “jau jus ir vėl žydiš-

Graiku koki jis pastatys.
Sprts. LAUKIAM IMTYNIŲ

SLA. 136-TOS KUOPOS V A- j dalyvavusiems keliems kairiųjų 
KARAS svečiam.-. Prie to. ragino Lie-

. 'tuvius rašvtis i Susivienijimą.] Vasario 13 d., šeštadienio va-; ■
kare, Lietuvių salėj buvo dide į 
lis ir gražus SLA. 136-tos kuo-!

| pos šeimyniškas vakaras, 
riame turėjo gerus laikus 
kas tik 

1 seneliai, 
j žmonių.
i tuviškos 
i viškais šokiais ištisai, ir 
buvo žiūrėti kaip šoko 
jaunimas bet ir seneliai 

imi savo drauges moterėles šek 
iii. Jie šoko visai taip kaip ki-1 
tados šokdavo Lietuvoje — bei ' _GIMIMAS BRANGUS CLEVE

LANDE
Kurie nori Clevelande užgim

ti turi turėti apie $400 pradžiai, 
kaip reikalauja pasirodymui ir į, 

.Ameriką atvažiuojant. Tyrinę-į 
jiniai parodė kad kūdikio pa
gimdymas Clevelande atsieina 

’abelnai į $400, vieniems ma-j’" 
kitiems daugiau, todėl, sa-A 

pakviestas,ko, ir pradėta praktikuoti gi-' 
redaktorius ] mimų kontroliavimas ir š 

trumpai: 
vakarienė:

atsilankė
neskaitant viduramžių; S'
Tai buvo 

vakaruškos.

!■ ■•..'TVOSI sios
■, vakaro1 

ėerauka, Juzė 
Gedgaudiene. 

Julė Gurbiene, 
Marė Jančiu- 

Antanas
Kazakevičius.
Jonas Mazi- 
Gurbis, Jur-

Gaspadinė

patos: B. Lrl:
. i pirmininkas, S.ku-

. . I Aleknienė. Ona vis:
. . i Tofilė Šležienė,i ir Į
.. į Agota Šimkienė,

, . ’ lienė, Jurtris Brazaiti:Lie-
. . , i Vaitila, AndriusLietu-1

. I Jonas Balčiūnas, gražu
... lauskas, Ramonas

Levanavičius.
Marijona A. Bukauskienė.

Gavo

ne tiki'“......
vesda- į °'s 

buvo
tvoros kuolais

nesulaukdamos sugryžtant, j
laukan |jokių išsidarkymų, nes jie

taip kaip tik Lietuviškai ir
moka.

go, 
motina su duktere išėjo 
ir rado tėvą užmuštą.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
Pranciška Kibildis .... Lt. 10(1 
Paulina Geležauskiutė ....150 
Apolonija Rudienė . 
Pranas Bartkus . . . 
•Tonas Stanaitis . . . 
Marė Vaiteliėnė . . . 
Stasvs Šūsnis .......

1925 metais Clevelande ir 
apielinkėj buvo pavogta 3,748 
automobiliu, kurių 3,252 buvo 
surasta ir grąžinta jų savinin
kams.

ne-

....100 

....200 

....300 

.. .250 

. .150

Bėgyje sekančiu penkių metų 
Clevelandas turės išleisti dvide
šimts milijonų dolarių patieki
mui Įmonių pridavimui didžia
jam Clevelandui užtektinai van
dens.

Teko patirti kad musų risti- 
kas K. Požėla gali pribūti į Ak- 
roną bile dieną po kovo 4 d., to
dėl visi Akroniečiai nekantriai 
laukia kada rengėjai tikrai pa
skirs imtynėms dieną.

Kiek jau žinoma, imtynėse 
dalyvaus ir kitos poros šalip K. 
Požėlos su vietiniu, King Fish
er, kuris iššaukė Požėlą ristis.

Kaip tik rengėjai paims sve
tainę ir paskirs dieną tuoj visi 
Akroniečiai sužinos. Viet.

“DIRVOS” ŠĖR1NINKŲ 
RINKIMAS

Sekantį penktadienį, 
vai. vakare, įvyks “Dirvos” ben
drovės šėrininkų susirinkimas 
rinkimui naujos valdybos.

Visi malonėkite ateiti naujon 
“Dirvos” vieton nevėluojant.

SUSI-

ii uo 8
Šalip šokių, buvo graži ir 

skani vakarienė, bet publikos 
buvo tiek daug kad salėj neuž
teko stalų, todėl dalyviai valgė 
trimis pamainomis.

Pirmu atveju, prieš prade- žiau, 
siant valgyti, buvo

I pakalbėti “Dirvos” 
j Karpavičius, kuris 

prisiminė

Kreipkitės vėl:

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

BARGENAS
1507 Superior Ave., patogioj vietoj 
bile bizniui arba tinkama trims šei
mynoms. Viskas gerame stovyje. 
Kaina $16,000. Reikia mažo Įmokė
simo.

Clevelande tris vedybos iš 
i penkių atsiduria teisme. Jeigu 
per metus pasiveda 500 porų tai 
300 tų porų eina jieškot persi
skyrimo, nesugyvena,

Keturios iš penkių persisky
rimo aplikacijų yra paduoda
mos moterų. Ant dešimts po
rų Amerikoj gimusių išpuola 

įtik viena pora ateivių persisky- 
Į limo jieskančių. Daugiausia 

nesutinki

ANT RENDOS
Kambaris pavieniams arba vedusiai 
porai. Kreipkitės 6806 Zoeter avė. 
Galima matyt po 6 vai. vakare.

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

ir Taiso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

ir 
jo 
užginčyti.

Atšaukdami tas kleboną Įžei
džiančias korespondencijos 
lis prašome korespondentų 
vo pranešimuose prisilaikyti 
čiau faktų ir priduoti žinias 
tokias kurios kuomi nors 
remtos.

da-
sa-
ar- 
tik
pa-

GARSINKIS
DIRVOJE

Prakalbos su Paveikslais
-šeimy- j 

r.ų mažinimas. Daugiausia nu
kenčia nuostolių vidurinėj! ir 
profesinė klesos, nes daktarai!

ligonbučiai nuo ju lupa pagal r‘mo jieskančių.
stovio, kada prieš laukimą nesutinka, sako teisėjas Wey- 

dak- B’ant, ypatos kurios neturi jo- 
Darbo klesa papras- j kios religijos.

NEGRAI LABAI MIRŠTA
Miesto sveikatos taryba susi-, ruožais 

rūpinus negrų mirtinumu. Nuo rengimo tikslą, jog tai buvo pa- 
1920 metų visų kitų rasių mir-1minėjimui Lietuvos neprigul-ir
tinumas yra veik toks pat kaslmybės, toliau apie SLA. reka-.jų 
metai, o negrų padidėjo ant 801 lūs ir ragino SLA. narius bal-j kūdikio motina pasiduoda 
nuošimčių. 1920 metais jų mi-!suoti už tautininkų kandidatus, (arams, 
rė 752; 1925 metais mirė 1,175. j prieš bolševikus, kas nepatiko tai apsieina pigiai.

Youngstowne Nužudyta 
Du Italai

Youngstown, O. — Užmies
tyje atrasta lavonai dviejų vy
rų, giminiečių Italų, kurie bu
vę nariais pragarsėjusios plėši
kų gaujos. Jiedu buvo nužudy
ti ir išmesti išlaukėje. Apie jų 
kaklus buvo net į mėsas įsiver
žus virvutė, abiejų galvos buvo 
baisiai sudaužytos.

Policija spėja kad žmogžudy
stė išsivystė, iš degtinės platin
tojų karo.

J. J. StaDulions
Praneša savo vientaučiams jog persikėle i Naują 

vietą su

REAL ESTATE
■: ir INSURANCE (APDRAUDA) ant Namų, Ra

kandų ir Automobilių.
Taipgi čia galima atlikti ir kitokius reikalus, kaip . 
tai: padaroma Įgaliavimai i Lietuvą del pardavi
mo, Pirkimo ir Pervedimo Ūkių; siuntimas pinigų 

i 1 ietuva, ir kitoki patarnavimai.

s

i Prašom atsilankyti po numeriu

6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj
Telefonas Randolph 458.

Darbininkai Gavo Pen
sijas

336 American Stęel and Wire 
Co. darbininkai Clevelande ga
vo po dalį $120,842 
nijos pensijų fondo 
1925 metus.

Per 1925 metus
i išmokėjo $2,068,652 
darbininkams įvairiuose 

? tuose.

tos kompa- 
pinigų per

tas fondas 
pensijų 

i mies-

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst kuri gyvena 204 Davis Ave. 
D-340, Bloomington, Ill., yra tain dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems 
iems kai n atsikratvti to 

paprastu budu namie.
Mrs. Hurst neturi nieko 

Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

kenčian- 
skausmo

parduoti.

Geriausias
Skutimas

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

Wet 
-AitcrStrop 

Razor 
—Išsiašlrina Pats

Paveikslai bus rodomi per septynis Nedčldienius t
Bus parodytu suvirs 500 paveikslu, visa Biblijos istorija — 19000 me- 

'u — Kaip atsiradę' žemė, r.aip tapo žmogus sutvertas, de’.ko Tvanas įvy
ko ir kaip Noakas išliko. Ir kaip žmonija prasiplatino. Bus parodyta 
kaip Juozapas Tapo parduotas į Egiptą. Bus parodyta kaip Izraelitai per
keliavo per Raudonąsias juros; ii kaip jie keliavo per tyrus ir kaip ta 
Manna jiems buvo numesta. Kaip Jozųvąs sualike Saulę.

Įvairiu įvairiausia paveikslų bus parodyta DYKAI. Nepraleiskite sa
vo progos, nes kožna NeJėldienį kitoki paveikslai bus rodomi, ir aiškinami 
Lietuviškai: paveikslui aiškins Biblijos Studentas F. J. DIGLIS.

NEDEGIOJ, VASARIO-FEB. 21 d., 1926
7017 Superior Avenue. Pradžia 3-00 vai. po pietų.

Įžanga Dovanai.

UU0K1T išvalyt p ^vasarinesO ROSEDALE drenas dabar- 
n™ Plnoninrr Pn t Labiausia aptaisyt tas kurios reika- 
Ulj bludnlllg uOiXlauja naujų pamušalų. Mes turim 

Rand. 7906 į ekstra numažinę kainas per VASA- 
C F PETR-UTIS, Prop. X klO ir KOVO mėnesius. Turim po- 
nlno c' • A ♦ piėriniu maišu, sudėsim jūsų aptai- * 6702 Superior A ve., ♦ sytas ir išvalytas drapanas į maišus,

kas apsaugos nuo apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

Atdara vakarais iki 8 vai.

$1 iki $25.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Cleveland? Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

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


