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Dvi Drąsios Žmogžudys- MIRĖ ARCI-VYSKU-
PAS CIEPLIAK

Passaic, N. J. — Vasario 18

Caro Duktė Esanti Gyva, tik Išėjus iš Proto
d. čia mirė Lenkas Arei vysku
pas Ciepliak, kuris tik prieš at
važiavimą Amerikon buvo pa
skirtas Vilniun. Jam neteko

TURTINGA MOTERIS RASTA SAVO NAMEl DU BROLIAI NUŽU- 
PUSNUOGĖ MAUDYNĖJ UŽMUŠTA. DĖ DETEKTIVĄ

ant Lietuvių paponauti.

Miego Liga Maskvoj

Kitoj Vietoj, Du Vaikinai, įtarti Vagystėje, Nušo
vė Detektivą Atvykusi su Kitais pas Juos 

Namuose Kratą Daryti.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Detroito automobiliu išdirbė- 
jas Ford pradės ir audimo biz
nį. Jis steigia $3,000,000 ver
tės audinyčią, kurioje aus rei
kalingus prie savo automobilių 
aptaisymo audinius.

Cincinnati. O., suareštuota 
14 darbininkų kurie dalino at
sišaukimus prie siuvyklų, ragi
nančius rašytis į uniją.

Zanesville. O., angliakasis su
gautas tarp elevatoriaus kasyk
los ineigoj liko sutrintas mirti
nai.

Vokietijoj industrijos varžosi 
kiek gali su darbininkais, todėl 
ir bedarbiu skaičius didėja, jų 
ypač dauginasi Ruhro distrikte. 
Kruppo dirbtuvės Essene suma
žino darbininkų skaičių nuo 42 
tūkstančių iki 20 tūkstančių ir 
pusė jų dirba tik kelias dienas 
savaitėje. I

Thysseno kasyklose atleista 
iš darbo 3,000 darbininkų.

Mt. Vernon. O., darbininkas 
dirbantis geležies dirbtuvėj bu
vo sutrintas dviejų plieno bal
kių kurie užpuolė ant jo.

Portsmouth, O., trūkio garo 
katilui eksplodavus vienas dar
bininkas užmušta,, kiti du su
žeista.

Suv. Valstijose maisto kaina 
nuo sausio mėnesio 1925 metų 
iki šių metų pradžios pabrango 
6G nuošimčių. Nuo 1913 metų 
maistas pabrango 07 nuošim
čiais.
Pomeroy. O. — Vieną angliaka
sį atėję pas jo namus iššaukė 
per duris keli vyrai ir jam iš
einant sušaudė jį. Jis dar gy
veno biskį, bet už t,rumpo lai
ko mirė. Nušovimo pirežastis 
esanti ta kad jo sūnūs susivai
dijo mieste su kitais angliaka
siais.

Bellaire, O. — 600 angliaka
sių iš Powhatan kasyklos, kur 
pereitą savaitę ištiko eksplozi
ja, atsisakė eiti į kasyklą kada 
po eksplozijos norėta atnaujin
ti darbą. Darbininkai pareiškė 
jog jie nepasitenkinę kasyklos 
peržiūrėjimu po nelaimės.

CIevelande. transportacijos 
darbininkų unija įsteigė finan
sišką ofisą kuris rūpinsis dar
bininkų namų statyba ir isigy- 
jimų savų pastogių. Bus sten
giamasi padėt darbininkams 
įsigyt namus kuomažiausiomis 
kainomis.

NUŽUDYTA JAUNA 
MOTERIS

Troy, Ohio. — Vasario 19 d. 
vėlai vakare, sugryžęs į savo 
namus iš Daytono (O.) apie 11 
vai. vakare, Jacob Nesbitt at
rado savo žmoną nužudytą. Ji 
buvo jauna m.oteris, 25 metų 
amžiaus, rasta maudynės kubi
le, beveik visa apsemta vande
nyje. Jos galva buvo sumušta 
ir nuo to mirė.

Namuose rasta ant grindų 
kraujo plėtmų, kas rodo jog ji 
turėjo sunkią kovą su užpuoli- 
<ku. - • ■

Policija ir apskrities šerifas 
ėmėsi jieškoti žmogžudžio. Iš- 
sykio spėta kad ją užtiko namie 
vieną koks nepilnaprotis ir už-į 
mušė. Vėliau puspročio teorija i 
atmesta, nes tyrinėjant visas 
aplinkybes pasirodė jog visos 
užpuoliko žymės paslėpta. Sa
koma kad užpuolikas nužudė ją 
kada ji jį pažino, norėdamas 
užslėpti savo žygi.

Vagystės teorija atmesta ka
da jos kambaryje rasta brang- 
menįs ir pinigai.

Nužudyta moteris ir jos vy
ras buvo baigę Ohio universite
tą ir buvo veiklus šio miesto 
viešame gyvenime.

Visas miestas ir apielinkūs 
laukia žmogžudystės išaiškini
mo. Moteris pradėjo bijoti iš
eiti vakare vienos, nes sako ga
li užpuolikas ir jas užpult i.

Bolševikai Sušaudė 13
Leningradas. — Trylika ypa

tų atrastų kaltais špiegavime 
Estonijos naudai, sušaudyta 20 
d. vasario. Aštuoniolika buvo 
įtartų.

Norwalk. O. — Du broliai, 
gyvenanti ant ūkės netoli Ha
vana, nušovė speciali agentą 
American Express kompanijas, 
Frank E. McGrath’ą, iš Cleve- 
lando. ir revolveriais įsakę ki
tiems ten buvusiems vyrams 
nesijudinti, pabėgo to nužudyto 
šerifo automobiliu.

Tie agentai buvo nuvažiavę į 
jų namus kratos daryti, tikėda
mi kad vyresnis brolis įsimai
šęs ekspreso ofiso vagystėje.

Atvažiavę jie sutiko jaunes
nį brolį kieme ir užklausė kur 
yra antras. Tas atsakė jog 
brolis išvažiavęs į Willard. O. 
Detektivai manydami rasti ką 
iš pavogtų daiktų, ėjo i vidų ir 
ėmė krėsti. Kada du vyrai už
ėjo j viršų, pro duris einant iš
šoko iš kito kambario vyresnis 
brolis ir įsakė jiems iškelt ran
kas 'aukštyn.

Apačioj kratą daranti vyrai j 
išgirdę tai bėgo į viršų į pagal-' 
bą draugams, bet ir jie užlip-l 
darni sutiko revolverius. Visi 
sustatyti eilėj turėjo laikyti iš-i 
kėlę rankas, ir atėjęs jaunesnis 
brolis juos nuginklavo. Paskui! 
laikydami atkištus revolverius,! 
broliai įsakė detektivams lipti 
žemyn. Lipant, laiptų užsisu-! 
kime, jaunesniam vaikinui pa
ko ant jo ir griebė už sprando.1 
Kiti detektivai norėjo pagelbėt 
savo draugui, bet viršuje esan
tis sulaikė juos, ir tuo tarpu ėjo 
kova tarp jaunesnio brolio ir 
detektivo McGrath, Besitąsant, 
detektivas liko peršautas ir 
paleido savo priešą. Broliai pa
sinaudoję proga šoko per du
ris ir grasindami vyrams neiti 
iš vidaus. įšokę į detektivo au
tomobilį dingo.

Jų jięškoma po visas valsti
jas ir suimta daug nužvelgtų 
vyrukų. Jiedu yra vienas 25, 
kitas 27 metu amžiaus.

Sniegas Užmušė 36 
Žmones

Bingham, Utah. — Netoli 
čionai, vietoje vadinamoje Sap 
Gulch, nušliaužęs nuo kalnų 
sniegas užgriuvo darbininkų 
kaimelį ir užslėgė daug žmo
nių. Sudaužyta namai ir už
mušta 3G ypatos. 40 ypatų dar 
nesusekama.

Sniego prigriuvę vietomis 15 
iki 20 pėdų aukščio.

Central Bridge, N. Y., namų 
gaisre sudegė motina ir šeši 
vaikai. Tėvas su viena duktere 
išsigelbėjo.

..Leningradas. — Eina kalbos nušauta, bet krito sunkiai su-' patalpinta vienam name, kur 
kad graži moteris, Frau von žeista ir be žado gulėjo tarp ki-|jie turėjo pusėtiną laisvę, iki 
čaikovski, kuri randasi Berlino tų savo šeimynos lavonų. 'caras bandė išsiųsti slaptai lai- 
bepročių sanatorijoj ir palaiko- Laidotojai, parinkti iš Vokic- šką, kuri susekė. Caras rašęs
ma senės carienės Marijos, yra 
ne kas kita kaip tik Didkunigai-

Maskva. — Maskvą pergąs
dino besiplatinanti miego liga. 
Kasdien suserga po vieną ypatų 
abeinai imant.

Prolctarijošiai miegodami il
giau galės sapnuot apie sovietų
rojų.

Caras” Išgąsdino Le
ningrado Piliečius

Maskva.— Paveikslų artistai 
Leningrado gatvėse vaidino ca
ro laikų veikalą. Pamalę vieną 
aktorių, kepėją, kuris buvo la
bai panašus į buvusį cara, pro- 
letarijošiai nusigando ir 
šaukti kad policija tuoj i

ėmė

čių ir Lenkų nelaisvių, kad 
daugiau paslaptį uždengus

tik taip: “Dabar yra laikas. Mu- 
iš- su išgelbėtojai artinasi. Atėjo

laukan. Nešant 
lito oro atsi-

1 gaivino kiek dar gyvybės joj;
buvo like. Jaunas Lenkas auk

kštytė Anastazija, vienatinė Ii-įnešė lavonus 
Ikus gyva iš caro šeimynos na-;per laukus, nuo 
riti, kuriuos bolševikai išsker
dė. ............ ................. ...................

i Vienas Leningrado sovietų | šteSnės klesos nelaisvis, Čai- 
i laikraštis išspausdino pilną ap- j kovski. kuris tarp laidotoji! bu- 
•rašvma caro šeimynos ' ~"1
I jmo, prirodinėja kad kalbos, apie
, Anastaziją yra melagystė 
ir ji buvus nužudyta.

Vieni nori tam tikėti, kiti
Berline gyvenanti Rusijos 
bėgėliai tiki jog ta moteris 
ra kas kitas kaip buvusio caro 
duktė.

Kitiems išrodo negalimu dai
ktu kad likimas butų galėjęs 
išgelbėti iš kruvinų bolševikų

tuotų.

—
Kareivi Savinasi Penkio

lika Moterų
Paryžius.*— Rodeze randasi 

dar iš karo laikų sprogimų su
trenktas kareivis, kuris nieko; 
neatsimena. Prie valdžios atsi-į 
šaukė net penkiolika moterų; 
karo našlių, kurios kožna sako i

diena musu draugams susivie- 
nvt. čeko-Slovakų armija arti
nasi prie Ekaterinburgo. Jie 
randasi keli verstai nuo mies
to. Dabar laikas veikti. Reikia 
tuojau kas nors daryti. Niko
lai." 'išžudy-A'o. patėmijęs Anastazijos silp- 

ną širdies plakimą, užžavėtas 
'jos kūdikiškų gražumu, nurito 
savo naštą į krūmus kada kitus 
lavonus metė į bendra duobę.

Vėliau, sugryžęs į tą vietą, 
jis atgaivino sužeistą mergaitę, 
paslėpė ją savo buvynėj ir iš
gydė. Po to jiedu pabėgę per 
Rumanijos rubežių ir apsivedę.

Jiedu tūlą laiką gyvenę dide
lėj naslaptvj, bijodami žiaurių 
bolševiku

nes.

ne.
pa- 
nė-

areš ’ nagų nors vieną narį iš tos di-
dėlės šeimynos. Kaip ji galė
jo pabėgti iš atsargiai surengto 
nužudymo, kaip sovietų laikra
štis išvedžioja?

Susižingeidavimas ta panti- 
šusia motore prasidėjo kliomct 
Danijos ministeris Berline Ira
ke išimti ją iš katalikų prie
glaudos ir nuvežti į privatišką 
sanatoriją ir pasakė jog buvusi 
Rusijos imperatorienė. caro Ni-

kad tai yra jos vyras. Ateida-' kalojaus molina, kuri gyvena 
mos pas jį našles su vaikais lo- Danijoj su karališka šeimyna, 
šia graudžias scenas prašyda- liepė taip padaryti.
mos kad jis jas atsimintų ir pa- Taipgi paaiškėjo jog neteik 
imtų į savo globą. 'visi likusieji caro giminės na-

Mat. kareiviai gauna pensi- riai labai interesuojasi ta gra- 
jas tai daug ir moterų juos sa- ,žia protiškai suirusia moteria,
viltasi. kurios smegenis nuolat verčia

luptos policijos, i

Įsakymas Nužudyt
Tą tuoj sužinojo ir Maskva, 

ir tuoj atvyko kurjeras su nuo
sprendžiu carą ir šeimyną su
šaudyti. Komandantas Jurov- 
ski, buvęs narys capo armijos, 
prirengė nužudymą vidurnak
tyj, kas ir atlikta. Vėliau tą 
pat naktį lavonai nunešta į pa
girį užmiestyje, kur komisaras 
Vykov. dabar sovietų ambasa
dorius Varšuvoj, prižiūrėjo pa-

Sako Lietuviai Užpuolę;
Lenkus

______
Vienna. — Gauta iš Varšu

vos pranešimas jog buris Lietu
vos parubežio sargybos puolė 
Lenkus. Lenkai žadą atmuši
mo užpuolimą,

Pagal Kūno Tvirtumo 
Sprendžia kiek Priteisi

New Jersey valstijoj vienas 
teisėjas pareiškė jog “nei viena 
tvirto sudėjimo moteris neturi 
teises dykauti ištekliuj iš darb
štaus vyro gaunamų pinigų po 
persiskyrimo”. Mat yra mada 
priteisti moteriai kokį nors mo-' 
kęsti po persiskyrimo, iki ji su-į 
siras sau kitą vyrą. Daug to-’ 
kių persiskyrėlių paskui turi 
“be rūpesčio gerą duoną” gan-j 
damos nuo buvusio vyro geras Į 
sumas.

Taigi jeigu toje valstijoje 
moteris norės gauti persiskyrė- 
mą prie to teisėjo, turės kelias 
savaites iki teismo pabadauti,) 
kitaip negaus daug pinigu nuo 
vyro.

Atrado Naujus Aukso 
Plotus

Toronto, Kanada. — Paskli
do gandai kad Red (Raudono
jo) ežero distrikte atrasta auk
so. Ta teritorija randasi šiau
rinėj dalyj Ontario.

Manoma kad pavasariui arti
nantis prasidės žmonių plauki
mas į tą sritį, kaip buvo keliais 
kitais atsitikimais Amerikoje.

New Yorko valstijoj 1925 m. 
buvo 2,000 mažiau nubausta už 
pasigėrimą negu 1924 metais. 
1925 m. buvo 15,670, o 1924 m. 
buvo 17,269.

Išviso, teismuose nubausta ūži 
visokius praisžengimus 68,287 
ypatos. jų tarpe 3,7-19 moterįs;

,ją trauktis ir slėptis nuo įsi
vaizdinamų šaudytojų, gi tuo 

| pačiu laiku ji duoda karališkas 
komandas save. įsivaizdina
miems patarnautojams.

Kaip Ji Susekama
Pirmiausia faktai kokius Ru

sai pabėgėliai Berline patyrė 
tai kad ta moteris, turi kulkų 
žaizdų žymes ant savo kūno, 
galvoj' ir ant pilvo. Vėliau pa
tirta kad ji užsiregistravo var
du Anastazija von čaikovski, 
gimus Peterburge, birželio 3 d. 
1901 m. Tikroji didkuiiigaikš- 
tyte Anastazija irgi gimus Pe
terburge tą pat dieną ir tais 
pat metais.

Pradėta nuodugniausi tyrinė
jimai ir jie dar tebevaroma. Jų 
pasekmė tokia kad kartais sto-i 
kuoja faktų, vienok kas tai ro-i 
do jog yra koks nors bendras! 
tarp Frau von Čaikovski ir did- 
kunigaikštytės Anastazijos, ku
rią visas pasaulis laiko už mi
rusią.

Kaip Ji Galėjo Išlikti
Apie galimybę jos ištrūkimo 

nuo mirties kalbama šitaip.

tuo laiku jie susilaukė sūnaus. 
Paskui, čaikovskiui bandant 
dasigauti per sieną į Rusija ir 
atgauti t uitis savo dalykus, jis 
liko suimtas ir bolševikų sušau
dytas. 1

Bet- ar Tikrai Anastazija?
Po tos antros didelės trage

dijos jos gyvenime, ji pradėjo 
klejoti ir gailaus atsidūrė Ber
line katalikų ligoninėj, iš kur 
ją perkėlė į privatinę sanatori
ją ir ten užlaikoma senės cari 
nės lėšomis.

Toj vietoj sakoma daug.'lžs 
Rusijos karališkos šeimynes 
narių ją slaptai aplanko norė
dami pažinti ar tikrai tai butų 
Anastazija. Taipgi buvo atga
benta du seni buvo prie caro 
tarnai apžiūrėjimui ar ji panė
ši buvusio caro dukterei.

Bolševikų Apsakymas

' laidojimą. Lavonai buvo su
mesti į krūvą ir ant jų užpilta 
sieros rūgšties iki mėsos suės
ta kad nepažintų. Po to apipil
ta kerosimi ir padegta.

Ta»p -t*i buvo teisingai tiž- 
; baigta caro ir jo šeimynos gy
venimas. sako sovietų laikraš
čiai.

Visa paslaptis guli tame ar 
jauniausia caro duktė galėjo iš
likti nuo mirties ir palaidojimo 
su visais kitais, kuomet bol’evi- 
kai juos sušaudė.

Kaip sovietu “Krasnaja G . 
zeta” sako, caro šeimyna buvo) 
atgabenta į Ekaterinburgą ir'

Laivakortės i Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės 
"Dirvos” Agenturon

6820 SUPERIOR AVE.
Cleveland.

1925 metų bėgiu. Caro šeimynos pasalingo su-
Kane, Pa., po savaitės ženy- šaudymo laiku, kalėjimo skiepe 

binio gyvenimo vyras peršovė Ekaterinburgo, kur sykiu su- 
savo jauna pačią ir pats pers:-j šaudyta ir visi patarnautojai, 
šovė, ir abu randasi mirties pa-1 kunigaikštytė Anastazija, ket-l 
tale ligoninėj. virta caro duktė, nebuvo stačiai I

„Plauk po Amerikos Vėliava“ c 

Nupiginta ten ir atgal kelione Į

LIETUVĄ ' 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Keliaudami bite laivu 
United States Linijos, kuri 
yra nuosavybė Suvienytų 

Valstjų Valdžios ir jos operu
ojama, esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamų patogumų— 
erdvios sales pasižnionėjiniui, di
deli kambariai, apsčiai vietos pa- i 
sivaikštinčti, užtektinai gero 
maisto.
Važiuokite su savo tautiečiais 

laivu
LEVIATHAN

per Angliją
Kad pribūti Lietuvon ant Ve- Ij 

lykų, prisidėkite prie ekskursijos, 
ruošiamos šiuo didžiausiu pasau
ly laivu. Kovo 20-tą. Lietuviams i 
skiriamas tani tikras palydovas. 
United States Linija, per savo 
ofisą New Yorką, pridabos ke
leiviu ir bagažo kvotimą.

Del pilnų informacijų apie iš- j
plaukimus United States Unijos j
laivų—Leviathan, George Wash- Į
ington. America. Republic. Pres- j
idenl Roosevelt. President Hard- J
ing—klausk jūsų Agotą ant vie- P
tos, arba šiandie rašykite pas «

United States Lines«
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I Iš Lietuvių Gyvenimo,
PITTSBURGH, PA. 

North Side
Lietuviai Vagiliai Pagauti

šiose dienose policija pagavo 
du Lietuviu vagiliu už pavogi
mą Dr. Woodburn automobilio. 
Trečias jų draugas, Vokietis, 
nors policijos peršautas, pabė
go ir slapstosi. Lietuviai užre- 
korduoti vardais Alfonsas Ba- 
liukonis, 19 metų, ir Juozas Kli
mas, 22 metų. Jie visi tris pa
vogė to gydytojo naują aujlo- 
mobįjį ir norėjo kuogreičiai^ia 
parduoti, bet tas jiems nepasi
sekė — beveik' Į 24 valandas 
policija jau juos pagavo.

Policija užėjus ant jų prade-,kiutei, M. Viibickiutei, smuiki- 
jo šaudyti ant kampo Ridge įninkame V. Virbickučiui ir B. 
av. ir Reedsdale st. Ant Reeds- Martinoniukei, 
dale st. yra Carnegie Steel Co.|v. Pauleikutei 

tei, kurie visi 
vanai.

Šiame parengime buvo surin
kta $35 aukų. Sąryšis nuo sa
vęs pridėjo $15, taigi Sąryšis

musų 
tume

tautą, rodos kad mes bu- 
didžiausi niekšai.

Vėjo Brolis.

PITTSBURGH, PA.

Padėkos žodis
A. L. T. S. kuopų sąryšis 

Pittsburge taria širdingą ačiū 
L. M. Draugystei, kuri suteikė 
savo svetainę del apvaikšeioji- 
mo astuonių metų Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuvių.

Taipgi ačiuojame kalbėto
jam J. K. Mažiuknai, J. Lukšai, 
dainininkams R. Lukoševičių- 
tei, P. Giliui, pianistėms M. Ru

skas, P. Poviliūnas, A. Lauke- 
vičienė. P. Latvienė, K. And
riukaitis — visi po SI. Smul
kių surinkta $12. Viso pasi
daro $50.

Toliau sekė programas, dai
navo P. Gilius ir Rožė Lukošc- 
vičiutė. piano solo Milda Vir- 
bickiutė ir Malvina Rukiutė; 
kalbėjo J. Lukšis, deklamavo 
Zenona Rajauckiutė ir Vladis
lava Pauleikiųtė. Antru kartu 
dainavo P. Gilius.

J. Virbickas perskaitė rezo
liuciją protestuojančią prieš ne
dorą krikščionių valdymą Lie
tuvos ir prieš Lenkus, kurią 
publika priėmė atsistojimu. Su 
tuo vakaras užsibaigė. Žmonių 
buvo pilna svetainė.

J. Virbickas.

vadavimui. Ačiū publikai už

Bet ir Gedimino draugija tu
rėjo gero pelno iš kitų ineigų—| 
už saldainius ir kitus.

Aukavo šios ypatos po ' 
St. Russas, D. Bernatavičius, Z. 
Saulis, St. židelis, B. Stražnic- 
kas, J. Špokas, V. Belskis, A. 
Gudaitis, J. Karpavičius, A. A- 
vižonis, A. Gumauskas, J Be- 
nevičius, V. Bankauskas, A. 
Vaitkunas. Tautietis.

MASPETH, N. Y.

PROVIDENCE, R. I.

deklamatorėms 
ir Z. Rajaucku 
pasitarnavo do-ofisas, kur dirba apie 20 darbi

ninkų; Šaudymas padarė jiems 
nehiažai išgąsties, nes šaudant 
nepataikė į vagilius, bet tiesiog 
Į ofiso langus. Per langą inėjo 
dvi kulkos, bet ofisinių nei vie-j vėl pasiuntė $50 į Politinį Iždą 
no nepalietė, tik labai juos iš
gąsdino, ir ofiso štabas išlakstė 
kaip žiurkės nuo ugnies.

Dabar tie abu Lietuviai sė
di už geležinių grotų. Dar nie
kas neuždėjo užstato už juos, 
ir reikalaujama po $1,000 nuo 
kiekvieno. Policija darbuojasi 
norėdama sugaut trečią žulikė- 
lį.

Lietuvos Seimo rinkimų agita
cijos fondam Rengėjai.

va
pa

Gaudo Munšainerius
Taipgi North

Neprigulniybės Diena 
Sandaros kuopų sąryšis 

sario 14 d. turėjo surengęs 
minėjimą Lietuvos nepriguliny-
bės astuonių metų sukaktuvių.

Vakarą atidarė J. Virbickas, 
pakviesdamas P. Gilių, Šv. Jur
gio parapijos vargoninką, su- 

Įgrajyt Lietuvos Himną, kurį
Side policija visa publika atsistojus sugiedo- 

smarkiai sukasi apie munšaine- jo. Sekantis buvo smuikų due- 
rius. Praeitą savaitę pateko i tas, ką sugrojo Vytautas Vir- 
ponas Greičius, Ant. Garyzas ir bjekutis ir Bortą Martinoniukė, 
p. Malinauskas.' i pianu palydint

Man butų žingeidu žinoti ko- kiutei. 
del Lietuviai yra tokie neatsar
gus, nemoka patįs apsisaugoti. 
Juk yra ir kitų tautų tokiais 
pat darbais užsiimančių, bet 
mažai girdėti kad juos areštuo
tų,
tuvis areštuotas ir

Mildai Virbic-

Mažiukna apie
Pertraukoj bu-

Kalbėjo J. K. 
Vasario 16-tą. 
vo rinkimas aukų Politiniam Iž
dui. Aukavo sekanti: Sanda
ros kuopų sąryšis $15; F. Pikš-

Kur tik išgirsi, vis tik Lie-i ris $5; F. Pratus $5; J. Virbic- 
Lietuvis. kas, P. Gilius, J. Viktoravičius. 

Rodos kad kitų tautų visai ma- B. Lapeika, M. Gurevičius, J. 
žai čia randasi. Visokį Lietu- Kazlauskas sen., J. Kazlauskas 
vių prasikaltimai labai žemina jaun., S. Raudonis, V. Zamblau-

Binibos Prakalbos
Vasario 14 d. čia buvo Bim

bos prakalbos, bet jų pasekmės 
buvo tokios pačios kaip ir kito
se Naujosios Anglijos kolonijo
se. Netoli galo jo kalbos, ar 
jau klausimus Bimbai duodant, 
kadangi jo atsakymai ne vi
siems patiko, kilo trukšmas.

Buvo net tokia komedija: 
kadangi prakalbose buvo daug 
girtų, jie neužsilaikė ramiai ir 
tūli bumbėjo prieš Bimbą, tai 
gi viena poniutė vienam girtam 
bumbuliui uždėjo ranką ant jo 
burnos kad tas nebumbėtų, bet 
matomai ji tą padarė ne iš mei
lės, kas girtam nepatiko, ir tas 
buvo proga sukelt trukšmą, ko 
sustabdymui buvo pašaukta net 
policija. Policija matoma tik 
ir laukė tos progos. Pribuvus 
policijai vienas žmogelis pada
vė’ iškarpą iš kitų laikraščių 
apie Bimbą, bet policija jau ži
nojo pirma jo, ir daugiau Bim
bai neleido kalbėt ir visus iš
ginė iš salės 
ma, policija 
jimus.

Taip tūli
kad net švarkus nusivilkę norė
jo muštis, bet policija į laiką 
pribuvo. Tai tokios buvo pa
sekmės Bimbos prakalbų musų 
kolonijoj. Vietinis.

iki vienam, žino- 
dar darė klausinė-

buvo Įsikarščiavę

SUSIDEDA 
Iš ŠIŲ:
1— Dėžutė
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžulė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
savaimi)

DOVANAI
Kiekvienas ‘‘Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti ši puikų Valei Auto- 
Strop Safety Skustuvą, kurio parda
vimo kaina $1. Tik prisiųskit per
siuntimo lėšoms — 25c — pašio ženk
leliais (po 1c arba 2c), ir tuoj skustu
vas bus atsiųstas. (Nesiųskit štampų . 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Iškirpkit šį kuponą ir prisiųskit:
GERO. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

Siunčiu $_______  ir meldžiu prisiųsti man Do

vanų AutoStrop Skustuvų kaipo Kalėdų Dovaną 

Vardas ---------------------------------------------------------

Adresas —. ------------------ - ---------------------------

Miestas ----------------- .----------------- Valst. -----------

Lietuvos Šventė
Vasario 15 d. Providence Lie

tuviai apvaikščiojo astuonių 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės švente. Bet šiais metais 
jau kitaip tapo praleista tas 
garbingas paminėjimo vakaras, 
ir buvo pasekmingas. Vietoj 
prakalbų, buvo Lietuviški šo
kiai su Lietuviška muzika. Tą 
viską surengė I). L. K. Gedimi
no Draugija ir užkvietės visus 
vietos Lietuvius atsilankyti, 
visiems duris buvo atdaros, ne
imta jokios įžangos, tat salė 
buvo užkimšta, atsilankė dau
giau negu tikėta. Publika ne
paisė kad kunigėlis savo bažny
čios skiepo buvo surengęs Paža
rą toj pat gatvėj visai netolie
se Matomai Lietuviams tokie 
kunigo bazarai nusibodo ir jie 
nori ko nors naujo. Aš nekal
tinu publikos už tai. todėl skie
pe tik pusė tuzino tebuvo, bet 
ir tie vėliau atėjo į vakaruškas 
ir sykiu šoko ir linksminosi iki 
',-idurnakčio.

Turiu ' užtiesą pasakyti kad 
tokio linksmo vakaro Providen
ce Lietuviai jau nuo senai rei
kalavo. Tat ir šoko visi: mot- 
kos ir dukteris, tėvai ir sunai, 
ir visi buvo užganėdinti.

Taipgi šjame vakare nepa
miršta ir Lietuvos sostinės Vil
niaus, ir perėjus per publiką su 
skrybėle surinkta $20 Vilniaus

drove ir moteris. Buvo primin
ta kad kožnas vyras užrašytu 
ir savo žmonai Šerų, ką dauge
lis ir padarė, žinoma, pinigai 
eis iš to paties kišeniaus, bet 
kad jau atėjo lygybė ir kožnas 
už save atsako, tai turi turėti 
ir bendrovėj balsą moteris ly
giai su vyrais, 
mynos.

Dalyvaujant 
cijoj sykiu ir 
daug lengviau
moteris pagelbės vyrams.

Taigi valio Maspethietės 
tuvaitės! darbuokites lygiai su 
vyrais kol bus pastatyta audi
torija ant kampo Glermont ir 
Flushing avė. K. širvydienė.

kaipo pusė šei-

tokioj organiza- 
moterims, 
darbuotis,

bus

GERB.
jį >1OPRA(jIL0 KAMPELIO^ |

nes

Lie-

Butėnas Amerikoje

“Vienybė" praneaš kad dai
nininkas Jonas Butėnas, kuris 
studijavo dainavimo Italijoje, 
jau randasi Amerikoje, sugryžo 
vasario 17 d. Butėnas 
duoti eilę koncertu musų 
nijose.

žada 
kolo-

jau meta 
jie netei-

nelaimin-

Ruošiasi prie Salės Statymo
Jau “Dirvos” skaitytojai ži

no kad Maspetho Lietuviai su
judę pasistatyti savą svetainę. 
Taipgi žino kad vasario 13 die
ną rengta pirmas svetainės sta
tymo seimas. Visas Maspethas 
buvo sujudęs laukimu pirmuti
nio seimo. Tą sujudimą pada
rė svetainės-auditori.jos direk
toriai parinkdami prietaringą 
13 dieną. Dabar jau ta iškil
mė praėjo ir kurie Lietuviai bu
vo prietaringi dabar 
visus prietarus, nes 
singi.

Nors 13-ta laikoma
ga skaitlinė, bet auditorijos sei
mas pavyko labai gerai, ir apie 
pavasari pasiryžo pradėti sta
tyti budinką, nes jau žemė nu
pirkta.

Užbaigus reikalus svarstyti, 
seime išrinkta 11 direktorių 
auditorijos bendrovės reikalų 
vedimui. Bendrovės Įstatuose 
padaryta išlyga kad vienas as
muo gali pirkt Šerų iki $10,000.

Ant galo Maspetho Auditori
jos bendrovė pasipirko penkis 
“Vienybės” Šerus ir 
“Vienybę” už’ organą, 
bes” seiman išrinkta 
Kibužinskas.

Reikia tarti garbės
sienas auditorijos direktoriams 
už jų gražų darbavimąsi. Šis 
seimas 
nūs direktorius atgal, išskyrus 
dviejų naujų.

Maspethiečiai padarė tikrai 
demokratiškai priimdami į ben-

^x^JicUDIKlueX 
/GEROVĖ s skYR1US\ 

rTdEL APRŪP I n IMO Tall 
\ MOTINŲ IR JŲ f,'/ 
HįKŪDlKIŲ SVEIKATOS.®

šiame įkyrioj* mes laikus 

nno laiko rrūdenslms reL 
kalus Įdotnlc.*' b&dančloms 

motinoms Ir motinoms Ja»- 
nę kūdikio.

Kūdikio aprūpinimas ir pe
nėjimas yra dalykas gyroa 
svarbos Šeimynai ir Uslal

rime reguUarUksls kftrv- 
tarpiais «tvia?J l? Varvai 
perpildė, i q AiSl J 

iaaMi

apsirinko 
“Vieny- 
Franas

žodis vi-

išrinko beveik visus se-

savo kūdikiai 
teis ingą pradžią 
gyvenime, penint 
ji grynu, lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

1EAGL® BRAND
CONDENSED MIUV

u± si

dykai llolu-

Kito I r prlalųsidio 
Šiandie su jūsų t ardu 

ir adresu.
' THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

h O

STRAIPSNIS, ųjj.

.MOTINOS NETURI DARYTI

Nepenėk kūdikio perdažnai ar per
daug.

Neguldyk kūdikio jei jis nėra tin
kamai papenėtas.

Neguldyk vaiko vakare, jei jis per 
diena neliuosavo

Neduok vaikui čiulpti piulpiko ar 
tuščios bonkutės, kad jis nurimtų.

Neduok kūdikiui gyduolių ar bile 
kokių vaistų nepasitarus su gydyto
ju-

Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar
ba svaiginančių gėrimų.

Neduok 
šokolado.

Neduok 
jis nebus 
no mažai 
formose.

Negailėk geriamo vandens; vanduo 
gelbsti vidurių 1 mosavimui.

Prirengdama kūdikio maistą ne
pūsk ant maisto jo atvėsinimui. •

Negamink* daugiau maisto 
yra reikalinga vienam sykiui, 
riausios pasekmės gaunama 
maistas šviežiai prirengtas.

Nevartok jokiu gumos pridėčkų 
prie bonkutės išskyrus čiulpiką.

Nepalik kūdikio vieno su bonkute.
Nepasitikėk ir nepalik kiliems iš

valyti bonutes, indus ir tt. arba pri
rengti kūdikiui maistą. Prižiūrėk pa
ti šitas svarbias smulkmenas.

Nepamiršk kas savaitę kūdiki pa
sverti ir užrašyti jo svori.

Neduok kūdikiui čiulpti ar 
ti iš bonkutės daugiau kaip 
šimts minutu vienu sykiu.

Neduok kūdikiui užmigti su 
ku ar bonkute burnoje.

Nežaisk su* kūdikiu kuomet jis val
go. Lai iis ramiai penisi lopšyj.

Nedaleisk kad vaikai žaistų su sa
vo maistu; nebandyk juos juokinti 
•ir kreipti ju domę/kitur kuomet jie 
valgo.

Neduok vaikams valgyti tarpe val
giu.

Nepavelyk vaikams ryti maista ne- 
si’krampius. Lai ima viską atsar
giai ir pilnai sukramto.

Neapleisk kūdikio dantų. Tai yra 
svarbu ir į tai turi būti kreipiama 
domė.

Neragink vaikus valgyti. Jei jie 
nuolat atsisako valgyti laiku tai pa
sitark su gydytoju.

Nevartok pigių tallcum miltelių. 
Jūsų kūdikio oda vra opi ir privalot 
vartoti’ grynus kūdikių talcum milte
lius (talcum powder).

i’iduriu.

jam saldainių,

kūdikiui kietų 
metų amžiaus, 
ir lengvai

soldumynų,

valgių iki 
ir tai labai 

suvirškinamose

negu

kada

valcy- 
dvide-

čiuipi-

Per keletu gentkarĄjų tūkstančiai 
Lietuvių motinų išaugino savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Tai 
kad ju draugai rekomendavo Eagle 
Pienų ir todėl kad jos rado jį pilnai 
nu tenkinančiu. Bet ant nelaimes 
nelaimes daugelis šitų Lietuviu mo
tinu nebuvo tinkamai informuotos 
kode! jos gavo tokių puikių pasek
mių. Eagle Pienas vra puikiausias 
’r gryniausias iš sakiaus, šviežio ir 
riebaus pieno, sumaišytas su atidžiai 
uorgrynintu cukrum, taip kad pada- 
-o kūdikiams maišia gcriausį ką ga- 
'ima duoti no to kaip motinos pienas 
išsenka, arba neturi tokio maistin
gumo.

Sknitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

TĖ PAS BAŽNYČIĄ

— Na, sveika gyva, tetu
le! Kaip mudu čia susidu- 
rėm ?

— Alo, vaikeli! Ištikro 
netikėjau tave čia sutikt — 
kaip tai pasitaikė? Kibą j 
eini pas mus?

— Ne, tetule, aš einu Į 
“Dirvos” redakciją, ba ji 
jau čia randasi, tavo apie- 
linkčj. O kur tetulė eini?

— Vaikeli, aš skubinuosi 
Į bažnytėlę ant ‘poterių, ba 
jau gavėnia užėjo, reikia 
melstis ir pasninkaut.

— Ar buvai tetulė ‘“Dir
voj” atsilankius? Eiva sy
kiu, užeisim, supažindinsiu 
su redaktorium.

— Vaikeli, kad ir visus 
metus liuoso laiko turėčiau 
aš neičiau Į tų bedievių pa
stogę.

— O kodėl, tetule?
— Ba kunigėlis užsakė iš 

pamokslo neit pas juos.
— Ar jie tokie blogi žmo

nės ar ką, tetule, kad taip 
tu jų bijai?

— Vaikeli, jie savo darbą 
varo su šėtoniška gudrybe.

— Na, ką dabar tetulė 
nupasakojai?

— Nupasakojai! Nagi tik 
pažiūrėk, pamatysi kad ma
no teisybė.

— O kame tetulė matai tą 
“Dirviečių” šėtoniškumą?

— Va kur, vaikeli. Jie 
su ta savo gazieta gyveno, 
gyveno kažin Cčur kituose 
galuose, o dabar ėmė ir at
sikraustė visai prie pat baž
nyčios, musų kunigėliui be
veik visai po langu.

— Kur tetulei po langu, 
nepasakok kas netiesa.

— Na tegul ne po langu,- 
vaikeli, ale žiūrėk, kunigė
lis kada nori gali matyt 
“Dirvos” namą per kleboni
jos langą, 0 čia tokia vieta 
kur kasdien turi vaikščiot 
ir musų vargamistra ir ku
nigėlio gaspadinė eidama i 
krautuves, ir visi geri kata
likai eidami ir pareidami iš 
bažnyčios turi pro tos be
dieviškos drukarnės langus 
praeiti. Ar jie ne šėtono 
jgundinti įsiskverbė Į gerų 
katalikų vidurį ?

— Tetule, visai klysti ši
taip sugalvojus, šis mies
tas yra visų tautų ir visokių 
pažiniai ir religijų žmonių 
gyvenamas. Superija taip
gi laisva gatvė gyventi Žy
dams ir katalikams ir kito-

viai. Skersai kelio nuo jų, 
matai, yra Lietuviška sve
tainė, ir jon ateina visokio 
plauko ir partijų Lietuviai, 
ne vien katalikai. O kadan
gi musų žmonėms reikalin
ga visokio patarnavimo, ir 
jiems čia pat ant vietos į 
“Dirvą” ateiti, todėl gerai 
ir padarė kad atėjo.

— Tai tame ir yra jų vel
niškas sugalvojimas: jie at
ėjo čia ir nori ’prisitrauki 
pas save visus čia gyvenan
čius katalikus ir padaryt iš 
jų bedievius.

— Tetule, ne šitokiu bil
du bedieviai pasidaro: juos 
daugiausia pagamina kuni
gėliai savo darbais bažny
čiose ir klebonijose.

— Ale tik pažiūrėk kokių 
knygų jų languose pridėta: 
tik pažiurėjus užtenka pa
pult po velnio ‘pagunda ir 
atsitolint nuo tikėjimo.

4- ’Bet tetulė nematei kad 
ir maldaknygių lange yra, 
juk tos gali tuoj didžiau
sius bedievius padaryt ge
rais katalikais, jeigu pro
tauti tavo galva.

— Tai ne, taip neatsitin
ka, ba tik katalikai buna iš
vedami iš gero kelio ir pa
sidaro bedieviais.

— Netiesą kalbi, tetule, 
nes aš žinau ir gerų kata
likų kurie pirmiau buvo be
dieviais — jie dabar gata
vi išdaužyt “Dirvos” lan
gus iš savo didelio dievotu
mo.

— Vaikeli, tokiam bedie
viškam laikraščiui ir aš ga
tava langus išdaužyt kam 
atsikraustė čia pat po mano 
nosia. Aš turiu pro juos 
praeit į bažnyčią eidama, ir 
turiu papildyt pažiūrėjimo 
grieką pro šalį praeidama. 
Aš visada ir visiems saky
siu kad neskaitytų ir ne
remtų “Dirvos” ir jos be
dievių leidėjų.

— Tavo pasakymas visai 
ne naujiena. Jus katalikai 
turit papratimą verčiau pas 
Žydą kreiptis ir jam savo 
pinigus atiduoti, negu pa
remti Lietuvį.

— Vaikeli, bedievis dar 
aršesnis už Žydą.

— Ne tik su bedieviais 
jus taip darot, bet ir su ge
rais parapijonais: štai net 
pati kunigėlio gaspadinė 
eidama pirkti valgyt ir ki
tokių reikmenų praeina pro 
katalikų parapijonų krau-

kiems.
— Ale ko “Dirva” negy

veno ten kur buvo, ale atėjo 
kur visi katalikai turi vaik
ščiot?

S

— Tetule, ne vien katali
kai čia vaikščioja, bet ir ki
tų visokių paž valgų Lietu-

tuvių duris ir nueina 'pas 
Žydus biznio daryti. Tą pa
tį darot ir visi su savo bro
liais Lietuviais.

— A, su tavim nesusišne-. 
kėši. • Verčiau bėgsiu sau 
bažnytėlėm Sudie.

Labanakt, tetule.



:r»iniiiiiniiiiiiiniiiuąjį

D T R V A 3

Nuo Redakcijos
DR. KUDIRKAI PAMINKLO REIKALE Francuzijoj Įvesta

'TĖVYNĖS Mylėtojų Dr- 
jos seimas 1924 metais 

nutarė ruoštis prie statymo 
Dr. V. Kudirkos paminklo 
— ruotšis finansiškai, su
prantama. Ta Draugija iš
leido Dr. Kudirkos raštus,

vų bute. Nekurie reikalauja 
kad Amerikos valdžia Įsikištų ir 
pakeltų ergelį.

Meksika turi gana savo dva
siškių, kurie agituoja prieš da
bartinę “bedievišką valdžią”, o 

ji ir paminklo pastatyme jf1ar kai dasideda Amerikonai 
turėjo .teisės imtis iniciati- 
vos.

Kaip jo raštų išleidimui 
taip ir dabar paminklo pa
statymui Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai reikalinga visuo
menės parama. Pati Drau
gija tam tikslui fondų ne
turi, reikalinga kad kuopos 
ir abelnai patriotinės orga
nizacijos prie darbo prisi
dėtų ir paremtų aukomis.

Worcesterio 50-ta T. M. 
D. kuopa, kuri pati jau su
dėjo nemažai aukų, pasiry
žo atsikreipti ir i visuome
nę savo kuopos ir Draugi
jos vardu aukų Kudirkos 
paminklui.

Tas pasiryžimas yra pra
kilnus ir pagirtinas, ir gali
ma tikėti kad ras visuome-1 
nėję paramą.

Paminklui pinigus butų, 
galima sukelti trumpu vie-l 
nų metų bėgiu jeigu tik vi
sos patriotinės organizaci-j 
jos dėtų po penkinę, dešim
tinę nelaukdamos kada jos 
kas verstinai išragins.

Pavienių ypatų aukos ąr-, 
gi pageidaujama.

Francuzijos valdžia perleido 
Įstatymą Įvedanti šalyje . liote- 
rijos lošius sukėlimui finansų. 
Valdžia pati darys išlaimėj imtis 
ir bilietus pardavinės visoje ša
lyje. žmonės norėdami pralob
ti vis pirks bilietus ir dės savo 
pinigus valdžiai.

Lietuvoje tokią loteriją varo,-
su savo agitacija, kurie nesibai
do Meksikos valdžios, tikėdami
kad jų valdžia juos užtars, tada Raudonasis Kryžius ir turi ge-j^al1 sakiatl, 
Meksika turi pasakyt “gana”. į ras pasekmes.

KAS ZO DYVAI
(Liaudies daina — J.. Labukas) 

Kas zo dyvai vai kas zo pravojai 
Kad vasarą ežerai užšalo, 
Kad vasarą ežerai užšalo.

Brolių žirgai vandenio negavo,
Brolių žirgai vandenio negavo. 

Aš nueisiu ant kalno aukščiausio, 
Paprašysiu pas saulę skaisčiausią, 
Paprašysiu pas saulę skaisčiausią,

Kad užkaistų vasaros saulelė, 
Kad nušildyt vasaros ledeli.
Kad nušildyt vasaros ledelį, 

Ir užlipau ant kalno aukščiausio, 
Aš paprašiau saulelės skaisčiausios, 
Aš paprašiau saulelės skaisčiausios, 

Ir užkaito vasaros saulelė 
Ir nušildė vasaros ledeli.
Ir nušildė vasaros ledeli, 

Atsigėrė brolelių žirgeliai, 
Iš platojo vandens ežerėlio.

Pas “Naujienas” Nėra 
Taip Blogai

Keliuose musų laikraščiuose, 
sykiu ir “Dirvoje”, buvo prane
šimai apie blogėjimą “Naujie
nų” padėties ir kad parduoda
ma “Naujienų” spaustuvė. Tą 
“Naujienos” užginčija, sakyda
mos jog tas viskas netiesa ir 
kad tie gandai paleista tik ap- j 
silpninimui “Naujienų” kredi
to.

Nežinia kokiais šaltiniais ko-1 
respondentas rėmėsi apie tai j 
pranešdamas. Butų geistina 
kad visi korespondentai ką 
nors rašydami geriau dalyką iš
tirtų ii- tik tada rašytų.

Trockio Alga
Sovietų viršininkai gauna al

gų mažiau negu Amerikos pa
prasčiausi proletarijošiai.

Trockis dabartinėje savo vie
toj gauna $22 į savaitę, iš ku
rių dar turi užmokėti taksus ir 
kitus mokesnius.

Premjeras Rykov ir jo kabi
neto nariai gauna po $28 į sa-; 
vaite.

Amerikos proletarijošiai, su-! 
kilkit, jus nieko nepralaimūsit 
tik savo gaunamus $6 arba $101 
i diena 1

Meksikos
Bedieviškumas

Meksikos valdžia pradėjo va
ryti laukan iš savo šalies dva
siškius ir uždarinėja bažnytines 
arba parapijines mokyklas.

Kada pradėta varyti Suvie
nytų Valstijų dvasiškius ir vie
nuoles, deportavimo klausimas 
iškelta net Suv. Valstijų atsto-j

LIAUDIES DAINA
(J. Jaundzemas)

Užugdė motutė mus tris kaip vieną,
Išleido nuo savęs tik mane vieną.

Tris dienas, tris naktis keleliu ėjau,
Ketvirtą naktelę girioj gulėjau.

Išgirdau, girdėjau burkuoj’ karvelis,
Mislijau, dūmojau šaukia tėvelis.

Nešaukia, nelaukia manęs tėvelis
Taip skaudžiai burkuoja girioj karvelis.

Išgirdau, girdėjau kuklioj gegutė,
Mislijau, dūmojau šaukia motutė.

Nešaukia, nelaukia manęs motutė.
Taip skurdžiai kukuoja girios gegutė.

W

LIAUDIES DAINA
E. Bendzaitytė)

Saulelė raudona, vakaras netoli, 
Leisk ir mane, motinėle, 
Su saulele drauge.

Eičiau i darželi, skinčiau tris kvietkeles. 
Vieną broliui, antrą piršliui, 
Trečią bernužėliui.

Broleliui rūtelę, piršleliui metelę, 
O tam šelmiui bernužėliui 
Dilgėlių šluotelę.

Eičiau i stainelę, skirčiau tris žirgelius, 
Vieną broliui, antrą piršliui, 
Trečią bernužėliui.

Broleliui juoduką, piršleliui bėriuką, 
O tam šelmiui bernužėliui 
Akląją kumelę.

Eičiau j svirneli, skirčiau tris' paneles, 
Vieną broliui, antrą piršliui, 
Trečią bernužėliui.

Broliui Marijoną, piršleliui Oną, 
O tam šelmiui bernužėliui 
Kuprotą Barborą.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

fe vo uždarytos Maršalo Simono Dukteris, 
buvo didelis senas budingas, kurio platus 
sodnas buvo ant Boulevard de l’Hospital, 
vienoj iš ramiausių vietų Parise, ypatingai 
šiuo periodo. Sekančios scenos Įvyko va
sario 12 d., išvakarėje svarbios dienos, ku- 

Įrioje nariai Rennepontų šeimynos, pasku
tiniai ainiai Amžino Žydo sesers, turėjo 

! susieiti ant Rue St. Francois. Šv. Marijos 
Vienuolynas buvo pavyzdis visiško regulia- 
riškumo. Vyriausia taryba, susidedanti iš 
Įtekmingų dvasiškių, su Kunigu d’Aigrig- 
ny kaipo prezidentu, ir iš moterų pasižy
mėjusių dideliu pamaldumu, kurių prieša
kyje buvo Kunigaikštienė de Saint-Dizier. 
tankiai susirinkdavo aptarimui būdų kaip 
praplatint ir sustiprint paslaptingą ir di
delę savo Įstaigos Įtekmę, kuri ir taip jau 
žymiai progresavo.

Gabios kombinacijos ir gilus permaty- 
mas dalykų vadovavo šio vienuolyno stei
gėjus, kuris, pasekmėj daugelio aukų, tu
rėjo jau didelius plotus žemių, ir kasdien

DIDELIS SUSIŽINGEL 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

(Tąsa)

— Tu vargsti — tu esi teisinga ir dar
bšti — tų priežasčių ir užtenka; tiktai, aš 
turiu pasakyti, jie paklaus tavęs ar atlieki 
savo religiškas -pareigas.

— Niekas nemyli ir nesimeldžia prie 
Dievo karščiau negu aš, mademoiselle, — 
tarė Kupriuke. įtikinančiai; — bet neku
rtos pareigos yra sąžinės dalykas, ir aš 
verčiau išsižadėčiau tos paramos, negu bu- 

jti verčiama--------
— Nieko panašaus. Tiktai, kaip aš 

ten yra labai dievobaimingų
i ypatų tos Įstaigos valdyboj, todėl nereikia 
stebėtis kada klausinės tokių dalykų. Pa
bandyk, kaip ten nebūtų; jeigu, priešingai, 
pasirodys kad paliečia tavo sąžinę, visada 

įgali atsisakyti, už tai blogiau nebus.
Kupriuke neturėjo ko prieštarauti to

kiam patarimui, kuris paliko ją visiškai 
laisvą, ir prašalino jai visas abejones ir 
nuožiūras. — Ant tų išlygų, mademoiselle, 
aš sutinku kreiptis nurodyton vieton, ir į Įgaudavo naujus plotus. Religiška Įstaiga 
dėkuoju tamistai iš tikros širdies. Bet kas 
mane perstatys? — kalbėjo Kupriuke.

— Aš tą padarysiu, rytoj, jeigu tau 
patinka.

— Bet jie gal norės teirautis ko apie 
mane tarp mano 'pažįstamų.

— Aš tikiu kad garbinga Motina Šven
ta Perpetė, Šv. Marijos vienuolyno virši
ninkė, apvertins tave be jokių tyrinėjimų; 
bet jeigu kitaip butų ji tau pasakys, ir tu 
lengvai galėsi ją patenkint. Taigi sutar
ta — rytoj.

— Arman reiks pas tamista ateiti?
— Ne; kaip sakiau pirmiau, niekas 

neturi sužinoti kad tu buvai čia Agrikolos 
reikalu, ir antras tavo atsilankymas gali 
sukelti nuožiūras. Aš atvažiuosiu ir paim
siu tave karietoje; kur tu gyveni?

— Po numeriu 3, Rue Brise-Miche; 
kadangi tamista imiesi tiek daug vargo su 
manim tai prie namo tik paklausi kailių 
dažytojo ir jis pasakys kur gyvena Motina 
Kupriuke.

— Motina Kupriuke? — tarė Floriną, i 
nusistebėdama.

— Taip, mademoiselle, — atsakė siu-' 
vėją, nusišypsodama, — tokį vardą man 
visi prikergė. Ir tamista matai, — pridėjo 
ji. negalėdama susilaikyt nuo ašarų, — to
dėl kad aš tokia esu, ir todėl aš bijau eiti 
dirbti su svetimais, nes daugybė žmonių iš 
manęs juokiasi, nežinodami kaip tuomi 
mane skaudina. Vienok, aš negaliu kitaip 
daryti kaip tik kęsti.

Florina, giliai sujaudinta, paėmė siu
vėjai už rankos ir tarė: — Nebijok. Ne
laimės kaip tavo turėtų būti pagerbiamos, 
ne pajuokiamos. Ar aš galiu paklausti ta
vo tikro vardo?

— Jis yra Magdalena Soliviutė; bet, 
pakartoju, mademoiselle, kad geriau klau
stum Motinos Kupriukės. nes aš vargu kam 
žinoma tikra pavarde.

— Taigi aš busiu rytoj pas tave ant
dvyliktos. Į

— Ak, mademoiselle, kaip aš kada ta- į 
mistai atsilyginsiu už toki gerą darbą! i

— Neminėk to: aš tik geidžiu kad ma
no pasitarnavimas išeitų tau ant naudos. 
Bet apie tai turi pati spręsti. Kaslink Ag-

L. Bagdonas, vietinis, atsi
lankęs “Dirvos” naujoje vietoje 
užsirašė “žmonijos Istoriją” ir 
užsimokėjo $2, pageidaudamas 
kuogreičiausia knygą gauti.

V. P. Kaušas, irgi vietinis, 
Įstojo Į “žmonijos Istorijos” 
prenumeratorių eiles užsimokė
damas $2. Jis sako kad ta kny
ga bus labai svarbi kiekvienam.

Jos. K. Chapas, iš Rochester, 
N. Y., rašo: Prisiunčiu pašto 
piniginę perlaidą vertės $2.25 
prenumeratai ir persiuntimo 
lėšoms už “žmonijos Istoriją”. 
Pasitikiu kad dar bus neperyė- 
lu užsiprenumeruoti. Taipgi 
veliju jums kuogeriausio pasi
sekimo platinime apšvietos.

Aš

buvo tik del priekabės; bet ačiū platiems 
santikiams su visais, vienuolyne būdavo 
padedama daugybė turtingų našlaičių mo- 

jkintis, kurie gaudavo gilų, rimtą religišką 
įmoksią. Tas vienuolynas davė prieglaudą 
našlėms ir apvienėjusioms moterims, ku
rios daugiausia pasitaikydavo būti turtin
gos, ir ten jos užsislėpdavo nuo pavojų ir 
pagundų pasaulio; toje linksmoje prieglau
doje jos turėjo ramumą, ir apturėjo išga
nymą, būdamos apsuptos švelniausių ir ge
riausių ypatų.

Tr tas dar ne viskas. Motina Sainte- 
Perpetue, vienuolyno viršininkė, parūpino 
varde tos Įstaigos, tikintiems, kurie norėjo 
palaikyti sava nonius čielybėje deki senat
vės, drauges senoms moterims, namų tar
naites, arba siuvėjas nuo dienų, vis parin
ktas ypatas, doro pobūdžio. Niekas rodos 
nebūtų vertesnio užjautos ir paramos kaip 
tokia Įstaiga; tačiau mes tuoj atidengsi »e 
platų pavojingą intrigų tinklą paslėptą po 
mielaširdinga ir šventa išvaizda. Ta vir
šininkė, Motina Sainte-Perpetue, buvo au
kšta moteris apie keturiasdešimts metų 
amžiaus, • apsirengus plačia suknia rudo 
Karmelitų audimo, šalyje kabojo ilgas rą
žančius; po kaklu susegta baltos kepurai
tės galai, užpakalyj juodas ilgas velionas. 
Daugybė veido raukšlių rodė joje Įvairius 
pergyventus nuotikius; jos diktoka nosis 
buvo kumpa kaip draskančio paukščio; jos 
akis buvo permatančios ir perveriančios; 
jos veido išraiška buvo sykiu inteligentiš
ka, šalta ir rimta.

(Bus daugiau)

Pajieškojimas
Juzė Urbonavičienė, iš 

Veliuonos dvaro, Kauno apskri
čio, pajieškau savo sunaus Pra
no Urbonavičiaus, kuris keli 
metai atgal gyveno Pawtucket, 
R. L, Angliškai vadinasi Frank 
Urbon. Jau ketvirti metai kaip 
negaunu nuo jo jokios žinios. 
Prašau žinančių apie ji praneš
ei ar jis gyvas ar miręs, arba 
jo paties atsišaukti. Prašau at
sakymą duoti šiuo adresu:

Antanas Jono Kielaitis 
Jovališkių k., Šimkaičių vai. 
Raseinių aps. Lithuania.

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

GERIAUSI RANKŲ DARBO ■ 

Itališki Akordionail
Mes išdirbant ir importuojam 

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

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

Chicago, III.

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

SKAUSMAS 
KEPENŲ 

Tuoj Palengvėja 
SANTAL

MID Y 
B utinai gaukit

Tikrąjį 
Žiūrėkit žodžio

“Midy” 
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Žodynas
rikolos, neatsakyk j jo laišką; palauk iki Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri- 
jis išeis iš kalėjimo, ir tada pasakyk kad į ko-ie gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 

laikytų savo paslaptį iki pasimatys su 1 "ra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš- 
I ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to- 
į kį gali rasti, šis žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.

Kodėl
jis
mano nabage ponia.

— O kur ta brangi ponia yra dabar?
— Negaliu pasakyt. Aš nežinau kur 

jie ją nugabeno, kuomet užėjo jos pamiši
mas. Tu lauksi manęs rytoj?

— Taip, rytoj, — tarė Kupriuke.
i

skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia. 
AutoStrop 
tuvas yra
tinis ką turi vi 
sai aštrią gelež- 
tę kožnam skuti 
tiinui.Vienuolynas kurin Florina rengėsi nu

gabenti Kupriuke buvo tas kuriame radosi 
Maršalo Simono dukteris, ir gretimame bu- 
dinke buvo Daktaro Baleiniero bepročių 
namas, kuriame buvo uždaryta Andriennė 
Kardoviliutė.

DALIS VI.
Motina Sainte-Perpetue.

Šv. Marijos Vienuolynas, kuriame bu-

Katalogo No. 3116. Drūtais apdarais . .. .$10.00 
DABAR $8.00.

Tas pats, gera morokko oda .
DABAR $9.00.

. .$ll.oc

DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

skuta 
Valet 
Skus- 

viena-

$1 iki $25.

Wet
AitcrStrop

—Išsiaštrina Pats



DIRVA

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

Užsirašykit dabar

ŽMONŲ
ISTORIJA Neužmirškit 

pridėti 

25c 
persiuntimo

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga) lėšoms

Zinosit kas tai yra
-PREISTORIŠKAS ŽMOGUS?
-ANKSTYVIEJI MUSU

PRATEVIAI?
-KUR JIE GYVENO?
—EG1PTENAI?
—N1LIAUS CIVILIZACIJA > 
-OSIRIS?
-MUMIJOS?
—PIRAMIDOS?
-FARAONAI?
—ASYRIJA?
-KAMBYZAS?
—PTOLEMIŲ DINASTIJA?
—ŠUMERAI-AKKAD AI?
-MESOPOTAMIJA?
—TIGRIS-EUFRATAS?
-KUNEIFORMOS?
-KARALIUS DARIJUS?
-KARALIUS KSERKSAS?
-BABILONIJA?
-BABELIO BOKŠTAS?
-N1NEVA?
-HAMMURABIS?
—CHALDEJAI?
-M AIŽIUS?
-JEHOVA?
-FOINIKAI?
-KARTAGA?
-IŠ KUS KILO ABĖCĖLĖ?
-INDO-EUROPIEČIAI?
-NEBŪK ADNEZZ ARAS ? 
-ARI AI?
-KARALIUS KYRAS?
-ZARATUSTRA?
-PERSAI-MEDAI?
-TROJOS KARAS?
-TITANAI?
-KRETA?
-KNOSUS?
-PELASGAI?
-PELCPONEZAS?
-HE’ ENAI-GRAIKAI?
-ZFUSAS?
-OLYMPAS?
-SOLONAS?
-FORUMAI?
—ATTIKA?
-LYDIJA?
-MARATONO MUŠIS?
-SPARTENAI?
-ALEKSANDRAS DIDYSIS?
-MAKEDONIJA?
-THERMOPYLAE?
-ROMĖNAI?
-CEZARAI?
—ROMULUS-REMUS?

-PUNIŠKAS KARAS?
-HANIBALAS?
-ANTIOCH AS?
-ROMOS RESPUBLIKA?
-ROMOS DIKTATORIAI?
-CEZARAS JULIUS?
-POMPEJUS?
-KLEOPATRA?
-ANTONIJUS?
—MESIJUS-JEZUS?
-PILOTAS?
-BYZANTIJA?
-KONSTANTINAS?
-HUNAI?
-VANDALAI?
-GOTAI?
-ODOAKRAS?
—LONGOBARDAI?
-BAŽNYČIOS KILIMAS?
-POPIEŽIJA?
—KLIOŠTOR1Ų PRADŽIA?
-TURKAI?
-BAŽNYČIOS SKILIMAS?
—KONSTANTINOPOLIS
-MOHAMETAS?
-ALLAH AS?
-KORANAS?
-MEKKA?
-MEDINA?
-HEGIRA?
-MUSULMANAI?
—ISLAMAS?
-FATIMA?
-GIBRALTARAS?
-GRENADA?
—CHARLEMAGNAS?
-FRANKAI?
-ŠVENTOJI IMPERIJA?
-BARBAROSSA?
-TAMSIEJI AMŽIAI?
-GERMANU PRADŽIA?
-NORSENALŠIAUREN  AI ?
-SLAVAI?
-TOTORIAI?
-KAVALERYSTE?
-FEUDALIZMAS?
-VIDURAMŽIAI?
-POPIEŽIŲ VARŽYTINES?
-KRYŽEIVIU KARAI?
-LEONAS LIŪTAŠIRDIS?
-INKVIZICIJA?
-KAS JĄ PRADĖJO?
-PETRAS PUSTELNINKAS?
-ŠVENTOJI ŽEME?
-PARAKO IŠRADIMAS?
-RUSIJOS PAKILIMAS?

llllluĄlIltlIlIilIlIlIHIlIlIHmilHIllllllHIIIIIIIIIIIIIHHIUIIiHlllllinilllllHHIUIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIlllllllllllllĮIIIIIĮIIIHIII

-HANZOS MIESTAI?
-RENESANSAS?
-DANTE-ALIGHIERI?
-PETRARCH AS?
-JONAS HUSAS?
-JOANNA ARK?
—MACCHIEVELLI?
-MICHAEL ANGELO?
-JOHANN GUTEMBERG?
-SPAUDOS PRADŽIA?
-MARCO POLO?
-Z1PANGU?
-MONGOLAI?
-MAGELLAN AS?
-KOLUMBAS?
-ATRADIMAS AMERIKOS?
—BUDDJZMAS?
-KONFUCIJUS?
—BRAHMIN AI?
-RIG VEDOS?
-REFORMACIJA?
-MARTINAS LIUTERIS?
—KALVINIZMAS?
-KRIKŠČIONIU SKILIMAS?
-PROTESTONIZM AS ?
-PRESB YTER1 JON AI? 
-AN AB APTISTAI? 
-IGNACAS LOYOLA?
-JĖZUITU ZOKONAS?
-BALTRAMIEJAUS NAKTIS?
-DIDŽIOJI ARMADA? 
-RICHELIEU?
-MARI JA TERESA?
-HAPŠBURGAI?
-30 METŲ KARAS?
-DŽINGIŠ KHANAS?
—RURIKAS?
-BORIS GODUNOV?
-PETRAS DIDYSIS?
-KATARINA DIDŽIOJI? 
-ROMANOVU PRADŽIA? 
-POLTAVOS MUŠIS?
—HOZENZOLLERNAI ?
-PIGLRIMAI?
-AMERIKOS REVOLIUCIJA?
-WASHINGTONAS?
—DIDEJI FRANCUZŲ 

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?
-NEWTONAS?
-DARVINAS?
-LAPLACE?
-GRAVITACIJA?
-GOTIŠKA ARK1TEKTURA?
—SHAKESPEARE?
-MOLIERE?
-REMBRANDTAS?
-STR APIVARIUS?
-JOHANN SEBAST. B ACH? 
-MOZ ARTAS?
—DIZRAELI?
-BISMARKAS?
-NAUJASIS PASAULIS?
Viskas tas ir daug kitų išaiškina
ma “ŽMONIJOS ISTORIJOJ”.
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AR ILGAI GYVENSIM 
SVAJONĖMIS?

Turbut mums taip lemta: 
daug žadėti, mažai nuveikti.

Priežodis sako: Žadinis sap
ne radinis. Taip ir musų orga- 
nizativiam darbe. Nesenai, T. 
M. D. seimas nutarė rūpintis 
pastatymu paminklo musų tau
tos šului, Dr. V. Kudirkai. Ta
me momente tas tarimas buvo 
priimtas su didžiausiu upu. Bet 
momentas praėjo, tarimas likos 
užmirštas. Pasirodo kad mes 
nesam gana priaugę gerbt kas 
gerbtina. Taigi aš ir noriu ke
liais žodžiais apibudinti Dr. V. 
Kudirkos paminklo statymo 
reikalą.

TMD. 50-ta kuopa, Worces
ter, Mass., savo metiniame su
sirinkime apkalbėjo tą reikalą, 
paaiškėjo kad, sekant seimo 
tarimą, kuopoje surinkta $50 
paminkslo statymui, ir išrinko 
komisiją kreiptis į visas kuo
pas ir visuomenę. Argi mes 
neįstengsime pastatyt Dr. Ku
dirkai paminklą? Mums buvo 
galimu išleisti jo raštus, todėl 
galėsim pastatyt ir paminklą.

Bet, kaip tik pasirodė kuopos 
komisijos pirmas pareiškimas, 
tuoj viena musų veikėja, K. 
širvydienė, čia pat per organą 
“Dirvą” pareiškė kad veltas bus 
laiko aikvojimas, nes nėra stip
raus komiteto užsiimančio pa
minklo statymu. Čia berods 
bus p. Širvydienės apsilenkta su 
teisybe. Turėkime pinigų, vis
kas bus.

Atsižiūrint į viską, rodok nei 
vienas asmuo neturėtų priešin
tis tam darbui. Musų Seimas 
yra nutaręs atlikti tą darbą, 
musų 50-ta kuopa turi teisę 
rinkt komisiją ir aukas, kiek
vienas narys turi teisę darbuo
tis šiame prakilniame darbe.

Prie to, noriu pareikšti kad 
man būnant kuopos komisijoj, 
kreipiaus prie Dr. Jono Stau
gaičio Kaune (jis buvo geras 
Dr. Kudirkos pažįstamas), pa
reikšdamas dalyko stovį ir pa
kviesdamas jį prisidėt prie dar
bo. Mažai yra abejonės kad 
tas senas tautos darbuotojas, 
turintis didelį visuomenės pri
jautimą, atsisakys nuo to dar
bo. Jis žinos tuos sunkius ta
kus kuriais ėjo musų pirmuti
niai tautos darbuotojai. Ir jam 
pačiam prisiėjo kalėt už Lietu
vos laisvę.

Todėl, mes šiame momente 
privalom ragint visus į darbą. 
Mes nieko nepralaimėsim sta
tydami Dr. Vincui Kudirkai pa
minklą. Mes rasim didesnę už
uojautą visuomenėje, ir tuomi 
pat laiku galėsim įgyt daugiau 
naujų narių. Jei pradėsim po 
biskį darbuotis, nėra abejonės 
kad už metų mes patįs džiaug
simės nuveiktu darbu.

Komisijos narys
P. A. Dėdynas.

Lankykime Kuopų Susi
rinkimus

“Pa- 
nėra 
1924 
Isto-

Delei narių susirinkimų ne- 
lankymo, kuomet vieni nariai 
jau laukia antros knygos 
šaulio Istorijos”, kiti dar 
atsiėmę savo knygos už 
metus — pirmo tomo tos
rijos, nors iš jų yra mokesniai 
iškolektuoti.

Kuopos susirinkimų lankymo 
svarba yra didelė, nes priduo
da pačiam nariui energijos vei
kti savo organizacijos labui, 
kuopa gali darbuotis plačiau ir 
daugiau, ir centras gaudamas 
reguliariškai visų narių mokes
tis galėtų pasekmingiau ir drą
siau imtis už knygų leidimo.

SEIMAS ATEINA!

Jau apie trįs mėnesiai laiko 
teliko iki Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos seimo. Seimas turės daug 
svarbių reikalų, todėl kuopos 
ruoškitės prie seimo.

Seimas įvyks berods sykiu su 
Sandaros seimu, Brooklyne, ir 
galima tikėtis jog bus toks pat 
pasekmingas ir skaitlingas kai 
buvo Worcesteryje, kadangi di
delis skaičius TMD. kuopų ran
dasi rytinėse valstijose, kurios 
visos galės atsiųsti delegatus 
visai be vargo.

Centro valdybos nominacijos 
jau pasibaigė, tuoj prasidės 
balsavimai. Organas kolei kas 
neturi iš sekretoriaus nomina
cijų pasekmių, bet tas nekenkia 
kuopoms rengtis prie balsavimo 
ir saukti nuolat skaitlingus su
sirinkimus.

Dabar yra dar gera proga 
biednesnėms kuopoms susidary
ti pinigų delegatams Į seimą ir 
seimui aukoms, todėl pasidar
buokite. Galima leisti išlaimė- 
jimui šiokus tokus geros vertės 
daiktus, galima rengti vakarė
lius ir pasidaryti pelno.

Laikas pradėti galvoti apie 
įnešimus seimui. Daug buna 
atsitikimų kad paskutinį vaka
rą prieš delegato išvažiavimą į 
seimą įnešimai gaminama. Tas 
nepraktiška, tas neduoda gerų 
pasekmių. Iškalno nutėmijant 
ko reikia ko nereikia musų or
ganizacijai galima surašyti ir 
prisiųsti arba atsivežti Seiman.

Taigi darbuokites.

TMD. KUČUOS, UŽSIRAKYŠIT 
SAU T. M. D. ORGANA—KAI
NA 81.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D REIKALUS ATIDŽIAI.

Geriausias
Skutimas
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Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresų, ir adresuokit = 

'DIRVOS- KNYGYNAS 33^X^aue I

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

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

(>820 Superior Av. Cleveland, O.

P. A. Dčdynas — Vicc-Pirmininkas 
96 Millbury St. Worcester, Mass.

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

Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininke
62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.

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

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

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

$1 iki $25.

Valet 
ulukrSirop 
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—Išsiaštrina I’ats

!•«

U

.... •ye’*



i

D I R V. A 5

TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
(Tąsa iš pereito num.)

Kai žinios apie tai pasiekė Vieną, Me- 
ternichas pastebėjo, kad tai tik pripuola
mas pakartojimas 1793 metų Įvykių, ir kad 
aliantai vėli turėsią eiti i Paryžių ii’ pada
ryti galą šitam bereikalingam demokratų 
trukšmui. Bet už dviejų savaičių ir jo pa
ties sostinėje buvo sukilimas. Meternichas 
pabėgo nuo Įtužusios minios per užpakali
nes savo rūmų duris, gi imperatorius Fer
dinandas buvo priverstas duoti savo pa
valdiniams konstituciją, apimančią labai 
demokratiškus principus, kuriuos jo paties 
ministeris pirmininkas per trisdešimts tris 
metus bandė užslopinti.

Šiuo kartu visa Europa pajuto trenks
mą. Vengrija pasiskelbė nepriklalusoma ir 
pradėjo karą prieš Hapsburgus, vadovau
jant Liudvikui Košutui (Kossuth). Nely
gi kova tęsėsi per metus laiko. Pagaliaus 
užbaigė ją caro Nikalojo armijos, perėju
sios Karpatų kalnus ir dar kartą paver
gusios Vengriją autokatijai. Po to Haps
burgai Įkūrė nepaprastą karo teismą ir iš
karstė daugybę Vengrų patriotų, kurių ne- 
pajiegė įveikti atviros kovos lauke.

Kas liečia Italiją, tai Sicilijos sala at
siskyrė nuo Neapolio, išvijo savo Burboną 
karalių ir apsiskelbė nepriklausoma vals
tybe. Papos valstybėje premjeras Rosi 
(Rossi) buvo nužudytas, ir pats Papa tu
rėjo pabėgti iš Romos. Kitais metais jis 
sugryžo su Prancūzų armija, kuri pasiliko 
Romoje jo asmeniui saugoti nuo jo paval
dinių net iki 1870 metų. Paskui ji buvo 
pašaukta atgal Prancuzijon tėvynei ginti 
nuo Prūsų, ir Roma liko Italijos sostinė. 
Žiemiuose Milanas ir Venecija sukilo prieš 
Austrijos valdžią. Tuos miestus rėmė gar
dini jos karalius Albertas, bet tvirta Aus
trijos armija su generolu Radeckiu (Ra- 
detzky) atėjo į Po slėni, sumušė gardinus 
ties Kustoca (Custozza) ir Novara ir pri
vertė Albertą abdikuoti naudai savo sū
naus Viktoro Emanuelio, kurs už kelių me
tų po to liko suvienytos Italijos karalium.

Vokietijoje 1848 metais suirutė buvo 
pavydale didelės nacionalinės demonstraci
jos už politinę vienybę ir už atstovų val
džios formą. Bavarijoje karalius, aikvo- 
jęs savo laiką ir pinigus su Aire ponia, po
zavusia kaipo gpanė šokėja (ji buvo Lola 
Montez ir yra palaidota New Yorke Pot
ter’s Field kapinėse) buvo Įtūžusių univer
siteto studentų išvytas. Prūsijoje karalius 
'buvo priverstas stovėti be kepurės prie 
karstų tų žmonių, kurie žuvo gatvių mū
šiuose; jis turėjo taip jau prižadėti konsti
tucinę valdžios formą. Kovo m., 1849 m., 
Vokietijos Parlamentas, iš 550 atstovų iš 
visų 'krašto šalių, susirinko Frankforte ir 
pasiūlė Prūsijos karaliui Frederikui Vil
helmui būti Jungtinės Vokietijos impera
torium.

Paskui bruzdėjimas nuėjo kita kryptim. 
Austrijos Ferdinandas abdikavo naudai 
savo giminaičio Pranciškaus Juozapo. Ge
rai išlavinta Austrijos armija buvo ištiki
ma savo vadams. Budelis turėjo pakanka
mai darbo, ir Hapsburgai dar kartą paki
lo ir sustiprino savo pozicijas rytų ir va
karų Europoje. Jie gudriai žaidė politiko
je ir, išnaudodami kitų Vokietijos valsty
bių pavydą, bandė neprileisti Prūsijos ka
raliui pasiekti imperatoriaus garbės. Pra
tę dažnai pralaimėti, jie žinojo, ką reiškia 
kantrybė ir mokėjo laukti. Kai liberalai 

• vien tiktai kalbėjo ir apsvaigdavo nuo savo 
dailių kalbų. Austrai išlengvo suspietė sa
vo jėgas, paleido Frankfurto Parlamentą 
ir atstatė senąją ir nepakenčiamą Vokiečių 
konfederaciją, kurią buvo primetęs pasau
liui Vienos Kongresas.

Bet tarj) vyrų, dalyvavusių tame keis
tame nepraktiškų entuziastų Parlamente,

buvo tūlas Prūsas vardu Bismarkas (Bis
marck), mokėjęs išnaudoti savo akis ir au
sis. Jis žinojo (ką ir kiekvienas veiklus 
žmogus privalo žinoti), kad vienomis tik
tai kalbomis nieko nepasieksi, gavo keliu 
jis buvo sąžiningas patriotas. Jis buvo iš
auklėtas senose diplomatijos mokyklose ir 
galėjo permeluoti savo oponentus.

Bismarkas buvo Įsitikinęs, kad palai
da nedidelių valstybių konfederacija turi 
būti paleista tvirta ir suvienyta valstybe, 
jei norima atsilaikyti prieš kitas Europos 
valstybes. Feodalinių ištikimybės idėjų 
Įtakoje išauklėtas, jis nusprendė, kad nau- j 
ją valstybę privalo valdyti ne Hapsburgai, I 
kuriuos jis skaitė netikusiais, bet Hohen- 
zolernai, kurių ištikimu tarnu jis pats sa
ve skaitė. Tuo tikslu, jo nuomone, reikėjo 
dėjo tiksliai ir smarkiai veikti.

Italija tuo tarpu jau išrišo savo klau
simą ir pasiliuosavo nuo nekenčiamų savo 
Austrų valdovų. Italijos vienybė buvo tai 
darbas trijų vyrų, Kavuro, Mazinio ir Ga- 
ribaldio (Cavour, Mazzini, Garibaldi). Iš 
tų trijų, Kavuras, civilinis inžinierius, bu
vo atsargus politinis vadas. Mazinis, pra
leidęs daug metų įvairiuose Europos mies
tuose, slapstydamasis nuo Austrijos polici
jos, buvo viešu agitatorium, gi Garibaldis, 
su pulku atsidavusių jam raitelių, buvo ka
rininkas.

Mazinis ir Garibaldis tikėjo respubli
kos valdymosi formai. Kavuras gi buvo 
monarchistas; kitudu, pripažindamu jį tu
rint daugiau prityrimo valstybės klausi
muose, sutiko paaukoti savo asmenines pa
žiūras gimtinio krašto labui.

Kavuras buvo labai prisirišęs prie 
gardinijos karalių rūmų, lygiai kaip Bis
markas prie Hohenzolernų. Dideliu at
sargumu jis taip kreipė dalykų eigą, kad 
gardinijos karalius galėtų likti visų Itali
jos žmonių valdovu. Nenusistovėjusios 
Europos gyvenimo sąlygos žymiai jam pa
gelbėjo ir prie Italijos nepriklausomybės 
kovų daug prisidėjo jo kaimynai Prancū
zai.

Prancūzijoje, 1852 m. lapkričio mėne
sį, Respublika ūmai ir netikėtai žlugo, 
Buvusio Olandijos karaliaus Liudviko Bo
naparto sūnūs Napoleonas III atstatė im
periją ir apsiskelbė “Dievo Malone ir Žmo
nių Valia” imperatorium.

šis jaunas vyrukas, ėjęs mokslus Vo
kietijoje, labai rūpinosi išnaudoti senąsias 
Napoleono tradicijas savo labui. Bet jis 
turėjo daug priešų ir nesijautė saugus ant 
greituoju atstatytos imperijos sosto. Jis 
patraukė savo pusėn Anglijos karalienę 
Viktoriją, bet tai nebuvo sunku ’padaryti, 
nes gera Anglijos karalienė nebuvo per
daug gudri. Kiti Europos karaliai krei
vomis žiurėjo į naują imperatorių ir, kur 
tik galėdami, stengėsi parodyti, kaip jo 
nekentė.

Napoleonui prisiėjo surasti budus tai 
opozicijai Įveikti, ar tai su meile, ar su bai
me. Jis žinojo, kaip lengvai senas žodis 
“garbė” sužavėdavo jo pavaldinius. Išlo
šęs sau sostą, jis pasiryžo ir toliau lošti. 
Rusijos puolimą ant Turkijos jis panaudo
jo tam, kad sukėlus Krimo karą, kur Ang
lija su Prancūzija kariavo prieš Rusiją, 
Sultonui apginti. Tai buvo labai brangus 
karas, ir nei vienai tų trijų valstybių nete
ko gauti daug garbės.

Bet Krimo karas padarė tiek, kad Sar
dinija gavo progos pagelbėti išlaimėti ka
rą, ir per tai Kavuras paskui galėjo reika
lauti ir Anglijos ir Prancūzijos pagalbos 
ir dėkingumo.

(Bus daugiau)

KALĖJIME
Kalėjime sėdėjau,
Per langeli žiurėjau,
Bene ateis mergelė,
Bene tars nors žodeli.

Neateina mergelė,
Liūdna mano širdelė,
Nepratayė žodelių,
Nepralinksmin’ dienelių.

Užkukuoki gegutėle,
Suraminki man širdelę,
Tavo balso gražumas,
Gal pranyks man liūdnumas.

Nors kukuoja gegutėlė, 
Liūdna mano širdužėlė
Nuo nelaisvės sunkybės, 
Nuo silpnumo gyvybės.

A. K. B.

GALVOJE YRA. BET KIŠE 
NIL'S TUŠČIAS

(Feljetonas)
Vienas Lietuvis eidamas Vil

niaus miesto gatve, rankom mo
sikavo tai prie kaktos, tai prie 
kišenių. Tą matydamas drūtas 
Lenkas Lietuvio užklausė:

— Ei tu, Litvin, pasakyk tu 
man ką reiškia tas tavo rankos 
prie kaktos pridėjimas, o pas
kui prie kišenių ?

Lietuvis paaiškino taip:
— Mano galvoje yra daug, 

bet kišenini tušti, o’t tai ir esu 
skaitomas durnium.

— Na gerai, — tarė Lenkas,
— aš tau duosiu šimtą zlotų, 
išbandyk tu savo razumą.

Ir padavė Lenkas Lietuviui 
šimtą zlotų Auksu; Lietuvis 
gaVęš pinigų" sumanė likti pirk
liu, ir susitikęs barzdotą Lenką

Ir mėnulis
Besišypsodams 
Linksmai 
Vis lydi. ...

Kaip malonu 
Ir gražu 
Keliaut vienam 
Nakties metu.

Jaunai sielai 
Čia minčių 
Bei svajonių prakilnių 
Milijonai!... .

J. S.—Karklelis.

A. B. Bartoševičius sako: 
“Bolševikai sako, kas darbą iš- 
mislijo tas yra velnias”.

Ač

ŽIEMA
Baigės vasaros dienelės, 
Baigės gėlės ir žiedai; 
Štai atėjo rudenėlis, 
Rodos sniegas ir ledai. 
Tylsta dainos musų sesių 
Ir balseliai mieli jų, 
Neskambės ir iš pavęsių 
Giesmės lakštučių meilių. 
Jau nubiro žali lapai 
Krūmų, sodų ir miškų, 
Visur matos liūdni vaizdai, 
Visur tuščia ir nyku. 
Tik laukuose rustus vėjai 
Blaško gelsvus lapelius, 
Ir padangėm’s debesėliai 
Neša šaltus lašelius.
Plaukit, pilki debesėliai, 
Neškit liūdesio aidus, 
Kol vėl linksmi veversėliai 
Ryto giesmę užgiedos. 
Kol pavasario aušrinės 
Sušvis aukso spinduliai, 
Ir sesučių sutartinės 
Iš krutinės plauks meiliai. 
Tuomet miškai paslaptingi 
Vėl lapeliais pasipuoš, 
Ir paukšteliai tie meilingi 
Vėl pasklis musų laukuos.

“Š. B.” Leonas Grigaitis.
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I 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 šeimin inkei.

Virimo Receptas
Gal jokia namų dalis nereikalau

ja taip reorganizavimo — ir kuri 
rečiausia ji gauna — kaip virtuvė. 
Kiek daug jūsų duodat vietos atbu
kusiems skutamiems peiliams, apše
pusioms žirklėms, arba sulūžusioms 
kiaušinių plaktuvams? Ar jūsų val
gių receptų kolektavimo knyga nėra 
suversta krūva iškarpų? Daug yra 
gerų receptams rinkti knygų kurias 
turėtumėt turėti. Nusipirkit tokią 
ir rinkit receptus gražiai kad galėtu
mėt tvarkoje užlaikyti. Pirm padė
jimo Į tą knygą sekančio recepto, 
padarykit šeimynai ji ir pažiūrėkit 
kaip jis visiems patiks.

Šilėnų Bandukės
1 % puoduko miltų
1 puodukas Bran (’Sėlenų) 

šaukštuko sodos
v2 šaukštuko druskos
2 šaukštukai, kepamo pauderio
1 ’/c puoduko ra z inkų arba riešutų
2 puodukai rukštaus pieno
2 šaukštai sorghum
1 kiaušinis
2 šaukštukai riebalų, tarpytų
Sumaišyk i»* persijok miltuos, sodą, 

druską ir kepamą pauderi; dadėk 
sėlenas, razinkas arba riešutus. Su
plak kiaušinius ir sudėk i rakštų pie
ną ir sorghum. Cu maišyk skystimą 
ir sausus dalykus, dadėk sutaupytus 
taukus ir maišyk iki bus švelni košė. 
Kepk taukuotose bandukių formose 
v i d u t i n i a m c karšt y ie.

Virtuvės Patarimai
Kad razinkos nenusėstų ant dugno 

pyrage išvoliok jas svieste pirm dė
jimo i tešlą.

Kad mėsa nesusviltų uždėk ant 
mėsos taukuotą popieri ir tas neda- 
leis mėsos viršui sudegti.

Niekad nemeskit lauk seną duoną. 
Ją reikia sunaudoti darymui pudin
gų. prikimšimu mėsos ir galima su
daryti trupinius apibarstymui zupių.

Rudą cukrų reikia laikyti drėgnoj 
vietoj arba ledų šėpoj kad jis nesu- 
kietėtų i grumstus.

N a m i n i ai Pasigelbė j i m a i
Nuvalymui juodos milinės skry

bėlės, naudok soliuciią iš šauKŠtako

ammonijos sumaišytos su puse puo
duko šaltos juodos arbatos.

Tinkamam perpjovimui muili, pir
ma pamerk peilį j karštą vandenį.

Šluostant šepečiu drapanas, leisk 
šepetį kaip eina audimo nuogula. Si- 
tain lengviau išimsi dulkes.

Prašalinimui taukų plėtmų nuo 
sieninių popierų, padaryk košelę iš 
krakmolo ir vandens, ir užtepk ant 

; pletmo. Tegul sudžiūsta ir nutrink.

C rožės Patarimai

j Alyvų aliejus yra vienas* produk- 
i tas ką prisideda prie pagelbėjimo 
pasigrąžinimui. Jis suminkština odą 
ir . išvalo galvą. Jis naudojamas be
veik visuose produktuose kurie nau
do lama pasigražinimui. A.lyvų alie
jus yra svarbus vidurių liuosuoto- 
jas arba antiseptikas. Geras labai 
imti i.vidurius kadangi pagelbsti su-

I budavoti sistemą. Jis geras ir nau- 
| doti apsideginus arba vabalui įkan
dus. Šiandien, jus galit gauti viso
kių rūšių sveikatos produktų kurie 
turi alyvų aliejaus: kaip tai muilus, 
galvai plovimus, tonikų? ir salotų 
aliejus. Tas parodo jog alyvų alie
jus yra svarbus namuose kiekvieną 
dieną. Turėtumėt turėti bonkute to 
aliejaus virtuvėje greitam reikalui.

Ypatiška Sveikata
Miesto valdžia parūpina piliečiams 

tyrą vandenį ir visuomenės sveika
tos departamento inspektoriai ga
rantuoja pieno tyruma, bet kaslink 
tyrumo musų maisto tai priguli nuo 
maisto gamintojų. Todelci reikia 
pirkti maisto produktus kurie yra 
gerai supakuoti yra yra žinomos įs
taigos gaminiai.' Gatavi valgymui 
grudų maistai yra uar nesenai atsi
radę. Jie visada buna sudėti tan- 
džiuose paketuose ir buna švieži ir 
trapus. .Šitie pusryčiams maistai 
yra didžiausias patogumas šeiminin
kėms. Pirmiausias iš tų paleistas 
rinkon buvo komų flakes. Keletas 
vos metų atgal jie buvo stebėtinu-

I mas. dabar jie parsiduoda visose pa
saulio dalyse. Pirmiausia manyta

I jog jie tinka geriau vasarai, bet da
bar vaikai ir suaug valgo juos vi
sus metus aplinkui.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dary- tod pieną, kadangi jis yra geriau- 

mui pudingu, zupių, pvra.gu, . etc.’.J sjas pnvąyluotojas rcgptįririo pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evnpora-1 arba grietinės.

žandarą užklausė:
— Pan, parduok nįian savo 

barzdą.
— Pirk, — atsaku žandaras
Na ir tuoj buvo padaryta 

notariniai pirkimo dokumentai, 
ir Lenkas labai apsidžiaugė, nes 
manė gausias šimtą zlotu, o per

7 ■' *■ -*

menesį vėl barzdą atauginsiąs.
Lietuvis pirklis išsirovė de- 

sėtką plauku iš barzdos ir buk 
tai išnešė ant rinkos parduoti. 
Išėjo pusė metų, o Lietuvis 
Lenkui barzdą teberavinėja.

Nusibodo Lenkeliui toks ne
nueidavęs pardavimas, ir jis 
sumokėjo Lietuviui dešimts 
tūkstančių aukso zlotų kad tik 
jis daugiau barzdos neravinėtų.

P. Kriukelis.

KELIU
Žiemos naktis. . . .
Visur ramu. . .
Vėjelis už dausų
Berymo pasislėpęs.

šaltis spengia,
Veidai kaista,
Prasižiot neleidžia,
Spaudžia....

šalia kelio
Juodos laumes,
Baltos skraistės —
Tai eglaitės.

O aukštai —
Taip prakilniai
Žiba akįs
Deimantinės.

VALET

Razor
:r-> Pats

I Aštrinusi

,.xi u.jj.

Priparodyk
Mes tikriname jog nėra kito pro
dukto pasaulyje kuris gali susily
gini su Borden’s Evaporated Pie
nu visiems naminiams kepimo ir 
virimo tikslams.

Mes turime' receptų klubą, kurio narių 
skaičius siekia virš 100.000 moterų. 
Tos I(10,000 moterų nuolatos daro nau
jus receptus su Borden’s Evaporated 
pienu. Jos rašo nuims ir sako kad nė
ra geresnio pieno produkto jų virimui 
ir kepimui kaip Borden’s Evaporated 
Pienas.

Dabar persitikric.k pati. Nusipirk dė
žę Borden’s Evaporated Pieno pas sa- 
\ groserninką šiandien ir išbandyk ku
rį nors savo mėgiamų receptų su juo. 
Mes esam tikri kad jūsų padarytas val
gis turės visai kitokį skoni negu turė
jo kada pirmiau.

ATMINKIT

Borden’s Evaporated Pienas yra dusyk 
riebesnis negu paprastas pienas. Jus 
turit naudot pusę vandens ir pusę Bor
den's Evaporated Pieno jeigu norit 
naudoti ji kaipo paprastą pieną. Jei
gu turit savo receptą kuris reikalau
ja Smetonos, naudokit tiek Borden’s 
Evaporated Pieno kiek reikalauja Sme
tonos.

100,000 moterų nuolatos prisiunčia 
mums naujus receptus su Borden’s 
Evaporated Pienu. Jeigu jų;: norit ži
noti kaip pasidaryt tuos Įvairius re
ceptus su Borden’s, išpildytai kuponą 
pažymint kokių receptų jums reikia, 
ir prisiųskit mums.

Sau



OFFICECAT
By Ju ni u s

There may be an increase 
child labor, says Mrs. A. Gri
gas, but. it isn’t noticeable 
around home.

in

We Get a Panoramic View Now
Old Lady: “In my days, girls 

were taught to darn their 
stockings.”

Flapper: “Well, in those 
the darns didn’t show." 

——o-----
threw a kiss at Mary

clays

to-

--------- O---------

If she says no twice, go right 
ahead. Two negatives malke 
a positive.

“I
day.'

“What did she say?”
“Said 1 was the laziest man 

she ever saw.”
----- o-----

It

Adam, after being driven in
to the cold world to earn a 
living, was keeping a restau
rant.

“Have you any spare ribs?” 
asked a patron, glancing 
1 he menu.

“No”, replied the' first 
sadly. “A woman named 
came along and took the 
one I had”.

over

--------- 0----------

you.
that
vou

is not what happens to 
but the way you take it 
shows what kind of

SKETCHES EROM LIFE
They stood beneath 
The ' maple tree 
Across the street 
Unconscious of 
The shining light 
Which cast on them 
Its yellow glare; 
And there they stood 
For half an hour 
Or even more, 
Her hand in his, 
Until at 
He slid 
Around
And kissed her lips 
At least six times, 
For I had turned 
My head away 
In reverence 
To love so pure. 
But turning back 
I surely thought 
He would 
But still 
And still 
Until

last
his arm
her waist

are.
----- o-----

suppose you signed 
The Standard Oilwith 

didn’t you ?”

man, 
Eve'

The thing that modern 
ficiency experts can 
derstand is how John 
managed to build up a 
fill business without a

-o-
You

But

You

man

up
Co.,

“S'funny. I tho’t they were 
gathering up all the oil cans” 

last ' ‘ ___ o------

ef
un-

1926 KALENDORIAI 1926

never
D. ever

slogan.

to

“Back to the old grind”, 
[sighed Dr. K. Draugelis, den
tist, returning to his practice.

Many a man thinks he is the 
life of the party when he real
ly is only (he fool of it.

your
--------- O---------

Mitchell says 
one mentally

may be the world 
mother, 
you’re a pain in the 
to me.
may make a wonderful
brother ’ |The cat is
I’d rather be alone with a | g|q 
tree.
might be a marvelous 
lover

But I’d rather be single and 
free.

You may be the world to your 
mother.

But you’re
■ me.

But

You

J. V.
broadens 

neck 1 fjapeiqs )qjm financially.
----- o------
THE CAT
a contented beast; 
worries in the least, 
frankly, children, that 
like to be a cat.

e never
11 tell you
I’d sorter

and

----- o-----
It’s a rare girl who blows

----- o-----
į fellow good when she gets 
chance.

:i .darn big bore t<?

no

be gone.
they stood 
they talked 
clockI the 

struck twelve 
hastened to 

morning hour, 
as I gazed

budding lips 
seal of Love

And
The
And
Wrapt in sweet thought
He folded her
Within his arms
And planted on
Her
The
And as she went

Into her house
He stood beneath
The shining light
Exulting
The
That
Into

with 
unmatched joy 
Love imparts, 

her house
Waltei R. Bi'tibli:

vie

--- Reikalaukit “Dirvoje

Egipto garlaiviui plaukiant 
iš Konstantinopolio audrose nu
sitiko nelaimė. Spčjanla jog

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

New Orleans, La., moteris 23 Hurley ville. N. Y., mediniam
(amžiaus kaltinama už nužudę- kotelyje. sudegė 9 ypatos.
Imą savo trijų vail 
Ji juos mmuodiiius 

jnuolikos mėnesių.

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

AutcrStrop
Razor

—Išsiaštrina Pats

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 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

ATSITIKIME 
LIGOS

Jeigu kūdikis ar kas 
kitas šeimynoje suser
ga arti esantis telefo
nas pagelbsti motinai 
arba auklei pašaukt gy
dytoją ar ką kitą svar
biame atsitikime kada 
buna reikalas. Tokiuo
se atsitikimuose sekun
da svarbi išgelbėjimui 
gyvasties.

Pratęstas telefonas Į . 
kitus kambarius atsiei
na tik keli centai Į die-

Pašaukit mųsų biz-. 
ofisą ir susitarki t

na. 
nio 
įvedimui.

The Ohio Bell 
Telephone Company

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu- 

pats 
savo

va kurs 
išaštrina 
geležtes.

$1 iki $25.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Tarp Palečių ir 
Linksmybių

QAUGUMAT žmonių, turėjimas 
šmoto Motinos Žemelės su 

nameliu ant jos yra didžiausias 
pasitenkinimas kokio niekas kitas 
negali suteikti.

Didumoj atsitikimų, turėjimas 
nuosavo namo reiškia tuo pat sy
kiu taupymą pinigų, kurie nerei
kia mokėti rendomis.

The Society for Savings tiki i na
mų savininkystę. Taupydami pi
nigus šioje Įstaigoje turėsit pui
kią progą susidaryti sau Namų 
Fondą.

Incorporated 184$

in the City of” Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus Į taupymu banka

--------- O---------

V. P. Banionis ,,says a, 
gentleman ir not al-

bright.

Mrs. 
polished Sanitariškos Lietaus 

MAUDYNĖS 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.\

----- o-----
There is an English saying 

[that if a man’s shoes and hat 
.are correct he is well dressed, 

that matter, the upkeep 
overhead are the impor- 
parts of any concern.

----- o----- -
Some people have trash cans, 

and some just keep their junk 
in closets.

Pirkti ar parduoti namą 
Išnuomuoti kambarius, 
Pirkti ar parduoti automobili,
Visados garsinkitės ir kreipkitės

"DIRVA"
820 Superior Avenue

----- o-----

Wills

UNCLE WTGGILY’S TRICKS

1M1.W

Mr. 1- Knowltt He didn't raise ms Qoy to he a lighter!

will F01.
the'and

tant

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

Antiseptiškos

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

Williamson Candy Co. 
Chicago, 111.

The best way to make sure 
that Dempsey and 
fight is to get them to join 
league of nations. 

------o-----
“She’s an awful pill.”
“Yes, but she’s sugar-coat

ed.”

USTEmiW
THREAT
TABLETS

Prašalina 
ir Paliuostioja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjams} 
Kosulius

čMadc by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

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

liso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977 

IT 79th ST.

!•. t' ■ * .: 7

Visai tyras castor oil medi 
laliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis- 
.a. Be soknio ir kvapo. Su
nitas į bankas ir labelinotas 
taboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Mks. Winsw*s 
Strut

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms 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 sustain 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš-

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

A m erica’s 
Finest 
Candy!

Aiškios, Tyros, Svei- '
®- kos, Puikios Akjs

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, At

ta, gaivina ir Nepavojingas.
W3I Jis jums patiks’
S ly O. SLs Knygelė “Akiu Užžiura” arba 

j Murine Co., Dpt.H.S.,9E. Ohio St., Chicago Akiu Grože” Dykai.

By Thornton Fisher

Cleveland. Ohio

Prospect 2420 • Central 1766

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

kuojant, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohi«.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "n
ill

!ll
lll

i;i
ll:

lll
lll

lll
!!l

lll
>r

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrą Specialist,, o na 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius n®- 
siklanainės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

, '[tyrimo bei neišrado jūsų tikros'ligos.
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 

'ĮįįVU Spindulių Roentgeno ir pilnas Baktp- 
!i‘J riologiškas egzaminavimas kraujo ati
lsi/ dengs man tikrą jusi} ligos prisiėst;

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnė juslus 

M nervus ir kenčiate nuo iįžnuodifimo 
kraujo, turite išbertus "veidus, puėkus, ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir naoikva- . 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Iki 8 rakom. 

Nedtldi eolais nu 1C Ori 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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Knygos puse Kainos!

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave
]EHE3£ 2E][J[3E

Mirė Kelionėj Aplink žemę į vėl buvo sugrąžintas už naują] Nuskriaustasis išėjo
vagystę Į kalėjimą.
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SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

KRIKŠČIONIŠKA "MUGĖ’

skausmo

SUŠALO VAGIS ĄltlilIlIlIIIIIIlIlHItlIililIlIlililIlilIlilIlIlIlIlIllIlhlĮtlIllIllIlIlIlHllllllllllllilIlIlIlIlIlR

REIKALO AGENTAI

Policininką

KERŠTAS DEL MEILĖS

Sumažink
Savo

ENenorėjo Gyventi

$1 iki $25.

75c

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

bet 
eina

pa- 
ar-

Zonite yra 
isai neken-

I a s j 
juo.

net nebuvo 
spaudos at- 

Žinąs.

kad
Su

Utenos

Lietuvos Lietuviai ateina Į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

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

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizaviino ik šiam laikui išmokėta §375,122.80 
pomirtinių. Pašaipų išmokėta $413,550.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas

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

parduoti, 
pasiuskit, 

vardu ir adresu, ir ji 
jums svarbias infor- 

Rašykit jai

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E.

.. kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-340, Bloomington. Ill., yra taip dė- 

| kinga pati išsigydžius jog iš džiaug- 
i smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to 

į paprastu budu namie.
Mrs. Hurst neturi, nieko 

Tik iškirpkit šj pranešimą, 
’jai su savo v 
noriai prisius 
maeijąs visai dykai. „ 
tuojau kolei dar neužmiršot.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiurčkit gerai savo plaukus ir 
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonka Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

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

Brooklyn. N. Y.

‘Jonik
MOTERŲ HIGIENAI

Apsišvietę moteris dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui, 
naudingas ir 
ksmingas deliktoms plė
vėms.
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Iš Persikraustymo priežasties, Visos “Dirvos” Kataloguose 
Pažymėtos Knygos

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

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

“Dirvos” Knygynas
giiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ

8po lietuvąI
PASIDAIRIUS i

ROKIŠKIS
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Sausio 18 d. kariumenės'tei
smas nagrinėjo svarbią bylą 
žmogžudžių kurie pereitų metų 
žiemą išžudė žiobiškio parapi-' 
joje, Kervelkių Kirstukų šei
myną: žmoną, vyrą ir du visai 
mažu kūdikiu. Vaikeliams bu
vo kirviu nukirsta galvos. Žu
dymas buvo plėšimo 
si žmogžudžiai buvo 
Rusai.

Teismas atsibuvo 
dienoje. Apie teismo 
są dieną stovėjo keletas šimtų 
žmonių ir laukė nuosprendžio. 
[Sentikiai visi sakė kad Lietuvos 
valdžia juos nekaltai teisianti. 
Du kaltinamieji viską nupasa
kojo apie žmogžudystę, žmog
žudžiai labai norėjo pasiteisin
ti. Teismas tris žmogžudžius 
nuteisė ant mirties, vieną ka- 
targon, o du pateisino.

Sausio 19 d. kanumenės tei
smas nagrinėjo bylą kitų dvie
jų Rusų senatikių plėšikų, ku
rie perėjusią vasarą ant Kama
jų vieškelio apiplėšdavo kelei
vius. Vienam plėšikui priteis
ta šeši metai, o antram devyni 
metai sunkiųjų darbų kalėjimo.

P. Kriukelis.

tės. Po kiek laiko paaiškėjo 
kad tas kūtes padegęs tūlas 
Dargis, būdamas pasamdytas 
dviejų vyrų, kurie buvo įsimy
lėję į tą pačią merginą kurią 

j . I žadėjo vesti pil. Str.

tikslu. Vi- 
senatikiai

jomarko 
namą vi-

Seda, šio valsčiaus Puokės 
kaime netikėtai naktį i 20 d. 
sausio užsidegė piliečio Str. ku-

Wet 
AtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

Dargis padegdamas turėjęs 
karišką šautuvą ir j ieškoję ^ 
nužudyti patį Str., bet nepasi
sekę.

Kaltininkas suimtas, eina to
limesnis tardymas.

Taigi, kokios žemos doros 
žmonių dar esama pas mus 
Lietuvoj. Nagi.

Kaunas. 1924 metais du bu
vę musų armijos karininkai — 
Butavičius ir Kaziunas — išėjo 
iš Kauno Į kelionę aplink žemę. 
Jiedu jau buvo perėję vakarų 
Europą, Afriką ir skersai Ame
riką. Bet čia atsitiko vienam 
nelaimė: sunkus perėjimai Kor
diljerų kalnų ir tropikų miškų 
taip susilpnino vyr. leitenantą 
Ant. Kaziuno sveikatą kad jis 
pradėjo spjaudyti kraujais ir 
pagaliaus mirė,

Kitas keliauninkas, A. Buta- 
vieius, netekęs savo draugo, vis 
tik dar nėra nusirtiinęs ir keti-' 
na eiti toliau, Į Japoniją, Kini- i 
ją, Indiją ir Australiją, iš kur 

' jau gryš Lietuvon. “L.”

MEILĖS KERŠTAS
1924 m. birželio 25 d.

taus apsk., Pivaišiunų v., Anik- 
štėnų kaime, Jočio namuose ap
silankė piršlybos reikalais Pe-| 
tras Kopcius, kuris tą dieną ir 
susižadėjo su panele I. Piršly-1 
bose buvo svečių, visi linksmi
nosi. Apie 6 vai. vakaro į Jo
čius buvo pakviestas einantis 
pro šalį kaimynas šteinas, už 
kurio p-lė I. anksčiau buvo pa
žadėjus ištekėti, šteinas atvy
kusiam iš toli naujam jaunikiui 
pareiškė savo pretenzijas. Ta
da ginčas spręsti buvo palik
tas p-lei L, kuri pasirinko Kop
ėjų ir atsakė šteinui.

E 
kitan1 ™ 

“L.” (kambarin, nukabino nuo sienos 
medžioklinį šautuvą ir šovė į 
stovėjusius greta merginą ir 

iKopciu. Keturi šūvio šratai 
Aly-1j suėjo į Kopciaus šlaunį, o nier- 

j gina liko nesužeista. Antras 
šūvis paleista į lubas.

Sausio 22 d. šteino byla buvo 
i nagrinėjama antru kartu ir šo- 
vikas pripažintas kaltu pasikė- Į 
sinimu nužudyti sujaudintam!1 
stovyj Kopcių ir už’ tai nubau
stas keturiems mėnesiams pa
prasto arešto. “L.”

51

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

Prie to turi apinių ir malt pasidarymui gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (2d)

6401-5 Superior Avenue

Telšiai. Sausio 28 d. čia Įvy
ko rinkimų apigardos krikščio
niškų atstovų suvažiavimas, ar
ba “krikščioniška mugė”. Da
lyvavo keli Seimo nariai, tarp 
ko kito ir Žemės Ūkio Ministe- 
ris Krupavičius.

Patįs atstovai labai nepaten
kinti ir davė kuoivairiausius už
metimus; delei ko 
įsileista opozicijos 
stovai.

Banditų Užpuolimas Miške
, Netoli Šiaulių miške banditai:I Ii užpuolė pil. Radvilį ir grąsin-
! darni ginklu atėmė pinigus ir Kurst.
dingo.

Nubaudė Mušeiką
Sausio 19 d. Radviliškio nuo | 

vados Taikos Teisėjo kameroje! 
buvo nagrinėjama byla, kurioj l 
buvo kaltinamas nuovados vir
šininkas Parulis, pagarsėjęs 
Lietuvoje mušimu žmonių. Jis 
kaltinamas buvo tame kad per
eitais metais rugpjūčio 1 d. va
žiuodamas į Radviliškį pakeliui 
sumušė taipgi važiavusią mote- 

: Į riškę ir mažą vaiką, iš ko paš- 
; j kiatt vaikas mirė.
Ė] Kaltlinamas P. Parulis nors 
Į i ir labai stengėsi išsisukti, bet 
• teismas pripažino jį kaltu ir i .Į nutei.se septynioms paroms are

što. Tas Parulis yra teisiamas 
jau ne pirmą kartą už mušimą 
žmonių, bet dar vis tarnauja 
policijoje. “L. ž.”

Sausio 16 d. naktį į Nemuno 
siūbuojančias bangas įšoko tū
las Literas. Laimei tą paste
bėjo praeivis, kuris pakėlė ler- 
mą, subėgo didelis buris žmonių 
ir jaunuolis tapo išgelbėtas. 
Policijoje išgelbėtasis prašė jį 
nušauti, nes jam gyvenimas 

I nepakenčiamas esąs. “L.Ž.”

Anykščiai. Esant žiemos šal
čiams čia gatvėj prie gyvena
mų trobesių apie 6 vai. ryto bu
vo rastas sušalęs žmogus be jo
kių dokumentų, rankose turįs 
pakinktus. Tuojau jį nugabe
no į artimiausi gyvenamą namą 
ir ten, pakvietus gydytoją, ban
dyta atgaivinti. Pasirodė esąs 
dar gyvas, tik nustojęs žado. 

(Apie tai sužinojus policija pra
dėjo daryti patikrinimą kas jis 
per asmuo, iš kur keliauja ir 
kur jo arklys su vežimu. Se
kant jp pėdsakus, išėjus iš mie
sto, šilelyje rasta nukinkytas 
arklys ir pririštas prie vežimo. 

Į Betyrinėjant šį įvykį gauta iš 
Utenos telegramas kad tą pačią 
naktį tokiomis pat žymėmis 
vogtas iš Utenos gyventojo 
klys su vežimu.

Tada jau paaiškėjo 
sušalėlis yra vagis, 
taip atsitikę: atlikęs 
kalėjime bausmę už vagystę jis j 

(keliavo namon ir eidamas mies-' 
j to gatve Utenoje rado prie tvo-| 
ros pririštą pakinkytų arklį/ 
Sužinojęs kad to arklio savinin
kas užėjo į smuklę susišildyti 

I ir tenai besišildydama.s užtru
ko, ilgai negalvojęs jis įsėdo j 
vežimą ii' atvažiavo per kelias; 
valandas į Anykščius — 35 ki
lometrus. Nukinkęs arklį ne j 
sėsi pakinktus į miestą, matyt 
parduoti, bet nepasisekė. Bu
vo plonai apsivilkęs ir sušalo. 
Nugabentas į apskrities ligoni
nę išgulėjo apie tris paras ii

O
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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 Į me
nesį iiuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass

Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZ AMIN AVIMAS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

Viennojc, Bcrlinc, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitus pasekmes. Mano 
ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių. Elektriškais aparatais, 
Quartz Ultra-Violet šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžiu man padaryti teisingų kliniškų diagnozų arba nu
spręsti tikra jūsų ligos priežastį.

“Alano Darbe Nėra Spčjinėjiinų”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skųusmo arba suguišavimo nuo darbo. 
■Aš taipgi prašalinu Tonsiius be skausmo arba kraujo nubčgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenuetokit 
A'ilties, Ateikit Pas Alane". Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku
rie yra mano gerinusi liudininkai Kų aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlieh’o garsius Kruujo Vais
ius 606 ir 91-1.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių 
’šgalit mokėti Aš pats ypališkai prižiurtu visus savo patentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.

------ Mes Kalbame Lietuviškai------

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
(Pirmas Budnikas į rytus nuo Winton Hotel) 

Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliotais 10 ryte iki 1.
MuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiuiiiHiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
I 6820 Superior Ave
%-------

Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

D ISPORTAS
7!?—- ---■
NEBŪTA NAUJIENA CLE

VELAND© PUBLIKAI

Šiose dienose atvyko i Clove-, 
landą garsus visoje Europoje, 
žymiausias stebuklų darytojas 
magikas Prof. J. Cekanavičius, ■ 
kuris iki šiolei stebino Lietu
vius ir kitų tautų žmones 
jojoj Anglijoj.

Prof. J. Cekanavičius 
baigęs paslaptybių mokslą 
joj ir Vokietijoj ir jis yr 
vienintelis tos rūšies profesio- 
nalas Lietuvių tautoj.

Magikas Cekanavičius turėsi 
kelis parengimus Clevelande. ne 
vien tarp Lieltivių bot ir tarpi 
svet imtaučiu, 
žino apie jį 
kvietė į savo 
ti stebuklus.

Prof. Cekanavičius 
judėjimus nejudamu, 
esančių aplinkui. Atspėja žino-, 
gaus mintis ir ant publikos pa-; 
reikalavimo atšaukia numiru
sius gentes kiekvieno kuris tik [ 
nori savo mirusius gimines ma
tyti.

Lietuviams perstatymą magi-' 
kas duos subatoj, 
Lietuvių salėje. Visi kurie ki
tuose miestuose matė jo per
statymus sako kad jis tą pada
ro ne kitaip kaip lik su pagalba 
piktų dvasių.

Jo programas yra didelis, už-, ■ 
ima visą vakarą, suvirs <h i va-, 
landas, iš ko publika ti.ri ir, 
baimės ir juoko ir pasitenkini-, 
mo.

nes kitos tautos I 
is Europos ir tiz-i 
svetaines parody-į

GARSUS LIETUVIS MAGIKAS ATVYKO Į CLEVELANDĄ

Indi-

Prof. .J. Cekanavičius

padaro 
daiktu

Liska nuteistas. Pagaliaus 
liko nuskirta diena Frank Lis- 
kai, Slavokui, numirti elektriš
koj kėdėj Columbus kalėjime. 
Jis numirs kovo 19 d. Jis buvo 
suimtas ir nuteistas už nužudy
mą savo pačios. Advokatai vi
saip stengėsi jį išgelbėti.

PEREITOS SAVAITĖS IMTY
NĖS AUDITORIJOJ

Pereitą ketvergą miesto au
ditorijoj promoteris Chas. Ma
rotta turėjo tris poras ristikų, 
kuriu pirmutinė buvo Lenkas 
Stasiak su Halu Grenna, bet jie 
[išrodė labai nemiklus, ir tąsėsi 
iki išėjo paskirtas laikas be 
kiti pasekmių.

Požėlai imtynes šiame mies-i 
to rengiama subatoj, kovo G d.,1 
armory svetainėj.

Akron. Ohio. — Promoteris 
harleston rengia kovo 15 ar 

1G d. 
svetainėj, 
Požėla ir 

Požėlos

Akrono Naujienos
IM-POŽĖLA TURĖS KELIAS

TYNES OHIO VALSTIJOJ
Warren, Ohio. —Pereitą kar

tą dalyvavęs čia ristynčse Ka
rolis Požėla taip patiko kad jį 
promoteris vėl užkvietė imtis, 
bet dar jo priešas nežinomas.

dideles ristynes armory 
kuriose dalyvaus K. 
kiti ristikai.
imtynės su tuo Ka

nadiečiu drutuoliu, King Fisher 
gal įvyks prieš tai ar po to, nes 
Charleston pastato Požėlai kitą 
priešą.

KADA POŽĖLA BUS 
CLEVELANDE?

Požėlai pasitaiko dar vienas 
smarkus priešas — laukinis 
Graikas, vardu Steve Pappas, 
iš Bostono, kuris dabar randa

is! Ohio valstijoj, ir Graikų su- 
gundintas

Bolševikų Bumbėjimas del NUŠAUTAS Už KITO PAČIĄ Tož£‘la- 
Ristynių

Vietos bolševikų vadinamas 
“Gaidys” pradėjo bumbėti kam 

• lesa tautiečiai rengia imtynes ir 
kovo G d v’Boja iš žmonių pinigus.

Tie bolševikai turbūt nežino 
kad ristynes vra gražiausias 
sportas ir kad jų garbinamo 
“rojaus” komisarai rūpinasi sa
vo karalystėj sportą auklėti 

raudonai auginamą jaunimą. 
Dar daugiau, kada Požėl, i 
žiavo iš Rusijos į Ameriką, ko-, 
misarai ant kelių suklaupę pra- 1;iemc pi.adf.jo 
šę: “Nevažiuok, draugui’, tu 

'mums labai reikalingas!” Po-[ 
'žėla atsakė: “Bet jus man ne-1 
reikalingi”, ir išvažiavo.

Jeigu sovietų valdžia pripažį
sta sportą tai ko jus, tos val
džios garbintojai, bumbat?

Darbininkai į ristynes eidami 
užsimoka kiek nori, jų niekas 
neverčia eiti, tokiu būdu čia ne
ita jokio išnaudojimo.

Jeigu kalbėt apie išnaudoji-! 
,mą darbininkų, tai jus patįs, 
“Gaidiečiai”, labiau išnaudojai,; 
ir be paliovos, šaukdami kad 
jums aukas duotų, ir tų aukų 
niekad neužtenka. Ir neuzteiW 
kad kad jus prašot, bet iš kitų niskos 
dar prievarta pinigus išlupat.

Balta

,io-

su
bet

Antra pora buvo Plėstina 
Soldat. kurie buvo miklesni, 
Plėstinos priešas buvo jam per- 
menkas. Pirmu kartu Plėstina 
paguldė save priešą į 
valandj, antru kartu 
minutas.

Trečia pora buvo
Lewis su Graiku Demetrai.

Lewis laimėjo pirmame susi
kibime į 45 minutas, antras 
išėjimas baigėsi be nieko, pasi
baigus paskirtam laikui.

Imtynėse buvo dikčiai 
vių.

apie pus-
i kelias

Stranglei

Lietu-

. , „ .... , 1 Taigi atsilankė to GraikoAnt Orange avė., panedeh du i. .. imanadžeris ir sako ar negalimaItalai susišaudė uz svetima pa-1
.. . . , butu parengt Požėlai su tuoeta, ir vienas ju liko nušautas,

Pappas imtynes pirm negu jis 
[ turės gryžti j Bostono apielin- 

čia
J. Bar ): 

prie kito v 
mijo to vy

. 49 metų, 
ro pal ios. I

. Lonero, 
27 m. Kada dalykas pradėjo 
eiti į viršų, Barone pasikvietė 

:pas save tą vyrą, jo motiną ir 
tą vaikiną, Lonero Gš; 

[Lonerui ateinant, kuris 
revolverį, Barone jį 

liudyt 
ve. Atsišaudydamas, 
dar sužeidė savo priešą

TEATRALIšKIEčJAl IR 
VYČIAI

Vasario 7 d. Teatrališkas 
Choras turėjo surengęs vakarą 
bažnytinėj salėj vargonų nau
dai, iš ko liko pelno S50.

Tą patį vakarą, vyčiai suren
gė savo parengimą kitoj salėj, 
tuomi parodydami kad jie ne 
tik savo nekenčiamo Teatrališ
ko Choro nekenčia, bet neken- DUKTĖ IR MOTINA NUSI- 
čia ir vargonų, ir ant galo baž- ŽUDĖ
nyčios, o gal nei tikėjimo, tik Solon kaimelyje, pereitą pa
dai- po senovei laikosi tos orga-; nedėlį duktė, 31 metų amžiau; 
nizacijos kuri buvo pradėta su unšovė savo motiną, 50 m., 
tikslu tikėjimą ginti.

Daug tautiškų draugijų, su 
didžių kunigaikščių vardais, da
bar yra grynai bolševikiškos, 
gal ir vyčiai į kokius netikėlius 
išvirto. Senis.

PERSTATYMAS
Vasario 5 d. čia buvo sureng

ta vakarėlis su perstatymu, su
vaidinta “Kova po Griedrai- 
čiais”. Vaidinimas nusisekė 
gana gerai, kadangi aktoriai vi
si buvo gana gabus žmonės.

Lošime dalyvavo pats veika- 
autorius, J. žemaitis, J. Ta-

parauskas, J. Noreika, A. Lilei- 
kiutė, L. Glinskis. J. Garijonas, 
A. Antanavičius, 
mažesnes roles.

Publikos buvo 
šia iš priežasties

ta tai jame miega per naktį.
Taigi šiuo tarpu pas mus pa

dėtis yra negeriausia. Tikima 
kad Į pavasari pasitaisys.

Vietinis.

lo

j su Požėl:
Kiti turėjo

neperdaugiau- 
dvieju paren-

DEL POŽĖLOS IMTYNIŲ
Čia Lietuvius ir.erzino vienas 

Kanadietis ristikas. Airis King 
[Fisher, kuris nori persitikrint 

la, ir buvo sutarta pa
rengti jiedviem imtynes. Bet 
štai užlindo už akių vietos im
tynių promoteris Charleston ir 
jis beveik tuo pačiu laiku ren

girnų, kurie tą vakarą per klai-|Sia Požėlai imtynes su kitu, del 
Bet šiame persta- ko Lietuviams prisieina arba 

tyme buvę jautėsi užganėdinti, ren^ti tuojau prieš tas imtynes 
kadangi veikalėlis labai gyvas ar P° Ju. J<ad tą Airi nura.ni- 
ir tinkamas vaidinti.

Veikalas yra tinkamas ir pri-

da susitaikė.

KAS DEDASI CHICAGO.)i
Zanevičius, kurio nei vienas 

Lietuvis Chicagoj nei kur kitur 
dar neparito, pasiryžęs apsi- 

.... . . dirbt su Požėla lengvai. Ju ris- nori persitikrint su
tynių laikas dar nenuskirta, bet 

[bus pirm Požėlos važiavimo į 
| Warrena.

Taipgi tenka girdėti kad K. 
Sarpalius rengiasi atsilankyt į 
Clevelandą. Sarpalius šiose die
nose ėmėsi su “dzuku” Bance- 
vičium.

ikę. Graikas sutiko palaukti 
kelias dienas daugiau, nors 
r," jo išvažiuot apie kovo 5 d.

no-
at-

I Kadan.t 
[ne kovo 
ko duoti 
silsio, ir 
vo 9 d.. 

(tuvių salėj.
Taigi Požėlos imtynės Cleve

lande atsibus kovo 9 d., utar- 
ninko vakare, ir visi kurie lau
kė! tuoj sulauksi!.

O kaip su Sargent Levitt ?1 .:i|»o. 
;entu aš 1

l r;' pasikalbėsiu vėliau, jeigu Pap-jnj, 
pas nori gryžt namon tai galės

i gryžt nenorėdamas daugiau 
1 Clevelando matyt.

Clevelando Case Praktišku .--------- ., Palengvinimas išsiimti pihe-Mokslu mokvklai vienas nežino- . „tvbės popieras. Teisėjas Pear- mas labdaris paaukavo <>00,000 , ...... ...1 son pasiryžo išduoti pilietybes . 6356.dolariu su išlyga kad mokvklos . . . . . 1 erman, , , ‘ popieras visiems ateiviams norsvaldvba sukeltu antra tiek na- . , . . .; I ju vardai nėra užregistruota sistatymui reikalingo mecha- 
inžinerijos budinko-mo-

atsinešė 
pamatęs 
ir nu.šo- 
vaikinas

uz-
isnis Į

gi Požėla risis Warre- 
G d., tai Graikas suti- 
tris dienas Požėlai pa
sibarta rengti ant ko- 
utarninko vakare. Lie-

ISTORI.ŠKI PAVEIKSLAI 
rodomi apie Babilonijos Bokštą, 
didžiąją Piramidą, kas ją pabud: 
ir dclko budavotas.

Nedėlioj nuo 3 v po piety 
7017 Superior A ve 

Paveikslus aiškins F. .1. DIGLIS.
Dovanai —- Įžangos nėra.

mis.
Jeigu šiuo Požėlos atsilanky- 

namas vaidinti bile kolonijoje, nrn į Ohio valstiją nebus suren- 
Knygeles galima gauti “Dirvo
je”.

Darbai
čia priminsiu ir apie Akrono 

padėtį. Guminės išdirbystčs 
šiuo laiku eina visai menkai. 
Didžiausios dirbtuvės kasdien 
atleidžia daug darbininkų, taigi 
žmonių randasi be darbo gana 
daug. Dirbtuvių ofisai apstoję 
darbininkais jieškančiais darbo. 
Kiti neturi net kur gulėti, jei 
randa kurios dirbtuves darbi
ninkų priėmimo ofisą neuždary-

gta imtynių su Fisber’u. gali 
prisieit jas atidėt visai ant ne
žinomo laiko, nes nežinia kada 
vėliau gali pasitaikyt Požėlai 
čia atvažiuot. Sprts.

apie
A Oj'O

Clevelande automobiliais 
muštų skaičius šįmet mažę: 
negu buvo pernai. Pernai tuo požėla sako, su tuo sar 
pačiu laiku nuo pradžios metų 
iki vasario vidurio užmušta 25, 
šįmet t;k 15.

BARGEN \S
6501 Superior Ave., patogioj vietoj 
l.ile bizniui arba tinkama trims šei
mynoms. Viskas gerame stovyje. 

| Kaina $16,000. Reikia mažo įrnokė-

REIK.AI INGA PARTNERIS
Fiti su manim į plumberiavimo biz- 
..į, išdirbtoj vietoj, prityrimas ne- 

1 reikalingas, turi turėti kiek pinigų. 
1 Lietuviais apgyventa sritis. Klaus
iate informacijų “DIRVOJ”.

PARSIDUODA
uit 14605 Kinsman Road, Sjvimo, 
Prosijimo, Valymo įstaiga, garan
tuota $150 gryno pelno. Renčia že
ma. Galima pirkti pigiai. Nėra 
kompeticijos. Telefonuok Fairmount 
— . Smulkmenoms matvkit Zim-

5907 Scovill A v. (10

PARSIDUOD \ 
įmiki Bučerne ir Groserne, nu 

pas Suv. Valstijų darbo sekre- j naujais įrankiais ir prekėmis.
. l.lritG/v I > A t 11 v i n i c- Avalii

tkyklos. ' t ... w. ..t moti negalėjo palikt piliečiais, 
saliu to, Case mokvkla nata-.__________________________

. Sena
T, ...... . . (biznio vieta. Lietuviais aplink ap-
Ikl šiol tokie neregįs- <ryVenta. Kaina labai prieinama.

DIRVON” 6820 Superior

iro susivienvt su Western Reset-',-l ,{ .Y.1?? savoGUS AMERIKONAMS . ....
[ve universitetu, kurių bltdinkai Žingeidu tėmyti žmonių kasdieni- 

, . , , • • , ' ni gyvenimą, kuriame vis dar rasi.greta stovi. Ju abiejų plnnno- p:nienilu ir ištaigas kuriu nusista
tė yra statvti naujus šešis bu-[tvm,,s yra tolis jog- jie nebijo jeigui • • i <is pasaulis eina kreivais keliais.

,1 (linkus UŽ apie $5,000.000 vei -1 Abclnai imant, dauguma pavienių 
i • ■ žmonių yra teisingi ir tik taip nia-

ir .tęs, mokf-Jo tikslams.' nant ir tam pasitikint remiasi visas
.v o - • ii1 I biznio gyvenimas.pati nusišovė. Spėjama kad ---------------- j Vi(nas to);s j-..;

jodvi susitarė nusižudvti. Mer- Pereitą antradienį miesto au-; sutinka geraij . | kyta mmein, yra Mrs. S. H. Mond-
gina tuląs laikas i ' ' J 1 " 1* ' .
Clevelando miesto ligoninėj ir į taikytojas Billy Sunday, žiop- 
buvo gydoma nuo proto sumi-įsotejų buvo prisigrūdę j 15,000. 
Šimo. ' ; Jj čia atkvietė “sausieji”.

individuals ir įstaiga, 
Pereita antradieni miesto au-,kari sutilpta gerai su viršuje pasą-; 

| kyta mmeia, yra Mrs. S. H. Mond- 
atgal buvo Į ditorijoj kalbėjo garsus velnių Iiaeh, mar.adžeris S. S. Gresge Co., 

' ..... Avenue, su kuriuo man

ši įstaiga, 
turi savo skyrius visoje šalyje, 
pirkti prekes labai pigiai delei 
didelio pirkimo ir dėlto gali

402 Euclid 
teko pasikalbėti.

Kaip kiekvienas žino, 
kuri 
gali

) kostunicriams geriausius 
| daiktus žema kaina, šalip to, ta įs- 
' taiga laiko /avo kainas be keitinė- 
jimo ištisai visą metą; šioje krautu
vėj daiktų kainos 25 centų iki vieno 
dolario niekad nesikeičia; o virš vis
ko, kaip išsireiškė Mr. Mondrach, jo 
įstaigoj pasižymi mandagumas, prie
lankumas ir patarnavimas, taip kad 
pirkėjai visapusiai buna patenkinti.

Tik dar nesenai, sako Mr. Mond
rach, krautuvėn atsilankė svetimtau- 

■tū moteris pirkti kūdikiai reikmenų, 
' ir iki išėjo iš krautuvės, ji prisipirko 
aštuoniolikos dolariu vertės prekių.

Ši Įstaiga labai nori supažindinti 
svetimtaučius su savo prekėmis ir 
patarnavimu. Joje viskas prieinama 
visiems ir nėra užbrėžta linijos tarp 
Amerikono ir ateivio, ir visi gauna 
lygų patarnavimą.

Clevelanod miesto tarybos 
priimtą peticiją reikalaujančią 
pakeisti prohibįcijos įstatymą 
“sausieji“ norėjo per teismą su
laikyti ir neduoti išsiųsti Į Wa- 
shingtoną. Bet iki gauta teis
mo nuosprendis, peticija iš Cle
velando buvo išsiųsta ir pasie
kė reikalingus atstovus.

ZUPE NUŽUDĖ PAČIĄ
Vietinė policija jieško tūlo 

William Smith, 46 m., kuris 
kaltinamas už nuplikinimą kar
šta zupe savo moteries, kuri 
už apie mėnesio laiko mirė.

Apie mėnuo laiko atgal, jiedu 
virtuvėj susipyko, ir Smith pa
ėmęs verdantį puodą su zupe, 
pagriebęs pačią už sprando, su
pylė 
tada 
buvo 
sakė

supę už kalnieriaus. Jis 
buvo nubaustas $5, nes 
rastas girtu ir daktarai 

kad moteris pasveiks.
Bet moteris šiose dienose pa

blogėjo ir vasario 22 d. mirė. 
Vyras, kuris prasišalino, dabar 
i ieškomas.

DEŠIMTIS

I R V A

Padirbimas

10—Visokiu

“ D
6820

Atdara Vakarais

1—Pinigu i Lietuvę Siuntimas
2—Jgaliavimų ir kitų Dokumentų

3—Pasportų ir Vizų Išgavimas
4—Laivakorčių Pardavimas
5—Giminių Pa it rauk i m as
G—Knygų ir Popierų Pardavimas

-Spaudos Darbai
B—Real Estate Pardavimas
9—Notariahs Oi įsas

Informacijų Biuras

Superior Ave

DUOK IT IŠVALYT PAVASARINESo ROSEDALE Ot okeanas dabar;
flru Plnaninrr pn takiausia aptaisyt tas kurios reika- 
Uiy ulūdlllllg uUiSlauja naujų pamušalų. Mes turim 

1 Rami 7906 x ekstra numažinę kainas per VASA- 
C F PFTRMTIS Prop. * RIO ir KOVO mėnesius. Turim po- 

‘4’ d ■ A X pierihių maišu, sudėsim jūsų aptai-$ b702 Superior Ave., * sytas ir išvalytas drapanas į maišus,
kas apsaugos nuo , apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

Atdara vakarais iki 8 vai.Nauja Krautuve

6019 St. Clair Avenue ir

A. Grdina & gon

t

Malonu mums yra pranešti Lietuviams jog mes rengiamės atidary- 
. ti naują Krautuvę po numeriu 

15301-07 WATERLOO ROAD
KOVO-MARCH 13 DIENĄ

kuriame bus parduodama visokiausi namu Rakandai, Orthoponi 
ki Viktrolos ir Rekordai.
Bus duodama dovanėlės visiems kas atsineš su sąvim ši skelbimą

Neužmirškit dienos — KOVO-MARCH 13 D.
15301-07 Waterloo Rd

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis' Artistas

Fotografas
F0T0GRAFU0JAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuota 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


