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Paaukavo Milijonus
Taikos Platinimui

SENAS ANGLAS KAPITALISTAS PAVEDA 
SAVO TURTUS PLATINIMUI SANTAIKOS 

TARP TAUTU IR VIENYBES TARP 
BAŽNYČIŲ.

Šerifas Motere Pasirė 
dęs Nušovė Banditą

Ineigos tiems Tikslams bus $2,000,000 i Metus.

MILIJONAI TAIKOS
R DARBININKŲ ŽINIOS PLATINIMUI

LIETUVA PROTES- j 
TUOJA PRIEŠ LEN- '

LIETUVOS ŠVENTĖ
WASHINGTONE Susidomškim Liet Rinkimais

KŲ UOLIMUS

San Francisco, Cal. — Bied- 
nas vario rudos kasėjas laimė
jo bylą prieš kompanijas, po 
dešimts metų tąsymosi, už sa
vo išradimą geresniam rudos 
išliejimui į tyrą varį. Kompa
nijos pasinaudojo jo patentu, 
bet jam nieko nedavė. Dabar 
jis gauna teises prie milijonų 
dolarių pelno.

Kietosios anglies kasimas, po 
streiko, pradedtt eiti į norma
les vėžes. Dabar dirba 70 nuo
šimčiai normalio saiko. \

Automobiliai iš vienos pusės 
atima daug naudos gelžkeliams, 
nes važinėjimas ir gabenimas 
atliekama jais. Bei is kitos 
pusės gelžkeliai pelno vežioda
mi naujus automobilius ir pri
statydami jų dirbimui meectgą. 
1925 metais gellžkeliai pervežė 
3,040,000 vagonų automobilių 
ir jų reikmenų.

Clevelande prasidėjo budavo- 
jimo amatų darbininkų strei
kas. Paprastieji darbininkai ir 
maliavotojai 
mo algų, bet 
na. Akmens 
kė ant $1.35

Apie 36,000 medžio apdirbė
jų, mūrininkų ir tinkuotojų ne
gali dirbti del paprastųjų dar
bininkų sustreikavimo.

Clevelande šiuo tarpu trūks
ta mūrininkų pagelbininkų. Tik 
pusė iš 2,700 mūrininkų orga
nizacijos narių dirba.

Gelžkelių kompanijos atsisa
ko pakelti algas konduktoriams 
ir vagonų tarnautojams, 
ja reikalauja $1 j dieną 
giau.

reikalauja pakėli- 
darbdaviai negau- 
apdirbėjai susitai- 
į valandą.

New York. — Turtuolis Sir 
Henry Lunn, sulaukęs <56 metų 
amžiaus ir jau susikrovęs tur
tų daugybę milijonų dolarių ir 
savo Angliškos turistų agentū
ros ir savo hotelių Šveicarijoj, 
pranešė jog jis paveda savo vi
są nuosavybę, ir visas savo iti- 
eigas, išskyrus $2,500.000 me- 
tuose, savo reikalams, platini
mui sutikimo tarp tautų ir vie

nybės tarp bažnyčių.
Jis įsteigė savo vardu fondą 

iš kurio bus duodama pinigai tų 
tikslų plėtimui.

Nuo kovo 31 dienos tas fon
das kontroliuos pusę visų jo '-a- 
vasčiu. Likusi pusė eis reika
lams jo šeimynos narių. Kada 
kuris tos šeimynos mirs jo da
lis pereis į fondą.

Sir Henry Lunn buvo kitados 
Metodistų misijonierium. Da
bar važinėja po Suv. Valstijas 
su paskaitomis už bažnyčių su
tikimą ir vienybę ir už Tautų 
Sąjungą.

Ineigos iš to fondo bus tarp 
milijono ir dviejų milijonų do
larių i metus.

Canton. O. — šerifai 
dęs moteriškom drapanom, 
šovė banditą, užpuldinėjusį 
tomobilistus pakeliais.

Tas šerifas pasiryžo sugauti 
automobilistų užpuolikus ir ap
sirėdęs moteriškai savaite lai- 
ko jieškojo progos susidurti su 
tais plėšikais. Du banditai pir
ma to užpuolę tris automobili.-- 
tus atėmė iš jų brangimams.

Šerifas su kitu vyru išvažia
vę iš, miesto sėdėjo automobi
lyje, jis buvo prisiglaudęs prie 
to vyro, lyg meilaudamas is su 
juo. Prie jų priėjo du apsimas- 
kavę vyrai, šerifas ir jo drau
gas tuoj atstatė revolverius, ir 
banditai tuoj ėmė šaudyt, 
šerifas nušovė \ ieną ant 
tos kitas pabėgo.

Sumušė 24,000 Kiaušių
Colo. — Gatvekariui 
su treku vežančiu 
apversta ir kiauši

Denver, 
susimušus 
kiaušinius,
niai pasiliejo gatvėje, susimuš- 
darni iki vienas, 24,000 kiaušų.

Pasikorė Kalėjime

Uni- 
dau-

Oakdale. Pa., miesto 
yra toks geras kad jis gelbėda
mas žmones sueinant i šeimyni
nį gyvenimą suteikia dykai ne 
tik patarnavimą, bet ir leidimą 
išduoda. Neužilgo gal jis pa
rūpins ir žiedus jaunavedžiams.

galva

Fairfield, Iowa. — Vienas 
turtingas ukininkas pasikorė 
kalėjime vakare prieš teismą 
už užmušimą jauno vaikino, 18 
metų amžiaus, kurį jis įtarė 
išniekinime savo 14 metų am
žiaus dukters ir supykęs nu 
šovė.

Chicaga Gaudo Svetim
šalius Mušeikas

Atmetė “Kristų
Anglijoj teosofistams 

moteris parūpino naują Kristų, 
Indijos jaunikaiti, bet teosofis- 
tai sustreikavo ir atmetė tą 
“Kristų” arba atgimusį Buddą 
ir atstatė tą moterį nuo vado
vystės jų draugijos. Kitose ša
lyse teosofistai tą “Kristų” lai
ko už savo vadovą.

tūla

Chicago. — šis miestas nega- 
sulaikyti savitarpinio svetim

taučių karo, kurie žudosi vienas 
labiau- 
kitiems

Ii

visokius darbus, 
kenkimą vieni 
platinti.
dienose suimta 109 to-

yra no-

kitą už 
šia už 
degtine

Šiose
kie muštukai, kurie visi 
piliečiai. Savo kovose jie nau
doja net bombas.

Suimtieji yra Meksikonai ir 
Sicilijos Italai.

Washington. —Lietuvos Res
publikos Pasiuntinybė šįmet 
apvaikščiojo Lietuvos astuonių 
metų nepriklausomybės sukak
tuves.

Lietina reikalauja: vakaro, vasario 15 d.. Lic-
Sąjunga tuoj įsikištu!tllV0s "’inisteri, su žmona turė- 
Lenkums pradėti ka-!-*0 «Vc-
pąliephi Lenkijai pa- ('iais bl,vo valstybės sekretorius

nelaisvėn Lietu KeUogg su žmona. Be jų pie
štuose dalyvavo Vokietijos am- 
■ basadorius, Norvegijos rainiste- 
ris, Latvijos ministeris, visi sujlil 

pradėjo kovą ii>.itndan;i jžmonomis, ir daugelis kitų dip 
pii-ė.j mišką. : lomaių.

! Vasario 16 d. 
įbuvo priėmimas 
vai po piet.

P. Bizauskienci padėjo šeimi- 
prie stalų ponia dc

Ambasadoriau.; 
korpuso dekano
Britten, Seya, 

[Latour, Lipova. Panaretova.
Pasiuntinybė buvo išrėdyta 

painiomis, rožėmis ir lelijomis, 
griežė stygų 

i atsilankė į.
Jų tarpe buvo Am(-rikos ! l‘cnls

žmona ponia j laimėjimo
lariai su žmo-[rinkimuose ir i

ilių ambasadoriai. Į atstovus kurie
-.■o visos- Lietuvos.

Rodos Amerika-. Lietu Jams 
yra žinoma kas .galėtų t i 
minusia rėdyti ir tvarkyti 
lies reikalus ir patenkinti 
singus liaudies reikalavimu

Genevą. — Lietuva padavė 
Tautų Sąjungai griežtą pratęs
ti. prieš pi^lnrc.įc dienose įvy
kusį Lenkę užftuc.linią Lietuvių

I teritorijos, 
kad Tautų 
ir neleistų 
ro bei kad

.leisti paimtu^ 
[vius milicijantus.

Lenkai iš savo pu-ės kaltina 
Lietuvius ir ‘■ako kad Lietuviai [ 
pirma 

:Lenku

apsira
mi
nu -

bet
vie-

Keliaus Orlaiviu ant 
Šiaurės Poliaus

Senis Rusas Atjaunintas
Leningradas 

perdėjo naujas giles 114 metų įninkanti 
seniui, ir jis sakosi jaučiasi pa-[R’ano> Lpanu 
gvvėjęs ir jaunesnis. Tas se- įlr diĮiiomat inio 
nis buco ligoninėje tuo laiku žmona, ponios 
ant operacijos nuo apendikso, j 
kai mirė ten pat vienas jaunas: 
20 metų vaikinas < u jo snžeidi-j 
mo. Daktarai tuojau perkėlė ^>er 
jaunojo giles ( 
išbandymui, ir 
sveikti ir jaučiasi gerai.

štai jau artinasi 
Jie rodos įvyks gegužės 
želio mėnesį. Taigi 
nedaug teliko. Nelaukdami il
giau kiekvienas susidomėkime 
ir imkimės už darbo, padūkime 
Lietuvos Valstiečiams Liaudi
ninkams pravesti daugiau tin
kamų žmonių prie valstybes 
vairo.

Daugelis musų Amerikiečių 
lankėsi Lietuvoje ir gavo patir
ti Lietuvos valstybinį surėdy
mą, ir jie jeigu ne visi tai di- 

n . - 'durna sako kad dabai tine j Lic-Pasiuntiiivbejc ■
nuo 4:30 iki 7;tuvos va!d*!oi •Vra !'as nfffer° 

ir turėtų būti pataisyta.
I Amerikos Lietuviams yra ži- 
Inoma kad dabar Lietuvos vals
tybinis vairas yra rankose Kr.- 
Deniokratų partijos ir keleto 
politikierių kunigų, kurie rūpi
nasi dauginu savais ir partijos 
reikalais, o ne visos šalies ga-
rove.

Dabar 
reikalas

Bimba Nubaustas
Brockton. Mass. -- Teisnia.s!n,an:l* 11 

[atrado ta bolševiką A. Bimba buotojai. 
Leitenantas ' .BĮkaltu kurstyme žmonių pries 

valdžią, ir nuteisė užmokėti. 
$100 bausmės. i 

Bimba prižadėjo daugiau ne-1 
Jis pradės ke-i .... ,I vazinei su prakaloomis no 

nuo Morris Jessup rago, I , ....1 įsachusetts valstija. .
P°T___________

Washington. — 
komandierius Byrd, 
stiju karo laivyno, reengiasi šį | 
pavasarį skristi orlaiviu linkui! 
šiaurės poliaus. Jis pradės ke
lionę 
kuris 
liaus.

420 mylių nuo

Milijonas Daugiau Sve
timšaliu Deportavimui
Washington. — Atstovų bu

te paduotas teisingystės depar
tamento bilius reikalauja mili
jone dolarių daugiau svetimša
lių sekiojimui ir deportavimui.

Išnaudoja Vardą

rožėmis 
priėmimą j

kstus) į :,enį,!orkcstra?- Svečių 
senis pradėjo Į

i Vice-Prezidento
i Dawes, kabineto
■nomis, kitų šalių ambasadoriai. pdstovus 
' ministerial, .senatoriai, kongre.,-,

buvę valstybės dar-i

DIDELĖS DOVANOS 
MOKYKLAI

Aukso Jieškotojai 
bruzdo

rinkimai? surinktus pinigus, kad ir mažai, 
siųsti fiesieg Lietuvon, Valstie- 

laiko jau čių-Liaudininkų partijos vardu 
Kaune. Kada gaus užtektinai 
paramos musų vienminčiai, 
lim tikėti kad bu; 
karui atstovai 
pasišventimu 
liaudžiai ir 
musų tautos, 
politiką ne. tik 
slėniuose.

ga- 
isrinkta tin- 

Seiman. kurie su 
taranu- Lietuvių 
stovės sargyboje 
vesdami teisingą 
namie, bet ir už-

Laikraščiai Daug Gelbės
■a siusti Liet.u- 

laikraščių 
Lietuvos 
pagelbės,

mums daug nekainuos, o 
žmonėms labai daug 

.Mes dauguma skai- 
kelis gerus Lietuviš-

yra laikas ir būtina
Lietuviams gyvenau

Amerikoje prisidėti prie, tėvynėje, 
businčiuose Šeinio laikraščio 

išrinkti tinkamus 
i rūpintųsi gero-

von kuodaugir.usia 
tokių kurie rūpinasi 
gerove. Tas daug 
šitas
Lietuvos 
pagelbės, 
tome po 
kus laikraščius; perskaitę tan
kiai juos numetame, bet jie tu
rėtų būti persiųsti musų bro- 
liams-giminėms Lietuvoje, 
juose yra labai daug gei 
naudingo

nes 
ir 

maisto mūsiškiams 
Taigi užlipykiiiic ant 

du centu, užrašykime
antrašu kam siunčiama, ir laik- 

i ’.rastis juos uz poros savaičių 
pąsie.k< jr ’i, mūsiškiai ten la
vinasi ir pažįsta daugiau ką ne
gu tik kunigėlių pasakojimus. 
Taip tai musų teisingas spau- 

tcĮ. <los žodis pasieks kaimus, vien- 
... sėdžius, dvarus ir visus Lietu-

tai Lietuvos Vr.lstiečiai-Liaudi ,vos kampus, visas bakūžėles, 
ninku partija, prie kurios y r: 
susispietus rimtesnėj! Lietuve, 
inteligentija. Reikėtų kad ši 
tos partijos tinkami žmonės 
tų išrinkti didumoje į Šeini

Kaip Amerikos-Lietuviai tu.'Partija 
rūtų prisidėti prie to reikalo?! 
Pirmas. Lietuvių kolonijose tu- kterįs. 
retų sušaukti masinius susirin-(Seimo 
kimus ir išaiškinti Seimo rinki-laimes 
mu svarbą, sudaryti laikiną k>- 

jmitetą, kuris darbuotųsi ii; i
didelis Ipravedimo Seimo rinkimų, 

kiliose susirinkimuose turėtų 
pa s 

visus geros valios Lietuvius su 
prašymu aukoti šiam tikslui, ir

Hudson, Ohio. — Western 
■serve akademija šiame mie

ste, per šimtmetį mažai pusau
gę liui žinoma, pereitą savaitę pa

stojo viena iš tin tingiau-ių 
(tos rūšies mokyklų pasaulyje, 

S 1.00(1,000 palikimo.
Tą turtą mokyklai paliko Ja- 

.lukso.mes M’. Ellsworth, kuris mirė 
žmonių į Italijoj pereita vasarą kada jo 

Amun-

.M a:

Hudson. Ont. — Paskilbus gaudama 
kad šiaurėj Kanadoj, prie Rau-i 
donojo ežero, 
sluogsniai, 
plaukimas,
laukdami pavasario, šaltyje bO'dsenu į 
laipsnių žemiau zero. 130 myliu'

I nuo

Trečias, rašykime ir siųski- 
me laiškus saviškiams Lietuvo
je su nurodymais ir patarimais 

bu- kaip Lietuva turėtų valdytis ir
i kas turi būti renkamas, kokia 

palaikoma rinkimuose.
Taigi. Lietuvos Sūnus ir Du

sus įdomėkime Lietuvos 
rinkimais dabar, ir im- 
darbo!

Jonas Mikalauskas.

Amherst, Mass., kolegijoje. 
Boroklyno žydukas kumštynėse 
nugalėjo prezidento Coolidge 
sūnų. Gabus biznieriai tuoj pa
darė kontraktą su tuo žyduku 
ir rengia jam kumštynes su ki
tu kokiu, ir garsina kad daly
vaus tas iv tas, “kuris nugalė
jo prezidento sūnų”. Gera pro
ga pasigarsinti ir pasipinigaut.

Milijonai Dailos Labui

:ie.

T >-

Už Meilę $70,000

Columbus. O., suimta jauna 
porelė — mergaite 1 t metų ir 
jaunikis 17 metų. .Mergaitės 
teta pranešė valdžiai jog mer
gaitė nėra pilnamete.

prasidėjo
Kiti jau eina ne-1 sūnūs buvo išskridęs su 

poliij.
Tas palikimas toks

paskutiniausios vietos kur jog mokyklos globėjai 
bent kiek žmonių apsigyve- ką su turtu daryti. Jie mano i parinkti pinigų ir kreiptis 

būdavot i Hudsone puikiausia 
vaikams mokyklą pasaulyje.

I Mokyklai palikta Ellsworth’o
, n , i paloviai Hudsone ir 400 akruPortsmouth, O. — MokvtojaL .... ’ ’ Tarme prie jų, prie to yra daugLorraine Schlichter, 40 metu,. ,. ... ..., . .kitokio nejudinamo turto ir ki-amžiaus, laimėjo bvla prieš vie-l , . ,{tokiu palaikų vertu dideliu pi- tos turtuoli automobiliu parda-, .

• n-. , , ’ nigu.veję Taylor, kuriai teismas pri
skyrė $70,000 už jos suvedžio-l 
jimą. Ji ilgus metus pasitikę- Rusija Nori-Nenori Mo

to turtuolio prižadams ją fcčt Caro Skolas 
Ji skun- i -----------

Šiose 
bu va
le ide-

.1 us
vesti, o jis ją suvylę: 
dė ant $150,000.

Taylor padavė apeliaciją.

Lenkija Vargsta
Lenkija pergyvena ekonomiš-

ą ir finansišką nusluginią, di-Į mėnesius.

Paryžius. — Paryžiuje 
dasi Rusų delegacija, kuri 

įdėjo foiinales derybas su Frau-’ 
j euzija d'4 at mokėjimo caro ka
ire skolų, apie bilijono cloiarių.j 
Sakoma jog derybos tęsis kelis! 

nors i

Kansas City. Mo. — 
dienose mirė duktė vieno 
šio šio miesto laikraščio 
jo, kuris mirdamas 1915 metais
užrašė savo turtus, apie 20 mi
lijonų dolarių, dailos reikalams, j k 
kurie turėjo pereiti tam tikslui [durnoj industrijų yra bloga, la-1 pasiseks iškalbėti, 
po jo dukters mirties. Įbiausia audimo industrijoje. Komunistai norėtų

į Audimo industrija, kuri Len-įlįstais draugaut, ii net neri pa-[
kijoj buvo pažymi, nuolat eina!žadėt atmokėt skolas, tik nen >- 
menkyn iš priežasties sumažė-iri kad iš jų pinigu reikalautų, 
jimo naudojimo 
nykimo eksporto 

Lenkams labai 
skola.

Chicago. — Pereitos savaitės 
pabaigoj praėjus smarkiai vėt- 
trai per kelias valstijas, žuvo 
apie dešimts žmonių, daug su
žeista, ir padaryta kitokių nuo
stolių. ■

namie ir 
rinkų.

rupi gauti

.su-1

J* „Plauk po Amerikos Vėliava' %

’nited States

su kapita-|

tuokite su savo tautiečiais 
laivu

LEVIATHAN
per Anglija

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Omted States Lines» 
Hotel Cleveland Bldflf. Cleveland, Ohio

i Vokietija sako nestos Pautų | 
pa- Sąjungon jeigu sąjungos tary-[ 

boję bus duota vieta Lenkijai. I

ir jos operu
ojama. esate užtikrinti, kada gau
site neprilygstamu patogumu— 
erdvios salės pasižtnonėjinmi, di- 
i’rli kambariai, apsčiai, vietos pa

gyro
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Iš Lietuvių Gyvenimo. L
DAYTON, OHIO

Lankėsi “Strielčius” Kun. 
Dagiils

Žemaitijos “strielčius” plio- 
viza Kun. Dagilis buvo ir pas 
mus atsibaladojęs, bet nebagas 
tiek daug laimėjo kiek Zabląc- 
kas ant muilo. Nors ir buvo iš 
Federacijos raginta kad suren
gtų tam “strieleiui” prakalbas, 
bet niekas neėmė domėn to pa
raginimo ir prakalbų nerengė. 
Bot jis pagal savo maršruto 
tvarkos vistiek atsibaladojo, ir 
laimė jo kad tą vakarą buvo 
apyaikščiojimas stacijų, tai ir 
Kun. Dagilis gavo progos atsi
durti tarp žmonių ir paburnoti 
keletą minutų porai desėtkų 
moterėlėms.

Reikėtų ir kitų kolonijų Lie
tuviams katalikams ir klebo
nams imti pavyzdi iš Daytonie- 
čių — atsukti nugaras ir užda
ryti kišenius tokiems pramušt
galviams pliovotojams, kokiu 
yra čia minimas “strielčius”.

Pasigyrimai
Tūlas pišorius Garlauskinis 

T. rašo “Garso” num. 7-rne kad 
katalikai praeitų metų darbuo
tėje sustiprėjo 60 nuošimčių, o 
bedieviai 100 nuoš. susilpnėjo. 
Bet toliau rašo kad tarp katali
kų buvo daug gražių dalykų 
nutarta, bet per apsileidimą nė
ra tie gražus dalykai Įvykdin- 
ta.

Ot tau ir “zadača”, anot to 
kacapo priežodžio. “Kuka ja bač
ka takoję i pismo”.

Teisybė* Sargas.

PITTSBURGH, PA.

LMD. Sukaktuvės
šįmet sueina 25 metai kai 

gyvuoja Lietuvių Mokslo Drau
gija. Ji yra viena iš didžiau
sių Pittsburgo Lietuvių draugi
jų, turi- narių suvirs 400, turi 
gražų dideli namų su svetaine, 
dideliu knygynu, ir kitais kam
bariais.

Draugija išrinko komisiją is 
J. Kazlausko, F. Pikšrio, P. Pa- 
likevičiaus ir S. Maskeliūno 
kad drauge su komitetu suren
gtų dvidešimts penkių .mc-tit pa
minėjimą.

Lankėsi Magikas

Vasario 20 d.. LMD. salėje, 
buvo magijos stebuklų persta 
tymas, kame Prof. J. Cekanavi
čius parodė daug stebėtinų da
lykų. žmonių buvo neperdau- 
giausia, mat daugelis manė kad 
tai tik paprastas magikas, bet 
Cekanavičius savo parodymais 
tiesiog stebuklus darė, dauge
lis taip užsiinteresavo kad ėjo 
arti prie magiko persitikiint ir 
savo pirštais pačiupinėt ar tik
rai yra tas ką magikas sako.

V. Stačinskas tvirtina kad 
Cekanavičius viską dirba su pa
galba velnio; J. Poškus sako 
kad jis akis apmonija. kiti šne
ka kitaip, bet visi male kad jis 
savo profesijoj yra ištikto vik
rus ir smarkus vyras, . puikiai 
išsilavinęs, tiesiog i stebuklus 
daro. Kurie °neatsilanke ' dabar 
gailisi kad neteko pamatyti tų 
stebuklų. J. Virbickas.
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Prof. J. Cekanavičius

Jis važinėja po Amerikos 
miestus ir Lietuvių kolonijo
se duoda magijos perstaty
mus.

DETROIT, MICH.

Laukiam Cekanavičiaus

Neužilgo Detroito Lietuviai 
susilauks dar vienos profesijos 
žmogaus, kurio sugabumus ir 
darbą kiekvienas privalo pama
tyti. Tai magijos profesorius 
J. Cekanavičius, kuris jau keli 
mėnesiai kaip veikė rytinėse 
valstijose ir stebino Lietuvius 
ir kitų tautų žmones savo dar
bais.

Prof. Cekanavičius daro Įvai
riausius stebuklus kokius tik 
magijos srityje galima. Jam 
lazdele masikuojant atsiranda 
nebūti daiktai, prapuolA kas 
buvo, persikeičia, atsiranda gė
lės is nieko, oras prisipildo pau
kščių, ir tt. Jis perkeičia van
denį į vyną ir padaro visokius 
kitokius stebuklus.

Savo programų užima visą 
vakarą, bet tarp stebėtinumu 
publika prasidėti rodos tik ke
lias minutas.

Detroitiečiai ruošiasi ji gerai 
priimti, organizuojasi komite

VELYKOS 
BUS BALANDŽIO-APRIL 4 D.

JŪSIŠKIAI Lietuvoje — kaip kas Velykos
— ir šįmet Jaukia nors mažos dovanėlės 

nuo jūsų —desėtko-kito Litų, ir jie žino kad 
Jus prisiusi t. Taigi nevėluokit su pasiunti
mu savo VELYKŲ DOVANOS Lietuvon, ir 
siųskit per “Dirvą’.’ vienatinę patikimą, vi
suomenišką Įstaigą Clevelande, kuri atsako 
prieš musų visuomenę ir visada stengiasi są
žiningai ir priderančiai patarnauti.

C P AG AI.. savo kišeniaus išgalės, pasirinkę 
pagal musų kurso kortelės kurią sumą, pri- 
siųskit Money Orderiu arba čekiu, o vieti
niai galit ypatiškai ateiti, ir Jūsų pinigai bus 
išsiųsti. Atminkit, šįmet Velykos anksty
vos, lodei nelauki! daugiau.

Visad kreipkitės tik visuomeniškon Įstaigon.

i GERB. ę*
| ^Spragilo kampelio

D 1 R V A ’’ Į
i GS20 Superior Ave. Cleveland. O. t
į------------------------------------ i
tas parengimui jam vakaro. Jis 
čia rodos duos tik vieną persta
tymą Lietuviams, bet dalyvaus 
ir pas kitas tautas, nes jis ži
nomas tarp kitų tautų irgi ge
rai.

Prof. Cenanavičius mokinosi 
paslaptybių mokslo Indijoj ir 
Vokietijoj ir yra pilnas toj ša
koje profesionalas. Detroitan 
atsilankys tarpe kovo 25 ir ba
landžio 6 d

Girdėjęs. ------------ 1_.________________ _

Visame 
rūkytojų pasauly 

nėra kito tokio draugo 
kaip Camel

Visame cigaretu sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio draugo, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugu. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel, jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

Padaryme šio vieno cigareto sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras del Camel.

t

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretine popiera pagaminta Fran- 
cijoje. Joks kitas cigaretas nepanašus i 
Camel ir puikesnio cigareto net negalima 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokių cigaretu paga
mintu už bile kainą. Imk Camel!

SKAITYKIM IR PLA- 
TINKIM “DIRVĄ”

Klerikalų spauda nepakęsda- 
ima sau nepatinkamo laikraščio 
i “Dirvos” (kaip panašiai “Gar- 
Iso” korespondentai), nors vadi
na ją visokiais vardais ir pri
meta visokius niekus, bet mes 
kurie skaitome “Dirvą” žinome 
gerai jos vertę. Atsidėkodami 
“Dirvai” už jos tursą apšvie- 
tos srityje turim pasistengti ją
dar labiau paremti.

Taipgi patariu katalikiškų 
laikraščių skaitytojams nusi
pirkti po koki numerį “Dirvos” 
del persitikrinimo, o kai persi- 
tikrinsit tada patįs pamatysit 
kad “Dirva” nėra taip baisi 
kaip klerikalų laikraščiai kal
ba.

Kaip iš “Garso” patėmijau 
tai jis turi labai didelę nosę 
ir ji net už “Dirvos” nuolat už
kliūva. “Garsas” pats pripaži
no savo pirmuose žodžiuose kad 
“Dirva” yra jauna ir graži 
mergaitė, o paskutiniuose žo
džiuose sako kad jo nosiai “Dir
va” dvokia kokiu tai nemaloniu 
kvapu. Taigi “Garsas” pats 
save kritikuoja, kitais žodžiais 
sakant pasirodo veidmainis — 
tą patį daiktą nuo pradžios gi
ria, o paskui peikia.

O gal “Garsas” “Dirvai” už- 
vydi kad ji išaugo, nors ne taip 
didelė, bet graži ir padori "mer
gaitė” ir nusidavus visu sudė
jimu, ir be. tokios didelės no
sies kaip “Garso”.

Kiek man žinoma ir “Gar
sas” nėra perdaug senas, bet 
visa beda su juo yra kad jam 
nenusisekė dailiai nuaugti — 
neauga į stuomenį, bet išaugo 
į nosį. Todėl dabar “Garsas” 
pasiryžo užkišti savo didelę no
sį “Dirvai”. Bet “Dirva” yra 
nuaugus dailiai ir yra įvalįas 
vikri, todėl galės peršokti per 
“Garso” nosį ir eiti kur jąi rei
kia. Aš nemanau kad “Gar
sas” galės “Dirvai” kelią už
stoti.

Tautiečiai! kviečiu jus visus 
skaityti ir platinti “Dirvą” ir 
prigelbeti tai jaunai “mergai
tei” praeiti pro didelio “vyro” 
šalį, tai yra pro “Garso” noąj! 
į Visi, išvieno, neapleiskim sa-

SKELBIA SAVO .
PAŽIŪRAS

— Labo vakaro, Marty
nai, linksma tave sutikt po 
tokio ilgo nesimatymo.

— Sveikas, broli, ištikro
jau senai mudu matėmės.

— Tai tu vis su savo bib
lija po pažaste vaikščioji?

— Broli, aš nuo Dievo 
žodžio niekados nepersi- 
skirsiu. Aš pažinau tikrą 
tiesą ir jos laikysiuos ir 
skelbsiu visam pasauliui.

— Bet kas iš tavo pažini
mo tos vadinamos tiesos ir 
jos skelbimo jeigu niekad 
neišsipildo?

— Jeigu visi imtų tikėti 
kaip mes skelbiam tai išsi- 
pidytų. >

— Jus biblistai labai gud
rus, kaip matau. Žmonės 
aiškiai mato kad jūsų pra
našavimai nueina ant nie
ko, tada jus žmonėms atsa
kėt: kodėl jus.netikit, tikė
kit tai viskas bus taip kaip 
mes skelbiam. 0 kad nie
kad visi netikės jums tai ir 
iš jūsų skelbimų niekas ne
išeina, o tuo tarpu vistiek 
sau bizni darot.

— Broli, neteisybę apie 
mus sakai: mes jokio biznio 
nedarom, viską atliekam 
dykai.

— Dykai, iš vienos pusės, 
kur einą, žmonių prisivilio
jimas, bet paskui, kaip ir 
visi kiti vadai, imat iš savo 
avelių pinigus, ir žmoneliai, 
suklydę protiškai, seka jus 
ir deda savo sunkiai uždir
btus pinigus. •

— Ale, broli, mes ir pa
tįs mokam savo pranašys
čių skelbimui.

— Tiesa, ir darot visai be 
jokio reikalo, kuomet tos 
pačios pranašystės nupuolė 
kožną šimtmetį po kelis sy
kius. Daug sykių visokie 
biblijos tyrinėtojai skelbė 
pasaulio galą, bet nieko ne
išėjo, daug sykių skelta apie 
tai kad žmonės nemirs, ir 
tas pasibaigė. Pereitą me
tą turėjo įvykti jūsų prana
šystė kad milijonai žmonių 
dabar gyvenančių nebemirs, 
bet mirė ir daugybė jūsų 
pačių pasekėjų po visas ša
lis, nors jie labiausia tikėjo 
jūsų skelbimams. Nepasi
rodė jokis Išgąnytojas ku
ris turėjo įsteigti jūsų ka
raliją ant žemės.

vo dailiai nuaugusios “niei'gi-
nos” “Dirvos”!

Linkiu “Dirvai” ir jos skai
tytojams viso gero ir raginu 
Jcįekvieną pasistengti* kuodau- 
giausia praplatinti “Dirvą”.

Vėjo Brolis.

— Broli, Jeigu- tu prie 
musų prigulėtum šitaip ne
kalbėtum. Mes taveį išrin
ktume musų kunigu ir bū
tum tikras biblijos studen
tas ir skelbtum žmonijai 
tiesos žodi, o ne kritikuo
tum mus.

— Martynai, niekus šne
ki. Kadangi mudu susiti
kom čia netoli “Dirvos”, ei-; 
va į jų knygyną, nusipirksi 
geresnių knygų, iš kurių 
pažinsi ’ tikrą tiesą. Dabar 
jie turi knygas už pusę kai
nos, daug sutaupysi pinigų.

— Aš į “Dirvą” nenoriu 
eit, ba jie mums nepritaria, 
nors iš musų biznį daro ir 
priima apgarsinimus. Mes 
viską darom dykai, ale jie iš 
musų reikalauja apmokėji
mo ir gana.

— Bet aš tau sakau, pasi
naudok proga, pasipirk ge
resnių knygų negu biblija, 
plačiau pažinsi dalykus ir 
bus tau sveikiau.

— Broli, jeigu biblija bu
tų tokia nenaudinga tai jos 
kunigai negintų prastiems 
žmonėms skaityti. Jie bijo 
kad žmonės iš tos šventos 
knygos nesužinotų paslap
čių kokias pranašai ir Die
vas pasauliui davė, tada jų 
biznis susigadintų.

— Kaip išrodo, jus visi Į 
tą patį Dievą tikit ir visi jo 
paslaptis norit žinoti, bet 
nei vienas jų nežinot ir ne
žinosi!, dėlto kad jokių pa
slapčių nėra, o tik kalbat ką 
keno protas išsvajoja.

— Tu, broli, kibą neskai
tei švento rašto jeigu sakai 
kad biblija neturi jokių pa
slapčių. Ale jas tik pašauk
tieji gali sužinoti, kitiems iš 
jos niekas neaišku.

— Jeigu kas yra aišku tai 
buna aišku višiems, o ko nė
ra, iš to bile kas gali išgal
vok ką nori ir skelbt ką no
ri. Ir tada prasideda ker
mošius: kas geriau savo iš
galvojimus moka perstatyt 
ii- įgirt tas ir pasekėjų dau
giau turi. Nedykai tiek at
sirado pasaulyje sektų ku
rios tik iš vienos biblijos vi
sokiausių “paslapčių” atsi
darė ir rodo žmonėms.

— Broli, tu susiprasi ka
da nors, bet bus po laiko. 
Aš einu į susirinkimą, -ne
turiu laiko daug kalbėt.

— Beje, juk ir arti jūsų 
dabar “Dirva” atsikraustė, 
gali ir jūsų parapijomis iš 
kebo išvesti. O aš. einu Į re
dakciją. Iki pasimatymo.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.



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

Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

L.'?

y??

B

(500 Puslapių Knyga) (Su Daugybe Paveikslų)

ARBA i
NIEKADOS I
DAUGIAU s

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

J DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR K O Ž N A M REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIU, PAVEIKSLUOTĄ - 

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

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS“ IŠLEIDIMAS YRA BUTINA TIK
RENYBĖ. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR
VĄ” EINANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI
SAI BAIGIASI: DAR TIK KELI SKIRSNIAI TELIKO. O KADANGI 
SPAUSTUVEI REIKALINGA RAIDĖMS METALAS, TAI KNYGOS 
SPAUSDINIMO DARBAS BUVO IR YRA VAROMAS SYKIU SU IŠ
LEIDIMU RAŠTU PER “DIRVĄ”. TO DELEI KURIE UŽSIPRENU
MERUOJA “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS - UŽ MĖNESIO-K1TO JI BUS GATAVA.

Į^Ą tas reiškia? Tai reiškia kad ne j u tomis skaitytojai kurie dar lauke ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali staiga pamatyti “Dirvoj” pagarsinimą 

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

Dar tik šie keli Skirsniai pereis per “Dirva” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTA:

7—SOCIALĖ REVOLIUCIJA
9—APIE MENA
IR GALAS!

6—MOTORO GADYNE
8—MOKSLO GADYNE
10—KOLONIJOS IR KARAS

ŽMONIJOS ISTORIJA
nigus ką paskui reikės mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris dabar moka 
$2 už knygą, moka už pilnai apdarytą kietais viršeliais.

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

(KURIE LIETUVOJE norėtu ši:} knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami I
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai!

_ “DIRVAI". CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigu kvitą prisių-', 
isti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiusti. /

Į Kurie turit giminiu Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytu “žmonijos Istoriją”, ir\ 
\paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit. '

iiiiiiP'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

'DIRVOS" KNYGYNAS 335ž,STTrii,’'"1"v^levelanct j Uruo

gi visi ir visos kuriems rupi 
geresnė ateitis savo brolių, pa
sidarbuoki™ Draugijai, kož- 
nas narys prirašydami po de
šimts narių, tada tiirėsim kny
gas kokias dabar yra nužiūrima 
leisti. Mums tas padaryti ne
sunku, tik reikia truputi padir
bėti. Dirbdami vis gausim už
mokesti — mums užmokės mu
sų tautos istorija — ji jrašys 
mus žibančiomis raidėmis taip! 
kaip musų TMD. žiba savo gra
žiu, kultūrinių darbu.

K. šJ

Užsimokėjo už 1926 m.
41 kp.. Newark. N. J. — A. | 

Žiugžda, Petornč Žiugžda, Mil-į 
Ida žiugždiutė, Biruta žiųgcllu i 
l+f*. Aldona žiugždiųtė, FJzytė 
Tribulis, Julius Zdanis, A. Ma
ldonis, Petras Lukšis, P. Ju
saitis, Pov. Vaitkus, J. Kamin- 

Iskas. Ant. Zdanis, Mikas Trus- i —. .
jka, Juozas Kralikauskas, Mikas 
j Putinas, Jok. Nausėda, V. Am
brazevičius, A. Laukžemis, A. 
Dvareckas, J. Karčauskas. VI. 
Lazdynas, Ant. Anskaitis, Juo
zas Žiugžda (Mariampolėj), J. 
Sedis.

Šių narių mokestis tapo su
rinktos pasidarbavus veikėjui 
A. Žiugždai, kuris yra kuopos 
iždininkas.

57 kp. Lowell. Mass. — Z. 
Dzeduįionis, D. Romskas.

■10 kp. Scranton. Pa. — Kau
las Lisajus, Kazys Žarskis, A. 
čelkis, Fr. Živatas, J. Reklevi- 
čia, K. Garmus, Litui. Savickas.

50 k p. Worcester, Mass. — 
A. Adomaitis. P. A. Dėdynas, 
J. M. Nevis. P. Jasiunas, K. Bu- 
dinavičius, A. Kriaučialis. J. 
Krasinskas, K. Zurlis, J. Bab- 
rauskas.

Už 1925 metus: A. Keblins- 
kas, J. Kaulakis, J. B.ibrauskas, 
P. Mileika.

Racine, Wis.
TMD. 121 kuopa, susidėjus 

su Sandaros 35-ta kuopa, ren
gia gražų vakarą nedėlioj. ko
vo 14 d., Turner Hall. Progra
ma dalyvaus Kenoshos Dailės 
Ratelis, vaikų mokyklos moki-! 
niai suvaidins vieno akto juo
kus, “Jonuko Liga”. Po pro-1 
gramo bus šokiai. V.!

ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI
50 kp. Worcester, Mass. —

J. M. Nevis, K. Zurlis.

Organo Prenumerata
Nekurie nariai ir kuopi} val

dybos: klausia kiek kainuoja da
bar organas “Dirva” TMD. na
riams. Jau buvo čia pat pra
nešta kad TMD. nariams mo
kestis sulyginama su visų skai
tyt ojų prenumerata, $2, taigi 
tą sumą ir siųskit kaip TMD. 
nariai taip ir kuopų valdybos. 
Kurie prisius seną kainą, $1.50, 
tiems laikraštis bus užrašytas 
ant devynių mėnesių laiko.

Brooklyn, N. Y.
T. M. D. 3-čia Kuopa Auga
Vasario 18 d. buvo TMD. 3- 

čios kuopos susirinkimas “Vie
nybės” svetainėje, susirinko ga
na gražus būrelis narių, buvo ir 
Centro Kasininke Dr. Rūta Ber- 
notaitė-‘Stowe. Prie kuopos pri
sirašė šie nauji nariai: R. Bren
dis. dramų rašytojas, Domas 
Norvilas, E. M. Medis. Užsi
mokėjo seni nariai 1926 metų 
mokesti ir pasiėmė knygas.

Lietuviai pamėgo TMD. lei
džiamas knygas — kas tik pa
matė “Pasaulio Istoriją” tas 
džiaugiasi ir kalbina kitus prie 
TMD. Tai pavyzdingas ir gra
žus darbas kuri atlieka Tėvy
nės Mylėtojų Draugija, žino
ma, gražus tik Lietuviams, o 
tiems kurie atsižadėjo Lietuvy
stės, kaip bolševikams ir kleri
kalams, tai negražus: jie bijo 
šios Draugijos kaip žydas kry
žiaus, bijo kad nepamatytų tik
ros šviesos spindulio, nes, gink- 
Die. pamatys tada nustos buvę 
vergais. To fanatikai labiausia 
bijo.

Visi laukia antro tomo “Pa
saulio Istorijos”, bet laukdami 
nepamirškit kad reikia kuodau- 
giausia naujų narių prirašyti į 
organizaciją, nes reikia pinigų 
kad butų galima paskubėti ir 
trečio tomo spausdinimas. Tai

Pl'IKIO PROGOS VYRAMS IR 
MOTERIMS PLAUKO JUROSE 
Kas nori gauti geras tai-nystas 
ant laivų, su dideliu uždarbiu, ir 
pamatyt visa pasauli, kreipkitės 
pas

ANTHONY P. .K,U1T-URAUSKAS 
21 Kirkpatrick Si. Pittsburgh, Pa.

Pridėkit savo adresuotų konven
tą su marke. (15)
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KŪDIKIO APRŪPINIMAS IR i 
PENĖJIMAS

Penėjimas Krūtimi
Gamta parėdė kad kūdikis butu ' 

penimas krūtimi; todėl motinos pie- ' 
nas yra geriausias kūdikiams penėti 
maistas. Motina turėtų dėti visas 
pastangas žindyti savo kūdikį ir ne-1 
sigriebti bonkos iki viskas kas buvo j 
galima tapo padaryta penėjimui krū
timis.

kurios negali 
penėti krūtimis 
savokiuiihiįitegul 
nedarobandpmpsu 
kitais Maistais, bet 
lai vartoja šį 

sauga ir atsakantį 
kūdikiįL maistp

EAGLE BKAND
CONDENSED M1UL

Niekai neali būti palyginama, kaip 
iitrynimaa au geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaua naudokit šį garsą naminį 
pagelbininkq, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbažcnklii ant pake
lio. _ '

T^AD. RICHTER 4 CO.
Berry & South 5th Sts. 
'''Brooklyn, N. Y.

| Geriausias 
Į Skutimas 
Į 

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

! vo geležtes.

$1 iki $25.

Valet
-duto-Strop

Razor 
—Išsiašlrina Pats

Penėjimas iš Bonkutės
Kuomet krūtyse pieno nėra, tada 

reikalas stvertis bonkutės. Kad ši
ta metodą butų pasekminga reikia 
labai atidžiai rūpintis pasirenkant 
tinkamą pieną ir ii prirengiant, i ką 
i neina daug svarbių smulkmenų.

Jei yra kuris vienas dalykas svar
besnis už kitus prirengiant kūdikiui 
maistą tai yra švarumas. Visi indai 
lel mieravimo, šildymo, maišymo ir 
senėjimo turi būti sterilizuoti ver
dančiame vandenyje tuoj pirm var
tojimo. Be to yra svarbu kad viso
kis mieravimas turi būti atlikta ati- 
Ižiai, kad gavus geriausias pasek
mes iš vartojamo maisto. Jei seksi 
natarimu čionai paduotą tai išveng-; 
si daugelio bėdų.

Pasirinktas maistas turi būti ply
nas. švarus, pienas atatinkamai at
mieštas sulyg kūdikio. amžiaus. Pa
saldintas kondensuotas pienas yra 
idealis kūdikiams maistas fleitų kad 
jis švarus, vienokio sudėjimo, leng
vai suvirškomas ir visada gatavas

vandeniu.
Kaip viršuje buvo rašyta, dažnai i 

pasitaiko kad motinos neįgali pene-l 
ri kūdikio savo krūtim, ir tada su-1 
prantama, reikia parūpint kurį kitą Į 
maistą. Ir geras, grynas sveikas 
karves pienas, tinkamai sumaišytas 
su reikalinga kiekybe geriausio cuk
raus, yra tokis maistas, pridėjus 
kiek vandenio. Puikiausias sumai
šymas parinkčiausio pieno ir geriau
sio cukraus ineina po vardu Borden’s 
Eagle Brand Pienas. Per tris gent- 
kartes motinos atsidėjo ant šio pui
kaus pieno. Penint jį sulyg nurody
mų jis padaro arčiausį artimumą 
prie motinos pieno.

Borden’s Eagle Pienas šiandien 
nugina daugeli vaikų, kurių tėvai 
oatįs išaugo ant Eagle Pieno, ir ku
rių tėvų tėvai taip pat augo šituo 
menu ’70 metais. Kuomet pasvars
to i kad Borden’s pienas yra varto
jamas per tris gentkartes, ir vis la
biau vartojamas šiandien, tai pama- 

’na i kad turi būti tam priežastis. Ir 
'.a priežastis yra tai kad jis įrodė 
save esant užganėdinančiu ir saugiu 
taip ilgai kad žmonės turi jame pa
sitikėjimą.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

KATALOGO
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.



DIRVA

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE ' .. 1.

PAJIEŠKOMA

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI
yiSOJ Lietuvoj jau kuria-' 

si ugnis, kįla rinkimų 
agitacijos durnai, ir tuoj 
užsiliepsnos agitacija rinki
mų j Seimą.

Visos partijos ir partijė- 
lės nuo dešiniausių iki kai
riausių pasiryžusios prava
ryti kuodaugiausia savo at
stovų. Dvi didžiosios par
tijos — kurių viena yra iš 
daugelio sudėta, arba visas 
blokas ‘krikščionių” ir Val- 
stiečiai-Liaudininkai — ti
kisi pravaryti savo didumą.

“Krikščionims”, po įvai
riais vardais partijėlių pri- 
vėlus, lengva privilioti net 
žymiausią dalį Lietuvos bal
suotojų — ūkininkus ir pa
prastus darbininkus, nes tie 
“krikščionis” turi pagata- 
voję po bučių ir tiems pasi
gauti, neimant jau davat
kas.

Bet kitokia giesmė yra 
Valst.-Liaudininkams. Jie, 
po pereitos vasaros spaudos 
ir žodžio laisvės suvaržy
mo, turi bėdos su agitacija.

Kova sunki ir nelygi, ra
šo tie musų draugai Lietu
voje. Mums Valstiečiams- 
Liaudininkams, sako, vis
kas uždrausta: nėra musų 
spaudai ir žodžio laisvės, 
nėra susirinkimų laisvės. Į 
Jei ką ir parašoma tai pa-i 
baudos ir net kalėjimas be 
teismo. Tam tyčia laikoma 
ir karo stovis.

Tuo tarpu, — rašo jie to
liau, — kademų blokui vis
kas galima.
tinguoja. Jų spauda 
saugota nuo viso ko.

Mums lieka uždaryti 
sirinkimai miesteliuose 
kaimuose, į kuriuos gali
silankyti labai mažas žmo
nių skaičius, nes nėra dide
lių salių, šis vienintelis ke
lias labai sunkus ir bran
gus. Reikia literatūros ir 
žmonių agitacijai.

Tai matot kaip sunkiai 
kita didžiųjų partijų 
kovoti.

Dar yra laiko, todėl 
Amerikiečiai privalome 
siskųįiinti juo paremti
kopiis ir Įvairia agitacija 
tarp saviškių Lietuvoje lai- 
škąis ir laikraščiais iš čia 
siunčiamais.

Susivienijimo
Rinkimai

Šiuo laiku jau SLA. kuopos 
yra gavę paraginimus balsuoti 
ant SLA. viršininkų.

Iš nominacijų žinoma kad 
visi tautininkai kandidatai yra 
gavę daugiau balsų už bolševi
kų kandidatus ir balsavimo 
lakštuose jie visi stovi pirmose 
vietose. Padekit savo kryžiu-

ką prie tų vardų ir rinkimai bus 
atlikta.

Bolševikų agentai dabar varo 
slaptą ir atvirą agitaciją dary
dami visokius užmetimus cen
tro valdybai, bet rimtesni na
riai to nepaiso ir balsuos už sa
vo kandidatus. Bolševikai nori 
Įsigraužti i Susivienijimą, bet 
jiems turi būti uždaryta duris, 
kaip buvo iki šiolei.

SLA. seimas bus birželio 21 
d. ir toliau iki baigsis, New 
Yorke.

Jie ramiai mi- 
ap-

su- 
ir 

at-

LIAUDIES DAINA 
(J. Jaundzemas)

Kad aš buvau mažas, mažas nedidelis, 
Mažam lopšyj gulėdamas miego daug 

norėjau.
Kad aš paaugėjau, vaikštinėt pradėjau, 
Ėjau, ėjau i stainelę žirgelių žiūrėti. 
Tėtušėli mano, senutėli mano, 
Katrą duosi man žirgeli pas panelę joti? 
Sūnaitėli mano, jaunuolėli mano, 
Išsirinki sau žirgeli iš viso pulkelio. 
Tėtušėli mano, senutėli mano, 
Kada duosi man čėselio pas panelę joti? 
Sūnaitėli mano, jaunuolėli mano, 
Vėla', vėlai vakarėli prieš šventą dienelę. 
Motinėle mano, senutėle mano, 
Kada duosi man čėseli rūtelėm pasėti? 
Dukrutėle mano, jaunuolėle mano, 
Vidur, vidur vidurdieni per patį poguli. 
Motinėle mano, senutėle mano, 
Kada duosi man čėselio vainikui nupinti? 
Dukrutėle mano, jaunuolėle mano, 
Vėlai, vėlai vakarėli prieš šventą dienelę.

turi

mes 
pa- 
au-

Bimbos “Keisas”
Brocktone (Mass.) iškelta by

la prieš vieną bolševikėlį, “Lai
svės” štąbo narį, A. Bimbą, mu
sų tarpę pagarsėjusį kada jį iš
metė iš Susivienijimo už krimi- 
nališkus kabinėjimusi prie Su
sivienijimo centro valdybos.

Dabar jis teisiamas neva už 
blevyzgojimą prieš tikėjimą ir 
už kurstymą žmonių nuversti 
Amerikos valdžią.

Del savo blevyzgų prieš tikė
jimą tą nepraustburni bolševi
kėlį neteisingai išgarsina ir An
glų spauda, bet tikrenybėje 
r e i k ė j o. “d ra u gą ” ■ B i m bą be - j o- 
kio teismo išsiųsti- i “rojų”, ku
ri jis taip garbina. Tų rašymų 
apie ji iv tardymo nereikia, nes 
jis jau senai užsipelnė dykai ti- 
kieto j Rusiją.

LIAUDIES DAINA 
(Ona Kąiriutė)

Stokim sesės mes Į ratą
Ir dainuokim su akvata,

Dainuokim daineles,
Ir gražias giesmeles.

Seniem, jauniem, didiem, mažiem
Tos dainos visiems patiko.

Už kalnelių, už aukštųjų
Matos bažnyčia šventųjų,

Antroj pusėj po dešinei
Matos amžina tėvynė.

Ramygalos daili bažnyčia,
Žiba kaip dangaus žvaigždutė,

Už dvylikos mylių kelių,
Žiba tarp medžių šakelių.

Ramygalos kunigėlis,
Dvasiškas musų tėvelis,

Išmokino mus skaityti.
Skaityt, rašyt ir dainuoti.

Ramygalos tie kapeliai,
Amžini musų nameliai,

Žaliais medžiais apsodyti.
Bromo vartai užrakinti.

Kai aš ėjau pro kapelius
Regiu kapus numirėlių.

Kai priėjau prie artimos,
Išriedėjo man ašaros.

Oi duselės, dūšios, dūšios,
Ar jus iš musų čia esat?

Nei jokių turtų neturit,
Nesiginčijat už turtus.

Dabar visos eilėj gulit,
Nei jokių barnių neturit.

Buvo veidas dabojamas,
Dabar kojom mindžiojamas;

Ant galvų buvo vainikai, ■■
Dabar baiška kaulai dyki. '

Pirštai buvo nužieduoti,
Aukso žiedais numaustyti,

Dabar Į dulkes pavirto,
Gražumas visas ^pranyko,

(Tąsa)

Šiai viršininkei, kuri turėjo bizniškus 
gabumus, vedimas didelės Įstaigos reika
lų buvo tik žaislas. Niekas nežinojo ge
riau kaip pirkti nupuolusią nuosavybę, at- 
grąžinti i pirmesnę vertybę, ir parduoti su 
geru pelnu; visokios pramonės apivartos 
buvo jai žinoma;, ji dar nebuvo padarius 
nepasekmingų spekuliacijų, kuomet reikė
davo Įvesdinti pinigus sudėtus pamaldžių 
žmonių vienuolynui aukomis. Ji Įvedė sa
vo Įstaigoj griežčiausią tvarką ir discipli
ną, ir, virš visko, didžiausią ekonomiją. 
Nuolatinis jos geismas buvo didinti Įstai
gos turtus. Kaip pasitaiko pavienei ypatai 
likti šykščiu su savo pinigais ir geisti dau
giau taip ji buvo šykšti savo Įstaigai. Ji 
kuodaugiausia stengėsi laimėti ir didinti 
tą vienuolyną.

Motina Sainte-Perpetue sėdėjo prie di
delio rašomo stalo, viduryje puikiai Įreng
to kambario. Marmuriniame pečiuje degė 
graži ugnis, grindis dengė puikus patie
salas. Viršininkė, kuriai buvo perduoda
ma laiškai atsiųsti vienuolėms ir visoms 
kas tik tame vienuolyne užlaikoma, atida
rė pirmą laišką, pagal savo priimtų teisių, 
ir atsargiai atlupinėjo antrą, nežinant ypa- 
toms kurioms laiškai siųsta; ji norėjo ži
noti viską kas susirašoma jos globoj esamų 
ypatų su išlaukiniais. Ji taipgi peržiūri
nėjo laiškus siunčiamus iš vidaus. Žymes 
šitos šventos ir nekaltos inkvizicijos ji len
gvai paslėpdavo, nes ji turėjo aštriausius 
plieninius Įrankius apipjovimui popierų ir 
kitokiems reikalams prie laiškų peržiūrė
jimo. Iš laiškų turinio ji rinkosi sau rei
kalingas žinias.

Jos laiškų tyrinėjimo darbą pertraukė 
du lengvi subarškinimai i duris. Viršinin
kė staiga uždengė savo kabinetą, paslėpi
mui savp slapto arsenalo, ir nuėjo prie du
rų pamaldingam rimtume. Paprasta vie
nuolė inėjo ir pranešė jog Kunigaikštienė 
de Saint-Dizier laukia jos, ir kad made
moiselle Florina, su raiša ir prastai apsi
rengusia mergina, laukia pasimatymo ki
tame kambaryje.

— Paprašyk kunigaikštienę pirmiau, 
— tarė Motina Sainte-Perpetue. Ir, ma
nydama ką tokio gero, patraukė prie de
gančios ugnies krėslą. Madame de Saint- 
Dizier inėjo.

Nors kunigaikštienė neprisilaikė jau
nųjų koketavimo, vienok ji buvo dailiai 
apsirengus.

— Kokia gera 'laimė man vėl leidžia 
tavęs susilaukti, mano brangi duktere? — 
tarė viršininkė.

— Didelės svarbos rekomendacija, ma
no brangi motina, nors aš labai turiu sku
bėti. Manęs laukia raštinėje jo Eminenri- 
jos, taigi tik kelias minutas tegaliu būti. 
Aš vol turiu pakalbėti apie tas dvi našlai
tes kurių reikalu tiek ilgai vakar kalbėjom.

— Jas mes ir toliau laikome atskirtas 
vieną nuo kitos; ir jų perskyrimas tiek pa
darė ant jų efekto kad šįryt net turėjau 
šaukti Daktarą Baleinier, iš jo prieglau
dos. Jos perimtos net karščio, delei susi
graužimo, ir, ypatinga, abi jos turėjo to
kius pat simptomus. Aš vėl klausinėjau jas 
abi, ir nusistebėjau patyrus kad jos yra 
visiškos pagonės, be tikėjimo.

— Taigi, matai, buvo labai svarbu pa
talpinti jas tavo globoje. Bet mano atsi
lankymo tikslas yra: mes tik ką patyrėm 
kad netikėtai sugryžo tas kareivis kuris 
pargabeno jas i Francuziją, nors manėm 
kad jo riebus dar keletą dienų; jis dabar 
Parišę, ir nežiūrint jo senatvės, jis yra la
bai drąsus ir smarkus, su didele energija 
žmogus. Jeigu jis patirtų kad tos mergai
tės čia randasi (kas, vienok, ant laimes 
beveik negalima), iš rūstybės kad jos at
imtos iš jo bedieviškos Įtakos, jis bile ką 
padarytų. Todėl pavelyk man prašyti, ma
no brangi motina, padvigubint savo atsar
gą, kąij niekas negalėtų Įsigauti čia nak
ties laiku. Ši miesto dalis yra tokia apvie- 
nčjųsl

— Buk rami, mano brangi; mes turim 
tvirtą sargybą. Musų vartų sargas ir dar-

žininkai yra ginkluoti ir naktimis apeina 
visus pasienius iš gatvės pusės. Sienos yra 
aukštos, ir aptaisytos stangomis 'prieina
mesnėse. vietose. Vienok ačiuoju tau už 
persergėjimą. Atsargumą padvigubinsiu.

— Ypatingai šiąnakt, mano brangi mo
tina.

— Kodėl taip?
— Kadangi šis netikėlis kareivis jeigu 

turės drąsos pasikėsinti tai jis tą padarys 
šiąnakt.

— Kaip tu tą žinai, mano brangi duk
tere ?

— Mes turime informacijas to. užtik
rinimui, — atsakė kunigaikštienė, susipai
niodama, ko nepraleido nepatėmijus virši
ninkė, nors ji buvo pergabi tai parodyti; 
ji tik nužvelgė kad tame kas nors nuo jos 
slepiama.

— Taigi šiąnakt, — pakartojo Motina 
Sainte-Perpetue, — mes ypač busime ant 
sargybos. Bet kadangi aš turiu laimę ta
ve matyti, mano brangi duktere, noriu pa
sinaudoti proga tarti biskeli apie tas ves
tuves ką pirmiau kalbėjome.

— Taip, — tarė kunigaiktšienė sku
biai, — tas yra labai svarbu. Tas jaunas 
Baronas Brisville yra vyras pilnas atsisda- 
vimo šiuose revoliucijoniškuose bedieviš
kumo laikuose; jis atlieka savo tikėjimo 
pareigas viešai, ir galės mums daug pasi
tarnauti. Jo klauso Seime, aš nežinau nie
ko kito kurs taip butų prieinamas tikėji
me, taigi musų planas yra geras, nes šio 
kavalieriaus atviras kalbėjimas apie šven
tus dalykus sukelia žingeidumą ir tų kurie 
nepaiso. Aplinkybės yra tokios kad jis 
gali parodyti musų priešams drąsiausią 
žiaurumą, pats neišsistatydamas pavojum 
Vienu žodžiu, jis visiškai yra musų, kad jis 
net sako duosiąs dovaną šimtą tūkstančių 
frankų šv. Marijos vienuolynui jeigu jis 
tik galės gauti turtus mademoiselles Bau- 
dricourt.

— Aš niekad neabejojau apie jo gerus 
norus musų Įstaigai, ir jis užsipelno dievo
baimingų žmonių simpatijos, — tarė virši
ninkė; — bet aš nesitikėjau sutikti tiek 
daug pinklių iš tos jaunos merginos pusės.

— Kaip tai?
— Ši mergina, kurią aš visada laikiau 

paprasčiausia, nuolaidžia, beveik idiotiška 
ypata, vietoj džiaugtis pasiulymu apsives
ti, prašė duoti jai laiko apsimąstyti.

— Tai ypatinga!
— Ji man visaip priešinasi. Negelbs

ti mano kalba šu ja griežtai ir pasakymas 
jog ji neturėdama tėvų ir draugų yra visiš
kai mano globoję, kad ji turi matyti mano 
akim, girdėti mano ausim, ir kad ji turėtų į 
sutikti ant to apsivedimo be jokio priešta
ravimo.

— Be abejonės taip turėtų būti. Ar 
gali būti protingesnis išaiškinimas?

— Ji atsako norinti matyti tą Brisvil- 
lį, ir pažinti jo būdą pirm susižieduosiant.

(Bus daugiau)

Tauza Pranas, tūlą laiką gy
venęs Hartford, Conn., vėliau 
Wilkes Barre, Pa.

Rataminskas Aleksas, buk 
tarnavęs Amerikos kariumenėj.

Jankevičius Antanas, atvy
kęs Amerikon 1910 metais, buk 
tarnavęs Amerikos kariumenėj. || 
Paeina iš Pasvalio apskričio.

Merkevičius ar Norkevičius
Juozas, gyvenęs Pittsburg, Pa. - .j 
apielinkėje. Buk tarnavęs A- • 
merikos kariumenėj e. Paeina 
iš: Mariampolės apskričio.

Petruševičius ar Pctrušentis 
Jokūbas, paeinąs iš Panevėžio 
apsk.; buk dirbęs anglių kasyk
lose kur apie Scranton, Pa.

Dulinskis Motiejus, atvykęs - 
Amerigon 1898 metais ir ilgą 
laiką gyvenęs po antrašu Wine 
st., Philadelphia, Fa.

Kratilaidis Simanas, atvykęs 
Amerikon prieš 25 metus; pa
eina iš Lydos apskričio.

Jieškomieji arba kas apie- 
juos žinantis prašoma atsiliepti 
šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York City.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst; kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-340, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimų, pasiuskit 
Jai su savo- vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor- 
nacijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbau! ir importuojam 

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

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

Chicago, III.

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų
Šiapinimą

Saugokis
Pamėgdzių

Žiūrėk žodžio
Gausit Aptickoj

“Midy”

Lietuviškai Angliškas ir 
Angliškai Lietuvikas

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

Katalogo No. 3110. Drūtais apdarais . .. .$10.00 
DABAR $8.00.

Tas pats, gera morokko oda .
DABAR $9.00.

$11.00

“DIRVA”
6.820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Kode!
skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. VaĮet 
AutoStrop Skus
tuvas yra viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

$1 iki $25.

jfutirStrop
Razor
—Išsiaštrina 1’aG



DIRVA

VARPŲ AIDAI
Skamba varpai, 
Kįla aidai, 
šėlsta jausmai,

’Genista skausmai;

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
(Tąsa iš pereito num.)

Iškovojus tokiu budu Sardinijai pri
pažinimą ir jspraudus ją į svarbesnių Eu
ropos valstybių tarpą, gudrus Italas išpro
vokavo karą tarp Sardinijos ir Austrijos, 
birželio mėnesi 1859 m. Prižadėjęs Pran
cūzijai atiduoti Savoy provinciją ir Nice 
miestą, jis gavo Napoleono III pažadėjimą 
remti Sardiniją. Prancuzų-Italų armijos 
sumušė Austrus ties Magenta ir Soflerinu. 
ir tokiu budu buvusios Austrų provincijos 
buvo įjungtos Į Italijos karaliją. Šios nau
jos Italų karalijos sostinė buvo Florencija 
iki 18'70 metų, kuomet Prancūzai atšaukė 
savo kareivius iš Romos Prancūzijai ginti 
nuo Vokiečių. Kaip tik Prancūzai išėjo iš 
Romos, Italų kariumenė Įžengė i Amžiną 
Miestą, ir Sardinijos karalius apsigyveno 
Krivinalo Rūmuose, kuriuos senovės Papos 
pastatė ant garsiųjų Konstantino pirties 
griuvėsių.

Papa persikėlė už Tibro upės ir užsi
darė Vatikane, kur jo pirmtakunai, po su- 
gryžimo iš Avinjono (Avignon) 1377 m.. 
gyvendavo. Jis protestavo prieš ši atėmi
mą iš jo valstybės ir kreipėsi j krašto Ka- 

. talikus tuo reikalu. Bet nedaug tuo laiku 
bebuvo likę ištikimųjų. Papa, paliuosuo- 
tas nuo valstybės pasaulinių rupesnių, da
bar galėjo pašvęsti visą savo laiką dvasios 
reikalams. Sustojus aukščiau smulkių Eu
ropos valstybių ginčų, Popiežija Įgijo svar
besnės reikšmės ir tai išėjo bažnyčios nau
doti, ir ji liko tarptautinė socialinio ir tiky
binio progreso jėg*a, pasirodžius daug Įta
kingesnė ir protingesnė visais šių laikų 
ekonominiais klausimais už visas Protes- 
tonų sektas.

Šitokiu tai budu Vienos Kongreso pla
nas padaryti Italiją Austrijos provincija 
nuėjo niekais.

Vokiečių gi klausimas pasiliko vis dar 
neišrištas. Po nenusisekusios 1848 metų 
revoliucijos geriausis ir darbingiausis Vo
kietijos gyventojų elementas kraustėsi sve
tur, vieni keliavo Amerikon, kiti — Brazi
lijon, kiti — į naujas kolonijas Azijoje ir 
Amerikoje. Jų darbas Vokietijoje buvo 
dar tęsiamas pirmyn, bet jau visai kitokių, 
žmonių.

Naujame Parlamente taip jau Frank- 
forte, po to, kai liberalams nepasisekė su
kurti jungtinės valstybės, Prūsiją atsto
vavo tas pats Oto Bismarkas (Otto von 
Bismarck), apie kurį jau minėjome. Bis
marku dabar Prūsijos karalius visai pasi
tikėjo, ir tai buvo visa, ko jis ir reikalavo. 
Jis nei kiek nesiskaitė nei su Prūsijos par
lamentu, nei Prūsijos žmonių opinija: jis 
pats savo akimi matė liberalų pralaimėji
mą. Jis žinojo, kad be karo nebus galima 
pasiliuosuoti nuo Austrijos, tad pirmučiau
sia jis ir pradėjo stiprinti Prūsijos armiją. 
Landtagas (Prūsijos vietos parlamentas) 
atsisakė duoti reikalingus kreditus, bet 
Bismarkas nei nediskutavo klausimo, bet 
pradėjo stiprinti armiją tomis lėšomis, ko
kias patiekė jam Prūsijos didikų Butas ir 
karalius. Po to jis laukė tik tinkamos pro
gos, kuria butų galima sukelti Vokietijos 
žmonių patriotizmą ir entuziazmą.

•Vokietijos žiemiuose buvo Šlezvigo 
(Schleswig( ir Holšteino (Holstein) ku
nigaikštijos, kur nuo pat Viduramžių vi
sados būdavo daug nesusipratimų. Abie
juose kraštuose gyveno Danai ir Vokie
čiai; rods jie buvo valdomi Danijos kara
liaus, bot tikrumoje nepriklausė Danijai, 
tad čia ir buvo nesusipratimų šaltinis, Hol- 
steino Vokiečiai mėgdavo nuolatos Įžeidi
nėti ir skriausti Danus, ir Danai Šįczvigc 
didžiuodavosi savo daniškumu, niekindami 
Vokiečius; visoje Europoje buvo apie tai 
kalbų, gi Vokietijoje visokiuose Turnve- 

. rein’uose būdavo daug-sentimentingų pra

kalbų apie “žuvusius brolius”. Kanclery 
raštinės irgi visu tuo dalyku įdomavo, gi 
Prūsija rengė armijas, kad “atgavus tas 
provincijas”. Austrija, kaipo oficialinė 
Vokietijos Konfederacijos galva, negalėjo 
leisti Vokietijai daryti vien tik savo atsa
komybe taip svarbaus žygio, taigi Haps- 
burgų armijos irgi atėjo prie Danijos sie
nų. Neužilgo dvi didelės armijos perėjo 
Danijos sieną ir, Įveikusios Danus, užėmė 
ibi minėti kunigaikštysti. Danai šaukėsi į 
Europą pagalbos, bet Europa buvo susirų- 
pinus kitais reikalais, tad Danams vie
niems teko pažvelgti i savo likimo akis.,

Bismarkas, po to, ruošė antrą savo im
perijos programo aktą. Pasidalinimą gro
biu jis panaudojo, kaipo priežastį ginčui su 
Austrija, ir Hapsburgai Įpuolė Į sląstus. 
Naujoji Prūsijos armija, Bismarko ir jo 
ištikimų generolų sudaryta, Įsiveržė Čėki- 
jon ir po šešių savaičių sunaikino paskuti
nes Austrijos armijas prie Kenigraco 
(Koeniggraetz) ii- Sadovos, ir kelias i Vie
ną jau buvo liuesas. Bet Bismarkas ne
norėjo eiti toli, nes žinojo, jog jam reikės; 
draugų Europoje. Jis pasiūlė Įveiktiems 
Hapsburgams labai padorias taikas sąly
gas, jei jie sutiks atsisakyti pirmininkavi
mo Konfederacijai. Jis nebuvo švelnus su 
kitomis nedidelėmis Vokietijos valstybė
mis, kurios palaikė Austrijos pusę: jis pri
jungė jas prie Prūsijos. Didesnė žiemių 
valstybių dalis sudarė dabar naują organi
zaciją, vardu Žiemai Vokietijos Konfedera
cija, ir nugalėtoja Prūsija neoficialiai ėmė
si pirmininkauti Vokietijai.

Europa stebėjosi taip greitai ėjusiais 
Įvykiais. Anglija indiferentiškai užsilai
kė, bet Prancūzija nesijautė rami. Napo
leono Įtaka Prancūzijoje mažėjo. Krimo 
karas buvo brangus ir nieko neatsiekė.

Antras skandalas buvo 1863 m., kai 
Prancūzų armija bandė primesti Meksiko 
gyventojams imperatorių, Austrijos didi 
kunigaikšti Maksimilianą; visa tai užsibai
gė nelaimingai tuoj po to, kai Žiemių Ame
rikoje užsibaigė Civilinis Karas. Vašing
tono valdžia privertė Prancūzus atšaukti 
savo kariumenę ir tuo budu davė Meksiko- 
nams progą išvyti iš krašto priešus ir nu
šauti imperatorių.

Reikalinga buvo nupiešti Napoleono 
sostą naujais garbės dažais. Kelerių metų 
laiku Žiemių Vokietijos Konfederacija ga
lėjo būti smarkus Prancūzijos priešinin
kas. Napoleonas nusprendė, kad karas su 
Vokietija gali būti geras jo dinastijai da
lykas. Jis tik jėškojo priežasties, ir varg
šė Spanija, kur buvo nuolatinės revoliuci
jos, davė progą.

(Bus daugiau)

LIAUDIES DAINA
(J. Gogelis.)

Užaugo berželis tėvelio kluone, 
Tėvelio kluone, pakluonėlėj.
Kas šitą berželį pakirs, pakirs, 
Žaliąsias šakeles surinks, surinks? 
Broliukas berželį pakirs, pakirs, 
Sesutė šakeles surinks, surinks.

Tėvelis sūnelį užaugindamas, 
Motutė dukrelę išduodama.
Dar pusės metelių neprabuvo, 
Išgirdau dukrelę apsirgusią.
Dar pusėn girelės neatjojo, 
Užgirdau dukrelę atlydimą.

Eikite, broliukai, kuogreičiausia, 
Klauskite tėvelio kur ją kavosim.
Tai ten kavosim dukrelę
Kur aukštos bažnyčios be bonelių, 
Kur lygus šventoriai be slėnelių, 
Kur siaudžia varpeliai netraukiami, 
Kur groja vargonai neminami.

Siela kenčia,
Širdis verkia, 
Ilgis šviesos, 
Laukia tiesos.
Bet kur yra 
Rami vieta? 
Visur tamsu, 
Nyku, klaiku....
Varpai šaukia — 
čionai laukia
Tavęs šventa 
Rami vieta.
Neklysk toliau,
Gryžt bus sunkiau, 
Dabar sustok 
Ir pagalvok:
Ar verta žengt?
Geriau yr’ vengt
Gyvenimo
Klaikaus kelio.
Bet ką daryt —
Kaip atgal gryžt 
Kad taip tamsu, 
Skurdu, baisu....
Ar žūt ar but,
Reikia bandyt
Kelią taisyt, 
Būvi gerini,
Sielą malšint,
Skausmus mažini.
Kasgi esu
Kad n’iškenčiu ?
Kam laimės trokšt
Ir jos jieškot?
žinot gana'
Kad jos nėra.
Tilsta varpai,
Nyksta aidai,
Rimsta jausmai, 
Mažta skausmai.
žengiu keliu;
Aplink šviesu, 
Tyku, ramu, 
Vėl malonu.

Petronėlė M.

PAVARDĖ KALTA
Pilietis: — Kiek kaštuoja pa

vardės pakeitimas?
Pasų Išdavėjas: — Penki li

tai.
— Tai aš noriu pakeisti.
•— Kodėl jums nepatinka pa

vardė ?
Nusibodo, bjaurybė! Jau šeš

tą kartą mano pavardė baudžia
ma už girtuokliavimą.

MALKŲ SANDĖLYJE
— Kiek kainuoja pas jus 

sieksnis malku?
— Kokį sieksni imsite: di

desnį ar mažesnį? Publikos pa
togumui turime įvairių.

— Ar tos malkos sausos?
— Kaip parakas!
— O kodėl jos ugnyje taip 

šnypščia ?
— Gerbiamoji, jeigu jus pa

sodintume į ugnį tai ne taip 
šnypštumet.

ASILO AUSIS
Karfą du jaunikaičiai suėjo 

pas vieną merginą, del kurios 
jiedu varžėsi. Vienas iš jų tu
rėjo dideles ausis. Jaunikis su 
mažesnėm ausim norėdamas pa
šiepti savo konkurentą, sako 
merginai:

— Žinai, tamista, visgi ne
gražiai atrodo jeigu žmogus tu
ri dideles ausis, kaip asilo.

— Bet dar negražiau atrodo 
jeigu asilas turi žmogaus ausis, 
— atkirto antrasis.

ŽODIS I VARGUOLIUS
Vargsta, kenčia žmogus silpnas, 
Jį valdovai spaudžia, 
Jie varguoliu kerpa vilnas, 
O varguolis snaudžia.

Kelkis, broli, pažiūrėki 
Kas su tavim dedas, 
Savo būvį kėravoki, 
Nes užpult gal badas.

Eik į lauką, knisk, ark žemę, 
šauk į darbą brolius, 
Svaiguliu kurie aptemę 
Budinki artojus;
Budinki artojus.

Proto pančius atliuosuokiiu, 
Laisvais taps ir kūnai.
Vilnas kirpti nesiduokim, 
Mes esam galiūnai!

A. K. B.
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RODYKLĖ No. 91
Naminiai Pasigclblėjimai

Užlaikymui suede čeverykų geroj 
formoj ir kad neišlėptų, reikia juos 
nuvalyti su kietu šepečiu kožną sykį 
nusiavimo.

Kuomet ant grindų nusilieja taukų 
užpilk ant jų šalto vandens kad su
šaltų ir nesusigertų j medį.

Prašalinimui vandens plotinų nuo 
lininių užtiesalų, sušlalpink visą tų 
šmotą ir suprosyk sausą arba drėg
ną.

Kuomet mazgoji vilnonius, niekad 
jų nutrink. Juos reikia išspausti iš
ėmimui visų putų ir paskui perplauti 
šaltam vandenyj.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

ELTON, WIS.
Geros Progos* Įsigyti l'kes-Farmas.

Čia yra gera žemė norintiems gy
venti ant ūkių (formųj. Yra viso
kių vietų, gražių ir brangių, mažų ir 
pigių, pradedant nuo 20 akrų ir to
liau, ir visos yra pradėtos gyventi.

Čia žmonės paeina daugiausia iš 
Kentucky valstijos. Kol miškų buvo 
jie gyveno, miškai baigiasi ir jų gy
venimas baigiasi, apleidžia.

Aš norėčiau Lietuvių kaimynų. 
Teisingai sakau kad yra gerų ūkių 
ant kiek aš suprantu.

Jeigu rastųsi norinčių čia atvykti 
kreipkitės laišku, aprašysiu kaip čia 
yra.

VINCENT DALNIS
P. O. Box 16,_____Eit on, Wis.

Epai duodu Lietuviškus Balandžius 
labai pigiai. Neturiu vietos laikyt. 
Rašykit laiškus su užklausimu 

j. W. RAMOŠKA
926 Lane Strėle Akron, O.

RODYKLĖ No. 92
Daug yra ekonomiškiau ir malo

niau imti i kūną reikalingus mine
ralus ir vitaminus kaip juos randa
me vaisiuose ir daržovėse negu iš 
bonkų ir formose pilių. Rengantis 
maistui receptus, peržiurėkit tuos 
kurie turi daugiausia maistingumo ir 
jie priduos jūsų šeimynai daugiau 
sveikatos. Sekantis receptas yra la
bai sveikas ir tą valgi turėtumėt ga- 
niint mažiausia sykį j savaite.

Lima Beans (Pupų) Zupė

% puoduko džiovintų lima beans
1 puodukas evaporated pieno
2 riekės morkų
3 puodukai šalto vandenio
1 riekė svogūno
1 šaukštukas druskos

šauktšuko pipirų grudų
2 šakutės petruškų
Vj šaukštuko Worcestershire soso
4 lašai Tabasco soso
Numazgok ir pamerk pupas kele

tui valandų pusėj viršniinėto vande
nio. Dadėk likusį vandenį ir virk 
palengva iki suminkštės. Tas reika
lauja 45 minutas. Po virimo 20 mi
liutų. dadėk morkas, svogūną, Pet
raškas, ir pipirus. Kai suminkštės, 
pertrink per sietą. Nuosunkų turi 
būti pusantro puoduko. Jeigu nėra 
tai dadėk vandenio kad išeitų tiek. 
Dadėk užvirintą evaporated pieną ir 
uždarą ir tuoj duok i stalą.

Virtuvės Patarimai
Pirm naudojimo lemony sudėk į 

pečių sušildymui ir sukočiok ranko
se iki suminkštės. Gausi ne tik du
syk tiek sulčių, bet ir skonis bus go
resnis negu šalto lemono.

Valant agato indus negramdyk 
nuo kraštų viralą, nes tas suraižys. 
Pamerk indą į karštą vandenį ir jei
gu reikalas užvirink vandeni.

Alyvų aliejus nereikia laikyti ant 
ledo. Sušaldyti aliojai negalima 
naudoti salotų uždarui.

Grožės Patarimai
Pasirinkimas ir naudojimas muilo 

yra labai svargu užlaikymui odos 
gerame, sveikame ir gręžiamo sto
vyje. . Muilai daromi kieti ir minkš
ti pagal to kaip jie bus naudojami. 
Pigus muilai paprastai daromi iš at
matų tauku ir paskui nukvepinti 
pašalinimui pigių tauku kvapo. Jei 
naudoji pigų, muilą patirsi kad nuo 
jo oda peršti. Kūno mazgojimui 
’’cikia naudoti minkštą muilą. Yra 
krautuvėse daug įvairių muilų ir 
kožnas tinka abelnam naudojimui. 
Reikia pirkti tik geriausius muilus 
—tokius ką išdirba geri, pasilikėti- 
ni išdirbūja.

Ypa tiška Sveikata
Vanduo yra vienas iš svarbiausių 

dalykų kuris duoda žmogui sveikatą. 
Žmogaus kūnas susideda iš 70 nuoš. 
svorio vandens. Reikia per dieną su
naudoti apiė šešis stiklus vandenio 
įvairiuose pavidaluose. Tas nereiš
kia kad reikia gerti tik tyrą vandenį, 
gali būti kava, arbata, sodos, etc. 
Jau taip yra fiziškai nustatyta kad 
skystimai išeina iš kūno pirmiau ne
gu tirščiai. Geriausia gert vandenį 
iš pat ryto ir einant gulti. Daktarai 
pataria kad geriausia gert šalto van
denio stiklas kaip tik atsikeli ir tiek 
pat išgerti einant gulti šilto vande
nio. Tas padės užlaikyti sistemą 
geroje švarioje padėtyje.

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

,mui pudingų, zupiv. p v ragu, etc. j šias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudoki t Borden’s Evapora- i arba grietinės.

Jums Reikia Pieno 
Virtuvėje Kasdien

Taigi kodėl nevartoti Borden’s Evaporated Pieną. 
Jis yra riebiausia, iš tyro ūkio pieno iš kurio di
duma vandens ištraukta ir smetona palikta. Jis 
visada yra šviežias ir visada tyras.

šalip to jis yra patogiausias ir ekonomingiausias 
iš visu pieno formą visimo ir kepinio tikslams, ir 
skoniu yra lygus geriausiam šviežiam pienui. Vi
sada galit laikyt jo tolesniam reikalui savo ledi
nėj šėpoj. Jis niekad nesigadina.

Bandyk bile valgią receptą kuris jums patinka su 
juo. Borden’s Evaporated Pienas atsako visiems 
tikslams kur receptas reikalauja pieno.

Nors itisu greserninkas moka brangiau už Bor
den’s jis parduos ji jums ta pačia kaina kaip ki
tus, nes jis žino ką reiškia užganėdintas pirkėjas.

ATMINK

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

DYKAI

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia minus naujus recep
tus su Borden’s Evapora
ted Pienu. Jeigu jus norit 
žinoti kaip pasidaryt tuos 
įvairius creep tus su Bor
den’s, išpildykit kuponą pa- 
žymedamos kokių receptų 
jums reikia, ir pasiuskit 
mums.
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Two problems the' women 
didn’t have fifteen years ::go 
wore cigarette stains on tneir 
fingers and chapped knees.

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

Observant Georire Baltruko- < 
nis says: “A bow-legged girl 
may be healthy but she's al
ways in bad shape.

----- o-----
Wife (just returned from 

movies) — “The picture was 
wonderful; all about a young 
couple who were macarooned 
on a desert island with nothing I 
io eat.” J

Hubby — "Why didn’t they 
eat the macaroons'.'”'

he can pay the alimony to 
which the young lady has been i 
.accustomed. i

----- o-----
WEARING THE GREEN

It is the seventeenth ol’Maich’
Ant Patrick clean and neat !

Has stuck a shamrock in his 
coat

To promenade the street.
He waves old Erin’s flag 

adorned
\v ith harp of golden sheen.

For Patrick is a happy man
\\ hen wearing on the green.

I 1 have a roll—a crisp new roll
i Of bank notes in my vest.
They are the vivid emerald tini

The spendrift likes the best.
A carmine hue this very night

I mean to paint the scene.
For this is pay-day, and 1. too.

Am wearing of the green.
----- o-----

Ristikai Kurie Dalyvaus Imtynėse KOVO 9 d. Lietuvių Svetainei

----- o------
One of the mosi plausible- 

reasons the world is not coming 
to an end is that it’s round.

----- o-----
She: If ever 1 marry, it will 

be a man whose income has at 
least four ciphers in it.

He: That’s good, dear. My 
income is all ciphers—as many 
as you like.

----- o-----

Some folks seem to think 
money should be used for every 
purpose but paying debts.

----- o------
She (panting) — Some day 

I’ll find my ideal, a mar. who 
won’t try to take advantage of 
me.”

He — “Yeah, but the tomb
-stone will probably be too 
■ heavy to lift.”

Karolis Požėla

Chris Jordan imasi su vienu savo priešų.

IMTYNĖS KOKIŲ BAR 
NEMATĖT!

Bus Tris Poros Pirmos 
Klesos Sistikų

Ateinanti utarninką, ko
vo 9 d., Clevelando Lietu 
viai sportininkai matys ne
paprastas imtynes Karolio J

prošepanas, su kuriuo musų 
vietiniam čampionui Krun- 
kaičiui reiks gerai papra- 
kaituot. Sprts.

Į Požėlos su Graiku iš Kosto-į Įį

VIETINĖS ŽINIOS
“That blamed dog”, he .arum-j 

bled, “has been scratchin’ at ' 
the door to git in for the lust 
hour, but he run.-' away every' 
time I open it.”

"That ain’t the dog”, she ex
plained ; “that’s the hired man 
writin’ a letter on the kitchen 
table.”

------o-----
A. Žukas notes that the dil

----- o-----

“What’s this?” said the 
school teacher. “The people I 
of Boston are stupid? Why, 
the idea!”

“Well, the book says here 
that Massachusetts is remark- i 
abel for its very dense popula
tion.”

--------o--------

MUSŲ ŽMONELIŲ GY-

-mani geriau kur nuėjus, 
j , traukia sau rugines. Be 
ĮĮirio 14 d. nenusisekė:

vieną saliuną išsigert, bet 
tarpu užbėgo “vanagai”.

ference between a cook and a 
chef is that Hie latter can fix 
things up so you can't tell what 
they are.

----- o-----
The young man getting mar 

fieri these days should be sure

Freddie: “Ma. didn’t the mis- 
i sionary say that the savages 
(didn’t wear any clothes?”

Mother: “Yes, dear.”
Freddie: “Then why did

■ papa put a button in the coi
llection plate?”

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Jus
Galitno, Steve Pappas, kuris yra i 

205 svarų sunkumo ir pasi i 
ryžęs Požėlą paguldyt du-j 
syk i pusę valandos.

šalip šitos poros, dar ri
sis Graikas Jordan su Airiu 
Mike Brady, ir Jonas Krun- 

,kaitis su kitu priešu, bet jau 
ne Lietuviu. Krunkaitis no
ri išbandyt vietinius Lenkus

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

$1 iki $25..

Wet
AstcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gelc-

POŽĖLA SU ZANEVIČIUM
Kovo 2 d. Lietuvių auditori

joj įvyko Požėlos su Z.-mevi- 
čium, sunkiosios vogos ristiku, 

kapt imtynės. Neturime žinių kas;ir ištirt katras turi būti vy-
jose laimėjo, nes laikraštis iš- resnis — Lietuvis ar I.en 

kas Clevelan.de.

inėjo į
tuo

visus kas buvo saliune, ir 
gabeno kalėjimai!, kur jh 
rėjo išbūti 24 ’valandas,

nu- 
tu-

UŽSl- nlaj apie faį.

■mokėjo 820 ir panešė nesmagu-j Nežiūrint į Zanevičiaus didu
mą, 
mėti, 
prieš imtynes.

“Zanevičius yra didesnis 
sunkesnis už mane”, 
žėla. “tai jeigu jis mane ir 
ris man sarmatos nebus, 
jeigu man pasiseks jį pailsti | 
tai Zanevičius lėkęs sakalu tu
rės nutūpti vabalu”.

Tose imtynėse dalykavo Kau
no žydelis Ginsburg, su Vokie- 

kas metai tižiai- šių, Reynolds. “N.’

Bolševikams visada nepatin
ką valdžia kad ir geriausia bu
tų. Ir štai kodėl.

Vienas šeimynos vyras turiu-!mų.
lis du vaikučiu, jauną moterį,) Patarčiau
bet jirastas šeimynos galva, tu-1 ną bęti namie, o einant pasi- 
ri paprotį labai gerti: kai užei-1vaikščiot eiti sykiu su visa šei- 
na jam piktumas tai vaikščioji myna. Velnio Vaikas,
po karčiamas porą savaičių ir -----------------

ėjo pirm negu atėjo praneši-

vyrams šventa die-;
Karolis Požėla rengėsi lai- 

sako pirmesnės žinios

Nepraleiskit šios progos, Įi 
■ c mn+veif niiiViiic imtv.

prageri:: savo pinigėlius. c pas- VASARINĖ; MOKYKLA 
kai prašinėja pažįstamu |>asko- TERIMS
hit. Kai atsibodo pažįstamiems u r. n •' ; Bryn iuawr Colleire pasiūloskolint, žmogelis neturi ka nu- „ , M, , >.nepaprasta proem Clevelando 
gerti, tai sugalvojo kita suma- , -- ■ , ,, •’ " moterims dirbančioms industri-
nymą: žinodamas kad kas tu-l- e 

Ta koiegij
ko vasarine mokyklą ir joti ga- j 
Ii ineiti dvi Clevelando kandi
datės su sekančiomis kvalifika
cijomis :

1. Trijų metų darbe patyri
mas. du metai iš tų 
išdirbta industrijoje.

2. Astuonių skyrių 
(lakta- baigimas.

3. Mokėjimas rašyt 
tyt Angliškai

Tokioms kandidatėms r.pmo- j 
karna mokslo lėšos, kambaris ir

po langą, įlenda sklepan, prisi-

mis girtas.
Jo moteris rodos negaudama 

apsiskundė geram pažįstamam 
daktarui, prašydama pagelbėt

MO-

nes matysit puikias imty
nes. Šiose imtynėse bus du 
Graikai, du Lietuviai, vie- 

>r nas Airis ir turbūt vienas 
sakė Po-1___________ _ -______ -

na 
Bet

Jūsų
Ineigų Tasai

turi būti

S.XRP VIJUS
Chicago,

Pereitą savaitę
nes “dzūko” Bancevičiaiu-

LAIMĖJO
III.
atsibuvo im-

su
K. Sarpalinm. 
liūs, bet tas 
sunkiai davėsi, 
kuomet antrame susikirtime I 
Bancevičius paguldė Sarpalių i j 

110 minutų, užlauždamas koją.
Sarpalius laimėjo pirmą ir 

trečią susikirtimą. Pirmame
. . .. , i paguldė Bancevičiu i 15 minu-Platcsniu informacijų Klaus-!. ‘ . -'- ' ■, . ■ „ , . . . tu, o treciame i u5 minutas.kite pas Clara Gehring, pirmi- ' Rito< da], jr šimkus> kl)ris 

ninke ( lovelancio komiteto at-• i >- d 4. -ory* . paguldė Patersona i 37 minu-stovaujancio Brvn Mawr Vasa- , .. , i
, l„o Mokvkfct 11127 Bellflower ! A ."’J'“*’"“ “j

belu, nes mirsiąs. R{! Jos telcfono numeris yra " ' ’ 10
Išgirdęs tai policistas paėmė Garfield 288.

ir nugabeno jį šaitojon išsimie-| ---------
goti, o jo pasekėjai bolševike-1 Pereitą ketvergą Clevelandv 
liai ’tai patyrę barasi kad neti- lankėsi atsistatydinęs 
kns valdžia, nekaltą žmogų su-■ tarnybos Pulk. Mitchell, 
areštavo. pakėlė skandalą del

Dar apie viena smarkų kriau-,,Shenandoah žuvimo. Jis paša-I Airišmonas ir todėl Airiai iki 
čių, kuris gyvena ant krašto • kojo jog Clevelar.das stovi pa- šiolei jj taip garbino. Dabar i
Wade Park. Jis nors turi gra- vojuje atakų iš oro. sako, visi Jack Sharkey viešai per Anglų!
žiu šeimyna ir gražia moterėlę, budinkai but suardyti i valandą spaudą paskelbė kad jis yra ti-

ibet nenori su šeimyna užsiim- laiko jeigu priešai užpultu su kras Lietuvis ir nepaeina iš ža
lti, vaikščioja vienas, nes vie-'orlaiviais. 'liukų veislės. ‘K.” I

Kai girtuoklis parėjo namon 
moteris pasiuntė ji pas < 
ra. Jis manydamas kad 
receptu degtinėlei tuoj nuėjo, 
bet jam nenusisekė, daktaras 
ii priėmęs įleido po skūra me
dicinų kad išsimiegotų ir liepė 
eit namon. Bet jam kaip susi
kirto medicina su vynu po skū
ra jis manė kad reiks mirti, tai 
išbėgęs gatvėn ėmė rėkti, ir įsi-

mokvklos

ir skai

laimėjimas jam 
Visi stebėjosi 

antrame

SU^ĮJ ineigų taksai gal nebus to- 
J kia našta jums kaip buvo kele
tas metų atgal.

Bet, kokie jūsų taksai nebūty, jų 
kas ketvirtdalis metų mokėjimas 
gali būti patogiai aprūpinta 
nosiniais padėjimais pinigų 
pymui tam tikslui.

nt ri
tau-

ban-Pafirsit kad dėjimas pinigų i 
ką yra naudingu ir kitokiems tak
sams, ir apdraudos apmokėjimui, 
niortgečiam ir kitokioms obligaci
joms kokios tik jus rūpina.

LIETUVIS KUMŠTININKAS
Apie Bostoną veikia kumšti- 

iš karo ninkas Jack Sharkey (šarkių- 
kuri.-, Inas). Ikišiol Airiai manė jog 

zepelino, tas garsus kumštininkas yra

IncorporafeA 1849

(Sacietg for'faotags
tn the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

. Dek taupymus i taupymų banką >

The Prisoner Is a Victim of His Own Impulses and the Squire’s Too RICHARD I LOUIS EISENBERG I
Į MALIAVOS GELEŽIES 1 
Į IR ELEKTROS Daikte =
■ • 
: PEČIAI IR LANGAM STIKLAI :
: Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda š 
: ir Taiso Pečius-Furnasus :
Į Randolph 5977

1169-73 EAST 79th ST. ę

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
I baigęs Teisių Mokyklą Cumber- 
l land Universitete, darbuojas su 
) Teisių Ofisu advokato

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

Clevelan.de


DIRVA

.. ............................................................................. IHlllil»lillllimilllllllllili»ilHį| SKANDALINGOS VESTUVĖS

IPO LIETUVĄ
Į pasidairius

Šiauliai. — Naujų melu va-1 
kare Šiaulių senojoj bažnyčioj, 
laike jaunavedžių šliabo Įvyko 
didelis skandalas. Atvažiavus 
p-lei St. B. su K. Į bažnyčią su
sižieduoti, jaunosios motina ne
norėjo leisti jiems susituokti, 
nes jos duktė prieš tai pabėgusį 
iš namų prie savo sužieduoti-■ 
nio, kuris esąs nuolatinis sve-| 
čias traktieriaus “Kaipėda’

Motina bažnyčioj pakele 
kšmą ir norėjo jaunuosius 
ti, bot kitiems sulaikius, ji

Dabar visi savo vietose: vie
ni ligoninėj, kiti kalėjime, o 
kiti namie laukia teismo. “L.”

EKSTRA PASIŪLY
MAS VELYKOMS! 1926 KALENDORIAI 1926

7<iiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiii!-'!in'iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiiiiii!>iir :
Užmušė ir Paskandino Tėvą Į

Sausio 19 d. Birbilų kaime1 
(Veliuonos vai.) dingo kaž kur 
Kazys Mockus. Jo sūnūs Anta
nas su savo žmona, pas kuriuo
du senis gyveno, sakė kad tėvas 
kažin kur išėjęs ir negryžęs.

Praslinko pora savaičių ir vis 
apie jį nieko nebuvo girejėti. Gi
minės pradėję nerimauti ir 
kreipėsi Į policiją, i 
ėmėsi darbo ir susekė ka K. metų duktė Ona. 
Mockų užmušė jo sūnūs Auta-.Skuovagalių kaimo 17 m. vai- taip pat verkė, klykė, 
nas su savo žmona ir paslėpė 
kluone. Pąslrtii, norėdami visai 
pasieti užmušimo pėdsakus, at
vežė lavoną ties Vilkija 
skandino Nemunan.

Visa ši byla perduota 
bes gynėjui.

NUŠOVĖ MERGAITĘ
Netoliese Simno yra Prygos 

dvaras. Šiame dvare gyvena, 
našlė T. su savo “įgarsėjusia” 
duktere, pas kurią lankosi apie- 
linkių ištvirkėliai ir per ištisas 
naktis “baliavodami ir taucia- 
vodami“ kelia Įvairių įvairiau-. . -------- ------
sias peštynes. ikšdama savo protestą parvirtus

unauu U | Sausio 30 d. vakare čia buvo ant žemės ėmė rėkti kiek tik 
Ši tuojau nušauta naujakurio Dimšos 13;balso turėjo; prie motinos pri-

Ją nušovęs sidėjo jaunesnėj! duktė, kuri 
Jaunoji 

kėzas. Matyt kad Skuovagalių labai verkė, bet šliubavo. i ne- 
vaikėzai jau išanksto ruošėsi, atsižvelgdama į motinos viso- 
nes eidami į ‘pagarsėjusią’ vie- kius rėksmus, 
tą turėjo su savimi šaujama 
ginklą, kuriuo ir buvo nušauta1 
Ona Dimšaitč. “L.” i

ir pa-

valuty-
“L.’x

Nušovė žmoną
Sausio 30 d. Dėdinų kaime 

t nu- 
medžioklinio šautuvo 

Priežastis — šei-

LENKAS VALDININKAS k
Kaunas. — Kas lankosi vai- (Plokščių v.) Naujokaitis 

štybinio degtinės --monopolio šovė iš 
sandėlyj krinta Į akis keistas]savo žmoną, 
reiškinis: sandėlio vedėjas Paš-j myniniai nesusipratimai. Žmo- 
kevičius nekalba Lietuviškai, na norėjo jį apleisti ir važiuoti 
Darbininkai irgi daugiausia to-i pas gimines, žmogžudis paši
ldo pat plauko parinkti, kiti kad \ slėpė. “L. ’
ir būdami Lietuviais, matyt 
nusižiūrėdami į viršininką taip 
pat lenkėja. Sargas tikras 
Lietuvis (pavarde Šukys) savi 
vaikus moko Lenkiškai.

Keista ir nuostabu kad 
ninkas Įstaigos kurioje 
apie 100 darbininkų ir 
lanko daugybė interesantų, ne 
mokėtų Lietuviškai. ‘‘L.’

DARBININKAI ATPIGO
Vilkavikis. — Metiniu sam

dininku algos žymiai atpigu
sios: tarnui mokama iki 500 li
tų metams, tarnaitėms iki 
litų, tuo tarpu kai pernai

“Š.

tru-
pu!-1 
rei-

N.” i

MUŠTYNĖS
Paežeriai. Sausio 19 

ežeriuos buvo J. K. v 
Kaip jau priprasta, vakare su-j 
sirinko iš visos apielinkės dau-Į 
gybe “kriukininkų” — nekvies-j 
tų svečių vestuvėsna. 
Įsigėrę pradėjo viens su 
bartis ir tuoj ėmė viens 
peiliais “skiepyt”. Bet 
smarkiai susimušė kad

1J

Sumažink
Savo

greitai

skus- 
tikrai

virši- 
dirba 
kuria 

nui buvo mokama iki 650
,, tarnaitei suvirs 500 litų.

! Gauti pasisamdyti nesunku, į 
i'i yra nemaža, siūlosi atėjusių 
i nuo Alytaus ir iš kitur. Kai j j:

i: kurie ūkininkai samdytis dar- 
: bininku nesiskubina, sako turi •
: but dar pigiau, nes ūkis maža | 

duodąs, žinoma, jau beveik’ vi
si išsikūlę, tai apie namus 
tįs apsitrusia, bet pavasari 
s it a i ko daugiau darbo, I 
tenka mokėti daugiau ir džiau
gtis kad tik gauni. “L.”

400

litu

pu- 
i pa
taria

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

$1 iki $25.

Wet 
-Aito-Strop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

F Oh
Henry!

America’s 
L Finest E

Candy I

——• Mail 1 Oc for copy of 
2— new Oh Henry! recipe 
Z3Z book showing SIXTY 
ZZZ new recipes. Write . !
~~ 1 '. Williamson Candy Co.- 
■ ■ —i Chicago. 111. I

to your health. Epsor® 
Salts is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

Rogers Sidabrinis Cuk-Wm.
Indas su Sidabriniais ša-ukštii-

Tikru

Tikras 
raus 
kate, specialiai tik už $3.88.

kaina SG.GO.
Musų tikras Win. Rogers Cukrau.; 

Indas yra vienas iš gražiausiu koki 
kada turėjot, viera 10x8 polius, tel
pa 2% svarų cukraus. Padarytas iš 
pilnos medegos ir garantuojama . 
jog nenušus. Puikiausias navyzdis 
su šaukštukų kabliais ir uždangalu 
su gražiu paukščiu ant viršaus, kaip 
parodo paveikslas. 12 Sidabruotu 
šaukštukų tos pat modegos, jj a ma
tuoti daugeliui metų.

NESIUSK PINIGU: Tik iškirpk 
•ši apgarsinimą, -pridėk 25c stampo- 
mis ir pasiusk mums tuoj (13) 

WABASH MAIL ORDER (O.
2116 Cortez St. Chicago, Ill.

Dept. 105

Į Lietuvos Lietuviai ateina į

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNES 25c.

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

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

-------Reikalaukit “Dirvoje” --------

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stoikus. Skalbiamos mašinos kokių lik 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. , (24)

6401-5 Superior Avenue

kitu j 
kitą 
taip 

vieną
tuojau teko gabenti ligoninėn, 
nes taip peiliu supjaustė ir su
badė jam galvą jog yra rinito 
pavojaus jo gyvybei arba uo
stoj imui kalbos. Kitiems su
pjaustyta rankos, veidai arba 
rubai. Butu dar smarkiau su- 
sipjaųstę, tik dėka sugaburnui 
policininko D. K. viskas sulai
kyta.

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

SENIS PRIE JAUNŲJŲ
Į Butliaičiai (Kuršėnų v.). — 
; Butkaičių kaime gyvena gana, 
i pasiturintis ūkininkas Jurgis 
ĮIGclžinis, apie 60 metų amžiaus. 
Į Su savo žmona visai nesugyve- 
Į na — mušasi. Jis turįs prisi- 
; viliojęs J. G., merginą 25 n atų
i amžiaus, kuriai užraše 10,00(1 
į litų, bent kiek vėliau mano jai 
Į: užrašyti visą ūkį, o žmonai iš 
Į savo dalies nieko neskiria.
ii “g. n,”

LISTERINE 
.THROAT 
į TABLETS I

eAlcdc by
■r ?harmacal Co., Saint Louis, U, S.Ą-

SALTS COMPOUND IN

TABLETS
/if year drugfriet, 25c

The Knight Laboratories, Clucati*

kaklu.

kiliams.
T. AD. RICHTER & CO 

Berry & South 5th Sts, 
Brooklyn, N, Y.

valyti; 
sriubų,

Joks kitas 
neparsiduoda 
žema kaina, 

o katilas ir

tvirto sto
ro vario su
5 colių vie
no v a r i o

nū-
su- 

Ran- 
nenu-

W SCREW 

brass'
I 5..Gallon__ $ 6.501 ji

l|i 7_________8.85
J 10________ 11.90 M

Į 15_________14.20 (į
■ 20.________ ,8-5°d

25________  22.50 į Į
30________ 27.50'!

DR. 5MEDLEY, bi’LClALiSTAS
Eikite p’«« tikrą Specialistą

•m prie 'kokią ąciiilavintų daktarų. Tik 
ras Speei luistas arba profesorius ne 
siklausinėi kokia liga sergi ir kn: 
skauda Jisai pate tą jums pasakys 
po išegzaminavinio. Daugybė dakta 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Eakt» 
riologiškas egnaniinavimas kraujo ati 
dengs mnn tikrą jusij ligos priožast 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugTyž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė Jeigu turite nusilpnėjualTO 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijim* 

Hiraujo, tunte Išbertus veidus, pliekus ant viso kūno ir bumos, žiu 
tdas užsisenėjusiaa kojose — negaišinliit ilgiau laiko ir nenikve 
kit pinigo, tuojau ateiki! pss mane, c aš po ištyrinėjimo tikrai p» 
sakysiu ar jūsų liga vra iau neišgvdoma. ir tą padarysiu sąžinm 

ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi-

DIRBTUVĖS KAINOS
— NAUJO MODELIO KATILAS —

Catalogue O
FREE

kosi
d e g:
šus nusike
lia be var
go. Saugus 
p ra k t iškas

dalykas tam reikalui 
tekios rūšies ir tokia 
Jis yra žemo spaudine 
pastciirizuotojas. Ideali,.

-'ieko geręsnio ai
Laikys visą ainžj ir pilnai.

Kainos paduota perkant
■ , z l'O’jiąis. Siųskit money or- 

<lcrį arba čeki. Pristatymas greitis, 
tvirtose dėžėse. Tik toki katilą už- 
s i moka turėti.

HOME. MAM ;.-.\(TVltl\(; (•(>.
Dept. Il-’id till E, South Water St.

Neleiskite
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

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

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

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clcvelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
J-OTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
ve.-,tuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitu traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

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

gai Greitas 
siems.

DR.
10106 Euclid

SMEDLEY, SPECIALISTAS 
Av. Kampas E. li)5tli St. 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 

□fits, vaiundau. Nuo 10 ryte iki 4 — nu» 6 
nuo 10 Hd 1

Glevelaud
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| THE R W. ZIMMERMAN CO.. |
Generalisin' nerkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 

į tojai bankinis; šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa š 
j kuo j am, išleidžia:” ir sukraunam. |

3400 St. Clair Avenue Cleveland Ohi« E
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| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZ AMIN AVIMAS UŽ $1.00 | 
3: Alano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose —
— Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 “ 
~ metu patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų =
— davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
~ ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių. Elektriškais aparatais, =

Quartz Ultra-Violet šviesa. Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą kliniškų diagnozę arba nu- — 

E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. =
~ “Mano Darbe Nėra Spejinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
S nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojinio kraujo ir be pei- = 
= llo, be pinu tymų ir he jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
2 Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubeginio. ” 
“ Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
S Vilties, Ateikit Pas Mane“. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
~ rie yra r limo geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
S daryt ir jams. Per praeitus penkiolika melų aš leidau serumus = 
E tiesio'.'- į Kraujo Srovę, taipgi l’rof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
~ tus Gl'C ir 91 i- =
S Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
" domu aš išgydys**' j**s trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
“ 'šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo paccntus. E 
~ Yra inoti rišlios slaugės pasitarnavimui. E

----- Mes Kalbame Lietuviškai  H 

f Dr. BAILEY, Specialistas |
Š 1104 Prospect Avenue
S ANTRAS ALKSTĄS :: PROSPECT BUILDING Š
H (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) s
•*: Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedcliomia 10 ryte iki 1. E 
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D i R V A

SPORTAS 1 Charles Leppanen, Finas, kuris 
i imsis su Stanislaus Zbyszko.

Kas CjeveĮande-Apielinkese j
6820 Superior Ave. Atdara vakarais. Pel. Randolph ' 476Atdara vakarais

MATYSIT DIDŽIAUSI RISTI- 
K \ KOKI KADA MATĖT
Kurie skaitys “Dirvą” ket

verge vakaro, kovo 4 d., tėmy-
x7<= -/ y----—

Daugiau vietinių.
nių ir paveikslų rasit 
6-to puslapio.

P u iki ausias Stab tikiu 
Vakaras

“Jeigu ne su pagalba piktų 
dvasių, tai kaip jis gali padaryt 
tokius visokius dalykus’.’” — 
sako Lietuviai žiūrėdami į Prof. 
J. Cekanavičiaus ma. 
’ scenoje, visur kur 
vo atsilankęs.

Prof. Cekanavičius. 
CIevelande, ir musų

dabar jau 
kolonijos 

stebuklų mylėtojai galės maty
ti ką niekad neregėjo.

Magikas Cekanavičius yra iŠ 
Lietuvos, ir kaip ir kiti, musų 
profesionalai, atvyko parodyt 
Lietuviams Amerikoje ką gali. 
Kitus matom, patiko, neapsiri
kom, neapsiriksim matydami ir 
šį svečią-magiką.

Kitose kolonijose jis davė po 
du ir tris vakarus, gaila kad 
čia tik vieną vakarą tesuren- 
gia, nes turi tuoj išvažiuoti.

Jo vaidinimo programai už
ima po suvirs dvi valandas. ,.r 
’ - ištisai visą vakarą, bet pub
lika nejunta kaip laikas praei
na ir tik pasijunta kad viskas 
pabaigta, bet nori daugiau.

Nesivėluokit ateiti, nes pro
gramas prasidės 7:45 c

Įžanga tą vakarą bu 
75c., ir $1.

Magikas 
do publikai 
buklų kaip 
kad parėjęs 
juokint ir 
draugus.

50c.,
Vaikams 25c.

Cekanavičius paro- 
ir daugelį savo ste- 
juos padaryti, taip 
namon gali jau pa- 

palinksmint savo

Pereita subatą lankėsi 
voje” A. K. Bernotas iš 
burgh, Pa. Jis čia važiu 
savo reikalais ir mano apsi, 
vent CIevelande. Jis yra. S 
darietis veikėjas.

“Dir-

PROF. J. CEKAN tVIčIUS LAIKE VAIDINIMO SCENOJE Kctvergo vakare, nuo 8 vai., 
miesto auditorijoj įvyksta ris- 
tynės, kurias rengia promote
rs Charles Marotta.

Jis išstato svarbius ristikus.
Vienas iš tų bus Hans Stein

ke, kuris imsis su Rusų Ivan 
Poddubnys

Joe Stecher, pasaulinis sun
kiosios vogos čampionas, ir Ed 
‘Strangler’ Lewis, laikomas pa-1 
vojingiausiu Stecher’o priešu, j 
labai bijo to Vokiečio, Mans 
Steinke.

Kaip matosi nei Stecher nei 
Lewis neturi noro pasirist su 
tuo šešių pėdu ir septynių colių 
smarkuoliu, kuris sveria 275

Į bendrove 
i '.linkai, A

“DIRVOS” NAUJA VALDY- A. Kranauskas,
BA J. šalčius,

Pereitą -penktadienį “Dirvos” G. Brazaitis,
redakcijoj buvo “Dirvos” hen- T. Neura,
drovės metinis susirinkimas iš- P. Muliolis,
rinkimui naujos valdybos ir ap-| B. Karnovski,
kalbėjimui kitu reikalų. A. TTrbšaitis,

Susirinkimą atidarė A. žu- S. Zaborskis.
kas, bendroves pirmininkas, ir
prasidėjo raportai, nąuji nota- Sandaros 18-tos kuopos me-
rimai ir patarimai. nesinis susirinkimas įvyks ko-

Nutarta duoti dovanas kny- vo 9 d. Lietuviu salėje. Visi na-1
vomis už užrašymą nauju pro- riai malonėkit atsilankyti. V.,
numeratoriu.

■;irašė du nauji 
Grigienė ir A.

Steinke Amerikoj tėra metai 
laiko. Per tą laiką jis dasigavo 
į pirmas eiles sunkiųjų ristikų 
ir dabar atkreipė į save domę 
Stecher’o ir Lewis.

Steinke mano sutrint Pod
dubny į kelias minutas, bet šio 
milžiniška spėka bus geras ak
muo tam 
tis.

Kitos 
Zbyszko, 
pionas. ir Charley Leppanen, 
Finas drutuolis, o pirmutinė 
pora bus Renato Gardini. Ita
las smarkuolis, su Tom Draak, 
Holandijoš čampionu.

Tikietai parsiduos ten pat.

Vokiečiui atkast clan

poros bus Stanislaus 
buvęs pasaulinis čam- 

ir Charley 
o

Požėlos Imtynes War- 
rene, Akrone ir pas mus

Buvo pranešta kad K. Požėla 
imsis Warrene kovo 6 d., 
tas nukelta ant pėtnyčios, 
vo 12 d.

Akrone imsis kovo 15 d. 
nedėlį.

CIevelande jo imtynės su
šių Graiku įvyksta kaip buvo 
garsinta, kovo 9 

, Lietuvių
i Lietuva keletą Pus1-* ’ viską.)

bet 
ko-

pa-

ar-

n-

išrinkta: A. Žu-

GAVO

50

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios vestos 
Barbora Zorckienė ........Lt
Antanas Višniauskas .......... 50
Povilas Kuisis .................... 100
Liet. Moterų GI. Kom.......... 100
Petronė Navikienė . . ■ 
Juozas Vaškionis .... 
Katrė Petrikienė .... 
Marė Butrimienė .... 
Juzė Vaitkiutė .........
Jonas Garmus ..........
Marė Bačkienė.........

IŠ COLLINWOOD PADANGĖS prasižengimą, sveikindamasis 
iai dvi Lietu- koridoryje federaliam budinke 

vi'.t šeimynos ir buvo nusio’rkęL11 bandė jspau-
T, , sti jam i sauja $290, bet tas jiis puses narna. Bet neilgai Iru . . , _ ; ,. ,tuoj sugriebė ir atidavė po are- 

kus kilo nesutikimas tarp mo- u , paRt.|) v(;ls po kau. 
terų. viena iš tų moterėlių ves-jcija $7,500 ir laukia teismo už 

;-Ir. mos i unaravai, mylėdama pa
sigirt, kaip dažnai tarp moterė- 

ų atsitinka, 
ažįstarnus pradėjo pasakoti:.;

kad tas namas yra jų vienų. Tai 
sužinojus antroji labai įpyko ir 
irauėjo prikaišiot savo pusinin- 
:ei, o tuomet kilo baisus nesu- 
ikimas. Sunku ir apsakyti 

vargai tų dviejų pusininlcių. ■
Nesikęsdama ravo pusininkes | 

•iena priprašė savo vyro kadi 
itsiskirtų su kitu, ir šiomis die'-j 
iomis atsiliuosavo vieni nuo ki-l 
tų. Viena tų pusįninkiii išsi-' 
reiškė jog jai geriau butų atsi
skirti su šia ašarų pakalne ne- j 
gu sueiti vėl'į pusę’šu kilo kad į 
reikėtų tiek pergyvent.

šio kampelio Lietuviai 
tininkai ruošiasi ateinantį 
ninką į Požėlos imtjnes.

gi rengiasi apsilankyt 
Cekanavičiaus stebuklų 
subatoj.

žinučių Rinkėjas.

čia gyveno gr

terėlės
Magiko 
vakare

“Dirvoje” galima gauti pirk 
Ii Požėlos imtynių tikietus iš 
kalno, 
ir $2.

Parsiduoda po 31. $1.50 
Salėje bus ir po 75c.

Direktoriais
le is, K. S. K
J- ! ubynas. P. Vasiliauskas. A.
Grigienė. O. Karpavičienė. A.
M. Praškevičius. .J. V. Mitchell.

Velykos bus 4 d. ba
landžio. Pasiuskit saviš- vakare,

Litų per “Dirvą”.

d., utarninko 
salėj. (Žiu- 

paveikslus ir

papirkinėjimą.
Kažin ka Lietuvos viršinin- 

vaikščiodama pol'kėljs darytų jeigu jam kas i 
delną įspaustu 2,000 litų....

spor- Į 
utar-

Mo-

Dr.
mėnesinio
nedėlioj, kovo 7 d., paprastoj 
vietoj, nuo 2 vai. po pietų. Na
riai teiksitės dalyvauti. 5 .

V. Kudirkos Draugystės 
susirinkimas įvyks

mo-Clevelando aukštesnėse 
kyklose (high schools), neskai
tant jau pradinių, mokymas 
evoliucijos uždrausta. Mokyk
lų perdėtinis sako jog perpaika 
dasileisti jog tų mokyklų moki
niai iki tiek dasimokinę jog ga
lėtų primti tokią mokslo opini
ja apie žmogaus atsiradimą.

Po to direktoriai išsirinko iš 
savo tarpo valdybą, kuri liko 
sekanti:

Pirmininkas — A. Žukas, 
Vice-pirm. — A Smigels, 
Sekr. — P. Vasiliauskas, 
Izd. — K. S. 
Dabartiniai 

rovės
P.
K.
O.

Nedėlioj, vasario 28 d., 
ros” choras turėjo parengimai 
Grdina salėj. Buvo vaidinama j 
“žioplių Jonas” ir “Apsiriko”.! 
Po perstatymo buvo šokiai. Pu
blikos buvo nedaug.

pa- 
už-

....250

....150

....150

....500

... 230

... 200

Kreipkitės vėl:

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

PARSIDUODA

GERA PROGA

pa
bus

Jeigu esi “butlegeris” ir nori 
papirkti federalius arba polici
jos agentus tai saugokis. Vie
nas Italas areštuotas už tokį

“BURTININKO 
STEBUKAI”

t
 Magijos Profesorius 
J. Cekanavičius, ku
ris visiems Lietu
viams žinomas kaipo 
'Stebuklų Darytojas’* 
norėdamas sa\o bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausių mo- 
nų, kurie galima vei
kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip 

app’.onyfi žmbgaus takia, kortose 
(kazyrėse) arba kazyrę galima 
suplėšyti i mažus šmotelius ir ka

irės šAiotelįai su gyja kaip mag- 
naso traukimu.

Kurie norit kur susirinkimuos 
pridaryti žiūrėtojams baimės i: 
juoko, arba gerai pasipelnyti nu< 
savo draugų, išduodant jiems tas 
paslaptis, rašykite greitai parei
kalaudami Magiko J. Cekanavi 
čiaus Monų Paslaptis ir Magne
tiškas Monų Kazyres, kurias gau 
šit su pilnu paaiškinimu už $2.50

Pinigų nereikia iškalno siųsti 
užmokėsit gavę siuntinį. Iš Lie
tuvos rašydami siųskit pinigus iš 
’ alno, 2 dolariu ir 50 centų.

Pareikalaudami adresuokit:
“DIRVA”

"820 Superior Ave. ( leveland, O.

KETVERGE, KOVO 4 D., 8 vai. v

Dalyvauja žymiausi pasauliniai ristikai
HA NS STEINKE, Vokietis milžmasi : ' L'L 

j i *(Sveria 276 svarus, ankstis 6 pėdos 7 coliai)

su IVAN PODDUBNY, žymiausiu Rusu
RENATO GARDINI, Italas

TOM DRAAK, Holląndu Čąmpionusu

Automobilistams naujas 
lengvinimas: jeigu sustosi 
draustoje vietoje tai rasi auto- 
mokilyje kortelę, už kurią ture- 

policistui užmokėti pabaudą 
ir važiuoti sau. Iki šiolei 

tokį prasižengimą reikėjo ki- 
dieną vykti į teismą.

si
$2 
už

Dirvų- 
šėrininkai yra: 

Vasiliauskas, 
S. Karpavičius. 
Karpavičienė, 
K. Račkauskas.
S. Jokubynas,

Ig. Sakalauskas, 
Peskind, 
Palmer, 
Žukas, 
Lapė, 

V. Mitchell,
M. Praškevičius.
P. Banionis,

J. Brazauskas, 
,1. P. Garmus
H. Husey,

s.
F.

A
J.

Ohio Bel! Telephone kompa
nija turi planą praleisti bėgyje 
sekančiu penkių metų $77,000,- 

ir
veikimo. 
$19,000,- 
ir Ohio

Karpavičius.
bend- 000 įvairiems' pagerinimam: 

padidinimams savo 
1926 metais ji praelis 
000 aplink Clevelandą 
valstijoj.

Pavieniai vyrai kurie uždirba 
per metus $1.500 arba daugiau 
turės mokėti taksus už 1925 m.

.. KODĖL JUŠKA NESIRITO SU 
LUNDINU BOSTONE

Kelios savaitės atgal buvo 
paskelbta jog Juška risis su 
švedu čampionu Alex Lundin, 
vienok nesirito. Daugelis Lie
tuvių teiraujasi kodėl jiedu ne- “Dirvon 
sirito. Dabar teko sužinoti jogi 
nuo ris . 
bet Lundin. Vadinasi. Lundin 
pasibijojo.

Pereitą savaitę musų čampio-| 
nas Juška lengvai paguldė In-i 
dijonų čampioną Montour, o: 
po to ritosi su policmanų čam-1 
pionu Donnell. Tą patį vakarą | Superior 
ritosi pusliotuvis Malkevičius j Redakcijoj.

■ su Charlie Hansen. “K.” j —

Norinti pirkti gerą biznį, 
roj vietoj ir už visai pigiai, 
siskubinkit. nes ši proga 
gera tik trumpą laiką. P
duoda Grosernė ir Bučernė su 
visokiais naujausiais Įtaisymais 
—visais tavorais—su rakandais 
gyvenimui šeimynai, už $1.000. 
o jei kas nori kartu pirkti dar 
ir beveik naują automobilį vis
ką gaus už $1,200. Lysas yra 
ant 8 metu: storas ir 5 kamba
riai gyvenimui; renda už viską 
S55. Priežastis pardavimo — 
apleidžia šią šalį. Kreipkitės 

arba 1182 E. 71 St.

istvniu atsisakė ne Juška , PERS1KELKIT J SAVO NA
MĄ PRALEISTI LINKSMAS

VELYKAS
Aš turiu pardavimui labai 

gerų namų už pigią kainą.
J. J. STAPULIONS 

Avė. “Dirvos”
Rand. 45ę.

STANLEY ZBVSZKO, bu<4igil čampionas
CHARLES LEPPANEN, Finu.su

Tikietai $1.10 ir $2.20. Užkviečiama ir Moterįs

Prakalbos! Prakalbos!
Temoje

“AR GALI GYVIEJI KALBĖTIS SU 
NUMIRUSIAIS?”

Didžioji Kare išskerdė suvirs 20 milijonų žmonių 
karės lauke, o tūkstančiai miršta kasdiena, tai klau
simas kur jie dabar randasi ir ar gali u jais susiži

noti?
Kviečiame visus i šias svarbias prakalbas

Panedėlio vak., KOVO-MARCH 8, pradžia 7:30._
Kalbėtojas iš New Yorko, J. VANAGAS.

Įžanga dovanai—Kolektų nėra.

Nauja Krautuve
Malonu mums yra pranešti Lietuviams jog mes rengiamės atidary- 

. ti naują Krautuvę po numeriu .
15301-07 WATERLOO ROAD

___________ j BARGENAS
Nepaprastos krikštvnos. Kai1 Pasiūlau pardarimui 10 kambarių 

• * Į namą ant 6907 Lawnview avė., tin
ai kriko Į Clevelandą gerb. artis- karną 2 ^eimynoin; turi navioni tra- 

r • • • l’udŽiu J giaz.nu atas J. Bizauskas 11’ aosigyvcno, . muSų kaina labai žema.
| viso pasaulio Lietuviai i 

ISTORIŠKI PAVEIKSLAI RODOMI kad CIevel.mde koks nors 
kaip Jozuvas sulaikė «anlę, kode!
karalius Nebųhadneznras buvo sep-1 buklas turės pasidaryti 
tvnis česus su gyvuliais ir ką tai j .
reiškia. Pradžia nuo 3 vai. po p. I2ne ežero kranto. Iki šiol

Paveikaus aiėkins F.A.L'DiltliS. !kas nepasirodė, bet greitu laiku j lefonąs Lincoln 1001. 
i sulauksim stebuklo. Čižauskas 
I grodamas ant mažų vargonų, 
i pagimdė dusyk didesnius už se-j parsiduoda

Ant 14005 Kinsman Road, Siuvimo, 
nuosius vargonus, ir dabar bus j Prosijinio, Valymo įstaiga, garan- 

.. i tuota $150 gryno pelno. Renda že-.11 krik, ty no.i. kas noie. ma- ma Galima pirkti pigiai. Nėra 
.Telefonuok Fairmount 
Smulkmenoms matvkit ' Zim- 

--------  ” ’ . (10

lentynom; turi pavieni ga- 
jardnš gražiai apaugintas ir 

.................................. ...... . Duokit sa- 
manė v0 pasiulvmn. šaukit Mrs. Humboldt, 

į Pennsylvania 109 J.
ste-

parsidioda
P1 ie | MGsinyi ia daranti cash bizni, garan- 
nje_ ! t nota $700 savaitinių ineigų. neturi 

! kon-*peticijos 4 mylios aplinkui Te- 

Kokiu nors biznio reikalu kreipki
tės prie agento Zimennan, nuo 9 
iki 11 ryte, 5107 Scovill Avė. (12)

KOVO-MARCH 13 DIENĄ
kuriame bus parduodama visokiausi namų Rakandai,
ki Viktrolos ir Rekordai.
Bus duodama dovanelės visiems kas atsineš su savim

Neužmirškit dienos— KOVO-MARCH 13
6019 St. Clair Avenue - ir 15301-07 Waterloo Rd

Orthoponiš-

ŠĮ skelbimą 
D.

JL Gretina & Son

< ty t krikštynas kainuos vienas ILmpeticijos.
£ . j (>356. Smulkmenoms matykit
> dolaris, o kas nore.s būti kūmas erman, Notary, 5907 Seovill Av.

(
turės iškrapštyti iš kišeniaus! parsiduoda

S50. Varpomi Senelis.' Bučerrh’ ir Grosernė, su visais
” • ’.naujais įrankiais ir prekėmis. Sena

----------- biznio vieta. Lietuviais aplink ap- 
IU'TpMIQ A TV A II TOT1 įgyventa. Kaina labai prieinama., AlV.UllUl I Kreipkitės “DIRVON" 6820 Superior

s Sugryžęs iš Italijos daininin-, avej UD
,»ikas Jonas Butėnas rengiasi ap- >B® , *5*

I lankyt Clevelandą apie vidurį
j balandžio mėnesio, ir jam kon- 

įįcertas rengiama balandžio 17 d. 
į į Lietuvių1 salėje.

J. J. Stapulions
Praneša savo vientaučiams jog persikėlė Į 

Naują vietą sp.

REAL ESTATE
INSURANCE (APDRAUDA) 

ant Namų, Rakandų ir Automobilių.
Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei
kalus, kaip tai: padaroma Įgaliaviinai į 
Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per
vedimo L’kių; Siuntimas pinigų i Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.
PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU

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

DURASEVIČIA |
i

? Sanitariškos Lietaus 
į MAUDYNES 25c.

waviWAWaw1wa,.7.,.,.,.va,z.v/a,aw.‘.w.'.v1w.vw,'iW,WiVaw,wawą‘m^1 St. Clair, arti E. 9th St

i 
¥

Popierinei j a Kambairus naujau
sius mados popurėmis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an
trašu: (36)

1386 EAST 65TH STREET j-

V IŠVALYt PAVASARINESO ROSEDALE DRAPANAS DABAR!
i Dru Plooninrr Pfi XLabiausia aptaisyt tas kurios reika- 
] UI J UlUdlIlIlg UUiSlauja naujų pamušalų. Mes turim 
j Rand. 7906 T ekstra numažinę kainas per VASA- 

•a C F PETRAITIS, Prop, i ĖIO ir KOVO mėnesius. Turim po- 
Ą a • ' A -L *Pierinių maišų, sudėsim jūsų aptai-* 6/1)2 Superior Ale., J sytas ir išvalytas drapanas į maišus,

į.fų,»♦♦ kas apsaugos nuo apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

Atdara \-akarais iki 8 vaĮ. .. . j.’


