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202 Kunigai Išvyti iš 
Meksikos

MEKSIKOS VALDŽIA NORI ATSIKRATYT 
SVETIMU KUNIGU SAVO ŠALYJE IR 

DEPORTUOJA ATEIVIUS.

Kosta Rika Saloj Atsitiko Baisi Nelaimė — Trau
kinių Susimušime Žuvo 248 Žmonės.

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Passaic, N. J. — Du šimtai 
streikeriu šilko audėjų numar- 
šavo kovo 13 d. į Paterson:;, su 
vilčia iššaukti į streiką Pater- 
sono šilko audėjus.

Prie vienos šilkų dažymo dir
btuvės apstatyta atkalbinėtojai 
raginanti darbininkus neiti Į 
darbą, streikuoti. Ten dirba ke
liolika tūkstančių darbininkų.

Darbininkai kurie pradėjo 
streiką kelios savaitės atgal, 
atsisakė gryžti i darbą ant pa
siūlymo 10 nuoš. algų daugiau.

Garfielde dvi moteris strei- 
kerės su užliod uotais revolve
riais Suimta už grasinimą ei
nantiems į dirbtuvę darbinin
kams.

New Yorke 200 Passaico 
streikeriu nuvažiavę pardavinė
jo “tags” rinkdami pinigus pa
šalpai streikeriu šeimynų, bet 
34 jų buvo areštuoti ir apkal
tinti netvarkiu užsilaikymu, po 
ko kiti apleido gatves ir vyko 
namon.

Eccles. W. Va. — Angliakn- 
syklos eksplozijoj užmušta 15 
darbininkų; tiek lavonu jau iš
imta. Dar pasigendama ketu
rių darbininkų.

Clevėląndo unijistai r.ialiavo- 
tojai nutarė streikuoti jeigu ne
bus padidinta algos, bet nesu
tiks priimti darbdavių siūlomų 
senų algų. Darbdaviai nori pa
sirašyti su unija kontraktą kad 
maliavotojai dirbtų vėl už tas 
pačias algas. Trįs tūkstančiai 
darbininkų dirbančių prie ma- 
liavojimo namų viduje ir išlau- 
ko pritaria streikui.

Columbus, O. — Du šimtai 
kasyklų operatorių kurie valdo 
350 kasyklų ir užlaiko 12,000 
darbininkų normaliu darbo lai
ku, suvažiuoja Nelsonville mie
stelin aptarti savo kasyklų pa
dėti ir kas butu galima padary
ti dalykų pagerinimui. Jie no
ri apmažinti unijines algas, nes 
kitaip Ohio valstijos anglies in
dustrija turi eiti niekais, nes 
šios pačios valstijos anglies 
naudotojai gabenasi anglį iš ki
tų valstijų, nes ten gauna pi
giau, kadangi jų kasyklos dirba 
su neunijistais darbininkais.
: Daugybė Ohio valstijos ka
syklų stovi, kadangi niekas ne
perka jų anglies. Darbininkai 
sėdi be darbo ilgus laikus.

202 KUNIGAI IŠVYTI 
IŠ MEKSIKOS

Mexico. — Vidaus reikalu de- 
partnientas skelbia jog iki šio
lei, nuo Įvedimo naujos konsti
tucijos. iš Meksikos išvaryta 
202 svetimšaliai kunigai. Dau 
guma jų yra katalikai.

Konstitucija reikalauja kad 
bažnyčių gaivos butų tiktai sa
vo šalies kunigai piliečiai.

Daug dvasiškų tėvelių liktų 
be duonos jeigu Suvienytų Val
stijų valdžia imtų varyti sve
timšalius piemenis i savo tėvy
nę.

UŽMUŠTA 248 ŽM.
San Jose. Kosta Rika. — Ko

vo 14 d. gelžkelio nelaimėj už
mušta 218 žmonės ir 93 sužeis
ta. Traukiniam susimušus ant 
aukšto gelžkelio tilto, trįs va 
genai pilni žmonių nukrito i 
upe iš '90 pėdų aukščio, kiti va
gonai pasikorė nuo tilto tokioj 
aukštumoj.

San Jose mieste pritruko gra
bų, nes niekas niekad nelaukė 
tiek daug mirčių ant sykio.

Nesutarimas Genevoj
Geneva. —Tautų Sąjungo.-; 

posėdis pertraukta ir Vokie
tijos nesusitaikymo įstojimo 
į sąjungą klausimu. Kitas 
posėdis bus rudenį.
Geneva. — Tautų Sąjungos 

Tarybos posėdžiuose, kurie čia 
tęsiasi jau antra savaitė, apsi
reiškė griežti nesusipratimai, 
kurie net grę.sė suardyti sutar
tis padarytas Lokarnoj.

Vokietija, kuri šiuo laiku tu
rėjo įstoti į Tautų Sąjunga, rei
kalavo kad sąjungos taryboje 
negautų nuolatinės vietos Len ■ 
kija, ir del tų ginčų Vokietija 
visai buvo atsisakius dalyvauti 
tarybose.

Švedijos delegatas laikėsi to 
jog į sąjungos tarybą negali 
daugiau būti priimta jokia kita 
valstybė kaip tik Vokietija, o 
tuo tarpu Brazilija ir Ispanija 
reikalauja sau nuolatinių vietų 
taryboje.

Po. ilgų kalbu Briand, Fran- 
euzijos premjeras, sutaikė da
lykus taip kad ir Lenkija galė
tų ineiti į tarybą Vokietijai pa
tinkamu budu, Bet Brazilija iš 
savo pusės pareiškė jog ji bal
suos prieš įleidimą Vokietijos į 
tarybą jeigu Bralizijai nebus 
duota taryboj vieta.

VYRAS PRISIPAŽI
NO NUŽUDĘS SA

VO MOTERĮ
Troy. Ohio. — Po trijų savai

čių jieškojimo žmogžudžio ku
ris nužudė šio miesto gyvento
ją, jauną moterį Frances Dra
ke Nesbitt, pagaliau jos vyras 
neišlaikė sąžinės graužimo ir 
pasisakė detektivui jog jis sa
vo moterį nužudė po visos nak
ties barnių su ja.

Jiedu parvažiavo ketvergo 
vakare, vasario 18 d., ir visą 
vakarą barėsi, po to nuėjo gul
ti, ir ryte sukilę vėl barėsi ir 
pagaliaus susipešė, po ko vyras 
smoge jai kokiu sunkiu daiktu 
per galvą ir užmušė. Negyvą 
užnešė į maudynę ir ten pali
ko, išvažiavo sau į darbą kaip 
nieko nebuvę.

Vakare gryže.s pašaukė poli
ciją kaip buk radęs savo mote
rį nužudytą.

Nors tuojau jam jokios kal
tės nemesta, bet valdžia ėmėsi 
gudrybės. Po moteries palai
dojimo pats vyras pasiryžo su 
detektivais jieškoti žmogžu
džio. Prie ,io pristatyta gudrus | 
detektivas iš Cincinnat i, kuris j 
ant tyčiomis padirbti] gandų■ 
apie šian ar ten atsiradimą nu-, 
žiūrėtos vpatos važiavo auto
mobiliu suimti.

Kelionėse detektivas jį tyri
nėjo ir daug ko išsikalbėjo. Pa
galiau kovo 12 d. Nesbitt neda- 
laikė ir pasakė kad jis pačią 
nužudė perimtas įtūžimo, nes ji 
buvo viršesnė jų namuose ir už 
mažiausi dalyką jį bardavo, kri
tikuodavo ir uidavo.

Jiedu buvo vedę 13 mėnesiui 
atgal, dar apie 25 m. amžiaus, 
baigę universiteto mokslą ir sy
kiu augo. Dabar jie buvo vie
nos kompanijos agentai; jai ge
riau sekėsi prieiti prie žmonių, 
ir ji bardavo vyrą kam jis toks 
negabus ir nevikrus.

Nesbitt sakė norėjo nusižu
dyti ir išvengti teismo, bet ne
norėjo viską palikti taip kad 
ant visados žmonėms liktų ne
aišku kaip dėjosi: nebuvo jokių! 
ypatų kurios hutų maišėsi jų 
gyvenime ir sukėlę pavydą, 
nors spauda po žmogžudystės 
apie tai spėlioti.

Nesbitto sekiojimą šitokiu 
budu kaip buvo padaryta suma
nė vienas psychiatristas, Dr. 
George H. Reeve, iš Clevelan 
do. Jis ten nuvyko kaipo laik
raščio reporteris, ir tyrinėjo jį 
iki pagaliaus policijai pasiūlė 
imtis jį sekioti ramiu budu, nes 
sakė jo niekaip nebūtų galima 
buvę varu priversti prisipažin
ti prie žmogžudystės; toks bu
vo jo būdas.

Nesbitt bus teisiamas kaipo 
žmogžudis.

NUBAUSTAS UŽ NU- 
SKRIADDIMA MER

GINOS
Mason Mich. — Vienas mili

jonieriaus sunns rastas kaltu 
išgėdinime tūlos merginos, ko
legijos mokinės, ir kelių minė
tų laiku nuteistas visam amžiui 
kalėti. Bet jo gynėjai apeliuos 
į aukščiausį valstijos teismą.

Daug milijonierių išsigelbėjo 
nuo sunkių bausmių, išsigelbės 
ir šis. Tik luina bėda prastam 
žmogeliui kada už ką į teismą 
papuola.

ŠLAPIEJI RENGIASI
1928 METAMS

Washington. — Politikieriai 
kalba kad 1928 metais Suvie
nytų Valstijų prezidento rinki
muose “Slapieji” mano padary
ti dideliu klausimu prohihici- 
jos įstatymo pakeitima.

“Šlapieji” pasiremdami da
bartiniu dalykų stoviu pasitiki 
reikalauti visuomenės stoti i jų1 
pusę ir išrinkti prezidentą ir! 
kongresą toki kuris turės galės | 
padaryti draudimo įstatymo pa
keitimus.

“Sausieji” atsisako matyti tą 
kas dedasi gyventojuose prie 
dabartinio prohibicijos įstaty
mo. ir jeigu kas kalba apie to 
įstatymo blogas pasekmes jie 
^ako kad tai esanti tik “šlapiu- 
ju propaganda”.

Fašistų Teismas už Nu
žudymą Matteotti

Roma. — Miestelyje Chief i 
prasidėjo teismas penkių yaptų 
įtartų nužudyme socialisto sei
mo atstovo Matteotti pusantrų 
metų atgal. Kaltininkais yra 
fašistai, ir ta tragedija labiau 
sudrebino fašistų spėkas Itali
joje negu visi kiti priešingų 
partijų atakai. Grasinta net 
įvėlimu ton žmogžudystėn fa-1 
šistų vado, premjero Mussolini,! 
bet tas aprimo.

Be abejo fašistai išsisuks nuol 
kaltės taip kaip Lietuvoje liko) 
“nekaltas” Purickis, nes mat 
sava valdžia. .. .

j
Berline .Šaudyta Komu

nistų Gąsdinimui
Berlinas. — Vokietijoj refe-' 

rendumu apie- 3.000,000 balsų! 
liko nutarta kad .buvusiam kai-, 
zeriui ir jo šeimynai už paimtus; 
iš jų turtus nereikia duoti jo-Į 
kio atlyginimo. i

Tokiu budu socinlistii-komu- 
nistų sumanymas atnešė jiems 
pageidaujamus vaisius.

Apsidžiaugdami tuo laimeji-! 
mu komunistai surengė demon-1 
straci.ią. Policija norėdama su
laikyti demonstrantus ir išvai-1 
kyli minią pradėjo šaudyti į! 
orą. bet sužeidimų nebuvo.

DZIMDZIŠKA EKS-

Mirė Laikraštininikas 
Scripps

New York. — Savo laive ke
lionėj, Afrikos pakraštyje mirė 
žymus Amerikos laikraštinin
kas Scripps, 71 metų amžiaus, 
leidėjas daugybės laikraščių 
Amerikoje. Pagal jo paties no
ro jo kūnas bus palaidotas ju-i 
rose.

Jo giminė buvo plačiai užsi 
ipianti ląikrąštjninkyst.-,, J'n 
pats pradėjo jaunu būdamas 
laikraštininkystės darbą par
davinėdamas laikraščius Det
roito gatvėse. Jam buvo paža
dėta reporterio vieta jeigu pa
gelbės praplatint tą laikraštį 
(Detroit Evening News), kuris 
pradėjo eiti 1873 m.

1878 m., būdamas 21 metu 
amžiaus, jis sumanė ir uždėjo 
laikrašti Clevelande, dabartini 
Cleveland Press.

Jo organizacija dabar leidžia 
24 dienraščius ir užlaiko dvi vi- 
sapasaulincs žinių agentūras.

Negrąžins Debsui Pilie-!
čio Teisių Kolei kas

Washington. —Soeiab'stų va- 
KURSIJA ' LIETUVONAlovo Dėbso atstovai Washing- Mergina sako kad to vyro pa- tatymą atmesti.

j tone Įieško teisių depart mente 
latgrąžinimo Debsui pilietinių 
teisių atimtų laike karo už ngi- 

Itavimą prieš valdžią. Debsa.s 
buvo nuteistas kalėjimam bet 

Į po poros metų liko paliuosuotas 
i del nesveikatos, bet liko be pi
liečio teisių.

Teisių departmentas reika- 
I lauja kad pats pilietis krein 
(tusi savo teisių jieškodamas. <> 
; Debsas to palinkimo neparodo. I 
' Sekretorius Sargent pasakė 
kad iki žmogus nėra gatavas! 
pareikšti jog jis prisilaikys įs-; 
tatymų valdančių visus pilie
čius, nėra galimybės jam dova
noti.

Pagarsėjusio Dzimdzi-Drim- 
dzi vodevilio dalyvis artistas V. 
Dineika šią vasarą apleidžia 
Ameriką ir gryžta Lietuvon. 
Ta proga pasinaudodamas jis 
ruošia Lietuvių ekskursiją Lie- 
vuvon (per Klaipėdą). Ekskur
sija iš New Yorko išplauks 10 
birželio, North German Lloyd 
linijos didžiausiu laivu Colum
bus. ši ekskursija bus įdomi 
tuomi kad plauks labai geru lai
vu, gražiu laiku pasieks Lie
tuvą, nereikės jokių svetimų 
valstybių vizų, nes ekskursija 
ruošiama per Klaipėdą, ir plau
kti bus linksma, nes ją vado
vaus visuomet mus linksminęs 
Dzimdzių dalyvis artistas V. 
Dineika.

Visas informacijas suteikia 
artistas V. Dineika (366 Broad
way, So. Boston, Mass.) arba 
Lithuanian Sales Corp, (adre
sas tas pats).

Taigi manantieji keliaut Lie
tuvon pasinaudokite šia gera 
proga!

Aukštitinėj Silezijoj įvyko 
! žemės drebėjimas, nuo ko-labai 
j išsigando tos srities gyvento
jai. Viena kasykla Sugriauta ir

I užgriūta 30 darbininkų.

i Highland, III. — Lokomoti- 
jvui nušokus nuo begiu užniiiš- 
i ta inžinierius ir sužeista ketu-l 
iri kiti darbininkai.

likimas taip pat atsako jai už 
skriaudą kaip turėtų atsakyti 
jis pats gyvas būdamas.

Tvanai Kaune, 
18 žuvo

Tvano Nuostoliai Kaune Del Svetimų Šalių Pilie- 
Padaryta Dideli čių Žemės Lietuvoje

Kaunas. — Tvanai Kaune iš- žemės Reformos Įstatymas, 
siliejns Nemuno ir Vilijos van- paskelbtas balandžio 3 d., 1922 
deniins pavirto į katastrofą, m. (Vyriausybės žinių Nr. 83, 
Kovo 16 d. gelžkelio stotis bu- ejĮ. 721). paragrafe penktame 
vo visai apsemta, prigėrė 18 skelbia kad svetimų šalių pi- 
ypatų kada vanduo užplūdo sto- liečiams, kuriems Rusų įstaty
tį. Padaryta daug nuostolių. mai kaipo svetimšaliams išim-

Daugybč gyventojų išbėgiojo ties keliu leisdavo Lietuvoje re 
i aukštesnes dalis ir liko be pa- miestų srityje turėti nuosavy- 
stogės. beje žemės, paliekama teises

Tvanai užliejo ir visas Ne- esamas jų nuosavybėje žemes 
munn pakraščių žemesnes vie- nuo šio įstatymo paskelbimo 
tas, bet kadangi jose nėra na- dienos trijų metų laikotarpiu 
mu, ten niekas nenukentėjo. perleisti Lietuvos piliečiams

Kaunas visada stovėjo tvanų žemdirbiams... Trims metams 
pavojuje kada tik potviniai ap- išėjus, visos aukščiau minėtos 
sireikšdavo. Jokios geros ap- svetimšalių žemės, likusios ne
saugos nuo vandens miestas ne- perleistos, yra valstvbės nu
turi. savinamos bendra šio įstatymo

----------------- tvarka.
šio įstatymo pakeitime, pa

skelbtame rugpjūčio 5 d. 1925 
m. (Vyr. Žiniois 200, eil. 1351), 
pratęsiama terminas iki keto
nu metu. Tuo budu terminas 
pasibaigia balandžio 3 d. 1926 
m.

Is io"Įsi,-‘Ivdio nintyri Had 
jis tebus taikomas Amerikos 
piliečiams, jeigu jie įsigijo že
mės, kaipo svetiinšąliai, specia
liu Rusų valdžios leidimu.

Liet uvos Pasiuntinybė 
Amerikoje.

Vėl Prieš Evoliucijos 
Mokinimą

Jackson, Miss. — Mississippi 
valstijos legislature perleido įs
tatymą ir gubernatorius jį pa
sirašė, draudžiantį toje valsti
joje valdžios mokyklose moky
ti evoliucijos teorijos.

Vienas protestonas kunigas, 
atstovas legislaturoje. įnešė re
zoliuciją reikalaujančią tą įs-

Gaudo Alkoholio Šmu- I 
gelninkus

Dvylikoj didelių miestų Suv.' 
Valstijų valdžia turi apkaltini
mus 165 ypatų, kurios susekta 

■■ -:, i...kcrnl r-’.bąn■
da alkoholio. Tarp įtariamų yra] 
ir žymių valdininkų kurie bū
dami prie tam tikrų vietų galė
jo pagelbėti darbą varyti.

Reikalauja Atlyginimo 
iš Mirusio

Boston, Mass. — Viena mer
gina Sofija Stanioniutė, per 
savo advokatus, padavė teismui 
reikalą vintą 8250,000 atlygini
mo iš turto tūlo vyro. Jono Ja
kimavičiaus, kuris žadėjo ją 
vesti, suvvlė, ir galinus nusi
žudė keletas valandų prieš nu
skirtą apsivedimui laiką.

Mirdamas, vyras parašė raš
telį lokį: “Sofija yra gera mer
gina, aš negeras”.

Nekuric oro žinovai kalba jog 
ateinanti vasara bus šalta.

,.Plauk po Amerikos Vėliava“ 10

Nupiginta ten ir atgal kelione iLIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau
per Bremen ar Cherbourg

D7.IAUGKTTŪS saugumu ir 
patogumais laivu, korius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg- B
štamais parankamais bile laivo !
United States Linijos—laivai ku- I
rie plaukia po Amerikos vėliava. I

Ruoškitės dabar ekskursijai 1Į 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen r

kuri išplauks iš New Yorko Lie- j
pos 7. Važiuosite kartu su savo |
tautiečiais po asmeniška prie- Į
žiūra p. Jono \V. Luth. Vedėjo i
Lietuviu Skyriaus prie United Į
States Linijos •

Del pilnų informacijų apie iš- I
plaukimus United States Linijos Į
laivų—Leviathan, George Wash- E
ington, .America, Republic, Pros- E
ident Roosevelt, President Hard- j
ing—klausk jūsų Agentą ant vie- J
tos. arba šiandie rašykite pas

United States Lines
totel Cleveland Bklg. Cleveland. Ohio



Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusiu rūkytojų. Galite apeiti toli
miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu, koki kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

Padarymui šio vieno cigareto yra sudėta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabako eks

pertų organizacijos. Tiktai geriausias pa
kankamai geras del Camels. Rinktiniausias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai ji sumaišo. Puikiausia cigaretų po- 
piera, pagaminta del jų Francijoje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate į pažinti su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels su bile esančiu cigaretų, nežiūrint 
kainos. Imk Camel.

Iš Lietuvių Gyvenimo, |iliin
PITTSBURGH, PA.

NORTH SIDE ŽINIOS
šiose dienose sudegė Allen 

Patterson kompanijos patentų 
dirbtuvė. Nuostolių padaryta 
■?50,000. Gaisro ar ugnies ki
limas dar galutinai nesužinota, 
tik ugniagesiai spėja kad ug
nis prasidėjus iš cigareto.

Sužeidė Lietuvių Vaiką
Ant kampo Beaver a v. ir Ju

niata st. name trečiame aukšte 
buvo pakilęs gaisras. Ugniage 
šiai pribuvę pastatė ilgas kopė
čias iki trečio augšto lango, bet 
tuo tarpu vėjas smarkiau pa
pūtė ir kopėčias parvertė; ko
pėčios virsdamos pasiekė neto
li stovėjusi .12 metų vaiką ir 
smarkiai sužeidė. Jis dabar 
randasi ligonbutyj ir yra kri
tiškame padėjime. Nežinia ar 
tėvai gaus koki atlyginimą už 
nelaimę iš miesto ar ne.

Apiplėštas
Plėšikai užpuolė Praną Ra- 

gauskį ant kampo Reedsdale ir 
Chateau st. Plėšikai nieko ne
laimėjo, tik žmogeli labai ap
daužė, jis dabar serga ir yra 
po gydytojo užžiura. Jis buvo 
užpultas 1:30 vai. naktį.

Automobiliu Vagystės
Piltsburgc į savaitę laiko 

pavogta 18 automobilių; penki 
tų automobilių surasta, o 13 
dar nerandama. Šią žinią pa
duoda Pittsburgo policija.

S 
Suareštavo Moterį

Šiose dienose liko areštuota 
tūla Valkauskienė už degtinės 
virimą. Policija išvežė visus

Camel 
pataps jūsų ištikimiausiu 

dūmų draugu koki kada nors 
turėjote

D IR. V A .....

ATŠAUKIMAS NE
TEISINGAI PALEI

STU MELŲ

Worcester, Mass- 
Vasario 2 d. Aušrelės kam

baryj buvo dvidešimts devjnių 
Worcesterio Lietuvių draugijų 
susirinkimas, kuris išrinko že
miau pasirašiusia komisiją nu
šviesti faktus neteisingai išdė
stytus Anglų ir Lietuvių spau
doj. primetant Worcesterio Lie
tuviams nebūtas nesąmones, 
kurių keletą išvardinam že
miau :

jis buvo žinomas kaipo vienasI Nuo Redakcijos: Nežinia ko- 
iš organizatorių ir vedėjų Lie- ki tikslą turi ši specialė komi- 
tuvos Atstatymo Bendrovės ir] sija šaukinėti ekstra susirinki- 
Baltic States Banko. Velionis mus Liet. Atstatymo Bendro- 
buvo drapanų siuvyklos savi- ves šėrininkų. Geistina butų 

Įarnkius ir dar nubaudė ją 250 ninkas Brooklyne. Kor. kad kas šėrininkams abelnai
j praneštų apie tai, kurs apsipa- 
Ižinęs su tos komisijos veikimu.

dol. Kaip matosi policija labai' 
neapkenčia naminių bravorėlių j 
ir kiek galėdama stengiasi juos 
įrankius ir dar nubaudė ją 250 
kaip sunku iš peklos smalą iš
semti taip bus sunku iš Pitts
burgo degtinė išnaikinti, nes 
jei vieną bravorėlį uždaro tai į 
io vietą atsiranda keli nauji.

Vėjo Brolis.

BROOKLYN, N. Y.
Bučinsko Laidotuvės

Kovo 11 d., apie 3 vai. po 
pietų, Evergreen kapinėse liko 
palaidotas Mikas Bučinskas (M. 
W. Bush, plačiai žinomas visuo
menės veikėjas, filantropas ir 
dailos rėmėjas.

Į laidotuves susirinko didelė 
minio žmonių ir į kapines lydė 
jo apie 70 automobilių pilnai 
prisėdusių velionio giminių, pa
žįstamų ir draugų, kaip vieti
nių taip ir iš kitų miestų

Ant kapinių, pirm leidžiant 
kūną į duobę, A. B. Strimaitis 
pasakė gražią ir jausmingą kai 
bą, amžinam atsisveikinimui,
po tam velionio kūnas su ar- bendroves raštinėj ir patyrė 
šuoliniu karstu dar tapo įdėtas bendroves stovį. Taigi būtinai 
į vario karstą ir įleistas į duo- alsilankykit į šį susirinkimą iš- 
bę, kur ir likosi užbertas žc- girsi i komisijos raportą. Ir 
molėm visų Brooklyn iečių my- bus pastatyta du klausimai, iv 
limas ir apgailaujamas tautie- kurių vieno likimas priklausys
tis.

Velionis buvo dar sulygina
mai jauno amžiaus, nes tik 54 
metų. Paliko dideliame nuliū
dime savo moterį Elzbietą, .dvi 
dukteris ir sūnų..

Plačios Amerikos Lietuviams

Mirė M. Bučinskas
New York. — Su didžiu šir

dyje skausmu pranešu skaity
tojams šio laikraščio apie mirtį 
p. M. W. Bush (Miko Bučins
ko), kuris buvo plačiai žinomas 
Lietuvių visuomenei.

Velionis Bush buvo gimęs 
1872 m. Gudupių kaime, Dauk
šių parapijoj, Mariampolės ap
skrity j. Mirė kovo 8 d., palai
dotas kovo 11 d.

Velionio draugas.
A. B. Strimaitis.

NEWARK, N. J.

šaukiama Bendrovės šėrininkų 
Susirinkimas

Lietuvos Atstatymo Bendro
ves šėrininkų ekstra susirinki
mas įvyks nekėlioj, kovo 21 d., 
nuo 2 vai. po pietų, 180-2 New 
York avė.

New Yorko ir New Jersey 
apielinkės šėrininkų išrinkta 
komisija, su gabiausiu advoka
tu, vasario 23 d. lankėsi L. A.

nuo pačių šėrininkų. Atsimin
kite, čia ne juokas, nepraleis
kite šio susirinkimo, paskui 
gailėsites.

% Specialė Komisija.
M. Miškinis, K. Lebeliunas, 

P. Mikšis.

DETROIT, MICH.

"Algis ir Giedrutė” Scenoje
Kovo 21 d. Lietuvių salėje 

statoma scenoje “Dirvos” skai
tytojams žinomas veikalas “Al
gis ir Giedrutė”, perstatantis 
krikščionybės vykdymą Lietu
voje pradžioj 13-to šimtmečio. 
Stato A. D. A. D. 2-ra kuopa.

Laukiama Magiko
Detroitiečiai laukia atvažiuo

jant į šią koloniją magiko J. 
Cekanavičiaus, ir čia jam ren
giama net du vakarai. Lietu
vių saloje įvyks kovo 28 d., o 
Šv. Jurgio parapijos salėje ba
landžio 7 d.

Kur tik Prof. Cekanavičius 
atsilankė, visur susirinko dide
lės minios žmonių pamatyt jo 
stebuklus. Tikima kad ir čia 
kiekvienas norės pamatyti vie
natinį didžiausi Lietuvių ma- 
giką. Viet.

N. Kudarauskas ir jo drau 
gūžiai pateikė Anglų spaudai 
informacijų buk Worcesteryj 
raudasi nuo 1500 iki 2000 Bim
bom simpatizatorių (t. y. bol
ševikų) iš virš 8000 Lietuvių 
gyventojui. Vienok remiantis 
statistika ir įvairiais faktais, 
išrokuojama kad jų yra nedau
giau 17. Tokiu budu, toks pa
reiškimas yra grynas melas ir 
nepamatuotas žeminimas Wor
cesterio Lietuvių vardo. Wor
cesterio Lietuviai yra ramus, 
teisių prisilaikanti Suvienytų 
Valstijų gyventojai, smerkian
ti bolševikiškus nusistatymus.

Tie patįs informuotojai dryso 
pasigirt kad prie jų užtarėjų 
priskaitoma tokios organizaci
jos kaip SLA. 52-ta kuopa, šv. 
Kazimiero, Lietuvos Sūnų ir 
Suvienytos Lietuvių Draugijos, 
kuomet visų Worcesterio Lie
tuvių žinoma jog tos organiza
cijos yra bešališkos, nekomuni
stinės. Jei kurioje jų randasi 
keli plačiaburniai bolševizmo 
skelbėjai negalima maliavot or
ganizaciją bei jos narius ta pa
čia spalva. Tokius narius ne
skaitome Lietuviais: primotam 
juos jų raudonajai pamotei.

Be to. tie bolševikėliai ir jų 
sėbrai šmeižia tūlus Worceste
rio veikėjus, kaltina juos pro
vokacija, persekiojimu ir išda
vimu jų draugužio Bimbos. 
Worcesterio rimti Lietuviai ne 
įdomauja Bimba, kaipo ypata, 
nei jo skleidžiamomis idėjomis. 
Ir dar mažiau geidžia užsiimi
nėt tokiais sensaciniais žygiais 
kaip skundimu, išdavimu Bim
bos.

Susirinkimas šių 29 organiza
cijų buvo šaukiamas vien tuo 
tikslu kad prašalinus juodą dū
mę negeidžiamai mums prime
stą Anglų spaudoje ir kitur, per 
tokias ypatus kaip Kudaraus
kas ir ko., kurie be jokio įga 
liavimo, be jokio pasimatąvi 
mo, neturėjo gėdos teikt pana- 
našius pareiškimus spaudai. 
Tuomi jie suklaidino Amerikie
čių ir Lietuvių visuomene ku
riai nėra artimai žinomas tik
ras dalykų stovis, ir davė prie
žastis musų amžiniems prie
šams Lenkams badyti mils pir
štais ir išpust pašiepiančias ne
sąmones savo spaudoje.

Worcesterio Lietuviai mažai 
tekreipia domės ir prašo Ame
rikos Lietuvių visuomenės ne
paisyt bolševikų spaudos pro
vokacijų, jų teikiamų neteisin
gi.! žinių, ir jų samdytų bernų, 
kurie bastosi po Lietuvių kolo
nijas, proklamuoja savo “kul
tūrą” ir .nesidrovi murzint, že
mint vardą musų garbingų vei
kėjų. organizacijų ir visų Lie
tuvių abelnai/

Pateikiam šį raštą varde"29 
didžiausių Worcesterio Lietu
vių organizacijų, ir, be abejo, 
visų Worcesterio Lietuvių, ku
rių nusistatymas yra griežtai 
prieš-bolševikiškas, ir kurie 
nuoširdžiai geidžia persergėt

“Dirvos” Knygyno
Reikalaukit—

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

ROKIŠKIS
Nuo sausio mėnesio pradžios 

važinėja agronomas su paskai
tomis. Kaimiečiai visi patenkin- 
paskaitomis, išskyrus krikščio
nis. Mat jie pasakoja kad jie 
ir be agronomo viską žino. Aš 
manau tik poterius jie žino.

Laibgalių kaimo Braželis, | 
“krikščioniška beždžionė”, ag
ronomą paniekino už tai kad 
agronomas prieš paskaitą ne
sukalbėjo maldelės. Braželiui 
agronomo nereikia, mat jis mo
ka sykiu su kiaulėmis gyventi 
ir į metus vieną sykį su šakė
mis valyti gryčią.

Agronomijos Kursistas
V ▼ ▼

Patįs Savaimi Nepasitiki
Kazliškis, Rokiškio apsk. — 

Pilietis T., eidamas užkuriomis, 
ir norėdamas su uošviu padirb
ti žemės popieras kreipėsi pas 
kleboną. Klebonas taip pasakė: 
Musė popieriai neturi reikšmės. 
Jeigu Seimo rinkimus laimėtų 
Valstiečiai-Liaudininkai tai mu
sų popieriai gulėtų sąšlavyne.

Taip ir turi būti. Pas vals
čių viršaičius popieriai galima 
už pusbuteliuką padirbti, o pas 
klebonus tankiai užpirkinėsi 
mišeles. Užkurio Pusbrolis.

G A yo.
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios vnatos

Paulin:>. Kruopiene . . . . Lt. 150 
Juozas Padlaba ..................201)
Kastantas Stanislovaitis ...500 
Matilda Leimonaitė .......... 600
Magdė Geybis . . . . <............ 100
Judita Norkaitienč ............ 100
Aleksandras Armonas . . .250
Auna Ankudo (Rusija) . 810

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O.

J~
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

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

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

visuomenę tankini suklaidinamą 
neteisingomis žiniomis.

Juzė Rauktytė,
A. Kriaučialis
A. Janušonis,
J. Dirvelis,
J. Pigaga,
J. Glavickas.

Priviso “Kriminalūs Policijos 
Valdininkų

Paskutiniu laiku Kaune ir 
jo apielinkėse atsirado visa ei
le pasivadinusių save krimina
lūs policijos valdininkais ypa
tų. Vienas tokių yra buvęs 
dvasinės seminarijos auklėtinis, 
bot iš ten pašalintas už vagys
tes.

1924 m. jis buvo suimtas už 
nelegalų dėvėjimą kunigišku 
rūbų ir neteisėtą išgavimą nuo 
piliečių pinigų.

1926 m. jis vėl pasirodė Kau
no apielinkėse ir paskutinėmis 
dienomis vaikščiodamas nakties 
netu Kaune, sutikęs p-lę Kri- 
vickaitę, kaipo kriminalūs poli
cijos valdininkas pareikalavo 
vidaus paso. Kadangi ši paso 
neturėjo, “valdininkas” ją su
laikė ir pareikalavo sumokėti 
30 litų pabaudos. Tačiau, kai 
ji pradėjo skųstis kad esanti 
neturtinga tarnaitė ir tiek ne
galinti mokėti tai tas “valdi
ninkas” “pasigailėjo” ir suma
žino jai mokestį iki 10 litų, ku
riuos ir paėmė.

Panašiu budu jis taip parei
kalavo pinigų ir iš kitų piliečių.

“L.”

1

1
2
2
2
2
4
4 
e
7

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

EP$OM
TABLETS

AS your druggut, 25c
The Knight Laboratories. Chica®#

j Jys 
|! Galit 
S|

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvų, vie
natinį skustu
vų kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki .$25.

| ' Wet
| .zfeferStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

“BURTININKO
STEBUKAI”

.\iagijcs Profesorius 
J. Cekanavičius, ku
ris visiems Lietu
viams žinomas kaipo 
'Stebuklų Darytojas“ 
norėdamas saio bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausių mo
lu), kurie galima vei
kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido pšslaplį kaip

apmonyti žmogaus akis kortose 
(kazyrėsę) arba kazyrę galima 
suplėšyti į mažus šmotelius ir ka- 
zyršs šmoteliai sugyja kaip niag- 
naso traukimu.

Kurie norit kur susirinkimuose 
pridaryti žiūrėtojams baimės ir 
juoko, arba gerai pasipelnyti nuo 
sav.b draugų, išduodant jiems,tas 
paslaptis,. rašykite greitai parei
kalaudami Magiko .1. Cekanavi- 
čiaus Molių Paslaptis ir .Magne
tiškas Nonų Kazytės, kurias gau
sit su pilnu paaiškinimu už $2.56.

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

Pareikalaudami adresuoki!: 
“DIRVA”

6820 Superior Avė. Cleveland, O.
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K. S. Karpavičius 
Dayton, O.

ANT IŽDININKO 
A. B. Strimaitis

S. E. Vitaitis 
Meriden, Conn.

• Scranton, Pa.
i Worcester, Mass.
Viso

14
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Mrs. L. F. Stowe-Bernotaitč
25 Shenandoah, Pa
40 Scranton, Pa.
10 Worcester, Mass.

Viso •

K. S. Karpavičius 
balsu skaič.
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Geriausias
Skutimas

138

50
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$1 iki $25.

a.

___

14
20

A. Kriaučialis 
Britain. Conn.

T. Nemonas 
Britain, Conn.

G. Girdauskas
Britain, Conn.

6
12
19

K. Demikis
Wilkes Barre, Pa.

P. Mikolainis
Wilkes Barre. Pa.

K. S. Karpavičius 
Scranton, Pa.

S. E. Vitaitis 
Worcester, Mass.

12
14

9

Skaitykit šituos straipsnius 
. savaitę ir pasidėkit ateičiai.

F. živatas
40 Scranton, Pa.

Kaitinkis
Worcester, Mass

A. B. Strimaitis ,
50 Worcester. Mass.

.1. W. Liūtas 
Scranton. Pa.

Jonas Sekys 
8 Dayton, O.

• KŪDIKIU ® 
GEROVĖS skYRIUS

V. M. Čekanauskas 
Dayton, O.

A. B. Strimaitis
8 Dayton, O.

20 Cleveland, O.
Viso

M. Kasparaitis
I Brooklyn, N. Y.

Lawrence,
Į Brooklyn. N. Y. 
Viso

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

,,Gražus veidas, bet o, kokia galva I“
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams d ./ai... visa tai randa vietą aut 
jūsų pasidebiuimo stalelio. O kaip su

ku|x>ną 
u a i t e 

dykai lietu
viškai pamokti 

kaip prižiūrėti 
prneti save ir 

Jūsų kūdiki- Iškirp- 
Ite i r prlslijskile 

Šiandie 6U jūsų vardu 
. • adresu.

THE BORDEN COMPANY 
lorden Bldg. New York

Kuomet prisieina reikalas išaugin- I 
Į ti jūsų kūdikis į stipru, sveiką vyrą i 
... ... ..." ' . 3 nėra taip svarbu j
jų pirmuose gyvenimo žingsniuose i 
kaip maistas. Todėl žmonės jau Į 
senai pametė eksperimentavę. Išmin- 
tinid žmonės nerizikuoja. Jei mo
tinos pieno nėra jie nesikvaršina, bet 
tuo j imasi Borden’s Eacde Brand Pie
no Pasinaudok prityrimu tiekos 

i milijonu kūdikių per paskutines tris 
I ęentkartes.

A. R. Strimaitis
Worcester, J lass.

| J'-'- 't «<*'**"* ’ f ,
Į r.r moterį niekas

Pleiskanų mirtinas priešas
Lygiai tiek pat reiškia turėti nešvarų veidą, kaip ir nešvarią galvos 

odą, todėl kad pleiskanos nesislepia.
Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimtį dienų 

laiko. Pamėginkite jį.
65c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN. N. Y.

*......... J j
Iš micros pilk šitą 1 

maišymą į sterilizuotą bonkutę ir ■ 
uždėk tuojau sterilizuotą čiulpiką. | 
Sumaišyk t ik tiek kiek reikia vie-i 
na m kartui.

DEL APRŪPINIMO

TMD. CENTRO VAL
DYBOS NOMINACI

JŲ PASEKMĖS

25
27
40
44
50
70

Kuopa 
Brooklyn, N. 
Lawrence, 
Meriden, Conn.
Cleveland, 0. 
New Britain, Conn. 
Shenandoah, Pa. 
Chicago. Ill.
Scranton, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Worcester, Mass. 
Wilkes Barre, Pa.

Viso

121
28 i

14 Meriden, Conn. 7

V. Vitukinas
23 New Britain. Conn. 9

P. A. Dėdynas
20 Cleveland. O. 6
25 Shenandoah. Pa. 9
27 Chicago, 111. 16
40 Scranton, Pa. 1
50 Worcester, Mass. 20

14
23
20
25
27
40
44
50
70

ANT SEKRETORIAUS 
: Brooklyn. N. Y.

Lawrence, Mass.
Meriden, Conn.

; New Britain, Conn.
i Cleveland, O.
i Shenandoah. Pa.
' Chicago, Ill.
I Scranton, Pa.
, Brooklyn, N. Y.
) Worcester, Mass.
1 Wilkes Barre. Pa.
Viso

r?

3
7

20
27
40
44
50
70

Brooklyn, N. Y. 
Lawrence. Mass. 
Cleveland. O. 
Chicago, 1)1. 
Scranton, - Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Worcester. Mass. 
Wilkes Barre, Pa.

Viso

Mikolas Dalinis 
New Britain, Conn.

P. A. Dėdynas 
New Britam, Conn.

L. P. Baltrukonis 
Cleveland, O.

ANT KNYGIAUS
J. Solis

Brooklyn. N. Y.
Lawrence. Mass.
Dayton, O.
Meriden, Conn.
Brooklyn, N. Y.

14
44

Viso

7
12
48

MOTINŲ IR JŲ
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

itkyriaj* ■>« laiku 
nw Mka gvlUaula* r»L 
klftB {dmlsa U6nūi>č1o«i*

Ir bms JaiUiB*. kad U1

STRAIPSNIS IRS 
PRIEŽIŪRA IND& PO V\RTO- 

JI.MUI
Tuoj po vartojimo numauk čiulpi

ką ir perplauk ji šaltame ar šilta- 
j me vandenyje. Patrink išlaukinę pu- 
sę su trupučiu valgomos druskos, ir 

1 išversk, perplauk ir patrink su 8rus. 
i ka vidų nuėmimui pieno, ir pervi- 
■ rink penkias minutas. Indėk jį i 
(stiklinę, kuri buvo pervirinta, ir už- 

/>lpuk landžiai danktį ir laikyk indą 
““(kur nėra daug šviesos. Pirm varto

jimo čiulpiką reikia perplauti. Ge
trai yra turėti prirengta keletą ėiul- 

1 pikų, kadangi juos patinka įvairios 
nelamės. Turėtum turėti po ranka 

(šešias bonkutes ir dvylika čiulpikų. 
: Prie to, vieną astuonių uncijų mierą 

l|ir bonkutei trintuką.

KAIP PRIRENGTI KŪDIKIO 
MAISTO BONKUTĘ

’rie švarumo kitas svarbiausias
| dalykas yra teisingas nusaikav imas 

o ir tinkamas atmiešimas. Kuomet 
--1 vartojama pasaldintas kondensuotas 

pienas, jis turi būti atmieruotas pi- 
j lant iš dėžės i šaukštą, ir žiūrint ■ 

-į kad pribėgi u pilnas, bet ne pervirš.
Lengvai galima suprasti kodėl ne- 

i reikia šaukštą kišti Į dėžę, jei pama
nysi kiek prie šaukšto prilips pieno 

1 visa nereikalingo. Pamokymai kaip 
• penėti sako pilti tiek ir tiek šauks- 
i tų i tiek ir tiek uncijų vandens; todėl 
reikia labai atidžiai atsaikuoti kiek- 

-1 vieną šaukštuką kondensuoto pieno 
i kaip pamokinimai rodo. Atsaikavus 
|reikalaujamą kieki yra svarbu per
plauti stiklą su virinti vandeniu, kad 
išėmus prilipusią pieno dalį. Atida
ryta dėžė turi būti laikoma šaltoje 
vietoje ir kietai pridengtą puodeliu 
ar stikline Vartojamas pienas turi 
turėti Smetonos varsą ir būti liuosas 
nuo sukrckčjimų.

Atmioruok virintą vandeni (n- 
verdanti vanden, bet išvirtą ir atvė- 
dintą) mieroje. Ten pilk pieną, tik 
žiūrėk kad pieno lygmalė butų su 
saikai, o ne pervirš. Išmaišyk viską

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

rys 
genthartes 
nudikiu liko 
pasekmingai 

išaugintos su 
šiuo puikiu 

hudikiu maistu

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK.

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

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

Wet 
AitcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

I L. ARBA I ri^h^r niekados ® 
UflUoi daugiau “

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!!!

Neužmirškit
pridėti

persiuntimo 
lėšoms

DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR KOŽNAM REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIŲ, PAVEIKSLUOTĄ - 

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

TQT'fJT?T T A Skalno Užsisakantiems bus duodama 
ZJlVlvylN U v/O 10 1 UlAltl A apC(aryįa tvirtais viršeliais už tuos pi
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 šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigu kvitą prisiu- 

Isti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
/Kurie turit giminiu Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytu “Žmonijos Istoriją”, ir 
^paduokit jiems “Dirvos" antrašą. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit.

iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

DIRVOS" KNYGYNAS 335c2±i±o'otT",e



VOKIETIJOS UŽS1VARINĖJIMAI
("ENEVOJ, Tautų Sąjun

gos lizde, po keliolikos 
dienų posėdžiavimo tikslu 
priimti Vokietiją j tą orga
nizaciją, galiaus neprieita 
prie nieko, ir išsiskirstant 
tik teirautasi ar Vokietija 
dalyvaus rugsėjo mėnesio 
posėdyje. Vokiečiai atsakė 
jog tas priklausys nuo to

ratorijas gydytojų namuose ir 
ligoninėse. Po tokio paskelbi
mo jis po nakčiai pragarsėjo ir 
dabar i ji atkreipta visos šalies 
akis.

Vieno Chicagos laikraščio re
daktorius ji pašaukė telefonu 
ir po išsikalbėjimo paskelbė ži
nias apie jo išradimą. Redak

torius kvietė ji Chieagon laik
raščio lėšomis parodymui burini 
biologijos žinovų savo atradi
mą, bet jis atsisakė vykti.

Nekuriu mokslininkai tą ži
nią patėmiję sako iškalno jog 
išradėjas klysta skelbdamas at
radimą gyvybės paslapties, bet 
jis sako kad jis gali pertikrini 
kiekvieną savo atradimu kuris 
lik sutiks protingai svarstyti.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE , ,

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

kokia tada valdžia bus.
Vokietija spyrėsi neleisti 

Lenkijai įgyti vietą sąjun
gos taryboje, o Francuzai 
su kitais šalininkais būti
nai varėsi. Atsirado kitos 
valstybės kurios irgi parei
kalavo sau vietos, bet ant 
to nesutikta. Be nieko pa
baigta suvažiavimas, ir rei
kės laukt rudeni pasekmių.

Tautų 'pavydumas viena 
kitai tą padarė, o Vokieti
jos nenoras būti lygia su 
mažesnėmis valstybėmis tą 
pradėjo.

Ponai Lenkai labai link
smi turėdami savo užtary
toja Francuziją, kuri bijo
dama Vokiečių tuokia sau 
kaimynus i talką.

. . .

Vanagaitis Pagamino 
Naujus Kurinius

Po savo garsios keliones Į Pa- j 
cifiką maudytis, Chicagoj be-j 
gyvendamas, musų kompozito- į 
rius A. Vanagaitis “pagimdė” 
naują muzikali veikalą, kome
diją “Surprisįe Party”. Kome
dija turi daug gražių dainų, vi
so Į trisdešimts, kurios taikinta 
chorams, taigi neužilgo musų 
chorai galės dainuoti tas dai
nas, nes jau baisiai pritruko 
sau medegos.

“Surprise Party” stato sce- 
non kovo 21 d. Goodman teat
re, Chicagoj. Tai bus pirmas 
to veikalo “pasirodymas”.

Taipgi kompozitorius Vana
gaitis pagamino ir kitą veikalą, 
“Alenutė”,

Reikia tikėtis jog gausime 
progos išgirsti naujų Vanagai
čio kurinių naujam “Dzimdzių” 
maršrute, nes ir visas jų pro
gramas bus naujas.

▼ ▼

Kauno Tvanas
Kaip Ameriką pasiekia ži

nios, šiose dienose smarkiu iš
siliejimu Nemuno i-v Neries 
vandenų apsem! Kaunas ir 
priemiesčiai, ir i .utie prigėrė 
apie pora desėtkų žmonių.

Jeigu Lietuvą valdytų libera
liškos partijos žmones kunigai 
žmonėms aiškintų buk Dievas 
baudžia šalį už bedievių užlai
kymą valdžioj. Bet už ką da
bar Dievas sali baudžia?

žmonės turėtų suprasti kad 
baudžia už dideles kunigų veid
mainystes ir niekšystes.

V V V

Žmogus Atradęs 
Gyvybės Paslaptį

Miestelyje Lorain, arti Cle- 
velando, tūlas John F. Mazur 
vietiniame laikraštyje paskelbė 
jog atrado gyvybės paslaptį ii’ 
kad pasiseka sutveri augalo ir 
gyvūno gyvybę dirbtinu bildu.

Jis būvu niekam nežinomas 
ir dirbo pertikrinėdaraas labo

LIAUDIES DAINA
(J. Švenčionis.)

Šiuo rudeniu upė teka, neturiu ką gerti, 
Aš paėmiau jauną pačią, neturiu ką barti. 
Tik pabariau vieną kartą, tris dieneles 

verkia.
Cit, neverki, mano miela, daugiau nebebar- 

siu,
Yra svirne kančiukėlis ir tą nukabinsiu.
Nėr ko čionai balamuto bernelio klausyti, 
Verčiau tyliai prieš kalneli akmenis raityti.

LIAUDIES DAINA
(J. Gogelis)

Oi žinau, žinau, niekam nesakau
Kur mano panelė auga,
Kur žalias rūteles sėja:

Užu marelių, už Dunojėlio, 
Už šimto mylelių.

Leisčiau žinelę, siųsčiau' našleli
Kad pribūtų panelė,
Kad pribūtų jaunoji.

Nei man žinelės, nei man paslelio, 
Nepribuva panelė.
Nepribuva, jaunoji.

Per girią jojau, girioj giegė kukavo.
Aš giegutėlė nevierydamas
Josiu patsai žiūrėti,
Josiu patsai lankyti.

Serga, negali, svirnelyj guli, 
Ant rankelių rymoja.

Mirti nemirsiu, girti negirsiu, 
Betgi tavo nebusiu.

Kai tu numirsi, jauna panele, 
Aš tau dirbsiu grabeli;

Dirbsiu grabeli šešių lentelių, 
Zerkolinių stiklelių.

Neprašau tavęs, jaunas berneli.
Padirbs man tėvelis,'

Padirbs man tėvelis šešių lentelių, 
Man nereikia stikleliu.

W

LIAUDIES DAINA
(J. Gogelis)

Sesyt, mieloji, ką tu dūmoji
Kad žaunierėlĮ prisiviliojai?
Sesyte mano, aš vaiskan eisiu, 
Kur pasidėsi, kur tu buvosi?
]Jaliksiu tave gailiai verkiančią, 
Kai giegutėlę bekukuojančią. 
Nebus tėvelio nei motinėlės.
Anei broliuko, nei sesutėlės.
Eičiau svirneliu pasivaikščioti, 
Sau motinėlės pasijieškoti.
Plonos drobelės, aukšti kraiteliai, 
Oi nėra, nėra man motinėlės. 
Eičiau stainelėn pasivaikščioti. 
Sau tėvulėlio pasijieškoti.
Aukštos stainelės. bėri žirgeliai, 
Oi nėra, nėra mano tėvelio. 
Eičiau darželiu pasivaikščioti, 
Sau sesutėlės pasijieškoti. .
Žalios rūtelės ir lelijėlės, 
Oi nėra, nėra man sesutėlės.
Eičiau girelėn pasivaikščioti, 
Sau broliukėlio pasijieškoti.
Visi uoselilai ir aržuolėliai, 
Oi nėra, nėra mano brolelio.

(Tąsa)
— Kas yra ta raiša mergina kuri su 

tavim atėjo?
— Tai vargšė darbininkė, be jokių iš

teklių, labai protinga, ir turi mokslo dau
giau .negu jos klesos: ji yra siuvėja, bet da
bar neturi darbo, ir visai neturi iš ko gy
venti. Aš klauinėjau apie ją ši rytą; ji 
yra labai prakilni.

— Ji yra negraži ir raiša, tu sakei?
— Ji yra graži iš veido, tik raiša.
Viršininkė pasirodė patenkinta iš tos 

informacijos, ir pridėjo po valandėlės pa- 
!mąstymo: — Ji išrodo inteligentiška?

— Labai inteligentiška.
— Ir visiškai neturi iš ko gyventi?
— Taip, visiškai nieko neturi.
— Ar ji dievobaiminga?
— Tikėjimo apeigų nepraktikuoja,— 

atsakė Florina.
— Nevarbu, — tarė viršininkė sau; — 

jeigu ji inteligentiška to ir užteks. — Po 
to pradėjo garsiai: — Ar tu žinai ar ji yra 
gera darbininkė?

— Aš tikiu kad gera, motina.
Viršininkė atsistojo, paėmė nuo lenty

nos užrašų knygą, i ją tūlą laiką atidžiai 
žiurėjo, ir paskui padėdama knygą tarė:— 
Atvesk tą jauną merginą čia, o pati išėjus 
palauk manęs prosijamam kambaryj.

— Raiša, inteligentiška, gabi prie 
adatos, tarė viršininkė pati sau, — ji ne
sukels mekeno nuožiūrą ant savęs. Mes 
turim pažiūrėti.

Už minutos laiko, Floriną sugryžo pas 
viršininkę su Kupriuke, kurią ji perstatė 
viršininkei, ir paskui ramiai sau išėjo. Jau
na siuvėja buvo susijaudinus, drebėjo ir la
bai išrodė susirupinus, nes ji nenorėjo ti
kėti tam ką ji patyrė tuo laiku kai ji viena 
be Florinus sėdėjo ir laukė. Ne dykai ji 
drebėjo kada pasiliko viena su viršininke.

SKIRSNIS VII.
Pagunda

štai kodėl Kupriuke buvo išsigandus. 
Kuomet Florina nuėjo pamatyt viršininkę, 
ją paliko vieną ilgoje priemenėje pilnoje 
suolų, kur suėję gali susėsti kada laukia 
savo eilės. Būdama viena, ji mechaniškai 
priėjo prie lango kuris žiurėjo Į vienuolyno 
sodną, apsuptą pusiau apirusią siena ir 
viename gale užsibaigianti atvirumu. Ta 
siena buvo sujungta su koplyčia kurią dar 
budavojo, ir skyrė sodną nuo daržo kai
myniško namo. Siuvėja viename lange to 
kaimyniško namo aptverto štangomis pa
matė jauną moterišką, akim ištemptam Į 
vienuolyną, ranka darančią kokius tai žen
klus, padrąsinančius ir užjausmingus. Iš 
lango kur Kupriuke stovėjo ji gerai matė 
ią pavidalą aname name, bet negalėjo ma
tyti kam tie ženklai buvo duodama; vienok 
ji gėrėjosi nepaprastu gražumu tos mergi
nos, jos veido skaistumu, žibančiu juodu
mu jos didelių akių, saldžia ir raminančia 
šypsą jos lupose. Be abejonės buvo ir ko
kie nors atsakymai i jos gražiai parodo
mus tylius ženklus, nes, savo pilnu elegan
tiškumo judėjimu, ta mergina uždėjo savo 
kairią ranką ant krutinės, o dešine mojo, 
kas rodė jog jos širdis nuskrido ton vieton 
ant kurios ji laikė savo akis. Vienas men
kas saulės spindulis, persiskverbdamas per 
debesis, nusidriekė ant plaukų tos išblyš
kusios merginos, kurie, laikomi arti prie 
štangų, buvo staiga apšviesti ir pasirodė 
puikus auksiniai. Pamatymas to žavėjan- 
čio veido, Įdėto tarp raudonų plaukų rėmų 
Kupriuke sujaudino; ją perėjo mintįs apie 
Andriennę, ir ji tikrai jautė (ir ji neapsi
riko) kad Agrikolos užtarėja randasi jos 
akyse. Matydama ją tokioj prastoj vietoj, 
tą kuri kelios dienos atgal taip gražiai pri
ėmė Agrikolą savo puikiuose namuose, ją 
pradėjo graužti gailestis. Ji tikėjo kad 
Andriennė pamišus; ir vienok, žiūrint i ją 
atidžiai, nesimanė nieko ypatingo ir keis
to, jos protas atatiko jos gražiai išvaizdas. 
Staiga, Andriennė padėjo ant savo pirštų 
kelis bučkius, papūtė juos Į tą vietą kur 
taip žiurėjo, ir pradingo. Atsiminus svar
bius pranešimus kokius Agrikola turėjo 
Andriėnnei suteikti, Kupriuke baisiai gai

lėjosi kad ji negalėjo prie jos prieiti; nes ji 
tikrai jautė kad jeigu Andriennė ištikrųjų 
butų pamišus, tai dabartinis laikas buvo 
jos atsigavimo tarpas. Ji dar buvo pasinė
rus sunkiose mintyse, kaip pamatė Floriną 
ateinant, kurią sekė viena vienuolė. Kup
riuke todėl buvo priversta nutylėti ką ji 
patyrė ir matė, ir tuoj po to atsidūrė aki
vaizdoje viršininkės. Viršininkė, staigai 
ir atidžiai peržvalgius jaunos merginos iš
vaizdą, matė ją tokia nuolaidžia, gerašir
de ir teisinga kad pilnai pasitikėjo visomis 
informacijomis ką Florina jai suteikė.

— Mano brangi dukteria. — tarė vir
šininkė, prielankiu balsu. — Florina pasa
kojo man kad tu esi keblioje padėtyje. Ar 
tiesa kad tu esi visai be darbo ?

— Taip, tiesa, madame.
— Vadink mane motina, mano bran

gi dukteria; tas vardas man brangesnis, ir 
tokia yra tvarka šioje Įstaigoje. Aš gal 
neturėčiau klausinėti, kokie yra tavo prin
cipai?

— Aš visada gyvenau teisingai savo 
darbu, motina, —•. atsakė mergina, manda
giai ir priderančiai išdidžiai.

— Aš tikiu tau. mano brangi dukte
ria, ir turiu geras tam priežatis. Mes tu
rim dėkoti Viešpačiui už išgelbėjimą musų 
nuo pagundų ; bet pasakyk man, ar tu gabi 
savo amate?

— Darau kai]) geriausia, motina, ir 
visada patenkindavau savo darbdavius. 
Jei teiksies mane išbandyti, galėtum sprę
sti mano darbą.

— Tavo užtikrinimo man užtenka, ma
no dukteria. Tau patiktų, aš manau, eiti 
dirbti nuo dienų?

- Mademoiselle Florina pasakojo jog 
aš negalėčiau gauti darbo i savo namus.

— Ne, kolei kas dar ne. Jeigu butų 
tokia proga aš pamąstysiu. Dabartiniu lai
ku aš tą turiu tau pasiūlyt. Viena padori 
sena moteris prašė manęs rekomenduoti 
jai siuvėją nuo dienų; kai aš perstatysiu, 
tu jai visai patiksi. Ši Įstaiga pasirūpins 
tave tinkamai aprengti, o to lėšas po biski 
atimsim nuo tavo algos, nes tau mes algą 
mokėsime. Mes duosime tau du franku į 
dieną; ar tau tiek užteks?*

— Ak, motina! tai yra daugiau negu 
aš galėjau tikėtis. .

— Toliau, tu pas ją dirbsi nuo devynių 
ryto iki šešių vakare; taigi turėsi dar ke
letą valandų, kuriomis galėsi pasinaudoti. 
Taig’ matai, ta vieta nėra sunki.

— Ak, visai priešingai!
— Aš turiu pasakyti tau, pirmiausia, 

pas ką ši Įstaiga nori tave nuleisti. Tai 
yra našle moteris, vardu Madame de Bre 
mont, labai dievobaiminga moteris. Jos 
namuose, aš pasitikiu, nesutiksi nieko kaip 
tik padoriausius pavyzdžius. Jeigu butų 
kas kitoniško, atėjus man pranešk.

(Bus daugiau)

Šie vietiniai .atsilankę “Dir-‘ 
von” užsirašė “Žmonijos Isto
riją” užsimokėdami po $2:

Juozas Sledžius,
Iz. Samas,
K. Zalunskas.
Eleonora Sutkienė, Chicago, 

1111., užrašė “žmonijos Istoriją” 
A. Šimkūnui, Pavirčiuvio kaim., 
Joniškio p„ prisiųsdama $2.25.

Martinas Skendeli, iš New
ton Upper Falls, Mass., užsira
šė “žmonijos Istoriją” prisiųs- 
damas $2.25.

Pranešimas Day tono 
Lietuviams

Šiuomi pranešu kad turiu 
“Dirvos” ir “Vienybės” leidė- 
dėjų pilnus Įgaliojimus užra
šinėti ir seniems skaityto
jams atnaujinti pasibaigusią 
prenumeratą. Taipgi per ma
ne užsirašydami “Dirvą” ar
ba “Vienybę” gausit puikias 
dovanas, o apie tų laikraščių 
gerumą nei kalbos nėra. •

Meldžiu kreiptis žemiau 
nurodytu antrašu:

J. A. URBONAS 
531 Michigan Ave. 

Dayton, Ohio.

PUIRIO PROGOS VYRAMS IR 
MOTERIMS PLAUKO JUROSE 
Kas nori gauti geras tarnystas 
ant laivų, su dideliu uždarbiu, ir 
pamatyt visą pasaulį, kreipkitės 
pas

ANTHONY E. KAPTURAUSKAS
21 Kirkpatrick St. Pittsburgh, Pa. 

Pridėkit savo adresuotą koncer
tą su marke. (15)

GERIAUSI RANKŲ DARBO 

itališki Akordionai
Mes išdirbant ir importuojam 

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

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

Chicago, 111.

Santai Flidy 
SULAIKO 
SKAUSMĄ 
Saugokit Pamčgdžių 
žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda AptiekoseLietuviškai Angliškas ir 

Angliškai Lietuvikas 
x

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

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

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

“DIRVA”
6,820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

!

Kodėl
skusluvas trau
kia? Tai atšipus 

- geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia. 
AutoStrop 
tuvas yra
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

skuta 
Valct 
Skus- 
viena-

$1 iki $25.

Valet
■Aito-Strop

Razor
—Išsiaštrina Pats



DIRVA

JUDAS 
(Skiriu Lietuvos Kunigams)!

Biznieriams)

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Dalis II.

Įžanga.
Iš pirmiau skaitytojai atmena šią pa

saką po vardu “VARGŠŲ KARALIENE”, 
kurios vardas buvo Ryta. Ji, prasto žuvi
ninko duktė, viena iš trijų, už neišrodymą 
žodžiais tėvui, savo meilės, nors širdyje tu
rėjo ją labai didelę, liko tėvo išvaryta iš na
mų, atplaukė laivu į kitą šalį, ir beklaidžio.' 
dama dasigavo į tos šalies valdovų kuni
gaikščių miestą, paskui pateko Į pilies tar
ties ir ponias prie kunigaikščių dvaro. Ji 
buvo labai graži.

Vienas kunigaikštis buvo vedęs, jo var
das Aistrūs. Jo brolis buvo Taira, jaunas 
ir nevedęs. Jiedu abu valdė šalį, ir abudu 
pamylėjo Rytą. Ryta irgi mylėjo vieną jų, 
Tairą, bet Aistris taip įšėlo meilėje, kad 
sumanė prapuldyt savo brolį ir išvedęs me
džioklėn jį paklaidino. Kada Aistrio žmo
na pagimdė kūdikį, tėvas liepė kūdikį pa
smaugti, nes nekentė nei savo pačios nei 
kūdikio. Bet Ryta su viena aukle paėmė 
kūdikį ir slaptai augino.

Ryta, pati buvus biedna mergaitė, at
siminė vargšus, ir galėdama atgabenti iš 
piiles maistą Į vargšų rinką, kasdien taip 
darė, ir nepaliovė kada pastojo kunigaikš
tiene Nuo to vargšai ją praminė savo ka
raliene, ir ji tą vardą nešiojo iki buvo gy
va, ir tas vardas perėjo ant jos dukters.

Aistrini likus vienam be brolio, kilo 
karas, jis išėjo į karą. Tuo tarpu Aistrio 
pati, Leda, degdama pavydu prieš Rytą, 
užsispyrė ją iš pilies išvaryti arba nunuo- 
dinti jeigu ji neišeis. Ryta apleido pilį, ir 
dasigavo tam krašte kur buvo karas.

Taira po nekurto laiko sugryžo į pilį, 
sužinojęs kad jų brolis kariauja, išvyko i 
pagalbą su naujais pulkais, ir tik tada pa
sirodė Aistrini kada kova buvo laimėta.

Ten jiedu abu surado Rytą tarnaujant 
užeigoje, parsigabeno, ir Taira paėmė ją 
sau už moterį. Ryta tada su ana aukle 
atidavė Ledai ir Aistrini jų sūnų, kuris 
jau buvo paaugėjęs. Bet Ledos pavydas 
ir nuo to prieš Rytą nepasibaigė, ir toliau 
matysime viską kas dėjosi pasakoje “VAR
GŠŲ KARALIENĖS DUKTĖ”.

I

Ryta Sulaukia Sūnaus
Po iškilmingiausių vestuvių kokios ka

da toj šalyj buvo, po apsivedimo kunigaik
ščio Tairos su Ryta, Aistrio ir Tairos — 
dviejų brolių — kunigaikštystėje gyveni
mas ėjo ramiai ir gražiai. Ryta iki tolei 
buvo žinoma kaipo “Vargšų Karalienė”, 
ir ji tą savo pareigą pildė ir toliau kasdien 
veždama rinkon, kur vargšai susirinkdavo, 
vežimus skanaus maisto ir dalindama ne- 
galeliams.

Vargšai džiaugėsi savo “karaliene” ir 
lūkėjo jos kas rytas atvykstant, ir niekad 
neapsirikdavo.

Dabar reikia pasakyti kad sužinoję 
vargšai-ubagai-negalėliai apie tokią gera
širdę “karalienę”, susirinko ten iš beveik 
visos šalies, kurie tik ateit galėjo — ir ten 
jau radosi daugiau pilnai sveikų, tik tingi
nių, norėjusių pasinaudoti Rytos gera šir
dimi. Tikri vargšai — raiši, be kojų, ak
li ir kitaip nedagalinti negalėjo pribut iš 
tolimų pusių į sostinę, nors jiems labai pa
galbos reikėjo.

Bet praėjo koks laikas — beveik metai 
po vestuvių — ir štai vieną rytą vargšai 
nesulaukia savo geraširdes. Nulindo visi 
ir manė kad jau jų laimė baigiasi.

Tą dieną vienok vargšai užgirdo link
smą naujieną — kad kunigaikštienė Ryta 
sulaukė sunaus!

Visą dieną sostinėj skambėjo varpai, 
ir kada žinia pasiekė kitus šalies miestus, 
ir ten gaudė varpai sveikindami gerosios 
Rytos ir prielankaus Tairos pirmagimį sū
nų.

Aistris ir Leda ir jų sūnūs Staigis, ku

rt Ryta su tarnaite slaptai išaugino ir vė
liau, sugryžus į pilį, Ledai atidavė, aplan
kė Rytą ir Tairą. Aistris širdingai svei
kino savo brolį su nauja dovana ir linkėjo 
Rytai sūnų sveiką išauginti. Staigis džiau
gėsi į kūdikėlį žiūrėdamas, bet Ledai po 
trumpų pasveikinimo žodžių atėjo į galvą 
baisi mintis. Ji tuoj išsiskubino, patyrus 
kad Rytai gimė sūnūs. Jeigu butų buvus 
mergaitė, gal Leda nebūtų užsidegus pa
vydu taip staiga.

Dabar Ledai rūpėjo kam gali tekti jų 
šalis vaidyti. Kunigaikštytė dabar valdo
ma dviejų brolių, bet ji bijojo kad kartais 
šalis nepatektų Rytos sunui, jeigu kas nors 
atsitiktų jos sunui Staigiui. Motinos no
ras savo sunui palikimo juk priveda moti
nas prie baisių žygių, todėl negalėjo būti 
rami ir galvojo kas reikia daryti. Jos gal
voj ėjo mintis kad jos sūnūs pirmiau sueis 
j vyro amžių, turės eiti su tėvu Į karus 
ten gali žūti, ir viskas liks jaunesniam Ry
tos sunui, kuris dar augs. Jeigu ji susi
lauks kada kito sunaus, manė sau Leda, 
tas bus perjaunas valdyt, ir turės klausyt 
Rytos sunaus.

Ledos .Baisus Planas
Leda neturėjo ramybės, ir nedavė ra

mybės savo vyrui visokiais savo sumany
mais. Ji net buvo sumanius Rytą ir jos 
sūnų nuskandint kad tik nebūtų jai ant ke
lio palikt visą jų žemę savo sunui Staigiui 
Gundė ji savo vyrą prie šio ir prie to, bet 
tas vis atsisakė, nes svarbu buvo broliam 
taikoj sugyventi. Leda iš to nužiūrėjo 
dar seniau buvusią savo vyro meilę prie 
Rytos ir dėlto vis labiau ant Rytos širdo.

Rytos vaikutis augo gerai ir buvo 
sveikas. Jam buvo duota vardas Kaunis.

Kaunis po metų jau pradėjo vaikščiot, 
ir su aukle išeidavo į sodną. Leda eidama 
sodnu su savo tarnaite ir sunum gavo gal
von labai naudingą sau planą pamačius 
Kauni su aukle žolėj žaidžiant. Priėjus 
prie jų. Leda paliepė auklei ko tai eiti į pa- 
locius, pati pasiliko saugot kūdikį. Mer
ginai nuėjus, Leda staiga įspraudė savi
tarnai ką tai į saują, liepdama įduoti kūdi
kiui. Tai buvo nuodai taikyti kūdikį nu
žudyti, o paskui lai auklė sau atkenčia. Le
da manė sau: pasakys Rytai ii’ Tairai kad 
vaikščiodama rado paliktą kūdikį sodne, 
auklę nubėgusią sau kur nors, ir kūdikis 
ko nors prisikišęs į burną užtroško.

Bet nepasisekė. Tarnaite buvo vien? 
iš Ryta mylinčių ir už ją gatavų gyvastį 
atiduoti merginų. Kada Leda ištemptom 
akim i tarnaitę žiurėjo, akim liepdama ku 
dikį runuodint, jos sūnūs Staigis sukinė
josi aplinkui ir norėjo pagriebti tarnaitei 
iš rankos ką ji iš motinos gavo, visai ne
nujausdamas kas čia turėjo dėtis. Tarnai
tė tuo pasinaudodama puolė į žolę ir nuo
dingą žirnelį pametė. Nenorėdama to iš
siduoti kunigaikštienei, mergina atsiklau
pus prie kūdikio uždėjo savo saują kūdi
kiui ant burnos, neva liepdama ką tai imti. 
Kunigaikštienė nusisuko, pasitenkinus, ir 
nematė kaip viskas baigėsi. Ji tuoj pare
gėjo ištolo ateinant Rytą su vyru, su jais 
artinosi prie jų Aistris ir auklė.

Leda tuoj paėmus savo vyrą už ran
kos ve lesi į kitą sodno galą, vis atbula au- 
sia klausydama ar nepradės kūdikis klyk
ti ir jo tėvai verkti. Bet viskas tas neįvy
ko, todėl gryžtant Į palopius, kada ji sutiko 
pareinančius Rytą su vyru ir besipešančius 
linksmą kūdiki ji labai įtūžo ir drebėjo. 
Sutikus savo tarnaitę, apipašė ją gerai už 
kūdikio nenužudymą ir nubaudimu, josi iš 
kambarių patarnautojos pasiuntė ją i vir
tuvę, įgąsdindama kad niekam neprasitar
tų už ką taip pažeminta.

(Bus daugiau)

Senais laikais buvo Judas, 
Kuris patsai pasikorė, 
Bet ik šiol įskarijotų 
Tarpe žmonių daugel yra.

Tik šių dienų Judas, rodos, 
Visiškai kitaip atrodo: 
žiponiukas ilgas, juodas, 
Piniginės jis nerodo....

Smarkus, vikrus, apgaulingas, 
Kiekvienam jis tuoj patars, 
Ten kur reikia — pinigingas, 
Kitur — už centų pasikars......

’ Smagiai dirba savo naudai, 
Kitą jis tuojau parduos, 
Jo nedrebiu’ žmonių raudos, 
Pliką niekad nepaguos.

Visiems sako: “Aš del jūsų 
Nors ir mirt galiu sutikt”, 
Bet vėliau jisai su jumis 
Nenorės ir susitikt.

Viską jis gerai apdirba 
Kad nei posmų nesurasi; 
Juda, kruta, visas virba, 
Kai apgaus nei nepajusi!....

Jeigu sąžinė pradės jam 
Už griekus išmetinėt, 
Net ir tuomet nenorės .jis 
Virvę pats sau “užsidėt”.

Bet jis skuba kuogreičiausia 
Ta virve kitiems tarnaut: 
Kaip greičiausia, mandagiau

sia
Ją ant kaklo jums užmauti

A. S—kis.

Lietuvos laikraščiai ir visi 
pišoriai vartoja skaitlines vie
toj žodžių, pav.: Kartą 2 vai
kai susipešė, bet pamatė atei
nant 1 seni, ir pabėgo.” Arba: 
“Ūkininkas vedė turgun par
duoti 3 karves; ’ pardavė, o 2 
parsivedė namon.”

Bet dar jie nepradėjo rašyt 
skaitlinėmis savaitės dienų, tai
gi tame juos pralenkia Cleve- 
landietis, A. šmigelskis, kuris 
šaukdamas TMD. kuopos susi
rinkimą pridavė redakcijoj sa
vo raštą su šitokiu žodžiu:

“Susirinkimas atsibus 2-ra* 
dieni”.

Toks savaitės dienų rašymas 
tuoj ineis j madą Lietuvoje, 
kaip tik šį pranešimą jie pa
matys.

.J. Irish, iš Chenoa, 111., rašo: 
Pasiunčiu šiandien $3.75, tai 
yra $2 už “Dirvą”, $1.50 už 
apdarytą Sapninyką. 25c už 
skustuvų, tai matot ko aš rei
kalauju. Dabar padainuosiu 
jums dainą:
O kad mes gyvenam 
Šteite 1 Ilinojaus, 
Šaltą žiemą žiemai ošini, 
Šaltos žiemos nebijosim. 
Kaip pavasario sulauksim 
Visi j Chicagą trauksim!

Vienas už Kitą Geresnis
Pora jaunavedžių, vienudu 

pasilikę, kalbasi. Jaunas vy
ras nusiminęs kampe tunoja ir 
nedrąsiai sako:

— Žinai, žmonele, aš turiu 
pasakyti tau vieną paslaptį, bet 
man tiesiog baugu darosi, ne
galiu. .. .

Ilgai nedrysdamas, pagaliau, 
žmonos klalusinėjamas, nervin
gai pasakė kad jis kada tai pa
bučiavo merginą.

— Na tai tau, — žmona jam 
atsakė, — ir tokią ilgą sceną 
darai! Aš turiu du vaiku, o 
nesakau nei žodžio ir jokių sce
nų nedarau....

Ne be Tikslo
— Kode! jus vedėte Onytę? 

Argi ji jums taip labai patin
ka?

— šiaip taip, bet ji labai pa
tinka vienam stambiam mano 
kreditoriui, iš kurio turiu daug 
pasiskolinęs.

Redaktoriams reikia viskas 
žinoti. Vienas vietinis žmoge
lis, kuris Lietuviškam banke 
jau per daug metų savo pinigus 
laiko, ir tas bankas randasi tik 
kelios durįs nuo “Dirvos”, atė
jo i “Dirvą” paklausti “ar Lie
tuviškas bankas dabar atda
ras ?”

Kauno “Konkoje”
Važiuojant Laisvės Alėja, 

vienai poniai kas tai nejučiomis 
ištraukė piniginę. Pasijutus 
tuščiom rankom, ji Įpykus šau
kia:

-— Tai niekšystė! Tai baisu
mas! Tai laukiniai žmonės!

— Priešingai. — atsakė švie
timo Ministerijos tarnautojas, 
kuris priėjo ant jos riksmo ar
tyn, — ne laukiniai bet prijau
kinti, nes ima iš rankų.

Rojaus vaizdai
T Maskvą atvyko keli Ame

rikonai. Komisarai vedžiodami 
juos rodė Maskvos gražybes ir 
tarp kito parodė Karolio Mark
so stovylos biustą (galvą tik 
su pečiais).

— Tamistai patinka? — pa
klausė rodytojas.

— Labai patinka, aš norėčiau 
kad visi bolševikai butų tokie 
kaip šitas Marksas.

— Kodėl?
— Todėl kad jis neturi nei 

rankų, nei kišenių....

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

ROKYKLĖ No. 91
Virimo Receptas

Vardan sveikatos reikia' nors po 
sykį i dieną valgyti ką nors iš sėle
nų padaryto. Sėlenos (bran) ran
dasi pardavimui skanioj formoj ir 
galima panaudot daugelyj formų ša
lip kaipo grudų. Sėlenų kleckus vi
si mėgsta—selenų duona su mielėm 
ir pyragaičiai taipgi skanus. Sėle
nų galima dadėti ir i riebesnius ar
batinius pyragaičius. Pu šaukštai 
į diena skaitoma apsaugine doza, ir 
tiek lengvai galima suvalgyt poroj, 
klerkų. Sekantis receptas parodys 
kaip pagaminti kiaušinienę su sėle
nom, kuri yra sveikiausia ir ska
niausia.

Kepta Sėlenų Kiaušinienė
1 puodukas sėlenų
214 puoduko karšto pieno
'4 puoduko cukraus 
b šaukštuko druskos 
1-4 šaukštuko vanilos 
k lengvai suplakti kiaušiniai 
Sumaišyk sykiu ir kepk sviestuo

tam inde iki kiaušinienė sukietės. 
Kiaušinių trynius galima sunaudo
ti pudingui, o baltinius padarymui 
putu kurias uždėjus ant pudingo rei
kia aprudinti pečiuje.

Virtuvės Patarimai
Lengviausias būdas nuvalyt pečių 

yra suvilgius skaruli kerosniu ir juo 
trinti.

Jeigu valgį gaminant prie pečiaus 
apsidegini dėk ant tos vietos košelę 
iš avižų miltų ir šalto vandens. Avi
žos apramins ir greičiau išgydys 
nudegimą.

Ledų šėpą reikia laikyti švariai 
kiek galima ir kaip kitas namų da
lis. Kas rylas reikia numazgoti 
lentynas.

Kad neprisviltų pienas verdant, 
išvirink puodelyj vandenį apie colio 
gilumo ir paskui pilk pieną.

Naminiai Pasigelbėjimai
Sutraukimui sveterio, išmazgok jį 

labai karštame vandenyje ir išplauk

tyrame karštame vandenyje, po to 
tuoj pamerk į šaltą vandenį. Per- 
m.i/na iš šilumos į šaltį sutraukia 
vilnas. Dar labiau sutraukimui, pa
džiauk ji sausame šaltame ore. Pirm 
negu jis visai išdžius pasidėk jį ant 
stalo ir ištampyk kaip reikia. Ne
pakabink sveterio džiovinimui, nes 
jis išsitampys ilgyn, bet sudėjus į 
kokį maišelį pakabyk džiūti.

Prašalinimui rudies nuo vario, vie
natinis dalykas yra trinti žvyriniu 
popierių, pašlapinant kerosimi laikas 
nuo laiko iki rudis pradings.

Geriau yra užsisakyti po biskį le
do kasdien negu imti po du ar tris 
sykius savaitėje.

Grožės Patarimai
Kad blakstienai auglį reikia tepti 

alyvų' aliejum arba vaselinu. Niekad 
nenav.dokit tam darytų preparatų su 
perfumu arba alkoholiu, nes jie už
gauna akis. Ką nors dedant ant 
blakstienų reikia daryt' labai atsar
giai kad niekas nepatektų į akis. 
Geras būdas apsaugojimui kad nie
kas nepatektų į akis laike tepimo 
yrn tai suvyniojus šmotą popicrio 
padėti po blakstienomis pirm tepa
lą naudojant. Blakstienus reikia šu
kuoti pora sykių į dieną, naudojant 
šepetuką iš apačios, ne iš viršaus ir 
braukti j viršų.

Ypatiška Sveikata
Vienas iš paprasčiausių atsitikimų 

namuose yra tai nusideginimas arba 
nusiplikinimas. Gydant tokios rūšies 
susižeidimus. svarbu prašalinti orą 
nuo sužeistos dalies kaip greičiau
sia galima. Mažiems apsidegini- 
mams. sumaišyk bonkutę sodos Bi
karbonato su šaltu vandeniu kad pa
sidarytų švelni košele, ir greitai už- 
tepkit ant ant nudegusių vietų. Tięs 
reik laikyti iki sužeistoj dalyj skau
smas praeis, paskui numazgoti su 
šaltu vandeniu ir užrišti užtepus ra
minantį aliejų. Carron. aliejus tąm 
geras. Kitas vaistas yra pamarkius 
skarulį gerame Sėmenų arba Sal
džiame aliejuje.

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

mui pudingų, zupių, pyragu, etc .sias pavaduotojas reguliano pieno 
būtinai naudoki! Borden's Evnnora-arba grietinės.

Nekaltink Kavos—Gal 
Tai Yra Pieno Kaltė

Ar bandei Borden's Evaporated Pieną savo kavo
je? Jis priduos kavai riebti-snietoninį skonį ku
rio niekad pirmiau neturėjot. Jis yra pilnas rie
bus karves pienas ir priduoda kavai tokį skonį 
kokio ji niekad neturėjo pirmiau.

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

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

ATMINK .

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

DYKAI

100,000 moterų nuolatos pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evapora
ted Pienu. Jeigu jus norit 
žinoti kaip pasidaryt tuos 
įvairius erceptus su Bor
den’s, išpildykit kuponą pa- 
žymėdamos kokių receptų 
jums reikia, ir prisiųskit 
mums.
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KAMABtRIS ANT REN DOS 
Kamhnri- del vieno ar dviejų 
vyru. Lietuviškoj šeimynoj; su 
šiluma, ari i St. Clair Karo ir E. 
R.'.rd SI. Kreipkitės 8813 Em-

tNT RENDOS
, 6 kambariai, gera vieta del Lie’
Am randavet arba nusipirkt su 
sais itaisvmais. Klauskit pas:

'. V. Debesis, COM Superior avė.

-o-

ByJunius

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

F.spo-
spen

ders.
PARDAVIMAIat -------o--------------o-------

spent

low lit tie
BARCENASin. wereTHAT'S AN OR HEAL

radžiu

best

šeimynom; turi pavieni ga

P \RS1DUODA GROSERNĖ 
daranti $500.00 savaitėj biznio. 
Senai Įgyventa vieta. Pardavi
mo priežastis liga. (1

Tulefonuokit Randolph 2822.

Pasiūlau pardavimui 10 kambarių 
namą ant 6907 Lawnview avė., tin-

OFFICE
CAT

(band and the other two-thirds'a hard time a bum sport has. 
I looking for bargains.

one day when in a distant city ' 
we saw a sign which read 
‘‘Smith Manufacturing* Co.”

GOOD VISION
Father—“Well, what did 

see at the football game?”
Daughter—“Oh, I saw

cl’s new furs and Tommy 
Dodd's second wife and a dar
ling coat trimmed with beaver."

Warden (tn condemned man) 
“Have yon anything to

I fore we
you i “Well.

1 ■ same to
Eth-; mattress

.ay be 
spring the trap?”
sir. if it's just the 

you. I’d like to have a 
under I hem gallows. 

,- Į If that rope busts, I’m like to 
. 'get hurt.”

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

“Did you behave 
“Course 1 did”. 

“I heard the lady 
say she never saw 
have so.”

in church?", 
said Billy.

back of us 
a child be-

ANGORA
I stepped upon the tomcat’s 

tale.
The lights were dim and
The cat responded with 

wail.
It was his tail of woe.

Optimist: When is the 
time to marry?

Pessimist: If you are 
not yet: if you are old. 

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

young*
never

men whichthe longest, 
proves, says P. Ausi: 
talking is bad for your health.

“The modern girl is fond of 
observes a writer in a 

Sure.
jokes about pro- [cially when they are good 

are

Demands have been made for sport, 
the discontinuance of the prac- (health magazine, 
tice of making 
hibition and plumbers. Why
the mothers-in-law silent 
such a time as this?

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

DO IT NOAV 
ve a bit of new

» Send it
!Or a joke that will amuse.

in.
A story that is true, 

An incident that is new.
We want to hear from

, Si nd it in.

If the news is worth

you,

the

Wonder why (he hours 
in pleasure are only about half 
as long* as those spent in work?

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

supreme test 
man’s poise 
self-possession 
put him in a room

The 
Of a 
And 
Is to
Whore two women 
Are whispering.

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

------ o------
Somebody told a Collinwood 

woman that she looked 50 years 
younger since she had her hair 
bobbed, reports A. Zdanis.

It may help or 
Send it in.

____f

brin

)___

ig a smile,

Did vou ever see a person in
the movies get a wrong tele-
phone number nr a busv sig-
nal?

An optimist is a fellow 
is pleased at a puncture 
cause it isn’t a blowout.

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

who
be

Another very annoying place 
live is just beyond your in-'

come.

We always wandered where j 
all the Smith’s came from until!

Many a chicken is lots 
tender hearted after 
stewed! •

------ o------
old-fashioned

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

PADOVANOJO BANKO VEDĖJUI JO PA
TIES PORTRETĄ

Woodliind-55th Biznieriai Pagerbė Union Trust Vice-Prezidentn

So very nice, 
And told him to 
Consult a man 
Who spends his li<e 
In studying 
Insanity.

Walter R. Baublis.

SKETCHES FROM LIFE 
They held him up 
One rainy night 
And took from him 
AH that, he had 
Of valuables; /
And after they .<■ 
Had run away 
lie shouted for 
An officer, 
But all he heard 
Was his own voice, 
And then he grew 
So angry that < 
He did not tell 
To anyone 
That he had been 
Waylaid and robbed 
Until lone 
He played 
Two 
Who 
The 
A nd 
Must call for help 
To make it real. 
And so they played 
And he began 
To shout “Police!” 
And after he 
Had shouted twice . 
There burst into 
The dining-room 
Three burly cops 
Who 
The 
His 
And 
The 
His J 
With mortal shame, 
But they just looked 
At him and said 
A word or two 
That did not sound

day
with his 
hoys 
to be

highway men, 
he, of course.

musų kairia labai žema. Duokit sa- , 
vo pasiulyma. Saukit Mrs. Humboldt, į 
Pennsylvania 109 J.

1’ \KS1DI ODA 
Mėsinycia daranti cash bizni, ? 
tuota $700 savaitinių ineigų 
kon-petieijos 4 mylios aplinkui 
lefonas Lincoln 1001.

Kokiu nors biznio 
tūs prie agento Zimerman, 
iki 11 ryte, 5907 Scovill avė.

garan- 
neturi ,

I
Vice 

reikalu kreipki- i nany 
, 9 •r>ūth 
(12 Jtisto

užėmė kampinę krautuvės vieta vie
name mažame kambaryj, bet turėjo 
gana vietos atlikti bizni tose dieno
se. Visi jautė kad apribotu keliu tai 
hm o jų bankos ir jautė pasididžia
vimą kada jis augo, ir dar labiau di
džiavosi žmonėmis kurie prisidėjo 
prie to banko išaugimo j jo dabar
tini diduma

“Sena mintis jog bankieriaus rei
kia visada baimintis čia nežinoma, 
nes John C. Sanders yra visų šio 
banko rėmėjų draugas. Seni ir jau
ni jį pažįsta Per 38 metus jis buvo 
susirišęs su Woodland Banko ofisu 
ir niekas nepamano apie Woodland 
Banko ofisą pirmiausia nepamąstęs 
apie Mr. Sanders. Jo ilgų metų tar
nyba ir pasišventimas padarė drau
gingus santikius tarp jo ir žmonių 
kurie tik šioje srityje turi reikalų 
su šiuo banku.”

Tas portretas bus pakabintas 
Woodland Bank Ofise Union Trust 
Company.

I Keletas dienų atgal VVoodland-55th 
*ddi«trikto biznierių deputacija Įteikė 
didelį aliejiniais dažais pieštą por- 

,io paties, ponui J. C. Sanders, 
Prezidentui Union Trust Com 
ir vedėjui to banko Woodland- 

ofiso. Paveikslas nupieštas ar- 
..... Sandor Vargo

- J Padovanojimo kalbą pasakė Ed- 
; ward Goldberg
| “Keletas mėnesių atgal”, sakė Mr. 
I “nekurio šio banko drau-
i gai sušaukė mitingą su tiksiu paro
dyti savo draugingumą šiai Įstaigai 
ir vpatingai jos vedėjui. Toje gru
pėje buvo jauni vyrai tiktai ką ižen- 

| irianti į vyriškumą, viduramžiai vy
rai kurio žinojo šia Įstaigą per dau
geli metų, ir daugelis senesnių žmo-

! nių kurie užaugo šioje kaimynystėje 
I ir išgyveno čia beveik visą savo gy- 
i venimą. Jaunesnieji žino ši banką 
j kaip jis yra šiandien, didelis ir išsi- 
’ plėtojęs: senesnieji atmena kaip ji

PERS1KELKIT I S WO NA- • -
MA PRALEISTI LINKSMAS I Goldberg

VELA KAS
i Aš turiu pardavimui labai
' geru namu už pigią kainą.

.1. .1. STAPULIONS
6820 Superior Ave. “Dirvos”
Redakcijoj. Rami. I5ę.

> saw him in 
corner with 
hands up high.
avhen he saw 
visitors 
face grew red

usedThe 
to be more or le: 

' to her

RARE ENTERTAINMENT
of 

boy friends, 
day flapper

a mystery |
But the j 

and brother, 
a company of friends one eve
ning decently. — Fort Worth. 
Tex., Telegram.

Marguerite Dunlevy i 
Ross, entertained

PARSIDUODA KEPTI V Ė 
j 1492 E. 55 St., arti Superior. 
I rantuoju $500 savaitinių ineigų, 
i ra kompetieijos. Parsiduo 
Į arba mainys ant namo, 
j nu klausk pas Zimerman, 
vili 11 v n

reve
lation ! $ •< /•

a hole in mv

UNCLE VVIGGILY’S TRICKS

REPERTUARAS

Martinelli,

Perstatymų:

Balandžio 26 iki Gegužes 5
ORKESTRAS IS 75 YPATŲ CHORAS Iš 100 YPAT1

Ponselle, Martinelli, Gordon 
Mardoncs, Basie.la

ne
pigiai 

Smulkme- 
5907 Sco-

šeštadieni po pietų 
Gegužės 1

LUCIA DI LVMER.MOOK
Talley. Robertson. Lauri-Volpi, 

Do Luca, Mardones

i \ BOH.EMF.
Bori, Tibbett, Scotti,

Didur

BY LOUIS RICHARD,QUIRE EDGEGATE The Squire Raises the Crushed Truth

/ TH I HR THAT -B/RD IS ITO EV

Nujol

f-SQuiRE-THERE ARE J

7rv0 ZDvFUl
IN THIS FSoosn -

- Ai>y NAME IS ED. BOwmA'I 
- THE ConSTa&lX ORDERED mE 
Here to serve on th -uri 
! HAVE A S\OH WIFE at home 

Ą N D ^OGOD\/ TO IVĄ/T 
OH HEP CANT WU

WELL. -EiOWMAH ! TU5T 
-phohld VCUR WIFE AND 
SHE IS MUCH 73ETTER

more 
she’s

------ o------
The girl who knows how to 

her own sewing doesn’t sow 
manv wild oats.

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

Shoes are thrown after bride | 
and groom, 
says they 
spats!

------ O------
Goldie—“I mended the 

r s pocket 
bed last 

a helpful

hole in your trous
after you went to
night .Am I not
little wife, dear?”

Mr. G.—“Um—< r.Tulin Baltlrukoni 
furnish their own how in thunder 

| there

A woman spends one-third 
of her life looking for a hits- the

One 
world

lint
did you know 

pocket ?
------o------
thing which 
is all right

shov>'.<
what

Clevelando Trečia Metine Pavasarine 
OPEROS IŠKILMĖ

PERSTATYS

Metropolitan Opera
Kompanija iš New Yorko

PUBLIC AUDITORIUM

7 PARSIDUODA
j 8126 Wade Park avė. drapanų siu- 
L vinto, taisymo ir valymo ištaiga, ga- 
* rantuoju $200 gryno pelno suvaito
ti je. Parsiduos pigiai. Smulkmeną 
, I klauskit pas Zimerman, 5907 Scovill

5 Randasi Lietuviams ir kitiems pa- 
zltngioj vietoj, daro borą bizr.į. Par- 
JI davimo priežastis išvažiavimas į ki- 
j Į ta miestą. Kreipkitės 7115 St. Clair 
■•avė (12)

V PARSIDUODA
L P'-'iki Saldainių krautuvė, su nau-

jjbai geroje vietoje
' metu. Storas ir

Lysas ant 5 
kambariai gy-

I i MRS. BUTKUS
Kampas Luther av. ir E. 65 Street.

Kapitalistas?

KAPITALAS yra ką mes su- 
sitaupom iš savo algų die

na iš dienos- dirbdami.

Pirmadienio vak., Balandžio 26 
Du Vaidinimai 
Cena Della Befle 

(Juokdaris)
Tibbett, Bada, Alda, 

Dalossy

Bori, 
Antradienio v.. Balandžio 27

BORIS GODUNOFE
Chaliapin, Guilford, Rothier.
Tokatyan, Gordon, Wakefield

I \ GIOCONDA
Ponselle, Gordon, Mardones, 
Telva. Lauri-Volpi, Danise

Ketvirtadienio v., Balandžio 29
ROMEO ET JULIETTE

Bori, Gigli, Tibbett, Wakefield
Rothicr

Penkatdienio v., Balandžio 30
SAMSON ET DELIL K 

Gordon Martinelli. Rothier

Ponselle, Tokatyan, Basiola 
Pirmadienį v. Gegužės 3

RIGOLETTO
Galli-Curci, Lauri-Volpi 
De Luca, Telva. Guilford 
\iv padienio v.. Gegužės I

DON QUIXOTE 
Chaliapin, Easpn, Do Luca 
Trečiadienio v., Gegužės 5

12. SIS. $21, $30, S35. ir 810
Visiems perstatvivas antsyk Parsiduoda nuo Kovo 22 iki 31 

Paskiriems perstatymams parsiduos po panedčlio, Kai 
Pas DREHER’S. 1226 HURON ROAD

PAs'Tl' t ŽS'RYMAI IŠPILDOMA DABAR 
Naudojama Hardman Piano

: PUIKUS BIZNIS
*, Parsiduoda ant 1383 E 65tb St.,
JI ti Wade Park avė., senai Įgyvendin

tas pieninės biznis. Garantuoju $175 
savaitinio pelno, duosiu savaitę lai
ko išbandyti. Nėra kompetieijos, 
vienatinis toks biznis toj srityj. Su 
8 gražiais kambariais gyvenimui gre
ta krautuves. Parsiduos pigiai. Ma
tyki! agentu Zimerman, 12900 Buck
eye road. (14)

t

t

PARSIDUODA
Ai.t Euclid avė. arti 58-th st. Paint 
and Hardware Store, daro $1,000 sa
vaitinio biznio Galima pirkti pi
giai. Aš galiu apmainyti jūsų na
rna ant bile biznio. Agentas Zimer- 

12900 Puckeye road.

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 
Nujok Bandyk jį šiandien.

Noras dirbti ir taupyti; supra
timas kokia galybė guli surin 
ktuose piniguose; apvertini- 
rnas tikrumo ir greitumo kaip 
pinigai dauginasi—tuose daly
kuose yra didelė paslaptis ma- 
terialio pasisekimo.

Vieta to pradėjimui 
yra taupymų banke

IncorporcteA 1849

^sjcietg
In the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus i taupymu banką

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

ELTON, WIS.
Geros Progos įsigyti Ukes-Farmas. 

čia yra gera žeme norintiems gy
venti ant ūkių (formų). 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 geni ūkių 
ant kiek aš suprantu.

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

VINCENT D A UN IS
P. O. Box 16, Elton, Wis.U 'PhqhE

Vau 
AFTER I 
£7EP IR 
TH 'NEkT 
Room -

WOULD RĄTHER VOUO 
STAT HEPi OH TH JcJ'Vy
THOH "BE HZJAG/A6 Roon

EVĄDE TURV DUTT- I'Ll 
'PRCTEHD THAT I'VE 
TALHE.D with M'S WIFE.
AHO

7liiter-natT Cartoon Co., N. Y.

VALET

AldoStrop
Razor

Pats
Aštrinusi
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gp Knygos puse Kainos!
Visos “Dirvos” Kataloguose Pažymėtos Knygos

Atiduodama už pusę Kainos
(Išskyrus TEATRALIŠKAS ir DIDŽIUOSIUS LALIO ŽODYNUS. TEATRALIŠKI VEIKALAI BUS PILNA KAINA, ŽODYNAI ATPIGIN

TI DALIMAI, ir jų kaina bus specialiai pagarsinta “Dirvoje”. Nekurios knygos bus dar pigiau negu Puse kainos, — ir jos bus paskirai pagarsintos.)

W Prisiųskit Savo Užsakymą. Nesiųskit Pinigų. Užmokėsit kai Knygos Ateis

7

“Dirvos” Knygynas, 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio j
“=Įi—------=1|J

K ][
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|PO LIETUVĄi PASIDAIRIUS
žudę. Jie teisme kaltais nepri-. Sanitariškos Lietaus l 
sipažino, nors nusmelktieji ai- ! MAUDYNĖS 25c.
škiai įrodė kad ir jie dalyvavę!
Kirstukų šeimynos nužudyme.

Kurmis.

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

Velykos bus 4 d. ba
landžio. Pasiuskit saviš
kiams i Lietuvą keletą 
Litų per “Dirvą ’.

1926 KALENDORIAI 1926

7llllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllillllllllllllllll.1llllllllllllllllllfllllllllllll!ll!l!l>.

Rengia Kipro Petrausko Jubi- praleidus visą savo kraiti.
ROKIŠKIS

r LOUIS EISENBERG Ijį
į MALIAVOS GELEŽIES L Informacijos Keleiviams
: Trr. rn nnrrrnAo n.:l.z • Į1 _______1-ii IR ELEKTROS Daiktai Į Kanadą

lejų
Kaunas. — Vasario 16 d. Įvy

ko kultūrinių ir meno organiza
cijų pasitarimas del busimų K. 
Petrausko, operos artisto, su
kaktuvių. Dalyvavo penkiolika 
organizacijų atstovų. Sukak-

Po to sužinota dar kad Staš
kevičius turi dar vieną žmoną, 
Oną Grigaliunaitę.

Suėmus visas jo žmonas ta 
našlė pristatė policijom kuri 
patraukė Staškevičių atsako
mybėn. Kauno apigardos teis-

tuvių iškilmėms organizuoti iž-[mas J! nubaudė šešiems mėne- 
rinkta tani tikras komitetas, Įisiams kalėjimo. “L.ž.
kurį ineina valstybinio teatro i 
direktorius Liudas Gira, karių 
teatro vedėjas Pulk. Brazitilevi- 
čius ir Lietuvių-Latvių Vieny
bės atstovas Ardicką^

NEPASISEKĖ

Trijų Žmonų Vyras

Moterėlės veždamos sviestą į 
rinką, tankiai į vidų prikrau
na bulvių košės. Gėda Lietu
vaitėms kad už porą centų nu
siperka sau trejetą mėnesių ka
lėjimo. P. Kriukelis.

EKSTRA PASIŪLY
MAS VELYKOMS!

Telšių apskrities viršininkas 
„ buvo iškūlęs bylą Lietuvos Jau- 
‘ Luko 'Sąjungos Telšių skyriaus" 

tarybai už nelegalų veikimą.
Teisme paaiškėjo kad Tary-

Kaunas. Hilas Juoz. Staš-įba buvus užregistruota komite- 
avižius, dirbės srelžkeliu sto- ......a,, ;,i —1kevičius. dirbęs gelžkelių sto- 

tyj. susipažino su našle Skeire- 
vičiene, kuri turėjo gražią mer
gaitę. Staškevičius įsimylėjo 
Į tą mergaitę ir su ja apsivedė.

Po vestuvių Staškevičius bū
damas nepatenkintas gyveni
mu norėjo pasikarti, bet jam 
nepavyko, mėgino išbėgti, bet 
ir čia nepasisekė, nes žmona at
ėmus jo pasą, 
nūs, žmona staiga atidengė di- išėjo tik 
dėlę sensaciją.

Ji radus vyro kišeniuje pra
šymą, kuriame tarp kitko buvo 
parašyta “mano žmona Ona”. 
Jos motina sulyg nurodyto pra
šyme adreso nuėjus pas tą Oną, 
kuri jai nupasakojo kad Staš
kevičius yra jos vyras. Jis nuo 
jos atsiskyręs delei to kad ji

to vardu id dėlto viršininkas’ 
pareikalavo naujų formalumų 
atlikti. Tuo tarpu “žemaityj" 
tilplo žinutė kad komitetas pra
dėjo veikti.

Nesant įrodymų, Tarybos 
pirmininkas p. Kelpša tapo iš
teisintas, Apskrities viršininkui 
nepasisekė įgilti.

Pažymėtinas teisėjo nepunk- 
Jam nusirami- tualumas — šaukė 9 vai. ryto,

1 žmonėmis 
giausia.

9:30 vai.; be to, su 
elgiasi nepermanda- 

Buvęs.

ROKIŠKIS
žmogelio pražuvę pa
rasta pas Pavasarinin-

Vieno 
tai buvo 
ką U. Bet kunigėliai subėgę jį 
apteisino. Kunigams rupi ne 
dora, ne teisybė, o jų ranku 
laižytojai. Rudenininkas.

Sumažink
Savo

greitai

skus-
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet
-TuttrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

į PEČIAI IR LANGAM STIKLAI 
: Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda
• ir Taiso Pečius-Furnasus 

Randolph 5977 
1169-73 EAST 79th ST.

A. DURASEVIČIA
Popieriuojn Kambairus naujau
sios mados popieromis — 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

: Žinia tiems žmonėms kurie no, i 
: | atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
: Lietuvos arba kitų žemų, bus sutei- 
: kta kas yra reikalinga del kiekvic- 
• no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka- 
3 nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 

j laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, o 
*. mes suteiksime visas informacijas ir 
% kokie yra Kanados imigracijos ista-
> tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
i, reikalais nuvažiavęs ir viską sužino- 
•« jau kas reikalinga del norinčių at- 
•‘‘važiuoti i Kanadą. Aš turiu kores- 
•. pondentus didesniuose Kanados miv- 
•• st'iosc ir visus mano keleivius jie 
:* sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
!• reikalais kreipkitės j

GEO. KAUPAS & CO.
> Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
:’! Pardavimo ir Pinigu Siuntimo.
. GG03 St. Clair Ave. Cleveland. O.

Naudingi, su visomis šventėmis, su daug gražių pasiskai
tymų — Sandaros leisti. — Nedaug jų yra, reikaahikit 
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 stotkus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, varnišius ir visokius maliavojimo Įnagius.

Prie to turi upiniu ir malt pasidarymui gerdžios ndminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior Avenue

Tikras Win. Rogers Sidabrinis Cuk- - 
raus Indas su Sidabrini, is šaukštu- * 
kais, specialiai tik už 83.83. Tikra t s 

kaina $6.00.
Must< tikras Win. Rogers Cukraus i-

Indas yra vienas iš gražiausiu koki 
kada turėjot, viera 10xd colius, tel
pa 2% svaru cukraus. Padarytas iš 
pilnos medegos ir garantuojamas 
jog nenašus. Puikiausias pavyzdis 
su šaukštuku kabliais ir uždangalu 
su gražiu paukščiu ant viršaus, kaip 
parodo paveikslas. 12 Sidabruotu 
šaukštukų tos pat medegos, garna- 
tuoti daugeliui metu.

NESIUSK PINIGU: Tik 
šį apgarsinimą, pridėk 25c t 
mis ir pasiusk mums tuoj 

WABASH MAIL ORDER 
2116 Cortez St. Chicago, HL 

Dept. 105

Štampo-

DIRBTUVĖS KAINOS
— NAUJO MODELIO KATILAS — 

n.is)V si

ROKIŠKIS
Sausio mėn. Taikos Teisėjas 

vieną pilietį nuteisė trims me- 
inesiams kalėjimo už tai kad jis 
i radęs pasą pristatė policijom 
! Pametėjus tvirtino kad pase 
buvę dar 100 litų pinigų. Bet 
man rodos kad atradėjas nėra 
toks kvailas jei pinigus paėmęs 
dar paskui pats neš pasų poli
cijom 
daikto 
ti nuo 
pulti į

Dabar reiškia kad rasto 
negalima imti ir išgelbė- 
•pražuvimo, nes gali pa-l 
bėdą. Kurmis. I

į KIRSTUKO ŽMOGŽUDŽI II 
NUTEISTAI

Rokiškis. — Kirstuko tris 
žmogžudžiai nuteisti mirti, o 
trjs įtarti apteisinta. Jų aptei- 
sinimu žmones labai pasipikli- 

!nę, nes juos pažįstanti sako 
į kad jie yra ne vieną žmogų nu-

Catsloi
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>25..
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kaklu. 
Lengva 
valyti; 
sriubų, 
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1.27.50

su-
Itan- 

nenu-I
, vir-1 
pusike- ■ 

var-I 
Saugus| 

praktiškas < 
ir tvirtas. 
Joks kitas 

neparsiduoda į 
žema kaina.'

kosi

ŠUS 
lia be

dalykus Lam re ileal u i 
tokios rūšies ir tokiu 
Jis yra žemo spaudimo katilus ir 
pasteurizuotojas. Idealis katilas na-: 
mums. Nieko geresnio abrdniems rd-Į 
Lalams. Laikys vi..i amžj ir pilnai 
patenkins. Kainos paduota perkant 
tiesiog už pinigus. Siųskit money or
deri arba čekį. Pristatymas greitas,1 
tvirtose dėžėse. Tik toki katilą už
simoka turėti. < (6)

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

Telefonas Main 6111

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

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

*^^^**«^^**** )uoR)T Ijsvu Y.r .)AVASAIUNES 
į & ROSEDALE ©J ispanas dabar:
’’ R ft/ PlflflJlinn* P n J ^biausia aptaisyt tas kurios reika- 
•į UI j uluudillg UUf*lauja naujų pamušalų. Mes turim 

Rand. 7906 ekstra numažinę kainas per VASA- 
PETRAITIS Prop. IjRIO ir KOVO mėnesius. Turim po- 

A Jpierinių maišų, sudėsim jūsų aptai- 
oUpCi’lOr C., j sytas ir išvalytas drapanas Į maišus, 

apsaugos nuo apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

Atdara vakarais iki 8 vai.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis i------
Fotografas

Artistas •

. FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES IĮ 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. :

5 Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti j 
; vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui- : 

kų spalvuotą nuveiksią dovanų nuo tuzi- : 
no paprastai traukiamų fotografijų. Į 

Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. Į 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa- : 

; darome puikius rėmus visokiems paveiks- : 
lains ir padidiname arba sumažiname 

tografija^ visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainus.

fo-

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

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumu.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influcnzos, išsigydy damas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbažcnklis įreg. J. V. Pat. Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
ncdaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

“Antra Valandą Ryte
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai! — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
T'ie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino nutaiso skilvio ir 

vidutin . nirimui—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
prašo daugiau.'

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie- 

ant pareikalavimo.iš laboratorijos, Pasiaučiame pavyzdi

F. AD RICHTER & CO.
BERRY & SO. 5tl> STS. BROOKLYN, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialists, e b> 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik 
rasi Specialistas arba profecorius n» 
siklausinės kokia liga sergi ir lra> 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys 
po išegzaininavimo. Daugybė dskta 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji. 
neturėjo užtektinai apsipažir.imo ir pa 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Baite 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusij ligos prieiaat; 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum, 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ū 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslu, 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijim. 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. I<l5th St. Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
OHs« valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki 8 va-lsace 

NcdžlditniAii nuo 10 iki L

= Prospect 2420 Central 1766 §
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Geaerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- š 
E kuo jam, išleidžiam ir sukraunam. §
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland. š
^llllllll!lllllllllillll1llH!IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIHIIIIIIilllllllllUllllilli;illl!llll»llllltlllS!7 

| Pranešimas Sergantiems I 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
™ Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose ~ 
= Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 = 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų ~ 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greifas pasekmes. Mano z: 
E ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, x

Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- E 
2 rija, kas leidžia man padaryti teisingą kliniškų diagnozą arba nu- — 
ū spręsti tikra jūsų ligos priežastį. ~
E “.Mano Darbe Nėra Spčjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju S 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nuslojimo kraujo ir be pei- E 
= lio. be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
— Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E

Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit ~ 
E Vilties, Ateikit Pas Mane". Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku- E 
E r:e yra r-iatio geriausi liudininkai Kų aš padariau jiems galiu pa- E 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika melų aš leidau serumus E 
E tiesiog i Krauju Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
~ tus Gt'G ir 911. S
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
= 'loma aš išgydysiu jus trumpiausiu galiniu laiku tokia kaina kokią E 
E ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo paccntus. ~ 
S Yra mov.rišk-js slaugės pasitarnavimui. E
= ----- Mes Kalbame Lietuviškai-----  -

| Dr. BAILEY, Specialistas |
E 1104 Prospect Avenue E

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
E (Pirmas Budinkus į rytus nuo Winton Hotel) E
E Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1. =
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j) Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese ,
j ji 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476
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SPORTAS
SARŽENTO LfcVITT PA

KLAUSIMAS POŽĖLAI
Saržento Levitt manadžeris 

reikalauja tikrai žinoti ar Po-
MIRĖ IZIDORIUS MOTIE- 

JAITIS
Kovo 14 d. mirė Izidorius 

Motiejaitis, gyvenęs 2620 E. 
27 st. Mirė miesto ligoninėj 
nuo plaučiu džiovos.

Velionis prigulėjo per 12 me
tu Dr. V. Kudirkos Pašalpinūn 
Draugystėm

Kadangi neturėjo artimų gi

V ARGONŲ “KRIKŠTYNOS"
Kovo 20 d. bažnyčioj atsibus 

didelis kermošius, nes tai bus 
“krikštynos” naujų vargonų. '

Kunigėlis iš pamokslo užsa
kė žmonėms kad Įžanga i baž
nyčia tą. vakarą, bus SI, o kas1 
norės but “kurnu” turės paklrtĮ 
po $25. o draugijos po $50. Bet' 
kadangi “kurnu" skaičius neap-

minių nei draugu, iš ligonbučio 
jo lavonas buvo perduotas sve
timtaučiui graboriui. Sužinoję 
apie tai draugijos nariai pasi
darbavo ir atėmė administrato
riaus teises ant lavono nuo gra- 
boriaus ir paskyrė administra
torių nuo savęs.

Laidotuvės atsibus subatoj, 
9 vai. ryte; iš graboriaus nuo 
Franklin avė. ir W. 65th st. la
vonas bus atvežtas i šv. .Jurgio 
Lietuvių bažnyčią.

Kiek patyriau, Lietuvoj ran
dasi jo motina ir sesuo.

Iki laidojimo valandos lavo
nas bus pas graborius Weber- 
Housch, 6120 Franklin avenue 
Kas nori jį pamatyti gali ten 
apsilankyti.

Visi jo pažįstami ir draugai 
teiksitės atiduoti paskutinį pa
tarnavimą m i r us ia m.

Dr. V. Kudirkos Paš. Di. 
Fin. Sekr. V. K. Yurgilas, 

1755 E. 89th St.

Pirma Didele Ekskursi
ja Lietuvon

i

Šį metą laivu COLUMBUS. 
Balandžio 20 d.

iš New Yorke per Brenią 
į Kauną per 10 dienų.

Kurie norite kartu keliau
ti del informacijų kreipki
tės greitai, nes laiko mažai, 
rašykit laišku arba y pat iš
kili, į
JUOZO AMBRAZIEJAUS

AGENTŪRA
16S Grand Street 
Brooklyn. N. Y.

ribotas, iš to jau matyt kad 
kunigėliai sumanė gerai pasi
pelnyti iš biednų parapijom!, 
kurie jau ir taip apkrauti viso
kiais mokesniais.

j Negana to, musų kunigėliams 
rupi kad tik jiems visi žmonelių

i pinigai patektu, užtai užgynė 
žmonėms eiti ii remtį visokius 
rengiamu'-. Lietuviškus vaka-

i rus. Tuomi norima pakenkti 
ne tik darbo žmogeliui apramin- 
ti savo jausmus nuėjus ant ris-, 

įtynių. arba magiško pe.rstaty- 
mo ar ko kito, bet ir Lietuvišką 
kultūrą, dailų slopinti. Nes jei 
musu profesionalai nebus palai
komi savo žmonių jie nueis par
siduoti svetimtaučiams, nes tie

1 visada Lietuvius su išskėstom 
rankom priims, ir mes Lietu
viai liksim be nieko

Kunigėliams pritinka norėt, 
sau kuodaugiausia, bet neinte-į 
ligentiška slopinti musų dailų J 
musų profesionalus agituojant j 
neduoti jiems pinigų arba nei-j 
t i į jų vakarus.

Kas liks iš Lietuvių kada jie 
Įtik bažnytėlę teturės?
| Atvažiuos “Dzimdziai”, ku-į 
inigėlio nuomone neremt jų, ne.--1 
I pinigai neina per klebonijos; 
koštuvą, atvažiavo Požėla, nei- 

|kit. nes pinigai neina per kle 
bonijos koštuvą; atvažiavo ma-į

; gikas, neikit, nes pinigų kimi-' 
geliui neatiduoda.

Bet. mano patarimas darbo 
žmogeliams tai eikit ten. kur 

liūsti širdis veda ir kur randai - 
dorų pasilinksminimą už kelis!

' savo centus, ir ten iš jūsų, nie l 
kas prievarta nereikalauja; pa
tįs ateinat, patįs užsimdkat, be 
jokios grieko bausmes, kaip ki
tur. Bažnyčios Reporteris.

Iš SL\. II-TOS KUOPOS
Kovo 3 d. įvyko 14-tos kuo

pos susirinkimas. Tarp ko kito 
nutarta rengti ir šeimynišką iš
važiavimą apart pikniko šią va
sarą, ir pavesta tas darbas va
sarinio sezono komisijai.

Ligoniu turėjome vieną. Pri
sirašė į kuopą vienas- naujas 
narys, S. Mažom

žėla sutiks su Saržentu imtis. 
i.Iis sako: “Lai Požėla tikrai 
pasako ar imsis, o ne kaip per
eitą kartą, kai pasitaikė Grai- 

jkas tuoj Požėla sutiko su juo 
imtis, ir atidėjo imtynes su 
Saržentu Levitt.”

Karolis Požėla žadėjo praneš
ti iš Chicago? apie šitą ristiką,

Persikėlė iš 153-čios kuopos 
Du Bais, Pa., S. Gudelevičius ir 
Z. Gude.lovičienė ir jų keturi 
vaikai. Tai pavyzdinga Lietu
vių šeimyna — visi yra nariai 
Susivienijimo, ir mums malonu 
turėti juos savo tarpe.

Musų bolševikėliai vėl nori 
įtraukti musų kuopą į kokius 
ten protestus. Galams jie šitą 
organizaciją nori traukti? Juk 
tas protestas yra politinis daly
kas, ir jei mes norėsim tai pa
darysim tą protestą kaipo SLA. 
14-ta kuopa. Bet jie mat vis 
nori save reklamuot kad jie at
stovauja Lietuvius. Tik ant 
laimės jų “oficialia” laiškas ne
buvo susirinkime, nes musų 
mažeikutis vėl butų ėmęs drum
sti ramumą, ii

Butų geriau bolševikams pa
likti savo “religiją” už durų, 
atėjus į Lietuvių susirinkimus.

Korespondentas.

bet dar kolei kas nesulaukta
.atsakymo. Sprts.

Clevelandiečiai Važiavo į 
Akrona

Daugelis Clevclandiečit: snor- 
itininkų, Požėlos mylėtojų, va- 
ižiavo specialiai 60 mailių kelio 
į (per a’mt galu) į Akroną pažiu- 
Irėti Požėlos imtynių su Fishe- 
riu. Nekuria abejojo ar Požė
la teisingai imasi, ir patįs savo 
(akim persitikrino. Prieš va
žiuosiant, sakė Požėlai: “Jeigu 

I ten neišlaimėsi tai daugiau į 
Clevelandą neatvažiuok!”

| Viso nuvažiavo apie 30 ypa
tų imtynes matyti, ir dabar ga
lės patikrint tiems pavyduo
liams kurie Glevelande pakuž

domis kalba kad buk imtynes 
[einą ristikams susitarus.

Buvęs.

Clevelando '’-liėse iki šios 
savaitės pradžios nito metų pra
džios automobiliais užmušta 2'1 
ypatos.

KOVO 25 D.
ketverge vakare

Lietuvių Svetainėje 
bus PRAKALBOS.

Kalbės “Keleįvjfti” Red.
SI. Michelsorias

iš So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 ,vak.

Įžanga 25c lėšų-padengimui.
Kviečiame visus Lietuvius 

atsilankyti.;.,
Reh^ėjai.

Ant Požėlos Galvos Kviečiama 
Smarkus Ristikas

į Chicago. — Kadangi “Rusų 
lovas’’ Linovas netikėtai išva

žiavo į New Yorką (gal pabijo- 
jjęs), tai kapitonas nutarė su- 
Irast Požėlai kitą priešą. Kiek 
įteko girdėti, Požėlos priešu bus 
į vienos geriausiu Kalifornijos 
Į pusiau sunkiojo svorio ristikas, 
į kuris turi pretenzi jų prie cam- 
įpiono titulo.
I Iš to galima spręsti kad Po- 
ižėlos ristynęs kovo 23 d. bus 
į laimi Įdomioj!,. Ristynės įvyks- 
Itu First Regiptenj Armory. N.

Siirpnlius. Nepat ilo Ban-... ceviciaus
Chicago. — Kovo 13 d. Uni

versal Klube K. Sarpalius turė- 
I jo paguldyt “dzūką” Bancevi- 
Įčiųdu kartu i pusantros valan
dos. Bet Sarpalius visą valan
dą ritosi su Baneevičitim ir nie- 

į ko negalėjo jam padaryti. N.

I

DIDELĖS IMTYNĖS MIESTO 
AUDITORIJOJ

I
Tex “Jack” McCarthy, jati-į 

nas Airis ristikas, atkartoja sa
vo bėgimą linkui sunkios vogos 
ristikų čampionato stistikibda- 
mas su Joe Zigmund, žiauriu 
Nebraskčnu, pradinėj poroj C. 
Marotta’s rengiamose' imtynėse.: 
kovo 2-1 d. mieste, auditorijoj.

Vos kelios savaitės atgal, 
McCarthy buvo nariu Jack 
Dempsey’s trupės. Jis pasiry
žo vėl stoti i ristikų eiles ii- to
kiu budu pasišalino iš to čant- 
piono gūžtos. Jis dabar smar
kiai lavinasi ir rengiasi į kelio
lika smarkių susirėmimų.

Sueidamas su Zigmundu, Mc
Carthy sutiks tikra išbimdvmą. 
Zigmund yra pasižymėjęs tuo 
jog sykį nugalėjo Ed “Strang
ler” Lewis, buvusį sunkios ro
pos čampioną. Pereitą žiemą 
Lewis susitiko su Zigmundu ir 
manė jog greitai apsidirbs. Bet 
nusistebėjo kuomet pasijuto nu
mestas oru į žiūrėtojus.

Zigmund yra majoru miesto 
Brainard, Nebraska, ir pasirodė 
smarkus ir vikrus ristikas, kas 
pranašauja blogą Airiui McCar
thy.

Po to bus dar dvi poros ris
tikų. Joe Stecher, narsus Ne- 
braskėnas kuris laiko sukiojo 
svorio čampionatą, imsis su Re
nato Gardini, kurie bits svar
biausia ir paskutinė pora.

Vidurinė poni bus Stanislaus 
Zbyszko, kuris susikibs su Jim 
Londos, smarkiu Graiku.

Tikietus galima gauti pirkti 
i.škalno pas Dreher’s, 1226 Hu
ron road.

Akrono Naujienos
POŽĖLA XKRONE LAIMĖJO;va ir tas nusirito nuo estrados 

$500 : visai ant. grindų po publikos
Akrone kovo 13 d. įvyko se-[kėdėmis. .Keli vyrai ištraukė 

nai lauktos imtynės K. PožėlosJj ir vėl užkėlė ant scenos, jau 
su King Fisher, kuris stato užkišai apsvaigusį. Refery pana
šavę 3500 ir reikalavo kad Po-,ko kad Požėla laimėjo ristynęs 
žėla irgi užsis.tatytų ir eitu su’ii- kad Fisher daugiau nesiims, 
juo imtis. bet Fisher dar pratarė kad jis

Ristynėse prasidėjo 8:30 va- dar gal imsis. Tada refery sako 
kare. Pirmiausia ritosi Cleve- eik ant mat rašo, Fisher eina 
lando Lietuviu čampionas Jo- vėl ant matraso, bet netruko 
nas Krunkaitis. Laikas jiems nei penkių minutų kaip Požėla 
buvo duota pusė valandos; abu vėl griebė savo geležinėm ran- 
ristikai smarkiai dirbo visą lai- kom priešą ir įvairiai išvoliojo 
ką. Jau Krunkaitis buvo bai- po matrasą, o ant galo pagriebė 
giąs savo priešą parisi kaip štai už abie jų kojų ir kaip ims sukt 
pasibaigė jų laikas. Jiedu išėjo iškėlęs aplink galvą ir trenkt, 
lygiomis. ant matraso tai Fisher vos tik

Po to buvo du maži vaikai1 gyvas laikosi: Požėla užbaigda-

■Joe Stecher Nusigando Savo 
Priešo

Pereitą savaitę Bostone su
rengta imtynės čampionui Joe 
Stecher su nežinomu priešu. 
Tuo priešu prieš jį stojo Malce- 
vičius iš Utica, N. Y. Stecher 
pamatęs savo priešą tuoj iššo
ko iš virvių ir pabėgo. Jam 
buvo duota laiko 10 mniųlų su- 
gryžti ir imtis, bot jis neatėjo, 
taigi laimėjimas nuskirta Mal- 
cevičiui.

j “bokseriai”, kurie vienas kitam 
daužė akis.

Antra ristikų pora buvo Cle- 
jvelandietis Jordan, kuris rito- 
|.si su Akroniečiu Jack Kocher. 
Laikas buvo dliota viena valan- 

jda. Jordan parito savo priešą 
į 28 minutas, už kojų laikyda
mas, pečius prispausdamas prie 
matraso.

Požėla su King Fisher
Ant galo pasirodė musų ne

pergalimas Karolis Požėla, su 
taipgi gerai išgarsėjusiu King 
Fiscr, Akroniečiu.

Fisher atrodo labai smarkus 
vyras, raudonas, apvalus ir vi
sas muskuhiotas, sveria 198 
svarus.

Prasideda ristynės, Požėla 
pirmiausia trenkia priešą ran
kos užlaužimu, antrą syki Po
žėla uždeda jam “head lock” 
trečią syki irgi tą patį, bet Fi
sher vis išsikrapšto lauk. Pats 
Fisher daugiausia dirbo naudo
damas “head lock”. Jis taip 
tris ar keturis sykius Požėlai 
padarė, bet Požėla lengvai iš
eina iš jo laikymo.

Fisher jau pradėjo pusėtinai 
prakaituot ir svaigt nuo Požė
los smaugimų po pažaste. Po
žėla pradeda trenkt priešą per 
galvą kelis sykius, publikoj di
džiausios ovacijos. Požėla vie
nu sykiu trenkė Fiserį per gai

nios su juo dar kartą metė Fi- 
sherį per galvą ir visu smarku
mu krito ant jo, prispausda
mas nabagą Fišį prie matraso, 
ir į 52 minutas pabaigė su juo.

Patiestas ant matraso Fisher 
išgulėjo apie 10 minutų, kada 
atsigaiveliojo draugai pakėlė ji 
ir nuvedė nuo scenos.

Taip tai Požėla laimėjo $500 
kuriuos tas smarkuolis per pu
se metų Akroniečiams Lietu
viams siūlė, sakydamas kad jis 
Požėlą paguldysiąs tris sykius į 
valandą laiko. Bet nabagas ap
siriko. tik, suprantama. Požėla 
tų pinigų neėmė, nes ne už pi
nigus važiavo ristis, bet kaipo 
tos šakos sportininkas.

Butų labai malonu dabar iš
girst nuo artimesnių Fisherio 
draugų ar Fisher gali tiesiai 
pavaikščiot po Main street.

Karolis Požėla vyras už tokį 
pasidarbavimą ir įspūdį kokį 
paliko pas mus Akroniečius.

Akronietis.

LINKSMA NAUJIENA 
AKRONO LIETUVIAMS

Paveikslai rodomi kovo 21 d.
JĖZAUS GYVENIMAS.

Ateikit ir pamatykit kaip Viešpats
gyyfeno ir daug Jo stebuklų

Is’cd ėlios vakare 7 vai.
Salėje 46 So. Howard Street.

Paveikslai rodomi dovanai.
Kviečia T. B. S. S.

Puikus Rekordas
Lietuvos

Du! du! Dūdele
Stasys

KURIUOS ĮDAINAVO
KIPRAS PETRAUSKAS

Valstybės Operos artistas — Tenor 
ir Bernužėli, Nesvoliok 
Plaukia sau Laivelis (smuiką)

Karvelėli
Kur Bakūžė Samanota

75c
75c

$1.25
75c

ir
JUOZAS BABRAVIČIUS

Operos artistas, Tenor 
ir Plaukia Sau Laivelis (12 coliu) 

ir Aguonėlės
CH. SULGINAS

Lietuvos Operos artistas, Baritonas
Visur Tyla ir Oi Berneli, Vienturti

V. GRIGAITIENĖ ir A. SODEIKA
Lietuvos Operos artistai, Duetas

Berneli, Vienturti ir Visur Tyla
Lietuvos Šaulių Sąjungos Choras 
KAUNO KARIŠKAS BENAS

Taipgi turime Rekordus kuriuos Įdainavo šie žino
mi musų Artistai iš seniau:

KOSTAS SABONIS JONAS BUTĖNAS 
MARĖ ir JONAS ČIŽAUSKAI 
PANELĖ MENKĖLIUNIUTĖ

75c

Oi 75c

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.
R E I K A L A U K I T
Kitur persiuntimus ekstra. Nesiusk it pinigu, užmokėsit give Rekordus.

LINKSMA NAUJIENA 
CLEVE1 ANDO LIETI ’ VI A MS.

Paveikslai rodomi
APAŠTALŲ GYVENIMAI IP. JU 

MISIJOS.
Bus rodoma kaip tapo įsteigta po. 
piežiai ir kas buvo pirmutiniu) po- 

Įpiežium ir kiek . krikščionių buvo su- 
(deeintn anl laužo. Pamatykit In- 
Į kvizieiją ir tuos įrankius. Paveiks- 
; lai bus .rodomi Abelių salėje, 7017 
| Superior avė., nuo 3 vai. po pietų 
nedėlioj.I-- ’----——----- ;----
Europiečiams Proga

Pasigėrėt Operomis

Ar žinot kas buvo pirmutinė ypa- 
ta Clevelando nupirkus tikietus vi
siems perstatymams Metropolitan 
Operos kompanijos kuri atvyksta į 
Clevelando miesto auditorija dešim
čiai dienų, Balandžio 26 iki Gegu
žės 5? Tai buvo Italas vaikinas, 
vaikinas darbinėse drapanose, bet su 
artistu siela. Jam pasitaikė eiti 
pro šalį vietinio Jojmiteto ofiso kuris 
rūpinasi operos atsilankymu, ir pa
matęs apgarsinimų, išstudijavęs at
sargiai visą, inojęs nusipirko po do- 
larj sėdynės kiekvienam perstaty
mui

“Aš negaliu rinktis kurios vienos, 
aš noriu girdėti visas šias operas”, 
pasakė jis.

Vienas ofise esančių juokais pra
sitarė ar jis nenorėtų nusivesti ir sa
vo merginą. Jis rimtai atsakė:

“Ne, mes Europiečiai einam j ope
rą paklausyt muzikos, o jei su mer
gina eisi bus ne kas, nes Amerikos 
merginos perdaug . šneka”.

Ne kas do atsiliepimas apie Ame
rikos merginas. Bet teisingai pa
sakyta kad i'mes Europiečiai einam 
j onerą paklausyt muzikos.”

Visi Clevelandiečiai ateiviai iš Eu
ropos yra tos pačios nuomonės. Tas 
pareiškimas nėra Italų vienų, bet vi
su tąutų žmonių paeinančių iš Eu
ropos.

Clevelandiečiai ateiviai daugumo
je labai subruzdo išgirdę naujienų 
kad Metropolitan opera atvyksta ir 
gaus progą jos vaidinimus matyti.

GARS1NKIS I
“DIRVOJE” !

________ ...__________ i

'V
■Qenato'

PUBLIC HALL 
TREČIADIENI KOVO-MARCH 24,

Dalyvauja pažymiausi pasauliniai ristikai;
JOE ZIGMUND, Bohemąs

su jack tex McCarthy, Airiu
STANLEY ZBYSZKO, buvęs čampionas 

' su JIM LONDOS, Graiku
JOE STECHER, pasaulinis čampiona?

su RENATO GARDINI, Italu.

Įžanga $1.10 ir $2,20.

Tikietus iškalno galima gauti pas Dreher’s 
I 226 Huron rd.

UŽKV1EČIAMA IR MOTERIS


