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Passaic’o Streiko
SENATORIUS LA FOLLETTE RAGINA SE
NATĄ IŠTYRINĖT STREIKO APLINKYBES.

Mirė Prez. Coolidge 
Tėvas

New Jersey Valstijos Senatoriai tam Priešingi, Sa
ko, Valstija Pati Apsidirbs. — Streiką Sako 

Vadovauja ir Darbininkus Kursto Komunistai.

d.
S.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

i REIKALAUJA TYRI
MO PASSAIC’O 

STREIKO
16 Darbininkų Užmušta

Birmingham. Ala. — Ekenlo- 
davus ištarpy tos geležies kati
lui Woodward Iron Co. dirbtu
vėj, 400 tonų geležies pasilie
jo pyškėdama į visas puses, nuo 
ko tuojau mirtinai sudegė 16 
darbininkų, daugelis kitu sun
kiai sužeista ir tikima jog mirs. 
Eksplozija suardė garo ir van
dens rynas ir sukėlė dar dides
nį sumišimą kada viskas pra
dėjo išvien maišytis.

Ohio, mirė vienas 
palikdamas 350,000 
turtas perėjo jc gi-

Fostoria, 
darbininkas 
turto. Tas 
minietei merginai, kuri vos mė
nuo kaip buvo ištekėjus. Arti
mesnių giminių neturėjo kaip 
tik brolio dukterį.

Albert Baker, 32 metų vyras, 
dirbdamas Clevolande prie iš- 
liodavimo 
sutrintas 
iškrito po 
atsimušus 
rio jis stovėjo.

anglies vagonų, liko 
vagono ratais kada 
ratais kitam vagonui 
i tą vagoną ant kli

Pittsburg Coal Co. kasyklos 
darbininkai, kurie nėra unijis- 
tai. bandoma išvesti į streiką. 
Kompanijos viršininkai sako 
kad darbininkai ignoruoja uni
jos viršininkų raginimą strei
kuoti, gi unijos vadai sako kad 
jie darbininkus išves streikan 
po mass mitingo sušaukto išai 
škinimui padėties.

Ohio valstijos .350 kasyklų 
savininkai, kurie duoda darbo 
dvylikai tūkstančiu darbininku, 
pasirenge prašyti angliakasiu 
unijos prezidento Lewis suspen
duoti arba pataisyti Jackson
ville padarytą 
lų savininkais 
negali mokėti 
laujamų $7.50
tiems nuo dienų 
misija važiuot 
pas unijos prezidentą Lewis.

Tų kasyklų savininkai nega
li visai atidaryti kasyklų, nes 
neišlaiko kompeticijos su ne
linijinėmis kasyklomis Kentu
cky ir West Virginia valstijo
se. Jeigu nebusią atsiekta su 
unija nieko, operatoriai sako 
bandys tartis su darbininkais 
paskirai.

Operatoriai sako nekovoja su 
unija, bet negali panešt jos iš
lygų ir nori palengvinimo.

unijos su kasyk 
sutartį, nes jie 
sutartyje reika- 
į dieną dirban-

Išrinkta ko- 
Indiananolis

Washington. — Senatorius 
Robert M. La Follette iš Wis- 
consino siūlo kad kongresas im
tųsi tyrinėti New Jersey audė
jų streiko padėtį, kame strei
kuoja 16,000 audėjų, kur poli
cija buožėmis daužo streike- 
riams galvos, o streikeriai pra
našavo kad bus dar didesnis 
kraujo praliejimas. Tą klausi
mą pakėlus, senate kilo karšti 
debatai.

New Jersey valstijos senato
riai vienas aiškino kad valstija 
nepageidauja idant federalė 
valdžia kištųsi į tos valstijos 
reikalus, o antras senatorius iš
rodinėjo jog streiką suruošė, 
sukurstė ir vadovauja komuni
stų partijos nariai.

La Follette išrodinėjo savo 
rezoliucijoje jog streikeriai ne
gaudavo už savo darbą nei pra
gyvenimui algų, o senatas 
Borah iš Idaho išrodinėjo jog 
darbininkai gaudavo abclnai po 
mažiau negu $23 i savaitę. At
sakydamas į vieno senatoriaus 
aiškinimą kad streiką vadovau
ja komunistai praplėtimui savo 
Įtakos Amerikoje, Borah pasa
kė: “Mes neturim baugintis 
munizmo šioje šalyje jeigu 
lįs neišminshn komunizmui 
mes. Neturim bijoti kad koks 
vadas nuves kiek musų žmonių, 
jeigu nebus aplinkybių kurios 
tą pateisins. Komunizmas pats 
savaimi apsidirbs, jeigu darbi
ninkai gaus tinkamas pragyve
nimui algas ir padorias darbo 
aplinkybes.”

Senatoriaus La Follette rezo
liucija pavesta senato komisijai 
prižiūrinčiai išdirbystes. ' 
komisijoje jis turės daug 
gumentų iki privers ją imtis 
rinėjimo Passaic’o streiko.

ko-

Toje 
ar- 
tv-

Rojuje Mainosi Pačio
mis ir Vyrais

..Leningradas. — Iš Odesos 
provincijos ateina žinios kad 
ten už pusbutelį vodkos vyrai 
mainosi pačiomis, pačios vyrais 
ir tą viską užtvirtina tenaitinė 
sovietų valdžia.

Vienas kaimietis už du bute
liu degtinės atidavė savo kai
mynui savo pačią, o viena mo
teris už vieną bonką degtinės, 
50c vertės, atidavė savo drau
gei savo vyrą.

Plymouth. Pa. — Kove, 17 
ukėje netoli šio miesto mirė 
Valstijų prezidento tėvas, Pulk. 
John C. Coolidge. Palaidotas 
su paprastomis ceremonijomis ■ 
tuščio kalno pašonėje po giliu 
sniegu žemėje, tarp kitu gimi 
nių kurie ten palaidoti.

Laidotuvėsna pribuvo sūnūs 
prezidentas su žmona ir vaiku, 
dalyvavo keletas valdininkų ir 
aplinkiniai gyventojai.

Senis pragarsėjo nuo to kai 
jis prisaikdino savo sūnų Suv. į 
Valstijų prezidentu naktį po i 
Hardingo mirties, nes viee-pre- 
zidentas Coolidge tuo laiku bu
vo namie. Jo tėvas buvo nota-

Pulk. Coolidge buvo jau -80 
metų amžiaus. Savo 225 akrų 
ūkę buvo užrašęs savo stiliui, 
dabartiniam Suvienytų Valsti
jų prezidentui.

Teatre Pavogė $15,000
Newark, N. .1. — Septyni 

puolikai įsibrinvę į Masque 
atro ofisą, įsakę keturiems 
buvusiems darbininkams nesi
judinti, pagrobė $15.000 ir pa
bėgo.

u z • 
te- 
ten

Užmušikas Nuteistas
Mirtin

Placerville. Ca). — Vienais ne
judinamos nuosavybės parda
vėjas be aiškios priežasties ko
vo 18 d. nužudė šešias ypatas. 
l’o to rasta jis pats negyvas su 
kulka galvoje. Daktarai tyri
nės jo galvą suradimui ar kul
ka kuri jį nužudė'paėjo iš jo 
paties revolverio. '

Tas žmogus pradėjo savo be
protišką žudymo darbą kada iš
girdo jog jo žmona reikalauja 
atsiskyrimo nuo jr>.

MEKSIKA TAMPA 
“TARPINIMO 

KATILU”
S. Valstijos įvesdamos 

ateivybės suvaržymą, 
savo

nau- 
192-1 

metais išsižadėjo savo vardo 
kaipo pasaulinio tarpinimo ka
tilo.

S. L. A. Centro Valdybos 
Rinkimai

Detroitas Auga

Chicagoje po nominacijų į S. įninku išrinktas nebus.
J,. A. Pildomąją Tarybą atsira-į “Keleivis” num. 9-r.ie rašo 

U.i tolei į Suvienytas Vai- do ją 14 žmonių Adv. K. Gugio'jog už Adv. Gugi “stoja visa 
t jas plaukė viso pasaulio žmd-į komisija, kuri kur tik cm.lėda-j Chicago”. Chicago.* kuopti 39 

j rodo labai didį tolumą 
visos Chicago* (Adv. Gu- 

Tarno leis savo 36-je kuopoje gavo vos 
sargu Su-!26 balsus).
16-to Sei- Kandiduoti ir nebūti išrink- 

geriau visai nekandiduoti,
i kada visos spėkos turi Imti su- 
I vienytos prieš bolševikus.

. ( VISI Susivienijimo narini be 
išimties balsuokit už visą seną- 

Tarybą, kuomi 
vo organizaciją 
bolševikų, kurie

Inos ir čia tirpo, 
vieną.

Dabar tuomi 
kuri įvedė naują

Detroitas, kuris ilgai lenkty
niavo su Cleveland:! už didesnį 
gyventojų skaičių, pagalinus li
ko laimėtoju. Detroitas perei
to moto statistikomis turėjo 
1,242,04 1. Cleveland!)* tik apie 
milijoną lygiai.

Ispanija Ištrėmė Devy
nis Advokatus

Ispanijos vaidžia nubaudė de
vynis advokatus ištrėmimu i 
keletą labiausia užleistų Ispani
jos dalių už lai kad jie nepai
sydami 
"artėti 
bėjo ta

Ispanijoj
Vilnijoj kurių nevalia vai 
paveizdan 1 ,iet aviškos.

Ir 
kaip 
tol i.

įstatymo -draudžiančio 
Kataloniška kalbą, kal- 
kalba savo susirinkime.

yra tokiu kalbų (

Sustreikavo Advokatai
Rumaniioj sustreikavo 

advokatai protestuodami prieš 
jbilių dabar paduotą parliamen- 
jte, kuris reikalauja uždėjimo 
aukštų taksų ant legalių tran
sakcijų
mas sunaikintų advokatų biznį i 
ir bile kas negalėtų užvesti pro-Į 
vos, tik turtingieji.

Omaha, Nebr. — Čia nuteis
tas mirtin tūlas Carter, kuris 
kelios savaites atgal pasalomis 
nušovė kelių dienų protarpiu 
du žmones. Jis šaudė sau kaip 
medžioklėj, be jokios priežas
ties. Teisme jo advokatas no
rėjo prirodyt kad jis yra bepro
tis,, bet jis pats tą užgynė ir sa
kė jog turi būti nubaustas kaip 
pridera už tokį darbą.

Ūkininkų Nužudytojas
Tardomas

Fremon, O. — William Clark, 
kuris kelios savaitės atgal nu
šovė ūkininką ir jo moterį apsi
lankęs apiplėšti namus kuriuo
se pirmiau dirbo, bet buvo pa
žintas, bus egzaminuojamas ar 
vra pilno proto, nes gynėjai iš- 
rodinėja kad jis turėjęs 12 me
tu vaiko protą, nors yra 22 me
lų amžiaus.

Clark buvo suimtas Clevelan- 
de sekančią dieną po žndystės.

Tvanas ir Nuostoliai
Oil City, Pa. — Pakilus upei, 

šis miestas staiga atsidūrė ap
semtas vandenyje, 150 šeimy
nų pabėgo iš namų, kiti žmonės 
užsemti aukštutiniuose gyve
nimuose ir niekur negali išeiti. 
Nuostolių padaryta į suvirs du 
milijonu doląrių.

susiliedami į nia išsiuntinėjo 
i rinkti Adv. Gu 

liko Meksika, Į Hin];|ISi vietoje 
įstatymą, pa-jpau^iįgjo, kuris 

gal kurio kas nors turintis ko-Livienijinlo iždo
kią nuosavybę Meksikoje palie
ka tos šalies piliečiu.

Meksika 
sus kas tik 
prastas darbininkas ar 
įlinkas, ir kas tik nori 
nejudinamo turto.

tik galėda-jCbi< 
•‘prašymus”, bals 
SI. A. iždi j nuo 

senojo.
buvo
nuo_ _____
turtą iki $800,-1 tu,

noriai įsileidžia vi- 
nori įvažiuoti, pa- 

amat- 
įsigyti

Nušovė už Pačios 
liojimą

mo-ir susaugojo
000.00.

Taigi senąjį iždininką Tarną 
Pakštį visi jau pažįsta, duoda 
mi jam 2426 balsus.

ivo vietoje kai-
i po prityręs advokatas.

Suvi-I Pačioje Chicagoje Adv.i . . ..gis nominacijose nuo trijų

Sandusky, Mieli. — čia atsi
tiko tokia komedija: vienas pi
lietis, -10 motų amžiaus, nušovė 

I savo pačios, 19 metų, meilužį, 
.118 metų amžiaus vaikiną, 
(moteris buvo su savo vyri 
simetus ir užsiėmė su tuo 
kinu, 
pradėjo 
sers, o 
rosi su 
ir tuo 

(vo vyrui tą vaikiną, iš pavydo 
(kam jis jau jos seserį vilioja, 

vaikiną nušo
ki idot u vėse 

mo-

Gu-; ją Pildomą įą 
apsaugosime s 

j nuo tykojančių
! yra pasiryžę musų Šusivieniji- 
Imą tik iškrikdyti, pagrobti mu
lu sutaupyta turta-iždą.

kuo
pų gavo 39 balsus; Illinois vai 
stijoj nuo penkių kuopų gavo! 
46 balsus; likusius gi 68 balsus i 
gavo nuo 11 įvairių kuopų iš vi-1 
sų valstijų, gaudamas vi< 
153 balsus.

Taigi Adv. Gugi* yra 
lobai mažai kam žinomas, 
v* 153 nariai jam užjaučia.

Adv. K. Gugio ■'komisija' 
niekuom neįrodo 'P. Paukščio 
netinkamumą apart žodžio “ne
pasitenkinimas”, kas yra nuo
latinė giesmė bolševikų.

Bolševikų “kandidatas" p. 
Kišonas. amžinį atilsį žagaras, 
kuris jau yra nusiuntęs Susi
vienijimą ant Marso, bolševikų 
suktumais yra gavęs 1-147 
sus. Daleidžiant jei Adv. 
gis gaus 1000 balsu, kuomi

Imažins T. Paukščio didumą, iri 
(tuomi pagelbės išrinkimui Ki-i 
šono bolševiko iždininku, tuomi 

(tik sukeltu Susivienijime suiro Į 
1 te-anarehiją. nenaudingą ne tik 
į tautininkams, bet ir Gugio “ko-' 
misijai”.

Savo gaębės delei Adv. Gugi-;.1 
Francuzijos'turėtų visai atsisakyt nuo kur 

sako 
atgrąžinti

•J ų atstovą i esą (\ ien

pa- 
vai- 

Po tūlo laiko vaikinas 
gretintis prie jos

ją apleisti. Moteris fa
savo vyru susitaikinti, 

iskundė sa-jrpu

Vyras prisitaikęs 
vė. Bet vaikino 
bažnyčioje nusinuodijo ta 
teris, nepakęsdama širdies 
limo.

Dabar senis prisipažino 
žudęs tą vaikiną, nors no

Anot ju, tokis istatv-,'mirties mąnvta kad jis pats J • • • f

Amerikonai Turi Pini
gų Vokietijai

dvylikos
invest ino
dolarių i

miestu

Bėgyje praėjusių 
mėnesių Amerikonai 
suvirs šimtą milijonų 
Vokietijos valstybės ir
paskolas ir apie du šimtu mili
jonų į Vokiečių industrijų bo
nus.

Amerikos investmentai į Vo
kietiją tokie dideli kad sukelia 
pavydą Anglijos ir Flancuzijos 
interesams, nes tuomi parodo
ma kaip Amerika paremia Vo
kietiją, kuri nori vėl atsipeikė
ti, ir sykiu nedaleidžia tom val
stybėm paimti viršenybę pa
saulio rinkose.

s i šovė.

Prancūzai Taikosi
Riffais

Paryžius. — Už kelių

nu-
jo

I nu-

SU

dienų, 
tikima padaryti taiką tarp Ri-j 
fu ir Francuzijos. 
užrubežių ministerija 
danti pastangas 
ką su Riffais. 
Paryžiuje taryboms

Warsaw. Pa., sudegus namui 
gaisre žuvo motina su dviem 
vaikais. Kilus gaisrui, motina 
su vyresne duktere norėjo iš
gelbėt. beturiu metu vaikuti. 
Subėgusios į vidų, užtroško nuo i 
durnu ir liko ugnyje.

NESBITT TYRINĖJAMAS i 
Troy, Ohio, žmogžudis. kuris! 

nužudė savo pačią ir po trijų 
savaičių prisipažino prie žudys- 
tės, vis dar tyrinėjamas del tik
rų priežasčių kurios jį prie to 
darbo privedė.

“Tėvynės” num. 11-me, J. O. 
Sirvydas, SLA. Apšvietos komi- 

VO<J sijos narys, padarė sumanymą 
(pataisymui Konstitucijos para- 

, I grafo pirmo, kuris būtinai tu- arba I
, I retu bi:ti pataisomas gale tojo arba • 

paragrafo, ir vietoje žodžių
“neatriž'' .l'.'-pnt j jjj t iky
bines ar politines pažiūras” 

turėtų būti
“išskiriant ir atmetant vi
sus bolševikus.”
Apie tikybines SLA. narių 

ar aplikantų pažiūras kalbėti 
neprisieina. Bot politi- 
turime kartą nusivalyti 

“gangrenos” kuri nuodija 
ir graužia m isų Lietuvių kūną, 
kaipo tautos, ir griauja musų 
sukurtą Susivienijimą, tykoda
mi pagrobti tik SLA. iždą.

Gana tos tarpsavinės kovos. 
Bolševikai tegul sau ekskur- 
suoja į Maskvą. Susivieniji- 

imas yra ir turi būti tiktai Lie
tuvių demokratu organizacija.

P. Mikolainis.

koje 
'■ tos 

bal-, 
Go
nu

Mtksikoj pastarose dienose 
de- didaturos į iždininkus ir pa- Meksikonai paskirose vietose 
tai-.skelbti viešai spaudoje balsuoti užmušė keturis Amerikonus.

Jn giminės reikalauja per S. 
uz I. Paukšti, nes visais y ;-onsllia ]iad valdžia nubau-

Pavasarines
Dovanos
Skaitytojams

Kuris “Dirvos” skaitytojas iki Gegužės 1 
užrašys savo draugui “Dirvą” ir prisius 
$2.00, gaus $1 vertės knygų dovanų.

Taipgi gaus $1.00 vertės knygomis do
vanų kiekvienas kuris užsirašys sau nau
jai “Dirvą” ant metų.

Kas atnaujins savo prenumeratą be pa
raginimo, 
gomis.

gaus dovanu 50c. vertės kny-

Naudokitės proga!
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Jus niekad 
nepatirsite kaip geras gali 
būti cigaretas kol nepabandysite 

Camel

vim pinigų nesinešiojo.
Paliko nuskriausta jo mote

ris ir keturi maži vaikeliai.

Pagauti Tris Jauni Plėšikai
Šiose dienose policija pa

gavo tris jaunus plėšikus, du jų 
Lietuviai, Valkauskiukas ir Ma- 
karukas, trečias maišyto krau
jo, Ėndrijaū'skiukas, kurio tė
vas yra Liėtuvis, o motina Len
kė. Valkauskiukas yra išim
tas iš kalėjimo, už ji uždėta 
$1,000 užstato. Ir už antrus du 
reikalaujama po tūkstanti dola- 
rių užstato, bet neatsiranda kas 
už juos pinigus uždėtų ir pa
leistų iš kalėjimo.

Vėjo Brolis.Nežiūrint kaip laiminga diena ar linksmas 
vakaras jums buvo, jokis kitas dūmų draugas 
nepadidins jūsų gyvenimo džiaugsmų tiek, 
kiek Camel. Camels turi parinkčiausi ta
baką, kokis tik auga pasaulyje. Jie niekad 
neatbukina jūsų noro ir nepalieka cigaretinio 
atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai rūkysite 
juos. Į Camels yra Įvyniota geriausios ypa
tybės kokias kada nors troškote cigaretuose.

Į vieną ši cigaretą Įeina žinojimas ir išsila
vinimas didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Parinkčiausias kas auga Turkiš

kas ir Amerikoniškas tabakas. Atydžiausias 
sumaišymas. Net cigaretų popiera yra pui
kiausia, pagaminta del jų Francijoje. Jokis 
kitas cigaretas nėra taip padarytas kaip 
Camel. Jie yra mylimiausias pasirinkimas 
patyrusių pasaulio rūkytojų.

Jei dar nežinote Camel gerumo, pabandykite 
juos. Be jokios abejonės, kad, nežiūrint 
kainos, kurią norėtumėt mokėti, jus niekad 
nepatirsite kaip lengvas ir malonus cigaretas 
gali būti, kol nepabandysite geriausio iš 
pagamintų, Imk Camel.

DAYTON, OHIO
Įvairianybės

T. M. D. 8-ta moterų kuopa 
rengia Įvairų vakarą su persta
tymu komedijų “Šalaputris” ir 
“Guminiai Batai”, balandžio 18 
d., nedėlios vakare nuo 7 vai., 
Šv. Stepono svetainėj. Prie to 
dar bus pamarginimai, muzika 
piano, smuikų duetas, koncer
tina, artistiški šokiai, dainos, 
ir deklamacijos.

SLA. 105-ta kuopa susirinki
me kovo 7 d. balsavo ant cen
tro valdybos; beveik vienbal-

__ - _ —

so $108 su centais, pasiųsta Po
litiniam Iždui. K. š.

“Vienybės” Seimas
Kovo 6 d. atsibuvo 7-tas Vie-

BROOKLYN, N. Y.

Smulkmenos
Brooklynas didelis miestas ir

Lietuviais skaitlingas, per tai ir 
Lietuvių judėjimas nepersitrau- 
kia, kaip upely j vanduo juda 
ir juda. Štai visas pluoštas ži

nybos Bendrovės seimas, kuris 
buvo skaitlingas šėrininkais. 
nes dalyvavo virš 80 šėrinin- 
kų, o kurie negalėjo pribūti tie

mų.
Vasario 1-1 d. atsibuvo pil. 

Ginkų sunaus krikštynos, pa
krikštyta Mindaugu-Juozu. Per 
krikštynas svečiai sumelė $56 
Lietuvos našlaičiams, kuriuos 
perdavė vietiniam L. M. G. D 
komitetui persiųsti Kauno Liet. 
Moterų Globos Komiteto pirmi
ninkei D. Šleževičienei.

Vasario 16 d. per apvaikščio- 
jimą Lietuvos neprigulmybės 
astuonių metų sukaktuves su
rinkta $108.71 aukų.

Kovo 1 d. buvo Sandaros 1- 
mos kuopos susirinkimas “Vie
nybės svetainėje, apkalbėta 
daug bėgančių organizacijos 
reikalų, taipgi prisiminta ir 
Lietuvos sunki padėtis.

Buvo nominacijos Sandaros 
Centro viršininkų. Nominuota 
šie; Pirmininku daugiausia bal
sų gavo J. W. Liūtas; sekantis

A, B. Strimaitis. Vicc-pir- 
mininku — Adv. N. Rastenis; 
sekantis — A. Mikalauskas 
Sekretorium — K. J. Paulaus
kus.

Daug kalbėta kaip geriausia 
pasidarbuoti ateinančiam San
daros seimui. Išrinkta seimo 
rengimui komisija: A. J. Mi
kalauskas, J. Kazlauskas ir V. 
šabunas.

Aukas nuo‘vasario 16 d., vi-

prisiuntė savo pavadavimus.
10 vai. ryto seimą atidarė 

bendrovės pirmininkas A. Mi
kalauskas, pareikšdamas užuo
jautos pirmiems “Vienybės” 
leidėjams, kurie sumanė ir lei
do laikrašti labai sunkiais lai
kais, ir jau jų šiandien nėra 
tarp gyvųjų. Svečiai atsistoji
mu atidavė pagarbą jiems.

Kolei komisija balsus tvarkė, 
kalbėjo visa eilė kalbėtojų. Pir
mas J. O. Sirvydas, antras'J. 
Tareila iš Waterburio, A. E. 
Stankus iš New Britaino, A. B. 
Strimaitis iš New Yorko, D. 
Klinga iš Scrantono. Visi pri
siminė sunkius laikraščio lai
kus, kuriuos jis pergyveno ir 
be pertraukos išsilaikė per 40 
n: etų.

Antras posėdis prasidėjo 2 
vai. po pietų. Tarp kitų tari
mų, apsvarstyta ir pavesta di
rektoriams kad jie Įtaisytų mo
dernišką spaustuvę su visokio
mis reikalingomis mašinomis. 
Iš raportų pasirodė kad “Vie
nybės” biznis stovi labai gerai.

Direktoriai išrinkta nauji: J. 
Biržietis, Ksav. 'Strumskis, J. 
Klaščius, kurie dasideda prie 
kitų renkamų pamečiu.

Prieš seimo uždarymą, 5ėri- 
ninkai atsistojimu pagerbė lai
kraščių darbuotojus, redakto

rius. direktorius už jų pasi
šventimą darbe, kad pastatė 
laikraštį ant stiprių kojų. Tuo 
seimas užsibaigė.

Beveik visi senieji šėrininkai 
ipasipirko po kelis naujus Šerus, 
j kiti nupirko Šerų savo vaikams, 
| ir sukėlė $400. Tai gražus 
I priminimas “Vienybės” 40 me
ilu gyvavimo.I

Poseiminė vakariene
Nežiūrint visų boikotų ir ne

gero oro, nes sekmadienį lijo 
per dieną, į vakarienę susirin
ko svečiu apie 300, ir visi labai 
linksmai praleido laiką.

Tas parodo kad Lietuviai jau 
neklauso šmeižikų kurie savo 
skaitytojus tik purvais peni, ge
ri Lietuviai jau atskiria pelus 
nuo grudų.

Vakarienei įpusėjus, prasidė
jo programas. Kalbėjo visa ei
lė svečių, bet suminėsiu tik J. 
Tareila. Jis kalbėjo nuo Sven- 
takuprių; jis sakė: Mes šven- 
tąkupriai visko davėm Lietuvai 
ko tik ji prašė: prašo pinigu 
mes davėm; prašė generolų da
vėm ; prašė kunigų atidavėm 
patį gerinusį, tai Kemešį; rei
kėjo dainininkų mes davėm So
deiką, Rakauskaitę. Prireikė 
Lietuvai bedievių mes davėm 
patį didžiausj bedievį, Dr. J. 
šliupą, kurio net pati Lietuva 
išsigando ir neturi kur jo dėti. 
Taigi Šventakupriai, sako, ge
riausi už visus ir duosniausi.

Dar turėjom progos išgirsti 
Jono Butėno gražių dainų. Jau 
visi žino kad Butėnas gražiai 
dainuoja, bet kaip jis dabar su- 
gryžęs iš Italijos dainuoja tai 
visi tik stebisi. Kas girdėjo 
romai Butėną dainuojant šįmet 
sako kad Butėnas jau ne be tas, 
jo balsas visai kitokia, žavėjan- 
tis, gražus.

Taipgi M. Strumskienė su
dainavo pora dainelių, dainavo 
taipgi ir p. Kairienė. Svečiai 
gavo visko, kalbų, dainų, šokių, 
valgyt, gert, ir pasilinksminę 
išsiskirstė apie 1 vai. nakties.

K. širvydienč.

PITTSBURGH, PA.
NORTH SIDE ŽINIOS

Policija Persekioja J. Stankų 
Policijantas radęs girtą Ru

są gulintį gatvėje, pasiėmė ir 
nusigabeno į nuovadą. Ten jį 
saikino kur jis gavo degtines. 
Tas vyras nenorėjo prisipažin
ti kur jis gavo, bet policistai 
kaip pradėjo su buožėmis muš
ti reikalaudami sakyti kad pas 
Juozą Stankų pirko, na ir kaip 
jam gerai šonkaulius atmušė 
jis ir turėjo sakyti kaip polici
jos viršininkas liepė.

Kada jis tik prasitarė taip, 
tuojau policistai pribuvo pas 
Stankų ir išjieškojo, iškrėtė vi
są namą, kad ir blusa nebūtų 
galėjus išsislėpti. Taip su pik
tumu j ieškojo degtinės, bot ne
rado, vienok Stankų vistick su
areštavo. Neturėdaftrf jokių 
prirodymų tą žmogų laikė pora 
dienų uždarę be jokio reikalo 
ir dabar jis yra po $1,000 kau
cija. Tas Ruskelis sako teisme 
pasakysiąs viską kitaip, o nuo
vadoje turėjo sakyti taip kaip 
jam policijos viršininkas liepė. 
Kada jam gerai šonus atmušė 
jis šoko taip kaip jam policija 
grojo.

Užmušė Žmogų
Vienas Italas ėjo iš darbo 

namon kaip 6:30 vai. išryto, o 
tuo tarpu žmogžudžiai jo lankė 
ant kampo Allegheny avė. ir 
Western St. . žmogžudžiai pas 
jį pinigų nerado, nes jis su sa
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šiai liko balsai atiduoti už se
nąją valdybą. Mat. raudondva- 
rio Maskvos piliečiai neturi 
įtakos musų kolonijoje.

M. K. Mockevičius, geras 
musų tautietis, persikelia pu 
visu savo bizniu į nuosavą na
mą po adresu 119 Valley street. 
Turintieji reikalus namų pir
kimo ar pardavimo, taip pat no
rintieji pasidėti pinigus ant 
nuošimčio, ar gauti paskolą, ga
li kreiptis pas savo vientautį, 
kus gaus teisingą patarnavimą.

Lenkų Katalikų Nelaimės
Kadangi jų klebonas Kun. 

Baranskis pradėjo elgtis savo
tiškai ne pagal parapijonų ir 
Lenkų tautiečių norus, jie re
voliucijos keliu išginė nepagei
daujamą kleboną, bet vyskupas 
atsiuntė jiems kokį Vokieti ar 
Airį kunigą, kuris po “pansku” 
nesupranta nei žodžio. Taigi 
nabagai Lenkai pradėjo nesi
skaityti su nauju klebonu, ir 
pradėjo savotiškai elgtis, net 
visas bažnytines įplaukas pra
dėjo patįs kontroliuoti. Vysku
pas parapijos komitetą patrau
kė į civilį teismą už sulaužymą 
Romos trusto ir grasinimą at
ėmimu bažnyčios.

Nekurie mano kad pas vys
kupus rasi teisybė, bet pas juos 
yra tiek teisybės kiek pas či
goną prie mainymo arklių.

Lietuviai- katalikai turėtų im
ti lekcijas iš viršminėto Len
kų katalikų įvykio.

Darbai eina neprasčiausia, ir 
nekurie žmonės kalba kad gan 
gerai dirba. Iš Lietuvių ma
žai randasi be darbo.

Teisybės Sargas.

Pirma Didelė Ekskursi
ja Lietuvon

šį metą laivu COLUMBUS, 
Balandžio 20 d.

iš New Yorko per Bremą 
į Kauną per .10 dienų.

Kurie norite kartu kėliau- 
ti, del informacijų kreipki
tės greitai, nes laiko mažai, 
rašykit laišku arba ypatiš- 
kai, i
.fUOŽČ AMBRAZIEJAUS

AGENTŪRA 
168 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

DRAUGAS STEPAS
KO NETIKI MONEL- 

NINKAMS
— O, sveikas-gyvas, I 

pai! Senai jau mudu 
tėmės!

— Alo, dddrauge, jau 
nai nenenesimatėm.

— Kaip gi tu patekai 
magiko Cekanavičiaus 
karo. Kaip patinka?

— Ddrauge, aš netikiu 
ttokiems monelninkams, ba 
jie tik pinigus iš ddarbinin- 
vivivilroja.

— Na tai ko atėjai?
— Aš, dddrauge, atėjau 

pepepersi'tikrint ar ištikro 
jis gagagali padaryt kaip 
garsina.

— Matai, ir tave privi
liojo, nes tas turi žingeidu
mo; atėjai, užsimokėjai do- 
larį, ir džiaugiesi.

— Vevevelnią aš jam do- 
dolarį mmmokėsiu, aš užsi
mokėjau pupupusę dolario.

— Na tai ko tu priešaky
je atsisėdęs tarp tų kurie 
po dolarį mokėjo?

— Aš pppamačiau tuščią 
sėdynę čia, ir kai tvarkos 
užžiurėtojas nenumatė, at
ėjau ir atsisėdau čia.

— Tai tu dar didesnis iš
naudotojas negu tas magi- 
kas, nes nori atitraukt jam 
kąsnį duonos, nes jis iš te 
gyvena.

— Dddrauge, tttokių biz
nierių vivivisai nereikia, ba 
jie dddarbininkus tik iš
naudoja, dddaugiau nieko. 
Ddarbiningali gali apsieiti 
ir bbbe jų.

— Jeigu apsieitų tai nie
kas ir nebūtų čia atsilankę. 
Net ir tu pats parodai savo 
atsilankymu kad darbinin
kui reikalinga šiokia tokia 
permaina po sunkaus dar
bo. Antra paėmus, jums 
komunistams viskas išrodo 
išnaudojimu ten kur pini
gai neina į jūsų kišenių. 
Jūsų gudragalviai vadai iš
mokino jus šaukti ant kiek
vieno žingsnio jog tai iš
naudojimas jeigu koks pro
fesionalas daro gyvenimą 
teikdamas darbo žmogeliui 
dvasišką peną ir pasilinks
minimą. Bet kada tie jūsų 
vadai tik savo dykai duonai 
jus išnaudoja tai jus to ne
matot, kaip davatka, kuri 
meldžiasi Dievui “duonos 
musų”, o vistiek pati turi 
tą duoną užsidirbti. Jūsų 
vadai ragina rtėšiduoti ki
tiems “išnaudoti”, kad lik
tų daugiau jiems. O tuom 
tsyk-iu visi tie kurie jūsų va
dų paklauso nustoja daug 
dvasiškos naudot ir net lie
ka puspročiais.

— Dddrauge, tu ižžeidi 
ddarbininkus, ba musų tik-

Ste-
ma-

ant
va-

slas yra ddarbininkus mmo- 
kint ir vvvest prie susippp- 
pratimo.

— Taip, bet kaip juos ve
dama ir prie ko? Kad tik 
vadovai galėtų palikti ca
rais, o darbininkai po to vėl 
turi vergaut.

— Dddarbininkai dabar 
lalalabiau vergauja vivivi.- 
sokiems kakapitalistų tar
nams ir išnaudotojams kaip 
sssakysim ir šis mmmagi- 
kas arba

— Bet tu, Stepai, turė
tum žinot kad ir jūsų sovie
tų rojuje yra palaikomi vi
sokie profesionalai proleta- 
rijošių gyvenimo paįvairi
nimui. Paskui vėl, ir jus 
patįs auklėjat išnaudotojus, 
jeigu taip vadinti profesio
nalus, nes štai tą savo bo
belę Menkeliuniutę reraiat 
ir rengiat net j Italiją iš- 
siųt kad paskui turėtumėt 
kuo publiką priviliot kada 
ji po kelių savaičių iš ten 
sugryšT'“

— Dddrauge Mememen- 
keliuniutė yra darbininkų 
kkklesos dainininkė, užtai 
mes ją remiam, o kuriems 
jus rengiat vakarus ir šau
kiat publiką yra išnaudoto
jai.

— Bet pasakyk, Stepai, 
ar ta jūsų bobelė ne kitaip 
išnaudoja darbininkus: ar 
ji dykai jiems dainuoja, ar 
ji nelupa dolarių nuo darbi
ninkų už paklausymą jos 
spygavimų ? 
tu išeina kad 
vikas tai jau 
o bolševikas 
yra neišnaudotojas, todėl 
kad tavo smegenis tiek su-, 
pranta. Mano nuomone, ko 
tik reikia darbininko pasi
linksminimui, paįvairinimui 
gyvenimo ir atgaivinimui 
sielos, — dainų, teatrų, ris- 
tynių, magiškų perstatymų 
— visko darbininkas turi 
turėti, ir gali be mekeno 
persekiojimo — klebono ar 
komunistų,— nueiti ir nau 
dotis.

Bet tavo pro- 
kas ne bolše- 
išnaudotojas, 
išnaudotojas

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

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

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

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.imt:insnmtaw.u

tik
ha
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T. M. D. REIKALAI
kalau.įa po $1.00 metinės mo- 
kesties ir po 50c. už apdarus 
(rečio (omo “Pasaulio Istori
jos”. Bet viena knyga metams

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

Rengiamės prie Seimo
Du mėnesiai suviršum tėra 

iki TMD. Seimo. Ar visos kuo
pos apie tai kalba ir rūpinasi 
nežinia, bet pirmiausia išeina 
viešumon Detroito 68-la kuopa, 
kuri net paduota Seimui suma
nymus, kas yra labai prakilnu 
ir gera, nes duos progos kitoms 
kuopoms tuos sumanymus pa
svarstyti, ir prasidės šioks toks 
judėjimas.

Valdybos geros išrinkimas 
yra svarbiausiu Draugijos gy
vavime ir veikime..

Antras svarbiausias — arba 
galima sakyti vyriausias — or
ganizacijoje darbas yra tai sei
mas ir pasekmingas jo ivykini- 
mas.

Ką Seimas nutaria, nariai to 
tikisi, ir valdyba turi pildyt ar

ti originalia TMD. leidinis, an
tra paimta mainais iš kokios 
nors kitos išleistuvės Lietuvoj, i 
Tačiau nariai privalo gauti abi 
knygas apdarytas už aukščiau 
minėtą $1.75 mokestį.

4. Mažų knygeliu, kaip pav. 
“Princas ir Elgeta” visai nelei- i
sti, nei mainais neimti, nes to
kioms knygelėms apdarai bran
giau lešuoja negu jų išleidimas.

Taigi susirinkimas ankščiau 
pažymėtus punktus priėmę ir 
nutarė pasiųsti Seimui.

Prie dabartinės tvarkos be
ngalo sunku ir kuopų valdyboms 
įdirbti ir nariais būti. Už'1925 
įmetus buvo nariams uždėta mo- 
Ikestis po $2.50. Del tokio bran- 
jgumo daug musų kuopos narių 
pametė organizaciją.

i Už 1926 metus Centras rei-

permažai. Antra knygą Cen
tras gal gaus mainais iš Ku'l li
ros Bendrovės už tuos pačius 
1926 metus, ir tada, be abejo-

j nes, vėl nauja mokestis 59c bus 
pridėta, ir vėl valdyba turės 
“skužavotis” prieš narius kad 
tas “netikėtai” atsitiko. .. .

Tai nenormališka padėtis!
Taigi gerb. TMD. kuopos ir 

nariai pasvarstykite ar nebūtų 
gerai tokios ar kitokios refor- 
mos musų organizacijoj knygų 

įleidimo reikale.
Kuopos Korespondentas.

Tveria Naują Kuopą
J. Januškevičius, veiklus T. 

M. D. narys, persikėlęs iš Wor- 
ce.sterio Į Hartford, Conn., pasi
taręs su savo draugais vien
minčiais, darbuojasi sutvėri-

ba įkūnyti.
Bet Seimas butų bereikšmis 

ir nereikalingas jeigu kuopos 
nepasirūpintų su sumanymais, 
su reikalavimais, su įnešimais 
ko iš organizacijos valdybos 
reikalauja.

šįmet Seimas bus sykiu su 
Sandaros Seimu, taigi ir dele
gatai atsakys tie patįs. TMD.1 
kuopos gali iškalno rūpintis sy-i 
kiti su Sandaros kuopomis apie į 

delegatus ir gali pusiau kelionę! 
apmokėti jei kurioms kuopoms I 
į seimą toli ir neišgali kožna po 
delegatą siųsti. STRAIPSNIS IfiO

mui T. M. D. kuopos.
Tarp Hartfordiečių randasi 

geru tėvynainių kurio pritaria 
TMD. kuopos sutvėrimui, ir 
bus jiems ir J. Januškevičiui 
garbė už tai jeigu pradės pas 
juos gyvuoti TMD. kuopa.

Ruoškitės prie Seimo kožna 
kuopa kaip tik išgalit 1

Detroit, Mich.
Iš TMD. 6S-tos Kuopos 

Veikimo
TMD. 68-tos kuopos susirin

kimas įvyko kovo 14 d. Nors 
šis susirinkimas ir nebuvo skai-

Kaip Pašildyti Pieną iki 
Reikalaujamo Laipsnio

Pašildymui pien>, ’dek bonkutę*su 
pienu i šilto viraluos ind.-i taip kad 
vanduo apimtų tiek kiek yra bonku- 
tėje pieno. Kaitink indą, bet neduok 
vandeniui užvirti. Patyrimui šiltu
mo laipsnio užlašink lašeli pieno tint 
delno. Jei jauti ramų iilturną tai' 
atvėsink pakišus Lankutę po bėgan
čia srove šalto vandens. < Niekados 
neimk čiulpiko į savo burna išbandy
mui pieno šaltumo. Tai pavojingas 
būdas. Del tos pačios priežasties 
neliesk pirštais tos čiulpiko dalies, 
kuri dedama kūdikiui į burną.

žmomaskudihiy 
maistas kims 

subudavga stiprius 
kaukis ir sveikus

hunus 
kūdikiams

Dingas, tačiau daug gerų ir 
naudingų dalykų tapo apsvars
tyta.

Pirmiausia buvo išklausyta 
Jaunimo Sąjungos Jurbarko 
skyriaus laiškas, kuriame pra
nešama jog musų kuopos siųs
tas knygas gavo, už kurias la
bai dėkoja. Mat dar pereita 
vasarą musų kuopa rinko tar
pe Lietuvių knygas ir pasiuntė 
aukščiau minėtam skyriui.

Toliau, nutaria surengti Jo
nui Butėnui koncertas. Ren
gimo koinisijon išrinkta F. Mo
tuzas, K. šnuolis ir J. Lankio
ms.

Taipgi reikalinga pažymėti 
Seimui Įnešimu komisijos pa
tiektą projektą. Minėta komi
sija rekomenduoja paduoti Sei
mui sekančius įnešimus:

1. Sujungti knygų leidimo 
ir apdarymo mokesčius į viena.

2. TMD. narių metinę mo
kestį pakelti nuo $1 iki $1.75.

Kaip Kūdikį Laikyt Penint
Kuomet kūdikis' ima savo maista, 

laikyk ji savo kaire ranka. Bonkntč 
per visą laika turi būti taip laiko
ma kad jos kaklas visa butu pilnas 
pieno. Tas neduoda orui veržtis pro 
čiurpiką. Duok kūdikiai apžioti čiul
piką trerai.

Kiek Laiko Kūdikis Turi 
žįsti Bonkutę

Penėjimas turi būti baigtas per 20 
minutų. Jei kūdikis ryja godžiai tai 

į išimk čiulpiką keletą sykiu. Jei jis 
mieguistas, tai palaikyk ji budinčiu 
;ki pabaigs bonkutę. Jei nežiūrint 
budinimo jis vistiek užmiega atimk 

j bonkutę ir neduok jam nieko iki se
nkančio penėjimo.

| Maistas kuri teiki kūdikiui turi 
nustatytą Įtaką ju augimui. Moks

lias Įrodė kad daugumoje pienas tei- 
, kia stiprybę ir gyvybę. Išvystyme 
augančių kūdikių Į stiprius ir svei
kus vyrus bei moteris reikia duoti 
jiems užtektinai Eagle Pieno dėlto 
kad Eagle Pienas yra grynas mais- 

jtas suteikiąs visus maistingumo ele- 
I mentus reikalingus kūno augimui.

Per 65 metus motinos penėjo sa
lvo kūdikius su Borden’s Eagle Pie- 
Inu. Jis pasirodė esąs puikus kuna 
1 budavojantis maistas vaikams kurie 
i nėra normališkai sveiki. Gydytojai 
ji rekomenduoja vaikams kurio ne- 

Idapenėti ir permažai sveria.
j Tūkstančiai ir tūkstančiai vaikų 
I po visą šalį yra gavo savo stiprią ir 
I vikrią sveikatą nuo Eagle Pieno. 
į Nėra jokių abejonių apie Eagle Pie- 
Inc grynumą arba pasekmes, kurias 
. tūkstančiai ateivių motinų gavo iš 
I jo. Eagle Brand Pienas yra labiau 
(vartojamas kūdikių penėjimui negu

BAOLE BRAND 
CONDENSED MILTv

3. TMD. turi nustatyti skai- visi kiti maistai krūvon sudėti. Nes 
i tai yra grynas pienas ir cukrus pa- 

tliu kasmet išleidžiamų knygų.1 togioje formoje, lengvai suvirško- 
~ ‘ .v, . , , , 1 mas kūdikiams.Musų nuomone, išleist kasmet | _______
po dvi knygas. Viena gali bu-1 Skaitykit šituos straipsnius kas 
1 ‘ e savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Šlapios Kojos!
šlapios kojos pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių į influenzą ir plaučių uždegimą, 
galima primesti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir 
ištisai su

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaženkiis jreg. J. V. Pat. Biure.

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos.

Žiemos ar vasaros metu saugokitės šlapių kojų!
Pain-Expellerį parduoda vaistininkai visur, 35c, ir 70c, 

už bonkį.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

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

Jus I 
i Galit

išaštrinti savo i 
skustuvo gele- Į 
žtes Į dešimts Į 
sekundų jeigu į 
naudosit Valet Į 
Auto S tr o p i 
Skustuvą, vic- Į 
natinį skustu- Į 
yą kurs pats Į 
išaštrina savo i 
geležtes.

$1 iki $25. Į

Wet

Razor
—Išsiaštrina Pats

ARBA

NIEKADOS

RANESlMAS NAUDAI VISŲ TŲ KURIE DAR VIS LAUKIA

tas

tos

persiuntimo 
lėšoms

lulaikyti,
Duodami progos visuomenei Įsigyt knygą

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii’iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii

Neužmirškit 
pridėti

DIRVOS” KNYGYNAS

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:
KURIE LIETUVOJE norėtų 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 pinigų kvitą prisių
sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “žmonijos Istoriją”, ir 
paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsit jei skubėsit.

knygą visuo 
ISTORIJOS”

Mes žinom kad visa daugybė Lietuvių Amerikoje ir Lietuvoje nori turėti 
“ŽMONIJOS ISTORIJĄ“ — tą teisingai pavadinus milžinišką apie 600 

puslapių knygą, kurią Dirva baigia leisti, bet jie dar laukia, nors daro klaidą. 
Kiti sako: Užsisakysiu kai knyga bus gatava. Bet leidėjai jau turi gatavą ir kainą 
— $5.00 — kada knyga bus gatava. Dabar, norėdami kuoplačiausia 
menėje paskleisti, kviečiam visuomenę prisidėti prie “ŽMONIJOS 
išleidimo užsimokant iskalno $2.25 (tie 25c yra už persiuntimą).

Kiekvienas kuris iškalno prisiunčia pinigus skaitosi Žmonijos 
dejų ir jo vardas bus knygoje patalpintas kaipo prenumeratoriaus.

“ŽMONIJOS ISTORIJOS” raštai, kurie ėjo per “Dirvą”, jau
jog knyga visai baigiama

icios niekados daugiau ufž. tuos pinigus nebus galima gauti, dar vėl paraginame vi
sus paskubėti prisiųsti savo prenumeratą—$2.25 ir jrasyti jūsų vardą eilen šimtų 
kitų prenumeratorių kurie greičiausia suprato prie ko juos pakvietėme.

gos jums bus neapsakoma nauda, ir bus ilgiems laikams pamatas 
žmonijos gyvenimo pažinimui, nes tokias knygas tik ligų dešimtmečių protaipiais 
teišleidžiama. Tik sekanti musų gentkartė tesulauks tokio didelio veikalo ir tokiu 

kurio žinojimo nei vienas neprivalo apsieiti.

bm daug paveikslų, ir 1 
bai aiškiai, kasdieniniai 
tytojui nereikia laužyt galvos supratimui 
apie ką ten rašoma ar kas aiškinama.

Tai yra darbo žmogaus istorija — pa
rašyta tokiems kurie mažai turi laiko gai
šuoti ant ilgų didelių istorijos tomų susi
pažinimui su žmonių gyvenimu, su istori
ja kas dėjosi ant žemes Tai yra ištisa is
torija vienoj knygoj — ir gausit ją už $2 
jei pasiskubinsi! prisiųsti prenumeratą 
DABAR!

Kurie palis nesižingeidaujat, atmin
kit kad turit jaunųjų Lietuvoje kuriems 
si knyga bus didžiausias turtas — užrašy- 

$2.25.



Nuo Redakcijos
SEIMAS PALEISTAS - NEUŽSILEISK1T! Dr. Šliupas 65 Metų

J IETUVOS Seimas, kaip 
paskiausios žinios skel

bia, tapo paleistas kovo 4 d. 
ir nauji rinkimai apšaukta 
gegužės 8-9 dienomis.

Taigi, po tąsynių, beveik 
muštynių, kokios Įvyko per 
tūlą laiką po to kaip Dr. 
Staugaitis pateko Į Seimo 
pirmininkus, prieita prie 
galo kuris reiškia naują

nuo saviškių iš Lietuvos prašy
mus pinigų važiuoti Brazilijon 
ar Argentinon. Bet šie turėtų 
kuogriežčiausia užginti ir ne
duot jokios pagalbos, nes tuo- 
mi tik pražūtį savo broliams 
nuperka. Jeigu negali atvykt i 
Suvienytas Valstijas, niekur 
kitur darbo žmogus neras ge
riau negu turi Lietuvoje.

LIAUDIES DAINOS

Kaune kovo 8 d. rengta Dr. 
Jono šliupo 65 metų sukaktu
vių paminėjimas. Lietuvos lai
kraščiai rašo kad populiarin- 
gesnio asmens “musų krašte” 
vargu besurasi.

Dr. šliupas ir Amerikoje bu
vo visų labiausia žinomas.

Lai gyvuoja Daktaras Jonas 
šliupas ilgiausius metus!

DIRVA
v

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

DIDELIS SUSIŽINGEI-
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

pradžią tam kas turesis dė
tis ir kas bus po rinkimų.

Dar prieš paleidimą Sei
mo, žinodami kad bus nauji 
rinkimai, kunigai pradėjo 
savo žemos rūšies kovą už 
laimėjimą, iš ambonų ir per 
išpažinti grasinti žmone- 
liam nebalsuoti už kitą jo
kią partiją kaip tik už jų.

Kolei rinkimai Įvyks, dar 
šis “Dirvos” numeris pa
sieks musų skaitytojus Lie
tuvoje, kurie rengiasi bal
suoti.

Prisiminkit, darbo žmo- 
neliai, kaip begėdiškai dva- 
siškija iš tikybos daro sau 
biznį, pasiekia savo viešpa
tavimo tikslų, ir balsuokit 
už Valst.-Liaudininkų kan
didatus, kurie užtikrina ir 
duos Lietuvos piliečiams ko 
daugiau negu kunigai duo
da.

Nepaisykit kunigų grąsi- 
nimo nedavimu išrišimo, lai 
jie tą “išrišimą” sau laiko
si ! Atminkit ir skelbkit ki
tiems savo broliams kad ki
tados ir popiežius taip už 
žemišką viešpatavimą kovo
ji), bet pralaimėjo, ir nors 
gąsdino išrišimų nedavimu 
ir peklomis visus kurie sa
kė kad popiežiaus vieta tik 
tai bažnyčioje, bet jiems 
pragaras neatsidarė už pa
sipriešinimą šventam tėvui. 
Atimta iš popiežiaus žemiš
ka valdžia ir jo Įpėdiniai jos 
visai nepasigenda.

Atimkit iš Lietuvos kuni
gų žemišką valdžią ir dar 
mažiau sugriešysit negu su- 
griešijo popiežiaus politikos 
priešininkai.

Protaukit šių amžių pro
tu, o ne kunigų pasakų 
klausykit!

Turi būti galas kunigėlių 
viešpatavimui Lietuvoje jei 
viso pasaulio “galva” popie
žius jau atstumtas nuo po
litikos ir paliktas tik dan
gaus vartus ser~ėti. Tegul 
musų kunigėliu: tik prie tų 
vartų aveles gena, o ne kai
lius joms lupa paskirose ša
lyse, kaip ir Lietuvoje, kur 
jie prileista, užpuolę kai ko
kie vilkai.

Gal ir Valdžia kada 
Prisiruoš

šiose dienose pradėta kalbė
ti ir rašyti kad Lietuvos val
džia mano sustabdyti važiavi
mą j Braziliją. Emigracijos 
kontoros, savo bizniui, savo 
propaganda pritraukė daugybe 
Lietuvos piliečių. Jau nusiųs
ta apie 700 žmonių ir daugybe 
laukia savo eilės kada ateis ta 
“laiminga” valanda išvažiuoti 
“Į Ameriką”.

Daugelis Suvienytose Valsti
jose gyvenančių giminių gauna

DAINA
(E. Bendzaitytė) 

Eikim, sesės, į darželį, 
Uždainuokim ten dainelę, 
Žalių rūtų prisiskinkim. 
Sau širdelę nuraminkim.

Eik, eik, eik, sesute, 
Stok, stok čia, žibute, 
Trauk su mumis dainutę, 
Trauk, trauk, trauk!

Kaip gražus ir kaip malonus 
Mums visoms mergystės stonas, 
Už žemčiūgą jis brangesnis, 
Už visus turtus meilesnis.

Eik*, eik, eik, sesute, 
Stok, stok, čia, žibute. 
Trauk su mumis dainutę, 
Trauk, trauk, trauk!

Kaip darželyj pinavijos 
Ir kaip baltosios lelijos 
Mes sesutės taip žydėkim, 
Nekaltybėje kvepėkim.

Eik, eik, eik, sesute,
Stok, stok čia, žibute, 
Trauk su mumis dainutę, 
Trauk, trauk, trauk!

Laimins mus Pana Švenčiausia, 
Ji mylėdama aukščiausi;
Jaunas dienas jai paveskim, 
Nekaltybėje gyvenkim.

Eik, eik, eik, sesute, 
Stok, stok čia, žibute, 
Trauk su mumis dainutę, 
Trauk, trauk, trauk!

W

DAINA
(O. Katriutė) 

Žaliam gojelyj
Rugeliai žaliavo,

Rugeliai žaliavo, 
Kviečiai varpas leido.

Kviečiai varpas leido, 
Gegutė kukavo.

Gegutė kuvavo, 
Berneliai dainavo, »

Berneliai dainavo, 
Mergužėlė verkė.

Neverk, .mergužėle,
Neverk, širdis mano, 

Tada prisiverksi
Kada busi mano.

KOVAS
Kovo mėnuo kai liūtas atėjo,
Butų sienos nuo vėjo braškėjo; 

šniokšdamas putė, šėlo ir blaškės, 
Tai sniegu tai lietum taškė.

Pabodo toks oros ir įkyrė, t
Kad gal’s jam ateitų visi nori.

Bent kartą mus norai išsipildė, 
Jau saulutė sužibo ir šildo.

Ir kovo vėjai šalti apstojo,
Rods skaisčios saulės pabijojo.

Tas smarkus liūtas ėriuku virto, 
Ausis nuleido ir ramiai praslinko.

Petronėlė M.

(Tąsa)

— Kodėl taip, motina? — tarė siuvėja, 
nusistebėdama.

— Klausyk manęs, mano dukteria, — 
tarė viršininkė, jautresniu ir prielankesniu 
tonu; — Šv. Marijos Įstaiga turi du mieriu. 
Tu pilnai suprasi kad jeigu musų užduotis 
yra parūpinti žmonėms kuopilniausią iš
tikimybę ir morališkumą iš ypatų kurias 
pas juos leidžiame, taigi taip pat norime 
ir musų pastatomoms į vietas ypatoms už
tikrinti pilną morališkumą iš jų samdytojų 
pusės.

— Nieko negali būti teisingesnio ir 
protingesnio, motina.

—• Visai naturališka, mano dukteria; 
nes kaip blogų apsiėjimų tarnas gali pa
daryti blogo gerbtinoj šeimynoj, taip blo
gas apsiėjimas pono ar ponios gali padary
ti blogos įtekmės ant ypatų kurios jiems 
tarnauja, arba kurios ateina pas juos dirb
ti. Musų pareiga yra abiem pusėm užtik
rinti dorą draugystę.

— Ak, madame! — prabilo Kupriuke, 
— tokie tikslai užsitarnauja padėkos ir 
pagyrimo kiekvieno.

— Ir pagyrimų mes gaunam, nes mes 
atliekam savo prižadus. Taigi, tokia ge
ra darbininkė kaip tu, paveizdan, leidžia
ma dirbti pas ypatas kurios rodos yra vi
siškai doros. Bet jeigu darbininkė patė- 
mys kad jos samdytojai arba ypatos kurios 
ten atsilanko, yra negerų apsiėjimų, kas 
priešinga dorai arba religiškiems princi
pams, ji turi mums tuoj pranešti apie tai. 
Nieko negali būti tinkamesnio, ar ne?

— Taip, motina, — atsakė Kupriuke, 
paprastai, nes pradėjo jaustis kad tokia 
išlyga yra reikalinga.

— Taigi. — tęsė viršininkė, — jeigu 
dalykas pasirodytų rimtas, mes įprašome 
musų sudraugautų ypatų tėmyti atidžiai 
kas dedasi, kad galėtų persitikrint ar ver
ta tuo gąsdintis. Ji praneša mums viską, 
ir mes, prisilaikydami savo dievobaimingos 
globos tvarkos, tuojau išimame ją iš tų na
mų. Toliau, kadangi dauguma jaunų ypa
tų., nežiūrint savo dorumo, neturėjo gana 
patyrimo atskirti tai kas užgauna jų sielas, 
mums svarbu kad sykį Į savaitę išsi
pasakotų mums viską, kaip kūdikis savo 
motinai, ar tai ypatiškai ar laišku, prime
nant viską kas tuose namuose kur tarnau
ja dėjosi. Tada mes galim spręsti ar išim
ti ją iš tos vietos ar ne. Mes jau turime 
apie šimtą ypatų, sądraugių prie moterų, 
jaunų merginų dirbtuvėse, tarnaičių, ir 
siuvėjų nuo dienų, kurias patalpinome na
muose, ir visos mums taip praneša, tokiu 
bildu pagelbėdamos musų gerą darbą va
ryti. Tu supranti mane? »

— Taip, tain, motina, — atsakė siuvė
ja. labiau ii’ labiau maišydamas]. Ji buvo 
perdaug gudri ir supratlyva kad neperma- 
lyt jog šis bendro užtikrinimo planas buvo 
panašus į plačiai išvystytą špiegavimo sis
temą, Įvestą į namus reikalingų jiems ypa
tų ir išnešiojamą, be pačių sekiojamų ypa
tų žinios, po visas puses kur reikia.

— Jeigu aš leidausi i tokią smulkme
nišką kalbą, — sakė viršininkė, priimda
ma Kupriukės tylėjimą už sutikimą, — tai 
kad nemanytum jog tu turėti būti tokiuo
se namuose kur matysi jog tau nepatinka 
ir kad ten nėra dievobaimingų pavyzdžių. 
Aš tikiu kad madamės de Bremont namai 
yra švarus ir dievobaimingi; tik aš girdė
jau (nors tam netikiu) kad jos duktė, ku
ri pastaru laiku gugryžo pas motiną gy
venti, nėra taip priderančiai užsilaikanti 
kaip turėtų, kad ji neatlieka savo religiš
kų pareigų reguliariai, ir nesant jos vyrui 
namie, kuris dabar Amerikoje, ją ant ne
laimės pertankiai lanko tūlas ponas Har
dy, turtingas darbdavis.

Išgirdus Agrikolos darbdavio vardą, 
Kupriuke negalėjo susilaikyt nuo nusiste
bėjimo, ir biskį paraudo. Viršininkė natū
raliai suklydo šituo nusistebėjimu ir susL 
maišymu, manydama kad, merginos pado
rumas ją prie to privedė, ir tarė toliau: — 
Aš tau pasakiau viską tą kad galėtum ap
sisaugoti. Aš net paminėjau gandus ku

rie tikiu yra klaidingi, nes tos ponios duk
tė visada buvo pavyzdinga. Vienok, būda
ma jų namuose nuo ryto iki vakaro, galėsi 
patirti ar tie gandai yra nors kiek teisingi. 
Jeigu ant nelaimės pasirodytų jog teisingi, 
tu ateisi pas mane ir apsakysi visas aplin
kybes kurios privedė tave tikėti jog taip 
yra: ii* jeigu aš tada sutiksiu su tavo nuo
mone, aš tuoj išimsiu tave iš tų namų; nes 
motinos dievobaimingumo neužtenka užga- 
napadarymui už dukters pasielgimus. Nes, 
kaip tik tu palieki dalimi šios Įstaigos aš 
esu atsakominga už tavo išganymą. Atsi
tikime jeigu tau reiktų apleisti tuos namus 
ši įstaiga mokės tau po franką į dieną iki 
ras tau kitą vietą, jeigu busi to verta. Tai 
matai, mano dukteria, tu su mumis visame 
busi patenkinta. Tai sutikta kad užporyt 
tu eini pas madamę de Bremont.

Kupriuke atsidūrė keblioj padėtyj. Ji 
manė kad jos pirma nuožvalga buvo tikra, 
bet iš kitos pusės jautėsi Įžeista kad nori
ma ja pasinaudoti, priversti parsiduoti už 
pinigą dėlto kad ji neturi iš ko gyventi. 
Po ilgo svarstymo ji atsakė, užmiršdama 
net pasakyti “motina”:

— Ak, madame! aš negaliu kaltint ta
mistos už išstatymą mane tokion padėtim 
Tamista matai, aš esu visai biedna, ir dar 
neužsitarnavau tamistos pasitikėjimo. Bet 
nežiūrint kokia biedna aš busiu, aš nenu- 
silenksiu tokiam darbui kurį tamista matei 
tinkamu man pasiūlyt. Aš už jokius pini
gus negalėčiau prisiversti špiegauti.

Paskutinius žodžius ji taip pasakė jog 
jos žandai paraudo. Viršininkė buvo per- 
gudri nesuprasti kad ji kalba iš širdies. 
Manydama jog gerai kad ta jauna mergina 
šitaip padarė, ji nusijuokė gražiai ir drau
giškai, ir ištiesus rankas Į ją tarė: “Tai la
bai gerai, mano dukteria. Ateik, apkabink 
mane!”

— Motina, aš ištikro susimaišius delei 
tokio tamistos geraširdingumo... .

— Ne, tu to užsipelnai — tavo žodžiai 
yra pilni teisybės ir širdingumo.. Tiktai 
nemanyk jog aš tave buvau paėmus tyrinė
jimams, kadangi nėra panašumo tarp špie- 
gų darbų ir draugiško pasitikėjimo žymių 
reikalaujami! nuo musų narių apsaugoji
mui jų doros. Bet nekurtos ypatos — aš 
matau ir tu esi tame skaičiuje — turi to
kius nustatytus principus, ir tokį prinoku
sį sprendimą, kad gali apsieiti be musų 
patarimų ir globos, ir gali permatyt kas 
butų pavojinga jų išganymui. Taigi aš pa
imsiu visą atsakomybę ant tavęs, ir tik 
prašysiu man pranešti tokius dalykus ko
kius matysi tau tinkami.

— Madame, kokia tamista gera! — 
tarė nabagė Kupriuke, nes ji nepermatė 
tuksiančio Įmonių kokių imasi ta vienuolė, 
ir manė jog gaus savo algą prideramai.

(Bus daugiau)

Vietiniai atsilankę ypatiškai 
“Dirvon”/ užsirašė “žmonijos 
Istoriją” ir užsimokėjo po $2 
šie:

Pranas šiaulis,
N. Martišauskas.
J. Laimanas iš Milwaukee, 

Wis., rašo: Siunčiu $5: $2.75 už 
“Dirvos” prenumeratą, ačiū 
kad palaukėte, o $2.25 skiriu 
už “žmonijos Istoriją”, malo
nėkit prisiųsti kai bus gatava.

Petras Kleviačka iš Kewanee, 
Ill., rašo: Man papuolė į ran
kas jūsų pagarsinimas ;ų)i(- lei
džiamą knygą, “žmonijbs Isto
rija”. Perskaitęs tą pagarsi
nimą ir aš sumaniau prisidėti 
prie to svarbaus veikalo išlei
dimo. Taigi siūčiu $2.25 kaipo 
prenumeratą už, viršminėtą 
knygą.

Adomas Čeporis iš Elizabeth, 
N. J., rašo: Prisiunčiu $5.00, 
$2 už “Dirvą” metams, $2.25 
už knygą “žmonijos Istorija”, 
25c už knygą “Galiūnas”. Aš 
noriu žinoti ar Istorija bus kie
tais viršeliais.

Atsakymas: Istorija bus kie
tais viršeliais visiems kurie da
bar užsimokės po $2.25. Pri
siųsiu) kai bus gatavos ir vie
na ir kita.

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

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

Pridėkit savo adresuotą konver- 
tą su marke. (15)

GERIAUSI RANKŲ DARBO 

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

dsokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinau) groti pirkikus. 
larantuoįam laid galėsit groti 
nusų dideliais Akordeonais iš no- 
ų papraktikavus 4 mėnesius? Ra

šykit Angliškai pilnų informaci- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

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

Chicago, Ill.

Lietuviškai Angliškas ir 

Angliškai Lietuvikas

Žodynas 
Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
kį gali rasti, šis žodynas bus jums didele pagal
ba. Be jo nei vienas 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’'
6320 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Santai Midy 
SULAIKO 
SKAUSMĄ 
Saugokit Pamėgdžių 
Žiūrėk žodžio “Midy” 
Parsiduoda Aptiekose

Kodei
ii < i

skustuvas trau
kia? Tai atšipus ’ 
geležtė. Visai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valet 
AutoStrop Skus
tuvas yra viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelcž- i 
tę kožnam skuti- , 
tiinui.

$1 iki $25.

I Wet
| -AstcrStrop
į Razor ,

—Išsiaštrina Pats



DIRVA

Vargšu Karalienes
KUMŠČIO 
NYKŠTUKAI...

Arba: Kaip “Krikščionįs” El
giasi Seime

(Tąsa “VARGŠŲ KARALIENĖS”) 

____ Parašė VĖJAS.

Pastaba: ši pasaka nebus spausdina
ma knygoj, todėl šekit atidžiai iš “Dirvos”.

(Tąsa)
Kunigaikštystės Padalinimas

B ego metas po meto. Rytos ir Ledos 
vaikai sykiu žaidė, bet Kaunis kodėl tai 
niekados neprisileisdavo Ledos nei artyn— 
kartais net imdavo spiegi jeigu ji norėdavo 
ji prieiti ir pakalbint.

Ryta jau laukė antro kūdikio. Ledą 
tokia laimė nepatiko — ji nors geidė, bet 
daugiau kūdikių nesulaukė. Ją dabar ap
ėmė didesnis pavydas, ir dvigubai daugiau 
ji rūpinosi apie savo sūnų.

Ji graužė ir graužė vyrui galvą iki 
jis sutiko padalinti kunigaikštystę pusiau 
su broliu. Pasivadino syki Aistris Tairą 
ir sako:

— Mielas mano broli. Gražiai mudu 
sutikom ir nesivaidijom už tėvo palikimą. 
Bet matau turėsim jau skirtis — musų 
vaikai auga, reikia rūpinti jais, ir kad ne
ištiktų tarp jų karas už dalis po musų mir
čiai, verčiau mudu dabar, šaltu protu su
sitarę, pasidalinkim savo šąli pusiau.

— Sutinku, brolau, nes priežastį tu 
aiškiai pasakai, — atsakė Taira. — Ir pri
žadu kad ir po persidalinimo aš busiu tau 
pagalboje kada tau manęs reikės, todėl vi
sada pasitikėk ant manęs.

Aitris suprato kad ir jam reikia pa
žadėt pagalbą savo broliui, kuris jam pa
žadėjo visada būti pagalboj, su kariumene 
ateiti ir apginti.

Kada Aistris pradėjo su Leda kalbėt 
apie pasidalinimą šalies, ta moteris tuoj 
išgalvojo katrą jų žemės pusę jiems ge- 
riau imti ir katra bus’ naudingesnė.

Taira apie tai daug negalvojo ir jam 
išrodo kad žodis po žodžio su broliu susi
tars, nes jam vistiek ar ta ar kita pusė. Le
dos įkalbėtas Aistris pranešė savo broliui 
kad jis ims rytinę pusę, o Tairai tenka va
karinė šalies pusė. Taira ant brolio, kuris 
buvo už jį vyresnis, sprendimo sutiko, ir 
paėmė vakarinę dalį. Leda kalbėjo vyrui 

' taip:
— Brangus vyre, stengkis gaut rytinę 

šalies pusę nors ir kariaut už tai su broliu 
turėtum. Rytuose nuo musų žemės yra ki
tos tautos, su kuriomis karus vesdamas ga
lėsi daug grobio ir vergų prisigabenti. Tai
ros pusėj bus tik juros, tegul jis sau žuvis 
gaudo ir gyvena kad nori.

“Vargšų Karalienės Duktė”
Dar prieš galutiną brolių persiskyri

mą ir išsistatyraą sau naujų sostapilių Ry
ta sulaukė antro kūdikio. Dabar buvo 
duktė.

— “Vargšų karalienė” sulaukė duk
ters ! — šaukė vargšai išgirdę šią žinią. — 
Kad ir ji butų tokia gera kaip jos moti
na! — Linkėjo visi, kada varpai gaudė po 
visą miestą skelbdami naujo nario pribu
vimą pilyje.

Ryta savo dukterį užvardijo Giedre, ir 
vadino Giedrute kolei ji maža buvo.

Mergaitė buvo sveika ir augo gerai. 
Jos akįs buvo mėlynos kai vuosilkos, plau
keliai kai švelniausi linai, ir visa riebi, pil
na, graži, kad tėvams ir visam dvarui bu
vo linksma tokį kūdikį regėti — išskyrus 
Ledą, kuri jau nustojo vilties padaugint 
savo šeimyną, nors ėjo pas burtininkes ir 
ėmėsi visokių įmonių. Protingesni pilies 
žmonės kalbėjo kad jai po išgąsties ir su
sigraužimo po pirmo kūdikio, kurį Aistris 
buvo įsakęs užsmaugti, buvo gamtos atim
ta ta motiniška dovana.

Du Nauji Miestai
Dviejų brolių kunigaikščių keliai da

bar rodė vieno į rytus, kito į vakarus. Mie
stas kuriame jie iki šiolei gyveno, kuris 
no ilgų amžių buvo jų tėvų ir pratėvių so
stinė su ilga ir garsia istorija aplinkui, bu
vo paliktas kaipo rubežinis miestas tarp 
dviejų brolių žęrnių, nuo kurio skyrėsi jų

šalis pusiau. Jame paliko valdovu vieną 
seną generolą, savo tėvo mylimą vyrą.

Pasidalinus žemę pusiau, dabar jiem 
reikėjo įsikurti naujas sostapiles. Aistris 
jau baigė budavoti sau naują pilį beveik 
viduryje savo žemės, patogioje vietoje, ant 
aukštumos tepraeinamos iš vienos pusės. 
Ten jau buvo pilaitės ir kaimas tos srities 
gyventojų iš seniau. Jiems buvo džiaugs
mas kad dabar matys savo šalies valdovą, 
apie kurį tik pasakos būdavo, ir bus geriau 
apsaugoti nuo užpuolikų.

Taira budavojo pili prie pat jurų, ne
toli tos vietos kur jis kitados klaidinėjo. 
Ryta džiaugėsi juromis, nes ji iš jurų pa
ėjo, ji prie vandens buvo užaugus, kaipo 
žuvininko duktė. '

Tik senos sostinės vargšai labai nusi
minė ir pradėjo rūpintis ir jie keltis į nau
ją miestą. Buvo stebėtina Rytai kada ji 
pirmą sykį aplankė vargšų sueigos vietą 
naujam savo mieste — ji čia vėl pamatė 
daugybę tų pačių veidų kuriuos matydavo 
senoje sostinėje.

Tairos nauja pilis ir miestas smarkiai 
augo. Į keletą metų įsikūrė jame daugy
bė įvairių prekybos įstaigų, kurios mainė 
daiktais ir medaga atvežta iš kitų šalių ant 
atgabenamų iš šalies vidaus. Vidaus gy
ventojams reikėdavo žuvies ir žuvų pro
duktų; miesto gyventojams reikėjo pro
duktų ir dalykų kurie radosi arba buvo 
gaminami toliau; reikėjo kailių ir kitokių 
dalykų, taigi jie mainėsi su atėjūnais.

Miesto gyventojai su savo surinktais 
produktais plaukė laivais pajūriu j kitus 
žuvininkų kaimus ir pardavė savo dalykus 
už gintarą ir šiaip brangius daiktus kokie 
ten radosi. Tuoj Tairos sostapiles mies
tas paskilbo ir tolimuose pajūrio miestuo
se ir net užjuryj, ir jame įsikūrė tokia pre
kyba kad Tairos paloeiai jau auksu žėrėjo, 
šilkais mirgėjo, perfumais kvepėjo, ir juo
se radosi visko kas tik sviete buvo galima 
gauti. Miesto gyventojai turėjo mokėti 
kunigaikščiui tam tikrą donį, o visi turėjo 
iš ko mokėti, todėl lobo ii- kunigaikščio pa- 
lodai ir visa pilis, o miestas pastoje gra
žus ir turtingas pajūrio uostas, apie kokį 
niekas pirmiau nei sapne nesapnavo.

Taira gyveno liuosas nuo kariavimų, 
nes įsirengė didelį laivyną ir visi didieji 
miesto pirkliai turėjo savo laivais miestą 
ginti jei butų reikalas. Visos pajūrio ša
lis girdėjo apie Tairos miesto tvirtumą ir 
gerą apsisaugojimą, todėl nepuolė ant jo, 
tik siuntė pirklius pargabenti namon tokių 
dalykų kokių jų šalyse nebuvo. O iš rytų 
jo žemę nuo priešų užstojo Aistrio žemė.

Dabar pažiūrėkime į antrą miestą — 
į Ledos išrinktos pusės kunigaikštystės so
stinę. T en dar buvo kaip ir seniau mada 
dėvėti kailiais, ir brangenybe buvo kiti vi
si dalykai kokie tik paėjo daugiausia nuo 
pajūrio, nes niekas nedryso per baisias gi
rias, be kelių ir be takų i tolimas nuo pajū
rio dalis su prekėmis keliauti.

Leda baisiai tūžo kada iš Tairos mie
sto pribuvę- drąsesni pirkliai pasakodavę 
apie to miesto turtingumą ir išaugimą. Ji 
nenorėjo tikėti, ir sykį išsirengė su Aistriu 
ir sunum aplankyt savo gimines pajūryje. 
Po daugelio dienų kelionės, kada ištolo pa
matė tą pajūrio miestą, jai neišrodė gali
mu daiktu, nes niekad dar to nebuvo ma
čius, kadangi gyveno tiktai tokiuose mies
tuose kurie susidėjo iš pilies su bakūžėlė
mis aplinkui. Taip buvo jos tėvo mieste, 
taip buvo pirmutinėj Aistrio pilyj. ir taip 
ii turėjo dabartinėj savo sostinėj.

(Bus daugiau)

Kaunas. — Vasario 26 d. kal
bant Valstiečių-Liaudininkų at
stovui Sugintai del Seimo sesi
jos baigimo Įvyko gėdą daran
ti visam Seimui ir visai musų 
Respublikai dalykai.

Naujos Friburgo etikos (Fri
burge išdygo daug naujų kleri- 
kališkų “daktarų” — “Dirvos” 
Red.) daktarui Ambrozaičiui 
paleidus savo kakarinę ir pra
dėjus burnoti prieš Seimo pir
mininką (Vals,-Liaudininką Dr. 
Staugaitį), atstovas Sugintas 
nurodė kad Ambrozaitis turėję 
kriminalę bylą. šitie karšios 
teisybės žodžiai iššaukė begalo 
dideli gvoltą kademų bloko ei
lėse. Ir tai nenuostabu. Juk 
niekam dabar nepaslaptis kad 
“krikščionių” blokas taip tvir
tai buvo pasiryžęs šitą Ambro- 
zaitį pastatyti Seimo pirminin
ku, ergo ir Respublikos vice
prezidentu! ir staiga Sugintas 
atidengė “šio vyro” praeiti.... 
Kaip čia ramiai sėdėti, kada vi
suomenė sužinos jog “krikščio
niu” bloko peršamas i Respub
likos prezidento pavaduotojus 
viso kademų bloko “pažiba” 
turėjo kriminalinę bylą, kurios 
tardymą pats Sugintas vedė, 
kaipo buvęs tardytojas....

šitas atidengimas kaip šaltu 
vandeniu apipylė kademų blo
ko lyderius: Kun. Krupavičius, 
Kun. Šmulkštys paraudonavo, 
o pats federantas Ambrozaitis 
paliko baltas it drobe. Ambro- 
zaičio pamočnikai federantai 
Šukys ir Kardišauskas ėmė 
kumštimis daužyti stalus ir vi
sa gerkle rėkti. Jiems pritarė 
kiti kademai ir todėl kilo neap
sakomas trukšmas.

Norėjo Sugintą Sumušti
Paskelbus pertrauką, Kun 

Krupavičius, Ambrozaitis, Kar
dišauskas ir kiti “krikščionįs” 
pastojo kelią Sugintui, beeinan
čiam nuo tribūnos į kėdės, ir jį 
apsupę pradėjo grūmoti. Ypač 
iš visų išsiskyrė Kun. Krupavi
čius, kurs suspaudęs kumštes 
mosavo apie Suginto galvą.

Ministerio Kun. Krupavičiaus 
elgęsis buvo paduotas signalas 
pradėti “veikti“ federantui 
Kardišauskui, kurs du kartu 
sudavė į krutinę, atstovui Su
gintui iš pasalų, bet toliau bu
vo sulaikytas kademų ir opozi
cijos atstovų.

Šis žygdarbis yra pirmas An
trame Seime, ir už jį “garbė” 
tenka visam ”krikščionių”-uki- 
ninkų-federantų blokui.

Pirmame Seime tuo pasižy
mėjo Lumbis, dabar Kardišau
skas, kiek anksčiau muiluotas 
virves siūlė Jočys....... Visi
kaip vienas jie lygus tarp sa
vęs, o jų vado atstovo Ambra
zaičio praeitis šiandien paaiš
kėjo.... “L.Ž.”

’ iV-į I ■ fl1 .

DZIMDZ1U MARŠRU- 
TO PAKEITIMAS

Paaiškėjo kad Dzimdziai iš 
Bostono be balandžio 19 dienos 
negali išvažiuoti, todėl pirmiau 
paskelbtas maršrutas galutinai 
štai kaip sutvarkymas:

Balandžio mėn.:
20—'Baltimore, Md.

. 22-23—Pittsburgh, Pa.
28-30—Chicago, Ill.

Gegužės mėn.:
2—Cicero, III.
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, Ill.
7 ir 8—Detroit, Mich.
9 ir 10—Cleveland, O.
12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.
23—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence, Mass.
30—Montello, Mass.

Vienatinis “Dirvos ’ At
stovas Waukegane 

Stasys Adomkus yra vie
natinis “Dirvos” agentas ir 
atstovas Waukegane, Ill., 
ir apielinkėse. Per jį gali
ma “Dirvą” užsirašyt arba 
atnaujint, taipgi paduoti 
visokius spaudos darbus ir 
paj ieško j imtis. Adresas:

S. ADOMKUS
826 Prescott Avenue 

Waukegan, Ill.

Dovanai Dusuliu
Sergantiems

Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
nas Gali Naudot be Laiko Nuo

stolio ir Nepatogumo.
Mos turim metodą kontroliuok Du

suli. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tine ar tik retkarčiais, jus turit pa 
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnani savo lėšomis jog musu 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitu 
negerumų.

Šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną diena. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigu, tik’ prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą. (14)

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
Frontier Asthma Co. Room 612-D

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kiti’ žemų, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, u 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių at
važiuoti j Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės į

CEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo.
6G03 St. Clair Ave. Cleveland, O.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Virimo Receptas
Daugelis yra receptų del taip va

dinamų “doughnuts”. Neku.rie daro
si su kepama soda ir kiti su mielėm. 
Paprastas donacų receptas galima 
paįvairint naudojant cinamonus ar
ba nutmegą arba dadedant sėlenų 
(oran). Krulleriai paprastai nesti 
taip saldus ir tankiai daroma suka- 
pojant testą i šmotus trijų colių il
gio ir dviejų colių pločio, paskui iš
pjaunant colio ilgio keturis plyšius 
kad iš tešlols pasidarytų lyg “pirš
tai”. Sekantis receptas yra gamina
mas su sėlenomis ir buna skanus do- 
nacai, kuriuos vaikai labai mėgsta.

Sėlenų Donacai
1Z2 puodukas sėlenų (All-Bran)
1 šaukštas taukų
3 i puoduko cukraus
1 kiaušinis
1Z2 puoduko pieno
1 puoduko miltų
2 šaukštukai kepamo pauderio
1 šaukštukas druskos
Sumaišyk krūvon riebalus ir cuk

rų. Dadėk gerai suplaktus kiauši
nius, sėlenas, ir pieną. Išmaišyk ir 
išsijok sausus dalykus ir sudėk juos 
i pirmesni mišinį. Suminkyk ir iš
kočiok ant miltuotos lentos. Su
pjaustyk į šmotus. Virk taukuose.

Virtuves Patarimai
Išvengimui druskos sulipimo j gu

mulus, Įdėk į druskinyčią biski ryžių.
Geresniam sučiupinėjimui žuvies 

laiko darinūiimo, sutepk pirštus dru
ska.

Senos du mos niekad nemeskit lau
kan. Ją reikia sunaudot pudingams, 
kimšimams arba sudaryti i trupinius 
del an gratin valgių.

N a m i ui a i Pa sjge 1 bė j i m a i
Prašalinimui kryžių nuo veidro

džio, trink stiklą su lemono skysti
mu. Nuvalyk tyru vandeniu.

Patrink su šmotu vaško stalčius 
arba duris jeigu tandžiai darinėjasi. 
Kliuvimas tada išnyks.

Mazgo jant nublukusias materijas, 
dadėk Į vandenį biski acto. Tas pa
gražins spalvas.

Prašalinimui prakaitu padarytų 
plūtmu, patrink biskiu ammonijos. 
Paskui išplauk su alkoholiu ir biskiu 
vandens.

Grožės Patarimai
Svarumas yra grožės pamatas. 

Daktarai, slaugės, dentistai, mokyto
jos, darbdaviai, tėvai — net miestai 

i ir valdžios — ragina prie švarumo, 
i ir to efektas turi būti didele nauda 
—švarumas odos, galvos, dantų, na
gų, plaukų — nes kiekvienam gerai 
Imti švariu. Muilai veidui, rankom, 
kunui, galvai ir skutimuisi, kaip ir 
skalbimui, turi būti parinkta su di
deliu atsargumu. Kožnas turi savo 
tikslą. Dantų valytojai, košelės ir 
milteliai — turi savo dalį kūno šva
rumo ir grožėje. Toiletiniai dalykai, 
kurie padaryti su atsargumu ir ap
galvojimu yra vienatiniai kuriuos vi-

I suomenė privalo pirkti.
Ypatiška Sveikata

Geiiausias būdas pasilaikymui ge
rame stovyje yra vengiant vidurių 

1 užkietėjimo. Bandyk sekančias tai- 
1 sykius ir pamatysit kaip turėsit ge
rą sveikata.

j Išgerk du stiklus vandens prieš 
| pusryčius ir mažiausia dar šešis 
stiklus vandens per dieną.

Valgyk išlėto; sukramtyk maistą 
gere. i.

Pasirink:
Nuėmimui kavos arba arbatos dė- (a) Maistus su daug siūlų, kaip 

mių nuo puodelių, sumaišyk druską | tai sėlenas (All-Bran), čielų kviečių 
su bikarbonato soda ir mazgok. | grūdus, vaisius ir daržoves.

Išlaikymui kopūstų -žalios spalvosi (b) Maistus turinčius organiškas 
verdant juos, Įdėk Į avndeni biskuti rukštis. kaip lemonai, orančiai, to- 
kepamos sodos. | matos, ir obuoliai.

Nulupimun nuo almondų pievukių, I (c) Maistus sudarančius gazus, 
sudėk juos Į sie.tuką ir sukišk su šie- kaip tai medu, moliasus, špinaką, 
tuku į verdantį vandeni kelioms m i- svogūnus, kalafijorus, ir šabalbonus. 
natoms. Tada almondų žievukės nu- | Vengs smožytų valgių, saldumų ir 
sihips lengvai ir turint juos sietu- miltiniu dalykų/
kyj nereiks graibiot po vandeni su-1 Kasdien mankštinkis atviram ore 
jieškojimui. _______ ____ / jei galima. _

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dary-1 ted pieną, kadangi jis .yra geriau- 

mui pudingų, zupiu. pyragu, etc.isias pavaduotojas reguiiario pieno 
būtinai naudokit Borden’s r a.ior.i arba grietinės.

I Pranešimas Sergantiems
| X-RAY IŠEGZAMRJAVIMAS UŽ $1.00

Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamu Europos Klinikose 
z: Viennoje, Berlinc, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25
— metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 

davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spinclulių, Elektriškais aparatais,

= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

= “Mano Darbe Nėra Spėjinėjinui”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 

= !io, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
« Aš taipgi (ira,šalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo.
— Nežiūrint kokia Ims jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
E Vilties, Ateikit Pas Mane'7. Aš pagydžiau tukstancius žmonių ku- 
E r e yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
~ daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
~ tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais-

ius 6C6 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- 

doma aš išgydysiu jus trumpiau iu galimu laiku tokia kaina kokią 
~ ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 
~ Yra moteriškos slauges pasitarnavimui.
~ ------ Mes Kalbame Lietuviškai------

| Dr. BAILEY, Specialistas
= 1104 Prospect A.venue
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
E (Pirmas Budinkns Į rytus nuo Winton Hotel)
•į Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Ncdtlioniis 10 ryte iki 1.

.............

Geriausias Į 
Skutimas

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

$1 iki $25. Į

| Wet
I AtfcrStrop | 

Razor |
■ —Issiašlrina Pats :

„Plauk po A menkos 5Seliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione į 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITŪS saugumu ir 
patogumais laivų, kūrins val

do ir operuoja Suvienyti,! Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursiiomis. neprilyg
stamais parankamais bile laivo 
United States Unijos—laivai ku
rie pjaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar.ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš Xew orko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \\ . Luth. \ edejo 
I.ietuviii Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus l ulled States Linijos 
laivų—Leviathan. George Wash
ington. America. Republic. Pres
ident Roosevelt. President Hard
ing—klausk- jūsų Agentų aut vie- 
tos, arba šiandie rašykite pas
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IN MEMORY OF M. W. BUSH

(Hast thou heard, O reader, the call from the beyond?
No—? Remember that Io it we all must hearken.)

A voice from 
Its note was 
‘‘0 come”, it 
Where night

out the. darkness hailed him, 
soft and free and sweet, 
said, "into the shadow 
and day together meet.”

4

“O come”, it 
The freedom i 
And sour on 
Until ii reach

said, “and feel the freedom 
of a human soul,
high thru countless aeons 

i the sacred goal.
“O come"
That

Sine'

bind
1 ime 
forth

said, “away the shackles 
you to this mundane sphere;
has come, arise 
in joy, there is

it

and follow, 
no fear”. k >

A hand was laid upon his 
How cold it suddenly became;
The boating of
We bowed our

forehead,

his heart grew fainter, 
heads and spoke his name.
his moon-pale features, 
hand .to bid good-bye,

A smile lit tip 
He raised his 
We knelt beside him at the bedside 
Ano dolefully began to cry.

i

He looked at us with failing vision, 
lie uttered but one loneh sigh.
His
O God!

hand was getting colder, colder. .. 
How bravely he could die.

Closed are those eyes that burned with 
Stilled is that heart that boat with love, 
Gone, gone is that undaunted spirit, 
Departed to the realm above.

from out 
was soft

A voice
Its noto 
“O come”, it said, 
Where night and

kindness,

the darkness hailed him, 
and free and sweet.
“into the shadow
day together meet."

A voice behind the black veil beckoned, 
hero”, it said, “life meets its end, 
to me with unfaltering footsteps, 

your comforter and friend.”
Come 
I am

Walter R. Baublis.OFFICE, “Do you think that 
blind? Why, 

him a dime,
you. pretty lady.” 
must have been!”

Thank
“He

Snip: “Why did they throw 
you out of the radio broadcast
ing room?”

Snap: “For blowing my 
no«e when the health specialist 
was making his talk on ‘Hov 
to keep from catching cold in 
the winter time’!”

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

KAM IBARIS ANT RENDOS 
Kambaris del vieno ar dviejų 
vyrų. Lietuviškoj šeimynoj; su 
šiluma, arti St. Clair Karo ir E. 
8Crd SI. Kreipkitės R813 Em-

Pardavimas Sėdynių
Atvykstant 

Metropolitan C 
Ar žinot kas buvo pirmutine ypa- 

ta Clovelande nupirkus tikietus vi
siems perstatymams Metropolitan 
Operos kompanijos kuri atvyksta j 
Clevelando miesto auditoriją dešim- 

lėiai dienu, Balandžio 26 iki Gegu
žės 5? •
vaikinas 

pardavimui. Maudynė, furnasas. ga- artisto 
Kreipkitės pro šąli 

T<-lefonas Penn, (rūpinasi m o i a c u

PARDAVIMAI
kambarin pavienis 
er avė. Kaina ž

radžius, sleitij stogas.
7.120 Hooker Ave. ' 
togo R.

ant Tai buvo Italas vaikinas, 
darbinėse drapanose, bet su 
siela. Jam pasitaikė eiti 
vietinio komiteto ofiso kuris 
operos atsilankymu, ir pa-

Pirmų Septynių Perstatymų 
Cleveland.!) Trečios Metinės Pavasarinės Iškilmės

Mėsinyčia daranti cash bizni, garan
tuota $700 savaitinių ineigų neturi 
kompoticijos 4 mylios aplinkui. Te
lefonas Lincoln 1001.

Kokiu nors biznio reikalu kreipki
tės prie agento Zimerman, nuo 9 
iki 11 ryte, 5907 Scovill avė.

nusipirko po do- 
icnam perstaty-lari sėdynes

mui
•Aš negaliu rinktis kurios vienos, 

aš noriu girdėti visas šias operas”, 
pasakė jis.

Vienas ofiso esančių juokais pra
sitarė ar jis nenorėtai nusivesti ir sa-

P \RSIDI ODA KEPTI VĖ
1 192 E 55 St., arti Superior. Ga
rantuoju $500 savaitinių ineigų, nė
ra kompeticijos. Parsiduos pigiai ;vna uv 
arba mainys ant namo. Smulkme-Irp-os merginas, 
nn klausk pas Zimerivan. 5907 Sco- sa]<vta kad 
vili avė.

“Ne, mes Europiečiai einam i ope
ra paklausyt muzikos, o jei su mer-

“GAIDYS” DAR PAGIEDOJO
'Vietinis ekstra kairiniu or

ganas, bolševikų pramintas 
“Gaidys”, ant mano paaiškini
mo kad K. Požėla buvo raudo
nųjų valdžios Rusijoje gerbia 
maš, užgiedojo štai ką: “Gali 
būti kad kontr-revoliuci jonie- 
riai ir suklaupė prieš jį” pra
šyti kad nevažiuotų iš Rusijos, 
nes ten labai reikalingas.

Bet “Aidas” visai klysta sa
kydamas kad “gal but kontr- 
revoliucijonieriai", nes tai buvo 
tikri sovietų valdžios žmonės.

“Aidas” gali žinot kad Požė
la kelis metus po revoliucijos 
Rusijoj gyveno ir užsiėmė savo 
profesija, kas butu buvę neva
lia jeigu jis butu veikęs su SO-,$126 Wade Park avė. drapanų siu- 

vinto, taisymo ir valymo įstaiga, gailėtų pi lesimnkais. , rantuoju $200 gryno pelno savaitė-
Dar ka “Aido” pišoriams pa- ie. Parsiduos pigiai. Smulkmenų 

sakvsiu tai kad aš pats mačiau k,auskit pas zime™an- 590'’ Scovill ' .avė.
pas K. Požėlą sovietų valdžios -----
Įteiktą jam dovaną už sporto U'klį 
darbus, raudoną juostą su tam ha i s 
pritaikytu parašu. Tą sovie- j 
tų garbės ženklą kitą sykį mu
sų “nevierninkai” galės matyti. 'Kampas Luther 
paprašysiu kad Požėla atsivež- 
tų. tik nepamirškit prieit ir jo 
paprašyt kad parodytu.

Kaip visur taip ir tarp bclše-j 
viku iš šimto gorų sporto my
lėtoju

į pnstagalvis
Į tas kas kitiems malonu ir 
Įgu matyt, ir jis pradeda 
varde zurzėt. Bet darbo 
gelis žino kas jam pačiam 

j ir nepaiso tų desperatų kalbu.

Puiki Saldainių krautuvė, su 
aisymais, tavorais ir it. 
roję vietoje. Lysas ant 5

Štoras ir 5 kambariai gv-
Kreinkitės (1-S)

MRS. BUTKUS
iv. ir E. G5 Street. :

nau-
La-

merginos perdaug šneka”.
Ne kas do atsiliepimas apie Artic- 

Bet teisingai pa
mes Europiečiai einam 

i operą paklausyt muzikos.”
I Visi Člevelandiečiai ateiviai iš Eu
ropos yra tos pačios nuomonės. Tas 

i pareiškimas nėra Italų vienų, bot vi- 
|su tautų žmonių paeinančiu iš Eu- 
i ropos.

Člevelandiečiai ateiviai daugumo
je labai subruzdo išgirdę naujieną 
kad Metropolitan opera atvyksta ir 

.gaus progą jos vaidinimus matyti.

NAM \I P ARI) WIMUI
12 kambarių namas, arti Superior, i 
garac'žiai, lotas virš 200 pėdu il- 

l gin ir 10 pločio.
10 k.ambariu moderniškas namas i 

art F. 75 st.
12 kambariu moderniškas namas 

atsiranda vienas kitas E- , Kivipkitds
, .... ! JACOB TISOVIC
kūnam Užkliūva Į 1:J(5G Afarquotte Rd. ari St. Clair av.

sma- Randolph 3445-M.

PUIKUS BIZNIS
Parsiduoda ant 1383 E. 65tl> St., ar- 

|ti Wade Park avė., senai įayvendin- 
tas pieninės biznis. Garantuoju $175 
savaitinio pelno, duosiu savaitę lai
ko išbandyti. Nėra kom peticijos, 

: vienatinis toks biznis toj srityj, Su 
8 gražiais kambariais gyvenimui gre
ta krautuves. Parsiduos pigiai. Ma- 
tykit agento Zimerman, 12900 Buck
eye road. (14)

fe U U121L J L, 1! 
varde zurzėt. 
• I’D 11 f "Virin 1 . .

beggar is 
when 1 

he said:

-O-

Statistics show there is only 
one bathtub in France for ev
ery 800 persons. “Now”, com- j 

imonts P. Akšis “we know what 
they mean by French Dry 
Cleaning.”

Susie Punkinton: Oh. paw! I 
That rich summer boarder | 
writes that he loves the very i 
ground I walk oh.

Henry Punkinton: Does, eh ? | 
Well, s’pose you spend a day.' 
or two walkin’ round on that Į 
eigth-acre swamp lot.
I kin stick him fer it.

ŽniO- «ų» saldainių, ir mokyklos reikmenų 
<r , į krautuvė, daro $'»00 iki $600 savaiti- 
trei a i nitl jnejoų. Duodama garantija: ne- 

. turi kompeticijos. Smulkmenų krei- 
i \ nkitčs na s ae.enta Zimerman, 12900 
'I’118-1 Buckeye Road (15)

DEL GERESNIU PASEKMIŲ
IR

MAŽESNIU GAZO BILU

PARSIDUODA
Ar,t Euclid avė. arti 58-th st. Paint 
and Hardware Store, daro $1,000 sa
vaitiniu biznio. Galima pirkti pi
giai. Aš galiu apmainyti jusu na
mą ant bile biznio. Agentas Zimer- 
mi:n, 12900 Buckeye road. (14)

P \RS1DUODA GROSERNĖ 
daranti $500.00 savaitėj biznio. 
Senai igvventa vieta. Pardavi-
mo priežastis liga. 11

Telefonuokit Randolph 2822.

Išvalimas
Pečių Suodžių

27

2$

30

Dabar Parsiduoda 
pas Dreher’s, 1226 Huron Road

THE METROPOLITAN OPERA CO
iš New Yorko

GIULIO GATTI-CASAZZ\, General Manager
Edward Ziegler, Assistant General Manager

PUBLIC AUDITORIUM
Pirmadienio vak.. Balandžio 2G 

Du Vaidinimai 
La Cena Delia Beffe 

PAGLIACCI 
Antradienio v., Balandžio 

BORIS GODUNOFE 
Trečiadienio v.. Balandžio 

I V GIOCONDA
Ketvirtadienio v.. Balandžio 

ROMEO ET JULIETTE 
Penkatdienio v., Balandžio 

SAMSON ET DELILA

šeštadieni po pietų 
Gegužės I 

LUCIA DI LAMERMOOR 
šeštadienio v.. Gegužės 1 

LA BOHEME 
CAVA LERI A RU STIC A NA 

Pirmadieni v. Gegužes 3 
RIGOLETTO 

Antradienio v.. Gegužės 4 
DON QUIXOTE 

Trečiadienio v.. Gegužės 5 
AIDA

TIKIE3U KAINOS (TAKSŲ NEBUS) 
Paskiriems Perstatymams: SI, $2, S3, $4, $5, $6, ir $7. 

Užstrašvmas del Sept viliu Pirmos Savaitės Perstatymų: 
S7, $12, $18, $21, $30, S35, ir $40 

■ūems perstatymas anlsyk Parsiduoda nuo Kovo 22 iki 31 
Paskiriems perstatymams parsiduos po panedčlio, Bal. 5 

Pas DREHER’S, 1226 HURON ROAD 
Naudojama Hardman Piano

Jūsų 
Kaimynas

AIP =aIi Pirktis namus, 
tomobili, ir kitus dalykus 

riuos jus norėtumėt turėti bet 
Įstengia! ?

au- 
ku-
ne-

Atsakymas yra Taupumas — 
padeda 10 nuošimti savo mėnesi
nio uždarbio iki pripranta prie 
to. Ir dabar yra pasekmingas sa
vo siekiniuose.

tik

Taupymo banko paprotis dirbs ir 
jums taip pat kaip dirba jūsų kai
mynui.

Incvrporą feč 184$ 

£otiettj tdr Saninas 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE 

Dėk taupymus į taupymu banka----- o-----
She was a phoney girl, but 

I he called her.
----- o-----

Mr. Blank (about a former 
| employee who is now a com
petitor) ; “Why, he’s a shar
per, a thief and a liar, and 1 
taught him all be knows.” .

----- o-----
this sentence; “For 
time the man failed

----- o- —

Mebbe I
Correct 

the eighth 
to get his number and placed 

i the receiver gently on the
A man tried to murder a t' iH' hOok ”

'but failed and the girl got even | 
with him b) marrying him.

----- o-----
May fall from the Sky some 

day.— A. manhole cover was 
hurled more than 200 feet into 
the air and never returned to 
Hie ground.—New York World. 

When you are down in the 
mouth remember Jonah. He 
came out all right. 

----- o-----
Maiden lady (to druggist) :

Is your cold cream good foi-| 
wrinkles ?

Druggist: Madam, 
take the wrinkles ojit 
rugated iron. 

----- o-----
When a modern 

man gets a subpoena, 
n’t know whether he i 
ted to testify or squeal. 

All those roads which 
merly led to Rome are 
leading to Florida.

Kodėl
Bambino

Todel, kad Bambino sure
guliuos' jūsų kūdikio sistemų.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Gcriausis Draugas.

it would j 
of cor

business j 
he does-) 

is ex pec-

for-
now

Justi vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonkį; arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

VISAI yra paprastas dalykas Cleveiande 
degint anglį pečiuose ir garo gamintojuo
se labai šaltuose žiemos perioduose ir ‘'pa
simainyti” ant gazo naudojant išimamus 
gazo degintojus.

SUODŽIAI, ir tankiai sluoksnis smulkių 
pelenų dulkių, greitai susirenka ir suside
da ant sienų furnasų ir boilerių kuomet 
juose deginama anglis. To paseekmė yra 
kad jie NEDALEIDŽIA šilumos 
čiu sienų ir dėlto nejšyla geležis 
nebūna pana šilumos.

prie pe 
viduje ir

išvalytn- 
viduritis

=
= =

3iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii£
= Prospect 2420 Central 1766

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

kuojam, išleidžiant ir sukraunant.
3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohia.

=
=

MES patariame kad pirmiausia 
met kaminus ir skyles bei pečių 
kuomet vėl imatės kūrenti pečius del pasi- 
šildymo gazu.

PATIRSIT jos; tas padaro dideli skirtumą 
gavimui geresnių šildymo pasekmių, ir del 
tokio apsižiurėjimo sutaupysit daug gazo 
ir pinigų už ji nuo kurinimo. Nemanykit 
eauti šilumą per sluogsnj SUODŽIŲ IR 
PELENŲ prikepurių prie pečių vidurių 
nuo kūrenimo anglimi.

KAMINAI, suprantama, visada reikia lai
kyti išvalyti kad niekas nekliudytų durnų 
ir garu ištraukimui. Geriau vėl peržiū
rėki! savo kaminus.

THE EAST OHIO GAS
COMPANY

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 apinių ir malt pasidarymui gerdžios namines giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima iiskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior Avenue
Bra

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p** tikrą Specialistą. • ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorių* n®- 
siklausinėe kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pas»kys. 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji*i c# juo <*

neturėjo užtektinai apsijJažinimo ir ps- 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilgos
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakys-

jV riologiška* egzaminavimas kraujo «td- 
dengs man tikrą jusu ligos prleiast.
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, junu 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiiu 
nervu* ir kenčiate nuo užnuodijirae 

kraujo, turite Išbertus veidus, pučku* ant viso kūno ir burnos, žai
zdas uisisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu oąšinia- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
C!er«Und< 10406 Enclid Av. Kampas E. 105th St.

> ANTROS GRINDYS, KAMBARIS
> OOm „lando*: Nno 10 ryta iki 4 — nu, C
į Nadildiuuaii aae lt Qd L ,
V.VA^W/MVAViVAWAV.V.Y.'.VAW.'.W.Y.WAVA'A
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Duktė Atvežė Nelaimę

Didėjos kaime, Rokiškio vai.,
Šukys laukė atvažiuojančios sa-įmanyta Įsteigti laisvamaniu ka-

Laisvos Kapines-
Kruopiai. ‘— Kruopiuose su

Nedttės Išrišimo
Rageliai, Rokiškio v. — Va

sario 21 d. Kun. Stakelė iš am- 
bono paskelbė kad kas balsuos 
už nė-krikščionis tiems jis ne
duos išrišimo. Kurmis.

■v V ▼

NUSIŽUDĖ
Sausio 21 Į 22 d. rasta Ilgo

sios Lovos miškelyj nusišovęs
vo dukters į svečius. Vasario 
16 d. ji atvažiavo, ir leidžiant 
arklį Į tvartą, arklys spyrė ir 
sunkiai sužeidė tėvą, kuris pa- 
sikakninęs keturias dienas pa
simirė. P. Kriukelis.

▼ ▼ ▼

TELŠIAI
“žemaičio” 10-me num. bu

vo patalpinta gan Įdomus strai
psnis: “Įdomi ‘žemaičio’ Byla”, 
“žemaičio” redaktorius buvo 
patrauktas vieno gimnazijos 
mokytojo teisman neva už 
šmeižtus, mat, “žemaitis” ank
sčiau buvo rašęs apie to moky
tojo netinkamą elgesį su moki
niais ir apie mokinių koliojimą 
mokykloj.

Teisme liudininkai-mokiniai

pipes, kuriam tikslui Juozas 
Liekis iš buvusio Kruopių dva
ro aukavo sklypą iš ketvirtdalio 
ha žemės labai puikioj vietoj 
palei vieškelį Kruopiai-Papilė- 
Kuršėnai. Išgirdę apie tai pi
liečiai labai buvo nudžiugę, ir 
jie pilnai pritardami žada pri
sidėti aukomis bent minėtų ka
pinių aptaisvmui.

Tas kapines apžiurėjo svei
katos komisija, kuri,, turbut, 
greitu laiku sustatys tinkamą 
aktą. Deda J. Liekiui Kruo
piai susilaukė senai pageidauja
mų kapinių. “Š.N ”

šiubaicių Rainio Jonas Bubelis, 
23 metų. Nusišovė iš kariško 
šautuvo. Prie jo rasta para
šytas atsisveikinimo su broliais, 
draugais, mylimąją ir šiuo pa
sauliu lapelis. “š.N.”

▼ ▼ ▼

SUIMTA VAGIS
Šiauliai. — Vasario 19 'dieną 

Šiauliuose sulaikyta senas ar
kliavagis (dar prieškariniais 
laikais užsiiminėjąs ta “profesi
ja”) Stasys Kaminskas, 58 m. 
amžiaus, su vogtu arkliu ir ve
žimu. Jis nesenai buvo pabė- 
gęc iš Papilės daboklės, kame 
buvo patalpintas taipgi už vo-

Bus Kunigų Skcrdvnė.... girną.
Kražiai.— Vasario 6 d. Sei-' Tardomas prisipažino arklį 

mo narys K. Ralys darė viešą-buvęs vogęs Mažeikiuose. Da-

. ’’’r’ „ ' - X ■

Laikas DelBURN RITE
GAZO DEGINTOJŲ

(IŠIMAMAS)

Moderniškas, tin
kamai pritaikytas 
ir tvirtai padary
tas furnasams ga- 
zo degintojas už 
prieinamą kainą.

$

patvirtino kad mokytojas Kry- 
šinauskas, Lenkas, tikrai vadi- i
nęs juos mokykloj šiais žo
džiais: idiotna, dubina, kelba- 
sas, durąk, žydelka, avinas, Įta
pusia. čort, vorona, liurbis, du
ra. o viena mergaitė parodė kad 
rodos ją ir svolač pavadinęs.

“Del p. Kryšinausko turime 
vilties kad Ministerija tylės 
kaip tylėjo — tokie dabar ‘čė- 
sai’,” baigia “žemaitis”.

Tokių tai dar pas mus esama 
pedagogų. Nagi.

▼ ▼ ▼

Už Keturis Litus Akį Prarado 
Skaistgiris. — Joniškio ir 

apieltlikės stambieji tūzai atvy
ko į Skaistgirį, apsistojo klebo
nijoj. ir mišių nelaukę išvyko 
medžioti. Samdė varovus mo
kėdami po 4 litus į dieną.

Vienam tokiam varovui, An
tanui Plugiui, 12 metų vaike
liui, iššovė akį. Tuojau nuvežė 
į Šiaulių ligoninę, kame varg
šui išlupo akį. Kuris “tūzų” 
kaltas tikrai dar‘nežinia, bet j u 
tarpe “viskas” ramu.

O vaikelis vis dėlto jau be 
akies, tėvas, beturtis senelis, 
prasčiokėlis, nežino kur kreip
tis iškėlimui bylos prieš skriau
diką, “š.N.”

▼

ŠIAULIAI
Vasario 15 d. vakare nusišo

vė saldainių fabriko “Rūta” 
sargas Klemensas Mikalauskas. 
Nusižudymo priežastis dar ne
ištirta, bet spėjama kad nusi
žudė del blogų šeimyninių san- 
tikių. “Š.N.”

Sumažink

pranešimą apie musų valstybėš1 bar patalpintas Šiaulių kalėj i-
politinę ir finansinę padėtį.

Sužinojęs apie tai ‘mizernas’ 
kamendorėlis ant rytojaus baž
nyčioj per pamokslą kryžiavo- 
josi, verkė “štai, girdi, važinė
jasi kairieji agituodami, bet jei 
jie gautų viršų tai butų didelis 
kraujo praliejimas, nes kunigus 
pjautų, o paskui pradėtų pjau
ti ir ponus. .. . pasidarytų taip 
kaip Rusijoj bei Francuzijoj.” 

žmones išgirdę tokį begėdiš
ką ii' melagingą kunigo pamok
slą labai pasipiktino. “š.N.”

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

IRPLIKOS GALVOS 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių | Mv.- 
tynese, nei gražių stambių'plau
kti aut plikus galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

pleiskanų mirtinas priešas tą 
jumi padarys. [trinant švelniai 
j gUlvos oda per savaite ar 
dešimtį dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimų.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininkų šiaudeli, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiec.ai 
į laboratorijų.

F. A D. RICHTER & CO. 
Berry and So. 5th St3.

Brooklyn, N. Y.

me.
Vasario 21 d. sulaikyta du 

broliai, Vincas ir Aleksas Ja
šiūnai, kaltinami pavogime A. 
Jovaišaitės iš Moniškių kaimo 
karvės ir to paties sodžiaus gy
ventojos M. Lumšienės ratų. 
Tardant jie prisipažino vogė. 
Patalpinti kalėjime. “š.N.”

| A. DURASEVIČIA | 
v Popiėriuoja Kambairtis naujau- v 
X sies mados popieromis — Par- *:* 

duoda kambariams popieras, 
sutauso postering — jei yra '?

X reikalas darbą atlieka greitai, X 
•Z* gerai ir pigiai. Reikalaudami *> 
X šių patarnavimu kreipkitės an- X 

trasu: (36)
5 1386 EAST 65TH STREET i

EKSTRA PASIŪLY
MAS VELYKOMS!

Tikras Win. Rogers Sidabrinis Cuk
raus Indas su Sidabriniais šaukštu- > 
kais, specialiai tik u/ $3.88. Tikra 

kaina $6.00.
Musų tikras Win. Rogers Cukraus 

Indas yra vienas iš gražiausiu koki 
kada turėjot, viera J0x8 colius, tel-1 
pa 2’y svaru cukraus. Padarytas iš 
pilnos medegos ir garantuojamas I 
jog n< nušus. Puikiausias pavyzdis 
su šaukštuku kabliais ir uždangalu 
su gražiu paukščiu ant viršaus, kaip 
parodo paveikslas. 12 Sidabruotų 
šaukštuku tos pat medegos, garna- 
tuoti daugeliui metu.

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

WABASH MAIL ORDER CO.
2116 Cortez S(. Chicago, HI.

Dept. 105

Savo
skutimo lėšas. Ir į 
apsiskusk greitai į 
ir dailiai. V i e - Į 
natinis skus
tuvas su tikrai 
aštrio geležte vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

į 
t

$1 iki $25.

Wet 
AtsrStrop 

■ Razor 
—Išsiaštrina Pats

jn, nnnrn.i r X+UU0KI'r IŠVALYT PAVASARINES Q ROSEDALE ©f DRAPANAS DABAR!

Dry Gleaning CoJ^”,NplaiEyt-t?s “ rcika’
Rami. 7906

C. F. PETRAITIS, Prop.
* 6702 Superior Ave.,

Atdara vakarais iki 8 vai.

„ i pamušalu. Mes turim 
J ekstra numažinę kainas per VASA- 

I, į RIO ir KOVO mėnesius. Turini po- 
* pievinių maišu, sudėsim jūsų aptai- 
£sytas ir išvalytas drapanas i maišus, 

apsaugos nuo apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Cievelande Lietuvis Artistas

Fotografas
Dttbar yra geriausias laikas nusi

fotografuoti Paveikslus šeimynoms 
ir pasiųsti Lietuvon saviškiams, iš 
ko jiems bus didžiausias džiaugsmas 
gavus paveikslą iš Amerikos. Vis
ką galima už pinigus pirkti, bet jū
sų paveikslo negalima nusipirkti, tik 
patįs turit pasiųsti. Ateikite pas 
vienatini Lietuvi Fotografą nusi
traukti/
1197 E. 79th St. Cleveland 

"Studija su dviem parodos langais” 
-----  Telefonas Randolph 5297 -----

įdedamas į šilto oro furnasą su reikalinga 
prijungimui l'A colio storio‘paipa.

gatavas įdėjimui
Ofluž 2 tūbų 

Setą

BŪRN-RITE gazo degin
tojai galima greitai ir 
lengvai Įdėti Į bile namu 
šildymo prietaisą. Juos' 
bile kada galima greitai 
išimti, paverčiant savo 
pečiu (furnasą) nuo ang
linio i gazini, arba vėl at
gal. kada jums patinka 
ir be jokio vargo.

BŪRN-RITĖ gazo de
gintojai yra tvirti ir pa
dirbti praktiškai ir apima 
pdskiausius mokslo prin
cipus ir pritaikyti atsa
kančiam gazo deginimui , 
kaip rekomenduoja Ųh? 
led States Bureau of 
Standards.

Jie yra pigiausi geri ga
zo degintojai del furna- 
su iš išimamos rūšies pa
darų.

BURN-RITF GAZO DEGINTOJAS PAL1UO- 
SUOS JUS ŪKUSIAI DALIAI ŽIEMOS NUO 
DULKIŲ. PELENŲ, VALYMO IR ANGLIES 
PIRKIMO.

Parsiduoda Pas Sekančius Pardavėjus:

EAST SIDE KOENIG C. W.
16360 Euclid Avenue

N I BENEDICT SONS HDWE.KOLLER BROS. C.
CO. 3519 St. Clair Ave. 724 Prospect Avenue

BEST STOVE & REPAIR CO.
10700 Superior Ave.

BYRD PLUMBERS SUPPLY CO.
770 Central Axe.

BLYNE HARDWARE CO.
8907 Superior Ave.

CLEVELAND STOVE &
CO. 6312 Euclid Ave.

COLEM AN, J. A
11220 Primrose Ave. 

CONSUMERS SUPPLY CO.
628 Prospect Ave. 

CO-OPERATIVE HDWE. CO.
10405 Cedar Ave.

CORLETT HDWE. CO.
13215 Miles Ave.

W. L. CREIGHTON HDWE. CO.
14110 St Clair Ave.

CURTISS & HARDY
789 Parkwood Drive 

DAVIS, HUNT & COLLISTER 
416-420 Prospect .Ave.

DEl’ES & CO.
1240 E. 105th Street 

DRAHEIM, A.
14920 Lake Shore Blvd. 

EISENBERG HDWE. CO.

KOVACH. IOS. .1.
11419 Buckeye Road

H. M. KUHN HARDWARE CO.
12015 St. Clair Ave.

LINDQUIST PLUMBING CO.
10200 Woodland Ave.

REPAIRLOWE HARDWARE CO.
1035 Prospect Ave. 

McDermott, h. b.
2452 Superior Ave.

McGP.ATH. H. B
1'1857 Euclid Ave.

McNUTT FURNACE CO.
Euelid-46th St. Market 

MICHEL, CHARLES
12421 Cedar Rd.

MINNEAPOLIS HEAT REGLTR
CO., 738 Keith Bide. 

MINWOOL OVERCOAT CO.
10308 Euclid Ave.

MISCilT.Ei:. WM.
127,34 Woodland Ave. 

MONCRIEF FURNACE CO.
347! E. 49 Street 

MOSCOWITZ HDWE. CO.
925 E 105th Street 

ORFF. W. M.

M. W. SHEAHAN SHEET METAL Hausmann, A G.
& FURNACE CO. H121 St. Clair Hcttoit Axe

F. J. SHIELEY’ SHEET METAL Co.HENDELSON BURNER 
12701 Miles Ave.

SISKIN. H.
7820 St Clair Ave.

STANEK, E. J.
13802 Kinsman Road

STONEMAN COMPANY
7110 Superior Ave.

SUPERIOR HOME SUPPLY
HWDE. Co. 6401-5 Superior Av.

WELKER, C. F.
9006 Cedar Ave.

WEISKOPF BROS. HDWE.
PLUMBING Co. 1140 E.

WESTERN SUPPLY CO.
5900 Euclid Ave.

ZIMMER, M. W.
12124 Superior Ave.

&

105

1920 Buhrer Ave.
IDEAL HDWE. CO. 

12019 Lorain Ave.
INCHES HDWE & ELECTRIC Co. 

15102 Detroit Ave.
INTERNATIONAL HEATER CO. 

1141 Davenport Ave.
KNUTZ PLUMBING CO. 

14522 Detroit Ave.
MERKLE & MILLER 

3792 W. 25th St.
MOODY, F. S.

St 6512 Detroit Ave. 
MURPHY-SHERWIN Co. 

11624 Detroit Ave.
RANDT. GOE. F.

1650 Elbur Ave.
GEO. REDMOND CO. 

7312 Detroit Ave.

1160 E. 79 Street
EUCLID AVE. PLUMBING CO.

6525 Euclid Ave.
GARFIELD HDWE. CO.

12211 Mayfield Rd.
GATES & ALLEN

12305 St. Clair Ave
GLENVILLE PLUMBING CO.

10017 St. Clair Ave.
HERR1NGSHAW CO.

6829 T’rosidwav 
PARAMOUNT HDWE. CO.

12814 St. Clair Ave. 
PATCH. A. C

609 E. 125th Street 
PATTISON SUPPLY CO.

777 Rockwell Ave 
PEERLESS HARDWARE CO.

1 1756 Euclid Ave.
POTTER. F. M.

CLEVELAND HEIGHTS
COVENTRY' HDWE. CO.

3 783 Coventry Road. 
JAMISON, T. B.

1847-49 Coventry Rd. 
NOLAN HDWE. CO.

2196 Noble Road
SHAKER HEIGHTS HDWE. Co.

.3485 Lee Road 
STAMBERGER HDWE. Ce.

2945 Mayfield Rd.
WALSH H. L„ HARDWARE

3956 Mayfield Rd.

WEST SIDE

1 1213 Euclid Ave. , 
KANE, FRANK' J

1093 E 141st Street 
KEEFE, JOHN B.

969 E. 140 Street 
KINSNER BROS. CO

7012 M:ul< Park Ave.
WILLIAM KI.IPPEL

3511 15 E. 93rd Street

10633 Euclid Ave.
ROBERTS PLUMĮHNG CO.

2133 E. 105th Street 
SCHAEFER, W. II.

8610 Houeh Ave.
L. C. SCHMIDT HARDWARE

4620 St. Clair Ave. 
SEIFUIED, CHAS. F.

6710 Hough Ave.

BALL, A. T.
13613 Detroit Ave 

CITY STOVE SEPAIR CO.
3766 W. 25th Strete 

FISCHER II O. 
GIBLIN J. F.

1938 W. 47 Street 
R. E. GREEN & SON

4525 Detroit Ave, 
GUEST, FRED C.

6118 Lorain Ave 
JIAEFELE & RAUCH

13412 Detroit Ave

RiMIBURG, IL
3040 W. 25 Street 

ROBINSON FURNACE CO.
5103 Detroit Ave.

SIG WORTH HDWE. CO.
15707 Madison Ave.

SIXT HDWE. CO.
15503 Lorain Ave 

SPA NUR, J.
13355 Madison Ave.

WAIBELL HDWE. Co.
Cor. Clark and W. 53rd St.

WARNKE F.
8902 Lorain Ave. 

WEST END HDWE. CO.
Cor. XV 73rd Ave. and Lorain 

WEEKS, W. J.
2332 Broadview Rd.

WYATT. II. M.
3819 W. 25 Street

ROCKY RIVER, O.
ROCKY RIVER HDWE. CO.

19203 Detroit Rd.
F. F. INGERSOLL ( O.

19071 Detroit Rd.
NORTH OLMSTED, O.

BARNARD. I J.
North Olmsted
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6820 Superior Ave. Atdara vakarais.. Tel. Randolph 1476 į!|

ATVAŽIUO.I \ “FUTBOLAS” j
Kaip skelbė savo garbingą! 

maršrutą, tai ii’ išpildo.
Ale kas toks? Nagi kumpo-1 

zitorius A. Vanagaitis, pragar-j 
sėjęs savo “Futbolu”, kada su 
“Dzimdziais” lankėsi, o dabar, 
rodos dar didesni "futbolą” at-> 
siveš. todėl išgirdė plelkus apie: 
lai visi jau ir laukia.

Vanagaitis arba visos “tris; 
gracijos” iš Chicagos konste-| 
liacijos — tai yra jis pats, Jo-j 
zavitas ir Stogis — pasileidžia I 
i kelionę ir pro Detroitą at-va-i 
žinos i Cleveland:).

Clevelande jiems papuola 9, 
d. balandžio, penktadieno va-, 
karas. Jie bus su labai Įdomiu 
programų. Apart rimtu dalv ; 
ku duos linksmu dainų ir Lie- j 
tuviško “džiazo”. Noabejamaj 
kad publikai patiks, nes daugi 
negirdėt ų dalykų išgirs.

Šalip kitko, žada palinksmint, 
Clevelandicčius dainelėmis iš į 
naujo A. Vanagaičio kurinio.! 
“Surprise Partv”.

Taigi neužilgo pasimatysim j 
vėl su kompozitorium kurio dai- j 
nu garsai sujudino visą Ameri-i 
ką pereitą sezoną ir kurio kuri-j 
nius veik visi turi grafofonųį 
rekorduose arba patįs iš natų i 
dainuoja.

Daugiau vietiniu žinių telpa 
ant 6'to puslapio.

kunigai.
Prasidėjo muzika ii- giesmės 

prie naujų vargonų. Grojo J. 
Ėižauskas, vietinis vargoninkas, 
grojo Prof. L. Imgrund, A. Ra
dzevičius. giedojo V. Bukaus

kienė, čižaųskai ir kvartetai.
Beklausant, publika pradėjo 

snaust, vargonai įgriso savo 
dudavimu. prie to dar buvo ga
na dušna, nes visi langai buvo 
uždaryti. Ant galo dar bažny
tinis choras užgiedojo tai išbu
dino visus miegančius.

Bažnyčios Reporteris.

Karolis Požėla

Akrono Naujienos
POŽĖLOS RISTYNIŲ AT

BALSIAI

žinoma.,

PROFESIONALU ARTISTŲ I 
KONCERTŲ PROGRAMAS 
Užbaigiant šią žiemą. Cleve- j 

lando visuomenė turės visą ei
le profesionalių artistų vakaru.

O. Požėla, iš Chicago?, kurią “Dirvos” Bendrovė 
kviečia i Clevelandą dainuoti “Dirvos“ Pavasari
niam Koncerte, kuris atsibus apie balandžio pa
baigą. — O. Požėla yra žymi dainininkė, dainuos

SPORTAS
POŽĖLA PRIBUS Į RISTIS SU 

SARŽENTU LEVITT 
BALANDŽIO 17 D.

Ekstra Naujiena!
Parvažiavęs į Chicagą po Ak 

rono ristynių, Karolis Požėla, 
apžiūrėjęs savo kitu ristynių 
programus. praneša sekančiai:

Man laikas yra liuosas at
vykt į Clevelandą indis su 
Saržentu Levitt balandžio 1G 
arba 17 d. Katrą dieną iš tu 
Saržentas pasirinks man vis- 
tiek. Aš gerai rengiuosi jį 
pačiupinėti.

Apie tai duota žinia Saržen- 
to manadžeriui ir jis sutiko ant 
balandžio 17 d., subatos vaka
ro. Saržentui vistiek imtis ar 

[Detroite ar Clevelande, bet ka- 
I dangi pirmiausia apie jį prasi
dėjo žinia Clevelande tai ir rei- 

[ kia pabaigti Clevelande.
I Saržentas Levitt atsižymėjo 
i kaino ristikas nugalėdamas vi- 
. sus Amerikos ir Anglijos ka- 
I riumenės ristfkus.

Šios gal bus paskutinės šio 
i sezono imtynės, taigi pasisten- 
jgkite visi atsilankyti ir praneš
ti savo draugams apie tai.

Sprt s.
1. —Balandžio 9 d. atvyksta 

Vanagaičio buris arba “tris 
gracijos”.,

2. —Balandžio 24 d. bus “Dir-, 
vos” koncertas, kuriame daly
vaus žinoma artiste O. Požėla, 
iš Chicagos, pasižymėjus daini
ninke Rusijoj.

3. —Gegužės 1 d. bus Jono 
Butėno koncertas.

4. —Gegužės 9 ir 10 — bus
“Dzimdzi-Drimdzi”. š

klasiškas ir liaudies dainas Lietuviškai, Rusiškai 
ir Angliškai. Tėmykit koncerto dieną sek, num

MENKELIIJNIUTĖS KON
CERTAS NEPAVYKO

Kovo 21 d. Lietuvių salėj at-

Iš SIUVĖJU GYVENIMO
Moterišku drabužių siuvėjai 

Clevelande jau keletas metų 
kaip turi vargti uždirbdami tik 
ant juodos duonos pragyveni
mui.

Kaip visiems, žinoma, seniau 
siuvėjai turėjo geriausi amatą 
Clevelande ir galėjo uždirbti 
gražius pinigus, kol neturėjo 
ant savo galvos komisarų Troc
kio brolių. 1918 metais jiems

Darbdaviai Šiandien daro sau 
gera biznį ir darbininkui nerei
kia kloniotis komisarams.

Bet komsarai mėgina lysti į 
akis darbininkams, nesisarma- 

•tina nei tada kai gavo įspirt į 
užpakalį už savo blogus darbus. 
Šiomis dienomis vėl jie užpuolė 
ant vienos dirbtuvės darbinin
kų ir nori jhos suerzini su siu
vyklos savininkais.

Kriaučiaus Vaikas.
pasisekė užkariauti musų indu-

sil.uvo K. Menkeliuniutės kon- striją po priedanga unijos, bet 
certas. Bet matyt kad rengė- viršininkai nesilaikė unijos įs VARGONŲ “ K R1K ŠT YNOS”

jai visai prastai darbavosi, nes tatų, bot paėmė “rojaus” komi- Pasiekė ir mano vienas is tų 
žmonių visai mažai buvo, neži- sarll sistema. :u darbdaviais lain išpustų skelbimų kad girdi 
nia ar užsimokės už svetainę, j darė tvarką, ir į pora metu su “lai bus vienas iš svarbiausių 

Kaslink programo. tai tiesą' darbdaviais apsidirbo. Didės- Clevelande atsitikimų kokio gal 
pasakius jis buvo visai silpnas, i nių siuvyklų savininkai atsisa- Per šimtmetį neturėsim”.
jei išskirsi Menkeliuniutę. Belinė pasirašyt ant komisarų kon-1 Nuėjau į bažnyčią, laukiu tu 
ir ii pati šį sykį daug prasčiau traktų, o komisarų įsakymas ar svarbių ceremonijų žmonių 
dainavo negu kada pirmiau. O j pasiduot mums ar užsidaryt sa- prisirinko gal anie 300, nes bu- 
gal taip buvo nupuolus dvasio j Vo dirbtuves ėjo taip kad kelios vo dar daug tuščios vietos. Ma- 
je delei mažai publikos. dirbtuves užsidarė tuojau, ke- lyt kad parapijonai neperdau-

Programą pradedant dainavo į ]j tūkstančiai darbininku liko giausia “krikštynomis” idoma 
Lyros Choras, po to sekė Bau-^be darbo ir turėjo j ieškoti užsi-.vosi. O antras dalvkas, turbut 
kiutė, trečia buvo Menkeliuniu-lėmimo kitur. jau visiems atgriso aukos ir
•te, po jos Gailiunas, po to vėl Komisarai nedavė darbo nei aukos į tą kiaurą maišą, nes 
Baukiutč, Menkeliuniutė, Lyros i vienam siuvėjui, o atimti gale- po sumai klebonas užsakė kad, 
Choras, ir ant pat galo pati K. j jo tūkstančiams. Katros dirb- girdi, dar turim skolos ant tų 
Menkehuniutė padainavo ir at- tu vės sutiko priimt komisarų musų vargonų $8,500 su centais, 
sisveikino su visais sakydama j kontraktą ii- davėsi jų koriam Turbut daugelis parapijom! pa- 
kad važiuoja į Italiją ant metų dai tai tie negalėjo pataikyt sa- manė kad reiks į “krikštyna.-:”
ar dvieju palavinti 
galėtų geriau publika palinks
minti.

Kiek girdėjau, Menkeliuniutė 
iš Italijos vyks į Kauną. Gal 
ten “subuožės” ir atšals nuo 
“draiigučių” kurie ją taip re
mia.... Buvęs.

KOVO 25 D.
ketverge vakare

Lietuvių Svetainėje 
bus PRAKALBOS.

Kalbės “Keleivio” Red.
St. Michelsonas

iš So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vak.
įžanga 25c lėšų padengimui. 

Rengėjai.

Lietuvos 'Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

balsą kai vo pirkėjams ir tie turėjo užsi-
daryt savo siuvyklas.

Likusieji siuvėjai nutarė ko
misarams spirti į kelines, tuo
met komisarai atkreipė savo 
purvinus darbus ant darbiniu 
kų ii- pardavė darbininkus be 
pasigailėjimo. Jie patįs pasta
tė savo pišorius su laikrodžiais 
darbininkams už pečių ir prira
kino darbininkus prie darbo.

Tokiomis išlygomis sunku 
buvo siuvėjui išsilaikyt prie 
darbo. Komisarai parodė savi
ninkams kaip turi elgtis su dar
bininkais. ir už tą purviną pa- 
sitarnavimą paprašė nuo savi 
ninku atlyginimo nuo darbinin
ko paimto užpelno jie ėmė pusę, 
o jei neduosi, sakė komisarai, 
tai užsidaryk dirbtuvę.

Tada vėl dauguma siuvyklų 
savininkų Įspyrė komisarams į 
užpakalį, išvijo juos lauk ir su
sitaikė patįs su darbininkais.

einant mokėti po dolarį įžangos 
ir dar darys kolektą surinki
mui tų $8,500, tai susilaikė na
mie.

Na, prasidėjo ceremonijos. 
Buvo apie keturi svetimi kuni
gai. Visi kunigai su visa eile 
“kūmų” nuėjo ant naujų var
gonų. Skersai vargonus buvo 
peitiesta balta juosta, ir visi 
kurie davė po $25 ar daugiau 
del tų varganų, gavo tik tą bal
tą juostelę pačiupinėt. Tarpe 

i tų “kūmų” mačiau kelis ir bu- 
I vusius bedievius, kaip paveiz- 
dan J. Bartkus, kuris pora 
metų atgal buvo žymus bedie
vis, o dabar žiūriu eina apie 
bažnyčią, vargonus “krikštija” 
su savo nubankrutijusios krau
tuvėlės likusiais centais, o ant 

I rytojaus prašo kitu paskolint 
ant buzos.

Visiems praėjus pro tą juos
tą, visi gryžo atgal, “kūmai” ir

į SMARKUOLIO CHARLEY 
FOX JAU NĖRA

I Pereitose Požėlos imtynėse 
su Graiku Steve Pappas, ant es
trados buvęs vietinis ristikas: i 
Charley Fox, matydamas kad 
Požėla Graiką paguldė vienu at
veju, siūlėsi tuoj šokti imtis į 
vietą Graiko, bet publika atsa
kė nenorinti kad jis su Požėla 

'imtųsi. Jis mat manė pagarsė
ti tikėdamas gal naujai iššokęs 
jis ims Požėlą ir paris.

| Paskui jis pradėjo kalbėli 
kad sutinka susikibt su Požėla 
Lietuvi;! salėj už dešimts die
nų, žinodamas kad Požėlos lai
kas užimtas visam mėnesiui ir 
kad Požėla neatvažiuos su juo 
imtis už dešimties dienu.

Bet dabar tas “smarkuolis” 
visai tyli. Jis dagirdo kad Po
žėlą šaukia į imtynes Saržen
tas Levitt, ir Požėla sutiko su 
Saržentu imtis, tai suprato kad

i Požėla ne jam riešutas.
| Kurie Clevelandiečiai matė 
Charley Fox ritantis seniau su 
kitais žino koks iš jo ristikas. 
Dar svarbiau štai kas. kad jis 
yra miesto atletų komisijos išf 
brokuotas ir jam neleidžia nie- 

. kur imtis kaipo profesionalui. 
Fox dirba kokioj ten krautuvėj 
ir kai pasitaiko proga kur ris- 

[tynėms būti, jis siūlosi kad ji 
. priimtų į pirmą porą.

Prieš šias imtynes Fox siu- 
jlėsi Cleveland© Lietuvių cam- 
l pienui Krunkaičiui paimti jį į 
pirmą porą Lietuvių salėje, bet 

I nenorint peržengti miesto ko- 
i misijos reikalavimų jam nelei- 
Ista nei su Krunkaieiu imtis.

Dabar visi gali žinot kodėl 
nepritinka Lietuviui Požėlai su 
geru ristiko vardu terliotis su 
tokiu ristiku kuris tik pasipini- 
gaut norėdamas spraudžiasi bi
le kur, nors žino kad pralaimės.

Kurie dalyvavo pereitose im
tynėse gerai atmena kad Fox 
buvo pastatęs du savo vaikučiu 
kumščiuotis, visai neprašytas ir 
nieko komisijai nesakęs.

Fox neprašytas ir be nieke
lio žinios ir į Akroną savo vai
kus buvo nusigabenęs, ir rei
kalavo didelio užmokesnio, vi
sai supykindamas rengėjus.

Sprts.

bovijosi su Fisheriu ir besibo- 
rijant numetė jį nuo scenos ir 
kada jis sugryžo tada kaip vai
ką paėmęs paguldė ant vidurio 
mat rašo.

Rengėjai ristynes garsino ir 
Angliškuose laikraščiuose o sa
le ptiėmė pačiam krašte miesto 
kur Amerikonams buvo labai 
sunku surasti.

Kaip iš šalies išrodė, ristynių 
organizatoriai būdami- Lietu
viais norėjo kad Airis paguldy
tų K. Požėla, 
jo tikėti kas 
apie imtynes 
norėjo kad

Ilgai laukiamos Požėlos risty
nes nevisiems toko pamatyti. 
Geistina belų žinoti kodėl taip 
mažai musų vientaučiu įdoma
vo pamatyti Lietuvį drutuolį.

Trumpai galiu pasakyti kad 
tokios progos gal negreit ai- vi
sai neturėsim.
pasilaikyt ir greit, bet už bran
gią mokestį, ir nę.matysim Lie- 
.tii'į čampioną laužant kaulus 
■ svetimtaučiui.

Ristynių pradžioje susikibo 
Clevelando čempionas J. Krun- 
kaitis, lik jo priešo vardo ne
atmenu. Tuojau pasirodė kad 

Požėlos.'Krunkaitis drūtas, o jo priešas 
iš Ka. j miklus ii- jiedu į paskirtą laiką 

risty- ’ "ienas kito nenugalėjo.
kapito-į Antra pora daug žingeidumo 
'a vra nedavė, kadangi lastikai žymiai 

j nelygus buvo.
tad kapitonas dejoj TaiPF‘ har kumščiavos vai- 
* j)l|t ],uo. lkai, bet. iš jų nieko ypatingo.

Į Trečia pora buvo tai musų 
, j| I smarkuolis Bill King Fisher su 

su McCarthy, Ba’nce- j Karoliu Požėla. Nors Fisher 
buvo linksmas iš pradžių, jo ša- 
liniukai liukas nuo laiko rėkė 

ne. iį padrasindami, bet vėliau jau 
‘ i pradėjo rėkt “Good- 

pjbai Fish”.
Po pusvalandžio šokinėjimo 

j Airis karščio paimtas
!l' imto pagrindu. Pasilsėjęs vėl zacija Jeigu šito šimtmečio pra- 

. , ... A i ■■ . ' ilsioj butų kas pasakė kad nuo 1914
, y ,i. | .. . . j s°ho ristis. Susikibus, jau Po-|j];i 191S metų Europoje įvyks pavo-

ACW-YcrkO valstijos rislymų nelaukė kad vėl nepabėg- ijingiausias ir pražūtingiausias karas 
komisija reikalauja kad Joe'i., nanurtė Fisheri ir namildč lkokio d^r ž’?’oeai]? istorijoje nebu- o, , . . • n . ,- I ■' PaPlllle 1 įsnen n paguitu.. vo turbut daugelis nebotu uorėj;
oteenei, kuris bostone pabėgo į Pagulėjęs apie tris minutas jis'nntikėti tokiai pranašystei. Mesiu- 
pamatęs savo priešą Joe Mal- Į „bioies nrisinažino k-.d Po n‘‘me kad mes ""ėjome pertoli nuo ; ■ . . , ... atsistojęs pusipazino Kad t O- barhttrizmo gndynės ir li.-id niekad

akiu, imtųsi su MalceviCllimLgĮa jj nugalėjo. i tokie dalykai nebeatsikartos; ir jeigu
jei nori palaikyt savo čampio-j t>eįe iis visa laika si'ilė 85001kartais Pra(|ėtu rodytis karo debe-

Stochp.r aiškinosi kad jis tralo tu neparodė.
pabėgo del ristynių rengėjų ne-|jeiglI Požėla jį .paris; bet kai 
išpildymo atlyginimo prižadėji- pamate Požėlą atsisakė užsidėti 

j pinigus. Požėla pasakė: Su- 
. ’askite gerą ristiką, aš vėl at
važiuosiu, su bepročiais nesu-

Aš nuo savęs linkiu kad Po
žėla visiems Lenkams, Gre- 
kams ir Airiams kaulus palan- 

LOUIS EISENBERG I! J- Ran",5k’

POŽĖLOS IMTYNĖS CHICA
GO J

Kovo 23 d. First. Regiment 
armory įvyko Karolio 
ristynes su smarkuoliu 
lifornijos Vąšeli. Tas 
nes rengė kariumenės 
nas Tyreli. Mat, Požėla yra 
131-mo regimento ristynių in-j 
st rektorius, t 
pastangų kad ristynė 
geriausios.

Ritosi dar ii- kitos poros, 
Plėstina 
vičiu su Felice ir Borisovas su 
Reynolds.

Kas 
gauta pirm šio numerio išleidi-J lietuviai 
mo. 8.1’—•

išiminėjo dar žinia

STECHER TURI IMTIS 
M ALCEVIČIUM

mc, o ne del pabijojimo.
Bet už tai dabar* turės pasi

rodyt jog nebijo Malcevičiaus, 
o kitaip turės prarast čampio- 
nata.

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

ir Taiso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

rąsoma 
ir ne
savas 
vardą 

kitus.

Jie. mat nenorė- 
“Dirvoi” 

Clevelande 
atsirastų

žmogus turintis geresnį 
ir atsižymėjęs labiau už

Tikri sporto mylėtojai Akro- 
niečiai rengiasi pulkais važiuo
ti i Clevelandą jeigu ten kada 
Požėla imtynes turės, bet tie 
kurie norėjo Lietuvį pažemint 
ii- iškelt Airį į padanges dabar 
kai musę kandę nežino ką da
ryti. Savas.

SURAMINIMAS

ŽMONĖMS

“Nuo 1914 iki 1918 metų 
bijojo tų kurie turėjo jiegbs 
ti kūną. Dabar protaujanti

. visose šalyse labai nusigando iš tų, 
nušoko i,urif. bando sunaikinti esamų civili-

žmonės 
nuiudy- 
žmonės

šiai ir pradėtų gąsdinti žmones, mes 
įmanėme kad pasaulio dorieji žmonės 
susitars ir susivieniję pasistos prieš 
karą, atsišaukdami verčiau j protą, 
negu imdami į rankas kartą: mes 
tikėjome kad tokiu būda jie nukreips 
šią nelaimę. Bet deja, žmonių viltis 
ir laukimas neįvyko. Žmonės sun
kiai prisipuvo.”

ŽMONĖS VISAIP KALBA
Po atsibuvusių ristynių Ak- 

roniečiuose sukilo didelis gyvu
mas ii- visokios kalbos. Man 
irgi teko matyt tas ristynes, ir 

įtiek galiu pasakyt kad Požėla

Visus kviečiame ateiti ir pamatyti 
gražius PAVEIKSLUS 
Nedėlioj nuo 3 po pietų 
ABELIO SVETAINĖJ 

7017 Superior Avė,.

Rengia T. B. S. S.

Puikus Rekordai
KURIUOS ĮDAINAVO

KIPRAS PETRAUSKAS
Lietuvos Valstybės Operos artistas — Tenor

Du! du’ Dūdelė 
Stasys

ir* Bernužėli, Nesvoliok 
ir Riaukia sau Laivelis (smuiką)
JUOZAS BABRAVIČIUS

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

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 ČIŽAŲSKAI 
PANELĖ MENKELIUNIUTĖ

Karvelėli
Kur Bakūžė Samanota

$1.25
75c

Oi

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.
R E 1 K. A L A U K J T
Kitur persiuntimas ekstra. Nesiųsk it pinigų, užmokėsit gavę Rekordus.


