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RIU UŽ PLAUKUS Prošepanai Nori Karaliaus
Chicago. — Vienas Chicago.*

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS I

Streiko
ANGLIAKASIAI GA

LI SUSTREIKUOT 
GEGUŽĖS 1 D.

HAWAII VULKANAS
ISIVEIKĖ

Londonas. — Ateinančių 
ros savaičių bėgs parodys 
Anglijos anglies industrijoj 
taika ar karas.

Dalyku padėtis yra panaši 
kaip buvo pereitą metą liepos 
menesį, kuomet gręsč krizis, ir 
tik valdžia dalyką išgelbėjo 
duodama kasyklų savininkams 
subsidijas kad jie turėtu iš ko 
mokėti darbininkų reikalauja 
inas algas, kurios, sakė savi
ninkai. negalmcs delei ekono-

tų.
Kaip Amerikos laikraščiai iš- 

vedžioja, Yorko Albertas nebū
tu niekame kitokesnis Lenkijos 
karalius kaip buvo diiffs Jogai
la iš Lietuviu, Liudvikas iš 
Vc-r.grų, Henrikis iš Francuzų 
arba Augustas iš Saksonų. Iki 
užėmimo sosto nei vienas iš tų 
Lenkų karalių nemokėjo net tos 
šalies kalbos.

Kada Lenkai didžiūnai susi- 
vąžiuodavo rinkti karalių, kar
tais negalėdavo išrinkti del pa
vydų ir karėtų užsispyrimų vie
no ir kito kandidato pusės. Bu
vo klikai, sako Anglų laikraš
čiai. kada Lenkai turėjo du vie
nas kitam priešingus karalius.

Jogailos šeimyna Lenkams 
karaliavo per kelias gentkartes.

orkestro vadas. Paul Ash, pa-į Nepersenai Lenkijos monar ( 
darė penkių metų kontraktą už|cb‘sbl‘ ,l1"o sugalvoję pakvies- 
—-------- . . . . . j tu sau už karalių Amerikos au-
už jo trosą vadovavime orkes-|tonlobili" Bot
| .... l-,-i1|., I Lis tik llUSijIlokŪ jf 1110 Viskassakydamas kad be- r 0 kintamų pa\ciksiu teatre, j . _

s.lV0 I pasibaigė. Bet prošepanai tu- 
ne 'rojo didelius sapnus: manė kąd

■Fordas sutiks karaliau! ir savo
i turtais Pnlščą išgelbės.

Dabar vėl ta mažuma monar-
Įchistų užsigeidė karaliaus. Iš 

Lenkijoj buvo di-
idelis paprotis turėt karalių, bet
j jų monarchija, vietoj pavekly-

rink-

lektorius Sinclair Lewis, kalbė
damas iš sakyklos vienoj baž
nyčioj šiame mieste, pašiepė i S1’0n0-n00 1;aiP° mokestį jam! 
dvasiškius prisilaikančius bibli-j 
jos teorijų 
veik visi dvasiškiai yra nuobo-|su '^1™ ka<l iis nepakeis 
dus, nežingeidųs klausytojams. įdėlių garbiniuotų plaukų.

:Po to jis pasmerkė krikščioniš-|Rllriebčs ir nepakitęs veide. Mat
. . įką religiją ir išsitraukęs laik-itoks'koks iis ,labai -vra ’is la’ 

— S1°Jrodėli. pasidėjęs priešakyje,ibai P"ti'a"k>a nioteri 
I Inwaii i .... įšaukė J)iovą kad ji nutrenktu i<u* *'
k"el jnn| vietos dešimties minutu bė-110 isvaizci°s gerą bizni ir

viu Jis. sako, norėjo išbandy-jka 'am --p,a' Ml.'gint. 
ti Dievą, "štai nuiki proga Die-I
vui parodyti ką jis gali nada- Chicago j Sudegė Penki 
ryti”, sake Lewis. Bet Dievu- Žmonės

smertelna žmogelį igno-' 
nenorėdamas dykai 
\ ieną perkūno kirtį.

Kona, Hawaii salose, 
jse dienose ant \ ienos iš 

po-i salų, Didžiajam Okeane, j '<11ar Į kė vulkanas Mauna Loa, vienas i_. 
bus!iš didžiausiu tose salo: * 

mas Hoopuloa, 
ne Hawaii salos, liko visai su
naikintas tekančios iš kalno vir i 
šunės ištirpusios lavos. Daug! ravo, 
namu lavos kelyje aptvine lava.' I. i ' {mesti
ir subėganti į juras lava suke
lia kalnus garų, vanduo užver- { 
da nuo baisaus karščio. i Amerika Atsisako Da
.Ypatingas yra tų salų žmo-l lyvauti

nių tikėjimas: jie tiki kad kai-Į 
nu dieve Pele užsirūstino ant I 
jų ir siunčia ugnį jų sunaikini
mui. žmonės aukauja kiek iš
galėdami dievei maistą norėda
mi ją permaldauti, bet nieko 
negelbsti. Neša į kalną gyvu
lius. keptas kiaules ir guldo ša
lę tekančios lavos kad dieve su
laikytu ir nesiustų savo ugnį 
ant jų. bet nepermaldauja.

Šis Hawaii salų vulkano iš
siveržimas nors didelis, bet yra Nesbitt Gatavas Tardy- 
menkas sulyginus su kitais vul-Į mui
kaniškais išsiveržimais.
Loa vulkano lavos-sieros 
teka į pakalnę tingiai ir lėtu-į 
čiai uždengia plotus žemių 
kad žmonės spėja pabėgti. Ne
girdėt kas kas butų žuvę nuo

Kai •
vakariniam, šo-

šaliai
ster-

Iš Passaic’o Audėju Streiko 
. .Passaic, N. J. — Paleistas iš 
kalėjimo po $30,000 'užstato, 
jaunas audėjų organizatorius. 
Harvard universiteto studentas 
Weisbord, sušaukęs apie 3,000 
streikerių ant tuščio ploto ku
rį streikeriams pavedė naudotis 
majoras Nelkin, sakė agitacinę, 
kalbą ragindamas darbininkus 
laikytis ramios ir tvarkingos 
kovos iki laimėjimo. Jis buvo 
trukšmingai sutikta? po astuo
nių dienų iškalėjimo.

Streikeriai piketuoja nekuriu nl>nčs kasyklų industrijos pa
savo darbaviečių vartus, bet ki-/'^(ics- 
tos audinyčios visai neprisilei- 'a 'aidžios subsidija 
džia darbininku artyn. |atsiėjo 20,000,000 svarų

Weisbord kaltinamas kursty- Hiirii. ir baigiasi balandžio 30 d. 
me prie organizuoto sukilimo ir •IaH dabar kasyklų savininkai 
dalinimo komunistinės literatu 'iškabino darbininkams praneši- 
ros tarp streikerių. J »!.ū- 
jai sako kad fabrikantai tyčia 
sudarė margas aplinkybes grei
tesniam suėmimui žmogaus ku
ris jiems nepatiko kaipo darbi
ninkų organizatorius.

Gelžkelių įvairiu darbų šakų 
darbininkai vieni po kitais 
kalauja padidinimo algų 
lei kas svarstoma ar geriau pa
skirai kožna unija savo reika
lavimus statys, ar susivienijus 
bendrai visiems imtis reikalau
ti didesnio mokesnio- Darbinin
kai sako kad dabartiniu 
gelžkeliai turi didžiausią 
vę-kokia kada jų istorijoj

New Yorke pasibaigė 
kas 3.000 darbininkų dirbančių 
ant traukiamųjų laivu. Kom-

rei-
Ko-

laiku
gero- 
buvo, 
strei-

todėl te-1 
ininkai nori padaryt

sutin-!senil senovei

binds, buvo nors teorijoje 
line. Lenkai turėjo gana 
lių savo, bet laipgi jiems 

nameįliavo Lietuviai. Vengrai, Vokianti-i . . , . I[gimtadienio balių bekeliant, šei- čiai. Prancūzai, švedai, Kadan- 
Imininke norėdama pakūrenti |gi Lenkai vis rinkdavo karalius 
pečių kada atšalo šluboje, pyle tai tankiai dinastijos nutriikda- 

i.ant 
I eksnlod;

Chicago. Vienam

Washingion

pasodinama kiti
Pakarta Tris Žmogžu

džiai

Inins kad nuo gegužės..! dienos 
baigiasi dabartinė algų sutartis 
ir rengia naujus algų pasiūly
mus.

Angliakasiai atsisako dirbti 
už hent kiek mažesnes algas; 
jie arba eis streikan arba bus 
apšaukta jiems lokautas, jeigu 
iki gegužės 1 d. nebus niekaip

Mušeikų Gaujų Karas

New York. — Trijų 
giu. po to kai dviejų 
gaujų vadai susipyko už mergą 
ir vienas jų liko nušautas, jų 
šalininkai vesdami savitarpine 
kova nudėjo vienuolika, ypatų 
iš vienos ir kitos pusės. Karas

metu bū- 
mušeikų

arijų kernsino, ir kerosinas vo ir būdavo 
\o. Dešimts svečių ap- ant sosto.

v |sti p-....ugnimi; du iš jų mirė, i šiandien jie
Į kiti sunkiai apdegė.jos atsisakė dah vaut i autu Sa-: . i Kitoi vietoj.i limgos saukiamame pasaulinio . , . )ant padegta namas irtribunolo suvažiavime Genevoi sugadino ketumi aukštu rugsėjo menesi. ! . j‘ m budmka. Tris žmonėNekuriu smarkiai kovojo kad , ’ . , ...muse gelbėjantis, kiti sesi su- Suv. Valstijas nedaleidus prie;, . ,, ,. , , j žeista. Kadangi tame name gy-jokio veikimo ka 'rautu Saiun-;įveno narkotikai, ga sumanys, towel ne džiaugia

si iš šio atsisakymo.

ant Martinique 
vandenuo.se iš- 

vulkano Pclee

to.
1902 metais 

salos Meksikos 
siveržime
minutu laiku žuvo 30,000 
nių. Po to ir pirm to

karaliaus antrąjį 
kunigaikštį, Var-begirt nok’imi-j Sllnlh Yorko

ugnis, šnvon ant so
mūri-1 ftpsiėjimo ir dailios išvaizdo •. 
užsi-1 jr butu nieko sau karalius.

Vienok nesimato galimybės 
kad Yorko kunigaikštis sutik- 

gaif-i ui kilus tu paimti Lenkijos sostą, arba 
jie nėjo lauk ir kovojo su ug- respublikonai Lenkai jį užleis-
niagesiais kurie 
tempti laukan.

norėjo juos i>-

Btilius Subadė Farmer i
Mauna 'fi-ov. Ohio. — Gegužės 3 d.. Hicksville. O. — Darže palei-j 

ll',e hirasidčs Nesbitt’o. kuris prisi- stas dvieju metų bulius subadė ’
Ijiažino nužudęs savo pačią, teis-'ūkininką. 60 metų amžiaus. Jo, 

al''imas. Prosekutorius turi surin-' moteris nesulaukdama vvro at- 
[ipkallinimo įrodymus einant nuėjo pažiūrėti, ir puma-’ 

te ant žemės gulintį vyro kivo-1 
na. Bulius tuoj puolėsi ir prie | 
jos. Moteris bčgo į tvartą, helį 
bulius ragais ją užmetė j ėdžias 
ir mirtinai sužeidė. Daktarai 
sako kad ir ji tuoj, mirs.

Rado Moteries Skeletą

mą 
kas.

Chicago. — Pereitą savaitę 
vvrai viena diena atidavė 
stis virvei už žmogžudys- 

Du pakirti už pasmaugi- 
moterų, o trečias, ukinin- 

už surengimą nužudymo
dviejų paeiliui savo tarnaites 
vyru, nes jis tą tarnaitę buvo 
įsimylėjęs.

.Plauk po Amerikos Vcliava“ c

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

saugumu

{prasidėjo 1923 metais kada li- panijos sutiko pamdint darbi-;
. ............ ko nušautas ant trepu sėdintis$2o

su kito mergina vienos gaujos 
vadas. Suimtas 
mm bausmės gerais pasiteisini 
mais, bet jam išeinant iš teis
mo namo jį patikės nušovė ki
tos puses narys. Nuo to šaudy
mas dar tęsiasi.

nirikams algas po 810 iki $ 
į menesį, nors buvo reikalauja
ma iki 850.

Quincv. Cal.— Kasant tuneli I 
po kalnu užgriuvo šešis darbi
ninkus. Užgriuvimas susekta 
tik sekančią dieną. Gelbėtojai 
vėliau dar rado juos gyvus.

Youngstovvno plieno ir gele
žies industrija neveikia taip ge- Suspendavo Darbiečius 
rai kaip veikė šių metų pra-į Atstovus
džioj, vienok nėra visai nuslū
gus.

Akron. O. — Gurno išdirbys- , ' 
lės džiaugiasi nupigintu gurno,' 
nes dabar gaunamas po nia 
žiau negu 50 centų svaras, šia 
savaitę atsidaro Miller Rubber 
Co. gurno perdirbimo skyrius, 
kuriame dirbs nuo 150 iki 200 
darbininkų.

Clevelande streikuoja 4,000 
darbininkų dirbančių prie bu-> 
davojimo. šiose dienose deda-i 
ma pastangos sueiti su darbi-I 
ninkais i sutarti.

šovikas išliko

I.ondonas. — Anglijos atsto
vų bute suspenduota trylika 

Idarbiečių atstovu už kėlimą ler- 
pno laike posėdžiu. Jie po to 
audringai apleido salę.

Duktė nušovė tėvą.
ry, N. C. — Graži 17 metu 
tė nušovė savo tėvą įsiūtos 
jis draudė jai išeidinėti 
naktis su draugais.

Varšava. — Vienas Lenkijos 
karininkas nušovė buvusį fi
nansų ministerį Lindo. ■ <,

keliu 
žmo- 
buvo

daug kitų vulkaniškų išsiverži
mų kuriuose buvo 
dideli miestai ir 
žmonių.

Žmogžudis Nori Išsisukt

Salisbu- 
duk- 
kam

pc»’

Nušovė Dukters Užpuo
liką

Globe, Ariz. — Tula motina 
nušovė vieną vyrą už tai kad 
jis buvo nemorališkai užpuolęs 
jos dukterį.

Painesville. O. — šiose die
nose grabėj krūmuose pusiau 
užkastas, atrastas lavonas ku
ris vėliau pažinta esantis vie-

sunaikinta jpos moteries dingusios iš sani- 
tukstanėia!' (arijos rugpjūčio 21 d. 192-1 m.

Moterį pažino dentistas iš dan-
— į tų kuriuos jis jai buvo sudėjęs.

Policija nesuseka ar ji sutiko 
mirtį netyčia, ar buvo nužudy

A.muudsen ir Ellsworth 
vėl Išskrido Šiaurėn

Tromsoe. Norvegija. -— sinti ' 
rėš tyrinėtojas Amundsen ir jo 
rėmėjas Amerikietis Ellsworth 
vėl skrenda orlaiviu ant šiaurės 
žemgalio. Jie mano dirižabliui

ju Valdžia, l’u-inaiulokitc >pe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais pavankumais bile laivo 
l’nited States Linijo.- -laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Puoškites dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yo 
pos 7. Važiiiosite kariu 
tautiečiais po asmenis! 
žiūra p. Jono W. Luth.

Del pilnu inionnacijii 
plaukinius l’nitctl States 
1 a i v ų— Leviathan, G eor ge 
ington. America, Republic

mg—kla n 
tos, arba

nuo

Sudegė 20,000 Vištų
West Brookfield, Mass. —Ki

lus gaisrui vienoj didelėj visti-j 
nyčioj, sudegė 29,000 vistu, ku
rių vertė buvo $60,000, ir vis-i 

mylios ii-Į
vertės 87,000. Vos išsi

gelbėjo dar 60,000 kitų vištų.

Norwalk, O. — Jim Lyon. 
sugautas už nušovimą detekti- 
vo McGrath iš Clevelando, kada 
tas su kitais detektivais buvo 
nuvykęs į jo ir brolio namus 
krėsti pavogtų daiktu, su savo 
apgynėjais mano išsisuk 
mirties bausmės šitokiu
džiojimu: kada tie du broliai tinyčia ketvirtdalio 
susikibo su detektivais muštis, gio, 
McGrath buvo auka pačiu de- 
toktivų šautuvo, nes kaip pasi
rodo iš jo šautuvo iššauta tris 
šūviai, o surasta žymės keturių 
kulkų namo sienose, 
bandys prirodrt kad 
viai nuėjo tuščiai, o 
norėdami gelbėt jo 
savo draugą taikydami į kalti
ninką nušovė detektivą.

Vedėjo 
l’nited

apie i

' United States Lines
Uoto! Glevetand Rldjr. Cleveland. Ohio

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

(lyne jai 
Lyon’o šu 
detektivai 
sugriebtą

Frankas dar nupuolė. Fran- 
euzijos pinigai puola tolyn dau
gyn. Balandžio 19 d. buvo nu
puolę iki 30 frankų už. dolarj. j

Buvęs finansų ministeris M. I 
Caillaux pranašauja kad 
elizijai dar reikės kentėt 
per daug metų ateityje.

F ran- i

Dovanos
Skaitytojams

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

Kas atnaujins savo prenumeratą be pa
raginimo, gaus dovanu 50c. vertės kny
gomis.

Naudokitės proga!

Burbanko turtas. Suvedus 
likusį turtą garsaus gamtininko 
Burbank, pasirodo jis paliko į 
8200,000, kas viskas perėjo jo 
moteriai.

Chinijos plėšikai sudarė uni
ją su taisyklėmis kaip dalintis 
grobiu, kas bus vadovas, ir kad 
butų mokama alga nariui kuris 
pasitaikytų būti be “darbo".

6820 Superior Ave Cleveland

vandenuo.se


Nėra saldesnio, ar malonesnio kvapo, išei
nančio iš cigareto, koksai išeina jums iš 
Camel. Nepasilieka cigaretinio atsidavimo, 
Camels nenuvargina skonio, nežiūrint kaip 
dažnai vartosite juos. Tik lengvas ir malo
nus skanumas, gilus užsiganedijimas, kada 
tik ir kur tik Camel neužsirukytumet. Atida
rydami tą garsų Camels pakiuką, jus jau 
pažįstate tą kvepėjimą, tą patenkinimą, kuris 
suteikia laimę milijonams.

Panašių cigaretų kaip Camels pasauly nėra. 
Camels susideda iš parinkčiausio Turkiško 
ir Amerikoniško tabako. Camel mišinis yra

ekspertų tobulybės darbas. Net popiera 
Camel cigaretams yra puikiausi, pagaminta 
Francijoje. Del vienos tik šios cigaretų 
rūšies tapo sukoncentruota patyrimas ir 
sumanumas stambiausios tabako organiza
cijos pasaulyje.

Jei jums dar neteko pažinti Camel gerumo, 
pabandyk juos. Pakišk vieną Camel tarp 
savęs ir degtuko ir paragauk maloniausi, bei 
skaniausį, tabako mišinį, kada nors suvy
niotą į cigaretus. Pasipažink su ištikimiau
siu durnų draugu, kokį žmogus yra kada nors 
turėjęs. Imk Camel!

Is Lietuvių Gyvenimo, |
BROOKLYN- N. Y.

Dar apie Butėno Koncertą
Visi laukė kovo 28 d. išgirsti 

Butėną dainuojant. Na ir su
laukę neapsiriko. Jo balsas jau 
taip gražus, puikiai išlavintas 
kad malonu«klausyt. Diena pa
sitaiko graži, tik šalta, ir pub
likos nebuvo daug. Kokia bu
vo priežastis neatsilankymo su
žinojau paskui. Kai užklausi 
kodėl nebuvai Butėno koncerte 
atsako, neverta eiti, kam jie 
dainuoja ne Lietuviškas, o vis 
Italijoniškas dainas; tegul jų 
Italijonai ir klausosi. Ir tt.

Nežinia ar publika išmokins 
dainininkus kad jie sukvietę 
savo brolius bei seseles keltų jų 
dvasią savo tautos dainelėmis. 
Iki šiolei dainininkai dar di
džiuojas kad moka Italų kalboj 
padainuot, bet kai publika su
streikuos tada dainininkai su
pras publikos reikalavimas.

Babravičius visuose savo 
koncertuose dainuoja Lietuviš
kai tai ir turėjo pasekmes.

Butėnas daug dainų dainuoja 
Itališkai, užtai publika nesipuo- 
la Į koncertą. Kai dainuoja Lie
tuviškai tai publika neperstoja 
plojus, .kaip tik ne tuoj ir plo
jimas kitoks.

Bet dabar Butėno balsas tai 
jau išlavintas gerai. Jis sako 
kad dar jam reikia 15 mėnesių 
mokintis Italijoj, tada jau bus 
gatavas operas dainuoti. Bet 
kur gauti pinigų jei publika 
neparems? Visiems reikėtų pa
remti Butėnų kad galėtų atsie
kti savo tikslą. .

Camel yra 
išbandytas ir užtikimas 
draugas milijonų patyrusių 

rūkytojų

Taipgi jo koncerte dainavo 
musų Brooklyno žvaigždė Marė 
Strumskienė. Jos balsas taip 
malonus ir priimnus klausyti 
kad visi tik džiaugiasi ją gir
dėdami. Šalip solo, ji su Butė
nu sudainavo pora duetų. La
bai patiko “Oi Berneli, Vien
turį, gal Kepurės Neturi”.

Jankus ir Brakas Amerikoj
Musų miestas prie jurų tai 

juru bangos vis atneša, nauju 
žmonių iš Europos su naujomis 
idėjomis. Kovo 31 d. pribuvo 
svečiai iš Klaipėdos, senas Lie
tuvybės veteranas Martynas 
Jankus ir paišybos Pienininkas 
Adomas Brakas. Jie yra malo
nus ir pilni energijos. Daug jie 
pasakojo apie Klaipėdos kilimą 
ir kad Amerikiečiams labai rei
kalinga Įsigyt tame mieste nito 
savybės. Jų tikslas yra. įniro 
(lyti visi patogumai kaip gali
ma Klaipėdoj užsigyventi.

Antras jų tikslas yra parin
kti aukų išleidimui gražių ele
mentorių del mokyklų, nes esą 
vaikų apie 2,000 kurie neturi 
elementorių, o Vokiečiai turi 
labai gražius paveiksluotus iš
leidę ir savo gražiais elemento- 
riais patraukia Lietuvių vaikus 
prie savęs.

Svečiai žada būti Amerikoje 
kokius tris mėnesius, po to vėl 
gryš atgal.

Artistės iš Lietuvos
Šiose dienose atvyko Ameri

kon dvi Lietuvės artistės — Jo
zevskaitč ir Sipavičiūtė. Jos 
laikinai apsistojo Brooklyne pas

| Jozevskaitč pasižymėjo kaipo 
I dainavimo profesorė Klaipėdos 
|Konservatorijoj, kur per trum- 
ipn laika sugebėjo iš savo moki- 
IĮnių įkurti operinę klasę ir gauti 
i platų pripažinimą savo darbe 
j ne tik tarp Lietuvių muzikos 
į kritikų, bet ir priešinki! mums 
Į Vokiečių.

žymų tautieti F. šalaviejų. Ba
landžio 17 <1. buvo surengta 
joms koncertas.

šios dvi artistes pasiryžę me
tu laiku apvažiuoti su koncer
tais po visas Lietuvių kolonijas 

i Amerikoje. Programo atžvil
giu koncertas žada būti tikras 
[įvykis, nes apart arijų ir dainų 
dar negirdėtų Lietuviškai, ar
tistės išpildys keletą duetą Lie
tuvių ir Rusų kalbose.

Apie pačias artistes ir jų vei
kimą daug jau buvo rašyta 
Lietuvių ir,užsienio spaudoje

P-lė Liuda 'Sipavičiūtė (kon
tralto) pragarsėjus solištė Mas
kvos Valstybinės Operos. Jos 
tobulas ir jausmingas balsas 
neretai sugraudindavo aųdito- 
riią. ypač jos geriausiame iš
pildyme "Carmen“ Amnerio ir 
Dailios partijose.

Apart savo vokalio gabumo, 
p-lė Sipavičiūte yra žinoma kai
po didelė patriotė ir Lietuvos 
veikėja. Jos spėkomis buvo 
įkurta Maskvoje pirma “Lietu
vos šelpimo Draugija”, kurioje 
ji per ilgus metus pirmininkavo 
kultūriniame ir muzikaliajame 
skyriuose, tokiu budu buvo pa
statyta pirmas Lietuviškas vai
dinimas Maskvos scenoje. Lai
ke bolševikų, p. Sipavičiūtė dar
bavosi Lietuvių Raudonajame 
Kryžiuje, kur daug Lietuvių iš
gelbėjo iš bado ir bolševikų ka
lėjimo mirties.

Kamilė Jozevskaitč; (lirinid- 
koloraturinis ■ sopranas) ■ baigė 
dainavimo mokslą Italijoj, pra
garsėjo koncertuose ir operose 
pietų Rusijoj. Išsigelbėjus nuo 
Rusijos revoilucijos, K. Jozev- 
skaitė 1923 m. gryžo Lietuvon, 
kur pastojo į Kauno operą kai
po primadona.

Šalia savo scenos veikimo p. 

Taigi šios dvi žvaigždės kon
certuos Amerikoje, ir linkėtina 
kad Lietuviai širdingai jas su
tiktų. K. š.

PITTSBURGH, PA.

“Dirvos” 15-me num. tilpo 
korespondencija iš N. S. Pitts
burgh, kurioje yra paduota ke
letas žinučių, o tarpe tų visų 
yra pasakyta apie vieną pagy- 
Ruplį, M., kuris buvęs areštuo
tas už naminės virimą. Tą vi
sa rašo korespondentas Vėjo 
Brolis.

Kadangi dalykas taip neaiš
kiai parašytas, norėčiau del ai
škumo paklausti Vėjo Brolio 
štai ko: Tamista pagyruolį M. 
perstatai gano blogu žmogum. 
Gal taip ir yra. Bet mums 
"Dirvos” skaitytojams labai ne
aišku kodėl V. B. tokią ypatų 
viešai tokios ypatos nepaskelbė 
paminint pilną vardą ir pavar
dę, ir ar buvo areštuotas, ar po 
kaucija, ar šaltojoj sėdi, ir tt. 
Jeigu koks žmogus esti areš
tuotas už kokius prasižengimus 
prieš valdžią, jo vardas pilnai 
gali būti skelbiamas spaudoj, ir 
tokių dar žmonių kaip V. R. sa
ko, nereikia nei gailėtis

Toj pačioj korespondencijoj 
V. B. rašo apie vieną moterį, 
areštuotą už naminės dirbimą, 
ir aprašydamas padeda jos vi
są, vardą ir pavardę. Taijri ne
aiškumas tame: jeigu V. B. gu

li rašyti apie vieną pilnai, tai 
kodėl taip slėpė to pagyruolio 
vardą, kuris jo išrodymu buvo 
daug labiau prasižengęs prieš 
valdžią negu ta moteris.

Delei to “Dirvos” skaitytojui 
prisieina abejoti tų žinučių tei
singumu. O prie to mes N. Si
de nesam girdėję kad Lietuvių 
tarpe butų areštuotas toks di
delis naminės “fabrikantas” 
kaip V. B. rašo apie M.

Butų gerai visiems “Dirvos” 
skaitytojams išgirst apie tą di
delę namines dirbtuvę, ir tikiu 
kad V. B. tą viską atvirai pasa
kys. Bet jeigu to nebus pada
ryta, taį skaitytojai ir redak
cija manys apie Vėjo Broli kai
po apie neteisingą žmogų, no
rintį šmeižti, šmeižiančios ko
respondencijos “Dirvai" netin
ka. Tokios korespondencijos 
tankiai naudojamos tik bolševi
kų spaudoj. Taigi lauksime.

“Dirvos” Skaitytojas.

TETULĖ NORI PAMA-

DZIMDZI-DRIMDZI 
MARŠRUTAS

Balandžio mėn.: 
20—Baltimore, Aid. 
22-23—Pittsburgh. Pa. 
28-30—Chicago, III.

Gegužės mėn.: 
2—Cicero. III.
4— Indiana Harbor, Ind.
5— Chicago, III.
7 ir 8—Detroit. Mich.
9— Akron, Ohio.
10— Cleveland. O.
12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y. 
15—Wilkes Barre, Pa. 
10—Brooklyn. N. Y. 
18—Bridgeport, Conn.
20— New Haven, Conn.
21— Ansonia, Conn.

Vienatinis “Dirvos1’ 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 
pa j ieškojimus. Adresas:

S. ADOMKUS
826 Prescott Avenue 

Waukegan, Ill.

l'ŽUOJAUTA PASSAICO 
STREIKERIAMS

Varnas kranksi kapinėse. 
Ką gi tenai vėl pakasė? 
Ar dar neužteko aukų 
Kad jis vėl kranksi ant kapų?

O, žmogau, tai kova buvo. 
Darbininkų daug pražuvo; 
Nuo darbdavio švino kieto 
Daug kraujo tapo pralieta.

Mat, jie nori žmogaus teisių, 
Kur prie aplinkybių baisių 
Vilko jungą darbo sunkų, 
Kol kantrybės jiems pritruko.

Na ir vieną gražią dieną 
Sustreikavo jie kaip vienas, 
Alane gal šitaip laimėsią, 
Ir sau būvi pagerinsią. • ' 

Bet dalykai kitaip virto, 
Tuoj policija apspito, 
Ir pradėjo buožėm’s daužyt, 
Streikininkus švinu vaišyt.

Sveikesnius nevalčn kišo, 
Moteris, vaikus užmiršo, 
Lai jie sau alksta ir kaukia. 
Šviesios ateities nelaukia.

Yra kam turtai valdyti, 
Vargšui tas netur’ rūpėti; 
Vargšams užlenk’ plutos juodos, 
Nes jie pripratę prie bėdos.
Bet, broliai, nenusigąskit,

Ir pradėtą darbą tęskit.
Tik laikykitės vienybės, 
O vienybėj yr’ galybė

Gegutė.

^Spragilo kampeliS*“^ !

’ — Matai, vaikeli, aš no
riu pamatyt Požėlienę.

— Na tai ir baikos! Te
tule ten pat netoli Lietuvių 
salės gyveni, o atvažiavai 
net čia pas mus pasakyt kad 
nori i tą salę ant Požėlienės 
koncerto nueit.

— Dalykas, vaikeli, toks. 
Aš viena bijau eit.

— Na o kodėl?
— Ba ateina tokių bobų 

kurios paskui apskundžia 
kunigui. Aš noriu sykiu su 
jumis nueit, bus drąsiau.

— Bet iš kur tetulei už
TYT POŽĖLIENĘ

— Tegul bus pagarbin
tas, vaikeliai.

— Labą vakarą, tetule. 
Visai netikėtai tu pas mus 
ši vakarą užėjai.

— Vaikeli, netikėtai, ba. 
turiu labai svarbų reikalą.

— Na o kas? gal kokia 
nelaimė atsitiko?

— Ne, nieko, vaikeli, tik 
taip sau.

— Sakyk kame dalykas. 
Kai tu mus andai išsivijai 
iš savo stubos, suprantu kad 
be geros priežasties pas 
tokius “bedievius'’ neateisi.

— Vaikeli, kai su gimi
nėmis tai ir pyktis ilgai ne
noriu. Tik tu tuo tarpu už- 
į gauni mano katalikiškus 
jausmus ir supykini, tai aš 
supykus gatava tau šluotą 
paimt. Tu ne tik savo du- 

i šios nepaisai, ale nori ir ki
tų dūšias velniui atiduot.

— Na tiek to, tetule, apie 
j dūšias. Pasakyk man tą sa - 
p’o svarbų reikalą delei ku- 
jrio atsilankei.
į — Aš norėjau paklaust 
(ar jus eisit ant koncerto su- 
batos vakare. Gal galėsit 
nusivest mane?

— Ar ant “Dirvos“ kon
certo tetulė klausi?

— Taip, ale aš nenoriu 
tos “Dirvos“ nei vardo mi
nėt.

— Tai kaip giHi eit ant 
jos rengiamo koncerto?

ėjo toks noras matyt Požė
lienę?

— Matai, vaikeli, mudu 
su diedu buvom subatoj im
tynėse, ba mes visada ėjom, 
ir Požėla man labai patiko, 
tai man dabar labai rupi 
pamatyt kaip išrodo jo pa
ti ir kaip ji dainuoja.

— O kodėl su diedu nega
li eit ir Į koncertą kaip nu- 
einat i imtynes?

— Kad jis. vaikeli, turės 
dirbt tą naktį, negali, nors 
labai norėjo ir jis pamatyt 
ją. O ant kitų koncertų tai 
jo visai neišvestam.

— O, tai tokia istorija! 
Na tai gerai, mudu užeisim 
pas tave subatos vakare, 
galėsim sykiu nueit.

— Na o kaip tetulei bus 
su grieku? Juk kunigėlis 
uždraudžia parapi jonams j 
bedievių parengimus eit.

— Vaikeli, aš kaip kada 
papykstu ir ant kunigėlio, 
ba jis viską perdaug mums 
ima draust. kitą syki žmo
gus nei gutaim neturi. Kaip 
ir ant imtynių — ten taip 
gražu pasižiūrėt, o kunigė
lis liepia neit. Ale aš pati 
matau ant imtynių daug tų 
vyrų ir moterų kurie kas 
nedėlia eina i bažnyčią.

— Kaip matau, tetulė ne
užilgo liksi “revoliucijonie- 
rc” ir pamesi bažnyčią.

— Vaikeli, aš katalikė gi
miau ir noriu numirt su ti- 

’ kėjimu. Ale aš nematau jo
kio grieko nueit i imtynes 
arba į Požėlienės koncertą, 
ba ne gavėnia, ir žmogus už 
savo pinigus eini, nieko ne- 
nuskriaudi.

— Kaip matau, tetulei 
Požėla labai patinka, nes ši
taip apie jį nekalbėtum.

— Ne tik man, vaikeli, 
ale ir visoms. Aš daug ma
čiau subatos vakare tiesiog 
iš bažnyčios atėjusių, su rą
žančiais ir knygelėmis.

— Bet kodėl jums Požė- 
lienė irgi patinka?

— Jeigu būtame jaunos 
mergos tai užvydėtume Po- 
žėlienci kam ji tokį gražų 
vyrą gavo, o dabar, senom 
bobom tai kaip motinom ru
pi pamatyt ar gražus vyras 
gavo gražią ir tokią gabią 
merginą sau už pačią kaip 
jis pats. ■

— Na tai gerai, tetule, ei
sim sykiu. Aš tau ir tikie- 
tą nupirksiu.

— Dėkui, vaikeli, ale aš 
jau tikietą turiu, nusipir
kau iškalno.

— O tu sakei bijai į “Dir
vą“ eit.

— Aš' ir nėjau, pasiun
čiau diedą kad man nupirk* 
tų.
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Šlapios Kojos!
Slapios koj’os pavojinga!
Daug pavojingų peršalimų, vedan

čių j influenza ir plaučių uždegimą, 
galima primoti šlapioms kojoms.

Patrinkite kojų padus vikriai ir

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY a SO. Sih STS. BROOKLYN. N. Y.

(iškas Monų Kazyres,'kurias gau
sit su pilnu paaiškinimu už $2.50.

Pinigų nereikia iškalno siųsti, 
užmokėsit gavę siuntinį. Iš I 
tu vos rašydami siųskit pinigus 
kalno, 2 dolariu ir 50 centų.

Pareikalaudami adresuoki!:
“DIRVA”

6820 Superior \ve. Cleveland,

lyti savo kūdikio, no-1 
k jam Borden’s Eagd“ | 
kuris pasekmingai iš-| 
; tūkstančių kūdikių

Skaitykit šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

.au'Hųys, bet. -čia kudi- 
i\ ųf i tįi , ne rt4f< i a ra gir•. - 
r stovėti ilgiau nojri

Kūdikis turi kasdien gauti ty- 
, ar šluboje ar lauke, žiūrint 

=. Geriausias laikas yra 
. Jis turi 
nuo vėju, 

dulkių. Kūdikiui augant, 
ilgiau išsinešti oran, o prie

Maukšlinimas
Mankšt inimas tai tiek svarbu kiek 

tyras oras ar miegas. Labai jaunas 
I udikis .gauna liek mankštinimosi 

<ia, spardydamasis, volioda- 
rėkdaipas maisto. Devynių 

t s mėnesių paprastai pra
moti. ir prie to reik a ji ak-

. .. (Klr I
. . .

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

Trinkit iki oda įkais ir kojų padai 
paraudonuos, 
saugokitės šlapių kojų!

i vaistininkai visur, 35c. ir 70c.

10 ryto iki 3 po.pietų. 
Luti, gerai apsau.gojajnas ■ 
šilčio ir dulkių. Ku.R’;'.

si rezultatai gaunama penint neda- 
nenėtus kūdikius su Eagle Pienu. 
Mokyklų vaikai kurie kentė nuo silp
numo maisto, stebėtinai pasitaiso su i 
Eagle uienu. kuomet jo dadedama Į | 
paprastus valgius. Vhi vaikai ture- ! 
tu gauti vieną syki Eagle Pieno Į I 
• licną. apart paprastų valgių. At - į 

aukštu Engle Pieno su į

kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip 

mogaus akis kortose 
arba kazyrę galima 

mažus šmotelius ir ka
bliai sugyja kaip mag- 

naso traukimu.
Kurie norit kur susirinkimuose 

pridaryti žiūrėtojams baimės ir 
juoko, arba gerai pasipelnyti nuo 
savo draugų, išduodant jiems tas 

lai parei- 
Cekanavi-

“BURTININKO 
STEBUKAI”

Magijos Profesorius 
Cekanavičius, ku- 

visiems Lietu
viams žinomas kaipo 
Stebuklų Darytojas’* 
norėdamas saA o bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do ' 
riu 
nu.

••-’na< ir sveikas, 
komas, ir jo vi 
-ernese, nežiūrint

inis saugojimas iš lo
kys kūdikius nuo ne- 

dapenojimo ir apsaugos juos nuo li
gos užpuolimų bei užtikrins jiems 
jaunystės vikrumą ir stiprių sveika
tą kurie yra businėios laimės ir pa-

trimis ketvirtdnliais puoduko : 
vandens. Kiti vaikai geriau ji 
su ginger ale. vaisių sunkomis, 
plaktu kiaušiniu ir skanskoniu.

D I R .V A

ną Lietuvį, ir perskaityta ne 
vieną sykį bet keleįą. 
mokslo knygos, mokslo 
uiti i. Ir dabar tik proga

Iš T. M D. Literatiškos ponė iki įolei, vadinas mokės I naudotis. Pirmiau, kada 
v ... r> r 'metines mokestis laiku ir d:tr-r^.i°m tokių leidinių tai Komisijos Darbų i i -_______ daugiau naujų narių pritrauks|vojoiue,

Šiomis dienomis TMD Lite- Pric draugijos, tai galimas dai-|byi
.... ,r ... . . viją ]{a(j "Lietuvos Encvklone- Birime lai dar yra balsu (pav.Jnika Miltakiutėratisko Komiteto nariai Svąrs- 1 ,u ųmi iudįh. ,

4- , , .i. - i • i- • . 'diin” turėsime greičiau -Portland, O*’c.) kad netinkate keletą naujų leidimų, būtent! sn-umu. |
Prano Kvietkausko (Klaipėdos’ Kai kas. iŠ narių užsimenain,os Bet tai neteisybe, patiko.
Konservatorijos studento) ver- npie Norbutęf “Lietuvos Istori- ' ,a‘1 'n'd‘ k idiaiai \ia dildo-, 
.. .. ,, , a.!-;... ra rz„„-; '-<i, daugiau duodanti mokslo'roda ir dovanos už gražiausiustimus is Bernard Shaw, 1) “Ce-i-K1 ! l,el sl iw L‘U Romi- j
zaris ir Kleopatra” ir 2) “Atskubėtas padėjo i šalį jau pereitais lal"a storiausios į margučius.
kinas” (Velnio Mokinys), Abu 'metais. Bet kad būtinai išlei-įkry™S',,ri,\V'*il k;ld tu’’|1 
kaipo sceniški veikalai, atmes-|Rti plačią Lietuvos Istoriją bu-Į.............
ti. nes Lit. Komiteto nariai vie-;v0 susirašinėjamu su Lietuvos; ' 1111 ;,e • n'--—■•
nas balsavo kad išleisti vieną j'. eikčjais, ypač istorikai... ir jn m ' •'• D-ul. jo
(“Cezaris ir Kleopatra), o du1 nuomone pasirodė kad dar su 
kad neleisti, nes sceniški veika- plačia ir pilna Lietuvos Istori- ■ 
lai šiuo laiku TMD. nepritinka. i<‘> reiktų palaukti geresnių lai-į

Taipgi, viršuje minimas stu- |ku. 
dentas verčia iš Lenkų kalbos 
"Gražumo Hygieną” ir siūlo T. 
M. D išleisti, bot taip kaip Lit. 
Komiteto nariai nėra mate ori
ginalo nei vertimo pavyzdžiu, jų 
šiuo laiku nieko negali tarti ar 
rekomenduoti.

Pereitais metais TMD 
ratinis Komitetas vra nutaręs 
leisti “Lietuvos Encyklopediją” 
arba, teisingiau pasakius, ben
dradarbiauti su "Kultūros” B- 
ve Šiauliuose leidžiama “Lietu
vos Encyklopediją”. bet žino'abejo greičiau negausime kaip 
medegos negu butų storiausiosIpabaigoj šių metu, 
laiku Lit. Komitetas iš "Kul jdžioje 1927 metų, 
taros” Bendroves nieko negii;- mos jau gatavas 
di ir neturi žinių. Be abejo. įgausime, 
šis darbas užsitęs kiek ilge-i 
liau, nes Litetuvos Encyklopedi-jD 
jos prirengimas 
darbas ir reikalauja daug jie- keti mokesčius ir būtinai gau- viai 
gų, daug darbo ir pinigo. RetAi 
jei TMD. nariai ir ne-nariai pa-|Europa 
rems dar daugiau TMD. negujbiitinai turi kastis pas kiekvic- vičienė ir K. širvydienė;

T. M. D. REIKALAI
nlį jau pereit

gramą vedė J. O. Sirvydas, pa
sakydamas labai įspūdingą kal
bą apie TMD. Po /tam K. B. 

jomisiKriančiiinas h- R. Povilanskas 
neiti-į sudainavo duetą akom’pantio- 
boda 1 ianl Aldonai KriauČinniuteT. ’

TMD. Centro Valdy-j Po to sekė daugiau dainų so- 
i išmetinėjome o dabar kadaįlo, Povilatisko, Kriaučiūno, Mc- 

deklamavo, kas 
išėjo labai gražiai ir publikai

Yra tai
šalti-

tipas
Ibut Portlando kuopos nariai pa-1 kad visi šoko iki vėlumai,

iii neskaito, 
į šalį’. Tai- 

jgi. perskaitykite ir kitus ragin-
jkite kad skaitytu.
ivenimas įvairiomis 
mis politikomis ir 
tas, kad mes lavinimąsi, žinoji- 

pažinimą pasaulio mokslo

ir nešvario- 
taip suterš-bent kokius penkis šeši-;

metus, pakol atsiras daugiau;
jiegų ii* kapitalo. ni;U

. . . . , . . Isričiu padedame i sali ir tiktaiKai kas užsimena dar ir apie, ‘
_ V1 ,, , . barniais. kandžiojimais’ užsi-šerno rastus. Bet rodos ame

, . imame. TMD. Centras vra paleidimą jau DID. seimas
, . ’ . , , , . Lirvžes ir ateitvje duoti gerusbuvo taros žodi kad neleisti.

, .. įrašius, serus veikalus, tik visines daug dar šerno rastu (knv- į
i , mariai turi dirbti kad kasa, vi-Litc- JUi) turi Cnicagos Ausros knv-j1 . . įsad butu pilna ju išleidimui irgvnas ir taipgi yra )u visur ir, ,, , platinimui. .1. Sekvs.kituose knygynuose. I

TMD. savo leidiniu program" 
dar turi trečią tomą Wells’o 
“Pasaulio Istorijos“, kurį bei

GEkOVės skYRIUS
DEL APRŪPINIMO i

KŪDIKIŲ SVEIKATOS

STRAIPSNIS

Tik 
del penėjimo reikėtų vaikas išbudin- 

ąjr_ ’ti. Jie tuoj Įgauna paprotį keltis 
I tik dul reguliariškų penėjimų, ir yra 

dingti ačiū visiems kurie prisi- jpnpri’.htn kad kūdikis miep-a ištisa 
... ir.aktj nuo šešių iki šešių, pradedant

dėjo prie šio vakarėlio. Yra vii--su in-čiu mėnesiu. Jie turi būti lai- 
I komi šiltame., gerai, išvėdintame 
kambaryje. Yra paprasta kad ndr- 
malis kūdikis išmiega 20 ir .24 va
landas. Po pirmo meto jiems rei
kėtų snūstelti kiek paryčiais ir po 
pietų, viena ar dvi valandas Ryti
nį poguli jie patįs savaimi atpranta 
pe dviejų metų. Bet popietini rei- 

įkin nulaikyti iki ‘šešių metų ir dau-

ties kad liks kuopai gražaus 
pelno. Na ir reikia, nes seimas 
jau netoli. TMD. Narė.

. 50c j
Dul Uiti Budelė . . .

Muzika

gero oro,

Godelės
Muzika

lean. I 
ro ..oro.

kokia valand:
kūdikio i v ė j;

rungta prisi
Sva

idomi u 
iš m a r-

•DIRVOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIAS VANAGAIČIO

D YiN \S:

iii metų leidinius. rf'RytųSnis.
ir “Pasaulio Istorija”1 Vakariene suruošė V. Sla

TMD. 3-čios Kuopos 
Vakarienė

Brooklyn, N. Y. — Balandžio 
arba prti ,10 d. atsibuvo TMD. 3-čios kuo

Antras to- pos “Margučių Vakarienė” Vie- 
ir neužilgo nybės svetainėje, 

įminimui senu papročių.
Pereitais ir šiais metais T.M čiai ir suneš daugybę

išleido keletą gerų knygų, j margučių, taip gražiai 
sunkus tik visi nariai turėtų nžsimo- gintu kad reikia sakyti Lietu- 

artistai visomis pusė-

—Išsiastrina Pats

Tyras oras yra tiek reikalingas 
kaip miegas. Kūdikis turi jo gauti 
nūn giminio. Kambi’.ris turi būti, ge
rai i'vėdintas, bet tas nereiškia šal
tas. Dvieju savaičių kūdikis vasa
rą, o keturių iki šešių žiemą, turi 
būti aklimatuojamas, taip sakant, su 
lauku. Vasara jokių prisirengime 
nereikalingu, bot žiemą

H/Vienatims

užvaduotojas
/Mfiniipienotmi

penėti ktidt- 
hiit savokruiimis

ARBA

RANEŠ1MAS NAUDAI VISU TU KURIE DAR VIS LAUKIA —

ŽMONIJOS ISTORIJOS” Įsigijimo progos jau mažėja, ir tuoj vi
sai pasibaigs tiems jeigu dar ilgiau lauks. “Dirva” šią knygą leidžia 
idama visuomenei. Nesvarbu mums išleisti knygą, padėti ant len

tynos ir užrašius “Kaina $5” laikyti iki kuris daugiau pinigų turintis užsi
sakys. Mes kviečiame visus jus — visą publiką — Į tos knygos leidėjus; ir 
už paprastą išleidimo lėšų kainą duodame jums proga turėti “Žmonijos Is
toriją”, kurios kitados jau daugiau neturėsit tokios progos įsigyti.

Paimkit paprastą konvertą, aiškiai užrašykit ant jo “Dirvos” adresą ir 
savo adresą atgal, Įdėkit į konvertą $2 popierini ir 25c pašto stampomis ir 
pasiuskit Administracijai. Jūsų pinigai nežus, ateis pas mus tuoj, o apie 
gavimą pinigų mes pranešim ir sykiu pagarsinsim “Dirvoje”.

Kiekvienas kuris iškalno prisiunčia pinigus skaitosi “Žmonijos Istori
jos” leidėjas, nes ištikro tokių prenumeratorių pinigais ta knyga ir bus iš
leista. Jų visų vardai ir pinigų suma bus patalpinta toje knygoje, pažymė- 
jant iš kokio miesto kuris prenumeratorius yra.

Iš šios knygos jums bus neapsakoma nauda, i rhus ilgiems laikams pa
matas žmonijos gyvenimo ant žemės pažinimui, nes tokias knygas tik ilgų 
dešimtmečių protarpiais kaip kas teišleidžia. Tik sekanti Lietuviu gent 
karte tesulauks kito tokio didelio veikalo apie žmoniją.

“ŽMONIJOS ISTORIJOJ” telpa daugybė paveikslų, ir knyga parašyta 
labai aiškiai, kasdieniniais žodžiais, ir skaitytojui nereikės laužyt galvos 
supratimui apie ką kalbama. Tai yra darbo žmogaus istorija — parašyta 
liuoslikio pasiskaitymui, o ne studijavimui užsigulus, be supratimo apie k 
ka skaitai.

Kaina ta pati — $2,25 (tie 25c už persiuntimą) — Amerikoje. Lietuvoj* 
ir Kanadoje bei kitose pasaulio dalyse. Vietiniai jei patįs atsiims kaina $2

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISIUSKIT SAVO PINIGUS DAKAR

“DIRVA GS20 Superior Ave Cleveland, O

ri. Babravičius

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

JUOZO BABRAVIČIAUS 
Kur Bakūžė Samanota

Aguonėlė

Bernužėli, Nes voliok
ir Ne Margi Sakalėliais

Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis

75c

75c

75c
( 1 2 colių)

$1.25

KIPRO PETRAUSKO 
du! Dūdelė

Bernužėli, Nes’voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika)

ir Stasys

Dul 
ir 75c

75c

Kaip gauti šiuos rekordus: Pasirinkit po
ra ar daugiau rekordu, parašykit mums 
užsakymą, o užsimokėsit pačtoriui kada 
rekordus atneš. — Reikalaukit naujausių 
katalogų gražiausių Lietuviškų dainų ir 
muzikos rekordų. Dykai. Rekordai gali

ma naudot ant visokių grafofonų.

EA61E BRAND
CONDENSED MILK,

Jus

^Oarnxa

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
A u t o S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

.$1 iki $25.

Į Pranešimas Sergantiems
Į X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
: Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamu Europos Klinikose 
: Viennojc, Berline, 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-Spindulių, 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 Darhe Nėra Spėjinėjimų*'. Nauju metodu aš paliuosuoju
: nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 
: lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
: Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubegimo. 
: Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
: Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- 
: rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
: daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus
• tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- 
: tus 606 ir 914.
: Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums (ai. Jeigu pagy-
: domu aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
: ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 
: Arą moteriškos slaugės pasitarnavimui.
j ------Mes Kalbame Lietuviškai------

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

: ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
(Pirmas Budinkas j rytus nuo Winton Hotel)

■ Ofiso Valandos: M-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:



DIRVA

ARTISTAI IŠ LIETUVOS IR JŲ PRIĖMIMAS
|š Lietuvos važiuodami ‘T 
1 tą aukso šalį” Ameriką 
musų artistai gastroliuoti 
be abejo Įsivaizdina kad čia 
atvykę sutiks kulturingus 
savo vientaučius, kurie pa
rems juos gausiai ir ant 
rankų nešios. Bet skaudžiai 
apsirinka.

Amerikon atvykęs, Lietu
voje ant rankų nešiojamas 
artistas čia turi nusilenkti 
liaudžiai, musų prastuome
nei, ir vietomis nukentėti 
Įžeidimus ir paniekinimą. 
Jei nekuri prastuomenės 
dalis ir gražiai atsineša į 
artistą, tai visgi savo nesu
pratimu, artisto draugijoje 
esant ne pati stengiasi pa
sikelti link jo, bet nori kad 
artistas nužengtų žemyn 
iki jo. <,

Bet tai prastuomenė, sa
kysim dauguma jų pagi
riuose augę, nieko daugiau 
nežinodami, atvažiavo Į šią 
sali, pasikėlė kiek pinigiš- 
kai, bet beveik nei biskelio 
protiškai.

Vienok graudu darosi ka
da atsikreipi pažiūrėti ką

tuvių dailos kėlėjas, artis
tas, tai musų profesionalas 
kai kurmis pasislėpęs kiuk- 
so, nei akių neparodo.

Klausimas kįla, ar tokis 
musų profesionalas dakta
rėlis ar advokatas ar kitoks 
supranta dailą, ar jis moka 
ją apvertint, ir dėlto neina 
kad nesupranta, kaip ir tas 
tamsuomenės narys, ar jis 
tą daro iš pavydo?

Tas kas čia pasakyta ata- 
tinka visoms mušti koloni
joms, nors yra jose išėmimų 
kur nekurie profesionalai 
labai širdingai paremia dai
lą ir viską kas kultūriška 
Lietuvių tarpe.

Nereikalaujame kad jie 
remtų “partivišką dailą”, 
kaip pas mus yra, vienok 
jie tą daugiau paremia, o 
tikrieji musų profesionalai 
nors ir prasmegkit, eikit 
pas svetimus. Jie net pa
taria prastuomenei neiti ir 
neremti artistų, pavydėda
mi kad tie vietoj duonos 

'plutos kartais negautų su- 
valgyt ką geresnio,

Musų kunigų, musų ne
kuriu profesionalų aklumas 
ir liaudies paklausymas jų 
varo musų tautos dali Ame
rikoj prie didžiausio puoli
mo, demoralizacijos, iškri
kimo. Liaudis, kuri paklau
so jų patarimo, lieka be nie
ko, tuščia siela ir protu, tik 
pilnu pilvu ir makaule svai
galų, kurių uoliai parūpina 

i klebonų draugai ir geriausi 
“parapijonai” butlegeriai.

Liaudie! Gana klausyti 
tokių klaidingi] patarimų, 
eikit, naudokitės tuo kas 
gera ir prakilnu, kas žadina 
jusi] sielą ir kelia dvasią. 
Nepraleiskit profesionalų 
artistų nepamatę kada jie 

■ atlanko jūsų koloniją!

Riffai Nesusitaiko
Marokkoj buvo pradėta Ispa

nių, Prancūzų ir Riffų taikymo
si konferencija, bet po keliu va
landų ginčijimosi neprieita prie 
nieko. Riffai atsisakė leisti 

j Ispanams ir Prancūzams užim
ti septynis kilometrus gilyn vi
su frontu užtikrinimui savo ge
rų norų, taipgi nesutinka ant 

j Belaisvių apsikeitimo išlygų.

V

Amžinajai Žydas DIDELIS SUSIŽINGEI-
DAVIMAS “ŽMONI

EUGENE SUE
JOS ISTORIJA”

musų inteligentija, moky
tesni visuomenės vadai, da
ro iš savo pusės sąryšyje su 
artistais, musų tautos dai
los kūrėjais, kėlėjais.

Reikia pripažint kad tie-! 
siog kriminališkai stengiasi I 
kovosi nukirtimui artisto ar 
artistės sparnų kad nekiltų 
aukštyn ir neparodytų liau
džiai šviesybės, dailumo.

Štai paimkim koki nors 
kleboną. Pažiūrėkim ką jis 
daro. Jam geras yra kiek
vienas butlegeris, žmonių 
žudytojas-nuodintojas, šei
mynų ardytojas, rengėjas 
vargšų į beprotnamius ir i 
grabą, jeigu jis užsimoka Į 
parapiją. Su tokiu klebo
nas gražiai pasisveikina, 
paduoda jam kėdę kleboni
joj. užfundija cigarą, vyno, 
ir draugaujasi kuopuikiau- 
sia.

Bet išgirdo klebonėlis kad 
atvyksta į jo koloniją koks 
Lietuvos artistas, dailos kė
lėjas, ir tuoj paleidžia vie
šai ir pakuždomis Įsakymus 
kad bent tie kurie girdi jį 
neitų ir neremtų, lyg koki 
didžiausi niekšą, prasižen
gėli. Išrodo kad j' i galėtų, 
klebonas toki lokius ar
tistus neįsileisiu nei Į savo 
miestą, nes mat jam iš to 
nėra jokios ypatiškos nau
dos, artistas nemoka Į pa
rapiją, todėl nevertas kad 
jis Lietuvių tarpe butų.

Nesvarbu tokiam klebo
nėliui nei Lietuvių daila, nei 
kultūra, vienu žodžiu jo de
kretas yra kad nieko nerei
kia Lietuviams iš ko nėra 
kunigui naudos. Jeigu ar
tistas nenusilenkė klebonui 
ir nepasisamdė bažnytinį 
sklepeli (už kuri paprastai 
gerai atlupama), tai artis
tas yra ir “bedievis”, ir “ne
geistinas”, ir kitoks.

Pąimkim musų profesio
nalus. Jie visu savo godu
mu nori Apžioti Lietuvius 
kad tik pas juos eitų, tik 
juos remtų, jiems duoną 
duotų. Bet atvažiavo Lie-

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(E. Bendzaitytė)
Pamylėjau vakar.
Pamylėjau šiandien,
Rytoj vėlei pamylėsiu
Jei tik mergytę regėsiu
Mėlynom akelėm.

Vieną pamylėjau,
Su kita kalbėjau,
Trečiai einant per kiemelį 
.Aš prišokau prie langelio, 
Meiliai pažiurėjau.

Bučiau nemylėjęs,
Bučiau nekalbėjęs,
Jei mergytė melsvų akių, 
O aš jaunas širdužėlės 
Bučiau neturėjęs.

w

UODAI
(P. Kriukelis)

Einu per lauką, girdžiu per antrą, 
Kas subildėjo girelėj, kas subildėjo girelėj? 
Iškrito uodas iš aržuolėlio (po du kartu) 
Prasimušė galvelę ant aržuolo šakelės.... 
Siųsčiau kurmanką į Šiaulių miestą 
Kad atvežtų liekarstų.
.Atvežė- drignių ir karčių šaknų, 
Ir arielkos butelį.
Atlėkė mu^ė nuo pietų pusės, 
Išgėrė arielką.
Atlėkė voras per aukštas tvoras, 
Ir pakorė muselę.
Atlėkė svirplis, pakirto virves, 
Ir paleido muselę.
Atjojo vaitas ant žirgo raitas 
Del jų provos daryti.
Svirplis pamatė, tisus pastatė, 
Vaitą špygom išbadė.
Vaitas papyko, žirgą paliko, 
Namon pėkščias parėję.

(Tąsa)
Tuos žodžius girdėdama, Kupriuke ne

ramumo apimta prisiartino prie vartų sar
go ir paprašė atidaryti išlaukinius vartus.

— Iš kur tu atsiradai? — paklausė 
sargas, pasiremdamas ar dvivamzdžio šau
tuvo ir Įtemptai žiūrėdamas į Kupriuke.

— Aš buvau pasikalbėti su viršininke,
— atsakė ji švelniai.

— Ar tas tiesa? — užklausė antras. — 
Tu išrodai kaip pašventinta baidyklė. Sku
bėk iš čionai!

Vartai atsidarė, ir Motina Kupriuke 
išėjo. Vos tik pažengė gatve kelis žings
nius, jos dideliam nusistebėjimui pamate 
atbėgant Dagoberto šunį prieš save, o tuoj 
pamatė ir Dagobertą ateinant. Ji norėjo 
bėgt prie kareivio, bet štai iš toliau išgirdo 

j gražų, pažįstamą balsą: — “Ak, mano 
brangi sesute!” Atsisukus pamate atei
nant iš kitos pusės Agrikolą.

SKIRSNIS IX.
. Susikirtimas

Pamačius Dagobertą ir Agrikolą Kup
riuke pastiro iš nuostabos, už kelių žings
nių nuo vienuolyno vartų. Kareivis dar 
nebuvo patėmijęs jos. Jis žengė skubiai, 
sekdamas šunį, kuris, nors sukudęs, pusiau 
išbadėjęs, pasišiaušęs ir purvinas, išrodė 
linksmas, kada sugryžo prie savo pono po 
to kai jį Kupriuke paglostė.

— Taip, aš suprantu tave, — tarė ka
reivis šuniui. — Tu esi ištikimesnis negu 
buvau aš; tu neapleidai mergaičių nei ant 
minutes; tu sekei jas, saugojai dieną ir 
naktį, neėdęs, sėdėdamas prie vartų namų 
kur jos atgabentos, ir pagalinus, nesulauk
damas manęs atbėgai mane atsivesti. Ko
lei aš tužau iš pykčio ir desperacijos, tu 
suradai jų buvimo vietą. Kuomet aš pa
manau kad rytoj jau vasario 13-ta, ir kad 
be tavęs aš bučiau nieko negalėjęs padary
ti aš tik sudrebu. Bet ar tuoj mes ten Įsi- 
gausim? kokia čia tykumą! o jau užeina 
naktis!

Dagobertas tai]) kalbėjo Į šunį, sekda
mas jį paskui dideliais žingsniais. Staiga, 
pamatęs savo ištikimą gyvūną pašokant į 
šalį, pakėlęs akis Dagobertas pamatė savo 
šunį sukantis aplink Agrikolą ir Kupriuke, 
kuriedu susitiko prie vienuolyno vartų.

— Kupriuke! — tarė tėvas ir sūnūs, 
matydami, dideliam nusistebėjime. ,

— Yra gera viltis, ponas Dagobertai,
— tarė ji, labai linksma. — Rožė ir Blančė 
atsirado! — Paskui, atsisukdama j Agriko
lą pridėjo; — Viskas bus gerai, mademoi
selle Kardoviliutė neišėjus iš proto. Aš 
tik ką ją mačiau.

— Ji ne beprote? koks džiaugsmas! — 
tarė .jaunas kalvis.

— Mergaitės? — šuktelėjo Dagober
tas, drebėdamas, imdamas Kupriukei už 
rankos. — Tu jas matei?

— Taip; labai nusiminusios, nelinks
mos, bet negalėjau su jom pakalbėti.

• — Man niekad taip širdis nedrebėjo; 
ir ačiū mano šuniui aš beveik suseku. Aš 
svaigstu iš džiaugsmo!

— Matai, tėve, tai gera mums diena.
— tarė Agrikola, žiūrėdamas dėkingai i 
Kupriukę.

— Na tai eikim, pasiimkim mergaites,
— tarė kareivis.

— Mano brangi sesute; tu atgrąžinsi 
džiaugsmą mano senam tėvui ir panelei 
Andriennei; bet kaip tu sužinojai?

— Išnctyčių. O kaip jus čia atėjot?
— Mano šuo ‘sustojo ir lojo, — tarė 

Dagobertas, žengdamas artyn vienuolyno.
Šuo ištikro buvo neramus ir veržėsi 

prie vartų, norėdamas mergaites matyti 
taip kaip ir pats Dagobertas. Pribėgęs 
prie vartų šuo lojo norėdamas atkreipti 
Dagoberto atidą. Matydamas tą, Dagober
tas parodė Į vartus sakydamas Kupriukei:
— Mergaitės randasi tenai?

— Taip, tamista.
— .Aš tą žinojau. Geras šuo! Gyvu

liai kartais yra geresni už žmones, išsky
rus tavęs, brangi mergaite, kuri esi geres
nė už žmones ir gyvulius. Bet mano mer
gaitės! aš Juriu tuoj jas matyti!

Taip tardamas, Dagobertas, nors nu
senęs, leidosi tekinas link vartų.

Kupriuke suriko: — Agrikola, neda- 
leisk tėvui barškinti Į vartus, tas viską su
gadins.

Dviem šuoliais jaunas kalvis prišoko 
prie tėvo ir pagriebė už iškeltos rankos 
gatavos barškinti.

— Koks čia velnias dabar? — suriko 
Dagobertas.

— Kupriuke sako kad barškinimas ga
li viską sugadinti.

— Kaip tai?
— Ji paaiškins. — Ir tuoj priėjo prie 

jų Kupriuke, kuri tarė: — Ponas Dagober
tai, nebūkime prie šių vartų. Jie gali mus 
pamatyti, ir sukeltų nuožvalgą. Eikim to
liau.

— Nuožvalgą! — riktelėjo Dagober
tas, nusistebėdamas, bet neidamas nuo var
tų; — kokią nuožvalgą?

— Aš prašau tamistos, nebūkime čia! 
— kalbėjo Kupriuke taip širdingai kad Ag
rikola pradėjo kalbint tėvą: — Kadangi se
sutė taip sako, ji turi priežastį. Eikim ant 
Bulvare; niekas ten beveik nevaikščioja; 
galėsim viską išsikalbėti.

— Velnias tegul mane ima jeigu su
prantu ką jus kalbat. Mergaitės čia yra, 
ir aš eisiu jas išsivesi. Tai tik dešimts mi
liutų darbas.

— Nemanyk to, ponas Dagobertai, — 
tarė Kupriuke. — Bus daug blogiau negu 
įsivaizdini. Bet eime! Aš girdžiu juos kal
bant kieme!

Ir ištikro, kieme buvo girdėti kalbos.
— Einam, tėvai. — tarė Agrikola, pa

ėmęs tempdamas už rankos. Šuo išrodė 
stebisi nuo to visko, ir sulojo kelis sykius, 
nepasišalindamas iš savo vietos, lyg pro
testuodamas už tai; bet kada jį pašaukė 
Dagobertas, šuo nusekė paskui-.

Jau buvo apie penkta valanda vakaro 
Didelis vejas nešė pilkus lietungus debesiu' 
per dangų. Bulvaras buvo beveik tuščias. 
Jie galėjo sau vieni pilnai išsikalbėti.

Kareivis neslėpė nekantrumo kokis jį 
apėmė del tų atidėliojimų. Vos tik apsisu
ko už gatvės kampo, Dagobertas tarė: — 
Na, mergaite, skubink, aiškink! Aš netu
riu kantrybės!

— Namai kuriuose Maršalo Simono 
dukteris laikomos yra vienuolynas.

— Vienuolynas! — riktelėjo Dagober
tas. — Aš taip ir maniau. Na tai kas. Aš 
išsivesiu jas ir iš vienuolyno kaip ir iš bile 
kokios kitos vietos.

# — Bet, ponas Dagobertai, jos ten už
darytos prieš savo ir tamistos valią. Jie 
neatiduos jų.

(Bus daugiau)

RAUDA
Girdžiu pažįstamo varpo gedulingą aidą. 
Staiga pamačiau ištolo gimdytojos veidą: 
Suprantu jau ką tas reiškia, motinėle 

( miela!
’Varpai liūdnai gaudžia, lydi tavo brangią 

sielą....
Ašarose plusta akis, baisiai gelia širdį — 
Nematai manp liūdnumo, žodžių nebegirdi. 
Kur aš dingsiu, našlaitėlė, kam aš begy

vensiu?
Mano saulė nusileido, iš kur džiaugsmą 

semsiu ?
Matau Balkaičių koplyčią, taip senai 

matytą,
Kuri rankomis tėvelio buvo pastatyta; 
iMaža buvau kaip tėveli tenai nulydėjo, 
šiaurės pusėj už koplyčios jo kūną padėjo. 
Matau aš tą pilką kryžių ir tėvelio kapą, 
Ten dabar brangi mamytė palaidota tapo; 
Matau tą kampą koplyčios kur ji paguldyta, 
Nuolat mano mintis skrenda į tą liūdną 

vietą.
Kad nors bučiau ją pamačius paskutinį 

kartą,
Kad nors bučiau aš išgirdus jos žodelį 

tartą. , .
Gal taip širdį neskaudėtų, gal taip neliu- 

dėčiau,
Ir to varpo tokio liūdno balso negirdėčiau.

Eleonora.

S. Adomkus iš Waukegan’, 
Ill, rašo: Prisiunčiu šešis skai
tytojus “Dirvai”, ir sykiu $2.25 
už “Žmonijos Istoriją”. Malo
nėkit užrašyti man vieną kny
gą. ’ S

S. Vaitekūnas iš Pittsburgh, 
Pa., rašo: Siunčiu $2.50. iš ku
riu $2.25 paskaitykit už “žmo
nijos Istoriją”, o už 25c. prisių- 
skit man skustuvą.

L. Sfakauskas iš Brooklyn, 
N. Y., rašo: Priskaitykit ma
ne prie “žmonijos Istorijos” 
prenumeratorių ir sykiu nesu- 
laikykit man “Dirvą”, nes ma
no moteris labai mėgsta “Varg
šų Karalienes Dukterį” skaity
ti. Prisiunčiu $4.25 už viską.

Bolševikai Jieškos Seno
viškų Pasakiškų Skarbų

Riga. — Sovietų valdžia or
ganizuoja ekspediciją sistema- 
tiškam jieškojimui skarbų Ta- 
merlano ir Aleksandro Didžiojo. 
Tj rinėtojai kasines piliakalnius 
Turkestane, kuriuose manoma 
paslėpta turtai ne tik Aleksan
dro Didžiojo ką jis gavo savo 
užkariavimuose, bet ir Tamer- 
lano, išplėšti nuo monarchų ku
riuos jis nuveikė.

Bolševikai tikisi turėsią dar 
daugiau pinigų savo propagan
dai. . . .

Nauji ALEKSIO Muzi
kos Veikalai

1. Dvidešimts šaunių dainų,
šešiuose sąsiuviniuose, 
mišram chorui ......... $3.00

2. Penkios .Juokingos Dai
nos, vienam baisui, prie 
fortelijono ................. $1.00

3. Penkios Linksmos Dainos,
dviem balsam, prie forte
pijono ...................... $1.00

Siunčiant, užsakymą ir pinigus 
adresuoki! (17)

MR. A. ALEKSIS
P.O. Bx 332 Waterbury, Conn.

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, goriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnes už kilų. 
Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojant kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
tų papraktikavus 4 menesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informacė 

!ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)
RUATTA SERENELLI CO.

1011 Blue Island Ave., Dept. SO
I Chicago, I1L ,

| Kodėl
i

skustuvas trau
kia? Tai atsipūs 
geležtė. Visai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valct 
AutoStrop Skus
tuvas yra viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
tiniui.

§1 iki $25.

| Wet ’ 
ArtsrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats



(Tąsa “VARGŠŲ KARALIENĖS”) 

Parašė VĖJAS,

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis ty

kiu su Tavimi

LIAUDIES DAINA 
(J. Gogelis)

ir strikt visais stiklais pro lan
gą iššoko. \

— Ak kad jį perkūnai! fųbli 
surijo! — sukeikė šeimininkas.

P. Kriukelis.

Vikri Magdutė

(Tąsa)
Tas senas inkarnacijos mokytojas tan

kiai ir dabar su Giedre kalbėdavo, ir ant 
jos klausinėjimų ar ji tikrai pirmiau kada 
gyveno ir mylėjosi su šiuo jaunikaičiu jis 
patvirtino, nes jis pats buvo aklas tos fi- 
lozofijos pasekėjas.

i Ryta matė dukters permainą, ir su 
prato viską, bet nujausdama kad “Šiaurės 
Kunigaikščio” tėvo galvoj buvo kiti planai, 
niekad neužsiminė Giedrei apie tą jauni
kaiti. o ir kalbai užėjus viską tuoj kitaip 
nuversdavo.

Neturėdama kam guostis, Giedrė užsi
ėmė siuvinėjimu ir audimu, ir pasikalbė
dama su tuo mokytoju apsiramindavo ir 
laukdavo savo tolimesnių dienų.

Nors vėliau pradėjo rastis Giedrei 
jaunikiai iš kaimyniškų kraštų, bet ji pra
šėsi tėvų leisti jai dar metą kitą pamergau- 
ti. Ji norėjo užmiršti “Šiaurės Kunigaik
štį”, paskui lai stojasi tas kas turės stotis.

III.

Ugnis ir Kardas
Dabar eikime Į Tairos brolio Aistrio 

pili. Leda turėjo suskaičius daugeli kai
mynų kunigaikščių dukterų savo sunui 
Staigiu! už moterį; tarpe jų buvo ir Gied
rė, nes Leda mane kad jeigu nesisektų gau
ti gerų kaimynų apvezdint savo sūnų, lai 
jis paims Giedrę, kaip tada tarp didžiūnų 
buvo mada vestis su giminėmis. Gal Leda 
butų seniau tą sumanius ir ėmus vykinti 
jei ne mintis kad Ryta buvo prasta mergi
na, todėl jos duktė irgi paeina iš prastųjų 
kraujo. Bet jai rūpėjo Tairos žemės tur
tai, ir buvo geismas kaip nors atsikratyti 
Tairos sunaus Kaunio. Ji rengėsi kviest 
juos pas save į vaišes, kalbėt apie vedybas, 
ir tuo pat sykiu surast Kauniui mirtį. Jos 
galvoj buvo daug planų — nors jau buvo 
sena, bet vis jos protas pašėlusiai dirbo: 
galvojo pavest ųekuriems vyrams užvest 
Kauni kur į gyvates laike medžioklės; ap-, 
nuodint arklį kad įšėlęs Kauni užmuštų, 
užvaryt ant jo taurus, ir daug kitų mirčių 
ji Kauniui parengus turėjo.

Bet štai, nespėjus pakviesti Tairos į 
svečius, iš rytų pradėjo plaukti baisios ži
nios apie nepergalimas laukinių užpuolikų 
gaujas. Tūkstančių tūkstančiai tų lauki
nių traukė tiesiog ant Aistrio žemės. Jau 
nekurie jo kainynai gulėjo tų laukinių su
tremti. Baisūnai naikino viską ugnia ir 
kardu, degino, smaugė, žudė, pjovė, plaišė 
ant palenktų medžių, smaigė gyvus žmo
nes ant kuolų, kitus nelaisvėn ėmė ir vedė 
parduoti; moteris su didžiausiu baisumu 
gėdino, pjaustė joms krūtis, liežuvius, ir 
darė kitokias baisybes.

Tos žinios buvo žiaurios ir gąsdinan
čios.

Aistris nežinojo ką daryt, šaukė vi
sus savo šalies vyrus, statė naujas tvirto
ves užpuolikams ant kelio, ir tuoj paleido 
gandą pas brolį Tairą kad siųstų pagalbą.

Tairai ilgai rengtis nereikėjo, ir jis ne
abejojo kad broliui reikia pagalbos, todėl 
ėmęs visą savo armiją traukė į rytus link 
Aistrio pilies. Jei butų galėjęs, jis butų ir 
visą savo laivyną ten nuplukdinęs, bet ten 
juros nėjo.

Didelės armijos priešakyje jojo du va
dovai —> abu tvirto ūgio, narsios išvaizdos, 
ir sumanus, tik vienas jau senyvas, o an
tras dar pilname žydėjime — tai Taira ir 
Karinis.

Atsisveikinimas buvo liūdnas: verkė 
Ryta, verkė Giedrė ir verkė visas miestas 
kurie liko namie ir negalėjo išeiti. Visi 
žinojo su kuo jie išvyksta susidurti, nes 
jau buvo ir jų miestą pasiekę žinios apie 
tuos baisius laukinius siaubimus.

Taira ir Karinis atjojo Aistrio pilin lai
ku ir buvo priimti širdingai. Ledai buvo 
praėję piktos mintįs, nes pavojus buvo bai
sus. J’i žinojo kad suminti kaimynai jau 
neatlaikys, ir kad užėję laukiniai sunaikins 
jų šalį ir gal juos pačius. O kada pribuvo

Taira ir Kaunis į pagajbą tai gali būti ir 
jiems lygi proga žūti kaip ir jos sunui ir 
vyrui.

Keturi Vadai
Išjodami į parubežį savo šalies, kur 

Staigis su kitais vadais jau dirbo apie nau
jas tvirtoves ilgas laikas, Taira ir Aistris 
sumanė pasiųsti Ledą ir visą dvarą į pir
mesnę jų sostinę ir tvirtovę, toliau nuo pa
vojų, o apie karo eigą jai žadėjo kasdien 
pranešti per tam tikrame tolume pastaty
tus gandanešius.

Graudu buvo žiūrėti kaip Leda skyrė
si su savo vyru ir švogeriu bei Kariniu. Bet 
buvo reikalas. Staigiu gandanešiai nuolat 
šaukėsi tėvo daugiau pagalbos prie tvirto
vių, nes užpuolikai jau buvo visai arti.

Už kelių dienų naujose tvirtovėse jau 
matėsi keturi vadai — du broliai, du tėvai 
ir du brolvaikiai. Du jauni, vikrus ir pa
siryžę pult ant pirmų durtuvų ir kardų, o 
du senyvi, susirūpinę kaip gabiau priešus 
biskis po biskį naikinti.

Kada Aistris buvo vienas be Ledos, jo 
protas veikė gerai ir niekuo nesiskyrė nuo 
Tairos, taip kad karo lauke jiedu abu bu
vo vienas kitam lygus ir vienas už kitą 
Kariauti norį.

Keturių vadų abaze buvo sukviesti vi
si karo vadai ir pagelbininkai. Aistris sa
vo vyrams, Taira saviems davė įsakymus. 
Sunai lik laukė žinių kada priešai peržengs 
rubežių ir rengėsi užvesti juos į pinkles.

Bet jeigu kas svajojo greitai laukinius 
užpuolėlius pergalėti tai klydo. Pažvelgus 
į tų dviejų brolių armijas ir į laukinius, 
siu buvo desėtkai vyrų ant vieno. Tairos 
ir Aistrio mintis sumušti priešus ir ramiai 
gryžti atgal buvo klaidinga. Priešų min
tis ir instinktas buvo žengti link jurų — 
tai yra paimti ir Tairos sostamiestį su vi
sais turtais, nes apie tuos turtus pradėjo 
girdėti labyn i vakarus žengdami.

Už trijų dienų pasiekė vadus žinia kad 
jų parubežiai liepsnoja, kad užpuolikai da
ro visas baisybes kokias darė kitose šalyse.

Vadų žirgai žvengė kai iš rytų su vė
jais pradėjo ateiti durnai nuo degančių 
kaimų ir kai pasigirdo subėgančių gelbėtis 
ir slėptis žmonių riksmai.

Naujai išstatytos pilis buvo viena už 
kitą tvirtesnės, ir jose pasislėpę moteris ir 
vaikai turėjo apsaugą iki užpuolikai jų 
neišgriovė. Pirmi pulkai užpuolikų buvo 
mažesni ir juos pasisekė sumušti ir nužu
dyti jų vadus. Čia pirmu sykiu užpuolikai 
pamatė plieninius vyrus, kurie buvo Tai
ros kareiviai, įrengti plieno šarvuose, nes 
tik Taira tokius įstengė ir jam buvo priei
nami kadangi susinešdinėjo su kitomis ša
limis prekyba. Aistrio kariumenėj tiktai 
vadai tegavo nuo Tairos dovanų plieninius 
šarvus. ,

Bet laukine užpuolikų dvasia ir nuo to 
nėsilpo — jų godumas padidėjo žinant kad 
toliau ras turtingesnes žemes ir daugiau 
grobio.

PASVEIKINIMAS SU PAVASARIU 
Ateina brangus pavasarėlis 
Su kvepiančių gėlių žiedais, 
Su pavasario džiaugsmo laikais — 
Aš sveikinu visus nuo širdies!

Kada šaltis jau atsitrauks
Ir medeliai žalius lapus išskleis,
Ir kada mums paukšteliai miškuos 

uždainuos,
Tada su gamta ir mes
Pražyskim idcjom’s naujomis.

O kada vasaros laikas ateis, 
Ir saulė pakilus aukštai 
Spinduliais savo apskleis, 
Ir šildys žemelę meiliai — 
Ir tegul tie saulės spinduliai 
Uždegs musų šaltas krutinės.

Tada mes visi pabuskim iš miego,
Ir stokim i eiles išvieno,
Sakydami, jau gana, gana,
Gana jau mums snausti tamsioj nežinėj: 
Pabuskim, sukruskim ir žengkim pir

myn! A. K. B.

Ant marių krantelio 
Statyčiau laivelį, 
Viliočiau panelę 
Trylikos metelių. 
Neviliok, berneli, 
Jaunos mergužėlės, 
Duok man jaunai augti 
Pas seną močiutę. 
Bepig tau, panele, 
Pas močiutę augti, 
Vargas man, berneliui, 
Svetimoj šalelėj. 
Pilka gegutėlė 
Taip graudžiai kukuoja, 
Mano bernužėlis 
Toli išvažiuoja. 
Nevažiuok, berneli, 
Baltas dobilėli, 
O prie ko palieki 
Mane, našlaitėlę? 
Aš tave palieku 
Sesučių pulkelyj. 
Sesučių pulkelyj, 
Rūtelių darželyj. 
O kai aš sugryšiu, 
Širdelę raminsiu, 
O kai nčsugryšiu 
Gromatą rašysiu.

Letbuko Išrokavimas
Vienas bankininkas laukia 

šeimynos padidėjant ir klausia 
savo mažą sūnų Leibuką:

— Leibuk, ko tu norėtum 
kad tau mama pagimdytų — 
broliuką ai- sesutę ?

— Leibukas rimtai pagalvo
jęs atsake:

— Tata, jeigu mamai yra 
vistiek, tegul ji pagimdo ark
liuką su vežimuku'

4?
Jau Negyvas... .

Keliu ėjo du jauni Lietuvos 
žydukai ir ramiai sau kalbėjo
si apie Įvairius gešeftus. Ne
tolimame' miškelyj medžiotojas 
nušovė zuikį. Žydukai išsigan
dę šūvio krinta į grabe, vienas 
vienon pusėn kelio, o kitas ki
ton. Baimės apimti kokį laiką 
guli nei nekrusteldami. Po 
kiek laiko vienas jų nedrąsiai 
prabilo:

— Joške!
Tyla.
— Joške! A, Joške! Ar tu 

dar gyvas?
— Ui, aš jau negyvas, — at- 

gurguliavo Joške.
— Nu, kaip tu žinai kad tu 

negyvas?
— Ui, aš jau pasmirdęs!

Kaip Ulytėlėje Kiškį Dalino 
Antano Kriukelio daržinei! 

įlindo kiškelis, ir jis ten tapo 
sugautas.

Antanas sako: Dabar aš šį 
kiškį nunešiu staršinai tai ma
ne paliuosuos nuo žemės mo
kesčio bausmės. Ak kaip link
sma! laime ir per langą įšoka.

Teresė sako: Ne. broleli! aš 
šį kiškį nunešiu klebonui, jis 
už musų dusią pasimels, ir mes 
abu danguj busime. Ak kaip 
ten bus linksma! — Net pašo
ko ji iš džiaugsmo.

Tuo sykiu kiškelis išsigando

— Kur skubini, Magduk?
■■— Į paštą.
— Juk tik ką iš ten gryžai.
— Taip. Pirma buvau mar

kės .pirkti, o dabar jau laišką 
nešu.

SKAUSMAS 
KEPENŲ 

Tuoj Palengvėja 
SANTAI,

MID Y
B utinai gaukit 

Tikrąjį 
žiūrėkit žodžio 

“Midy” 
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se Vaistinėse

'A 'N ‘uXnooig
■SIS ips ’°S PUB Ajjag

'03 # aaxHOia av j
•bquoq zn ‘ogf od sofuojęj 

•OqUJ st ĮBlŠdĮ) CUJU fc>|UĮUJIt»JCA 
gals sėd jihcil ojjic3 ouiqru'iqj

•sojnquoq sontpzXABd souiejo 
-unjs jnipA ajjqnviuqpjvj ’ 
•luiijsezaijd o; sutUĮfgjoiJĮzn 
tiunpiA ‘Ippfd oi sąįcSdv jį 
tiūisnėqs'of suiABiKųėd iBjqri sjf 
nuliui •oĮ>|įv optjpnq sup|udied9*u

sb2iwjq sisnerjot) hpupnxONiswva
•otoqXd jc otusnt’jĮS 

•otujuicst PP * bi^-wa ^Hipnai 
sol JU OUIZ CUĮJOIU CU3TA3pQ[

•ICl3 
•ctusoti isc.incf sjf pv>[ *į;Xj|cs’į8 
•b<1 siuni si^iptuĮ ontinsf *np 
•nq njuhvuaiA v’jK sciusj|j.\\

°!’l!PnN 3lu!MB3laN

Telefonas Main 6111

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.

Rašo ISABELLE KAY

RODYKLĖ No. 98

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

nlia> kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkai.

Virinio Receptas
Populiariškumas plotų avižų kaipo 

pusryčių valgio nuolat didėja. Mok
slininkai atrado kad avižos ne tiktai 
turtingos proteinu, bet jose randasi 
ir riebalų daugiau negu kituose ko
kiuose grūduose. Jus galit pirkti 

I šitą sveika maistą tandžiuose pake
liuose, parengtų greitam naudojimui. 
Plotos arba kočiotos avižos yra tai 
labiausia naudojamos iš avižų pada
ro. Sekantis receptas parodo kaip 
padaryti skanius, sveikus kukulius, 
skirtingus nuo. visokių kitokių.

AVIŽINIAI KUKULIAI
1 puodukas plotų avižų
1 puodukas saldaus pieno
2 šaukštai moliasų
1 kiaušinis
Vn šaukštuko druskos
2 šaukštai riebalų
1 puodukas miltų
4 šaukštukai kepamo pauderio
Užvirink pieną. Užpilk ant avižų, 

ii lai pastovi pusę valandos. Dadėk 
moliasus, druską, riebalus ir suplak
tą kiaušinį. Susijok krūvon miltus 
ir kepama pauderį. Dadėk į mišinį. 
Drėbk šaukštu j taukuotų blokinę. 
Kepk karštame pečiuje apie 20 mi- 
nutų. Iš to padarysi 15 kukulių.

Virtuvės Patarimai
Sena knyga arba žurnalas yra ge

rai nuvalymui apačios proso. La
pai lengvai nusipiešia kada susitepa, 
ir vėl lieka nauji švarus lapai kitam 
sykiui.

Apdžiovinti krekeriai, suris ir vai
sių košelė su kava po gerų pietų yra 
skanus užkandis.

Bandyk naudok virtuvėj alumino 
indų kuodaugiausia. Jie yra netik 
nebrangus, bet ir tvirti ir lengvi.

Pasirenkant pajų lėkštes reikia at
sargiai rinktis. Imkit tokias kurios 
nepakilo viduryje, nes pajus viduryj 
išsivers. Geras pajus buna storas 
nežiūrint kur vidaus sudečkas rasis.

Maliavota virtuvė yra daug sani- 
tariškesnč, ir dulkes nei nešvarumai 
netaip greit susirenka ant maliavotų 
lentynų.

Ištiesti yra visuomeniška “ pareiga 
I šeimininkėms išmazgoti pieno bon- 
kas arba kitokias pirm grąžin i m o.

Naminiai Pasigelbėjiinai
Po išvalymo balto šilko, išlaiky

mui jo spalvos, išplauk iį vandenyje 
įlašinus keliolika lašų lemono skysti
mo. Du šaukštai balto acto plauna
mam vandenyj taipgi pagelb’ės išlai
kyti nuo pageltonavimo.

Nuėmimui tanku plėtmų nuo mar
muro, valyk su košele padaryta ir 
Fuller’s earth ir vandens. Leisk 'tai 
košelei pastovėti ant plttmo keletą 
dienu.

Padengimui pradrčskimų ant. ra
kandų užtepk tas vietas su jodinu 
ir leisk nudžiūti. Nušvėisk su geru 
rakandų valytojų.

Grožės Patarimai
Abelnai, žinoma kad vyrai valgo 

perdaug maisto kuris jiems negeras, 
o moteris valgo permažai. Kada 
pradedat taikyt maistą, reikia laiky
tis to kolei manot kad reikalinga. 
Reikia vengti krakmolinių ir saldžių 
valgių. Su arbaat ar kava nenau
doti cukraus. Duona reikia apkepin
ti ir naudot visai mažai sviesto. Rei
kia valgyt dikčiai vaisių ir daržovių. 
Gerk vandens, kuodaugiausia Vie
nas iš svarbiausių dalykų ko reikia 
vengti kuomet apriboji valgius (diet) 
tai vidurių užkietėjimo ir nevirški
nimo. Bandyk but kiek galima veik
li, miegok užtektinai ii' kelk anksti 
rytą.

Ypatiška Sveikata
Žmonės turėtų geresnę sveikatą 

jei atmintu kad jų skilvis yra dirb
tuve, o ne žaismes vieta. Nekurie 
suvalgo daug aiskrymo, lemonado, 
dešrukių, riešutų ir kukuruzų. “Aš 
turiu turėt maišiuką popkornų“. —■ 
“Aš turiu turėt maišiuką pinacų” 
girdėjot nevieną nuolat taip sakant. 
Tankiausia suaugusieji pasirenka tą 
valgi ir duoda vaikams kuomet jie 
esti sykiu. Skilvis tada turi dirbti 
ne tik suvirškinimui paprasto reika
lingo valgio, bet ir virškinime viso
kių priekamšų. Supratlyva motina 
visada nešasi su savim bonką lemo
nado ir namie darytų pyragaičių ka
da eina su vaikais į pikniką arba cir
ką, ir kada vaikai išalksta ji duoda 
jiems užkąsti, ir jie suvalgo taip ly- 
giaip kaip kad valgytų pirktus nie
kus kokius kas pasinio.

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

mui pudingų, zupių, pvraeu, etc.Jsias pavaduotojas reguliariu pieno 
būtinai naųdokit Borden's Evapora- arba grietinės.

Ta Paslaptis Priklauso 
Borden’s

Evaporated Pienui
Kada syki paragausi! Miltinius Blynus padary
tus su Bordtfs Evaporated Pienu tik tada pra
dėsit suprasti ką Borden’s Evaporated Pienas 
reiškia geram receptui.
Taigi, bukit tikros kada, perkad pieną kad luitu 
Borden’s Evaporated Pienas. Borden's yra ži
nomas visame pasaulyje kaipo didžiausias išdir
bėjus pieno produktu, ši reputacija teisingai 
užtarnauta, nes ji atsiekta tik duodant Ameri
kos žmonėms geriausi ką galima piene gauti, už 
ekonomiškas lėšas pervirš 68 metus.
Borden’s Evaporated Pienas yra puikiausias iš
riebaus ūkio pieno su išimtu vandeniu ir palikta 
saietonaj. Jis atsako visais atžvilgiais kaip švie
žias pienas. Jus patirsit kad jis yra geresnis 
■langeliu atžvilgiu kepimo ir virimo tikslams kur 
i'k reikalinga pienas. Kavai jis turi nesulygi
namą riebumą.

EVAPORATZP 
milk

KUPONAS
| Duona Mėsa Pudingai į

Saldainiai Košelės Susai B
fi žuvis Pajai Sriubos B
| Vardas _______   k

J Adresas __ _______________  |
| (,'i) Lithuanian K
i THE BORDEN COMPANY gj Borden Bldg. New York &

unsweetened 
evaporated

MILK

MILTINIAI BLYNAI
1 puodukas Borden’s 

Evaporated Pieno
1 puodukas vandens
2 šaukštai tarpyto sviesto 

arba sviesto pavaduot.
1 kiaušinis, gerai plaktas
3 puodukai baltų miltų 
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukai kepamo pau

derio
Sudėk pieną ir cukrų krū

von, dadėk riebalus, cukrų, 
ir kiaušinį, ir įplak sausus 
dalykus gerai sumaišytus į 
krūvą pirm to. Išplak mi
šinį gerai ir kepk kaip pa
prastai ant biskį aliejuotos 
geležies, arba ant nealiejuo- 
to alumino arba akmens 
pado. Jeigu norima visai 
plonų blynų dadėk dar du 
šaukštu evaporated pieno ir 
vandens.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot pusę vandens ir pusę 
Borden's Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jį kaip 
paprastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja smteonos, naųdokit tiek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

DYKAI
moterų nuolat pri

moms naujus rceep- 
Bordcn’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

100,000 
siunčia 
tus su 
Pienu, 
kaip pasidaryt tuos įvairius
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.
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PO LIETUVĄ!
PASIDAIRIUS h

niu apskrityj yra 300, o kvali
fikuotu mokytoju jose tėra vos 
apie 30 asmenų. “L.ž.”

1
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ROKIŠKIS I ROKIŠKIS
čia randasi didelis 

kštų arbatnamis. šį 
Rokiškio skyriaus Tesec-|lė visa parapija, bet 

davatkos su 
žmonės statė arbat- 

inarni kad žiemos laike butu ka- 
niekas neku- 
pečius baigia 

Kurmis.

GAVO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios vnatos

Amilė Likiutė ............. Lt
Alfonsas Pervažas

Sudegė bulvinė ir tvartai'ųnrė Samulailienč .. 
su gvvuliais: penki arkliai. Į Martinas Binkis ........

, ; . . , . , . Jouzas Jusis .......penkios karves :r keletas smili i.simas ...........
kiu gyvulių. Taip pat sudegė irLIieva Juostaičiutė ... 
pats seimininkas, kuris gulėjo, B;1|čillkai(ien£> . 
prietvartėje ir negalėjo i.šsigel- Kunigunda Gedienč ........ 100
bėti. Gaisras kilo, sako, kad Barbora Rimkevičiūtė

I Elzbieta Plungiene jis atsigulė girtas su žiburiu.
Šeimininkė gailauja tik gyvu
lių. ne savo vyro. Didžiausia® 
priešas jų nesugyvenimo buvo 
degtinė. “L.ž.”

marčia turėjo blogus santikius.
Dalvkas tardoma. “L "

IR GYVU-SUDEGĖ ŽMOGUS
L1AI

Pažėrai. Veiveriu 
ūkininką Janulį kilo

Isras.

VAŽIUOJA BRAZILIJON
Rokiškis. Kovo 27 d. iš čia 

išvažiavo pirmas ešelonas emi
grantu i Braziliją. Jaunieji ge
rai įkaušę dainavo, o senesnie
ji gailiai raudojo. P. Kriukelis.

vai. — Pas j 
didelis gai- 150

. . . . 100
. . 100

. . . 150 

.... 150 

. . . .120 

. . . .150 

....150

.... 150

dvieju ali
namą sta- 
ia naudo-

Kovo 21 d. atsibuvo Darbo 
Federacijos atstovų suvažiavi
mas, 
kas-čigonas, gerai įsikaušęs, iš
vadino Valstiečius Liaudininkus | ninkais. 
velniais, socialistus liaudininkus 
ancikristais, o socialdemokratus sušilti, bet jo 
liciperiais. Reiškia, visą krik runa, ir brangius 
šėtonišką mokslą “išguldė”. daužvti.

Paskui tas šėrikas visus 
tė būti cik krikščionimis 
juos balsuoti, nes esą prie krik’ 
ščionin gere visiems gyventi. 

Dabar aš noriu supažindinti 
“Dirvos" skaitytojus su krikš
čioniškais agitatoriais ir jų va- j |aįkll 
dais. Teseckas yra didelis len-: 
komanasir yra buvęs bolševikų 
komisaru. Pine Lietuvos val
džios jis dar yra buvęs prie so
cialdemokratų ir prie Vaisi ieči'Į 
Liaudininkų. Bet blogas 

įnamų nežiūri. Dabar jis 
I baisus “krikščionis”. 1925 
tais vasaros laike jis prirašinė- 
jo žmones prie darbų, iš kiek- 

) vieno paimdamas po litų. Tuos 
pragėrė, o 

žmonėms darbo nedavė. Bet 
krikščionių valdžia už apgaudi
nėjimą jo nebaudžia. Dabar jis 
yra miškų komisijoj ir labai 
uoliai su dideliu pasisekimu 
tuština žmonių kišenius ir gur- 
kšniuoja žmonių pastatytą deg- 

............. . operoms galima tinę. Kunigai barasi už 
gauti pas Drehers, 1236 Ilu- i d........................................... nes gėrimą, bet Tesecką

, :—~T~' ~ pasiguklo savo lovoje iltie dalykai islaimeta ar ne ., . _ ' _
Vėliau, Įritame parengime pa- sljrfil 1 no'" kaiP žmonės 
klausiau kito. Zabulionio, kuris'savo gaspadinės. 
pasakę:, “Tu laimėjimų nebu
vo, nebuvo nei ADAD. kuopos j 
laimėjimo, nei Mirtos Choro. Ir 
ar kada tie išlaimėjimai bus ne
galiu pasak vi. nes Mirtos. Cho-1 
ras mane, prašalino, nežinau jų > 
tarimų, o ADAD. kuopoj pakė-l 
linu tą klausimą pora sykių.) 
kad užbaigtų darbą, bet per. 
abu sykiu mane išvadino sabo- 
tažniku ir kitais vardais, o ant

• ir galo viena pasakė: ‘Tu nepar-1 
dnvinėjai tikietų lai iš tavęs j 
niekas nei neprašys atgal de- j 
“imtūkų’; kiti jai pritarė.” 

Dabar, galima sakyt kad kai- [ 
rieji 1925 metų laimėjimus ‘už- 
l'Jiigė” nes jau pradėjo 1926 
m. laimėjimus. Arba, kitaip sa
kant, iškolektavo dešimtukus 
iš žmonių apgavingu bildu. 

Todėl apsisaugokim apgavi- 
ku-kairiųjų.

Teisybės Jieškotojas. 
vakarienę F-S. Matysim ką kairieji į 

tai atsakys. O jei bus išlaimėji- 
mas po šitam pareiškimui tai į 
suprasim kas juos privertė at-1 
silygint su publika. - T. -I.

Metropi lltan Opera kompanijos politan vaidinimo 
bagažai jįiu pribuna į Cb-velanda.1 r-conerijos . - - 
Keturi vagonai milžiniškų scene-1 ir siusti į Clevelandą. 
rijų jau via, ir kasdien atgabena
ma daugiau del vėlesniu operų.

Pancdėlį prasideda Mel’-opolitan | ia į ..... ....
operos dešimties dienų vaidinimai i Metropolitan 
miesto auditorijoj. Tarp kitų did 
lių padargų atvožta ir reikmenis <b 
operos “La Gioconda’’, kuri bu:

“La Gioconda” pirmą syki statyta . .
Amerikoj metais, ir buvo padu- surinkt lis pinigus 

1 la Į ?ali per 20 metų. Ją atgaivino 
opera. Nordica, Ho- 
» dainavo svarbiausio-

ahndžio 2S. lai yra atvaiz- 
Morkaus bažnyčios. Vcneci- 

Enzo’s hrigruntIno, “Ilekato”. 
Gioconda” nestatoma tankiai 

kas bus sudeginta antrame akte, 
delei mechaniškų keblumų 
siranda musų auditorijoj, 
lošėjų tarpe. New Yorkt 
conda” vaidinimas buvo 

traukimas praėjusio se: 
Kaip lik nusileido uždanga A

JO:

kuriu m

VIETINĖS ŽINIOS

kvie-; 
ir už

ŠUO

me-

Lošėjai kurie atliks ta opera tai
kyta lead a’sakytų laipsniui koki pa- 

, Homcr ir Caruso, sa- 
Rosą Ponselle, garsioji 

Gordon, ir l.aur.- 
Italas tenoras, ši- 
dainuos "La Gio-

kritikai.
• ..prana*: Jeanne 
Volpi. naujausias 

| met pirmutiniai 
|conda” operoj.

Tikietai visom 
| i-kalno 
Iron ro

degt i- 
girtą 
nepa
sako.

Klapčiukas.

ATIMINĖJA ŽEMES
Litviniškis ir Skrebiškis, Ro

kiškio valsčiaus dvarai, tapo iš- 
parceliouti ir jau žmonės susi- 

trokas. Bet paskutiniu 
iš keleto naujakurių at- 
sklypai. Atėmimo prie- 
yra bedievystė, tikriau 

sakant skaitymas laisvos pa
kraipos laikraščių. Klapčiukas.

NUNUODIJO IR SAVO ŽE
MĖJE PALAIDOJO

1925 m. spalių 14 d. Skirsne
munės miestelio gyventoja M. 
Černiauskiene atvyko į Jurbar
ko policijos nuovadą ir pranešė 

Ikad prieš keturias dienas jos 
vyras Kazys 5 vai. ryto išėjęs 
pas žilvinską atsiimti pasko-

Ji
JOS

. . . 36(1
...100

Barbora Varnelienė ............ 50
Kreipkitės vėl:

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

lintu
i t are

STRAG1 MOTERIS
Kaune sustojo ešelonas 

niu kurie važiave 
Valdininkai nuėjo
ir sake kad ten bus 
esą smaugliu. Vieno 
valdininkams atsakė: 
daugybė smaugliu yra. kurie) 
dar baisesni kaip Brazilijos tik
rieji smaugliai.

Valdininkai užklausė: 
gi čia vra smaugliai? 

I' ' ,Moteriškė parodė pirštu 
valdininkus ir sako: Ogi jus.

Klapčiuku f

Ci EVELANDO LIETUVIAI. 
M’SISAUGOKLM

Aš manau jog ne tik iš ma
nęs vieno išviliojo kelis dešim
tukus musų kairieji, kurie su
sispietę aplink “Aidą” ir Mirtos 
Chorą, bet ir iš daugelio kitu.

1925 m. liepos 4 d. tie kairie
ji pardavinėjo tikietus išlaimč- 
jimui kokios ten “beskutė 
buvo ant tikietų pažymėta jog 
laimėjimas įvyks ta pačią diena. 
Bet jokio laimėjimo nebuvo ir 
niekas tos “beskutčs” nemato.

Taip pat pardavinėjo tikie
tus Mirtos Choro išlaimėjimo; 
ant tikietų buvo pažymėta žie
das. dvi britvos. pypkė ir karo
liai. Tikietus [vitino 
1925 nietų vasaŲ.i. o 
irgi nebuvo.

Bet štai /Lietuvių 
pats kairieji turėjo 
ir per tą vakariene 
jo tikietus del išlaimėjimo kak- 
lakraikščio (naktaizos), ir Mir 
tietės pardavinėdamos tikietus 
sake. • “Bus išlaimėjimaą šian
dien”. (Tai)i pat tikietai geri 
tik vienai dienai). Gi Užku
raitis (to vakaro pirmininkas) 
pasakė: “Laimėjimas bus

per visą 
laimėjimo

tie

pardavinė-

kita

Aš turC-damjs tikietns 
sinejau poros Mirtiečių 
buvo išlfiimėjįmas ADAD. 
pos ir Mirtos Choro, parodyda
mas 1925 metu tikietus, bet iš 
vieno ir iš kito gavau atsaky
mą: “Aš pats nežinau ar buvo

kinu- 
kada 
k ne

Visas Kimčius Dzinidziti atsi
lankys Clevelande -gegužės 10 d. 
Vaidinimai bus Lietuviu salė
je. Atvyks Vanagaitis, Dinei
ka. Dikinis, Pilka (naujas ar
tistas iš Kauno) ir gal dar kiti.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

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

J. J. Stapulions
REAL ESTATE

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių. 
Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei
kalus, kaip tai: padaroma Įgaliaviinai i 

. Lietuvą del Pardavimo. Pirkimo ir Per
vedimo tikiu: Siuntimas pinigų Į Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.
PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU

6820 .Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj 
Telefonas Randolph -158.

***********'***********#>*#***•*#****#*******#»**  *******4

.Į.

A. DURASEVIČIA
I’opieriunja Kambairus naujau
sios mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras, 
SHtaimo plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimu kreipkitės an
trašu: (36)

1386 EAST 65TH STREET

Ruffles ir
“Charleston© 
šokis.
Šok ir strepsėk ir galvą kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikto yra apgailėtina, kuo
met žmogHS apsileidžia pleiska
nom.

Pleiskanų mirtinas priešas tuo
jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešiintj dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

stytis kitataučių mokykloms, 
net joms padėti.

Uždarymo priežastį valdžia 
nurodo stoką tinkamų su pilno
mis kvalifikacijomis mokytojų,

kų mokyklų' švenčio-' lionč

Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

žinia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitu žemu, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per- 
laiškus i muso Laivakorčių Ofisą, o 
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 į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės j

GBO. KAUPAS 4 CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo.
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

100 litu, ir negrįžęs 
Žilvinską nužudžius

Kiti Skirsnemunės gy
ventojai spėjo kad česnauskį 
galėjus nužudyti jo žmona, nes 
jiedu gyveno nesutikime.

Tardant ją ir jos vaikus (če- 
snauskio posūnius) Antaną 18 

įmetu ir Ona 17 m., jie neprisi
pažino kalti esą ir tvirtino kad 

žmo- i'-1 Palėvis tikrai išvykęs. Po-)Į 
i Brazilija slnlls v’sa^ nebuvęs prie meti

su prakalba'nos ir gyvenęs pas svetimus, 
bloga, nesi Atvvkl,s Jurbarko policijai į 
moteriškė !namus’ !tariemieii irgi vienaip 
Ogi ir čia"savo Parodymuose laikėsi.

Tačiau sumanus ir e.nergin- 
. - gas policijos viršininkas pasi

ryžo nenalikti dalvko neišaiš- I
Kokie, s,n'a^° *š vietinių

| ventojų sau pagalbininką, 
iriam pavedė Įtartus sekti. 
I pagelbininkas įgijo Česnauskie
nės pasitikėjimą ir kovo 20 <1. 
jam pavyko sužinoti kad čes- 

Įnauskis vra pakastas jos pačios 
įžemėje.
i Policijos parėdymu, kovo 21 
id. česnauskio lavonas buvo įs
ikastas ir palaidotas Skirsne- 
1 iminės kapinėse. Česnauskienė 
Iir jos vaikai areštuoti. Motę- 
į ris neprisipažįsta prie nužudy- 
jmo, sako kad vyras pats naktį 
'nusinuodijo, 
■pakasus jį i 
ma kad ją

“Dirva” talpina daug 
nu — mylimiausių jūsų 
nelių. Kodėl neužrašyti 
ž.jstaniiems ir giminėms 
v oje? Visiems patiks.

liaudies dai- 
zinomų dai- 
ją savo pa- Sumažink

Savo
i

t NEDĖLDIENIO
EKSKURSUOS

ant i
iJ\|l C KEPATE pOAD

Prariedant Nedėlioj, Gegužės :! 
ir nuo to kas Nedčldienis per vi
są Vasarą Žema Kaina Ekskursi
ją Tikietai narsiduos į vasarines 
vietas i Ft. Wavne ir Daugelį Ki
tu Pliektų į Vakarus nuo Cleve- 
lando. g

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

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

Lenkai Vilniaus Krašte Uždare 
36 Lietuviu Mokyklas j

I Vilnius. — Švenčionių "Ry
to” švietimo draugijos valdyba!

1 , ’ .užprotestavo kad siu metu va
sario 28 d. ir kovo 8 d. Lenkui 

I valdžia uždarė 36 Lietuviu “Ry! 
j to” laikomas mokyklas Šven
čionių apskrityje.

Apie 1.500 mokiniu nustojo, 
mokslo prigimta suprantama 
savo kalba, kuri yra garantuo
ta Versalio traktato apie ma
žumu teises. Ten Lenku val
džia pasiketino leist laisvai vy-1 VpS kaime.

nes, 55 metu amžiaus, lavonas.
Mirties priežastis nežinoma.

Kaminskienė dar vakare bu
vo sveika ir jokia liga nesirgo 
Vedant kvotimą prieita kad ve- 

gyvendama drauge su

IRGI
Vilkijos

$1 iki $25.

gy- 
ku-

I Savaitinės Ekskursijos i

I
i Green Springs, Bellevue, t 

Fostoria ir Mortimer.
Visi trukiai stoja ant Euclid Ave. S 
(E. 120 St.); Broadway; West 25 *

* ir Rocky River Stotyse.
$ CITY TICKET OFFIC E 

902 Chester Avenin 
Phone Cherry 2000

Valet
) AutirStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

, o ji antrą naktį 
savo žemėje, bijoda- 
nejtartu.

NUNUODIJO?
Valsčiuje, Padaugu- 
rasta P. Kaminskie-

Superior Home Supply Co
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių t:k kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, toriclkas 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 naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima išskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior Avenue
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiimimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiĮ;

Prospect 2420 Centrai 1748 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į
Generališki perkrai^stytojai, vinduotojai ir ataty- = 
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p*- = 

kuojam, išleidžiam ir aukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OM*. =

HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukinių.

1197 E. 79th St. Cleveland
"Studija su dviem parodos langais”

Telefonas Randolph 5297 -----

Kaip Turtai 
Auga

i lJR TA I išauga paverčiant 
r ineigas j taupymus, kurie 

nuo savęs vėl uždirba daugiau 
i n eigų.,

1 tirto budavotojas 
džia savo ineigų nuo invest- 
mentų. Jis taupo.

Vieras planas turėti taupymų 
sąskaitą j kurią sudedat visus 
dividendus, kuponus, nuošim
ti, rendą ir tam panašiai, ką 
liktai gaunat.

The Society for savings pa
gelbės jums sudėti turtą.

Incorporated 1349

(Societg fcr
la the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dek taupymus i taupymų banką

■.'.■.■.■.■.W.'.W.hW/.W.’.’.'.'.V.W.'.W/./.'.T.h'.W.W.’.W.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikit# p«« tikrą Specialiitą, • m ■ 

prie kokių aeiilavintų daktarų. Tik- J 
rai Speciallstae arba prąfeaoriua m- > 
liklausinėe kokia liga aergi ir kur ■ 
■kauda. Jisai pats tų juma pasakyt, , 
po išegratninavimo. Daugyba dakta- ■ 
rų uitai negalėjo jua pagydyt kad }ia I 
neturėj'o užtektinai apaipažinimo ir pa- ■ 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros liifos. ; 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- ■ 

j Spindulių Roentgeno ir pilnas Baku*- ; 
riologižkas egzaminavimas kraujo abi- Į 
dengs man tikrą juaij ligos priežastį ■ 
ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, juma J 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir . 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuaiiu ; 

_ nervus ir kenčiate nuo uinuodijuase Į 
kraujo, turite Ubartus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tai- ■ 
adas užsisenėjusiaa kojose — negaiiiukit ilgiau laiko ir neaik.a- B 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o až po ištyrinėjimo tikrai pa- ■ 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neiigydoma. ir tą padarysiu sąxini>- J 

. gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi-_ 
sients. !L

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
104IC Euelid Ar. Kampas E. 1051h St. Clerdandl 

ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 4.
Oflee valandos: Nuo 10 ryto ild 4 — nuo S Bri t vakiaaa 

NadUdiaaiaia sm U kl 1.
//.V//.Y/AVAWČA,AW.WČ.W.W/.WA'.W.,A\VAV,
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Olga Pozeliene
Sopranas, specialiai užkviesta iš CHICAGOS.

Pasižymėjus Rusijoje dainininkė: dainuos Lietu
viškai. Rusiškai ir Angliškai klasiškas 

ir populiariškas dainas.

Jule Baltriikuoniute
Sopranas, populiariška vietos dainininkė, dainuos 

parinktas liaudies ir kt. dainas.

X Ribokas
Tenoras, pažymiausias iš Cleveiando vyrų tenorų.

ALDONA JANKAUSKAITĖ _____ - - Pianistė
BIRUTĖ VAITKEVIČIŪTE _________ Pianistė
ANTANAS ZDANIS . dainininkas-basas
J. VAITKEVIČIUS ____ _ . Smuikininkas

JULĖ B\LTI!UKONIUTĖ

Kviečiame visus AKRONO, YOUNGSTOWNO. COLLINWOODO, LORAINO, ALLIANCE, HUDSONO ir . 
kitų aplinkinių miestų ir kolonijų Lietuvius ir “Dirvos” draugus atsilankyti ir turėti linksmiausią šio PAVA- 5 
SARIO VAKARĄ, prie puikiausių dainų, gražiausių išpildytų, gražios muzikos, ir tt. ir tt. ’ ;

J. BI BOK AS

ĮŽANGA VISIEMS PRIEINAMA — 50c., 75c. ir $1.00. Vaikams 15c. Tikietai iškalno caunami “DIRVOJ”.

Lietuvių Svetainėje.5'

6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio

“keistutis ir Birutė”
Tai yra gražus vaizdas be žodžių, perstato Keistučio susitikimą Birutės ir paėmi
mą jos sau už moterį. Laike vaidinimo, iš tolumos gir disi fantastiški dainų aidai.

Suvaidins sekančios ypatus
Keistutis ...............................  V. P. Banionis
Birutė ............................................... Ona Karpavičictfū
Krivė ...............................................................  A. Zdanis
Vaidilutės ....... L. Banionienė, Elena Baltrukoiiiutė
Kareivis, Keistučio palydovas ....................................

VAIZDAS Iš “KEISTUTIS 1I> B1KUTĖ KJKę darė A. .1. Naunėikas, Chn. O.
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Kas Girdei Clevelande-Apieiinkese jį SPORTAS
POŽĖLA I YIMĖ.IO RISTY-

6820 Superior Ave Atdara vakarais. Pereitą suimta Lietuviu salėj

Visi Rengiasi Pamatyt [ OI GA POŽĖLIENĖ. 
ir Paklausyt Požėlie- 

nes Dainų

T’ 1 o 1 1—1 t 4 74. iii 1 Pereita subata Lietuviu salėj lei. Randolph 1476 jįjį atsilanktt Hek pilblikos kink dai’.
~ _ , ta salė nebuvo mačius. Apie

‘■■x pora šimtu žmonių dar negavo

ristiko dovana, auksinis meda
lis nuo vietos sporto mylėtoju 
už jo vikrumą visose imtynėse.

Chris Jordan ėmėsi su Airiu 
Miko Brady, kuri paguldė pir
mu kartu i 21 minutą, antru i 
9 min. |

šiose imtynėse buvo atsilan
kęs didelis buris Akronieėiu.

Akrono Naujienos
Iš SLA. I9S-TOS KUOPOS | lionės lėšas. Bot nubalsuota 

tik $50 kelionės lėšoms.
Pradėjus perstatyti kandida- 

P.et pa
is atsi-

Karolis Požėla jau kelias 
imtynes turėjo Clevelande,, 
ir vis publika skaitlingai at
silankė, ir pamilo ji jauni ir 
seni, vyrai ir moteris

Bet ėjo visokiu kalbu —J 
ar Požėla vedęs ai- “singe-Į 
lis”, ir niekas negalėjo nu-' 
spėti, kožn.as turėjo savo 
nuomonę, ir kožnas sakė ki 
tai)).

Šią žiemą pasklido gan-! 
da.i kad atvažiuos i Cleve-i

Karolio Požėlos moteris 1 
kuri dainuos "Dirvos” , 
koncerte šioje Sukatoje!

’gailaudami kad pasivėlino.

Požėlos “sesuo” dai
li’ paplito paskalai

Lindą 
nuoti. 
kožno kitoniški’ ar ji ištik- 
ro yra Požėlos sesuo, ar 
“šonkaulis”. Kurie spėjo 
kad O. Požėla yra jo mote
ris tie laimėjo, nes pasisekė 
sužinot kati Požėla yra ve-
dęs su ffat'sia Ruse claini- i 
ninke. kuri dainuodavo te
atruose, bet bolševizmo lai
kais viskam suirus, pasi ' 
traukė ir atvažiavo Ameri
kon su Požėla.

Chicagoj ji dainuoja Ru
su. koncertuose ir Arneriko- Į 
niškuose teatruose. Davi-I Huron road, pačioj beveik gv- 
mui Clevelando publikai ko' viau,sioii ^iPsto.kur ,eat.-1 _ iru lankytojai tūkstančiais vai-
naujo. “Dirva surengė di-! kščiojo, plėšikas inėjo cigaru 
deli koncertą ant šios suba- i krautuvėn ii- radęs pardavėją 
, ’ . v. 1 viena, prisakė jam gulti ant že-tos ir užkvietė gerb. Poze-!.1ld[!; h! ])als rengėsi i;siimii iš 
lienę dainuoti. į stalčių pinigus.

Olga Požėlienė atvyko i 
Clevelandą j “ 
ir bus Cleve'ande apie sa-Kčs 
vaite laiko. ' įįli

“Dirvos” koncertas atsi- L-as .........
bus šios subatos vakare, ha- ; helis suvius i plėšiką, ku- 
, ... ,,, . o A ■ ris irgi ėmė šaudyti atgal. Ple-
IttadziO (L, UU0 ■ v.. Lie- ;įkl|j suvaryta penkios kulkos Į 
tuvių, salėje. j krutinę paeiliui, o detektivas

Tikietus iškalno galima 1 ko.i!'-. & | Gatvėj stovintis policistas iš
gauti “Dirvoje . Kairia 50c,; girdęs šaudymą tuoj leidosi į 
75c. ir keletas tikietu po $1.1 krautuve, ir plėšikas ji pamatęs 

,7. .,r,. ,, . ‘................nėr duris ineinant, jau gulėda
\ ĮSUS D11VOS 11 I OZelll 11a< anĮ žemes mirtinai sužeis 

draugus kviečiame atsilan-| tas, peršovė per kaklą, nuo ko
Šiame koncerte dalv- 9(,.li(’istas mirė. Banditas irgi 

Inure. Krautuves pardavėjas, 
kada prasidėjo šaudymas, ga

DAINUOS “DIRVOS'’
KONCERTE SUBATOJ

A. Zdanis

IR NUŽUDĖ

OZ.G/7 PO6ELLO

yrai užėjo pas 
archcsę, 28 m. 

išviliojo jį eiti su 
jais pasivaikščioti. Už trijų mi
nui u po išėjimo iš namu jo mo-

IŠVILIOJO
Ant Orange 

mi nepažįstami 
Italą Guiseppe 
amžiaus, ir

NUŠAUTA PLĖŠIKAS IR PO-

Antradienio vakare. apie 10 
ant kampo Euclid avė. ir

Bet toj krautuvėj buvo pa
statyta detektivas, kadangi dvi 

petnycios i’ytejkjtos tos kompanijos krautu- 
1 trumpu laiku buvo pana-

Išiai apiplėštos, ir .tikėtasi plėši- 
! ko atsilankant šioje. Detekti- 

tuoj iššokęs priešakiu pa-

kyti.
vans dar ir -pažymesni vie
tos dainininku i-dainininkės, 
Julė Baltrukoniutė. J. Ribo 
kas, A. Zdanis, pianistės

Policisto gyvastis galėjo būti 
nepaliesta 
jes

jeigu jis butu žino- 
kaiT-e dalykis. Detcktivą

Aldona Jankauskaitė, Biru- pamatydami krautuvėje laukti 
tė Vaitkevičiūtė ir siniiiki-jaĮ1ijaki'nįams 
ninkas J. Vaitkevičius.

Šalip dainų ir muzikos i 
bus dar gražus vaidinimas dėti savo 
be žodžiu, perstatvmas Bi-1 ulbėdamas, 
rutės susitikimo su Keistu
čiu šventame miške. 1 \
Keistutis paėmė sau už mo-į 
tori.

viršininkai nepranešė 
; policistams apie 

tai, nes norėjo dalyką užlaikyti 
visiškoj slaptybėj. Ant nežinių 
bėgdamas, policistas turėjo pa- 

gyvastį nieko nepa- 
, nes jau plėšikas 

„ . . (buvo peršautas.
Policisto vardas yra William 

kur ja Bcrgmaų, plėšiko Elighter.

I VAIČKUS DRAMOS TEAT-

DAUGIAU VIETINIU
TELPA ANT 6-1’0 PUSI

ŽINIŲ

PER

Mat. tai buvo K. Požėlos ris- ^POŽĖLA UŽKVIESTAS IMTIS 
t ynės 

'iioito.
šli Saržentu Levitt iš De-

Požėla šį syki sutiko 
ilsią sau priešą, užtai su i

WARREN, O.
šioj pelnyčio], balandžio 2" 

, rengiama imtynės Warrene,J' . «l Cl | ' ■ .K • < U I .'III
juo ir ėmėsi ilgiausia, nes tik ”■, ...
praėjus apie 15 mitintoms laiko RC*nh Clevelando. kur uzkvies- 

ka([ tas ir Karolis Požėla.■ publika pradėjo patčmyt 
Požėla labai gudravoja su tokiu 

j milžinu: Požėla matvt davė jam 
geiokai nuvargt, nes Saržentas

Gal prie šios progos Požėla 
atsilankys Glovelande “Dirvos” 

|koncertan suhatoj. kur dainuos 
, jn moteris. Ohra Požėlienė, jei- 

kaila jam pradėjo pritruki kva-|^u -,am n_e>re,-(S
po. Požėla panaudojo visas sa-|?von PacKl ^okti. 1 ozela ir 
vo spėkas ir gudrumus ir Sar !>< (Jevelando pereda subatos 
žentu trenkdamas kelis svkiusI»al3i. P° ‘mLvnių išvažiavo nes nedelioj buvo imtynes Garv, 

Ind. Sprts.per galvą pat iesė ant mat rašo 
praėjus 51 minutai laiko.

Publikoj apsireiškė nnapsa-

antro jų susikibimo.
IMTYNĖS MIESTO AUDITO

RIJOJ
Pereitą penktadienį buvo im-

Saržentas griebė Požėla ir iron- tynės miesto auditorijoj, kurias 
į surengė Charley Marotta. ’ 

Dalyvavo svarbiausioj poroj 
Bet 'John Pesek ir Joe Zigmund. Pe- 

ir sek savo priešą paguldė du sy-

ke i žemę, norėdamas iš net) ■ 
čiu paguldyti kad galėtu L 
kartu turėti progą laimeli, 
akimirkoj Požėla išsisukt 
taip prispaudė jį prie nuitraso ‘ kiu be vargo, 
kad išrodė jog- kils muštynės, j 
Ret’ery pranešė kad Požėla lai-Jaus Zbvszko su jaunu Vokiečiu 
rnčjo ir antru kartu, ir fuo

Kaip visur taip ii’ pas mus 
Susivienijimo kuopoj bolševikai 
deda didžiausias pastangas sa
vo naudai. Pereitam SLA. 198 
kuopos susirinkime buvo ren
kama delegatai važiuoti i SLA. 
seimą. Buvo pasipylė visokių 11 
sumanymų: siusti delegatą ii' “ 
ne, ir liko nutarta siųsti.

Tuojau vienas senas Mask
vietis pašoko ir ineša kad dele
gatui užtenka apmokėti $50 už 
kelionę į seimą. Kaip vėliau 
teko sužinoti, jų buvo sugalvo
ta senai siūlyt tik $50, kad nie
kas kiti nesutiktų už tiek va
žiuoti. ir jų bus laimėta, nes 
jų delegatas apsiims už tuos 
pinigus keliauti Į seimą. Bet 
nabagas buvo susarmatytas — 
jam tuoj pradėta užmetinėti: 
kibą pats mislini važiuoti kad 
taip siūlai. Jis susimaišė, pra
dėjo aiškintis, girdi, aš nenoriu.

Kiek padiskusavus pasidarė 
dar daugiau sumanymų; mokė
ti $50, antras dar mokėt po 

už diena; trečias, kad mokėt 
delegatui po $5 už dieną ir ke-

tus niekas neapsiinia.
- sitaike vienas Maskvi 
j liepė užkimusiu balsu kad jis 

sutinka kandidatuoti. Apsiėmė
Taigi rei-

kčjo balsuoti. ■ Bepartivis gau
na du balsu daugiau. Tiek bu
vo juoko kada bolševikelio mo
teris pradėjo sakyt: Tu negali 
važiuot už tiek mažai toki toli
ma kelią. Tas sako: Važiuos 
iš Chicagos ‘šdraugai” automo
biliu ir mane pavėžės.

T’olšei ikėlis gal mistiną jie 
nuvažiavę į New Yorką paims 

lir SLA. centrą ii- tuo pačiu au
tomobiliu įrauks tiesiog j Mas
kvą, km- nereikia darbo dirbti, 
nei mėsos kepti, nei plaukų kir
pti. nei barzdos skusti. Bet pri
siminkit kad Chicaga nuo New 
Yorko toli, o Maskva dar toliau.

E:nis.

Antroj poroj Stanis-

radio, 
20 d. 

iš sto

Pereitą ketvergi! mažas bure- 
lis Clevelandiečiu dailos mylė
toju gavo progos pasigerėti ar-j 
tistišku vaidinimu Lietuviškos 
dramos,, kas yra visai retenybė 
Lietuviu salėje, 
dramos artistai, 
Tendžiulytė, M.

Mat. atsilankė ! 
J. Vaičkus, P.

....... ... Dunduliene ir' 
du kiti vaidintojai iš Chicago*. 
is statė scenoje dramą “Atn-

tą negyva. Jo rankoj rasta 
lenktas peilis, 1< 
dar norėjo ginti:
pasitaikė ten būti pasakojo po
licijai kaip vienas 
jo šaudyti ir pa 
bėgė. U/p' Mikai 

Moteris i u vvi"
sako negalėtų iu , ___ _____

Policija spėka .>;:<! Aiudymas 
buvo už tą moterį, kurios se
nesni draugai atsikeršijo vyrui 
už paėmimą jos, pasamdydami 
žudeikas ji nušauti.

Vaikai kurie

vyras pradė- 
skui visi pa- 
nesusekta.
’ nepažįsta ir 
patinti dabar.

J. .1. Kvederas ir V. A. An
derson atidarė valgykla 6510 
Superior avė.

Pereit o j

Są jungos 
vakarą, 
dus. nes 
bu. Prie

keliavo sau nusiminęs.
Saržentas sveria 21:’, 

arba 33 svarus daugiau 
žėlą, i)- visiems rodės I 
žėla tuiės pralaimėt.

Po te išėjo scenoj prieš pttb- j 
likti tūlas ristikas Lenkas Pri 
hodolski ir pranešė publikai kad Į

im- Niek I.utz.e. Pirmu kartu lai 
iš-)mėjo Zbvszko i 35 minutas, bet 

antru kartu laimėjo Lutze pa
svarus, guldydamas senį į 8 minutas. 

i už Po-!Trečiu kartu išėjo lygiomis, nes 
kad Po- I pasibaigė laikas.

Išguldymas Šv. Rašto
Pranašas Izajcšius: 26-9: Kada 

žmonija prade* mokintis teisybės? 
Nedėlioj, 5 vai. po pietų, 
7017 Superior Avenue 

Kalbės F. J. Diglis.

PARDAVIMAI

SVRPAL1US NUGALĖJO 
KOMARĄ

.. - . . i Chicago) pereitą savaitę įvy-
jis.saukia 1 oželą rištts kada tik ko imtynės Sarpaliaus su Ko- 

. .. - -1................ ' ..... įmani. Pirma susikirtimą po 27 
minntii laimėjo Komaras* An
trame, Sarpalius į keletą minu- 
tų Komarą paguldė. Trečiame 
susikibime Komarui buvo ries- 

ir todėl jis pradėjo muštis.

Požėla sutiks atvažiuot j Cleve- 
laną. Bet Požėla apžiurėjo po
ną ir pasakė visai publikai “Aš 
sutiksiu ristis jeigu prieš ma
ne išeis du tokie, o su vienu nė
ra ko terliotis.” Publika širdin
gai nusijuokė, o 1 .enkas susi- j,yf ne„<ilajkymą tvarkos rei'ery 
nervavo ir nuėjo sau. ■ sulaikė imtynes ir paskelbė K.

Tą Lenką menuo laiko atgal lSarpa]i laimėtojų.
miesto auditorijoj Jordan pari-1 Tose - imtynėse ritosi kitos 
to į 9 minutas. Paliksim tą!į,.js p0r0S

...'......  "”i .... ” 1 ‘ p0 imtynių, buvo daug iššau- 
. Šimkus šaukė Požėlą su 

juo ristis. Dzūkas Bancevičius 
šaukė Zancvičiu. —N.

NAMAI LABAI ŽEMA KAINA
2 šeimynų namas po 5 kambarius, 

2 garadžiai. Ant E. Ill St. prie Su
perior. Labai geras namas.

9 kambarių namas, 3 
ant 124 St., prie St. Clair, 
už $8,700.

2 krautuves. 2 šeimynų kambariai 
ir 3 garadžiai, ant E 79 st. prie St. 
Glair. Pigiai, $13,500.
Taipgi turiu k'tn Uhn; <rorn pirkiniu 

J. J. STAPULTONS
6820 Superior Ave. Rand. 458,

pradžiai, 
Dovanai

DZIMDZI-DRIMDZI NORI 
APLANKYT MUS

Pragarsėję Lietuvos artistai 
juokdariai Dzlmdziai nori ap
lankyt ir Akroną, ii- mums pa
skirta diena gegužės 9, nedė- 
lioj po pietų. Jeigu bus galima 
surengi ant tos dienos jiems 
'balius’ tai turėsim ko dar savo 
gyvenime nematėm. Viet.

Į *+++4-4.4J-4-++*++«4.>4-4-4-t-+4-*

H o ROSEDALE ©t
Dry Cleaning Go.-;

---- ■ Rand. 7906 X
C. F. PETRAITIS, Prop. *
6702 Superior Ave., j

PARSIDUODA FORNIČIAI
4 kambariu, renda iki gegužės 2 

d užmokėta. Galit paimti renduot 
>r musų kambarius. Kreipkitės — 
1-1216 Thames Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

J. G. POLTERIS
1131 EAST 77TH STREET

Lietuvis, MaEavoja, Popieriuoja 
ir Rėdo Namus. Darbas Pirmos 

K lesos,
Atsikreipkit arba parašykit at
virutę. Apskaitliavimai sutei

kiama pilnai.

. GROSERNĖ IR MĖSINYČIA 
parsiduoda Lietuviui; biznis eina ge
rai, Lietu vili apgyventa; yra lysas 
:-.nt krautuvės. Kaina prieinama. 
Kreipkitės 1371 E. 65th St.prasidės imtynes, ir paduosim kįmu 

Krunkaičių i “piičiupinėt’’.
Krunkaitis turėjo čampioną 1
Vietinis Lietuvių čampionas

Jonas Krunkait is \detoj milži- Į 
■ėjo sa'u smarku jauną |

nedčiicj Lietuviu sa-
Moteri.i 
turėjo 
nuobo- no

prakal- jristiką, Viktorą Tansky, Lenką, j
.is “Pa-'visu Clevelando high school mo-1 

kyklų čampioną. Jiem buvo!

26-ta kuopa 
Vakaras buvo 
buvo perdaug

A. M. PRAŠKEVIČIUS IšVA-

GROSERNĖ IR MĖSINYČ1A 
parsiduoda, Lietuvių kaimynystėj, 
gerai išdirbtas biznis. Tinkama vie
ta Lietuviui uždirbt pinigų. Krep- 
kitės 1199 Addison, Įtampas Hecker 
avė. Frank Lech (18)

vogtas Kūdikis’’ ir dainuota.
Musu dainininkėms kai pra

dėjo nešti bukietus tai publika 
tik stebėjosi nes nebuvo už ką 
tuos bukietus dovanoti. š.

BUTĖNAS DAINUO! \ 
RADIO

Kurie Lietuviai turi 
galėjo girdėti balandžio 
Joną Butėną dainuojant
ties WGBS New Yorke, po 8 v. 
vakare. Tikima kad jis bus 
pakviestas daimioti ir Clove- 
landė.

Butėnas atvyksta į Clevęlan- 
d;i balandžio 30 d. iš Detroito, 
kur koncertuos balandžio 29 d.

Butėnas po šugryžimo iš Ita
lijos pasekmingai koncertavo 
New Britaine balandžio 18 d., 
balandžio 19 d. dainavo per ra
dio; balandžio 20 d. dainavo 
New Yorke per radio. Balan
džio 22 d. įdainavo nauju re
kordų Victor kompanijai. Ba
landžio 23 d. padainuoja Į re
kordus Columbia kompanijai. 
Balandžio 25 d. dainuos Opere
tes Choro koncerte Brooklyne, 
balandžio 27 koncertuos Pitts- 
bųrge. paskui vyks Į Detroitą, 
o iš ten į Clevelandą. '..... ..... ,. . ......... . _____

Clevelando Butėnas duos pas- išnaujo. Jie buvo nuteisti kalė-; 
kutini savo koncertą, todėl Cle- 
velandiečiai prisiminkit gegu-. 
žės 1 dieną ir atsilankykit.

Žiūrėtojai veikalu buvo labai 
patenkinti ii- gėrėjosi gražiu ir 
aritistišku lošimu. Artistams 
gelbėjo ir viena vietinė, gabi 
lošėja S. Čirkeliutė.

Tas veikalas buvo skiria vai
dinti seredos vakare, bet delei 
labai blogo oro visai mažai kas 
atsilankė. Atidėta sekančiam 
vakarui, bet buvo irgi tas pats, 
kadangi nebuvo kaip išgarsinti.1

Iš Cleveland© ta trupė iške
liavo Akronan, paskui Youngs- 
tovrann ir Pittsburgan. B.

I Clevelando “bernelių” eilė su-
- , I mažėja dar vienu, nes visiems

paskirta puse valandos laiko, [fižjnomas Sandarietis veikėjas A. 
Krunkajtt čampionas nepaguldė prašl<evičius pereitą penkta- 
nurs (.ejo yi.ras pastangas. ;dienj iškeliavo tolimą kelią pa- 
_ Krunkaictut buvo__suteiktak[j(k)t Pav0 jaunystę....

i Kada ji* sugryš į Cleveland.-! 
i jau Ims ne vienas — parsiveš 
sau žmonelę iš Kingston, Pa.

Praškevičiaus vestuves alsi- 
!bus balandžio 28 d. sų p-)e S. 
Macevičiūte, plačiai žinoma vei- 
įkėja Wilkes Barre apielinkėj. 
; Vestuvių iškilmė bus jos tėvų 
I namuose, 67 Russell st., Ed 
I wardsville-Kingston, Pa. Jiedu 
i neužilgo parkeliaus į Clevelan- 
; da.
i Linkėtina jaunavedžiams ge
riausio gyvenimo.

1 Reikalinga pora kambarių neįreng
tų; privalė būti elektra ir maudy

me, del pavienio vyro; apiclinkėje 
Wade Park gatvekario. Žmonės pri- 

jvalo būti pakantus ir dori Ine fana
tikai). Malonės pranešti ‘prieš pa
baigų balandžio šiai ypatai:
.1. J. ŽILIS ’ (17)

812?. Wade Park avenue, s

ANT RENDOS KAMBARIS 
del vieno arba dviejų vyrų Lietuviš
koj šeimynoj. 6815 Zoeter Avė.

CHALIAPINAS
Dainuoja

DON QUOXOTE
Massenefo Garsioj Operoj

Utarninke, Geg. 3
Devintame Perstatyme 

Trečioje Metinėje 
Pavasarinėje Iškilmėje

Metropolitan Opera 
Company iš New Yorko

Giulio Gatti Casazza, Gen. Mgr. 
Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr.

PUBLIC AUDITORIUM

Emocijos nepažįsta tautiškumo,— 
vra tik skirtumas išreiškimo arba 
prislogime jų. Tautos romantiškų 
šalių — Italai, Ispanai, Francuzai — 
yra aukštų emocijų, ir išsirciškia 
Kuosai Šiaurės šalių žmonės slegia

P XSK1ND A (savo emocijas, bet jos banguoja po
1 '' * A -paviršiu ir kartais išsiveržia i viršų.
Apeliacijų teismas nuspren. Į. šaljes žemės sudėtis turi daug su 

dė kad Sol Peskind, Municipal I < T- kuome! s.allhJ. , , . u • • smarkus-ziaurus, tokie yra ir zmo-
barko vadovas,>r ir pageloinin-|nūs. kuomet žemė nurėdyat gėlėmis 
'kas Karj) turi būti portardyti ir aboĮnai paviršutine grože, taip ir 
isnaujo. Jie buvo nuteisti kale- žmones tą atvaizduoja Opera yra
jiman, bet iu gvnėiai radoi,ffcVau®ias.. veidrodis Kokį pasauks 
priekabę prieš tą nuosprendį ir |k±in^Sdlnin,ul zmogaus 
bando išgelbėti nuo bausmės. I Natūraliai todėl Italija ir yra pa-

žymiausia operų daugumu; jos žmo
nes yra jausmingi, o juk kompozito
riai yni tiktai tie patįs žmonės kurie 
išreiškia 
formoje, 
operomis 
nemirtinu
sc yra daugiau intelektualių emoci
jų negu perstato romantiški rašy
tojai.

Gal but lodei Italų opera pasilieka 
populiariškiausia kad ji romantiška, 
ir Metropolitan šį atsilankjnrtą Cle- 
volando turės repertuarą daugiausia 
iš Itališkų operų. Jos prasidės ba
landžio 26 d. ir tęsis iki gegužės 5 
d.. Tikieti iškalno gaunama pas 
Dreher’s, 1226 .Huron road.

tų gyvenimą aiškesnėje 
Vokiečiai taipgi gausus 

ir žymia muzika, su savo 
Wagneriu, bet ju darbuo-

Tikietai parsiduoda <visiems Per
statymams Metropolitan pas

DREHERS, 1226 HURON RD. 
Kainos 81. $2, $3, $1, $5, $6 ir $7

(Taksų nebus)
Metropolitan repėrtuaras Clcve- 
landui šįmet yra: Bal. 26, dvigu
bas vaidinimas, La Cena ~ 
Bcffe ir Pagliacci; Bal. 27, Boris 
Godunoff: Bal. 28, La Gioconda; 
Bal. 29, Romeo et Juliet: Bal. 30, 
Samson et Delila; Geg. I, popietų 
Ducia di LammermoOr; vakare, 
dubcltavas, La Boheme ir Cąva- 
leria Rusticana; Geg. 3. Rigolcc- 
to; Geg. 4, Don Quixote; Geg. 5, 
Aida. - -

Delio

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, pu 4 kamb., su dviem 
(mietais ir viena maudyne. Anglių 
ir gazo furnasas; skiepas po visu; 
skalbynes, vienas garažius. Kaina 
greitam pirkimui $8,700. Reikia su
mokėti $2,800. Kreipkitės 1219 E. 
83rd St. užpakalyj, žemai. (18)

PARSIDUODA
LIGI F 111 St., arti Superior avė., 
20 metų Įgyventas pieno biznis su 
modernišku 8 kambarių namu; trįs 
garadžiai. Garantuojama $1GO gryno 
pelno savaitėj. Smulkmenų klauskit 
Zimerman, 12900 Buckeye rd. >19)

PARSIDUODA
suivykla ir daug 

moteriško tavoro ir šiam 
Galima pirkti už $550. —

moteriškų drapanų
gražaus
audimų.
Randasi 8104 Wade Park avė.

PARSIDUODA
812,000—2 šeini. 12 kambnrių na

mas, moderniškas; lotas 41x200 pė
dų; arti Euclid Beach ir Lake Shore 
Blvd.

7 kambarių pavienis su nuse -ikro 
žemės, arti St. Clair ir Collinwood 
karų linijos. 36,500 
jimas įšsykio.

8 kamb. 2 šeini, 
dzin-*, $8.300: grvsta 
keta už grindimų.

Kreipkitės B. .1. HRIBAR
954 E. 144 St. Eddy 2812 R.

Mažas įmokė-

namas ir gara- 
gatvė ir išmo-

PARSIDUODA
ant 1400 Denison avė. kampine sal
dainių, cigarų ir mokyklų reikmenų 
kiautuve, tarpe dviejų mokyklų; nė
ra kompeticijos Gražus kambariai 
prie krautuves gyvenimui. Nori mai- 
nyt ant namo.

Aš turiu mėsinyčias ir kitokius 
biznius mainymui. Matykit: Zi- 
merman, 12900 Buckeye Road, Pho
ne Broadway 0660. (17)

PARSIDUODA NAUJAS NAMAS 
geroj vietoj, su visais įtaisymais, 
gatvė grysta, netoli karo, 13728 Ea 
glesmere avė. Pardavimo priežastis 
savininkas apleidžia šį miestų. Ma
žai reikia įnešti. . (17)

ti
i 8

Grosernč ir Delikatesų Krautuvė 
parsiduoda pigiai, delei savininko, 

nesveikatos; aš eku priverstas par-1 
duoti. Arti* prie mokyklos ir bažny-1 
ėjos. Daro gerų biznį, steigta trįsi 
metai. Savininkas 1204 Norwood rd. I

Frank Belaj
D R A P A N U 
KRAUTUVĖ

6205 St Clair Ave

VAIKU SIUTAI 
$15
,$12
$10

vertes
vertes
vertės

$12.00
$ 9.60
S 8.00

Šie visi siutą! yra su 
2 porom kelinių.

Patogi vieta Lietuviams 
atsivesti savo vaikus ir 
apipirkti reikalingu mo
kyklai drapanų. (19).

n H

Parsiduoda ant 2391 W. 11 Street, į 
kampas Knilivorth avė., cigarų, : 

saldainių ir mokyklos reikmenų što- : 
ras, $490 savaitinių ineigų, pražys : 
8 kambariai greta, tarp 4 didelių : 
mokyklų. Matykit Zimerman, 12900 ■ 
Buckeye Rd. (18) :
Parsiduoda ant 11850 Lorain, avenue, 
kampinė cigarų, saldainių ir moky
klos reikmenų krautuvė; geras biz
nis; garantuoju $400 savaitinių in- 
eigų. Taipgi geležinių daiktų, dažų 
ir virtuvės indų krautuvė su gra
žinis kambariais greta. Parsiduos 
arba gali mainyt ant namo. Telefo-

■ nuokit Broadway 1490 arba matykit j 
jagentry-Zimcrrnan, — 12900 Buckeyė :
. road. (18) L

Geriausias Į 
Skutimas

kasiden jeigu į 
turit nupusty- i 
tas gel ežtes. i 
Bet tik vienas Į 
skustuvas — Į 
Valet Auto į 
Strop Skustu- i X 
vas—pusto sa- i 
vo geležtes.

$1 iki $25.

Valet Į
.JuhrStrop |

Razor I
—Išsiaitrina Pats ■

t


