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geriausio ir prašalink 
silpniausių. Pirmiausia' 

Bcrlcnbachą su. Uzcudun, 
eis Delaney, Malonėj^ 

:y, Dempsey, » ’

opolitan Opera vėl
Apsilankys

politan opera vol lankysis' 
i'dė, Gegužes#. mėnesi.
yla ąu tartis pastatyti aštuo,; I 
eras miesto auditorijoj nuo I
2 d. per savaitę laiko. Su- f 

padaryta penkiems metams,Į 
metę.

s rėmėjai bus abelna visuo* g 
miestas. Robert J. Bulkley
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Ateina Didelis Anglia ARCIVYSKUPAS KE-| 
LIA MEKSIKOJ 

MAIŠTĄ

17 METŲ VAIKINAS 
PRALENKĖ VISUS 

PLAUKIME Iš Klaipėdos Kraš

tas Operos Garantuotojo Į 
Komiteto.

. Taip skelbia City Man- i 
am R. Hopkins, po išda-1 
u ir susitarimo su operos į
lankėsi New Yorke tuo 1 
pasitarė su Otto Kahn, C 

mininku.
us nuo $1 iki $7. Reper- i 
s kelios žymiausios ope- r

— Vienas vyras su- 
yšyje-su i 
es. Ji mirė iš prie- 
lękio. Vyras norėjo 
loti, bet ji nesileido, 
oykimo, ir tada 
lUtomobiliu ' ji iššoko I 
užsimušė.

mirtimi sh- I

VR-

4VO. MLietuvoj siųstus I ~ 
dirvos” Agen- 
šios ypatos: 
s Švarcas .. Lt. 25 
ris ...................... 200
tanisiov&itis ... .300 
mavičiirtė .... 100 
dickas . .vįiiy.. . .600 
kinas 100
lusevičius A... .TOO

Ženevičius^.... .50 
ligūstai tis  ........2001
usevičius ...........100 į
ivilienė ............... 100
tvidas .................. 5/ j
lėlius .................100
kevičaitė ...........100
ipkitės vėl:

s’r Agentūra ,
ir Av. Cleveland, 0.

as Main 6111 /
| KERŠIS 
ų Mokyklų Cumber- 
■sitete, darbuojas su 
i advokato
AINGER 

lAMSON BLDG, 
ais teisių reikalais 
slavai, Lenkai, ir 
ai kreipdamiesi tū
ps tarnavimų.

<TKUS
i Lietuvis Artistas 

r a. f a s 
ISOKIAS GRUPES 
IŲ IR KITOKIAS. 
t>a mums nutraukti 
us vienų didelį pui- 
į dovanų nuo tupi
amų fotografijų, 
žymiai numažintos, 
jamas. Taipgi pa- 
visokiems paveiks- 

ba sumažiname fo- 
kitų traukimų.

Cleveland
larodos langais” 
lolph 5297 -----

Mexico. — Jalisco provinci
joj arcivyskupas1 Jiminez pašo
ko vadovauti “kryžiaus karą” 
prieš Meksikos “bedievišką” 
valdžią. Jis yra populiariškia il
sias arcivj’skupas visoje Mek
sikoje ir turi sutuokęs 200 vy- 

I rų kovon. Valdžia pasiuntė ten 
Columbus, O. — Robert F. kąriūmenę ir jeigu kokios tas 

(Wolfe, leidėjas dviejų laikraš- dvasiškis liks apšauktas šven- 
j Ohio valstijos angliakasykluIčių, nupuolęs nuo vieno laikraš-;tuoju, nes gali būti nužudytas: 
_ operatoriai grasina uždaryti ka- čio budinko stogo užsimušė. Į 

syklas nuo Kovo 31 d. ir iš- 
mesti iš darbo 50,000 darbinin- laiku ir išeidavo ant stogo pra- 
kų jeigu jie nesutiks ant nų- sivėdint. šiuo i,_
mušimo ' — -..................

Prie 
kasyklų 
tuo kad 
ryti delei to kad ne-unijinėse 
kasyklose anglis išimamą pi- 

j giau ir pigiau parduodamą, to-, 
del šitie neturi progos kompe- 
ticijos varyti.

Ohio valstijos kasyklų opera
toriai turi tas pačias bėdas kaip 
kiti unijinių kasyklų savininkai 
Indiana, Illinois ir1 vakarinėje 
Pennsylvania valstijose, skun
džiasi jie.

Sausio T9 Clevelande. pra-i

kasių Streikas
DARBAI

Ir darbininkų žinios

250,000 DARBININKU} Užsimušė Laikraštiniu- • 
kas

Rome, N.- Y. — Netoli čia, 
sprogus prekinio inžino garo 
katilui du darbininkai užmuš
ta ir tris slinkiai sužeista. Už
mušti yra pečkųris ir užžiiirė- 
tojas vagonų.

Coshocton, O. — Dvidešimts 
keturių valandų bėgiu čia ne
tikėtai mirė trįs angliakasiai. 
Vienas užmuštas kasykloj kai 
iš viršaus krito ant jo akmuo. 
Kitas mirė staiga išėjęs iš ka
syklos, o kitas irgi užmušta ki
toj kasykloj akmeniui puolus 
ant galvos.'

Wheeling, W. Va. — Cleve- 
[ landiečio Raisley kontroliuoja

mose kasyklose numuštą dar-
I bininkams algos 25 nuošimčiais 

jš priežasties sumažėjimo ang- 
' lies reikalavimo; 1.800 <liiri>ii 

ninku tuo numažinimu palii-s-^ 
į ta.

Montreal, Kanada. — Kana
dos gelžkelių užžiurėtojai, 35l 
tukst. darbininkų unijistų, pri
ėjo prie susitarimo su gelžke
lių kompanijomis ii- tuomi už
baigė grąsininią streiku. Dar
bininkams pakelta mokestis po 
2 centu j^alandą.,

Clevelando budavojimo kon- 
traktoriaC'skelbia kad budavo
jimo kainos butų žymiai numa
žinta jeigu jie galėtų panaikin
ti unijas jr galėtų darbą vary
ti su tokiais darbininkais ko
kius tik korėtų pasiimti.

Sunku ’Sakyt kad taip tikrai , 
btitų, bet’kontraktoriai 
rai daugiau pelnytų.

Montreal, Kanadoje, 
siuvėjų unija imasi'

tai tik-

kailių 
griežtų 

priemonių išvyti iš unijos vir
šininkų tarpo vsus komunistus 
kurie įsibriovė į valdybą savo 
propagandos varymui.

Santiago, čili. — šioj šalyje 
buvo šaukiama generalis strei
kas 24 valandų laikui, bte kiek 
pranešimai skelbia streikas tu
rėjo malas pasekmes, nes ne 
visur darbininkai paklausė ir 
ėjo.

Clevelande apvalymui gatvių 
nuo sniįgo kuris loikosi nuo 
Kalėdų jastatyta 800 darbinin
kų. Jai^iki šiol praleista $75,- 
000 sniego kasimui.

Kanados Vokiečiai Liutero
nai ūkininkai importuos 100 
kupranugarių dirbti ūkio dar
bams vietoj arklių. Sako jie 
gali dirbti ilgesnes valandas ne
gu arkliai ir reikalauja prastes
nio pašaro.

Suv. Valstijų biudžeto biuro 
pasiūlymas* sumažinti armiją 
nuo 118,750 iki 115,000 vyrų 
liko atmestas.

GALI LIKTI BE 
DARBO

Los Angelės,' Cal. — Sausio 
15 ir 16 d. čia buvo didelis su- 

, judimas kai prasidėjo lenkty
nės plaukiku per Catalina ka
nalą, 22 mylių pločio.

Lenktynesna stojo 102 ypa
tos, vyrai ir moterįs, nuo 17 
metų amžiaus iki 67 metų.

Nebūtų gal buvę tiek daug 
(plaukikų jeigu ne $25,000 do- 

;.. v ... vana pirmam perplaukusiam,_ _____ _ ' JeilUi gražumu nesutiks pahau- , . . _ . 1
Jis- nesijautė gerai pastaru | ti savo užsimojimą, šis jo Pa-I.,,. ,” • .... • „ ■ j-j • lectirbejas Wrigley jaunesnysis.| kilimas yra vienatims didesnis . .

. . i - • • • • - ' Lenktynes laimėjo jaunas 17sykiu matomai organizuotas kėsinimąsi prieš v
J •j.nietų vaikinas, George Young,

iš Kanados, pralenkdamas visus

Amerikiečiai, Apsidai- 
rykit Klaipėdos Krašte

valdžią.
Jeigu

algų 20 nuošimčių, ' būdamas arti krašto apsvaigo 
šito rengiasi unijiniu ir nukrito nuo penkių aukštui 
operatoriai remdamiesi budinko. I žudytas
jie negali kasyklų va-

šldėjo tu keturių paminėtų vai- 
stiju kasyklų operatorių šuva- 

' žiayinias pasitarimui ką, dary- 
' ti ir kaip išgelbėti savo indus
triją nuo krizio. Apie 250.000 
darbininkų dirba po tais ope
ratoriais keturiose valstijose.

Ohio valstijos operatoriai su
sitarė ant naujo algų plano ir 
savo planą siūlo kitų 
operatoriams, 
mui.

Kovo 31 d. 
nė sutartis su 
ries mokėta $7.50 į dieną. ■

Jeigu visi operatoriai susi
tars ant naujo plano tai jis bus 
pasiūlytas bendrame .operatorių 
ir unijos viršininkų suvažiavi
me Vasario 14 d.

Operatoriai sako kad jeigu 
unijos viršininkai sutiks ant jų 
plano, Ohio valstijoj per penkis 
metus galima bus padvigubint 
anglies iškasimas, o per dešimts 
metų net patrigubint.

Vienok jau iškalno žinoma 
kad unija ant to nesutiks, to
dėl galima tikėtis angliakasių 
streiko ir visi 250,000 anglia
kasių keturiose šiose valstijose 
atsidurs kovoje su darbdaviais.

bendram
valstijų 
vykini-

dabartį-baigiasi 
unija, pagal ku-

Dr. Marx Organizuoja 
Vokietijos Kabinetą

Berlinas. — Prezidentas Von 
Hindenburg pavedė buvusiam 
kancleriui ir vadui 
partijos, Dr. Marxui, 
naują kabinetą. Jis 
sudaryt valdžią iš 
partijų.

Centristų 
sudaryti 
stengiasi 
vidurinių

Morgantown, W. Va. — .Po- 
licijantas čia nušovė 20 svarų 
sunkumo laukinį katiną. Me
džiojant, tas katinas šoto iš 
medžio ant policijanto, bet jis 
spėjo nušauti. .

las dvasiškis butų nu- 
tai pasaulio katalikai 
visomis gerklėmis.

Meksikos valdžia imasi griež-l

I šalip laikraščių leidimo jis) Pran'ktų 

buvo bankierium ir avalų išdir-Į 
bj'stės savininku. * | tų priemonių išsklaidy11 suki

lėlius. Daugelyj vietų sugau
nami priešininkai pakariami. 
Vienoj girioj medžiotojai sako 
radę sukarstyta 142 lavonus, I 
kuriuos buk kariumenė pakorus ! 
po sugaudymo, už kilimą prieš 
valdžią.

Mokytojo Scopes Teis
mas Panaujinama

Nashville, Tenn. — Mokyto
jo Scopes byla, ,kuris buvo kal
tinamas už mokinimą 'evoliuci
jos mokslo prieš įstatymus, bu
vo šiose dienose gatava išmesti 
iš teismo; bet jo gynėjai suma
nė atnaujinti bylą ir perimųjų 
tardymus varyti ir iškelti aikš
tėn daugiau' dalykų.

Tuo pačiu laiku pakilo kitas 
bfuzdėjimas pravaryt bilių į 
valstijos legislature panaikinti 
įstatymą
jos mokymą.

Tas pats valstijos senatorius pasitrusimą ,$4,000.
kuris įhėšė ■ evoliucijos draudi- išreikalauti po $5,000 į mėnesį.

Čeplino Pati Gauna 
$4,000 j į Mėnesį

PO

Los Angeles; Cal. — Kolei 
bus išspręsta Charley Čaplino 
persiskyrimo byla su jo žmona, 
teismas laikinai pripažino mo
teriai su dviem vaikučiais po

drau'džiantį evoliiici- $4,000 j mėnesi pragyvenimui,

Klaipėdos kraštą negu, 
Did-Lietuviai, nes kas sa 
.važinėju po jį ir turiu art 
santikius su

I gyventojais.
I galėsiu, taip svarbiame re 

(iki kas kitas tuo reikalu 
j tai susirūpins ir imsis tarp 
i kąvimo darbo) padėtį.

Tuo reikalu kalbėjau ‘ su 
I nu kitu Klaipėdos krašto 
j mesniu Lietuviu. Visi 
mano sumanymui prielanki 

j nuo savęs dar žadėjo mar 
j keti. Manyčiau . padėti 

pasižymėjusius plaukikus, ku-j pratęs geresnėse sąlygose gy. [^a^ma ^>ta>P- hąs nori js 
", negali Įsivaizduoti kaip' u^i’ namū ar krautuvę, lai 

i jis čia, Lietuvoje, galės gyveni.! ra^° man nurodydi
- ... ji kokio didumo ūkį, namą

gerai pastatytų ūkių, nei kitų: Pirkti už kokią kainą, kol 
patogumų kur galėtų sulig sa
vo papratimo ir išauklėjimo gy
venti. Ir nekartą žvelgia į tą 
šiandien dar Amerikiečiui la
bai mažai žinomą, lyg užburtą

i Lietuvos dalį, Klaipėdos Kraš-

Nevienas iš Amerikiečių no
ri, nors senatvėje,' apsigyventi i 
Lietuvoje; nors kaulus parvež
ti į gimta žemele! Tam tiks-1 1 * . » i
lui daroma ekskursijos Į Lietu-* 
vą, vedama susirašinėjimai, iri 
Amerikoje gyvenanti Lietuviai,

I kurią paskyrė kramtomo gurno | kaip matyt iš laikraščių, giliai { 
susirūpinę .šituo‘ taip svarbiu! 
klausimu. i

Nevienas, parvažiavęs Lietu-1 
von, apsidairo, apsižiūri, bet,'

rių kiti iš seniau yra Laimėję venti, 
įvairias dovanas. t;”- ”■

Dar ypatinga-ir tas kad nic- kur nėra nei tinkamų kelių, nei, 
kas kitas nei paskui tą vaikiną 
plaukę nepasiekė 
jo būti iškelti iš 
toli krašto; Bet 
keli daplaukė, kiti 
ir arčiau, kiti visai pradžioje 
plaukimo.

Paskutiniai du plaukikai ku- tą, kur keliai geri, kaimai nuo 
rie išlipo iš vandens jau kada i neatmenamų laikų išskirstyti 
kitų nieko nebuvo gavo po | viensėdžiais ; • ūkis « puikiai pa- 
$2,500 už savo vargą.).

Young perplaukę. Catąliną Į 
15 valandų, 48 njinutas ir 35 
sekundas.

Dabar lieiEą kitiems, sumušti 
I jo plaukimo rekordą, bet tas 

H Kanadietis yra pirmas perplau-i

krašto, turė- 
vandens. ne- 
tų tik visai 
liovėsi toliau

ir jau advokatai gavo už savoj k?K U audringą, smarkų van-

mo bilių pereitą metą, dabar 
siūlo kitą bilių, kuris gal ir bu
tų labai naudingas. Tas nau
jas bilius reikalauja padaryti 
įstatymu kad pletkaVimai ir 
apkalbėjimai yra prasižengi
mas ir kaltininkai baudžiami 
po $10 iki $50, arba kalėjimu 
iki 50 dienų, arba abi bausmės.

šis įstatymas yra labai nau
dingas moterų suvaldymui, ir 
reikalingas Tennessee valstijai, 
nes ten visi turbūt yra bobos, 
kitaip nebūtų galėję pasidaryti 
tekilę įstatymo kaip evoliucijos' 
mokymo draudimas.

Jie norėjo

Bet Ne Visos ir Pačios 
Naudojasi

New York. — Grafo Šalmo 
ženybos išėjo kitaip negu Čap
lino. Vietoj kaip čaplin mokė
ti savo žmonai atlyginimą kada 
jų
iro, grafas Salm gaus atlygini-j 
mo 
už suirusį savo šeimyninį 
venimą.

Salm vedė milijonieriaus Ro-|^lU-

šeimyninis gyvenimas su

Klaipėdos k
Taigi tikiuos

■ vietoje, ir tt., ar yrą Liet 
Į ar Amerikos pilietis, ku< 
į žada parvykti, o aš turėds 
'žinių apie parduodamus ui 
I namus, krautuves, dvarus, 
rikus ir tt. tiksliai prane'š 

I reikalaujamas žinias ir dar 
1 siųsčiau atatinkamų ūkių s: 
I kų.aprašymą, fotografijas i 
j Nesiuntęs kėlėtos ūkių, k 
[tuvių, namų ar dvarų apr 
mus, fotografijas ir padu 
mas savininkų pilnus antri

statytas, nėkuric' ūkininkai tu-' 
ri įsivedę ' elektros apšvietimą, 
telefonus ir tt.

Bet tai ne viskas!' čia, Klai-
ipėdoskrašte, taip sutvarkyta daugiau nesikišiu i jokias 
i kad kiekvienas- kaimo gyven- ryhas.
Itojas kasdien gauna paštą; lai-į Del pilietybės klausimo, .

■ kraščius, laiškus, ir tt. Be to,' teko sužinoti bus daroma d 
gėlžkelių stotis arti; traukiniai Ii palengvinimai Amerikos

. tankiai vaikščioja, plentai pili- liečiams Lietiiviatną norinti, 
kiausi. Taigi, gyvenk ir norėk. ‘ apsigyventi Klaipėdos kra

. taip kad tame dideliu kili 
Amerikiečiai, Apsidairvkit. i .

, • , ' ' T1CDUS.
Tik deja, niekas iki šiol rim-l 

tai nesusirupino kaip čia padč< 
j Klaipėdos krašto miestuose i', 
krašte, nors tuo reikalu daui1,.

I kaip Lietuvoj taip ir Amerikoj ■
Nori Taikos Keliu Baig- Nors tuo reikalu daug kaip;

ti su Meksika (Lietuvoje .taip ir AmerikojeI 
kalbėta ir rašyta; o klausimas 
svarbus ir skubus, nes dabar, i 
kuomet svetimų valstybių pilie-- 
čiai turi apleisti kraštą yra ne
maža gražių namų miestuose,

denį ir pasiėmė dovaną.
Georgę Young nuvažiavo į 

Kaliforniją dalyvauti tose len
ktynėse su savo draugu ant 
motorciklio, nės neturėjo iš ko 
nusipirkti gelžkelio tikieto. Da
bar jau gryžta Į namus turtin-j 
gas.

nuo savo pačios $325,000

gers dukterį keli metai atgal ir 
dabar skiriasi, bet .išsidera sau 
pasogos, kurią išmokės jos te

Kokia Meilė Galinga!
Tusia, Okla. — Tūlas John| 

Mayo, 29 metų amžiaus, įka
lintas banko plėšikas ir svar
biausias liudininkas Indijonų 
žudymo byloje, ištruko iš aps- akušerės kurios

Pardavinėjimas Kū
dikių

Washington. — Valstybės se- 
. I kretorius Kellog sutinka baigti 

su Meksika ginčus taikymosi 
Taigi nors buvo gandai 

apie k'ara ir kitokius kivirčius, Į 
, \ . ukiu kaimuose, kurių galimapasekmėj Meksikos įvestų įs-

;■ „ . „ nebrangiai pirkti; kad pirktųtatymų suvaržančių svetimša-jT. ; v x j.jx.
lių žemės turėjimo ir petrole- 
jaus ėmimo teisių, dalykai 
sibaigs gražiuoju.

Taip pat

Kas rimtai nori apsigyvi 
. Klaipėdos krašte, įsigyjant 
; kilnojamą turtą, už mano pi 
; tarnavimą, surinkimą fotog 
' fijų, informacijų ir tt., t 
' prisiųsti $5 arba 50 litų.
I tokių tarpininkavimo nuoš 
I čių nei iš pirkėjo nei iš par 
vėjo neimu, nes man rupi k 
iki šiolei taip ir dabar tik mt 
tautos reikalai.

Pridedu kad čia žemės ref 
mos nėra ir dar negreit b 
nes čia, Klaipėdos kraštas, v 
dosi savo įstatymais.

Taigi kas nori gauti tiks 
žinių apie parduodamus turi 
tegul kreipiasi žemiau paduc 
antrašu, o aš iš savo pus< 
vietos 'Lietuvių padedamas, < 
rysiu viską kad visa butų atl: 
ta kuogeriausia, turėdamas ti 
šią kad Kleipėdos kraštas bu 
grynai Lietuviškas. Tas ma 
paragino'ir daryti šį žygį.

A. Vaičiūnas,
Klaipėda, Kanto Aikštė, «

Lietuviai iš to butų didžiausia 
nauda Lietuvai, nes juo dau
giau šviesių Amerikiečių Lietu- 

■■ i vių apsigyvens Klaipėdos kraš- DC • * x
, te tuo tas kraštas bus daugiau 
sulietuvėjęs, kas musų valsty
bei turi begalinės svarbos, ši-

i tą turėdamas galvoje aš ir 
i imuos žygių padėti Amerikie- 
jčiams norintiems ramiai gyven
ti savo tėvynėje, kad jie galė
tų savo svajones lengvai įkuny- į 
ti. Man rupi viena: kad. kuo-| 
daugiausia Amerikiečių įsigytų i 

1 nekilnojamą turtą Klaipėdos ] 
{krašte ir tą kraštą išplėštų iš 
svetimų įtakos, štai mano tik
slas !

pa-

norima užbaigti
1 susirėmimo nesusipratimus 

kur valdžios per- 
iššaukė Ameriką įsi- j

Chicago. — Pradėta areštuo-' Nikaragva 
__ j,, _________ ____  .„ Pasitarnau-1 versmas il___„_ ____ ,.„r 
krities kalėjimo apsiginklavęs, haipo pardavėjos negeistinų; jęįgfį apsaugojimui savo piliečių 
keturiais šautuvais 
svaidžiu ir užpuolęs viehą vieš
butį, terorizuodamas svečius ir j 
darbininkus jieškojo savo pa-, 
čios jaunikio, norėdamas jį nu-l 
žudyti, bet neradęs pats pra
dingo. Visiems įsakyta jo jieš- 
koti ir šauti jei nepasiduos gy • i parduodamą kūdikį.
vas.

ir kulko-į kūdikių toms moterims kurios j teisių. 
Į reikalauja kūdikių. Trįs suįm- į 
ta ir tikima suimti daugiau tuo - - - 
pačiu kaltinimu.

Kaltinamos pardavinėjime 
' kūdikių akušerės sako uždirb- 
| davo nuo $250 iki $1,200 už

Pirkėjos 
daugiausia yra tos moterįs ku
rios nenori pačios gimdyti.

Sausio 8 d. pradėta pasikal
bėjimai telefonu tarp Londo
no ir New Yorko. Norintieji 
kalbėti,moka po $25 už minu- 
tą kalbos. Pirmą dieną kalbė
josi 30 ypatų.

Dayton, O. — Trįs ypatos 
užmušta automobiliui važiuo
jant per gelžkelio bėgius. Tai 
yra Lenkų ar Lietuvių šeimy
nos, Kozlowskiu.:

j Vokietijoj Influenza — 
j Berline Mirė 20 Ypatų

Berlinas. — Berline jau mirė 
. nuo influenzps pora desėtkų 
Į ypatų, 900 randasi ligoninėse 
(ir šimtai nesužymėtų namuose. 
Gydytojai sako kad 'epidemija 
užeina iš pietų ir traukia šiau- 
rėn.

Smaroj, Rusijoj, šiose die
nose sušalo 80 Žmonių, per di
delius šalčius.

'Kaip Galiu Pagelbėt
Gyvendamas jau kelis metus 

Klaipėdos krašte, ir šįmet bū
damas vyriausiu Klaipėdos kra
što Lietuvių chorų dirigentu ir 
instruktorium, geriau pažįstu

P. S. Prašau ir kitų laikra 
Žiu atspausdinti. A.

Užmušė 100 Komunisl
Batavia, Sumatra sala, 

šio laiko, nuo 
nistų riaušių 
kelios savaitės 
100 raudonųjų.

J 
pradžios kom 
Sumatros sal 
atgal, užnmt 
H00 rfuirnl®.



D I R V A

Iš Lietuvių Gyvenimu |
PITTSBURGH, PA.

Pivarono Auka Našlaičiams
Jau lįuvo rašyta kad vietinis 

duonkepis biznierius Petras Pi- 
varonas paskyrė Gruodžio mė
nesio ineigų centus nuo duonos 
Lietuvos našlaičiams. Suvedus, 
skaitlines pasirodo kad tu cen
tų susidarė net sumoje $227.84. 
Išlaidų tame reikale (kaip spau
da ir tt.) buvo $17.15. Taigi 
liko našlaičiams $210.69. Pi- 
varonas išsiuntė $130 Į Kau
ną Moterų Globos Komitetui ir 
Į Vilnių $50 Dr. Alseikos var
du. Likusius pasiųs kai gaus 
iš prėmėjų atsakymą.

Visi musų biznieriai privalo 
paimti pavyzdi iš P. Pivarono 
ir paskirti iš savo biznio inei
gų tam tikrą nuošimtį. Nerei
kia metų laiko nuošimtį skirti, 
užteks- tik vieno mėnesio, kaip 
pasirodo iš Pivarono sumany
mo. $200 yra didelė auka nuo 
vieno asmens, o tokiam biznie
riui kaip Pivaronas arba kiti 
$200 į rhetus atimti yra visai 
nereikšminga suma

Biznieriams reikėtų pasidar
buoti Lietuvos labdarybės nau-

žydą nuėjęs ir auką gausi Lie
tuviškam reikalui, o nekuria 
musų biznieriai aukų rinkėjus 
net iškolioja. Ar verta visuo
menei klausyti tokių biznierių i 
šauksmo, “Savi pas savus”?

Biznieriai, įsitėmykit tą ge
rai. * Tautietis.!

• i
i

DETROIT, MICH, i

Iš Lietuvių judėjimo
Mažai “Dirvoje” matosi ži

nių iš Detroito,-o čia jų yra 
gana daug, žinoma, kaip Det
roitas priguli prie didžiųjų mie
stų tai čionai ir atsilanko visi 
Lietuviai kurie tik važinėja po 
kitas Lietuvių kolonijas; su ko
kiu nors tikslu, kaip. (tai krep- 
šelninkai, kalbėtojai, taipgi ąr- 
tistai-dainininkai. Bet pasek
mės ne visų būna geros, nes 
musų žmoneliai nelabai lankosi 
į parengimus ir nelabai kas 
juos užinteresuoja. Nors čia 
Lietuvių priskaitoma apie pen
kiolika tūkstančių, bet jeigu' 
kur buna koks Lietuvių paren
gimas tai svetainė daugiausia 
buna pustuštė.

dai šitokiu budu, o lai inteli
gentai, kurie daugiausia neturi 
pinigų, pešasi už politikas. Ta
da ir visuomenė eis su jumis, 
nesikreips į žydus biznio rei
kalais. . Daug musų biznierių 
yra blogesni už žydus, nes pas.

Nesenai “Tėvynėje” tilpo ap
rašymas buk tai Detroite esan
ti kokia moteris kuri “baigus 
aukščiausius mokslus”,' esanti 
“vyriausią1 miesto vjfšininke,” 
“mokyklų perdėtinė”, “piešėja” 
ir tt. Bet visa bėda: kad Pęt-

roito Lietuviai apie tokią Lie
tuvę visai nežino. Tokia "pa
varde kaip ten minėta esanti 
moteris nėra tokia kaip apie ją 
sakoma, ‘ir tai butų tik jos iš
juokimas, daugiau nieko. .

Yra’ Čia Lietuvis mokytojas. 
Juozas Dubskiš, baigęs univer
sitetą, mokytojauja vienoje iš 
aukštųjų mokyklų. Jis mokina 
Prancūzų ir ' Lotynų kalbas. 
Pernfti "žiemą jis mokino vaka-į 
rais Amerikos , pilietybės abie-| 
jose miesto dalyse kur lankėsi į 
vieni tik Lietuviai. ■ • •

S.usio 12 d. Lietuvių salėje!
I 

buvo surengta buvusių dzim-s 
dzių, komp. A. Vanagaičio ir 
J. Olšausko vakaras. Buvo vi-j 
šokiausių juokų ir gražių dai-* 
kų. Publika buvo labai paten
kinta. - •

Darbai
Darbai čia eina labai prastai, 

daug ir Lietuvių yra be darbo; 
'nekurie dirba tik pora dienų 
savaitėje.

Šiais laikais Detroite labai 
■išsiplatinę plėšimai ir žmogžu- 
-dystęs. Policija deda visas pa
stangas plėšikus ar sugauti ar 
nušauti, ir kuomet sugauna tai 
pasirodo kad yra daugiausia 
jaunuoliai apie 17-20 metų ir 
jau esą praktikuojanti plėšikai.

žiema Detroite iki-šiol labai 
graži, sniego dai" taip kaip ne
buvo. Blinda.

Žmonijos Istorija
'T'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

1 Istorijos — tai bendras susipažinimas
Su- žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laikų, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šių gausiai iliustruotų 620 
puslapių didumo knygų su dideliu pasiau- 
kavimu visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.
Kaina tos knygos — apdarytos tvirtais au
dimo viršeliais — tik S4, ir 25c. persiunti
mo lėšų. Kas pirktų dvi ant sykio (vieną 
siųsti į Lietuvą) gaus po $3, arba dvi už $6. 
Kas prisius naują prenumeratą (būtinai 
naują) save ai' i Lietuvą savo giminei, tąs . 
gaus “Žmcnijcs Istorija” už $2,25. Siųskit 
sykiu ir pinigus (viso £4.25 su prenumera
ta Amerikoje; $5.00 su prenumerata Lie
tuvon.)
Netęskit ilgiau, nes knygos baigiasi. Jau 
nekuries “Dirvos’* laidos knygos išsibai
gė, tuoj išsibaigs ir šita. ,“DIRVA”
6820 Superior Ąve. Cleveland, Ohio.
jfciBBiBaa

BALTIMORE; MD;

, Sausio d-J-dū' civiliai »apsi- 
rengę poličrj antai tatėjo p Vjąna 
.Liet avišką'.uląigą.ipątiiįti *ąr 'ten. 
•nelošia kas iŠ pinigų. Pakisti-- 
šė;j ie kąlįį’dš. savįpjnką^ h*- 
'aayininkui persistačiuą<,t11d<}'j jjjp 
,nus'vedŽ^M^fą-^J|m6afį. ’ Tlž 
"pores mirtatų pradėjo žvangėti 
buteliai'. " .KądAngi upolicijantai 

t - ' ' •;v gi ?.i • :buvo tik du,; oJsayfmnkai tris 
•tai- policįjantai tapo -labai su
mušti. - Vienas;, kaip ten - ištru
kęs: vįšąs kruvinas;, išbėgo ;į gat
vę ir pradėjo šaudyti: ant šū
vio pribėgi) dtrugįžd’pbUcįjan- 
tų ir atvažiavo '■ du ■ pdličij ąntų 
vežimai,’: kurie ten padarę, tvar
ką: kačįrainkus nuvežė Į nuo
vadą, oinukentėjųsius. į iigon- 
butį. Kada bus jų teismas ir 
kokią gaus nagradą už tokį sa
vo karžygiskumą praneši u (vė
liau. ‘ .

Sausio 11 d. buvo laikytas 
Baltimorės Lietuvių Tarybos 
susirinkimas. Ten atsilankė ir 
du socialistai, kurie remiami 
vieno tautininko būtinai norė
jo Tarybą įtraukti j socialistų 
rengiamą protesto mašinį mi
tingą. Matomai socialistai no
rėjo pasislėpti užB. L. Tary
bos pečių,'.vienok tas jienjs ne
pavyko.'" 1

Iš socialistų kalbos paaiškėjo 
du dalykai: viena tai kad jau 
buvo sušaukta tūlų draugijų 
valdybos, kur socialistai taipgi 
agitavo kad. draugijos imtų da- 
lyvumą protestavimui prieš 
smurtininkus Lietuvoje, ir an
tras tai kad socialistai jau turi 
dieną paskyrę ir kalbėtoją už- 
kvietę, būtent; savo papą Gri
gaitį. Draugijų valdybos nu
rodė socialistams į Tarybą, o 
Taryba pareiškė kad ji į tokius 
Reikalus nesikiša. Taryba rū
pinasi tik bepartiviais reika
lais, daugiausia labdarybe.

Po to Vienas socialistas 
“šiaučius” girgždančiu balsu 
prisispyręs klausė kad Taryba 
pasakytų jam į kurią pusę Ta
rybą daugiau krypsta, į dešinę, 
ar į kairę. Kada jam vienas 
Tarybos,narys atsakė: “Kadąn-

..Z JT, b* ■ -ti J->

PADĖKIT ŠVIESTI 
JAUNUOSIUS!

Kaunas. — Lietuvių tauta, 
amžius nešus svetimųjų jungą, 
yra toli atsilikus apšvietime 
nuo kultūringų pasaulio tautų. 
Laikas atėjo numesti ta nela
ba tamsybės skraistė. Tas ga
lima atsiekti šviečiant ir kultū
rinant augančią jaunuomenę. 
Bet to darbo varymui pastoja 
kelią 'daug įvairių sunkenybių.

Mes Lietuvos Moterų Globos 
Komitetas turėdamos savo prie
glaudose' apie tris šimtus au
gančių vaikų norime ne vien 
užauginti, bet ir paruošti tin
kamam ateities gyvenimui. Tas 
paruošimas yra surištas su tos 
jaunuomenės apšvietimu. Ap
švietimo geriausią ųrankis tai 
knygos. Bet kad knygų įsigy
ti reikia piųigų, o mes jų tam 
dalykui visai neturime.

Tautiečiai, kas norite Lietu
vos ateitį matyti' šviesesnę, 
kultūringesnę, prisidėkit prie 
augančios kartos švietimo.

Jus neatsisakėte mums į pa
galbą ateiti daug kartų, taipgi 
manome kad ir šiuo kartu ne
atsisakysite. Laukia jūsų pa
galbos auganti - jaunuomenė! 
Jie trokšta apšvietos 1

Pasiųskite kas ką galite, ar 
knygų, ar pinigų. Jus nuo to 

. daug nenukentėsįįte; bet savo 
aukomis didelį darbą padarysi

me jaunuomenės švietime ir 
’kartu pačios tautos.
' ■ Siųskite šiuo antrašu: Kau- 
>nas; • Lietuvių Moterų Globos 
'Koąiitetųi. i ji. .
;'Lietuviu Mot. f Globos Komi
teto pirmin. D. ^ležeVičienč.

(Nuo Redakcijos:, klau
syti politikieriųJai jį fu JmlbųTir 
kurstymų,jfitoąklaiisy^t »&įj;o. at
sišaukimo ir" prašymo, daugiau 
naudos padarysji^Lfetuva/. Ant 
klaidingų šauksmų greit atsilie- 

’Yijf' visi, ai‘ '.daiigelis'i'at'Šiliėpis 
ant šito, kuris tikrai naudingas 
ir: fauįinąii reikalingas ? ■ * £

---Kas daugeli' mylėjo tas 
daugel kentėjo. įlTas vyru iš
augęs nelinksta Ąuo vėjo. Kan
čia tai didvyrių mokykla.

—Kentėjimas tai pirmas da
lykas kurio reikia mokytis ir 
kuris -paskiau bus visų reikalin-

. . 1glausis. |

PASTABUKĖS

gi tamista nesi ^Tarybos nariu 
ir nereprezentuoji nieko tai ne 
tamistos dalykai nei žinoti”, 
tuoj socialistai pasiėmė kepu
rės ir apleido • susirinkimą. O 
Tarybos nariai svarstė prisiren
gimą , prieš apvaikščiojimo Lie
tuvos nepriklausomybės Vasa
rio 16 d. i "aW*' L ■

Po trumpo apkalbėjimo nu
tarta pakviesti prie apvaikščio- 
jimo ir katalikų federacija, ku
rią sudaro taipgi draugijų at
stovai.

Reikia atiduoti pagarba Bal
timorės Lietuvių Tarybai kad 
nesidavė suvilibti socialįstė- 
liams ir pasiliko^ neįvelta į ne
švarių politikierių sukuri, ku
riems niekad nerūpėjo Lietu- 
tuvos gerovė ir dabar nerupi. 
Tiems gaivalams rupi tik in
trigos ir panieka: Lietuvai.

r Lietuvis.

Medus Parsiduoda
TYRAS BIČIŲ MEDUS

Vartokit medų, jis apsaugos jus nuo 
šalčio. 5 svarų viedrukas $1.65. .Ke
lis yiedrukus imant duosiu pigiau.

Kaęvelių-balandžių Lietuviškų var- 
tuolių visokių nuo, $2 porą ir aukš
čiau. Gbričair suneš medžioklei po 
$15. Labai,gražių vištų apželtkojų 
pora $10. ' (1)

P. D. ANDREKUS
' Box -107?: 4. -RantWater, Mich.

Komunistėliai džiaugiasi kad 
jų'prakalbas dabar lanko nesu
lyginamai daugiau publikos ne- 
gu kada pirmiau lankydavo. 
Tiesa,,ir už tai jie turėtu pa- 
idėkavoti Smetonai. Tačiau tas 
komunistų džiaugsmas neilgam. 
Visuomenė greitai atsipeikės ir 
nuo komunistų užsisuks.

Nesenai komunistai džiaugė
si kad jiems dalyvaujant strei
kuose ir stovint priešakyj di- 
dun a. buvo su komunistais ir 
kad komunistai gauna daug są- 
jnioningai isusipratusių rekru
tų, bet šiandien kada tie sąmo
ningai susipratę rekrutai pama
tė esą komunistų demagogų 
prigauti, pradėjo komunistus i( 
savo tarpo šluoti laukan kad 
net komunistėliai iš “Nelais
vės” ir “Vilnies” pradėjo rėkt 
gvoltu jog jiems duobę kasa.

Taip bus ir dabar, visuome
nė greitai susipras ir pasakys: 
šalin kurstytojai, šalin trokš- 
tantieji Lietuvių kraujo!

▼ ▼ ▼

Marijonų organas “Draugas” 
gvc’tu, pradėjo šaukti kad * jam 
piktas dvasios rašinėja labai 
negražius laiškus. Ar nebus 
tai tik toki pat istorija su 
“Draugu” kaip pereitą metą 
buvo su Bučiu Lietuvoje, kuris 
pamatęs vaikus šaudant į žvir
blius pradėjo šauktis pagalbos 
sakydamas kad bedieviai norėjo 
jį nušauti.

’‘Naujienos” .dabai- tik, ir'gy
vena Lenkų sensacijomis prieš 
Lietuvą. Pasigauna kokį Pa
liokų Šmeižtą prieš 'Lietuką tai 
ir'varto, čiupinėja, ‘ ąiiką jsavo 
švėi'čhrišk'a galva ifnfekaip ne
gali suprasti kad tai melagin
gas 1 šmeižtas ant Lietuvos. O 
jus vyrai iš “Naujienų’,’ kada 
jūsų protas prasiplaivys ?

Fagaliaus jau ir sulaukėme 
“Lietuvos žinias”, kurios, nors 
ir gerokai cenzūros iškramty- 
tos Vienok daug mums pasako. 
Pasako kad buvusi valdžia gel
bėdama valstybę nuo išlaukinio 
priešo be kraujo pasidavė ir re
zignuodami iš valdžios legaliza
vo naują valdžią ir kviečia ša
lies gyventojus užsilaikyti ra
miai. Ką dabar pasakys Ame
rikos Lietuviški karštakraujai 
(ne kraštutinieji), kurie šoko 
su savo 1 protestais nuversti 
Smetoną? ,

▼ ▼' ▼

Vienas žmogus iš priešingos 
srovės kartą man pasakė: “Jū
sų Susivienijime” (suprask S. 
L. A.) turės kilti revoliucija ir 
nuversti tą valdžią kad išgel
bėti Susivienijimą nuo nuo ko
munistų kuriems P. T. liuosaį 
leidžia tempti Susivienijimą į 
komunistų vežimėlį.”

Nors aš ir nepritariau tam 
žmogeliui kaslink revoliucijos, 
vienok turėjau sutikti su jais 
kad P. T. perdaug liuosai lei
džia komunistams šeiminikąu- 
ti Susivienijime. Ar tas P. T. 
apsileidimas išeis jai ir Susi
vienijimui į sveikatą pamatysi
me vėliau. 

▼ 5F ▼
Kada musų Lietuviški redak

toriai sugryž į normales vėžes 
ir vietoj kurstomo visuomenės 
pradės ją šviesti, savo naudin- 
gais raštais? T

Žinučių Rinkėjas.

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

T. M. D. REIKALAI | !
V. /

Kam Leisim Technikos 
Vadovėlius?

Vos penki prabilo kada mes 
reikalavome narių pasitarti, pa- 
■diskusuoti kokių Technikos Va
dovėlių reikia.

Tas parodo kad tik penki jų 
nori kad tik kokių penkių rū
šių vadovėlių pageidauja.

Kas dabar centro valdybai 
daryt? Leist penkis vadovėlius 
ir patenkint tuos penkis narius 
arba būrelį kitų kurie pasitai
kys būti toje amatų šakoje?

Tiek mažai išsireiškus nuo
mones apie Va'dovėlius, ir nei 
vienai kuopai neėmus oficialiai 
dalyvumo diskusijose nei reika
lavimus nestačius, valdybai ne
išpuola nieko vadovėlių klausi
me daryti kaip tik laukti kada 
už kelių metų vėl du ar tris 
nariai atnaujins tą klausimą.

Bet TMD. turi varyti savo 
švietimo darbą ir negali susto
ti ant technikos vadovėlių neži
nodama ką ir kokį pirmiausia 
leisti.

Centro valdybos krivūlė per
ėjus pereitą rudenį šaukia dvie
jų dalykų, arba vieno iš dviejų, 
žiūrint kaip greit bus gatava 
trečia knyga “Pasaulio Istori
jos”. Jeigu spaustuvė ilgai ne
galės tos knygos užbaigti tai 
reikės leisti “Dailės Milžinus”, 
ų pirm to duoti nariams naują 
Lietuvoj leistą veikalą, “Knyg
nešys”. Gi jeigu istorijos tre-- . . r i i ’ i . r,
čia knyga greit išeitų tada 
“Dailėą Milžinus” leistume po 
istorijos.

/Turint ant rankų , sęnovęš 
iri viduramžių " svetimų' tautą 
dailės milžinų medegą dar no
rima ’ surinkti ir naujai atgi
musios Lietuvių tautos dailės 
milžinų ir' sutalpinti kad knyga 
butų pilnai užbaigta..

Tas veikalas bus žingeidus 
ir svarbus kaip mokslišku at
žvilgiu taip ir literatišku.

Waukegan, III.
■ TMD. 13-ta kuopą darbuoja
si pagal savo išgalių. Gruodžio
12 d. turėjo metinį susirinki
mą, buvo renkama nauja val
dyba 1927 metams, ir vienbal
siai užgirta senoji: Pirminin
kų K. Ambružunas, raštininku 
J. Misevičius, iždininku J. Ma
siliūnas. Linkėtina jiems gerai 
pasidarbuoti 1927 metų bėgiu 
kad 13-ta kuopa dvigubai pa
augtų nariais ir turtu ir kad 
kitais metais butunde bagotes- 
ni už kitas TMD. kuopas. Jau 
ir dabar 13-ta kuopa gerai sto
vi, turi ižde suvirš $100. Kuo
pa nuo pat sųsiorganizavimo 
vis veikia, darbuojasi, rengia 
pasilinksminimo vakarus ir vi
sada uždirba.

štai ir dabar rengia balių su
laimėjimu, kuris bus Sausio 30

d. Lvuosybės sevtainėj (8th st. 
ir Adams st.). Kviečiame vi- 
sus viėtįos ir aplinkinių' mies- į' : 
telių Lietuvius' atsilankyti, to-' ; į 
del kad kuopa yra nupirkus la
bai puikų elektrišką biikieta . 
(lempą) vertės $25, kurią ga
lėsit laimėti su tuo pačiu įžan- -, 
gos tikietu, taigi \isai dykai. 5 
TMD. 13-ta kuopa duo.da tokią ' ■ 
progą kokios jokiaTita draugi- 5 
ja nepadarė.

Darbai / : ' a
■ ■ ’* ii i Darbai pas mus eina prastai, J 

daug žmonių yra be darbo,, o , 
' į katrie ir dirba tai po 3—4 die-.'1 

nas į savaitę.
Beje, girdėjau streikuoja siu

vėjai, o Lietuvės moterįs ge
ros katalikės streiklaužiauja. 
Patarčiau laikytis vienybėj.

Oras persimainė iki šiol bu
vo sausa ir šalta, bet- Sausio z 
12—13 d. prisnigo virš trijų 
pėdų gylio ir gerokai atšalo.

Simaniškietis.

Day ten, Ohio. — TMD. 8:ta. 
Moterų Kuopa rengia balių 29 
d. Sausio, Barney Community 
svetainėj. Tai bus gražus ba
lius, kuriame žada dalyvauti 
vietos ir apielinkių jaunimas. 
Gros Varašiaus orkestras. Pra
džią 7 vai. vakare.

Rinkit Naujas Kuopų 
.Valdybas,

Jau .gyvenamj naujus metus, 
taigi reikia perversmo' ir kuo-, 
pose.. Reikalinga rinkti naujas 

;^ąfdybas ir duoti centro' sekre
toriui žinią kas išrinkta valdy- 
bon, nes vedant korespbndėnci- j Į 
ją su kuopomis reikalinga tu- t| 
rėti tikrus tikrų valdybos na
rių antrašus, o nė rašinėti bile 
žmoriėmsi

Daugely j kdopų veiklumo ne- ,■ 
buvo deleį netikusios valdybos.

Kitos kuopos yra nusilpnėju- 
sios veikėjais ir energingais 
žmonėmis. '.

. Kitose kur koks įtekminges- | 
nis narys turi sukurstęs narius 
prieš centro valdybą, kam ji toI
ar to nepadaro, ir užtai kuopo
je gyvumo nėra.

Visa bėda yra tame kad dą» 
bartinė valdyba, kuri eina jau 
kelintą terminą, buvo įpinta į 
šitą taip sunkų darbą, f Pasau
lio Istorijos” išleidimą! perei
tos valdybos, kuri tik pasirašė 
kontraktus ir nusikratėiankas.

Negalima butų sakytįkad ši 
valdyba nėra kompetenfiška ir 
užtai taip ilgai darbo neatliko, 
bet pasitaikė tokios aplįkybės.

Kada bus užbaiga dalbas su 
trečiu tomu “Pasaulių Istori
jos” Draugija ir valdytį, galės 
atsikvėpti, ir jeigu kas |us pa
imta leisti naujo tai jau su di
desne atsargą ir gerėsnu išty.-
rinėjimu būdų ir priemdiįų.

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE L H
. SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

327 E Street

"SANDARA"
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

suži- 
užra- 

I Sus 
pa
ra-

Jei norit kad jusu giminės pažintų pasaulį, 
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant ' 
šykit jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaite naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS’’ prenumerata metams: į Lietuva 
Amerikoje $2. Vieną pufnerį pasižiūrėjimui siunčia 
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

‘‘SANDARA-’
So. Boston, Massi -
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ris priėmė ketvirtą ir pas
kutinį gyvą nuo žemės at
ėjusi žmogų Į savo karalys
tę ir aprodė visas paslaptis.: 
ir vietas kur kas ir už ką 
pakutavos.

Atmenat kas kiti atsilan
kę pas gerb.' Liciperį buvo? 
Turbut ne visi atmenat. Jie 
yra: Tundalius, Orfėjus ir 
Dantė, o dabar aš, gerb. 
Spragilas, po šešių šimtų 
metų po Dantės- apsilanky
mo, vėl žemiškom akim iš
vydau Pragarišką karalys
tę.

uEROVĖ s sKVRIUy
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

Homo akyrtaj* ms kitau

kalas jdoadus būsiantiems 

motinoms ir mėtinėms Jas
sy kUfldy.

KMQch| sprfipfadsms ir p*-

tarpiais atvirai Ir taknl 
•arplMeatL
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GERB. SPRAGILO SU- 
GRYŽIMAS Iš 

PRAGARO

Ohio. — TMD.8-ta," 
Jpa rengia balių 29'" 
Barney Community " 
Tai bus gražus ba- 
ne žada dalyvauti 
^pielinkių jaunimas. 
Saus orkestras. Pra- 
/akare.

Nors man buvo viza duo
ta į Pragarą pas gerb. Lici- 
perį tik ant 24 valandų, ir 

■ aš tik tiek ten viešėjau, ale 
į . gal jus mislinat kad aš tik 

dabar gryžtu. Kurie turit 
trumpas atmintis pažiūrė
kit Į pirmą numerį mano 
aprašymo keturi mėnesiai 
atgal ir žinosit kad aš jau 
senai iš gerb. Liciperio sve
čių paręjau, nors dabar bu
tų labai gerai ten but, ba 
dabar ant žemės šalta.

Taigi kaltė visa redakto-i 
t riaus kad ne visą 1

gaująs Kuopų 
aldybas.

įam j naujus metus, 
perversmo ir kūo-i 
linga rinkti naujas 
fucti centro selene- 
<as išrinkta valdy- t 
ant korespondėnei- 
mis reikalinga tu-
;ikrų valdybos na- ' 
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jai darbo neatliko, 
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i ir valdyba galės 
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ujo tai jau su dį- 
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i ir priemonių.
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VOJE

ir sveias. Eagle Brand Pienas ypa
tingai tinka vaikams dėlto kad su
teikia reikalingų sotumų augimui, 
ir prie to lengvai virškomas.

Borden’s Eagle Pienas šiandien 
augina daugiau vaikų kurių tėvai ir 
pratėviai buvo išauklėti Eagle Pie
nu nuo ’60 iki ’70 metais. Kada 
pasvarstai jog Borden’s yra pienas 
vartojamas per tris gentkartes ir 
kurį kasdien vartoja vis daugiau ir 
daugiau žmonių tai _tam turi būti 
priežastis. O priežastis ta kad jis 
pasirodė saugus, linkus per tiek 
laiko, ir žmonės juo užsiganėdinę.

Nežiūrint kur eisi šioje šalyje ar 
Kanadoj visur gausi Borden’s Eagle 
Pienų šviežių ir sveikų veik kiekvie- 
vienoje krautuvėje. Visais atžvil
giais tai vienatinis saugus pienas au
klėti kūdikius kuomet motinos pie
no nėra;

Kada prisieina jūsų kūdikius išau
ginti į stiprius, sveikus vyrus bei 
moteris, niekas nėra taip svarbu pir
mose dienose kaip maistas. Del tos 
priežasties žmonės senai metė ban
dinėje. Jei motinos pieno nėra jos 
nesirūpina, bet pradeda vartoti Bor
den’s Eagle Brand Pienų. Pasinau- 
dokit patyrimu milijonų vaikų lai
ke trijų paskutinių gėntkarčių.

v Jei plaukai slenka?
* Naudok
A'

********s

Už $3 metuose pralinksmi 
visų kaimų — užrašyki! sj 

kiams i Lietuvą “Dirvų

'fynik
For Cuts and Wound

Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. ' Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

¥ ¥
Jeigu kas turit kokių pa

klausimų apie Pragarą ir 
gerb. Liciperį arba norit 
žinot kur Eas busit ar . bus 
kurių dar vardų nepaminė
jau galit paklaust, ba aš vi
sų iki vienam mačiau paku- 
tų vietas, ąlė gerb. redakto
rius visų netalpino, ba sako 
jų vardai visuomenei -neži
nomi tai nežinos apie ką 
skaito ir nebus svarbu. Dė
jo tik tokių kurie visiems 
pažįstami.

Amen.

Tinkamas Suvirškinamas Maistas 
Svarbu.

Daugelis motinų su smagumu gi
riasi kad jų vaikai “valgo viskų’’. 
Šitos motinos nesupranta kad vai
ko viduriai nėra ant tiek išsivystę 
kad galėtų tinkamai virškinti bile 
ką: Skilvis ir virškinimo organai, 
kaip ir visUklti organai arba mus
kulai, išsivysto laipsniškai iki pri
pranta prie valgių suaugusiųjų.

Joks maistas nėra naudingas jei 
nėra pilnai suvirškintas. Augantis 
vaikas gali suvalgyti valgį skirtų 
suaugusiam, o vienok negauti užtek
tinai sotumo, vien del to kad jis tų 
maistų negali asimiliuoti.
si dalis kūdikių penėjimo yra tinka
mas parinkimas valgių. “ 
giai kaip šutintos pupos, virti ko
pūstai, keiksai, blynai ik kepti val
giui užganėdina suagusius, bet ne
tinka vaikams.

Pienas turi būti jiems duodama su 
kiekvienu valgiu, nes augantis vai
kas tiek pat pieno reikalauja kiek 
kūdikis. Parink pienų kuris švarus

kada čia ateisiu jeigu tu leidau ir iškilau, ale jos nei 
nežinai?! Ale papasakok ženklo nebuvo matyt.
man daugiali apie tą Amži
nasties Knygą. Ar ji jau 1 vai. nakties, ale radau ją 
buvo gatavai prirašyta kai dar nemiegančią, ba ji lau- 
dar žemė buvo nesutverta kė norėdama išgirst žinių 

Ijr žmonių nebuvo, jeigu tu iš Pragaro, ir aš pradėjau 
sakai kad negalėjai prie jos'jai pasakot, ale kad išpasa- 

i kojus ką jai sakiau reiktų 
t visą šitą istoriją pernaują 

rašyt, todėl nesakysiu jums.
i! Ji tik gailėjosi kad jos ne- 
.. sivedžiau.

Ale dar noriu pasakyt ką 
i veiks Lietuvos politikieriai 
; už savo griekus.
i Gerb. Liciperis aprodė ir 
; Lietuvos žmonių vietas kur 

kas pakutavos ir už kokius 
griekus. Ale kad mes pyk
stam ant jų tai ir nerašysiu 
daug kad skaitytojai nenu- 
vargtų. Pasakysiu tik ką 
veiks politikieriai.

Viename kampe savo te
ritorijoj radau Kipšukus 
kalant milžiniškus katilus.

— O kas čia bus? — sa
kau aš.

— Tai katilai kuriuose 
turės pakutavot Lietuvos 
politikieriai, — sako jis.

— O kodėl tų katilų tiek 
daug? — sakau aš. '

— Kiek Lietuvoj yra par
tijų tiek čia katilų. Kiek
viename katile bus paskiros 
partijos politikieriai kurie 
ir patįs ėdasi ir žmonių pro
tus maišo savo politikom. 
Politikieriai bus sumerkti į 
katilus, kurie bus užpildy-

I ti verdančia geleže, smala, 
siera ir kitokiais dalykais, 
ir jie vieni prieš kitus sto- 

. vedami įsibridę turės taš
kytis iš savo katilo ant ki
tų, o Kipšukai su šakėm iš 
užpakalio stovėdami ant ka
tilų briaunų badys į užpa- j 
kalį ir ragins kuodaugiau i 
dirbti-taškyti, kaip uoliai ir | 

/nenuilstančiai dirbo politi- j 
kas varinėdami. O visi jų | 
pakalikai kurie jiems padė
jo dirbt tie turės lakstyt 
aplink katilus ir rankiot la
šus kurie ištykš laukan ir 
mest juos atgal į katilą kad 
nei vienas lašelis nebūtų be 
reikalo nusimetę, ale niekad 

Ijų negalės surinkt.
Šitą pranešimą pasiun

čiau Slaptiems Spragilų Są
jungos sąnariams Slabadoj 
ir įšplatint po visą Lietu
vą, po visas klebonijas, Sei
mo rumus, ministerijas, ap
skričių raštines, valsčius ir 
redakcijas.

Nekurie laikraščiai jau 
nusigando ir maino savo 
toną, meta lauk koliones, o 
ima rašyt reikalingas ži
nias.

Tai tokia istorija gerb. 
Spragilo atsilankymo Pra
gare pas gerb. Liciperį, ku-

prieis dar kada su Jehova 
sykiu vaikščiojot? — sakau 
aš.

■ — Taip, ta Knyga jau 
buvo užpildyta ir tik reikė
jo jam rast vietos kur ge
rai atsistot ir sutvert žemę 
ir dangų, ir viską kas ant 
jos ir danguje turi būti, ale 

reuaKio- i visk3 Jis darė pagal tos 
laikrašti (Knygos, ba tai buvo jo Kon- 

mano aprašymu užpildė, o stitucija kaip jus dabar va- 
tik po pora špaltukių, o an- dinat. Be konstitucijos justik po pora špaltukių, o an- dinat. Be konstitucijos jus 
tra kaltė tai “Dirvos” kam -n/eko neveikiat, neveikė nei 
ji ne dienraštis. Jeigu bu-ĮPs- taipgi susirašė ka
tu dienraštis ir -visas mano j da kas užgims, kada kas ka- 
apsakymu apie Peklą užtai-1 riaus, žudysis, kas kada nu
pintas tai būtumėt galėję ^aiš sava ar ne sava mirčia 
perskaityt per savaitę lai-!h" kur kas nueis: čionai ar- 
ję0 jba pas gerb. Petrą, — sako

Ale pasakysiu kaip aš su-įJls-
gryžau nuo gerb. Liciperio. | — Tai sakai ten ir mano 

Apžiūrėjęs savo sostą ir likimas užrašytas ir turės
* taip stotis kaip ten parašy
ta. Na tai aš pas tave atei
siu ir užimsiu savo teritori
ją valdyt tada kada pasi
baigs toj knygoj mano gy-

| veninio istorija, — sakau 
aš.

Tuo tarpu prieš musų 
akis ėjo ir ėjo naujos eilėfe 
dūšių atvaromų nusudiji- 
mui ir visos skirstomos į 
savus kampus, visi pagal 
savo tautos.

Baigėsi laikas, jau tuoj 
turėjo užg’iedot gaidys ir 
artinosi 12 valanda antros 
nakties. Gerb. Lipiceris pa
lydėjo mane iki durų, pa
barškino savo uodega Į du- 

i ris kur sėdi priemenėj Kip- 
! šas kaipo konsulas, ir Kip- 
! šukas atidarė man duris.
1 — Parnešk labų dienų sa-
> vo šonkauliui nuo manęs, — 

sako gerb. Liciperis.
— Ačiū, parnešiu.

• pasimatymo, — sakau aš.
— Iki pasimatymo, — sa

ko jisi
Misliau dar rasiu savo 

fotografą už durų laukiant, 
ale man pasakė kad. jis jau 
namie ir dirba iš fotografi
jos paveikslą ir darys tuoj 
klišą.

Nespėjau apsisukyt ir pa
sižiūrėt kaip pajutau jau 
vėl ant viršūnės Birutės 
kalnelio. Ba mane sugrie
bė karštas oras ir išnešė į 
žemės paviršį kaip koks 
eleveiteris. Paskui apsidai
riau nuostaboj ir žiuriu: 
naktis, tamsu,- vienoj pusėj 
ežeras, o kitoj kelias į na
mus. Pradėjau dairytis kur

ji ne dienraštis. Jeigu bu- JJS- 
tų dienraštis ir -visas mano j

apčiupinėjęs nusvilau pirš
tus ir gerb. Liciperis pažiū
rėjęs ėmė juoktis. Žinoda
mas kad man smertelnam 
žmogeliui labai nudegė, pa
sigailėjo ir papūtė pirštųsi 
ir štai skausmas praėjo.

. — Nečiupinėk iki laikas 
neatėjo, ir nieko nepaliesk 
atgal gryždamas, ba parsi
neši ženklus kurie tau iki 
mirčiai neišdils, — sako jis. 

. — Aš ir noriu parsinešt 
ženklus, ba neleidot mano 
oficialio slapto fotografo 
tai niekas netikės kad aš j 
čia buvau, — sakau aš.

— Vieną fotografiją tu
ri ir to užteks, visi turi ti
kėt tokiam prirodymui, ba 
tiki ir be jokių prirodymų 
visokiems pliauškalams ką 
kas laikraščiuose rašo arba 
atsistojęs ant bačkos kalba, 
— sako jis.

Vėl sugryžau prie jo sos
to ir jau buvo praėję 22 va
landos. Dar liko pora va
landų, ir atėję atgal susė
dom. Gerb. Liciperis sėdė
jo ant savo sosto, o aš ša
lę jo. Ale man vis buvo 
karšta ir turėjau raitytis 
sėdėdamas.

— O kada pas mane 
keliausi? —sako jis.

— Ar tai tu nežinai? 
sakau aš.

— Nežinau. Viskas yra 
užrašyta Amžinasties Kny
goj, ale man nerodė tos 
knygos tuo laiku kada dar 
aš su Jehova buvau drau
gais, o paskui jau niekad 
daugiau prie jos prieit ne
galėjau, — sako jis.

— Tai ką aš galiu žinot ta skylė per kurią aš nusi-

at-

Iki

Parėjau pas šonkaulj jau

UŽLAIKYK SAVO KŪDIKĮ 
SVEIKU IR STIPRIU

Svarbiau-

Tokie val-

77"UDIKIŲ sveikatos išsivystymas pri- 
-LX. guli, daugiausiai nuo maisto kokį jis 
gauna. Jūsų kūdikis turi but maudomas 
kasdien ir maitinamas reguliariai. Jei 
negalit savo krūtimis maitinti kūdikio, tai 
bandykit Borden's Eagle Brand Con* 
densed Pienę. Tai geriausias kūdikių 
maistas—padarytas iš riebaus karvių pieno 
ir granulated cukraus—specialiai del kū
dikių. Rekomenduojamas gytytojų visur 
del jo gerumo.
Jei iv» prlitvalta mums ilto paskelblms su Jtuū 
vardu Ir adrenu, arba mums atvirute,
mefl pashjBlme Jum h, dykai, pamokinimu Jnsų 
kalboje kaip penėti Jūsų ku- 
rilM: tBip>l valkų kayfutf _ 
}r kitokios Idorolo* literatą- 
ro».

Parsiduoda visotte | I
vabiUaeee ir grvsernėee, j ■

THE BORDEN COMPANT I I

x Burden Building ■ r ■

ŽEMĖS KAIMYNAI 
DAUSOSE

Aprašymas visų žvaigždžių pagal jų var
dus visų žvaigždynų arba konsteliacijų su 
pasakomis apie jas. , Pastudijuokit šią pui
kią knygą, pažinsit savo kaimyniškas žvai
gždes, pažinsit jų sistemas, jų keliones ap
link žemę, arba žemės kelionę aplink sau
lę tarp žvaigždynų. Žinosit kokiu metų lai
ku kur kokios žvaigždės esti.
Knygą parašyta labai populiariai, supran
tama kalba, o apie žvaigždynus paskos yra 
tikrai žavėjančios, ■
400 puslapių. 1.50. Audimo virš. $225.
Reikalaukit C. O. D. arba siųskit pinigus 
su užsakymu šiuo adresu:“DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Skaityk šiuos straipsnius kas savaitę 
ir pasidėk juos ateičiai.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei

RODYKLĖ No. 4
Gaminimo Receptas

Diduma modemiškų biznio moterų 
gaminasi pačios sau pusryčius, kurie 
pertankiai susideda iš puoduko kavos 
ir bandukės, arba šmoto apgruzdin- 
tos duonos ir puoduko šokolado. Šio
se dienose su visokiais modemiškais 
patogumais galima lengvai ir grei
tai pasiruošti skanius pusryčius su 
visai mažai darbo. Sekantis Recep
tas išdirbta turint tą mintyje. Pa
bandyk tą savo pusryčiams.

Sėlenų Blynai (Griddle Cakes)
1 puodukas. A]l-Bran
1 puodukas miltų
1* šaukštas cukraus
2 šaukštukai kepamo pauderio 
Vi šaukštuko druskos
į kiaušinis

puoduko pieno
1 šaukštas tarpytų riebalų

, Sumaišyk miltus, cukrų, kepamą 
naudėti Jr druską; dadėk sėlenas. 
Sumaišyk , kiaušinį .'su pienu, ir da
dėk į aauiuią^alykųs* Dadėk tarpy- 
įns riebalus. Suplak . gęrai ir kepk 
ant-karšto blynams pado/'

f .' ..Virtuvės Patarimai'
į Dąugeliš. kavbs 'žinovų'' sako kad 
į- geriauSia kava -buiia gaminant ją tik 
į perpilant karštu "vandenių ant smul- 
Į. kiai sutrialtds .i&ydš,' ir ji. tada* išlei- 
i džia zavo skonį,- nereikalaudama vir- 
i tl, kaip -iki- šiolei' daroma senovišku 
I. būdų/ r '

' ', Driska 'pagerina' spalvą žąliaspal-
' yių; daržovių." .te" į> t' ’'.

' Vienoj puoduko 'ryžių užtenka del 
šešių ypatų-' ' ‘ .'.

Geriausia kepti' mėsą uždengtame 
indė," < ’■

Išląikjhnūi ledų šėpoj blekįnės le
do dėžės nuo rūdijimo, išmazgok jų 
gerai ir' nušluostyk " sausai. Paskui 
Užlėišk .dėžės dugnų puse colio sto- 
.rio -parųfinii,. Tas ne. tik išlaikys 
blešinę nui> gedimo, bet lengviau bus 
jų išmazgot' ir .ųžląikyt švaria.

■ / Naminiai fasigelbėjimai
Naudok vaėuūm valytojo pučiamų 

paipą valymai rantytų lempų viršų. 
Tas prašalina visas dulkes ir nepa
kenkė ’ uždangalams, 't

■ Kišeniai ant virtuves prijuosčių ir 
žiebtų tankiai užkliūva už durų ran
kenų, vinių, etc. Kišėniūs užsiūtas 
ties viduriu prijuostės neklius ir- jį 
lengva pasiekti, abiem-rankom.

Geriausias .būdas išnaikinimui kan
džių iš. rakandų-yra iššutinant juos 
garu. Uždėk paipukę ant katiluko 
krano su Verdančiu vandeniu. Pas-

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitų naminių 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pienų, nes Bor-

kui išnešk rakandų laukan ir kai 
džius apiprunkšk nafta. Laik; 
atsargiai nuo ugnies, nes nafta di 

Valyk milinę skrybėlę su šmot 
smulkaus žvyrinio popierio, trir 
visų ištisai. Išnyks visas nešv: 
mas ir išrodys kaip nauja.

Valymui maliavotų lubų nau 
gana šilto vandens su biskiu am: 
nijos, sodos arba borakso jame, 
riausia naudot spondžių (gubkų).

Grožės Patarimai
Žmogaus prigimtis yra tingi. 1 

Ida nuolat pastangų ir entuzia: 
palaikyt jų judėjime nežiūrint tin 
mo. Taigi nėra stebėtina kad ai 
mobiliai, tramvajai ir elemato 
gadina musų kunus atimdami 
kalingų. mankštinimųsi vaikščioji 
Paprastas ir buvęs populiarus vi 
ščiojimo sportas smarkiai nyk 
nors tai yra geriausias išlaukinis 
simankštinimas seniems ir jaunie 
Vaikščiojant gali tinkamai kvčp 
ti. Nuo to krauja cirkuliuoja ge: 
todėl ir esti geras širdžiai stimul 
tas. Vaikščiojimas gelbsti viršk 
mui ir yra geras vaistas nuo si 
graužimo , ir neniigės. Nuo vai 
čiojimo jauni esti gerame stovyje 
seni jaučiasi jaunais.

' Ypatiška Sveikata.
Kiekvienas jūsų šeimynoje j 

valo žinoti principus pirmos pag 
bos sergantiems arba sužeistiei 
taipgi paprastas taisykles higiei 

, ir sanitariškumo. Tai yra svari 
dalykas kiekvienos dienos gyveni! 
Mokyklose mokinama visko iki n 
tematikos, mokslo ir istorijos, bot 
retai duoda pamokinimus apie sv 
katu. Nes visi sutiksit su pasai 
mu jog mokslas yra be vertės ti 
kuris neturi sveikatos. Daug geri 
yra išmokti vengti ligų, negu kovi 
paskui su jomis besigydant. Kie 
vienų vaikų reikia mokyti ypatišl: 
hygienos jr sanitariškumo svarbi 
Nors syki ant metų išsiegzaminav 
pas daktarų, galima patirti savo k 
no stovį ir pasigydyti. Higienišk 
gyvenant galima džiaugtis sveikai 
Jeigu negalima išvažiuoti į laukt 
parkų, galima tų pat daryt savo ki 
me. Pikniko valgiai nereiškia k: 
turi būti nemaistingi ir nesutvark 
ti. Tik atmosfera o ne kokie no 
užkandžiai padaro piknikų. Vaik 
gers pienų iš blekinių puodelių 
valgys sėlenų duonų prikimštų da 
žovių daug geriau negu kad jie n 
ri valgyti stuboje. Bet lai piknik 
nesutrukdo nuo ankstyvo atsigulim

SEKANČIUS PRODUKTUS:
den’s Evaporated Pienas yra pilni 
riebus pienas. Jis niekad nesugei 
da ir patenkins jus pilnai visais a 
žvilgiais.

į DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa* tikrą Specialistą, • a 

prie kokių neišlavintų daktarų. TO 
ras Specialistas arba profesorius n* 
siklausinėe kokia liga sergi ir kn- 
skauda. Jisai pats tą jums pasakyt 
po išegzaminavimo. Daugybė dairia 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Baggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos pnąžaetį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji tusų sveikata ir i 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 1 

_ nervus ir kenčiate nuo uinuodtfiaM , 
'■ kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, Sai- i 
J ■ adėa užsisenėjuaiaa kojose — negailinkit ilgiau laiko ir neaikve- 
Ikit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- i 

aakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu aąMnto- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- !

siems. ■

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS :
194H K«li4 At. Kampu E. IMth St

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS d. į
<Moe vuluAra: Nuo 10 ryto iki 4 — nue S iki J valbsns ' 
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Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
•EUGENE SUE

(Tąsa) nas, — kuri ateina lengvu žingsniu, ku-

NESIDUOKIT MELĄ-
GIAMS KLAIDINT

Nekuri dalis musų spaudos, 
ar tai pasinaudodama svetimu 
tautų pamazgomis, ar tai savo

BRĘSTA JAU IR JIE

y^TEIS laikas kada ir Lie- 
*■ tuvos politikieriai-diplo- 

matai-inteligentai virs dau
giau/ šalto' proto, rimtesni 
ir pasauliniai žmonės, o ne 
siauri politikieriai, partijų 
pakalikai kaip iki šiolei bu
vo. Pirma kregždutė jau 
pasirodė “Lietuvos Žiniose” 
Gruodžio 22, kur Grigalius 
(V-skis rašo straipsnį ant- 
galviu “Pribrendęs Reika
las”. Tik turime trokšti ir 
laukti kada Lietuvos laik
raščiai virs tokiais kaip tas 
autorius išrodinėja. Skai
tykit jo paduodamas min
tis:

keliu — neprisipažino.
rėkauja, šukaūja, per laikraš
čius verčia visą pasaulį aukš
tyn kojom, d kuomet susitinka 
'akis į akį su tais kuriems galą 
rengė, tuoj kaip didžiausi bai
liai ginasi, “Ponuli, aš to ne
dariau .... ”

Bet vėl jie būna smarkus jei
gu jiems pasiseka viršų paimti, į narni atakavimui! Ar tu pagaliaus supra- 
kaip paveizdan Rusijoj. Tada si mane? Dar ne? — pridėjo Rodinas, 
visų galvos kai kopūstai nuo i traukydamas pečiais. — Atsakyk! man, ar

— Aš tikiu kad tu nesupranti manęs. 
Tavo apsiėjimai praeityje tą parodė, — at
sakė Rodinas abbei, kuris neišsiaiškino 
ką Rodinas mano toliau daryti. Tu grie
beisi už žemiausių ir mekaniškiausių prie
monių, vietoj veikti ant prakilnių ir jaus
lių jausmų, kurie, sykį paliesti, sudarytų 
tvirtus ryšius; bet kurie dabar liko atviri 
ir nuostabiai aiškus, ir kiekvienam priei-

Lietuvos Teroristai
Sušaudyti

Lietuvos1 karo lauko teismas 
tikrai nusmerkė sušaudymui 
keturis komunistus, apie ku
riuos jau daug visi Amerikoje 
rašė. ;

Keista tas kad jie ne vienas 
prie kaltės — rengimosi nuver
sti Lietuvos valdžią terorizmo, pečių puola, o jie juokiasi krau-j žmonės miršta iš desperacijos? 

Visi komunistų vadai tokie: |ju apsiputoję.

‘'Lietuvos žinios”, norėdamos 
Lietuvos spaudos tiražą padi
dinti; lietė labai įdomų klausi
mą. šio tikslo pasiekimui vie
nos propogandos neužtenka. 
Reikalinga naudotis Vakarų 
Europos ir Amerikos spaudos 
pamokomis ir pavyzdžiais, kur 
atskirų leidinių tiražas pasie
kia šimtų tūkstančių egzemp
liorių. Kur šio pasisekimo prie
žastis? — Pirmiausia, šitų tau
tų aiškus kultūringumas. Bet 
ir kitos priežastįs šį-pasisekimą 
remia. Spaudos istorija mums 
parodo kad laikraštis stojo ma
sinio skaitymo objektu nuo to 
momento nuo kurio jis nustojo 
būti tiktai propagandos organu 
ir suvienijo propagandą su in
formacija ir beletristika. Jei 
mes norim turėti didelį tiražą 
musų laikraštis privalo duoti 
kiekvienam skaitytojui bent 
kiek pasiskaitymo medegos, ne 
tiktai politikos mėgėjui. Jei 
Lietuvos spaudą sulyginsime su 
užsienių spauda mes pastebėsi
me didelę provincializmo įtaką.' 
Užsienių korespondencijos be
veik nėra. Ekonomijos skyrius 
patenkinamai yra tik “Lietuvo
je” pastatytas, bet apie Lietu
vos rinkos padėtį beveik nieko 
nerašo. Darbininkų judėjimo, 
Lietuvos ūkio, literatūros ir 
meno gyvenimo kronika laik
raščiuose yra nenuolatinai. Mo
terims laikraštis beveik nieko 
neduoda: nei romano, nei no
velės, nei mados skyriaus, nei 
kitų skyrių; kuriais įdomaujasi 
moterįs............Sporto skyriuje
Lietuvos laikraštis duoda tik
tai sausą kroniką. Mano nuo
mone, ’geras referatas apie įdo
mų sporto įvyki galėtų laikraš
čiui atnešti šimtą naujų skai
tytojų. Reikėtų ir pritraukti 
skaitytoją bendradarbiauti lai- 
krašyje. .... Laikraščio pasi
sekimui, masiniam tiražui rei
kalinga artimas kontaktas su 
skaitytojais....

Jei tik Lietuvos spauda 
visa tuoj to imsis, netruks 
išnykti partinė neapikanta, 
žmonės užmirš vienas kitą 
niekinti, visi gyvens dau
giau kaip bendruomenė, o 
ne šturmuojanti gaivalai 
nežinia prieš ką ir už ką.

Amerikoje taip turim: 
laikė rinkimų politikieriai 
pasibara, pasikolioja, o po 
to vėl dirba savo darbą, o 
laikraščiai žmonėms tik ži
nias duoda, politikas nukiš- 
dami į užkampius.

Nereiks tada nei diktatū
rų nei kitokių nekulturiškų 
priemonių šalyje naudoti, 
jaunimas, vos nuo .krūties 
atitrauktas nesigriebs poli
tikavimų ir partijų kaip da
bar, bet stengsis atsižymėti 
sporte, moksle, ir tt.

Linkime kad visa Lietuva 
ta liga apsikrėstų, kad laik
raščių leidėjai daugiau pa
žiūrėtų iš ko duoną valgo, 
o ne partijas vaikytųsi.

Reikalinga dar kad Lie
tuvos rašytojai išmoktų da
ryti straipsniuose paragra
fus.

DAINA
(J. Jasukynas)

Ant tilto stovėdams zuikutį šoviau,
Pro šalį žiūrėdama mergelę mojau,

Sesele jaunoji, ką sudūmojai,
Kad tą smutną Stoną pasidabojai?

Juk dar tau, sesele, ne senatvėlė, 
Dar reikėjo būti pas motinėlę;

Dar reikėjo būti pas motinėlę,
Dar reikėjo džiaugtis jaunystėle.

Tave jauni, seni pagarbavoja, 
Ir gražiu vardeliu paminavoja.

v O kaip tau, sesele, liūdnos dienelės, 
Kad daugiau nesėsi žalių rutęlių.

Rūtelių nesėsi, nei neravėsi,
Kvietketių neskysi, nesikaišysi. ,

Kvietkelių neskysi, nesikaišysi, 1 ' 
Į rūtų darželį eiti nedrysi.

Sesele, jaunoji, ar tau negaila 
Nuo seno tėvelio šalin išeiti?

Nors gaila, pergalia, tur negailėti
Nors bučiau, perbūčiau šimtą metelių, 

Nors bučiau, prabūčiau šimtą metelių, 
Nekraus man močiutė dviejų kraitelių;

Sesele, jaunoji, ar tau negaila
Nuo jauno brolelio šalin išeiti?

Nors gaila, pergaila, turiu negailėti, • 
Ne visą amželį su brolužėliu.

Nors bučiau, prabūčiau šimtą metelių, 
' Neduos man brolelis dviejų dalelių.

DAINA
(J. Jaudzems)

Eisim, sesės, pažiūrėti koks vėjelis pučia. 
Putė rytų, putė pietų, puč ir vakarėlių. 
Trijų valsčių bernužėliai vienu keliu joja; 
Ar mum joti ar čia stoti ar pulkelio laukti? 
Josim, broliai, kad nu josim ten pulkelį 

lauksim.
Ir prijojau uošvės dvarą, vartai užrakinti. 
Išeik, išeik, uošvytėle, atrakink vartelius. 
Sėdž’ ir mano panytėlė pas stiklo langelį. 
Eikie čionai, bernužėli, ką aš tau kalbėsiu: 
Apie savo bedąs, vargus aš tau apsakysiu. • 
Ką neklausei, jaunuolėle, tu mano žodelių, 
O dabar gali klausyti šunelių balselio.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis)

Siuntė mane motinėlė
Į jūreles vandenėlio
Žalio vario naščiukėliais, 
Baltos liepos kibirėliais.

Man besemiant vandenėlį 
Ir atplaukė jupds laivelis, 
Ir atplaukė juods laivelis, 
Tam laivelyj jauns bernelis.

Sėsk, mergelę, į laivelį,
Aš perkelsiu per jūreles.
Tų braukysi juodas uogas, 
Bebraukysi serbentėles.

Dievas davė man protelį 
Kad nesėdau į laivelį. ' 
Buč berinkus juodąs uogas, 
Buč berinkus serbentėles.

Juodos Uogos — šaunus žodžiai, 
Serbentėles — ašarėlės.

— Taip.
— Ar pasekmingos meilės dėkingumas 

nepasiekia paskutinių beprotystės ribų?
į — Taip.'
Į — Ar negali būti tokių baisių apsivy
limų kad nusižudymas butų vienatinis iš
ėjimas iš to baisaus padėjimo?

—- Taip.
— Ar negali perdidelis jausmingumas 

privesti prie grabo lėtu ir nepernešamu 
nusikankinimu?

— Taip.
— Ar nėra gyvenime tokių baisių ap

linkybių kuriose net tvirčiausi, bedieviš
kiausi žmonės metasi aklai, perimti despe
racijos, į religijos glėbį, ir apleidžia visas 
žemiškas gerybes pereidami į apvienėjimą 
ir maldas?

— Taip.
— Ar nebūna tūkstančiai atsitikimų 

kuriuose atsidavimo reakcija padaro ne
paprastas permainos, ir priveda prie tra
giškiausių katastrofų vyro ir moteries gy
venime?

— Be abejonės.
— Na taigi! kam klausi manęs kas 

reikės daryti? Ką tu sakytum, paveizdan, 
jeigu, pirm išsibaigimo trijų mėnesių, pa
tįs pavojingiausi Rennepontų šeimynos 
nariai ateitų ir ant kelių puolę prašytų 
priimti į Draugiją kuri dabar jiems išrodo 
grasminga ir iš kurios Gabrierius tik. ką 
išsimetė ?

— Tokios kalbos yra visai tuščios, — 
atsakė abbė d’Aigrigny.

— 'Tuščios? Kas buvai tu pats penkio
lika metų atgal? — paklausė Rodinas. — 
Palaidas 'ir nepamaldus pasaulinis vyras. 
O vienok tu atėjai pas mus, ir tavo turtai 
tapo musų. Mes užkariavom princus, ka
ralius, popiežius; męs pa jungėm ir sunai- 
kinom savo vienybe milžiniškas inteligen
tijas, kurios, ištolo, žėrėjo perdaug skais
čiai ; viską padarėm ii’ vos neužvaldėm 
abiejų pasaulių; išlaikėm savo Draugiją, 
gyvą, turtingą ir galingą iki šių dienų, ne-i 
žiūrint visų neapikantų ir persekiojimų 
kokius ji pergyveno. Ar dabar negalėsim 
pergalėt šemynos kuri grąso musų Draugi
jai ir pagrobia iš musų rankų milžiniškus 
turtus? Ar mes nesam gana gabus lai
mėti be griebimosi žiaurių ir pavojingų 
priemonių ? Tu nežinai, taigi, kokis lau
kas atdaras p,o priedanga draugingumo ir 
prisitaikymo, gabiai naudojamo, sujaųid- 
nimų, ypatingai ačiū galingai pagelbinin- 
kei šitie susidraugavimo rūšiai ir prisi- 
sirišimas galės būti padidinta. — Aiškino 
Rodinas.

— Apie kokią pagejbininkę kalbi?
— Nusistebėjo abbė, sykiu ir kunigaikštie
nė de Saint-Dizier nuogandoje.

Neatsakydamas į tai, Rodinas tęsė: — 
Ši įtekminga pagelbininkė, kuri atvyk
sta mums į pagalbą, gali privesti stebinan
čias permainas—padaryti bailunus nar
suoliais, netikinčius dievmaldingais, ir ne
perkalbamus švelniais, švelnius žiauriais.

— Bet kas tas draugas, tas pagelbi
ninkė? — šalike kunigaikštienė, perimta 
nežinoma baime.

- Ji ateina, — tęsę Rodinas, vis ne
perkalbamas, — tą .pagelbininkė, kuri 
gali sumažinti gyventojus, gali nusinešti 
tą prakeiktą veislę; bet ji nesunaikins mu
sų Draugijos, Jėzaus Draugijos, kurios 
dvasia turės amžinai gyvuoti

— O kas ji tokia?
— Ta pagelbininkė, — pridėjo

rios baisus artinimasi skelbiamas liūdnais 
‘ garsais, yra tai Cholera!

Ant tų Rodino žodžių, ištartų gąsdi- 
1 nančiu balsu, kunigaikštienė ir abbė pa

balo ir ėmė drebėti. Rodino išvaizda buvo 
liūdna ir šaldanti dvasią. Tūlą laiką kam
baryje buvo ramuma kaip grabe. Rodi- 

■ nas pirmas prabilo. Vis tokiame pačiame 
upe būdamas, Rodinas 'parodė į stalą, pas 
kurį jis nesenai sėdėjo ir turėjo klausyt" 
abbės įsakymo, dabar pats rodydamas pir
štu Į stalą tarė aštriu balsu abbei: — Ra
šyk!

Abbė išsykio nusistebėjo; bet atsimin
damas kad nuo viršininko jis tapo pagel- 
bininku, nusilenkė Rodinui praeidamas, ir 
sėdęs prie stalo paėmė plunksną. — Aš 
esu gatavas rašyti, — pridėjo abbė.

Rodinas diktavo, o abbė rašė sekan
čiai: “Tėvo d’Aigrigny nesugabumai rei
kale paėmimo Rennepontų šeimynos pali
kimo dalykus pavojingai supynė. Suma ‘ 
yra du šimtai dvylika milijonų. Nežiūrint 
užkirtimo kelio kokis mums prisiėjo sutik
ti, mes tikime galime saugiai prižadėti ne- 
daleisti Rennepontams užgauti Draugiją, 
ir atimti tuos du šimtu dvylika milijonu 
kam jie tikrenybėje priguli. Mes tik pra
šome pilniausios ir kuoplačiausios teisės.’’

Už keliolikos minutų po šios scenos, 
Rodinas apleido Sąint-Dizier namą, valy- . 
damas savo rankove seną taukuotą kepu
rę, kurią jis nusitraukė sau nuo galvos j 
atsakymui į pasveikinimą tarno žemai nu
silenkiant jam tarpduryje. .

SKIRSNIS XXVIII.
Nepažįstamas.

S.ekanti scena dėjosi ant rytojaus pc 
, to kaip abbė d’Aigrigny buvo taip netikė 
■ tai nužemintas to kuris buvo jo pagelbi- 
i ninkas.

Rue Clovis yra žinoma kaipo viena iš 
pati savyje apviehėjusių tandžių gatvių 
Montagne St. Genevieve distrikte. Kai šis 
dalykas aprašoma, namas No. 4, toj gat
vėj, susidėjo iš vieno priešakinio budinko 
per kurį ėjo tamsus kąridorius į mažą, už
leistą kiemą, kurio gale buvo kitas budin- 
kas, taip pat skurdus ir vargingai išrodąs. 
Apatiniame gyvenime priešakinio budin
ko, buvo pusiau žemėse krautuvėlė kurioje 
pardavinėjo anglį, malkas, daržoves ir pie
ną. Tik ką išmušė devynias ryto. Krau
tuvėlės savininkė, tūla Motina Arsene, se
na.; ramios, ligotos išvaizdos moteris, sėdė
jo ant viršutinio laipto vedančio žemyn j 
jos krautuvę, dėstinėdama daiktus. Vidu
ryje krautuvės buvo degantis pečiukas. 
Ta krautuvėlė buvo sykiu ir budinko už
vaizdas .bustynė, ir ta sena moteris pasi
tarnavo kaipo užvaizdą. Staiga, graži, 
jauna mergaitė, išeidama iš kambario, in- 
ėjo linksmai į krautuvę. Ta jauna mergi
na ’buvo Rožė-Pompon, artima draugė Ce- 
fisos, Bakkanalų Karalienės, Kupriuke^ 
sesers. Rožė-Pompon, našlė tuo tarpu, ku
rios išdykavimų draugas buvo Ninny Mou
lin, kuris, po pagirtuokliavimo galėjo pa
virsti į Joną Dumoulin, religišką .rašytoją, 
ir pereiti greitai nuo padykusių šokių Į po
lemikų rašymą, nuo karčiąmoš durų prie 
gaminimo katalikiškų pamfletų.

Rožė-Pompon tik ką buvo atsikėlus ir 
apsimovus galvą dar iš nakties nešiota ke
puraite kaukių baliuje. Nieko negalėjo bū
ti jaukesnio kaip jos gyvas veidas, septy
niolikos metų amžiaus,' raudonas, tyras, 
su skaisčiom žėrinčiom mėlynom akim. Ji 
buvo apsisiautus rausvu apsiaustu, dar ne
sirengus, ir kojos buvo neapautos. Ran
koje ji turėjo kokį tai daiktą pakištą po 
apsiaustu.

— Gerą dieną. Rože-Pompon, — tarė 
Motina Arsene, švelniai, — tu šįryt anksti. 
Ar buvai šokyje šiąnakt?

— Nekalbėk apie šokius, Motin; aš ne
turiu širdies šokti. Nabagė Cefisa, yisą 
naktį išverkė. _ Negali susiraminti kad jos 
meilužis uždarytas kalėjime.

Rodi- (Bus daugiau)

’ išgalvojimais, skleidžia niekus 
kalbėdama kad buk Lenkai taip 
norį Lietuvos; jog tarias Su Vo
kietija atiduoti Vokiečiams Si
leziją ir Danzigą kad tik Lenki
jai tektų Lietuva ir Vokietija 
nieko 
imant

Jei 
kalba

Mes visi žinom kad Lenkai 
nori Lietuvos ir gal viso pasau
lio, bet jie niekad nemainys Si- 
ezijos ant Lietuvos, nes Lietu
va yra lygiai kaip Lenkija ūkio 
šalis, o Silezija industrijos ir 
mineralų sritis. Ten Lenkai 
gauną anglį ir geležį ir gali ant 
vietos išdirbti į produktus ir 
ikpsortuoti. O ką Lietuvoj tu- 

.retų į vietą to, jeigu su Vokie
tija ant Silezijos '“mainytų”?

Klaipėda Vokiečiams taip pat' 
yra gerb kaip Lenkams, todėl ir 
jos jie Lenkams 
didžiąją Lietuvą, 
nesąmonė kalbėti 
cdel nekreipkit į 

Jeigu Lenkai ir
•uvą pulti tai ne mainais už 
Sileziją, bet savo pačių riziką, 
o ta rizika butų labai brangi ir 
pavojinga, nes Rusija netylės,;; 
ypač kod komunistai į Lietuvą 
:iuri kaip katinas į lašinius?

nesakytų Lenkams dž- 
Lietuvą.
kurie taip žodžiu jums 
irgi žinokit ką atsakyt.

neduotų, tik 
Bet tai yrą 
ir mąstyti, 

tai domės, 
bandytų Lie-

Redakcijos Atsakymai
Visų savo bendradarbių mel

džiame pamesti rašius Lietuvos 
kitikės 'klausimais išsivysčiu“ 
siais iš perversmo, neš nieko 
naujo niekas nepasakot-, o tik 
įą patį malat. Jei kas naujo 
randama Lietuvos laikraščiuo
se tą ir redakcija patėmys ir 
skaitytojams praneš.

Mums reikia kuodaugiausia 
dirbti, rašyti savo pačių reika- 
ais, Amerikoje gyvenant, nes 
besiblaškydami Lietuvos parti: 
;ų politikoj ir rėkaudami jeigu 
jiems ten kuriam skauda, mes 
einame prie savižudystės čia, 
nes apsileidę čionai skubame 
prie ištautejimo.

Rašykit įvairiais klausiniais 
liečiančiais musų gyvenimą šio
je šalyje, judinkit sportą; tada 
pradėsim jausti gyvumą savo: 
tarpe.

Gelbėdami Lietuvos politikie
rius .mes nejaučiame kaip patįs 
skęstame Amerikcnizmo bango
se, ir išnyksime daug greičiau 
negu nusimanome, jeigu ir to
liau darysime taip kaip darė
me iki šiolei.

GREITA PAGALBA NUO
SUSTINGUSIŲ SĄNA
RIŲ IR SKAUDANČIŲ 

MUSKULŲ

Johnson’s Belladonna Plas
ter suteiks jums malo

numą umiu laiku.
Nekentėk skausmų ilgai, kuomet 

Johnson’s Belladonna Plaster gali 
jums suteikti greitą pagalbą. Nenu
simink jeigu kiti vaistai suteikė tik 
liglaikine pagalbą. Mėgink John
son’s Belladonna Plaster’į, kuris su- 
teiks patvarią naudą, — šilumą, jie- 
gas ir stiprumą, patvari} masažą 
skaudamiems, nuvargusioms musku
lams ir sustingusiems sąnariams.

Gelbstintis efektas John’sons Bei-' 
ladonna, Plaster’io yra patvarus to
dėl kad jo vaistai visa savo jiega 
tiesiog per odą sunkias j skaudamas 
vietas ir veikia taip ilgai kol plaste- 
ris laikosi prie kūno. Jei jūsų mus
kulai ir sąnariai yra sustingę < ir 
skausmingi nuo persidirbimo ar ne
įprasto darbo, nuo nusišald^bo, Reu
matizmo ar nuo kitų priežasčių nau
doki t Johnson’s Belladonna Piaster’! 
— ir Kusit maloniai nustebinti, grei
tu ir stebėtinu jo veikimu. Parduo
dami visose' vaistinėse.
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Feliksas
Tas viskas puiku.... vienok aš negaliu 

prasižengt prieš Dievą už pinigą toki dar
bą pasiimdamas padaryti.... Lai Aukš- 
čiausis apsergsti mane nuo judošiško žy
gio....
Eleonora

Tai išrengk ją su Kupreliu lai pabėga, 
» tada prieš nieką atsakomybės neimsi....

Feliksas
Prie tavo pačios akių maršalas pavedė 

ją mano globon (nors kitus irgi pastatė ją 
sergėti), ir kaip aš galėčiau ją išleist.... 
Prie to, nustotume poros gerų krikščionių. 
Jie bus mums reikalingi....
Eleonora

Jei taip tai daugiau nieko aš su abbe ne
turiu kalbėti.... [Parodo duris, Feliksas 
nusilenkęs jai, eidamas rankas susideda 
ant krutinės, akis iškėlęs Į viršų, išnyksta. 
Eleonora apsidairo.] Šėtono apsėstas kad 
net auksas jo negundo.... O gal Mein- 
hardas jam daugiau pažadėjo negu aš iš
galiu, ir čia likdamas ramiau galės gyvent. 
[Atsidusus] Dar vienas — ir baisesnis — 
žygis- man liko, ir turiu įvykint, o tada lik
siu ponia kaip buvus. [Palengva prieina 
prie stalo, nukelia nuo taurės uždangalą.

. Sužiba sidabrinė taurė.] Nuodai.... [ro
do pirštu j taurę.] Mirtini nuodai, nuo 
kurių jos siela ’atsidurs danguje arba pra
gare, o jos lavoną Meinhardas galės pare- 
gėt tik žemes atkasęs.... [Vėl taurę už
dengia.]

Scena III.
Per vidurį ineina Birutė. Pamačius Eleo

norą krūpteli.
Eleonora

[Moja pirštu ją]: Eikš pas mane ar
čiau, nenusigąsk; aš ta vės lukinėju....
Birutė

[Baimingai eina] 3 Kam aš bučiau tau 
reikalinga ir kodėl tavo akįs šiandien man 
baisesnės išrodo negu kitados?.... 
Eleonora

[Priėjus, paima ją virš alkūnės, vedasi 
. artyn prie stalo. Širdgėloj]: Noriu aš su 
tavim pakalbėti kaip su sesere, kuriai gei
džiu pasiskųsti.... Žinai' tu kad mano I 

, širdis skausmų plėšoma ir mano jausmuo
se siaučia pavydo audra.... Ar ne sų ta
vim mano vyras j karą išeidamas atsisvei
kino kaip su. savo mylima, o mane tik šal
tus žodžius ištaręs paliko? [Įtemptai, re
tais žodžiais]: Ko tu reikalautum iš kitos, 
mano vietoj būdama, jei tas kurį mylėtum 
taipIglamonėtų ją?.... •
Birutė -

Nesuprantu kodėl tame kaltini mane... | 
Aš esu tik vęrgė, ir už pasipriešinimą mar
šalui bučiau kankinama. Ką nori kad aš 
daryčiau ?....
Eleonora

Musų doros mergos greičiau miršta, bet 
neprisileis svetimo kurio nemyli.... Jei 
tu nemyli mano vyro, apleisk tuoj Rygą, 
arba ęik vienuolynan.... bet pranyk iš šių 
rūmų ir iš mano ir mano vyro akių.... 
Birutė •

[Nusigąsta],:. Nei to nei kito aš pada
ryti negaliu.... Viską kitą ką reikalausi 
darysiu, bet leisk man čia būti — kolei 
kas....
Eleonora

. [Užsidegus rūstybe, išverčia akis]: Ar 
aš nenumaniau kad tu. j j myli! Kas tave 
Čia laikytų? [Įsitempus Birutei į akis] 
jei ne,medė?!....
Birutė

[Galvą nuleidus, vos girdimai]: Taip, 
meilė...:
Eleonora

Ar ne meilė mano vyro, kuriam rankas 
bučiuoti leidai ir ašarojai kada jis apleido 
pilį?.... Ko ašaras braukei bokšte kada 
jis išjodamas tau mojo?....
Birutė

Tik mano vienos širdis tai žino, ir ne
reikalauk pasakyti to ko aš niekam pasau
lyje pasakyt negaliu....
Eleonora

Niekas kitas man neapeitų, ir tavo pay 
slaptjs pasiliktų mano paslaptimis jei tai 
nebūtų mano vyras.. . .. Todėl [sugriebus

| suspaudžia jai rankas virš alkūnių] ar no
ri gyva likti ir apleisti Rygą arba atsiduo
ti Dievo garbinimui, palikdama man mano 
vyrą, ar nori čia pat numirti iš mano ran
kos?!....
Birutė

[Nusigąsta]: Gailėkis manęs, gailėkis, 
ir prašalink nuo savęs tas piktas mintis...
Eleonora ,

[Palengva nutraukia nuo taurės uždan
galą] : Ar tu rodei pasigailėjimo man ka
da matei mano vyrą kankinant mane mei- 
lavimaisi prie tavęs? Ar tu norėjai jausti 
tą ką mano širdis jaučia, skausmų varsto
ma? O dabar pasigailėjimo meldi! Ryga 
tau perbrangi, nors išsyk norėjai kuogrei- 
čiausia iš jos sprukti! Šie rūmai liko tau 
malonus, nors pirma kalėjimu dvokė... . 
Še, nuodai, tau parengti, ir tik taip aš ma
nau tavęs atsikratyti.... [Ima taurę, lai
ko Birutę tvirtai kita ranka.]
Birutė

[Susmunka ant kelių, su ašarom]: Jau
nystėj mano, kada pasaulis man džiaugs
mus žada, kada gyvenimas mane velio'ja, 
tu mane be mielaširdystės Į kapą varai, vi
sai nekaltą! Nors išplėščiau tau savo šir
dį ir parodyčiau jog tavo vyro nekenčiu, ir 
tada tu man netikėtum.... Tu pamišai 
savo pavyde..... Lauk iki jie sugryš, ma
tysi, gal, ir pati persitikrinsi.... Tik pa
lik mane gyvą.‘
Eleonora ’ ,

Tu ir pamišėle mane vadini, ir širdį ro
dyt žadi — ir dar veidmainiauji! Kodėl 
tat nenori šalintis iš šių rūmų? [Išverčia 
akis, įsmeigia jas į Birutės] Negundink 
mane, palikt tave gyvą iki jie sugryš, nes 
tada tavo bus laimėta! Aš esu šių rūmų 
ponia, tu mano vergė! Te, išgerk šią tau
rę, ir skirkis su muinis, palikdama man 
mano vyrą, kurį man Dievas davė.... [Ki
ša taurę prie lupų. Birutė stumia šalin.] 
Imk, nes aš pilsiu tau ant akių, ir liksi ne
rege ir sukoneveikta taip kad nenorės ta
vęs ne tik mano vyras, bet nei kiemo šla
vikas! Nuo svajonių likti maršalo žmona 
liksi nutrenkta iki paskutinės raganos....

Scena IV.
Ineina Kuprelis dar Eleonorai raginant 

Birutę gert nuodus. Tarpduryj tyliai 
pastovi ir tėmija dalyką.

Birutė
[Baisioj baimėj, drebėdama, vor iššne

ka. Vis klupo]: Gersiu aš nuodus, tik ne
daryk to, palik mane čielybėj! [Ima nuo
dus,. drebančiom rankom. Akis išvertus 
žiuri į taurę, ir labai lėtai neša ją prie lu
pų J
Eleonora

[Pamišusio džiaugsmo apimta]: Gerk, 
gerk, ir palik man mano vyrą.... Visi 
žinos tik kad tu pati sau gyvastį atėmei....

[Nuprelis pribėga, staiga griebia iš 
Birutės taurę ir trenkia į kampą.]

Kuprelis
Liaukis, kunigaikštyte! Gyvastis bran

gesnė! Karas baigėsi, girdėjau gryšta vi
si, ir jis, gyvas ir sveikas.... [Traukiasi 
iš už juostos deiginą, Eleonorai] Pasito- 
Jink nuo jos, nes pati pirma žūsi!

[Birutė stojasi, Eleonora persigąsta ir 
perširsta.]

Birutė
[Per ašaras, prie Kuprelio]: Kuomi aš 

tau atsidėkosiu, kuomi atsilyginsiu už sa
vo gyvastį! Gal tik namie, kada nors!....
Kuprelis

Eiva, kunigaikštyte, iš jos piktų akių, 
ir nuo šiandien aš nuo tavęs nesitrauksiu.

[Birutė.Kuprelio vedama išeina.]
Eleonora

[Dantimis grieždama, perpykus]: Niek
šas! Tegul sugryš Meinhardas, įskųsiu 
tave ir tuoj’tau galva nuo pečių nusiris... 
Drysai priešiptis man, poniai šių rūmų, 
maršalo žmonai! [Nusigąsta, apsidairo] 
Bet ką aš jį gąsdinu.... Kas aš? Aš 
greičiau pati liksiu nunuodinta kada Mein-1 
hardias sužinos ką aš rengiausi padaryti! 
O! Viešpatie! Viešpatie!.... [Alpsta, puo
la ant žemės. Atsipeikėjus slenka prie 
taurės, paima, apžiūri kad tuščia, ir vėl ją 
paleidžia, galvą nuleisdama ant grindų.]

[Uždanga]

DAINUTĖ
Plauk, mano laiveli, 
Apšviestas mėnuliu, 
Skambėk, mano dainele, 
Amt siūbuojančių bangų. 
Nutilę gamtužėlė, 
Nurimk ir tu, širdie. 
Sodne lakštingalėlė 
Netaiso jau stygų, 
Uzskambinsiu aš gitarą 
Drauguže, del tavęs. 
Visas aš išdainuočiau 
Pasaulio daineles.
Graži kaip angelėlis, 
Maloni kaip aušra, 
Jautri tu kaip paukštelis, 
Kaip vasaros kaitra. 
Bet tu ne man žadėta, 
Ne mano mylima, 
Esi jau sužavėta 
Tu meilę svetima.
Praslinks jaunystės dienos 
Malonios kaip sapanai, 
O saldus atminimas 
Vaizduosis amžinai.

Vincė Mikutaitytė.

Nuo Juokų Red.: štai viena 
nauja poetė, iš Lietuvos, kuri

parašė eiles (ar tik nurašė‘iš 
kito, kaip matyt), kuri yra la-j 
bai skirtinga nuo kitų poetų iš 
Lietuvos.

šias eilutes ji prisiuntė savo 
seserei Clevelande, kuriai sy
kiu rašo ir prašo nesiųsti pini
gų, nes, sako, praleidžia ' kai 
gauna, verčiau, sako, užrašyk 
man laikraštį “Dirvą” tai turė
siu naudos per visus metus. I

Ar daug tokių idealistų šią
.gadynę pasaulyje, o ypač Lie
tuvoje, rasi kurie dolarius at
mestų, kaip ši mergina?n

Ne poetė aš esu,
Eilių nerašysiu,

Kiek patyriau, ant Viengungio 
Tiek, ir pasakysiu.

Turbut yr gerai apsenęs,
Visur išsitrankęs,

Ir kiekvieną panašesnę 
Vietelę aplankęs.
■ Jis parodo buk dėlto

Lieka neženoti
Kad po vestuvių nereiktų
Indai jiems mazgoti.

Juk sakeisi su kūmutėm 
Gėrei ir uliojai,

Aišku, geisdams prisiplakt 
Ir bliudus mazgojai.

Suprantania, darbas tas 
VIENGUNGIUI

AKTAS TREČIAS
Sodnas. Saulėleidis. Savaitė vėliau.

Scena I.
Feliksas, Birutė, Kuprelis.

Birutė
[Per ašaras, Feliksui] j Tėve dvasiškas, 

kurs kalbi savo Dievo žodžius ir skelbi 
žmonėms Sutvertojo valią, užtark, gelbėk 
mane, iš piktų nagų Meinhardo, kurs vie
ną žmoną paniekinęs mane pasiryžo paim
ti.... Leisk mums išsprukti iš šios ver
gijos, ir lai prasmenga jis su savo žvėriš
kais užsigeidimais....
Feliksas

Kristina, ponia mano (nes tokia tu tuo
jau busi), nevargink tuo savo galvos. Ar 
yra kas garbingesnio pasaulyje kaip būti 
žmona garsingo ir galingo Maršalo Mein- 
hardo, prieš kurį dreba visi pagonįs! Tau 
lenksis Ryga, ir tau dovanas atsiųs pats 
Romos popiežius.... Jau viskas užbaig
ta: popiežius davė vyskupui pavelijimą at
vesdint Eleonorą nuo Meinhardo, ir jis pa
ims tave, iš ko tu tik džiaugtis turėtum.

[Kuprelis bevaikščiodamas nekantrus 
iš Felikso kalbos, iš užpakalio lyg no
ri bakstelt Feliksui deiginu. Bet vis 
apeina iš priešais ir klauso jo kalbų.] 

Birutė
[Bevilčiai nuleisdama rankas]: Tai jau 

amžinai mums lemta čia likti — išėjimo 
nėra.... Sugryžo jis ir pradeda savo už
gaidas kunyt....

[Kuprelis prieina prie Birutės.] 
Feliksas

Ištrukti nėra ko tikėtis, nes parvedus 
naujų vergų pilis dar labiau sergstima. 
O aš gelbėt negaliu jūsų, nes maršalas ma
ne nužudytų už tai. Prie to, aš surengiau 
viską vestuvėms, neprivalau pats suardy
ti. [Kupreliui] Eiva mudu pas belais
vius. [Nusitempia Kuprelį kairėn.] 
Birutė

[Viena]: Vietoj džiaugsmo raudų ■ ve
dyboms ateinant, aš širdies skausmuose 
kankinuosi.... baimėje gyvenu, ir laukiu 
nežinės.... Ak! kad dabar ji man tuos 
nuodus duotų.... Mirtie, tu man meiles
nė dabar kada nėra kelio išsprukti iš nagų 
to siaubūno kurs ne tik kunus žudo, bet ir 
sielas.... Liutavarai, mylimas mano! Ką 
jaučia tavo širdis kada po tavo akių ruo
šia man išgėdiniraą — ir tu išgelbėt nega
li.... Neužilgo aš jau busiu žmona to 
žvėries, ir turėsi kankintis regėdamas ma
ne jo glėbyje!.... Ar tu išturėsi, ar su
sivaldyti? Ar nepanaudosi ant jo savo 
didžio kardo, kuriuo taip narsiai kirtai sa
vo brolius norėdamas gyvas išlikti ii' pas 
mane sugryžti?.... [Per ašaras] Ką li
kimas mudviem skyrė jei ne juodą liūdėsi, 
ašaras, o meilę gal tik po mirties....

[Ašarose sukniumba prie suolelio.]

Scena II.
Ateina Menhardas iš kairės.

Meinhardas
Kristina, mano Kristina, visur tavęs jie- 

škau, o tu čia.... Tu vis slepiesi nuo ma

Tau yr’ įkirėjęs, 
Nes kiek sykių apie indus 
Kalbi atsidėjęs.

Jei galėjai svetimoms’
Indus sumazgoti,

Tai, brolau, delko savus 
Turėtum bijoti?

Kaip kada ir moterims
Pagulėt atsieina, 

Kuomet joms pasitaiko 
Kitokia permaina.

Jeigu vyras nėra mulas,
Tur ją užvaduoti,!

Turi apžiūrėt vaikus, 
Indus sumazgoti.

Viengungis tai nenorėtų
Pačios užvaduoti,

Greičiau eitų pas kitas, 
Ar kur khzyruoti.

Kaip su vilku nearsi,
Meška neakėsi, V

Taip už tokio patyrelio 
Laimės neturėsi.

Ne-Poetė.

Kaip tik mes atsidustam kad 
jau nutilo, kad jau užmiršo tą 
skandalą iškeltą gerb. A. K. B., 
tuoj žiūrėk atsirado nauja po
etė ir rėžia vėl tai gerb. Vien
gungiui tai kam kitam ir vėl 
tas klausimas atsinaujina.

Jeigu taip eisis tai neužilgo 
turėsim, apvaikščiot pusės me

nęs, kai aš .po tokio ilgo nematymo nerim- 
stu be tavęs.... [Prieina, kelia ją] Tu 
•verki? O kas gi, mano širdie, kas? Ar 
gal iš džiaugsmo kad tuoj liksi didžio mar
šalo žmona?.... Apverk savo mergystę, 
nes tik kelios dienos teliko.... [Apkabi
nęs pakelią, pasodina ant suolelio, pats sė
dasi šalę.], Pratark į mane nors vieną 
malonų žodelį.... Matai, aš del tavęs iš
sižadu Eleonoros ir jos turtų, o tu vis prie 
manęs atšalus.... Tark, ar mylėsi mane?
Birutė

[Per verksmus]: Tėvas Feliksas sako, 
Dievas taip nori ir taip turi stotis.... Ta
vo valia, garbingas maršale, daryti su ma
nim kaip patinka, ne šaš esu tavo vergė.
Meinhardas

Ne vergė, bet mylimoji. [Glaudžia ją 
prie savęs] Neverk, širdute mano! Po 
vestuvių duosim žinią tavo tėvams kur esi 
ir užkviesim juos į Rygą ant vaišių. Ir 
nuo tada, vietoj kariavus, užversim amži
ną santaiką su Utenos kunigaikštyste.
Birutė

Aš neišdrysiu savo tėvams pasirodyt 
kaipo'krikščionė, ir meldžiu maršalo, jei 
myli mane, palaikyti mano,vardą paslap
tyje, lai aš busiu tik Kristina ir dingus 
amžinai kaipo Birutė, Utenos kunigaikščio 
duktė,... Palik dabar mane vieną....
Meinhardas

Kristina brangi, nuo sugryžimo iš karo 
aš nerandu ramybės be tavęs, ii’ laikas ta- < 
?o toks ilgas, -o tu vis nori būti viena.... 
[Nori dar ką tarti, bet ji apsispaudžia sau 
galvą ir nusisuka. Meinhardas paglostęs 
ją nueinau] S-

. Scena III.
Iš kitos pusės vogtinai ateina Albrechtas.
Albrechtas

[Džiugsmingai, pakuždom]: Kristina! 
Laimė kad užtikau tave vieną! [Puolasi 
prieš-ją ant kelių.]/ Ar Įu ašaroji? Ko 
gi? Žinau kas graužia tavo širdį — ir 
mane tas pats kankina.... Meinhardo 
užgaida neperkeičiama! Nei vyskupas nei 
vienuolyno perdėtinis neįstengė jo perkal
bėt. ... Nelaiminga mano sesutė rūtoj tu
ri apleist Meinhardą, del kurio ji tiek var
gų panešė, ypač dabar kada tu čia esi....
Birutė

Ką aš kalta, juk pats matai, aš esu jo 
vęrgė.... Prašiau išsyk paleisti mus, bet 
nei tu nei niekas kitas nepakjausėt,.... 
Dabar neišvengtinai Meinhardo užgaidos 
pildosi....
Albrechtas.

Ne, Kristina, kunigaikštyte, neišsipil
dys kolei aš gyvas esu! Aš negalėjau ta
ve išliuosuoti pagonims, nes aš pats tave 
pamilau, o tas Meinhardo norus suardys! 
Šią pat naktį tu su manim pabėgsi, iš iš
gabensiu tave Švedijon, ir tik ryte tavęs 
Meinhardas pasiges, kada jau bus pervė- 
lu.... [Kabinasi, nori glamonėt ją.] Tai
gi ruoškis, bėgkiva....

(Bus daugiau)

tų sukaktuves paminėj 
ginčų apie senbernius 
jie nevedę, ir tt.

S.L.A. organas aną 
didelėm litarom pad 
kad Rusijos bolševikai 
Lietuvos perversmą, 
dyvai jeigu jie taip da 
jie nori pagrobt Lietuv 
nesiseka tai rėkia.

“Tėvynė” tuoj prad 
kai bolševikai kėsinsis 
Susivienijimą, nes.boli 
labai nepatinka jeigu 1 
juos ką daro.

“Naujienos” iš to sti 
vę “Lietuvos žinias”, 1 
dindamos sucenzuruotu 
snius, tuščiose vietose 
pasakyt “Sucenzuruota1 
‘ ‘Sukonf iskuota”..

Kaip paaiškėja, Biml 
rėš išbraukt visą Clevel 
munistėlių kuopą iš in 
nalo, nes prieš “Dirvoi 
rą toj pačioj svetaim 
kryžiavojosi grąsindar 
darbininkai neitų į 
čio-Sarpaliaus ristynes, 
tyčia visa jų kuopelė i 
re dalyvavo.

Jeigu kitose koloniji 
dės mažėti senberniai 
pasigesit tuoj žiūrėkit 
tone, Ohio, nes “Dirvos 
pondentas andai pagan 
ten yra daug “gražių j 
kų jaunų panelių” ir 
“kitų kolonijų jauni 
atvykti ir gauti sau 
drauges”.

“Plaukite po Amerikos Vi
Nupiginta ten ir atgal k 

trečia klęsa į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 

Cherbourg arBreme

DABAR laikas daryti pi 
lankyti tėvynę 1927 

Jūsų naudai išeis patyr 
nepaprastai gerų įrengimų i 
ir operuojamų Suvienytų 
Valdžios.

Ten rasite patogumų keli, 
kūrins nebuvo sapnuota k< 
atgal,, su specialėmis ekskt 
sudarytomis iš jūsų pačių 1

Vasario mėnesį išplat
S, S. PRESIDENT ROOS 

' Vasario 9
S. S. GEORGE WASHU 

Vasario 19
S. S. REPUBLIC 

Vasario 23
S. S. LĖVIATHA1 

(via Cherbourg)
Vasario 26

Jūsų vietinis laivakorčių 
galės suteikti pilnas info 
apie šitus ir kitus išplaukim; 
apie speciales ekskursijas 
yra ruošiamos; arba rašyki 
pas:

Unites 
States Lii 
p Hotel Cleveland Bld/Cl 

45 Broadway, New York



D I K V A

Biznierių ir Profesionalu Direktorius OFFICECAT
Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

6411 Superior Ave.
Bandykit musų Vaistinę pirmiau- 

/sia-L-Mes užlaikėm prekes geriau
sias if kainos teisingos.

Randolph 6332.
Cleveland Sheet Metal 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, 

Lubas, Nuotakas, ir viską kita.* 
Dirba viską del pečių ir šildymo.

6935 Superior Ave.

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS 
6926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da- 
K1DI siuvame padus. Darbas atliekama

I Ncdėlioi — Laura LaPlant J gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.
| in HER BIG NIGHT

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai ' GELEŽDAIKČIAI Fųrnasai I 

1169 Ęast 79th St.
Randolph 5977

Į EZELLA THEATRE
I ' SUPERIOR prie E. 70th.

| Ketv. ir Penkt. Richard Barthlemess
| in THE WHITE BLACK SHEEP
' šeštadienį — Hoot Gibson 

in THE BUCKAROO KID |

Pirmad. ir Antradienį
Mae Murray in VALENCIA

Trečiadienį — Conway Tearle ir 
Irene Rich — in My Official Wife

Star actress in a recent 
wears thirty-six dresses,film

the garment being worn at the 
rate of nearly'one at a time.

*
, Auntie,

in a predica-

¥
Ella (aged six):

Įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sienines Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS— 
7720 S. Clair Ave. 

Phone Rand. 5440 
7820 St. Clair Ave. 

Phone Rand. 4931

were you ever 
ment?

Mainden Aunt: Ne, dear, bu 
i Heaven knows I’ve tried!

-O-

Superior Hardware .Co. 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai 

Maliavos;^Stiklas, Etc. 
6412 Superior Ave.

Taisome fumasus ir kitus dalykus. 
Šleifų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas E. 65th St.

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO. ' 

6710-12 LEXINGTON AVE.

H. & S. Electric Co.
SKALVIAMOS MAŠINOS
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenįs—Vielų Suvedimas
Elekriški Padargai

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

There is no substitute 
gentleman.

for

Estella Beauty Shoppe J 
1218 East 79th St.! 
Plaukų Kirpimo ir Į 

Marceliavimo Parlor' 
Kerpam, Plaunam ir |

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams
tik

skalbykla, 
patelefonuoki! .ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761 
Randolph 7762

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėlės ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street •

Florida 3992-J

Aptaisom veidą 
tam panašiai.

Telefonas Pennsylvania 1250

The East 79th St. Shoe- 
Store

1149 East 79th St.
Moterų Arch Supporters Čeverykai 
Visokie avalai riebioms moterims su > 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr 
moksliškai išdirbti avalai. Patent į 

odos, Satino ir Suede.

Ar jus manot būdavot 
I ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planuš 
—suteikt patarimus apie finan
sus 
rią 
ant 
tt.,

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir 

reikmenų.
7208

Plumber: Is this where you 
wrote for a plumber to come, 
lady?

Lady of the House: Plumber, 
indeed 1 Why, I wrote last 
July!

Plumber (to mate): 
on, Bert—wrong house, 
wot wrote last April 
looking for!

Come 
Party 
we’re

HARRY

Auto 
Specialistai suliejime. 
St. Clair Ave.
Penh. 078^
W. SMOLK, Prop.

Malan Auto Service

ir duoti jums geriausia kai- 
ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 
čia pat jūsų kaimynystėje.

The Lake Erie Lumber 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080.

&

Hats FAVORITE Caps
■ DIRBTUVĖ

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams.

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE.
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno) 
1387 East 24th Street Cleveland

Parduodame Dirbtuvės Kainomis 
7808 Superior Ave. 
Prie E. 79th Street

John

Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimą:
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimu;

■ ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama

Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI 

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue
John

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s 

Cigarus
, 5c—8c—l$c ir 3 už 50c
. Unijos darbininkų—

’• Rankų darbo. 
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
M. Sulzmann Mfg. 

6802 Superior Ave.

The Buckhorn Coal Co. I
. ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geros Rūšies. Geras patarnavimas ■
Rand. 1571 Rand. 5495 1

7407 Superior Ave.

Frank Cerne
BRANGMENŲ, RADIO 1R 

MUZIKOS KRAUTUVĖ
6031-33 Si. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999 1

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

TAISO VISOKIUS KARUS 
Specialiai Studebaker.
Parveža sugedusius.
Phone Penna 2996

Kish, 8 metai prie Studeba' 
taisymu.

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

W. ker

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior Ave.
Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

SPECIALIAI
Vienos savaitės laikui 

Met eru 50c Lisle Pančiakos 
e 39c. pora.
Geo. L. Schlather 

6407 Superior 
6616 Wade Park

T ė m y k į te
Visokios batarejos,' Radio 
reikmenys. Taisom ir per- 

žiurim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas mus.

Freeman Battery Service

GUTH’S SHOES
Avalai I 

del visos 
. šeimos I 

visai 
pigiai 

Pirkit dabar
Wade Park, kampas E. 661h. ’

have tabloid newspapers for 
tabloid minds.

•It *

We live and learn, but die 
before we learn how to live.

Symbolic
“The Prince looks pleased.”
“Yes, the Mayor just pres

ented him with the corkscrew I 
to the city.”

It’s a tall child nowadays 
that can hide even its hea\l be-1 
hind its mother’s skirt.

Jealous Wife: At your age! 
you really ought to be ashamed 
of yourself. You are always! 
running after pretty • women. 1

Husband (reassuringly): My 
I dear, that ought to put you 
I quite at your- ease—it proves 
I that they are always trying 
! to get away from me.

His wifie started nagging him, 
She thought that he would weep 

But, shucks, instead of arguing 
He simply fell asleep.

Helen Karuža./*

DEAR AL SPOOF.
Don’t nearly all girls have a! 

hope chest?—Cupidoro.
“Yesč and occasionally one| 

has a hopeless chest.”

“I’ll make it hot for you”, 
said the janitor as he fired up

HIS SONG
The man who sang 

this' o’er and o’er, 
It ain’t a-going to rain 

no more," no more!
I Now sings a song, 

as you may guess, 
It certaily ain’t a-going 

to rain no less.

George Baltrukonis says one 
thing about these skirts is 
that they don’t bag at the 
knees 

------o------
A Scientist says that Mars 

has a mean temperature of 68 
and springtime the year/round. 
So Mars has started a Chamber

SPECIALIAI SPECIALIAI Į
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai'! 

reguliariai S16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po 311.99.

National House Furn. j 
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave. 
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima. I

the furnace. of Commerce.

•ywizAv.vwwMwww1, '.WA'AW.VW.W.W/A

$22 00

F. R. HUTCHINSON
GAS OFFICE E. Sixth Et. ir Rockwell

PRIJUNGIMAS DIKAI
Kur reikia privesti paipą toliau, arba Įrengti kaminą, 
tą mes padarysime tiktai už vienas lėšas.

Nekeskit Šalčio!
Staigi šiluma, kada prireikia, ir kur tik reikia — 
Radianfires yra butini ir ekonomiški žiemos pa
togumai. Jų didelis patogumas yra priežasčia di
delio jų reikalavimo. Taigi gausite: . .

Speciales Išlygos Per šitą Menesį
Tikriausias Humphrey Radiantfire

T y Į ANTRI MORTGEČIAI i
MR. FELDMAN

214 SOCIETY FOR SAVINGS BLG. I
Cleveland. (24) ’
Žema Kaina—Greitas Patarnavimas j

TRADE MARK REGISTERED 

7305 Superior Ave.

THE STONEMAN COMPANY
PLUMAVTMO REIKMENYS, GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kamba rio Įrengimas už <$49.00.

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

Lietuvos Lietuviai ateina į
I Sanitariškas Lietaus Į 

. MAUDYNES. - 25c.
1'921 St. Clair, arti E. 9th St. ■

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

$4 Įmokėti ir 
po $3 j mėnesį 
per 6 mėnesius.

SQUIRE EDGEGATE AH the Modern hiconvemeaces Io the Beargrass Hotels rfTLOUIS RIC3AMJ

THE «AT5 JjffE •MARIR& OA/E 
AO./A
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Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK
“TRIMITĄ”

Jame rasi visa trumpai, aiškiai - 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausiu? išradi
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu- . 
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitą?’’ yra viena? turinin
giausiu ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina ka? sartaitė 
knygos formato, 8?—48 pųgjapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met. 
“TRIMITO" Adresas: Karnas, 
Laisvė? .Al. 26. Lithuania.



DIRVA

S SONG
vho sang 
jr and o’er, 
oing to rain 
re,' no more!
a song,
may guess, 

ain’t a-going 
i no less.

PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

Keturi Lietuvos Komu
nistai Sušaudyti

;rukonis says one 
these skirts is 

>n’t bag at the

says that Mars 
emperature of 68 
j the year-round, 
tarted a Chamber

pėsti- 
karo 

24 d. 
prieš

Kaunas. — Prie antro 
ninku pulko sudarytas 
lauko teismas Gruodžio 
nusprendė už veikimą
Lietuvos nepriklausobymę nu
bausti šiuos keturis 
mirties bausme: Karolį 
Juozą Greifenbergerį, 
čarny ir Kazį Giedrį, 
mavičius nuteistas iki 
galvos sunkiųjų darbų 
mu.

VWAWrU

not
>je, plačiame 
mt vandenų; 
ir tolimi kai. 
ryvenimaa ir 
ii —

asmenis 
Požėlą, 
Rafailą 

Abra- 
gyvos 

kalėj i-
Kitas gavo aštuonis me

tus kalėjimo.
Teismo pirmininkas kiekvie

nam kaltinamam davė žodį ar 
jis prisipažįsta esąs kaltas ar 
ne. Jiems' kalbant savo pasi
teisinimui pirmininkas' nekliu
dė, tik kada Požėla ir Greifen- 
bergeris pradėjo drožti komu
nistiškas prakalbas pirminin-

Eagle Brand išaugino 
daugiau sveikų kūdikių ne
gu kiti kūdikių maistai.!.

EAGLE BRAND
CONDENSED N.1LK

Didis Pasisekimas -

Feeria-mint
The Chewing LAXATIVE 

k Skanus mėtų kromto- 
įju mas gumas kuris regu- 
mliuoja vidurius. Vaikai • ■ 
Rjį mėgsta.

15c ir 25c

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

£

turėjo jų kalbas pertraukti. 
Kaltais visi jie neprisipažino, 
ir net gynėsi nesą komunistais, 
o tik “kairių pažiūrų”.

Tačiau peržiūrėta visa mede- 
ga, kuri buvo pas juos rasta: 
komunistinė korespondencija su 
Maskva, įvairi agitacinė litera
tūra ir tt., o taip pat prasidė
jęs dvylikos liudininkų apklau- 
siinąs visiškai įrodė kad kalti
namieji užsiimdavo komunistiš
ka agitacija su tikslu padaryti 
bolševikų perversmą Lietuvoje.

Po teismo pasitarimo skaity
ta sprendimas kuriuo visi ran
dami kaltais.

Karolis Požėla, čiorny-čarny. 
Greifenberegris ir Giedrys jai 
yra pasižymėję savo komunisti 
niu veikimu Lietuvoje. Pasku
tiniu laiku jie organizavo ko
munistų sukilimą Lietuvoje , ir 
pasikėsinimą nuversti esam? 
tvarką ir jiems tame padėjo 
visa eilė komunistų darbuotojų 
ir, atskirų suorganizuotų jačei
kų.

Vyriausias komunistinio ju
dėjimo . galva Lietuvoje buvo 
studentas medikas Karolis Po
žėla (dirbdamas nelegalų dar 
bą jis turėjo oficialiai. užmas
kuoti savo asmenį kokiu nors 
užsiėmimu). 1 Keletą sykių jis 
buvo išvykęs.}- užsienį tartis del > 
komunistinių^ peyvęrsmo -suruo-, 
Šimo su Mickevičium-Kapsuku’ 
ir Aleksa-Angariečiu. Buvo* ke- ' 
lis sykius areštuotas, gyveno’ < 
Lietuvoje-nelegaliai svetimomis - 
pąvardėmi®, bet to turėjo >daug 
slĮipįvardžių. ' p ■. ’ ' | f ' j ' 

’Jiiožas Greifengeris už‘ feovie- , 
tų pinigus buvo išėjęs užsienyj 
aukštus mokslus;’mokėjo daug 
Europos kalbų, labai -gudrus, 
atsidėjęs kartu su Požėla ir ki
tais dirbo komunistų judėjimui.

Jis gimė 1898 m. Kalvarijoj 
Vokiečių protestonų šeimynoj, 
šiais metais'Spalių 29 d. daly
vavo Karaliaučiuje trečioje Lie
tuvos komunistų partijos kon
ferencijoje, 
lankęs ir 
čius. Už 
jau buvo 
darbų kalėjimo, bet buvo pa
leistas, einant amnestijos įsta
tymu.

Kazys Giedrys, 33 m., buvo 
Lietuvos komunistinio jaunimo 
organizatorius ir šios organiza
cijos pirmininkas. Kaune gy
veno po įvairiais slapivardžiais 
ir savo šeimininkei, pas kurią 
gyveno, sakės dirbęs švietimo 
ministerijoje. Savo bute Gied
rys koncentravo brošiūras, su-

kurioje buvo atsi-
Kapsukas-Mickevi- 

komunistų veikimę 
nuteistas sunkiųjų

npai, aiškiai . 
na kalba pa- 
usius išradi' 
lotikius tau- 
se epochose, 
tiek iš Lie- 

autų ffyveni- 
ių svarbiau- 
mais, daug 
esnių Lietu-. 
šytojų, indo- 

juokų poil- 
daug nau- 

tymų.
uia tųtinin- 
ų Lietuvių 
M j aiiįtaitš 
48 poilapių. »j r83 met 
12' ffflllTWR

I sirašinėjimus su politiniais ka
liniais.

Rafail čarny buvo žymesniu 
komunistų veikėju ir vyriausiu 
komunistų organizuotpju; jis 
vadovavo čekistų grupėms, ku
rias turėjo suorganizavęs vi- 
.suose didesniuose miestuose ir 
miesteliuose, iš patikimų dau
giausia žydų jaunuolių.

Buvo viešbučio savininko sū
nūs, bet dirbdavo kepykloj, del 
žmonių akių. Būdamas teroris
tų grupės vadas jis jačeikų su
sirinkime pats pirmas pasisiū
lė nužudyti žymesnius valdi- 
dininkus. Susekta kad jis su 
kitais žydais komunistais yra 
suorganizavęs Vytauto Aleksos, 
Mačiulytės, Mačio ir kitų nužu
dymą.

Sąryšyj su keturių komunis
tų sušaudymu tūli prade j sklei
sti gandus kad karo lauko teis
mui Kaune atiduoda dar visa 
nlė komunistų. Kauno karo 
cor.iendantura praneša kad tie 
gandai neturi pagrindo ir kad 
uo tarpu karo lauko teismui 
lėra atiduota nei vienas asmuo.

Politinė policija veda tardy- 
nusžymesnių komunistų, kurie, 
turimomis žiniomis, yra ruošę 
jietuvoj ginkluotą komunistinį 

oerveršmą. Jei iš tardymų pa
aiškės ganėtinų įrodymų jų 
nusikajtimui patvirtinti gal ir 
bus reikalo kai kuriuos asmenis 
perduoti karo lauko teismui.

O' “L.”-'

•‘J i
DĄRBIN1NKAI NEBUS VAR-

. ; ■■ ’ ' ] ; ” ’ C I i j f-
■ , ’.Kauno karo komendantūra pa- w A I V b * '• ♦ufe:15e’ ka^i- prętaMęrfis organi- 
iaĮe joms {’kurios“ turi grynai; 

įę'kbnbniiiiįa • pgbuųmbŽ veikimui 
'k.iiFčių” nebtiš.- ' Laikmai veiki-* 
n:aš~šiistabdyta tų profesinių' 
orgahizacijų į. (profsoj uzų), ku-. 

,i^oš|tufcriippjitįnius tikslus.

gandai del jo ryžimosi išvykti 
užsienin neatatinka tikrenybei. 
Dr. Grinius niekur nevažiuoja.

Nors “Rytas” pranešė kad 
M. Sleževičius išvažiavo užsie
nin per Virbaliu, bet “L. ž.” 
praneša kad M. Sleževičius visų 
matomas vaikštinėja po Kauną.

▼ ▼ ▼

“NAKVINĖTOJAI”

Kaunas. — Gruodžio 15 d. į 
butą eigulio Povilo Markausko; 
Ilgakiemio k., Garliavos vąls.. 
Kauno apsk., užėjo vakare trįs 
nežinomi asmenįs ir paprašė 
nakvynės. Susėdę ant suolo jie 
ką tai tarp savęs šnabždėjosi ir 
staiga vienu momentu visi trįs 
išsitraukė iš kišenių revolverius 
ir vienas suriko “Rankas aukš
tyn!” Kiti laikė atstatę revol
verius, o trečias, surišo eiguliui 
ir buvusiam pas jį jo kaimynui 
rankas užpakalyj, ir iškrėtė ki- 
šenius ir visą namą apkrėtė, iš
ėmė pinigus, revolverį, tris me
džioklės šautuvus. Su šiuo gro
biu jie pasislėpė. Sekantį rytą 
tris šautuvus eigulis rado su
kištus į šiaudų stogą.

Tęsiant tyrinėjimą policija 
susekė kad tai- darbas sėdėjusio 
keturis metus sunkiųjų darbų 
kalėjime už pabėgimą iš kariu- 
menės Antano Adomaičio, Po- 
deriškių kaimo, Garliavos v., ir 
jo dviejų draugų.

Tą pat dieną Adomaitis buvo 
sulaikytas Kaune. Pas jį ras
ta revolveris ir didesnė dalis at
imtų pinigų . (jų buvo Rusiškų 
ir Vokiškų). Adomaitis prisi
pažino eigulio ąpiplėšime ir pĄ- 
reiškė kad su juo drauge daly-l 
vavo Stepap Kąkiaitis, 19 m., ir 
Jonas Matelis, 20 m., iš Palaz- 
donių k., Čekiškės vai;, Kauno;
apsk.

“DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

MOKSLAS — POEZIJA — BELETRISTIKA
Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimą ant žemės nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Parašė Van Loon. Vertė V. K. Račkaus
kas. 610 puslapių. Apdaryta ..................... .7. .4.00

Kas Slepiasi už žmonių Pasakų —Įvairių amžių gam
tos apsireiškimai ir žmonių prietaringos pažiūros 
j tai. Su daugeliu paveikslų senovės rašytojų ir 
dievų. Parašė K. S. Karpavičius. 156 pusi...........75
Drūtuose audimo viršeliuose ................................$1.25

žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasalai visų žvaigždžių grupių — gyvulių . 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m.......................  1.50
Audimo viršeliuose ......... .'.................................. 2.25

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais. 
Parašė J. O. Sirvydas. Pusk 208 ... -...<7 .... .$1.00
Drūtuose audeklo ' apdaruose ................................$1.50

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai-—šaltinis senovės , 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių-rgahųmų. 
Su yaveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ....................................... $1.75

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyvenimo 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 
ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliais . ?..................... 1.00

Pasaulio Minčių Šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
ką žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ’ir nemirštančiu. Pusi. 55...............................25

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
s movės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
bąs Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
si puslapių yra 35...................................... 10

Filosofijos Straipsniai—žingeidžiausi filosofijos raš
tai įvairiuose klausimuose. Parašė V. J. Budrikas. 
Kiekvienam svarbu tą knygą turėti. Pusi. 232 .. $1.00 
Audimo apdaruose ...............................................$1.75

Tcisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 ................................ 25

Laimės Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi, .., ........................................ 35

Kristus Flandruosc ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzac. Vertė Karolis Vairas. Pusi. 43 ....... 25

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas
;< .iš -vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks

lais. Parašė Mąrė Monk. Lietuviškai vertė A.
152 ptislapiai ....................    1.00

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono” Vedėja Marija 
Bočkareva, jos . gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. .Verte K. S. K. Tu- Į 
ri 295 puslapius ..............$1.25"

Trimitas — daili knyga įvairių patriotiškų, rom. 
tlškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpąviči 
Tuslapių 144 ............................................ .....

Tėvynės įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Pąr 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gra 
žalia spalva. 80 puslapių ... '.. . ........ . . 7..

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių i 
karnų visokiam reikalui ir šiaip, skaitymui. Pa 
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ................ .....

Tautos Vainikas — Puikiausia daibų-eilių ir del 
niacijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpaviči: 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir >nerg 
e ilęs. Pusi. 172 ............... . i .

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių 
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavi) 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 ................. ,'^įĘ

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Hohst 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Tai 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. I 
pavičius. 1919. >125 *pusl. ".........

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meiles ir mol 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinai 
dalykų. Parašė.. K., S, Karpavičius. Su pave 
lais. Knygelė turi 94 pusi....................... : ■ ■.

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, tai 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupass: 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir i 
te A. A. Tulelis. 160 pusi...........................
Tvirtais audimo viršeliais ..............................

TEATRALIŠKI veikalai

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikši 
mo laikų, 1200-»- m., penkių' aktų. Graži, ii: 
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų i: 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 pi

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Faraono Sap 
(aktas II) — bibliška meilės dramą, ne religi 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekini 
Egiptą. ’ Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusl.į 
3 pavėikslais. Lošia 3 motėrįs ir 10 vyrą. ..

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška ine 
■ tragedija. Nėra tai religiškas ar prieš-religiš 

veikalas. Parašė K. S. Karpavičius. Lošime ' 
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi...............

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš I 
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas a 
buna šiais laikais, o antras 13-me šimtinet; 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi.....

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška Schill 
tragedija. Liuosai vertė P. Norkus. 182 pusi.

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų, 
rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkąuskąitė. 
puslapiai: ...........    ■ ■

Du Bailiu — Lietuviška komędija vieno akto. Ve 
, Šeinis. 36 pusi. ............. . . ......................

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Gars: 
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad i 

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė Ą.
Tuįys. 111 -pusi......................... i.

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komedija su 
nomis ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniutė.' 50 p

Tremtinis — žingeidi Augusto Strįnbergo dramą 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su

. Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi. . .. .
Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių ak 
‘ IJengva lifeti. Parengė V. J. Pietaris. 35 pus

DR. GRINIUS PENSIJOS ,
: NEPRIĖMĖ

Katinas. —' Dr. K. Griniui", 
kaip teko patirti,' naujas minis
ter ,'ų kabinetas buvo pasiūlęs 
pensiją po 600 litų mėnesiui. 
Dr. Grinius, mandagiai dėkoda
mas jos pasiūlymo iniciato
riams, pensijos nepriėmęs.

Iš Dr. Griniaus sužinota kad 
paskleisti kai kurių laikraščių

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yoar druggist, 2Sc 

The Knight Laboratories, Chicago

Jie visi mėgsta

LISTERINE
TOOTH PASTS

Large Tube

VISOSE 
VAIS

TINĖSE

Pareikalaukite
< veltui duodamos 

pavyzdinės bonkutės.

—Mail 10c for > copy of 
ZZX new. Oh Henry!' recipe 
ZZZ book showing\SLXTY 
ZZZX new recipes...Write

Williamson Candy Co 
Chicago, 111. «

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

0h 
[Henry! 

America’s 
Finest 
Candy!

35c
UŽ

BONKĄ

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

Brooklyn. N. Y.

L 6820 Superior Ave. ,nl. Cleveland, O.

j®

Sausio 22-ra

KĖLIMOSI DIENA
Del FiveWPointlOffiso

CUBATOJ, Sausio 22 d., bus kraustymosi diena del 
Five Points Ofiso priklausąnčio The Union Trust 

Company — nes tą dieną Five Point Offįsas, bankas ir 
įstaiga, persikels į Union T rust Ofisą ant St. Clair ir E. 
1 40th Street.
Suvienijimas šių dviejų ofisų 
ant St. Clair ir E. 140th duos 
kostumeriams iš Five Points 
Ofiso naudą didesnių bankinių 
galimybių, vietos ir įrengimą 
St. Clair-E. 140th Ofiso—ir be 
pakenkime, nes pasirodė kad 
diduma mųsų Five Points kos- 
tumerių gyveną arti prie St. 
Clair ir E. 140th Street.

Mes apvaikščiosim šią persikė
limo dieną—kas reiks geresni 
bankinį patarnavimą—turėda
mi “atdarą namą” St. Clair-E. 
140th Ofiso nuo 9 ryte iki 9 
vakare, šeštadienį, Sausio 22. 
Priėmimui atsilankiusių, Ibuš 
dalinama gėlės moterims, o vy
rams cigarai. Kviečiame jus 
ateit ir atsivest draugus.

Frank L. Hędoųs, Manager, 
Five Point Office

J. T. Eline, Manager 
St. Clair-E. 140th Office
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j į
Ji

i jjį 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 |j

Naujausios Dainos Prof. J. GĘRANAVIčIUS
Gavome naujų Komp. A. Va- Vienatiniš'j/ais laikais Ame- 

ųagaičio dainų solo ir chorams, r&bjejw 'gal visame pasaulyje 
sekančių:_ * _,i Lietuvis' ma'gikas. stebuklu ro-

Mamytė vienam balsui /dytojas/ kuris atvyksta i’Cle- 
M. Pasakyt " ■ ” i'Velandą sfestadieni, Vasario 5 d. 
Vėjužėlis —.. mirs, chorui. įr rodys sa'vo įvairius -stebuklus 

, .“Aš Bijau Pasakyt” pirmą Lietuvių tsajėj‘
sjkį dainavo Dirvos _ vakare. Magikas Cekanavičius šiuo 
Karolis Sarpalius, kūną publi-. atsilankymu parodys, daugiau ir 
ką sutiko su nepaprastu pąsi-. naujų magiškų dalykų, kurie 
gei ėjimu. ; I bus žingeidi! kiekvienam pama-,. Mamyte 60c. As Bijau tvti -
Pasakyt” 40c. “Vėjužėlis” 35c.i ^p’ f

I magijos
SUSIBIČIULIAVO I miausių

“Aidiečiai” ir “Vilniečiai” jnagikų 
bolševikėliai susigiminiavo nuo ka‘P° niagikas Lietuvių tarp.

. •. . • Kiivm v»n H o 11 ml n

Cekanavičius mokinosi 
paslapčių prie pažy- 
Vokietijos ir Indijos 

ir stovi pirmoj vietoj

SPORTAS

B.iirbos “protesto” mitingo, ir 
“Ą-.diečiai’ ’už Bimbą net galvą 
guldo.

"Abiem dabar galvos skauda 
kąin Clęyelando publika nepa
klausė Bimbalo grąsinimo neiti 
į “Dirvos” vaka^ kurs buvo 
už poros dienų po to mitingo. 
Bo'ševikėfiai manė kad į tą mi-| 
tingą suėję visi žmonės buvo I 
jau jų šalininkai, o ištiesų buvo I 
diduma kurie ėjo ' “tik pasi
klausyt”, ir nieko gero iš toj

Kurie žhigeidaujate ruoški
tės jį pamatyti, nes turėsit ne
mažai pasitenkinimo.

Nauji banko direktoriai iš-1 
rinkta šie: J. Kuzas, J. Urbšai- i 
tis, <f. J. Stapulions ir J. Vaiz- i. 
niužis. , Šėrininkas.

VANAGAITIS ŠAUKIA 
POŽĖLĄ

“Naujienos” rašą irgi kad 
mitingo neišsinešė, liko su to-1 Clevelande Vanagaičio-Sarpa- 
mis pačiomis nuomonėmis kaip liaus “ristynės” puikiai pavy- 
buvo. ko ir sako kad komp. Vanagai-

Jįętns pikčiausia kam ta pub- tis mano tokias ristynės suren- 
lil’.o .nepaklausė Bimbalo ir ėjo gti Chicagoje. Jei Sarpalius 
Į Vanagaičio-Sarpaliaus “ris- “bijos” Vanagaičio tai Vana- 
tynes”. Verkia dabar kad “Dir-1 gaitis iššauks Požėlą ir gal Po
vą? suklaidino publiką.: garsi
no kad bus “ristynės” ir su
rengė “ristynės”.

Viši gerai žinojo ką “Dirva” 
rengę: reng: rie ristynės, bet 
“i’istynes”, juokus, dairias, ir 
ant to publika atėj.o.

Ir, iš- įžangos kairių publika 
žinojo kad bus “ristynės”, o ne 
ristynės, nes niekas , ristynių 
salėj nerengė už 50 centų.

CLEVELAND ORCHESTRA 
KONCERTAS SAUSIO 30 
Nėdėlioj, sausio 30 d., miesto 

auditorijoj bus trečias populia- 
riškas Cleveland Orchestros vi
sų tautų muzikos koncertas.

Nikolai Sokoloff, orkestro di
rigentas, ruošiosi įvesti vieną 
naujenybę prie orkestro, tai 
pastatyti ir chorą kožną sykį 
kitokios tautos. Taigi pasitai
kys proga ir Lietuvių chorui 
padainuoti.

Tikietai po 25c ir 50c. Gau- 
; nomi “Dirvoje”.

žėlienę. Tikrai Chįcągiečiąms 
tokios „ristynės patiks.

Detroite, kur Vanagaitis su 
Olšausku nuvažiavo iš Cleve- 
lando, pasekmės irgi buvo labai 
geros, publikos susirinko pilna 
svetainė, net kėdžių neužteko.

Smagu girdėti^ kad musų kai- 
mynai Detroitiečiai mėgstą ir 
parėmė šiuos musų artistus.

I, Kiek tenka patirti, įr. Pitts-
O” kad bolševikėliai verkia burgąs nori matyti Sarpaliaus- 

k: d juos apgavo, nes jie ėjo į Vąnagaičjo ristynės, ir gal tur 
rulynes, taą parodo kad jie la- rėš progos kada į pavasarį, 
bai mėgsta ristynės, nors išsy- Kiek girdėti, po Velykų Va- 
kio kada Požėla pradėjo risty- nagaitis-Sarpalius-Olšauskas ir 
nes Clevelande jie visais kam- gal dar gerb. Spragilas, ruoš 
pais šaukė boikotuoti, nes tai I balsų maršrutą per Detroitą, 
“diubininkų išnaudojimas”,

maršrutą per 
Clevelandą ir Pittsburgą.

KAS IŠEIS Iš MUSŲ ČAM- 
PIONŲ RISTIKŲ?

Pasidarius ristynėms popu- 
liariškoms tarp Lietuvių, kada 
jau' kitokie parengimai nusibo
do, atsirado ir pirmaelių jaunų 
ristikų kurie nori, dabar patįs 
tarp savęs už Lietuvių čanipio- 
natą peštis.

Bet- pasakiau negerai: atsi
radus geriems ristikams pasi
darė ir ristynės popui iariškos.

nu, o svetimtaučiuose negalės 
Įsigyti vardo ir tie tarp jų bus 
geresni kurie gražiai ritasi.

Taigi jieškotojai čampiono ti
tulo tarp savo tautos žmohių 
atminkit kad jūsų tikra laimė 
guli tame jeigu galėsit paimti 
po savim 'svetimtaučių publiką, 
nes tame guli visas pelnas. Jei
gu publika jūsų reikalaus tada 
seksis ir ristynių biznis. Sprts.

KADA ATVAŽIUOS AUG. 
FREIMONTAS?

Daugybė teiraujasi kada at-
Clevelande LietuviuTarp pirmaeilių ristikų ku-lsilankys 

rie išpopuliarizamo ristynių Samsonas Freimontas su savo 
sportą Stovi Karolis Požėla, Ka-.Į - -•
rolis Sarpalius, Juozas Koma
ras. Juozas Šimkus, Pranas 
Juška, “Dzūkas” Bancevičius. 
Nekurie jų yra Chicagiečiai, 
kiti veikė_ rytuose. .kaip Šim
kus, Juška, Komaras.

Šitie visi ėjo po Lietuvių var
dais. Atsirado dar A. Brazau-

galijotiškais perstatymais.
Tikrai dar nežinia, bet neuž

ilgo jau atvyks, ir tėmykit lai
ką, nes bus paskelbta.

IŠ MAROTTOS RISTYNIŲ 
Ristynių mėgėjai kurie matė 

i pereitas ristynės miešto audito- 
, ...^ . rijoj, turėjo geriausią šio sezo-

skas. kuris vadinari^čampionu,1 no perstatymą kokį tik Marot- 
bet jis ėjo po vardu'A. Brown. Ua ]ęa(ja surengė. Ivan Lud- 
laip pat yra Acius. kuris yei- ]ow< ]-urj Labriola, žinomas 
k.a kaipo švedas. Tony Hat- ]{aįp0 itaĮįjos levas, parito, bu- 
ches. Yra be abejo ir daugiau. vo sųįjĮ{tas geriausia negu ku
li- su visai gerais vardais kaipo U-įg kitas pralaimėjęs ristikas, 
i-ie+ikm hni no turi svetimas j jr Ludlow daugiau publikai pa- 

Lietuviais > negų laimėtojas, nes Lud- 
■ low yra ciąr jaunas ir su laiku 
i bus- žymus ristikas. Marotta 

. įmano naudot ji ristynėse atei- 
nezinia ar įyje auditorijoj;

.. Joe Malcewicz, nuo kurio pa- 
. pasaulinis

KUMŠTININKAI PRADEDA
New Yorke Vasario 1 ........ ......

bus pirmos kumštynės išrinki-1 sumuš kiti tai jis gaus progą 
mui geriausių iš dabar esančių > 
sunkios vogos kumštininkų ku-! 
rie jieškp progos muštis su 
čampionu Tunney. Pirma pora 
statoma Jack Delaney su Jim 
Maloney. Paskui eis kiti ir.

GAVO

galiaus ateis proga Lietuviui, 
18 d. Jack Sharkov, ir jeigu jo ne-

stoti prieš čampionu.

UN10N TRUST PERKELIA FIVE 
POINTS SKYRIŲ ANT 

ST. CLAIR-UOlh St.

| šcMį:-icI';‘ėnį,. Sausio 
Į Trūst Uort'pany

The Union 
perkelia savo Five

Points Ofisą ir visą jo biznį į St. 
Clair ir Ji. 140 
apvaikščiojimas

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

Petronė Petkunienė .. Lt. 100
P. Petraitienč ........ .-!... 50
Elz. Ajauskienė ........ ........100
Jurgis Zykus............ .... 800
Jonas šneplėnas .... ........100
Vincas Giniuš' ...... .... 180
Leos'ė Kuisienė ........ ..... 150

DAVATKŲ NERIMASTIS
Įr nekurie parapijos davat

kos labai susirūpinę kodėl “Dir
vos” vakare publika sienomis 
lipo “kai tarakonai”, o bažny
tinėj salėj veik nieko nebuvo. 
Jie net susirūpino kaip čia su
laikius publiką nuo ėjimo į 
“Dirvos" parengimus.

Vienas išk tų kėsinimųsi 
laikyt buvo tai rengimas tą 
vakarą bažnytinio koncerto, 
nepavyko.

štai kaip dalykai stovi: Cle
veland© publika į gerus paren
gimus nueina įr į katalikiškus, 
ir į. “Dirvos” ir į kitus, žmo
nės gali praleist vieną mėnesį 
dolarį ant pasilinksminimo pa
rengime “Dirvųs”, kitą mėnesį

SU- 
pat 
bet

PAKVĮETIMAS
Pirmadienį, Sausio 24 . d., 7 1 

vai. vakare, Hollenden hotęlyje, 
didžiojoj salėj (ball room) at- ■ 
t.ijius visų tautų žmonių susi
rinkimas rengiamas Amerikos 
Lygybės Lygos. Bus kalbėto
jais George Green, piliečių biu-1 
ro direktorius, -Benesch, mo-' 
kyklų tarybos pirmininkas, ir 
kiti. Gros puikus orkestras jr , 
atsilankiusieji gaus užkandžių, į 
o viskas tas bus dovanai.

Atsilankykit pasiklausyt kas Į 
lūs kalbama ir kokius planus ’ 
t tiri ■ Amerikos Lygybės Lyga. | 

Lyga susiorganizavo su * tik- • 
siu rūpintis ateivių reikalais, j 
tad Amerikonai neskriaustų ir 
r.esinaudotų ateivių nežine, bei | 
: psirupinti kad politikieriai ne- inunešti dolarį parapijos paręn- ■' psirupinti kad politikieriai ne- 

giman. Ir tą reiktų suprasti, Į derytų visokių Įstatymų prieš 
Bet jeigu parapijos davatkos į "'teivjiui-
norės kad “Dirvai” nei viens tų i - - —
dolarių netektų tai [“Dirva” pa- 
sistengs gauti sau juos abu.

Tą davatkos turėtų atminti.'
Dori katalikai nesivaržo, jie at
einą ir Į “Dirvos” parengimus, i 
nes “Dirviečiai” nueina Į para-1 
pij.os vakarus, bet tik ne kada

Geistina butų kuodaugiausia 
Į Lietuviu šiame susirinkime ma
tyti, todėl stengkites atsilanky-

A. Žukas.

SUSIRINKIMAS
LĮetuvių atstovai iš Ameri

kos Lygybės Lygos šaukia vi-
parapija lenda “Dirvai” už akių *uomenišką susirinkimą išdavi-
ir mano suvaryt “j skylę”.

Hie only 
Publishe

Ohio U
Yi 

In the Vii 
Canada a 
Lithuania

Adve

6820 SopSt. Tuo laiku buh 
St. Clair-140th St.

I ofise, kur visi gales apsilankyti, ap
žiūrėti ir pamatyti, nuo 9 vai. ryto; 
iki 9 vakare,, ir moterims bus .dali-, 
namą gėlės, o vyrams cigarai.

“Šis persikėlimas’’, sako Mr. Al
lard Smith, Cice Precįdentąs The 
Union, Trust, “yra padarymui Union 
Trust bankinio- patarnavimo pato
gesniu didumai musų Five Points 
kostumerių, kadangi pasirb.de jog 
didumą jų tikrenybėje gyvena arti 
St. Clair ir 140 St. ofiso negu ten 
pat prie Five Points Ofiso”

No; 5

Ai
Į Motiejus; Reinys .................100
Izidorius Šuopys ... ...........'100
Baltrus Urbanavičius ...........50
Kazimieras Turauskas .........50
Marcelė Miščikaitė .............100
Jieva NotkeviČiutė ....... 100 j 
Vincas Drelys .........,.....50 Į
Frąnciška Rupšaitė ...... 100 
Stanislovas Veževičius ... i 50 
Ona Podževelienė ...............200
Petras Jocis .........................100
Aleksandras Donaitis .........200
Auna Ankudo (Rusijoj) . .$10

Kreipkitės vėl:

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

K. E. YOCHUS ;l

Atkreipki! atidą čionai ir 
pažiūrėkit kaip viskas atpigo! 
Jau po Kalėdą tai viskas pigiau 
pas kriaučių: valymas: prosy* 
mas. ir pataisymas visokią dra
paną, ar tai moterišką ar vy
rišką. Viską padarom [daug pi
giau, nes po Kalėdą kriaušiui 
nėra kas veikti tai džiaugsimės 
tik darbo gavę kad nereiktą dy
kiems šapo) sėdėt: Atsilankykit 
pas

K. Ė. YOCHUS

i-istikai, bet jie turi svetimas 
pavarde, arba 
nesivadina.

Brazauskas-Brown visai nau
jai pasiskelbė Lietuviu ristikų 
ir net čampionu ir 
senai jis ritasi.

Jušką yra iš tos pakalenijos i J0“Cstecher“ pu^uilLlš 
ristikų kaip Kundrotas, Acius | gampionas, yra toks kurio tik- 
ir dar vienas kitas, iš tų laikų i ra; stccher turi bijoti, nes jis 
ka^a ristynės visai buvo yra ^aug populiariškesnis už 
tu sportu arba kada dar musų stecheri. Jis ritasi daug ge- 

.. gragjau Jr yra Jabaj yįjf.
rus, užtai nedykai vadinamas 
Pantera, nes jis kartais ir 'dir
ba kaip tas laukinis' smarkus 
žvėris: Malcewicz vėl bus se
kančiose ristynėse.

Daug kredito priklauso Grai
kui, Bill Demetrai, kuris yra 
vienas iš tų ką nesibijo nei .vie
no ristiko. Nors Demetrai su 
Malcevičium pralaimėjo, .bet 
tas turėjo nemažai darbo su 
juo.

Karolis Sarpalius, Lietuvių 
milžinas ristikas, dainininkas-, 
pianistas ir Smuikininkas; • ku
ris tapo vienas iš; populiariš- 
kiausių ristikų kokį kada Cle- 
velandas matė, dabar turi va: 
kacijas pas savo brolį daktarą 
Glenn Lyon, Pa. Sekantį mė
nesi Sarpalius dainuos per radio 
Clevelande.

žmonės neįvertino ii- nepaisė.
Požėla, nors yra iš anasty- 

vesnių ristikų negu Sarpalius, 
ir Komaras, bet Amerikoj yra 
naujas, ii- daugiausia prisidėjęs 
prie išpopuliarizavimo to špor- 

l.to šakos.
I Komaras ir Sarpalius yra 
I iš naujausiu sunkios vogos ris
tikų turinčių vardą visoj Ame
rikoj. Jiedu ir amžiumi yra] 
dar žemiau 30 metų. Kokio 
amžiaus yra Brazauskas ir dar 
viens rytų ristikas;] Brynga, ne
žinia. Geistina'butų apie juos 
daugiau žinoti, riet turėti jų 

. »uo.utv fotografijas, todėl prisiųskitl
i praneša kad randasi cirkuliaci-1 “Dirvos” sporto redaktoriui, j 
joj negerų 20 dolarių popieri-■ Požėla, Sarpalius, Šimkuj iri 

i nių. Apsižiurėkit. Juška yra iš-tos rūšies ristikų |
kurie savo gražiu apsiėjimu pa-1 

M . ’ , ■ i į Kir
ii ritasi žiauriau, ii- gauna nuo 
publikos tik’ “buų-buų!” laike 
ristynių.

Jeigu musų čairipionu liks iš! 
inteligentiškų ristikų, kurių yra I 
dabai- kiek žinomą, tik vienas I 
Sarpalius iš sunkiųjų, kada jis i 
Jušką nugalėjo, tai jis įsigys if. 
tarp svetimų vardą.. Bet jeigu ' 
iš žiauriųjų eilės Įiks čampionu 
tai jis bus tik Lietuvių čampio-1

Ben Nadel, suimtas po suse
kimo 
rasto 
ria u s 
tapo 
tams 
žmogžudžio slėpimą 
laiku kada jo po visą šalį jieš- 
kota.

slėpime Pat McDermotto, 
kaltu nužudyme redakto- 
Mellett, iš Canton, Ohio, 
nuteistas penkiems me-, 
į valstijos kalėjimą už 

visu tuo

Telefonas Main 6111

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

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

EI!

1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St. 

Telefonas Florida 3367 RX.

0? 
m dai

t Angliak: 
ja. India 
prasidėjo 
konvencija 
pasekėjai i 
senai pern 

Jj. Lewis.
100,000 bal 
dikalu reni

Konvenci, 
sireiikia pi 
gu numažii 

L daryti daut
fc torių. Ko

f 1350,000 un 
tęsis apie

Dabar į 
alga yra 

■ ’ kad darbini 
ii palai’kymi

Lį .\-»Oluo*< -i8ali 

h’ jfra pąsiryž
r algaš ir nea

, ■ mažinimo ,
si sutartis 
darbininkai 
sutarties s

E ' ’ *|Visi indi 
skubom ga

B mi streiko.
I ■ v 

Youngsto
F - geležies išd 

mainų — į 
mų ir prod 

Cleveland 
reikmenų 
priiminėja 
Gruodžio n 

į darė, bet 
40 iki 50

Kitos i: 
ir apięhnk 

, .va pradedi 
ninku skai( 

Stiklo di 
, tą algos.

Apie 1,000 
iėdirbystėj 

’ F nuošimčių.

buvo reikalii 
ryt kompetic 
mu stiklu.

I «■> American 

turi dirbtuve 
New Kenaii 

į' ‘ ir Monongal 
ofrd City; ] 
600 darbini!

Kitos pa 
turinčios aj 
irgi prisidėji 

Varys lai 
Clevelando 

■ pirmininkas 
brauks lauka 

’ cijos narius 
į i mi. kaipo kc 

rustai griebti 
se daro betva 

' traukti savo

PARDAVIMAI

Par-

Federalio banko iždininkas

ŽMade by
Lambtt Phanaacal Co.. Saint Louu. U. S. A*

9

Liberaliai žyęlai rabinai tu- traukia į save žiūrėto jusi 
ii savo konvenciją p|eyclande ---—----- i- -■------
šią savaitę. Dalj’V’auja virš 
1,0.00 rabinų. Jie išnešė rezo- 
l.uciją prašančią valdžios ban
dyti apsieiti su Nikaragua be 
l afo. Tarp kitų dalykų jie ap- 
1 alba ir' savo tautos bei t'ikė-

1927 Metų 
KALENDORIUS

VIETINIAMS
“Dirvos” krautuvė atdara 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus stert- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

Reikalaukit tuojau puikių 1927 
Metų Kalendorių knygos formo
je, su visomis bažnytinėmis ir 
istoriškomis šventėmis, su dau
geliu gražių pasiskaitymų, su 
puikiais juokais. Kalendorius 
yra “Kelelio” laidos, 96 pusi, 
ir kainuoja 50 centų.

HARDWARE KRAUTUVĖ 
Geležinių daiktų krautuvė, su c 

navimo įrengimu ir pečių bei reik 
menų skyrium, taipgi 5 kambariai 
su maudyne gyvenimui, garadžius, 
išsinuomuoja arba parsiduoda. Ran
dasi ant E. 156 st. Glenville 3674W.

I PAVIENIS NAMAS PARSIDUODA 
i 5 kambariai apačioj, 1 viršuje ir 
! atikas; su maudyne, slate stogas, 
i elektros šviesa, didelis lotas, 36x160 
1 pėdų. Kreipkitės 6905 Zoeter avė., 
, Fairmount 4635-W. Raktas randa
si *6901 Zoeter, užpakalyje.

mui raportų iš Lygos veikimo 
ir savo darbų. Susirinkimas 
bus šį penktadienį, Sausio 21 
d., Lietuvių salėj. Malonėkit 
atsilankyt kurie žingeidaujates 
Lygos veikimu. Komisija.

BANKO DIREKTORIŲ RIN- 
‘ RIMAS

Sausio 14 d. buvo Lietuvių 
' Taupymo įr Paskolos'Draugijos
■ susirinkimas. Šiais metais su-j 
i sirinkimas praėjo be jokių di-
■delių trukšmų, išskyrus keleto 

i mažų užmetimų vaidybai. Pro- 
‘ tekolas irgi priimta kaip skai- 
'■tytąs. Buvo pakelta klausimas -
kaslink to kad kiekvienas inei- rao judėjimui stengkites daly- 

“nantis į banko valdybą narys I vauti. Tikietai gaunama “D.r- 
A.turi būtinai turėt- nemažiau j V°J” ir pas narius. 
?$500 akcijų, išmokėtų. Tas pa-Į

■ likta iki sekančių metų susi- 
rinkimo. Buvo įnešta numažin
ti direktoriams algas; bėt palik-

> ta po senovei.

JAUNUOLIŲ VAKARAS
Sausio 29 d., Lietuvių salėj 

ruošiama gražus SLA. 14-tos 
kuopos jaunuolių vakaras. Vi
si kurie užjaučiat musų jauni-

NEPRALEISK1T 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

Įvairiose temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

Wm. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tyrinej’mai lyg ai ant 2 p. p. 
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Kviečiame visus.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

NAMAS PARSIDUODA 
1347 EAST 92 STREET 

2 šeimynų, modemiškas, kaina 
$10,500. Su visais įtaisymu 
ugniekuriais, su skalbyklom, 
mentuotasi įvažiavimas, 
garažius. - Lotas 40x130.

PARSIDUODA
Cash mėsinyčia. Garantuoju 

savaitinių ineigų. Randasi 
Wade Park avė. Žema renda. 
siduos pigiai.

Del biznių pardavimo ar pirkimo 
kreipkitės pas Zimerman, Notaras, 
12900 Buckeye Road. (4)

MIKAS PETRAUSKAS 
ATVYKSTA'

Kompozitorius Mikas Petrau
skas ruošiasi atvykt su koncer
tu į Clevelandą. kada išeis jo 
maršrutas per kitas kolonijas, 
šįmet sueina 20 metų nuo pir
mų Petrausko koncertų Ameri
koje. Gerb. Petrauskas subu- 
dino Lietuvius dainomis ir pa
kėlė visits meno srityje, todėl 
visi privalo jį paremti.

Du sausieji agentai iš Parma, 
kurie plačiai puldinėjo ir krėtė 
mieste įvairias vietas jieškoda- 
mi degtinės, nuteisti kalėjiman 
už grobimą savo naudai prisi
dengus įstatymiškais leidimais.

AjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiviiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiimc 
E Prospect 2420 Central 1766 E

Žodiš Šeiniinikems !

Moterįs depoziūdrčš, ai- tai 
dirbančios už algas pačios,5 
ar dedančios pinigus tąųpy- 
m.ui savo šeimynos, patirs 
jos Biuras- yrąį ypatingai 
kad musų Namų Ekonomi- 
žingeidus.

Jo biudžetai del vienos ypa
tos ar šeimynų; su .įvairio
mis ineigomis, padaryt fi
nansinę tvarką iš betvarkes. 
Jie parodys jums kaip pini
gų aikvojimas galima paver
sti Į taupymx. Kviečiame 
jus pasinaudoti.

fcr Ratings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus -Į Taupymų Banką

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

kuojam, išleidžiam ir sukraunant. |
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiniiHiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiĮĮiuinnriiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiii^A. S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

------ Telefonas Randolph 5297 ------

pasirb.de

