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Angliakasių unijos konvenci
ja. Indianapolis, Ind. — Čia 
prasidėjo angliakasių unijos 
konvencija, kurioj viršų turi 
pasekėjai unijos prezidento, ne
senai pemaują išrinkto, John 
T.. Lewis. Jis rinkimuose gavo 
100,000 balsų daugiau negu ra
dikalų remiamas kandidatas.

Konvencijoj angliakasiai iš- 
sireiškia priešingumą prieš al
gų numažinimą, kaip mano pa
daryti dauguma kasyklų opera
torių. Konvencija atstovauja 
350,000 unijistų angliakasių ir 
tęsis apie dvi savaites laiko.

Dabar pamatinė angliakasio 
alga yra $7.50 į dieną. Tikima 
kad darbininkai turės streikuo
ti palaikymui savo reikalavimų.

Qhio-r.valstijos angliakasiai 
yra pasiryžę kovoti už senas 
algas ir nesutiks ant jokio nu-* 
mažinimo. Kovo 31 d. baigia
si sutartis su - operatoriais ir 
darbininkai Reikalaus naujos 
sutarties senais pamatais. 
™Visi industrialiai centrai pa
skubom gabenasi* anglį tikėda
mi streiko.

Youngstown, O. — Plieno ir 
geležies išdirbystės laukia per
mainų — padidėjimo reikalavi
mų ir produkcijos.

Clevelando automobilių ir jų 
reikmenų dirbtuvės palengva 
priiminėja daugiau darbininkų. 
Gruodžio mėnesį nekurios užsi
darė, bet dabar jau dirba su 1 
40 iki 50 nuoš. normalio.

Kitos industrijos Clevelande 
ir apielinkėse taip pat paleng- 1 
va pradeda didinti savo darbi
ninkų skaičių.

Stiklo darbininkams numuš
ta algos. Pittsburgh, Pa. — 
Apie 1,000 darbininkų stiklo 
išdirbystėj numušta algos 
nuošimčių. Išdirbėjai sako 
buvo reikalinga kad galėtų 
ryt kompeticiją su importuoja
mu stiklu.

American Window Glass Co. 
turi dirbtuves Jeannette, Kane, 
New Kensington, Bellevernon 
ir Monongahela, Pa., ir Hart- 
ofrd City, Ind., kuriose dirba 
600 darbininkų.

Kitos paskiros kompanijos 
turinčios apie 450 darbininkų 
irgi prisidėjo prie paminėtos.

Varys lauk “raudonuosius”. 
Clevelando Darbo Federacijos 
pirmininkas paskelbė kad jis 
brauks laukan visus tos federa
cijos narius kurie aiškiai žino
mi kaipo komunistai. Komu
nistai griebiasi į unijas ir jo
se daro betvarkes arba nori pa
traukti savo pusėn.

Washington, Sausio 25 d. — 
Suvienytų Valstijų atstovų bu
tas ir senatas vienodai apsi
sprendęs Amerikos užrubežių j 
politikos klausime.

Senatas vienbalsiai 
rezoliuciją taikančią 
valstybės departmentą 
ėjimuose su Meksika, 
eija rekomenduoja tarybų ke
liu išrišti nesusipratimus tarp 
Meksikos ir Suvienytų Valstijų 
kaslink Meksikos Įvedimo nau
jų žemės ir aliejaus įstatymo.

Taipgi užrubežinių reikalų 
komisija užgyrė rezoliuciją ku
ri pageidauja kad Amerika tu
rėtų reikalus su Chinija paski
rai nuo kitų valstybių ir tart tį
si klausimais kokie iškils sau 
vienos.

Senate smarkiai diskusuota 
Meksikos ir Nikaraguos klau
simai ir kritikuota administra
cijos elgimaisi, sykiu reikalau
ta kad valdžia kalbėtųsi su to
mis valstybėmis taip kad veng
tų karo. Sekretoriaus Kellogg 
susirašinėjimai su Meksika ir 
Nikaragua išvadinta “šlubos 
anties politika*’ ir reikalauja
ma kad jis pakeistų ir apšvel- 
nintų savo susinešinėjimo bu
dus arba rezignuotų.

Mauds t on, Wis. — Vienas bi- 
gamistas, kuris turėjo dvi pa-| 
čias vienu sykiu, užmušė savo 
antrą pačią ir įmetė upėn.
ją vedė Rugsėjo 15 d., nors tu-i .mokykjoa 

_ rėjo vieną pačią su trimis vai- • - - -priėmė , . 
, . kais, pažaboti .

. . SIUS,JO apsi- . ... •_ nuo jos giminiu padedamas )os Rezohu- - , ,parašą padarytą is gumo.
Jiedu susimušė kada antroji 

moteris pradėjo kaltint jį už I 
susidėjimą su kitomis moteri
mis ir griebęs kuolą ją užmušė.

Žudystę slėpė tris mėne- 
atsakydamas ant laiškų

Marshalltown, Iowa. — Pora 
savaičių atgal čia netikėtose iri apie 1,000 pažymių anti-prohi- 
pasląptingose aplinkybėse hote- bicijonistų arba “Slapiųjų” tū
lyje mirė vienas 28 metų vyras j rėjo posėdį Franklin hotelyje 
iš Lewellen, Neb. Jis parvežta’ir užvedė kampaniją prieš pro- 

__ i į savo miestą ir palaidota. Bet hibiciją, norėdami panaikinti 
Į užėjo min-J uždraudimą naudojimo svaigi- 

I nančių gėrimų, 
nužudė, ar mirė natura- Išnešta rezoliucijos reikalau- 

le mirtimi ir iškasė lavoną ty-Įjančios kongreso atmesti Vol- 
rinėjimui. Pas jį buvo rasta j stead aktą ir kad Pennsylvania 

Į meiliškas laiškąs. Ta mergina valstijos legislatura praleistų 
i kurios laiškas buvo pas jį tapo i nutarimą daryti visuotiną bai- 

valdybos prašalintai savimą ar toje valstijoje pilie- ■ 
| čiai nori prohibicijos ar ne. , 
Į Nekurie kalbėtojai išsireiškė 1 
j kad sekančiais rinkimais daug j 

' # atstovų pateks tokių kurie su- 1
Universiteto^ Studen- gTagjns prohibicijos klausimą • 

tų Užmušta [atgal i valstijas aptarti ar rei- j 
kalinga prohibicija ar ne.

iš mokyklos iki dalykas paai 
kės.

10

Philadelphia. — Sausio 19 d.

Rašo Lietuvaitė. mą, o paskui partijos, 
dabar ujami anų karšti 
pagalba ir paraginimu 
tų biznierių.

Šitiems tikriems S 
čiams, kurie pradžioje 
žarijos kūrimosi turėjo 
nu idealą —< statyti 

visų parti.

10 
tas
va-

Amerikonas Koman
duos Chinijoj

admirolas 
tokį karš- 
stovio te- 
nutarė jo

Bučkis Kenksmingas, 
bet ne Visai
Yorke vienas daktaras 

. kad abelnai bučkis per- 
40,000 visokių perų iš 

lupų į kitas. Bet ap!e 
tų perų yra nepavojin-

New 
skelbia 
duoda 
vienų 
39,000 
gi.

Rasta Nužudyta Mer
gina

Boston, Mass. — West Rox
bury distrikte pelkėse rasta la
vonas 18 metų merginos, kuri 
policija spėja buvo nužudyta, 
nes į tai rodė visos apie ją ras
tos žymės.

Nesuseka kas ir už ką ją ga
lėjo nužudyt, nors žino jos var
dą ir suranda jos pažįstamus.

Pastorius Išteisintas
Austin, Tex. — Kun. J. Nor

ris, kuris pereitą rudenį nušo
vė vieną savo miesto politikie
rių, kuris užsipuolė jį kleboni
joj, liko išteisintas.

“Bomba”. Brooklyne viena
me dideliame name tarpduryje 
rasta padėta kašė su kuo tai 
įvyniotu. Pamatę kašę žmo
nės nusigando manydami kad 
padėta bomba, kaip keliose vie
tose New Yorke pasitaikė. Ka
šė apžiūrėta su dideliu atsargu
mu ir joje rasta kūdikis.

Round Reek, Texas. — Sau-j 
šio 
lor 
tą miestą lošti basket ball 
kito universiteto mokiniais, 
atsargus važiuotojas kaip 
pataikė ant gelžkelio bėgių 
klikų kai atlėkė traukinis ir 
daužė bųsą užmušdamas 10 ir 
sužeisdamas penkis iš jų. Ta 
nelaimė sunaikino taip sakant 
pačią-' tc>- Universiteto ai leiiškąi 
Smetoną.

22 d. busu važiavo 21 Bay- 
universiteto studentas i ki-

su

tai
tuo

Prohibicijos Klausimas 
ir Ginčai Senate

Washington. — Suv. Valstijų 
senate eina karšti ginčai ir tan
kiai delei prohibicijos Įstatymo 
tarp “sausųjų” ir “slapiųjų” 
senatorių, ir Sausio 24 d. klau
sytojai, pašalinė publika, turė
jo progps prisiklausyti kaltim- 

! mų kaip nekurie senatoriai pa
ltis naudoja svaiginančius gėri
mus, o balsuoja kad jų nerei- 

Į kia.
Bet kiti sentoriai ginčijo kad

Washington. — Amerikos ka
ro laivyno admirolui esančiam 
Chinijos vandenuose pavesta 
visa atsakomybė apglobojimui 
svetimšalių esančių Chinijoje, 
kuriems gresia pavojus iš Chi- 
nų. Visų kitų šalių kariški lai-1 
vynai turės jo klausyti. , Į

Tuo pat laiku tas 
pranešė savo valdžiai 
tą raportą iš dalykų 
nai kad valdžia net
neleisti viešumon, nes nenorima 
gąsdint žmones.

Chinai visomis pusėmis kurs
tomi ir kurstosi prieš svetimša
lius grasindami skerdynėmis.

Anglija pasiuntė batalijoną 
savo kareivių iš Hongkong į 
šanghai, kas reiškia kad ji sto
jo kaip ir karan prieš Chiniją. 
šis yra pirmas atsitikimas nuo 
1’900 Bokserų sukilimo kada 
Anglija buvo išsodinus savo re
guliavę kariumenę Chinijoj. |

Anglija, Amerika, Japonija 
ir Francuzija yra susitarusios 
ginti šanghajų nuo Chinų na
cionalistų, ir šis Anglų kariu- 
menės pasiuntimas yra sulyg 
jų sutarties. Kiti bijo kad šis 
kareivių pasirodymas Chinų 
mieste gali iššaukti susikirti
mus ir išprovokuoti karą.

Chinijos vandenuose randasi j 
21 Amerikos kariški laivai ir 
61 Anglijos, išskyrus kitų 
laivus.

Mirė T rokštančių  jų 
girdytojas

šaliu

Pa-

Purviutės Užmušėjas
Pripažinta Bepročiu

Cincinnati. O. — Hamilton i tokių gėrančių senatorių yra 
apskrities teismas priėmė fak-j tiek mažai kad jie visi sutilptų, 

į vieną taxi-cab.tą kad Joe Carr, 23 metų neg
ras, kuris prisipažino nužudęs 
Beulą Purviutę, 19 metų mergi
ną iš Lawrenceburg, Ind., yra 
pamišėlis.

Purviutčs lavonas rasta upėj 
po to kai jos nesulaukta'sugry
žtant iš šokių vieną .vakarą iš 
kaimyniško miestelio. Po se
kiojimų gabaus tas negras pri
sipažino tą žųdystę papildęs.

Bolševikai vėl Atsisako
Geneva. — Sovietų Rusija ir 

dabar atsisako dalyvauti tarp
tautinėje ekonominėje konfe
rencijoje. jeigu jis bus laikyta 
Genevoje. Taip atsakė Litvi- 
vinov Tautų Sąjungos sekreto
riui ant užkvietimo.

Jei mes Lietuviai Amerikie-l 
čiai butume giliau ir rimčiau | 
mąstanti tai galėtume būti ne ‘ 
tešla, o Lietuviai tvirtos valios j 
ii- stovėtume kur stovėjom. ' i

Amerikos Lietuvių Tautinė1 
Sandara stovėjo Lietuvos sar-, 
gyboj išvien su Valstiečiais- 
Liaudininkais, ir gerai buvo ko- , ..I pasekėjuose 
ni darbavos. Bet nelaimei rei- j 
kėjo jiems susidėti su socialis- l 
tais, kurie Liaudininkus įvedė 
tokion keblion padėtin kad jie 
net turėjo apleisti valdžios vie-| 
tas idant atsikratyti nuo tų 
Markso pasekė j ų-socia‘. demok
ratų.

Valstiečiai-Liaudininkai 
pareiškė per spaudą kad jie 
tikmiai apleidžia valdžios 

, tas kad tik Lietuvai butų ant 
gero. Tas Liaudininkų pareiš
kimas daug reiškė del giliaus 
mąstančio Lietuvio. Bet tiems 
kurie negyveno savo protu ta 
permaina pasirodė didele 
seny be ir priežasčia lermui 
ti.

•Sandaros vadai, jeigu jie 
rai pagalvotų kam ir delko jie: 
Urmus kėlė po 
tai tikrai patiems pasidarytų) 
gėda prieš Lietuvos žmones.

Valstiečiai-Liaudininkai išėjo! mP) taigi nei valdyti, n< 
, iš valdžios, pasakė kodėl, ir da- rėjo daugiausia atstovų 
bar tyli. Reiškia, jie turėda? | kitos paskiros partijos, 
mi mintyje šalies gerovę ir' ma- Į p0 šio perversn,o aiški 
tydami momento krififikuma g.gtatys katrie Ameriko 
nesivaržo už valdžią. į ir ]aikragčiai Iabi.,

Sandariečiai gi po senovei re-j jį sav0 tautą ir vargdieni

idealą 
aukščiausia 
daug vargo iki atgaivų

patriotinį u 
dabar jie išmokinti misi 
socialdemokratų netekin 
džios yra peržengimas v 
tos ir valstybės principų 

I ko tam panašaus.
Daug bus vargo iki 

I tysime nuo tarptautiško 
1 listu Sandaros.

jau j T’. .io .Jeigu organas Sand: 
eis su socialistais tai ji 
viena dainuoti duetą s 
kiti musų laikraščiai nęp 
“Tėvynė” apsiribuos ir 
daugiau tautiško Susivi 
organas, kiti laikraščiai 
sileis jlci to kad su soči 
giesmę giedant daryti 
biznį. “Sandarai” reiks 
žt<i priSį,. k.‘tu jtarĄiškęJs 

^"Ičiii kaip greit tik skils 1 
•• i čių-Liaudinįnkų sąjunga 

>io pert ersr.io Į cja](jemokratais, kurie t 

kinai-buvo susidėję,’ nes 
Įėjo Vięni sudaryti didum

bai

vo brolius,' katrie gyvei 
partijai ir kokiai partija

Septyni Užmušt

Toledo. O. — Gazo ekGRESIA POTVINIAI 
Susekta Užpuldinėjimas| Gyventojai Ohio upės pakra.

Mokyklų Mergaičių lščiais pradėjo bauginti3 

niais kokie buvo 1913 metais. 
Keturias dienas lyjant, užtri
nus keliams, sulaikius tramva
jų judėjimą pasirodė žymės ko
kios buvo 1913 metais.

Nuo Wheeling, W. Va., pra
nešta -visiems žemyn paupiu 
persergėjimai apie vandens ki
limą.

Ties Liverpool, O., upė paki
lo 36 pėdas pervirš ir nedaug 
reikia iki potvinio.

Pietinė Ohio valstijos dalis 
| gryžus namon mergaitė papa-j nekantriai laukė oro atšalimo, 
šakojo kad ją kelyje užpuolė | su vilčia kad bus sulaukytas 

užplūdimas vandens iš subėgan
čių į Ohio upių. Marieeta, O., 
gyventojai sunešė savo daiktus 
ir prekės į kitus aukštus.
. R Daugelyj kaimelių gyvento
jai turėjo apleisti savo namus 
ir eiti j aukštesnes sritis.

Bellaire, 
dirbtuvė ir keletas tūkstančių 
darbininkų neteko darbo.

Ties Pomeroy, O., vanduo pa- 
kilo 44 pėdas, kitus Irgi po tiek, 
kitur po mažiau ar daugiau.

Painesville, O. — Willoughby 
mokyklos jaunos mergaitės ne- 
pakęsdamos vyrų kabinėjimusi 
iškėlė aikštėn dalyką ir septyni 
vyrai, nuo 18 iki 83 metų am
žiaus, įtarta nepadoriame apsi
ėjime su mergaitėmis.

Tyrinėjimas ir , apkaltinimai 
paėjo iš to kaip Sausio 2 d. bu
vo užpulta viena mergaitė. Ją 
motina pasiuntė į krautuvę, bet 
nesulaukė sugryžtant, ir tada 

i pranešė miestelio maršalui. Su-

York. — Mirė George 
visų gėrikų žinomas

New 
Ehret, 
dirbėjas alaus, kuris pirm 
draudimo įstatymo padarė 
milijonų dolarių.

Jis beveik visą savo gyveni
mą pašventė išdirbimui alaus. 
Buvo 92 metų amžiaus. Bet jis 
taipgi mėgo dailą ir muzikali- 
naudojo savo įtekmę politikoje. 
Jis paėjo iš Vokietijos, ir kada 
karas prasidėjo jis gyveno Ber- 
line. Buvo karštas katalikas 
ir rėmė labdaringas įstaigas.

iŠ- 
už- 
40

vyras ir sulaikė nemorališ- 
kiems tikslams. Toj vietoj ne
buvo jokių namų, kelias ėjo 
per tuštumą.

Tam skandalui kilus ir kitos 
mergaitės pradėjo išsiduoti kad 
ir jas vyrai užpuldinėjo ir įta
rė vyrus. Tie užpuolimai buvo 
vasaros laiku ir rudenį.

Tarp įkaitintų yra vienas 83 
metų senis, kuris irgi prisidėjo 
prie jaunų mergaičių doros ir 
vardo gadinimo*

O., užtvino stiklo

kia su socialistais, kurie nie
kuomet nedirbo darbo del Lie
tuvos ir visada sakė kad “Lie
tuvai nei cento”; Socialistai l 
šiame perversme darbuojas ne! 
Lietuvos gerovei bet kad pasi
gauti daugiau pasekėjų. Na jau j
jų ir turi, visi Sandariečiai jau I ja suardė dviejų aukštų 
socialistų glėbyje. Nors sočia-1 įr užmušta du vaikai, trj 
listai pirma po prievarta nore- Į terįs ir du vyrai. Nelair 
jo Sandariečius prisivaryti jisitiko priemiestyje Point 
“bendrą frontą”, bet nieko ne-jce. Nuo sprogimo išbirėj 
pajiegė padaryti. Dabar nety- jraj namuose per pora

ce.
Dabar nety- gaį namuose per 

čia pasitaikė valandėlė kurios aplinkui, 
užsidegime visi bėgo ir nubėgo 
Į socialistų glėbį.

Nesakau visai risi.

Lavonai- išimta iš liepsi 
eių griuvėsių.

Nesakau visai risi, nes liko j Eksplozija atsitiko už 
dar gerų patriotų Sandariečių dos laiko kaip buvo paleisi 
kurie pirmiausia stato Lietuvos į zas į naujai sudėtas rym 
valstybės, savo tautos, klausi- me miesto krašte.

XXXXXXXXXSXKXXXXXXXXXX

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKO
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.1 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pi 
tmama nuo 18 iki 60 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikraitj *1 
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pus® kaliu

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kzelplritls iiuo adresui

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIC/ 
807 W. 30th Street New York, N. 1



I Iš Lietuvių Gyvenimo |
PITTSBURGH, PA. Į Virbickiutė. žmonių buvo be- 

—;----  veik pilna salė.
Gražus Vakarėlis. Koncerte Buvęs.

Lietuvių Meno ir Literatūros 
draugijėlė Sausio 16 d. paren
gė savo pirmą viešą vakarą L. 
M. D: svetainėje. Suvaidinta 
keturių veiksmų komedija, “Po
nas Dauganoris”, po vadovys
te studento P. Dargio. Dauga- 
noriu buvo pats Dargis, jo sek
retorių .vaidino J. Jasulaitis; 
žydą •— J. Kuizinas; Daugano- 
rio sūnų — J. Astrauskas; duk
terį — G. Platakiutė. Prie to 
vaidino L. Paulekiutė, Z. Za- 
mųlytė, A. Akelaitytė, Ė, Gi- 
liutė ir B. Martinoniutė. Ak
toriai savo užduotis atliko la
bai gerai, ir publika gardžiai 
prisijuokė. Iš moterų geriau
sią vaidino p-lė A. Akelaitytė, 
nors ir' kitos gana gerai savo 
užduotis atliko. Iš vyrų ge
riausias buvo Dargis, tik per
daug seną nudavė: 54 metų se
nis atrodė kokių 70 metų. Bet 
abelnai viskas buvo gerai ir 
publika buvo pilniausia paten
kinta.

Gal kiek sugadino ūpą “Tel
šių Pliumpis su Raseinių Mag
de’.’ savo pasikalbėjimu. Nors 
Magdė (J, Klukiutė) gana juo
kinga buvo, bet Klumpto nuda- 
vimas buvo netikęs. Bet ūpą 
vėl atitaisė G. Platakiutė savo 
smuiku sugrieždama pora dai
lių dalykėlių.

P. Gilius sudainavo solo, taip 
paf ir J. Klukiutė dainavo ir B. 
Martinoniutė grojo

BROOKLYNO ŽINIOS

Fašistinės žinios
Jau '“Dirvos” skaitytojai ži

no kad Sandaros 1 kuopa ren
gė prakalbas Sausio 15 d. Bu
vo garsinta kad tie kalbėtojai 
pasakys tiesos žodi. Na žmo
nės ir ėjo išgirsti tų tiesos žo
džių. Suėjo iš visų kampų, bet 
tik fašistai, Sandariečių nei 
vieno; Nors buvo garsinta kad 
kalbės Sandariečiai kalbėtojai, 
bet iš Sandaros centro nieko- 
nebuvo. Kalbėjo S. E. Vitaitis, 
“Tėvynės” redaktorius, ir Dr. 
M. J. Vinikas. Bet nei žodžio 
apie Sandarą ir Sandariečius 
nebuvo kalbama. Klausant net 
graudu darėsi kad taip Lietu
viai išsivertė j kitą pusę.

Vinikas dar tiek pridėjo kad 
dabar Rusijoj esanti demokra
tija. Ar ne tiesos žodžiai? 
Daug kalbėjo apie perversmą 
Lietuvoje, bet neminėjo del ko
kios priežasties tas įvyko.

Kalbėtojai matėsi apgailesta
vo kam Smetona pasiskubino 

I padaryti smurtą, ko nelaukė 
I Kalėdų, juk ant Kalėdų jau bu
vo gatavi raudonukai užimti 
Lietuvą ir iškelti raudoną vė
liavą Kaune ir visoj Lietuvoj. 
Aš irgi nesutinku su Smetonos 

, tekiu pasiskubinimu.
Toliau, buvo garsinta kad ir 

kalbės, bet jo nebu-

kų rinkimas. Surinkta $126.] 
Tik nežinia ar Smetonai verst 
ai' kam kitam.

Grigaitis gerai kalbėjo, nes 
jam nereikia pataikauti socia
listams, nes jis pats toks. Jis 
buvo labai linksmas, nes pama
tė kad Sandariečiai jau jį ap
glėbia: kalbėtojai neminėjo nei 
žodžio apie Sandarą. Taigi Gri
gaitis pasakė kad jis yra nuo 
gaivos iki kojų partijos žmo
gus. Jis traukė bolševikams 
per nosis (užtai kam jie jam 
traukia), ir užgavo juos'; o jie 
atėję tyčia ėmė baubti, rėkti 
kad net negalima buvo suval
dyt. Vedėjas turėjo pašaukti 
“dėdes”. Kaip raudonukai pa
mate “dėdes” tuoj užmiršo rik
smą ir susėdo kaip šventi..

Grigaitis pasakė kad Valde
maras pareiškęs spaudos atsto
vams jog Lietuviai dar Nepri
brendę prie demokratybės. Iš 
to, buvo juokai ir pasirodė kad 
teisybę' Valdemaras pasakė — 
bolževikėlių niekas negali su
valdyti kitaip kaip vartojant 
nagaiką arba lazdą.

Dar negalima praleisti nepri
minus- kad Sandariečiai šias 
prakalbas, parengė del kitų: 
bolševikai ir socialistai padarė 
sau biznį, o Sandariečiams tik 
“išgrauš” liko. Socialistai no
rėjo kad Sandariečiai į jų mai
šą iystų, taip ir stojos.

UŽ DEMOKRATIJĄ IR ŽMONIŲ
LAISVĘ T. M. D. REIKALAI < -*

smuika.. Vi- Ragočius
siems ir vison?o akolnpankvo M.'vo. Po Viniko kalbos buVo au-

manijos istorija
T'AI darbo žmogaus kursas iš visuotinos 

1 Istorijos — tai. bendras susipažinimas 
su žmonijos gyvenimu ant žemes nuo pat 
primitivių laiku, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesniu gyvūnų, iki da
bar. 1
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didume knygą su dideliu pašiau- 
kavimv. 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 $4, ir 25c. persiunti
mo lėšų.. Kas pirktų dvi ant sykio (vieną 
siųsti i Lietuvą) gaus po ?3, arba dvi už $6. 
Kas prisius naują prenumeratą (būtinai 
naują) savo ar j Lietuvą savo giminei, tas 
gaus “Žmonijos Istoriją” už $2.25. Siųskit 
sykiu ir pinigus (viso $4.25 su prenumera
ta Amerikoje; $5.00 su prenumerata Lie
tuvon.)

Kita Fašistijada
S lūšio 16 d. Vienybės svetai

nėj įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos konferencija. Dalyva
vo vietiniai ir keletas iš toliau, 
Pili’adelphijos seimo išrinkti i 
tarybą. Išryto kalbos ėjo ne
jaukiai,, tik po pietų pasistipri
nus galėjo geriau susirodavyti. 
Bėt atsirado tfašlštų: atvažiavo 
Dr. 'Klimas ir pripažino kad vi
si serga tautybės liga, nes prieš 
jų akis kabojo A. Smetonos pa
veikslas tarp vėliavų. Dakta
ras norėdamas išgydyti daly
vaujančius uždengė Smetonos 
paveikslą vėliavomis kad ne
matytų ir nesirgtų tautybės li
ga. J. Ginkus jau buvo išsi
žiojęs protestuoti prieš tą, bet 
jam buvo patėmyta jog dakta
ras žino žmonių ligas. Mat, bu
vo ten beveik visi socialistai.

“Dirvoj” vis kalbama kad 
Vienybininkai vis eina su socia
listais ir bolševikais. Aš neti
kiu kad “Vienybės” šėrininkai 
visi sutinka. su pora žmonių 
kurie pasirašė po protesto re
zoliucija. Bet jei žmogus pa
daro klaidą tai prie jos nepri
sipažįsta ir traukia kitus prie 
savęs. K. š.

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

YOUNGSTOWN, O.

Naujas Lietuvių Kunigas
Nedėlioj, Sausio 23 d., Lietu

vių Progresivio Klubo salėje 
buvo Lietuvių parapijom] atsi
sveikinimas su Kun. E. J. Gra- 
cey, kuris išvyko į Wellsville, 
O., ir priėmimas naujo Lietuvio 
kunigo, A. M. Karužinsko, iš 
Detroito, Kun. Gracey gavo 
nuo parapijom] dovaną už savo 
gerą kunigišką apsiėjimą šit 
Lietuviais.

Kun. Karužinskis kalbėjo 
Angliškai ir Lietuviškai, pra
nešdamas parapi jonams ftad 
dirbs su jais ir bus tiktas Lie
tuvis.

Raibėjo taipgi J. P. Sabel. 
Ed, Pajaujis ir K. Stupinkevi- 
čius. Kor.

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

Svarbiuose politiniuose mo
mentuose, kada sprendžiama 
krašto arba visos grupės žmo
nių likimas, yra labai sunku 
pagauti teisingą nusistatymo 
liniją. Daugelis dalykų iškįla 
vienu kartu; jausmai įkaista ir 
šaltas protavimas beveik nega
limas. >

Tokią padėtį mes turėjom 
vos kelios savaitės atgal, kuo
met pasiekė pirmos žinios apie 
■perversmą Lietuvoje. Prane- 
•šimai buvo tokie trumpi kad 
laikraščių leidėjams arba skai
tytojams sunku buvo susigrie
bti. Nekalbu čia apie katalikų 
spaudą, kuri be apmąstymo 
pritaria kiekvienam žygiui da
romam vardan bažnyčios, bet 
apie Sandariečių laikraščius ir 
pažangią visuomenę.

Beveik visi sutikom kad kie
kvienas smurtas ir durtuvo 
vartojimas prieš išrinktus tau
tos atstovus yra peiktinas da
lykas. Tik patįs žmonės tega
li išspręsti kas ir kaip juos turi 
valdyti, ir kiekvienas pasiprie
šinimas su ginklu, paųkose prieš 
šalies įstatymus yra didžiausias 
prasižengimas. Jeigu tą atmes
tume tai bile vienas susiorga
nizavęs buri ginkluotų vyrų ei
tų užimti valdžios, ir kauty
nėms, kraujo liejimui nebūtų 
galo. Valdymą be žmonių pri
tarimo mes vadiname despotiz
mu, nuo kurio šiandien pasau
lis kaip nuo ligos kratosi.
. Sunkiausias klausimas - San
dariečiams pasireiškė kuomet 
analizavom priežastis ir tikslą 
ginkluoto katalikų;.: sukilimo. 
Buvo minima- bolševizmo pavo
jus ir Lenkiškumas,- kurie su
kėlę “visus patriotingus Lietu
vius”. Aiškesniam įtarimui Sle
ževičiaus valdžios, ji buvo va
dinama “socialistine”, nors ten 
socialistų radosi tik viena ket
virta dalis visų ministerių. Kle
rikalai mušė bubn.us kad apkur
tinti savo oponentus ir skelbė 
jog “komunistų, laisvamanių 
valdžia nuversta”. Nenuosta
bų todėl kad kai kurie musų 
laikraščiai Užėmė laukiamą po
ziciją ir susilaikančiai reiškė 
savo mintis.

Atvirai į kovą stojo oficialis 
organas “Sandara”. Jis griež
tai pasmerkė smurtininkus ir 
reikalavo kad demokratinė val
džia sugryžtų ir Seimas o ne 
komendantai butų vyriausias 
šalies autoritetas.

Tai buvo vienintelė pozicija 
kurią galėjo “Sandara” užimti.

Be to, mes buvom pasižadė
ję bendradarbiauti su Valstie- 
čiais-Liaudininkais. Kuomet jie 
užėmė valdžią mes pasikeitėm 
pasveikinimais ir. linkėj.mais. 
Draugiškumo ryšiai buvo tam
prus visą laiką. Suprantama, 
jiems atsidūrus į sunkią padė
tį musų moralė pareiga yra 
juos užstoti ir kuom galint 
gelbėti. -Mes nebūtume verti 
visuomenės užsitikėjimo ir pa
ramos jeigu šioj svarbioj jr 
kritingoj valandoj apleistume 
savo draugus. “Sandara” tą 
dalyką suprato ‘ir neabejodama 
stojo į kovą prieš pasigrobusius 
valdžią klerikalus ir Smetoni- 
ninkus.

Kokią poziciją užėmė dabar 
kiti Sandariečių. laikraščiai ? 
Paaiškėjus dalykų Stoviui jau 
buvo galima tiksliau orientuo
tis. Pritarti smurtininkams nei 
■vienas jų nepritarė, žmonės

juos pasmerkė ir spauda pada
rė tą patį. Kur ne kur buvo 
įmaišoma smulkmenos kurios 
aptemdo svarbiausią uždavinį 
ir trukdo sukoncentruoti min
tis ten kame reikėtų.

Nauji Mokesniai Prasi
deda Dabar — Rinkit

Po Du Dolariu j

Visos T. M. D. kuopos atmin
kit sekantį: pereitas Seimas

statymo mokesnio, kas buvusio 
seimo ir padaryta.

Gal bus sunkiau išgauti iš 
nario du dolariai,- bėt ne iš vi
sų : kurie pasišventę apšvietai 
ir savo organizacijai tie neina-

Tačiau negalima nepagirti 
paskutinio “Dirvos” numerio, 
kur visus konstitucijos laužyto
jus ji pavadina tikru jų vardu. 

! Jei šis nusistatymas taps vi- 
I suctinu, tikėkit man spaudos 
■ reikšmė žmonių akyse padidės 
I keliariopai.
j Sandariečiai, trokšdami gero 
• savo gimtam kraštui, gali, daug 
padėti panaikinant karo dikta
tūrą. Lietuvoj dabar aštri 
cenzūra; rašyt apie politiką ne
leidžia. Suima kiekvieną kurs 
išsitaria prieš kunigus arba ti
kėjimą. Ar ne panašu tai į in- 
k vi zici j os laikus ?
' Amerikos Lietuvių spauda 

yra? laisva. Galime joj parašyt 
visą tiesą. Musų mintis visvie- 
na prasisunks j Lietuvą. Todėl 
imkimės gelbėti demokratiją ir 
diduma Amerikos Lietuvių būs 
su mumis. Politikas.

Kuo Redakcijos: ' Kurie ne
buvo perdaug karšti laike Lie
tuvos perversmo žinių pasklidi
me ir šaltu protu skaitė “Dir
vą” nei vienas neimate “Dir
vos” palaikymo smurtininkų 
pusės, ir aiškiai galėjo matyti 
musų tikslą: susidarius tokioms 
aplinkybėms, suiruitėi, negali
ma buvo tautą mylinčiam laik
raščiui pastatyti partiją aukš
čiau tautos ir rėkti kad visi im
tųsi už ginklų daryti dar dides
nę suirutę, kad tada galėtų pa
sinaudot priešai. Mušti noras 
buvo palaikyt tautą čielybėj ir 
savistovią, nežiūrint kaip na
mie vadai tarp savęs pjaujasi.

Musų karštagalviai gi, kurie 
nudavė ir patriotais, Lietuvos 
pavojaus valandoje užmiršo ją, 
bet pasirodė akliausi partijos 
pakalikai, kuriems lai Lietuva 
ir žūsta bile jų partijos skriau
dikams butų atkeršyta. Jie pa
tįs rėkė ir norėjo kad visi su 
jais rėktų (čia nekalbame apie 
socialistus ir bolševikus).

Jeigu “Dirva” nurodinėjo so
cialdemokratų klaidas kuriomis 
jie klerikalus pastūmėjo prie 
surengimo perversmo, tai “Dir
va” laikėsi tik savo seno nusi
statymo, neš ji niekad su so
cialdemokratais nesutiko. Jei
gu gi jie, užėmę dvi svarbiau
sias ministerijas naudojosi su
stiprinimui savo partijos, ar 
gali “Dirva” paskui už juos ver-1 
kti nors jie stovėjo valdžioje šu 
Valstiečiais Liaudininkais, ku
riuos “Dirva” rėmė?

Brcoklyno nutarė kad nariai į 
Centrą mokėtų metams po $2, 
vietoj kaip iki šiolei $1 ir eks
tra už viršelius.

Dabar už viršelius nereikės 
l nieko mokėti, už tuos pačius du 
dolarius gausit visas knygas 
kokios tik išeis, su audimo vir
šeliais ir nebus to kaip buvo 
pereitą syk: pasitaikė trįs kny
gos, ir nariai turėjo mokėti, su 
metine dar $1.50, arba viso po 
$2.50. Tai išrodė perdaug ant 
syk ir užtai kilo klausimas nu-

WAUX HALL, N. J.
Ir šiame mažame miestelyje 

gyvena Lietuvių apie penkioli
ka šeimynų. Tarp jų yra gra
ži santaika ir meilė vieni kitų. 
Tarp įžymesnių Lietuvių pami
nėsiu nekurius. Antanas Ku
kis, “Dirvos”' skaitytojas, turi 
gražią šeimyną ir savo vaiku
čius mokina Lietuvos kalbos, 
rašybos, skaitymo. Nuo jų ne
atsilieka nei Veiverių šeimyna, 
kurie apart darbo mėgsta Lie
tuvių knygas ir laikraščius 
skaityti. Kiti irgi yra gėri pa
triotai.

A. Janulaitis užlaiko didelį 
daržą, vasaros laiku dauguma 
draugijų vietinių ir 'iš Newar- 
ko laiko pas jį išvažiavimus.

Kito Lietuvio duktė dirba ap- 
draudos kompanijoje už sekre
torę ir gauna brangiau mokėti 
negu kitos, už tai kad ji moka 
Lietuvių kalbą, skaityti ir ra
šyti: Kompanija turėdama su 
visokiomis tautomis reikalus, ir 
su Lietuviais, turi naudą iš jos 
mokėjimo kitos kalbos. Pasi
rodo kaip protingi ir geradaria’ 
saVo vaikams tie tėvai kurie- 
mokina savo prigimtą kalbą. 
Jie suteikia savo vaikams di- 
džiausį turtą ir vaikai visur yra 
mylimi, tarp savų ir tarp Ame
rikonų.

Dirbtuvių čia nėra, važiuoja- 
žmonės kas Newarkan, kas Eli
zabethan arba kitur. Iki šiolei 
bedarbe niekas nebedavė j a.

čia oras tyras ir Sveika gy
venti. Nekurie Lietuviai gyve
na nuosavuose namuose.

Pina vijas.

HILLSIDE, N. J.
Hillside yra visai naujai už- 

simezgęs miestas, randasi tarp 
didmiesčių Newarko ir Eliza- 
betho. Oras čia tyras. Turi

hys kad du dolariai yra per
daug, nes tai neišeina nei po 
centą į dieną, per metus imant.

Kuopos mokestį kaip ėmėt 
taip ir imkit: kuri rikot kas 
mėnuo tą darykit ir toliau, ku
ri sykį į metus rinkot irgi lai
kykitės kaip jums patinka.

Brooklyn, N. Y.
Sausio 20 d. įvyko TMD. 3- 

čios kuopos susirinkimas Vie
nybės svetainėj. Tai buvo me
tinis susirinkimas ir nemažas 
būrelis suėjo. Iš atskaitų pa
aiškėjo kad 3-čia kuopa gerai 
stovi, ižde turi virš šimtą db- 
larių. Apsvarsčius visą Drau
gijos' reikalų eigą, patirta kad 
viskas gerai stovi, tik dar ma
žai pinigų'Draugija turi del iš
leidimo trečio tomo “Pasaulio 
istorijos”, taigi buvo priimta 
nutarimas kad visi pasidarbuo
tų prirašydami daugiau narių 
į Tėvynės Mylėtojų Draugiją.

Valdyba buvo perrinkta ir 
pirmininkas liko tas pats, ,V. 
Sirvydas, 1 protokolų sekretorius 
irgi liko senasis, V. Višnius. Iž
dininku liko Pranas Narvydas.

Kuopa nutarė rengti atvely-_ 
kyj margučių vakarėlį, komite- 
tan inėjo šios ypatos: K. Šir- 
vydienė ir p-lė Norvaišaitė.

Euvo kalbama apie tai kad 
TMD. • leistų ar neleistų, amatų . 
vadovėlius. Bėt apkalbėjus pa
aiškėjo kad musų Draugijai ne
apsimoka tokius vadovėlius lei
sti. Jei norėtų nekurie nariai 
tai galima butų pridėti vado-' 
veils prie kitų knygų jei kas 
kokį vadovėlį1 išleis Lietuvoj. 
Dauguma pareiškė kad Ameri
kos vadovėliai netiks Lietuvoj, 
nes čia viskas kitaip skaitliuo- 
jama.

Išneštą rezoliucijos prieš ne
kuriu laikraščių šmeižimą "Vie
nybės” ir “Dirvos”, kuri dabar 
yra TMD. organu, b “Vieny
bė” irgi daug padėjo musų Or
ganizacijos gyvenimui. Visi tą 
rezoliuciją priėmė išskyrus, vie-‘ 
ną narį, kuris buvo priešingas| 
tam.

Nutarta kad kožhaine susi
rinkime būtų skaitytą kokia pa
skaita. šiame susirinkime bu
vo skaitytą apie perversmą val
džios Lietuvoje. Faktai buvo 
gana gerai surinkti ir nei vie
nas neturėjo nieko prieš pas
kaitą išskyrus ano minėto na-- 
rio. Butų gerai kad ši paškai-

Ne visas ir demokratizmas 
yra demokratizmas kas tik de
mokratizmu vadinama. Po de
mokratizmo priedanga socialde
mokratai norėjo sustiprinti?savo 
tarptautišką galybę Lietuvoje 
ir leido raudoniesiems profso- 
juzų agitatoriams trypti Lietu
vos vėliavą, o Valstiečiai Liau
dininkai negalėjo nieko jiems 
už tai sakyt ar daryt. Lenkiškų 
mokyklų steigimo faktas telpa 
šiame numeryje ant 4-to pusi.

Komunistai Rusijos rojaus 
valdžią vadina “demokratiš
kiausia valdžia pasaulyje”. Ar 
mes prasižengtume prieš de
mokratizmą jeigu smurto keliu

jau savo porą geležies išdirbys- 
čių ir jose darbas dirbama pil
ną laiką. Hillside gyventojai 
vieni dirba savo mieste, o kiti 

Į važiuoja darban į Newark ar 
Elizabeth. Nuvažiavimas kai
nuoji 10 centų'.

Lietuvių čia gyvena apie 60 
šeimynų. Nekurie turi nuosa
vus namus. Lietuviai mažia 
teskaito Lietuvių laikraščius, ir 
tam yra priežastis. Tūlas lai
kąs atgal kokio tai laikraštpa- 
laikio agentas, rodos Kundro
tas vardu, vaikštinėjo po ’na
mus ir daug iš žmonių surinko 
pinigų, bet žmonės laikraščio 
negauna. Tiesa, nekurie gavo

ta pereitų per visas TMD. kuo
pas, nes yra rimtas dalykas. 
Raštą pagamino TMD. centro 
sekretorius V. Sirvydas;

Susirinkimas pareiškė pagar
bos žodį “Dirvai” ir “Vienybei” 
už laikymąsi rimtai ir valsty
bingumo, tik tas vienas narys 
buvo viskam priešingas.

Daug nariai pasiėmė knygų 
ir užsimokėjo mokesnius.

Nariai iš šio susirinkimo iš
siskirstė gerame upe, mat T. 
M. D. nėra politikos organiza
cija, o tik kultūriškai -patriotiš
ka tai ir nariai visi apsipažinę , 
su gyvenimo sūkuriais ii’ laiko
si šalti nuo karščių, K. Š.

nuverstume tą raudonąjį des-
potizmą Rusijoj? Ir jeigu jis 
butų Lietuvoj, jeigu irgi jį nu
verstame ?

pora numerių, bet ir vėl susto-
jo. žmonės būdami suviltais 
netiki ir gerais laikraščiais.

Skustuvai “Dirvoje” visada
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stanipomis, nors tas apgarsini;

Pinavijas. I mas ir nepatalpintas.



D I R V A

SALAI
io mokesnio, kas buvusio 
ir padaryta;
bus sunkiau išgauti Jj 

du dolariai, bet nė iš vi- 
iirie pasišventę apšviefai 
o organizacijai tie neria- 
ad du dolariai yra per- 
nes tai neišeina nei po 

: dieną, per metus imant, 
pės mokestį kaip ėmėt 
• imkit: kuri rikot kas 
tą darykit' ir toliau, ku- 
į metus rinkot irgi 

į kaip jums patinka;

Į

lai-
Gerb. Spragilas sako:

Brooklyn, N. Y.
3-

ir nemažas

o 20 d. įvyko TMD. 
lopos susirinkimas Vie- 
įvetaihėj. Tai buvo rię: 
usirinkimas
suėjo. Iš atskaitų pa- 
kad 3-čia kuopa gerai 

sde turi virš šimtą do- 
Apsvarscius visą Drau- 
■ikalų eigą; patirta kad 
jerai stovi, tik dar ma
jų 'Draugija turi del iš- 
trečio tomo “Pasaulio 

1”, taigi buvo priimtą 
as kad visi pasidarbuo- 
išydami daugiau narių 
ės Mylėtojų Draugiją, 
oa buvo perrinkta ir 
kas liko tas pats, ,V. 
,.1 protokolų sekretorius 
senasis, V. Višnius. Iž-> 
liko Pranas Narvydas.
nutarė rengti atvelj- 

jučių’ vakarėlį, komitę- 
> šios ypatos: K. šir- 
ir p-Iė Norvaišaitė, 
calbama apie tai kad 
st ų ar neleistų, amatu. 
1. Bet apkalbėjus pa-^i 
id musų Draugijai ne-d 
tokius vadovėlius Įsi

norėtų nekurie nariai: 
a butų pridėti vado-',j 

Įeitų knygų jei kas j 
ovėlį' išleis Lietuvoj-! 
pareiškė kad Amen-J 
ėliai netiks 
skas kitaip

Lietuvoj, 

skaitline-

rezoliucijos
raščių šmeižimą “Vie- 
“Dirvos”, kuri dabar 

. organu, o “Vieny-W 
aug padėjo musą or- 
s gyvenimui. Viši tą 
priėmė išskyrus, vie-' -

:uris buvo priešingas >

prieš ne-

kad kožhame saši- 
tų skaityta kokia pa- 
ame susirinkime bu- 
1. apie perveršmą-vai- 
ivoje. Faktai buvo 
surinkti ir nei vie- 

jo nieko prieš pas
rus ano' minėti) na^ 
gerai kad ši paskai- 
>er visas TMD. kuo
rą rimtas dalykas. 
mino TMD. centro 
V. Sirvydas.
iąs pareiškė pagar- 
rvai” ir “Vienybei” 
i rimtai ir valsty- 
c tas vienas narys 
1 priešingas.
tai pasiėmė knygų 
o mokesnius.
šio susirinkimo iš- 
ame upę, mat T. 
politikos organiza- 
ilturiškai patriotiŠ- 
’iaį visi apsipažinę, 
sūkuriais ir laikę- 
karščių. K. š.

1

guštejle

DAUGIAU REVOLIUCI- 
JU IR DIKTATŪRŲ 

LIETUVOJ!

badas ir ne- 
šmugelninkai

ženatves ir

*-----------------------------
į ’ , 1 ■ ■ z • į

r yra Maskvos ea rukai ir jų 
gizeliai, ir dar jų imperija 
keturiom galvom- pamažėjo.

| -Ale ūžtai Amerikoj jų ta- 
I vorščiai lupo kai žalią -lie- 
I pą darbininkams iš -kišenių 
I dolarius.

Buvo šitaip. ■'
Aną mėtą ėmė ir užsima

nė Kapsukas pasidaryt Lie- 
! tu vos caruku iii apmažint 
ten buržujus ir mokytus 
žmones, ir jau buvo parga
benęs iš . Maskvos naujos 
mados brauningus ir moki
no savo zvosčikus cieliavot.

.Ale tuo pat .sykiu ėmė iri 
užsimanė Smetona but dik
tatorium ir vyriausia 'gal
va ir jis pastūmė į sali ki-

užeina dviejų pešty- 
treČias žmonėms ki- 
iškrausto.

Tada pasidarė sumišimas 
visur: Lietuvoj ir Ameri
koj ir ant Marso’’ visur kur 
tik Lietuvių gyvena. Vieni 
rėkia už vienų diktatūrą; 
kitų diktatūrą peikia, kiti 
rėkia už savo diktatūrą, ir 
■tt. ir be galo.
• Ir štai iš to riksmo aįsi- 

nekuriems kal-

Kai užeina : kokia cholera 
arbą flu tai graboriai ir 
daktarai naudojasi. '

Kai užeina 
derlius tai 
naudojasi.

Kai užeina
; krikštynos tai kunigai nau- j 
dojasi.

Km 
nė tai 
senius

Alė negerai kad tų. “tre
čių”' perdaug atsirandą ir 
tada visiems- po mažai ten
ka 
' Jeigu ne tas, aprašymas
mano slapto apsilankymo Į darė duris 
pas gerb. Liciperį jau sėnai bėtojams pragargėt, ba ki- 
butumet skaitę ir per skaitę taip publikos nesutraukia; 
tą kas-dabar čia bus paša- nepuriems ubagams pratur- 
kyta, ba gerb. Spragilas tet, ba kai ėmė graudžius 
yra toks kuris savo pa’siry-1 verksmus giedot ir Į rojų 
žimo arba to ko žmonės no-įrodyt tai klausytojai tiktai 
ri iš jo žinot nepavydi duot, beria tai beria dolarius.

Jau du mėnesiai po gerb. 1 Dabar Bimbalas jau su 
Revoliucijos apsilankymo^naujais čeverykais ir nauju 
Lietuvoj, ale tiek mari Slap-1 ploščium, ba per žiemą bū
ti Spragilaičiai iš Slabados tų sušalęs jeigu ne diktatu- 
praneša kad mažai iš jos ra Lietuvoj. Grigaitis nie- 
atsilankymo pešė tie kurie; kad nebūtų sušaukęs-sočia-1 
norėjo daugiausia pešti, tai lįstų Į šalę suradimui ar jie

ŽEMĖS KAIMYNAI 
DAUSOSE

Aprašymas visų žvaigždžių pagal jų var
dus' visų žvaigždynų arba konsteliacijų su 
pasakomis apie jas. Pastudijuokit šią pui- 
k;ą knygą, pažinsit savo kaimyniškas žvai
gždes, .pažinsit jų sistemas, jų keliones ap
link žemę, arba žemes kelionę aplink sau-- 

tarp žvaigždynų. Žinosit kokiu metų lai
ku kur kokios žvaigždes ėsti.
Knyga parašytą labai populiariai, supran- < 
tania kalba, o apie žvaigždynus paskos yra 
tikrai pavejančios.
400 puslapiu.. 1,50. Audimo virš. $2.25.
Reikalaukit C. O. D. arba siųskit pinigus 
su. užsakymu šiuo . adresų :

“Dirvoje” visada 
prisiurtčiant 25 c. 
ors tas apgarsini- 
lipintas.

."DIRVA"'
6820 Supericr Ave. Cleveland, O.

I tikrai gyvuoją ir ar dar. jų 
: partija neišnyko;

Ir ta pati publika buvo 
vienur bolševikais, kitur so
cialistais, kitur kitokiais, 
ba ėjo šian ir ten paklausyt.

Ir Sandara su Keleivių ir 
I Naujienomis nebūtų niekad 
dagyvenus “bendro fronto” 
jeigu ne diktatūra Lietu
voj.

O kaip Tėvynė butų pasi
tarnavus pąstumimui Susi- 
vyniojimo narių Į bolševikų 
glėbį jeigu nė Smetonos re
voliucija?

Tagi, daugiau 'tokių revo
liucijų Lietuvoje!

Kaip butų galėjų laikraš
čiai vieni kitus vadintis fa
šistais ir kitokiais jeigu ne 
diktatūra Lietuvoje?

Kur butų krūvoj pasira
šę Sandariečiai su socialis
tais po protesto rezoliucija 
jeigu ne diktatūra ir Sme
tona ant'viršaus?:

Kaip butų galėję vieni 
Dirvos skaitytojai redakto
rių' pakoliot, o kiti pagirt 
-jeigu\.nė tas užsimanymas 
turėt diktatorių Lietuvoj?

Ale tarp gerumų atsiran
da ir. pavojų, ir štai atsira
do ir tokių slaptų Spragilai- 
čių fašistų kurie užsimanė 
savo slaptos diktatūros Sla
ptoj Spragilų Sąjungoj ir 
nori nuverst vyriausią gal
vą gerb. Spragilą kam jis 
diktatoriškai, visada daro ii! 
neužleidžia jiems but vy
riausiom galvom.

Net iš Slabados virvėgra- 
mu atėjo slapti pranešimai 
kad ir ten pasidalino; vieni 
Slapti Spragilaičiai virto į 
slaptus fašistus, o kiti dar 
laikosi ištikimi po gerb. 
Spragilo slapta diktatūra.

Gerb. Spragilas, nujaučia 
kitą dideli perversmą visoj 
Lietuvoj, o gal ir visame 
pasaulyje. Kaip’ greit at
vės slapti fašistiški Spragi- 
laičiąi ir vėl pripažins gerb. 
Spragilo viršenybę, užstos 

’Lietuvoje kita diktatūra — 
gerb. Spragilo Slapta dik
tatūra ant visos Lietuvos, 
o jeigu tas pasiseks tai ir 
ant viso pasaulio.

Todėl kurie norit pada
ryt kamunistams biznio ir 
Sandariečius dar labiau su
vienyt. su socialistais visi 
skubėkit stot į Slaptą Spra
gilų Sąjungą, paskui slaptai 
paimsim po savo globa Lie
tuvos armiją ir visus kapi
tonus, ir gerb. Spragilas' 
liks, vyriausia galva Slaptos 
Lietuvos Respublikos ’

For Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
fepkit visus įbrėžimus, 
usižeidimus ir įpjovimus 
u šiuo stipriu nenuodin- 

*u antiseptiku. Zonite 
itačiai užmuša perus, ir 
pagelbsti gydyti.

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

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At your druggist, 2Sc

The Knight Loboratories, Chieaa®

PA QHT A P I 11/"' L? C tabu1 kad redaktorius tokius Į
1 Ąi-O 1 D U IX C O J raštus talpina'. Nejaugi

“■Sandaros” redaktoriaus 
mams tokie raštai geriau 
ka?

ir
jaus-

,Lietuviški komunistėliai kaip' 
proto netekę gvoltu šaukia antį 
“kruvinos” Lietuvos' valdžios, j, 
bet jeigu kas jiems primena 
kad kruviniausią valdžia pasali-j 
lyj'e yra tai Rusijos komunistu kT ,, , , , . ,. , , . , -JNew Yorke labai apgailavo kad

Kaune vietoj komuništų nebu
vo sušaudyta Smetona ir Val
demaras, ir dar pasakė kąd ir 
Rusijoj yra demokratybė. Už 
tai Vinikas gavo nuo Brookly- 
no komunistų per “Laisvę” pa
gyrimą, 6 dar jei kokios gal 
komunistėliai rekomenduos Ma
skvai paskirti Viniką Rusijos 
ambasadorium Washingtone.

valdžia ir kad prieš, ją kaipo 
‘tokią irgi reikia protestuot, tai 
musu komunistėliai'tokį žmogų 
visaip iškolioja, išvadina mela
giu ir kraugerių užtarėju.

Taigi kad parodžius “Dirvos” 
skaitytojams ir patiems komu
nistams kad Liėtuviški komu
nistai yra tikrieji kraugerių 
užtarėjai, prieš kuriuos nė 
kad neprotestuoja bet dar 
giria jų kruviną darbą; aš 
paduodu skaitlines kurios 
paimtos iš pačių Rusijos komu
nistų statistikos, parodančios 
kiek komunistai yra nužudę 

m. štai jos: 
1,129 popai, 

9,000 gydyto-

tik
už-
čia

statistikos, 
komunistai 

žmonių iki 1925 
28 vyskupai, 

64OOO mokytojų, 
jų, 54,000 oficierių, 260,000 ka
reivių, 7,000 policijantų, 12,950 
kapitalistų, 355,000 buržujų, 
193,000 darbininkų ir 815,000 
ūkininkų. Visos kraugeriškai 
nužudyta 1,713,197 ypatos.

-Tai yra baisi skaitlinė, kuri 
sudrebina žėdną sveiką protau
janti. žmogų.

Kuo pasiteisina komunistai 
už šitas savo žmogžudystės? 
Jeigu tik del nuomonių skirtu
mo, -tai ko rūstaut .jei kiti 
naši nuo jūsų nuomonių?

gi-

“Gerai kad paskubėjot, nes 
po kelių dienų Kaune butų ple
vėsavusios raudonos vėliavos”, 
tai yra žodžiai buvusio Lietu
vos vidaus reikalų ministerio 
socialdemokrato V. Požėlos; kuė 
ris. pasakė atėjusiems jo suim
ti karininkams?

Nejaugi socialdemokratai su 
Požėla kaipo vidaus reikalų mi- 
nisteriu priešakyje norėjo Lie
tuvą susocializuoti arba subol- 
ševįkuoti ? Nes priešingai; apie 
užplevėsavimą Kaune raudonos 
vėliavos butų nežinoję arba jei 
butų žinoję tai butų nedaleidę.

Tūlas gaivalas, pasislėpęs po. 
Aguonos Grudų (kuriam tiktų 
geriau “Pipiro Grūdas”) “San
daroje” pastatė sau penkis 
klausimus, Į kuriuos pats ir 
atsako; Pirmiausia tam žmo
geliui užkliuvo Sirvydas, Kar
pavičius ir Smetona. Toliau 
pats sau atsako kad bolševiz
mas Lietuvoje nesiplėtojo ir 
sukilimo bolševikai nerengė, o 
ant galo dar išdidžiai 
atsako, kad Čepinskis nesteigė 
Lenkams mokyklas.
tas žmogelis Į faktą visai ne
žiūri; bile tik įkąsti sau nepa
tinkamas ypatas. Neistabu kad 
tokie, žmonės rašo, bet labai is-

pats sau

Matomai

Buvęs diplomatas Dr. 
kas kalbėdamas Sausio

Vini-
17 d.

O tn sveteli mano! Uodai 
pradėjo gąsdinti mešką. Po 
įvykusio perversmo Lietuvoje, 
Amerkos Letuviai pradėjo viso
kiomis priemonėmis gąsdinti 
liaują Lietuvos valdžią. Vieni 
visaip ją iškeikia, iškraugeriuo- 

1 ja, kumštis iškėlę aukščiau sa
vo nosių šaukia “Galas jums, 
faistai”, kiti vėl šaukia, “Mes 
jūsų nepripažįstame ir nepripa- 
žinsime už tikrą Lietuvos val
džią”, dar kiti šaukia, “Nei su
dilusio cento Lietuvos naujai 
valdžiai, jūsų paskolos bonus 
pirks tik tie kurie gyvena be
protnamiuose”.

Atsirado ir tokių gudragal
vių kurie kumštis iškėlę šaukia. 
“Mes dėsim visas savo pastan
gas kad Amerikos valdžia ne
pripažintų Lietuvos fašistinės 
valdžios”. Iš šalies žiūrint at
rodo kad uodai gąsdina mešką 
žadėdami ją suėsti, bet meška j 
visai nieko neatbodamą kaip 
ėjo taip ir eina savo keliu.

. Žinučių Rinkėjas.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.s

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City

nuo
Red 
prie

ARTI SUKVAILIOJIMO 
DEL STRĖNŲ 

SKAUSMŲ.
Johnson’s Red Cross Kid

ney plasteris teikia/grei
tą, tikrą pagalbą, 

į Greita pagalba yra užtikrinta 
pat pradėjimo vartoti Johnson’s 
Cross Kidney Plaster dedant 
skaudamos vietos.

Šildantis, malonus šis gelbstintis 
vaistas prašalins aštrius ir didelius 
skaudėjimus, sutvirtins ir atgrąžins 
muskulų tvirtumą ir visi trukumai 
•magišku budu bus prašalinti.

Greitai pagalbai — neužmiršk var
toti Johnson’s Red Cross Kidney 
Plaster su raudona flanele ukpaka- 
’vje. Visi vaistininkai juos parduo
da.

w 
ai 
X h 
K 
k x

. ji
Palaikymui puikių g 

plaukų naudok |

Ruffles

/zkUDIKI!si\ 
GEROVes SKYRIUS
DEL APRŪPINIMO ]jO

MOTINŲ IR JŲ / 
KŪDIKIU SVEIKATOS Jį

šiame skyriuje mes laikas 

nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomias būsiančioms 

motinoms ir motinoms jau
ną kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 
svarbos šeimynai ir tautai 

ir mes jaučiame, kad tai 
jra dalykas, kurį mes tu

rime reguliariskals laiko
tarpiais atvirai ir laisvai 

pergvlldentl.

STRAIPSNIS 215
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Užkietėjimas
Iš visų mažiukų kūdikystės _ 

liavinių mažai yra tiek dardančių ir 
kartais -taip sunkiai pataisomi} kaip 
vidurių Užkietėjimas. Išrūdyti visas 
priežastis ir’ paaiškinimus to nega- 
liavimo užimtų perdaug”vietos. Lai 
užtenka pasakymo kąd veik visuose I 
atvejuose tiesiogine priežastis gali 
būti bude kuriuo kūdikio maistas yru 
paruošiama-. Tinkamas nustatymas 
maisto kad jis, sutiktų su kūdikio- 
norais ir reikalavimais dažniausia 
užkietėjimą prašalina. Gyduolių la
bai negudru naudoti jei daktaras to 
nepataria.

Atitaisymui tokių dalykų mes re
komenduojame kad iki penktam me
nesiui butų naudojama oatmeal van
duo prirengiant maistą. Po penktam 
menesiui pridėk oatmeal košeles prie 
pieno ir vaisių sunkos, ypač apelsinų 
sunkos. Laike' antrų metų kepta 
obuolienė arba perkošta slyvų sun- i 
ka gali būti duodama.

Svarbiausia už viską, vienok, yra 
anksti pramokinti kūdiki prie regu-

nega-

Duok savo 
kūdikiui
geriausį 
maistą

Hario vidurių liuosavimo. 
sias laikas tai tuoj po pusi 
ktidkiui augant reilda nelei 
nei jokiam žaidimui ar darb 
dyti šitam dalykui. Jauniau 
kį galima prįpratint tam 
valandomis,- ir gailma ta 
jam Įkalti, kas yra svarbu
katai.

Vidurių liuosuotojai nereil 
n-ai vartoti. Jie nusilpnina 
muslculus ir išplečia pilvą?

atlikti savo funkcijas.
Jusli kūdikio pirmi metai yi 

blausi. Jo pradžia gyvenini 
klauso nuo maisto kuri gav 
šituos dvylika menesiu. Mai 
auginimui stipriu kaulu ir vii 
jų turi, būti sveikas, maistii 
tuo pačiu sykiu lengvai suvir 
Jei negali žindyti savo kudil 
minusi mintis turėtų būti I 
Eagle. Pienas. Per daugiau 
metų motinos ant- jo atsidėjo 
dytojai stipriai rekomenduoja 
Brand dėlto kad jis saugus, 
lengvai padaromas ir lengvai

Skaityk šiuos straipsnius kas 
ir pasidėk juos ateičia

ŠOKIAMS MUZ1
Paruošė Longinas’ Bui

Albumas visokią Lietuvis! 
kią Muzikos — visokiu 
šų, polkų, valcų -ir k 
Pianui kaina ....... 
1-mai smuikai .......
Ir kitiems Instruments

Reikalaukit “Dirvoje

T EI negalit penėti savo krut-i- 
mis kūdikio, nedaryk ban

dymo su kitais maištais, bet 
pradėk gerai—duok jam maisto 
kuris jau yra išauginęs daugelį 
stiprių vyrų ir moterų, negu 
visi kiti maistai sudėti daiktan 
—duok savo kūdikiui Borden’s 
Eagle Brand Condensed Pieną. 
Tai maistas kuris išaugina 
stiprias kojas ir stiprą kūną. 
Patvirtintas ir patariamas gy
dytojų Vartoti, nes jis yra aug- 
štos rūšies ir gerai sudėtas.
Jei Jas prisiusite mums šitą, paskelbimą 
bu Jūsų vardu ir adresu, arba prisiusite 
mums atvirutę, mes pasiųsime Jums, 
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penetl Jūsų kūdiki; taipgi vaikų knygutę 
Ir kitokios Įdomios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse ir grosernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N.-Y.
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APDARYTA Jj

Su reikalavimais siųskit ir pinigus.

"DIRVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE

Cleveland, Ohio.

SEIMININKĖMS KELRODIS ,
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje, visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo a tlikinėjant pareigas kaipo še> 
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps strains- 

nliai kurie bus indomus kožnai Lietuvei šeitnin ihkei -

Gaminimo Receptas
Mokyklos amžiaus vaiko ir mer

gaites maistas reikia, planuoti ne tik 
kad butų jvairus, bet ir kad turėtų 
visas reikalingas augimui medegas. 
Kiekvienas iš trijų valgių, per diens; 
turi vienodą svarbą teikime gerai 
sutvarkyto maistingumo. Pusryčiai 
neturėtų būti Maistingumu kaip pie
tus ar vakariene. Pienas, duona ir 
Šviestis, vaisiai ir grudai arba kiau
šiniai suteikia maistingumą per- pus
ryčius. Duokit savo vaikams tikrą 
pudingą, kuris jiems patiks. Bandy- 

sekantį receptą del pusryčių. 
All-Bran (Selenų) Pudingas 
kiaušiniai 

.puodukai all-bran 
puodukai saldaus pieno 

puodukas cukraus 
šaukštas sviesto 
puodukas razinkų

Pamerk selenas į pieną, 
kiaušinius su cukrum, paskui įdėk 
sviestą, sėlenas, ir razinkas. Kepk 
vidutiniame karštyje per apie 20 mi 
hutu iki apkietės. Dttok į stalą su 

’grietine.
Virtuvės Patarimai

Reikia išbandyti prezervų indus 
kad butų čieli pirm sudėjimo į juo: 
vaisių preservus.

Darant meringue (kiaušinių pu 
tas), jeigu naudosi miltinį cukrų tai. 
putos bus pastovesnes ir nevande- 
nuotos.

Iš lemeno gausi žudyk tiek skysti
mo negu paprastai jeigu padėsi juos 
ant pečiaus apšildyti per, kokias 15 
ar 20 minutų.

Išvalymui gerai pridegusių skar- 
vadų, nutrink apkepusias vietas eme
ry popierių, paskui aptepk taukais 
ir druska, o ant galo numazgok kar
štu vandeniu. '

Po išmazgojimo arbatos arba ka 
i vos puodų, palik, juos stovėti tūlam 
. laikui su atidengtu viršum kad gale- 
tų į juos ineiti oras.

kit

2
2
2
1
1

Suplak

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitą naminiu 
valgių gaminimo .reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pienų,,nes Bor-

RODYKLĖ No. 5
Naminiai Pasigelbėjimni 

Blanketų skalbimui pasirin 
rą, vėjuotą dieną.

Susitraukusia čeverykų -odą 
ištrinti vastlinū pirm tepimo ■ 
Prašah’nimui xnuo čeverykų šol 
plėtmų naudok borakso ir šalti 
deris košelę'.

Nuvalymui odinių kėdžių n; 
pieną, ir kėdės išrodys kaip n 

-Maliavntas linoleum niekad 
kia šveisti su šepečiu, bet nu 
tyti su šlapiu skaruliu.

Kabinant mažas uždangas an 
rų ar langu naudok siaurus g:

Grožės Patarimas ' 
Rūpinimąsi, yra nerviškumo 

žastisj nuo ko / pradeda apsir 
veide raukšlės, atbunka akis, ir 
reiškia amžius. Jeigu tik rup 
apie mažus menkniekius, užsit 
si sau didėlius vidurių užkietė 
ir .sunaikinsi kūno gyvumų. ' 
žiūrėk i viską lengvai. Nesisk 
visame, valgyk tinkamą maiši 
užtektinai mankštinkis ir mi 
Atmink tą visados ir pasiliksi 
na ilgiau kaip išžiuroj taip ir 
šioj.

Ypatiška Sveikata
“Mano vyras nevalgo špinakų 

mėgsta kručkus, o aš niekad k 
nevalgau”; “mano mergaitė y 
mėgo pieną, bet negaliu pr 
vaiko išgert pieno nors stiklą j 
ną.” Tokias pastabas tankiai 
s moterų kurios užsiima narni 

dimu. Tankiai pasitaiko ka'd i 
š tėvų mėgsta sviestą, kitas i 
taip su vaikais. Ar tai prigis 
nuo tėvų, ar įik pamėgdžioji 
Niekad nemie nesakyk “rien 
‘nemėgstu” kurio nors maisto, 
gi nereikia pataikauti. Duok vi 
vienodą maistą, ir žiūrėk kad 
valgytų. Bet kad visiems p: 
reikia, pataikyti tinkamai pag 
ti, .sykiu žiūrėti kad butų mai 
ir sveiki valgiai.

SEKANČIUS PRODUKTUS:
den’s Evaporated Pienas yra 
riebus pienas. Jis niekad nes 
da ir patenkins jus pilnai visa 
žvilgiais,
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Nuo Redakcijos
LENKAI, ŽYDAI, IR MUSŲ SPAUDA

*-
JUUSŲ spauda rašo paikys- 

tęs. rp;-'
Lenkai ir 
krikščionių 
kitai pusei 
kįla klausimas sudarymo Sei
me balsų didumos reikia ir jų.

Bet kada valdė Valstiečiai- 
Liaudininkai, katalikų spauda 
Amerikoje rėkė: “Bedievių val
džia eina su LENKAIS!” Iš 
to paprastam skaitytojui išrodė 
lyg tai eina su VISA Lenkija. 
O tai buvo tik savo Lietuvoje 
gyvenanti keli Lenkų atstovai, 
Konstitucijos leidimu 
Seimą.

Dabar, pervirtus 
antraip, matom kad 
krikščionių bloku eina Lenkai 
ir žydai. Taigi kita spaudos 
dalis dabar Amerikoje rėkia: 
‘Klerikalai eina su LENKAIS!' 
Ir vėl prastam žmogeliui išrodo 
kad nauja valdžia dedasi su 
VISA Lenkija, su Varšava.

Patariam Amerikos katali
kams ir “bedieviams” neklau
syti tokių jūsų ūpą gadinančių 
žinių, ignoruoti jas, o kurie su
prantat dalyką paaiškinkit ir 
kitiems.

O laikraščiams, redaktoriams 
turėtų būti didžiausia gėda to
kius niekus plėsti. Jie uždeda 
didžiausį antgalvį apie tą Len
kų baubą, o paskui žinutėj ran
di kad tas “ėjimas” yra tiktai 
paprastas Seimo mažumų pri
sidėjimas tai* prie vienos pusės, 
.tai prie kitos.

Mokykitės protauti, brangus 
Lietuviai Amerikiečiai, ir tada 
nereiks jums tokių laikraščių 
kurie iš darbininkų nežinės sau 
dirvą turi.

Tie patįs žydai ir 
kitos mažumos ir 
blokui reikalingi ir 
reikalingi, ir kada

išrinkti j

dalykams
Seime su

Gerai Pasielgė
“Saulė” rašo:

“Praeitą Utarninka badai 
“Raudonieje”' ketino laikyti 
susirinkimą ant apsvarstymo 
‘Fašistines Valdžios Lietuvoje’ 
ir stengtis ‘ištrėmimo Bolsze- 
vizmo isz Lietuvos’. Kalbėto
jom ketino būti garsus Juozas 
Bimba isz Pittsburgho. Bur
mistras dagirdes nuo žmonių 
kokis tai ketina būti susirinki
mas nuėjo pažiūrėti. Neradęs 
ant sienos Amerikoniszkoš vė
liavos, uždraudė laikyti susirin
kimą, paliepdamas visiems isz- 
siskirstyt. Badai keli pasiprie- 
szino policijai, už ka likos už
daryti kozoje ant atvesimo.”

Visur reikėjo su komunistų 
žebroku taip padaryti.

Protingas Pamokinimas
“Panevėžio Balse” M. Grigo

nis, mokytojas, rašo:
“Gruodžio 17 d. perversmui 

įvykus, kreipėsi į mane vienas 
mokinys klausdamas: — Kas 
daryti?

“Atsakiau: — Reikia darbas 
dirbti, dirbti ir dirbti.

“Kaip senas mokytojas, tą 
pat sakau ir visiems. Iki kvai
tulio ir prisipolitikavome, ir nu
sipolitikavome, ir išsikoliojome, 
betgi kuo mažiausia buvo pats 
darbas dirbta. Jei norime kad 
musų kraštui patekėtų laukia
ma saulė, darbymečio valando
mis neprivalome nei akimirkos 
veltui gaišti. Eikime 
gai pareigą.”

Tautai butų daug 
jei visi mokytojai ir
žmonės šitaip Lietuvoje patari
mus duotų kaip gerb. Grigonis.

sąžinin-

sveikiau 
mokyti

DIRVA

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

barsis

tu už-

tamis-

Ar

sugryš, gal mes ką galėtume pa-

ARGUMENTAI APIE 
LENKŲ MOKYKLAS 
FAKTŲ ŠVIESOJE

Seimo Rinkimų Nebus
Iš paskutinių atėjusių iš Lie

tuvos laikraščių matome kad 
Valstiečiai-Liaudininkai ir so
cialdemokratai Seimo atstovai 
dalyvauja Seime, kas' parodo 
kad jie neatsisako nuo savo 
teisių ir prie naujos valdžios ir 
neignoruoja jos, bet dirba ša
lies reikalais, tik dabar opozi
cijoj. Tokiu budu naujų Seimo 
rinkimų nebus, nes apie tai ne
kalbama Lietuvoje.

Geistina butų kad opozicija 
nebūtų tokia paika kokia buvo 
krikščionių opozicija, tada Lie
tuvos žmonės mokės atskirti 
pelus nuo grudų, ii* atėjus ki
tiems rinkimams atiduos balsą 
už vertuosius.

“Dirva” išsyk pasakė po per
versmo: ką blogo ar gero pada
rys valdžią paėmusieji, jie pa
darys tą tiktai sau. Taigi da
bar turėtų prasidėt dirbimas su 
gerais norais, o ne su kelionė
mis ir užmetimais prasižengi
mų savo priešininkams, nes to
kia kova yra nekulturiško žmo
gaus įmonė, kuris nesupranta 
nieko geresnio.

Reiktų kada nors užbaigti 
kovą vien tik už valdžią, už 
vietas, o dirbti šalies žmonių 
gerovei, iš kurių duoną valgo. 
Nors, tiesa, politikieriai ginklu 
gali pasiimti iš kaimiečių sau 
duoną, bet kam daryti taip jei
gu dirbant liaudžiai su nord tą 
patį gerą norą parodys ir liau-l 
dis ir duos gražumu?

DAINA
(P. Daugininkaitis) 

O kaip aš augau pas motinėlę, 
Pas motinėlę valioj būdama.

Rytelį kėliau linksma būdama, 
Dureles vėriau vis dainuodama. t 

Dureles vėriau vis dainuodama, 
Langelį šluosčiau mirtų šakele.

Langelį šlubsčiau mirtų šakele.
Stalelį tiesiau šilko skarele. 

O kai patekau šfelmiui berneliui, 
Šelmiui berneliui prie anytėlių, 

Rytelį kėliaus liūdna būdama, 
Dureles vėriau gailiai verkdama. 

Dureles vėriau gailiai verkdama, 
Langelį šluosčiau su mazgotėle.

Langelį šluosčiau su mazgotėle, 
Stalelį tiesiau su servietėle.

DAINA
(J. Gogelis) ■

Ai daugel, daugel musų brolelių, 
Ne visi šienpjovėjai.

Vienas broliukas rytų šalelėj,
O antras vakarėliuos,

O tas trečiasis musų brolukas, 
Lankoj šienelį pjauna.

Ne tiek jau pjauna kiek gailiai verkia, 
Ant dalgelės rymoj a.

Oi tu broliukai musų jaunasai, 
Ko tu taip gailiai verki?

Argi tau gaila plieno dalgelio, 
Ar baltų dobilėlių?

Manei negaila plieno dalgelio,
Nei baltų dobilėlių,

Tiktai man gaila brolių pulkelio 
Ir tikros tėvynėlės.

DAINA
(E. Bendzaitytė) 

Mergele mano jaunoji, 
O ko tu taip liūdna vaikščioji?

O ko tu taip liūdnai, 
o ko tu taip liūdnai vaikščioji?

Ar lauki kanklių skambančių, 
O ar muzikantų griežiančių?

O ar muzikėlių, ir tt.
Nei aš laukiu kanklių skambančių, 
Nei muzikėlių griežiančių,

Tik laukiu bernelio atjojant, 
Rūtų vainikėlį atnešant.

Atjojo per lauką aštuoni, 
Visi ant juodbėrų žirgelių.

Žirgus suleido į daržą, .
O patys suėjo Į sodną. 

Žirgai išmynę rūteles, 
O svečiai nuskynė vyšneles.

(Tąsa)
— Klausyk, mergaite, — tarė senė, — 

aš turiu pakalbėt su tavim apie tavo drau
gę Cefisą. Nepyksi ant manęs?

— Ar aš kada pykstu? — tarė Rožė- 
Pompon, trukteldama pečiais.

— Ar nemanai kad Filemonas 
ant manęs kada sugryš?

— Barsis? Už ką?
— Už savo kambarius, kuriuos 

ėmus.
— Nagi, ar Filemonas nesakė

tai kad jam nesant aš galiu būti tokia poni 
jo dviejų kambarių kaip aš ęsu ponia ant 
jo? — atsakė Rožė-Pompon.

— Nekalbu kaslink tavęs, bet apie ta
vo draugę Cefisą, kurią tu taipgi paršave
dei į jo kambarius.

— O kur ji butų pasidėjus be manęs? 
Kai jos meilužį areštavo ji bijojo eiti na
mon. Matydama jos bėdą aš pavadinau j 
šiuos kambarius. Kai jis sugryž rasim jai 
kitą vietą.

— Na tiek to, jeigu tik užtikrini kad 
Filemonas nepyks.

Bejuokaudama, Rožė-Pompon ištrau
kė iš po apsiausto didelę šampano taurę 
ir paprašė krautuvninkės pieno. Paskui 
laklausė senės: .— Kalbant apie kamba
rius, argi nėra tuščių kambarių antrame 
aukšte užpakaliniame budinke? Jų už
seks Cefisai, kai Filemonas sugryš.

— Taip, ten yra kambarėlis pastogėje, 
rirš dviejų kambarių to paslaptingo seno 
imogaus — tarė Motina Arsene.

— O, tai, to Tėvo Šarlemagno? 
tu nepatyrei ko daugiau apie jį?

— Kur gi ištirsi. Viskas ką turėjau 
iu juo tai šį rytą, kada jis pabarškino į 
anginę mano kambario ir mandagiai pa
klausė ar negavau aš kokio laiško del jo; 
bet aš nieko negavau, taigi jis vėl manda
giai padėkojus nuėjo, sakydamas kad vė' 
iteis.

— Ar jis. niekad ten nemiega?
— Niekad. Jis be abejo gyvena kur 

kitur, bet praleidžia po kelias valandas čia, 
kas kelios dienos.

— Ir visada ateina vienas? — teiravo
si Rožė-Pompon.

— Visada, — atsakė senė.
— Ar tikrai žinai? Ar jis kada neįsi- 

mda kokios paukštelės? Saugokis, nes Fi- 
'emonas gali tave atstatyt, — tarė Rožė- 
Pompon pajuokiančiai.

— Kur tau. Šarlemagnas su mergina! 
\k tas vargšas nabagas, — tarė senė iš
keldama rankas į viršų, — jeigu tu maty- 
um jį, su jo taukuota kepure, senu ploš- 

?ium, sulopytu lietsargiu, ir jo prasta iš
vaizda, jis išrodo daugiau į šventąjį negu 
' ką nors kitą.

— Bet, Motin Arsene, ką tas šventa
sis daro per valandas vienas, toje skylėje, 
kur vargu kada galima matyt dienos švie
są?

— Taigi ir man rupi ką jis galėtų da
ryti? Negali sakyt kad ateina pažiūrėt į 
savo rakandus, nes jis nieko neturi,” tik 
apšiurusią lovelę, stalą, pečiuką, kėdę ir 
seną skrynią.

— Tai tas senis tik tiek rakandų turi 
kaip ir mano Filemonas, —r nusijuokė Ro
žė-Pompon.

— Bet nežiūrint ir to jis labai bijo kad 
kas į jo kambarį neineitų, lyg kad jo ra
kandai butų iš aukso. Jis net turi įsitai
sęs duryse savo speciali užraktą ir niekad 
nepalieka man savo rakto.

— Ir tu sakai kad jis yra senas?
— Taip, penkiasdešimts ar šešiasde

šimts metų, — atsakė krautuvninkė.
— Ir šlykščios išvaizdos?
— Taip, tik įsivaizdink, akįs kai gy

vatės, lyg išdurtos jo kaktoje, veidas iš
blyškęs kai mirties, taip išblyškęs kad jo 
lupos net baltos. O kaslink jo budo, jis 
toks mandagus, nusiima kepurę tankiai, ir 
taip žemai nusilenkia kad net nejauku.

— Na bet ką jis galėtų vienas veikti j 
tuose kambariuose? — klausė vėl Rožė 
Pompon. Jeigu Cefisa paimtų tą kamarai
tę gyvenimui viršuje jo kambarių, kai Fi-

lemonas 
tirti apie tą senį, pas ją lankydami. Kiek 
už tą kamaraitę nori?

— Ji tokioj prastoj padėtyj kad ma
nau savininkas atiduotų ją už kokius pen
kiasdešimts frankų į metus, nes ten nėra 
vietos nei pečiui, o šviesa ineina tik per 
mažą skylutę stoge.

— Nabagė Cefisa, po tokio linksmo 
gyvenimo ir tiek pinigų išmėčius su Jonu 
Rennepontu, turės gyventi tokioj skylėj ir 
pati sunkiai dirbti, — tarė Rožė-Pomopn.

— Tie jauni žmonės išdykauja, bet 
žiūrėk kas dedasi! — aiškino senė.

— Nesibark, motin, mes jauni būnam 
tik sykį, — atsakė Rožė.

— Aš to nei nejutau. Aš 'visada toki? 
buvau kaip dabar esu.

— O kiek jaunikių turėjai, a?
— Jaunikių? Aš buvau pernegraž' 

lel jaunikių, ir aš buvau pakinkyta iš pat 
jaunystės.

— Pakinkyta? kaip tai? — teiravos 
Rožė.

— Taip, pakinkyta prie vandens ve 
žimo, sykiu su savo broliu. Taigi matai, 
kai patampydavom vežimą per aštuonias 
’.r dešimts valandų, neturėjau laiko apie 
įlėkus mislyt.

— Tai prastas amatas moteriškai. Net 
šunis draudžiama kinkyti, — aiškino Rožė

— Ištikro, daug gyvulių turi geriau 
negu žmonės. Bet ką darysi? Gyvent rei. 
kia, kaip pasiklosi taip išmiegosi. Paga- 1 
liaus buvo persunku, tada mečiau tą ama- i 
tą ir ėmiau prekiauti, ir sakau, jeigu bu
čiau turėjus gražų veidą gal bučiau turč
ius ir progų kaip turi kiti jauni žmonėS 
pradeda su juokais ir baigia-----

— Tiesą sakai, motin. Bet tu žiną' 
kad ne visi turi drąsos įsįkinkyt kad išsi
laikius dorai. Kūnas sako sau, turi turėt 
pasilinksminimo, kolei jaunas ir gražus— 
ne visada busi septyniolikos, o tada, pa
saulis pasibaigs arba apsivesi, — aiškino 
Rožė.

— Bet ar negeriau butų pradėti nuo 
■’.psivedimo?

— Taip, bet tai sunku, nes nežiną’ 
kaip prisiviliot arba nubaidyt vyrą jaun? 
būdama. Jie iš tavęs tik juokiasi ir žai- 
Ižia; tik paimk mane pačią, kiek aš turė
jau vargų, skaudu net prisimint.

— Kaip? Tu tokia jauna ir graži, ir 
jau turėjai susigraužimų?

— Motin, nuo penkiolikos metų aC 
pradėjau verkti, ir nepalioviau per metu:- 
laiko. To turėtų užtekti, aš manau.

— Tai tave apvylė? — teiravosi senė
— Dar aršiau. Jie elgėsi ^u maniu 

kaip su bile biedna mergaite, kuri netur: 
nori prie blogo kaip ir aš. Mano pasaka 
ilga. Mano tėvai yra ūkininkai netoli St 
Valery, bet tokie biedni, kad turėdami pen 
kis vaikus užlaikyti, pasiryžo išsiųsti ma 
ne, aštuonių metų, pas tetą, kuri gyvejia 
čia pat Parise. Suėjus man vienuolika 
metų ji pasiuntė mane dirbti į dirbtuvę 
Nenoriu blogo ka’lbėt apie savo darbdavius 
bet ką jie paiso jeigu maži vaikai ir mer 
gaitės maišosi su vyrais ir moterimis pc 
aštuoniolika ir dvidešimts metų? Taig 
tenai, kaip ir visur, nekurie nebuvo geres
ni negu turėtų būti. Taigi vaikai pripran 
ta prie jų apsiėjimų, kalbų, ir paskui da
ro patįs kaip suaugusieji.

— Tiesą tu sakai, Rože-Pompon. Nie 
kas mažiukais nesirūpina darbe.

(Bus daugiau)

Puikus dideli
LIETUVOS 

ŽEMLAPIAI
kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30e
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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“Lietuva” praneša kad 1926 L 
metais švietimo ministerijos, | 
savivaldybių ir organizacijų įs
teigta 133 naujos mokyklos, ta
me sakičiuje:

Lietuviškų mokyklų 
Lenkiškų 
žydiškų 
Gudiškų 
Rusiškų 
Vokiškų
“Lietuviams įsteigta tik 32 F 

pradinės mokyklos, nors jiems, t 
kaip daugumai kaimo gyvento- i 
jų, ir taip labai sunkiai priei- E 
narna mokslas. Steigti savas į 
mokyklas Lenkams ir kitoms g 
mažumoms niekas nebuvo pir- E 
miau draudęs, tat sunku supra- t 
sti kaip galėjo taip trumpu lai- I 
ku (per pusę metų) užaugti, I 
pavyzdžiui, Lenkiškų mokyklų F 
skaičius bent 300 nuošimčių? e -

“Kad daugelis Lenkiškų mo- g 
kyklų buvo steigta kitų tauty- | 
bių vaikams Lenkinti matyti iš I 
kai kurių faktų.

“.... į mažumų mokyklas ga- E 
i būti priimami vaikai tik tos Į 
tautos kurios kalba yra jose F 
mokoma, švietimo ministerija ! 
(Čepinskis—“Dirvos” Red.) per | 
oaskutinį pusmetį šio įstatymo E 
•eikalavimų visiškai nesilaikė. F 
Tuo pasinaudodamos Lenkiškos į 
mokyklos priiminėdavo ne tik g 
Rusus, bet ir Lietuvius. Kad | 
įstatymas, butų nevo vykdoma, 
atvedusiam savo vaiką tėvui ar 
globėjui duodama ‘deklaracija' j 
pasirašyt kad esąs katolikas ir I 
Lenkų tautybės ir kad jo vai- I 
kas turįs būti būtinai Lenkis- Į
kai mokomas.

Raubiškių Lenkų mo
kykloje patikrinus lankančių 
vaikų tautybę pasirodė kad 90 
nuoš. yra Lietuviai.”

“švietimo ministerija gavus 
š ‘Pochcdnios 'arba ‘Osvviatos’ 
draugijų prašymą steigti ku
rioje nors vietoje Lenkišką mo
kyklą, nerasdavo reikalo patik
rinti ar yra ten Lenkų tauty- 
ičs mokyklinio amžiaus vaikų 
ar ne, ar tėvai nori Lenkiškos 
mokyklos ar Lietuviškos....”

Taip rašo “Lietuva” edito- 
riale vardu “Kuriuo Tikslu?”

Lenkai matyt pajuto švieti
mo ministerio Čepinskio. “min
kštą širdį” ir susigriebė steigti 
Lietuvoje Lenkinimo lizdus, ir 
būtų vėl prasidėjęs Lietuvių I 
Lenkinimas nuo pašaknę, nuo ■ 
pat mažųjų.

—NAUJOS DAINOS—
Gaunamos "Dirvoje”

Solo ir Chorams
A. VANAGAIČIO

Liaudies Dainos.......... $1.00
(Mišriam chorui)

1_ Oi Mergele, Merugužėle
2— Lopšinė
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dziedul
5— Levandrėlis
6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip Rožytė
8— Grybai

Muzika, Muzika (mišr. ch.)
Malda
Vilnius ” ”
Stasys ...............................
Dul Dul Dūdelė ..................
Litai ....................................
Godeles ...............................
Klumpakojis ......................
Suktinis .......... ................

8

30c 
35c 
50c 
50c 
50e 
50c 
60c 
50c 
50c

J. A. ŽEMAIČIO 
Vilniaus Kalneliai ...... 

Mylimas Bernelis ..........
Paukšteliui ....................

50c
50c
50c

“DIRVA”
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.



JMENTAI APIE j 
LV MOKYKLAS 
:tu šviesoje
va” praneša kad 1926 Į 
švietimo ministerijos, I 
bių ir organizacijų įs- | 
3 naujos mokyklos, ta* j

DIRVA

iiuje:
iškų mokyklų 32
kų 74
l
y i
a . 3
ų 4

(Tąsa iš pereito num.)

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

dams įsteigta tik 32 f 
mokyklos, nors jiems, į 
jumai kaimo gyvento- j 
ip labai sunkiai priei- | 
>kslas. Steigti savas’ | 

Lenkams ir kitoms | 
is niekas nebuvo pir- I, 
idęs, tat sunku supra- I 
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iimami vaikai tik tos t 
rios kalba yra jose į 
švietimo ministerija F 
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i savo vaiką tėvui ar | 
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:ad esąs katolikas ir f 
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būti būtinai Lenkis- | 
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ibiškių Lenkų mo- 
atikrinus lankančių I 
riję pasirodė kad 90 f 
Lietuviai.”
> ministerija gavus j 
dos ’arba ‘Oswiatos’ g 
įrašymą steigti ku- t 
rietoje Lenkišką mo- f 
sdavo reikalo patik- t 
a ten Lenkų tauty- J 
linio amžiaus vaikų į 
ėvai nori Lenkiškos | 
r Lietuviškos....” | 
o “Lietuva” edito- j

“Kuriuo Tikslu?”- i 
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.enkinimo lizdus, ir | 
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nuo pašaknų, nuo j

Birutė
Ar čia būdama ar šveduose, vistiek ne 

savo šalyje busiu.... Nekalbėk apie tai. 
Albrechtas

Bet laimingesnė busi.... Išsigelbėsi iš 
nagų to kurs ir tave tuoj paniekins kaip 
paniekino mano seserį.... Sakyk man 
tuoj ar sutinki? [Nekantriai laukia at
sakymo.]
Birutė

[Atsistoja, nusisuka]: Pagundos ant 
pagundė, viena už kitą baisesnė.... Ak! 
[Pasitolina nuo jo, pradingsta kairėj.] 
Albrechtas

[Vienas sau]: Angelas mano! Kristi
na, mano nuotaka! Tu bėgsi su manim, ir 
pasibaigs tavo ašaros.... [Sukasi eiti de
šinėn. Susitinka su ateinančiu Liutavaru.]

Scena IV.
Ateina Liutavaras. Jis dabar nešioja 

prie šalies ilgą kardą, kaip kiti.
Albrechtas

[Puolasi prie Liutavaro]: Broli mano, 
tu man labai reikalingas dabar, ir aš am
žinai tau dėkingas busiu....
Liutavaras

Kuomi galėčiau pasitarnauti, vade?

|rute iš Rygos. Aš pagelbėsiu supint jų 
žingsnius, ir kada apsižiūrės bus jau par- 
vėlai. Aš tuoj pavadinsiu ją.... [Nubė
ga kairėn.] 
Liutavaras

Ištiesų, tai dievų atsiųstas musų pagel- 
bininkas.... Kodėl ne: vietoj Albrechto, 
aš pats imsiu Birutę ir nuskirtoj valandoj 
prasmuksim pro pilies vartus, o paruoštais 
arkliais pasileisim Žemaitijon; kur jau jo
kie Meinhardai musų negąsdins....

Sceną VI.
Iš kairės ateina apsiašarojus Birutė, 

ir ramindamas ją Kuprelis.
Kuprelis

Kunigaikštyte, linksmą naujieną turi
me....!
Birutė

Visos linksmybės man pasibaigė — ne
manau nieko geresnio išgirsti....
Liutavaras

Brangiausi mano: aš esu Albrechto nu
skirtas prikalbint tave bert šiąnakt su juo 
iš Rvgos, nes jis nori išgelbėt tave iš Mein- 
h?rdo nagų....
Birutė

Tą jis man pats kalbėjo, bet nesuprantu 
ką manote judu....

MAMOS BARNA

Ne-poetė andai šičia 
Mums papasakojo

Kad viengungiai gaspadinėms 
Stotkelius mazgoja.

Jinai sako: jei galėjai,
Svetimoms mazgoti, 

Tai brolau, delko gi savo 
Turėtum bijoti?

Tai yr’ geras patarimas,
Brolyčiai viengungiai

Kada paimat ant sprando 
Sau ženatvės jungą.

Bet aš noriu jos paklausti
Iš kur ji žinojo

Kad viengungiai gaspadinėms 
Indelius mazgoja,

Jei pati ji su viengungiais
\Nėra uliavojus, 

Ir po baliaus apsisukus 
Indelius mazgojus?....

Mama.

Nuo Juokų Red.: Susimilda- 
mos, susimildamos! Jau mes 
matom pavojų, ir reiks šauktis 
keno nors pagalbos! Iš to viso 
skandalo kokis čia ėjo apie pus
metis iškils kitas skandalas: ar 
neims tik moterėlės viena kitai 
į kudlas kibti ir liežuvius rody
ti?! . Jau prie to einam.

Vengimui lermo, butume ne
dėję šių gerb. Mamos eilių, bet 
ji turi teisę išreikšt savo min
tį kaip ji supranta (o prie to, 
galim netekt skaitytojos jeigu

netalpinsim jos eilių....)
Nuo viengungių, nuo patari

mų apsivesti, galiau barniai su
eis tarp moterų pačių, ir jeigu 
kokios pradės yiena kitos sekre
tus viešai kelt.

Vai, kas bus ? vai, kas bus ?

O kluonelis tarė ir laukelį barė: 
Tu laukeli, šimtamargi, tu man 

netęsėsi.
O laukelis tarė ir jautelius barė: 
Jus jauteliai, raibuonėliai, jus 

man netęsėsit.

Kaune
Teisėjas: Tai tamista tvir

tini kad jis su ja gyveno kaip 
vyras su žmona?

Liudininkas: Ne, kur kas 
geriau!

f ■—------------------------------------------------------------ ¥

NAUJIENA ‘‘DIRVOS" SKAITYTOJAMS

Su “Dirvos” numeriu 7-tu jau pradės eiti nauja graži, didelė 
pasaka to paties rašytojo, gerb. VĖJO, kurio pasakomis kaip tai — 

Vargšų Karalienė”, “Vargšų Karalienės Duktė”, ir “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs”, visi skaitytojai taip džiaugėsi. Ta nauja pasa
ka yra dar gražesnė už anas, daug žingeidesnė, ir jos vardas yra 
“JUODAS KARŽYGIS”.

Todėl prašome prenumeratas atnaujinti dabar, kad kartais ir , 
nenorėdami neturėtume Jus išbraukti, nes jeigu kas ilgai neatnauji
na prenumeratos mes manome kad jau “Dirvos” nenori.

*------------------------------------ ---------- ;_______ ;_____________________ «

Geras pasiteisini 
šeimininkė: Ką ai 

tamista mano dukter 
ji?

Burdingierius: Nej 
kaltas kad šeimininkė 
pietus davei tik iš dv 
du, be saldaus užsigai

Po fašistų dviko 
Sužeistas: Kada 

duosit pasilsėti ? Jau 
nos kaip kankinati

Daktaras: Jieškau 
ir nieku budu negaliu 

Sužeistas: Kodėl 
iki šiolei nesakėt? A 
kavojau stalčiuje pale

Irgi Politinis kali
— Už ką tamista sė 
— Už 17 Spalių.
— O tamista?
— Už 1 Gegužės.
— O tamista?
— Už 23 Liepos.
— Bet kasgi 23 Li 

vo?
— Sidabrinė cigarnj 

(Surinko

Teisybę Pasakius 
Bartkus: —z Kaip 

žiuri į moteris?
Sartkus. — Kaip či 

tad''pasakius: daugiau

)S DAINOS—
uos “Dirvoje”

r Chorams
ANAGAICIO
Tainos.......... $1.00 |
iam chorui) 
gele, Merugužėle j

• Buvai, Dziedul 
rėlis 
tukai
gyte kaip Rožytė :į

ka (mišr. ch.) 30c |
” ’ ” 35c I
” ” 50 c r

...............................  50c I 
riė . -.........50c........... Į
...............................  50c į 
..........................60c 
............................ 50c

...............................  50c Į

ŽEMAIČIO 
eliai . .............. 50c į
įelis .............  50c I
.............................  50c j

IRVA”
iperior Avė.
dand, O.

Albrechtas
Tu viską gerai žinai. Klausyk: pirmiau

sia, Meinhardas ir jo ruošiamos vestuvės 
su Kristina.... Paskui, nelaiminga ma
no sesuo.... O ant galo, mano meilė prie 
Kristinos.... Aš ją myliu, ir gelbėdamas 
savo seserį ir patenkindamas savo širdį no
riu tavo pagalbos: padėk man išbėgti su 
Kristina iš Rygos, ir lai plyšta Meinhardo 
geismai!
Liutavaras

[Nusigandęs šita žinia, bet slėpdamasis 
kad nepatėmytų jo meilės]: Kažin ar įs- 
tengsim sutraukyt Meinhardo gudriai už
dėtas žabangas, ir ar spės kas pirmiau 
Kristiną kur išgabenti.... Matai, viskas 
paruošta.... 
Albrechtas

Bet ir mano paruošta, tik reikia žmo
gaus kuriuo Kristina pasitiki. Paskirtoj 
valandoj, ant mano duoto ženklo, vyrai 
atvers pilies vartus, ir aš su Kristina iš
spruksiu. Mes patamse tik pasivaikščiot 
išeisim, už pilies vartų stovės du arkliai, 
išbėgę, sėsim ant jų, ir sudiev Ryga, ir 
graužk, Meinhardai, sau nagus.... 
Liutavaras

Gerai tavo sugalvota, tik kažin ar vyks. 
Ir ar tavo seserei bus kiek geriau? Mar
šalas įsiutęs ją net nužudyt gali.... 
Albrechtas

Kaip ten bus tai jų dalykas, kad tik aš 
Kristiną išsigabenčiau.... Tau reiks pri- 
kalbėt jai kad ji nebijotų su manim. Ji 
tau pasitikės. Tuoj susieik su ja. ir šian
dien prieš saulėleidį duok man žinią.... 
[Padrąsindamas Liutavarą, nueina.]- 
Liutavaras

[Vienas sau]: Ak dievai galingi! Atei
kit man į pagalbą dabar kada labiausia 
man jūsų reikia! Nesišaukiu krikščionių 
Dievo, nes jis pasalomis žmones tik į pra
pultį trtiukia.... Birute, nejaugi tu tu
rėtum pražūti vienose iš šių pinklių? Iš 
vienų išgelbėt negaliu, o į kitas net esu 
kurstomas tave įstumti! Ir taip ir taip tu 
ne mano busi, ir be tavęs aš turėsiu liūdė
ti, pažinęs ir pasidžiaugęs tavimi taip 
trumpai, lyg tamsios nakties, sapne.... 
[Sėda ant suolelio^ galvą susiėmęs užsi
mąstė.]

Scena V.
Slapstydamasis atbėga Kuprelis iš 

dešinės.
Kuprelis

[Pašnabždomis, drąsiais]: Kunigaikš
ti!
Liutavaras

[Pašoka nuogandoj]: Ak, tave turbut 
dievai man atsiuntė šioj mano baisioj va
landoj ....
Kuprelis <

Žinau viską, kunigaikšti, girdėjau: čia 
pat už krūmo klausiausi.... aš atsekiau jį 
paskui kai jis į čia ėjo, nes kunigaikštytę 
čia buvau palikęs.... Nieko mums dau
giau nereikia.,.. Ruoškis kelionėn, žengk 
jo paruoštu taku, ir sprukit abudu su Bi-

Kuprelis
Taleri, rene-kites kelionėn, ir laimingai 

nargryšit Lietuvon....
Birutė

Kfin: mudu, Lietuvon?1 [Nuostaboj ro
do į Liutavarą.]
Kuprelis . 7

Kunieraikščiui priliepta įkalbėt tau bėg
ti su Albrechtu, nes jjs nieko apie judu ne
nujaučia. Neužilgo sutiksi jį, ir jis tavęs 
užklaus, atsakyk jog esi gatava.... Jis 
paruoš ■ išbėgimą, ir judu jo pėdomis iš- 
žengsit, o tada — Lietuvon!
Birutę

Aš sutingu, gerai, bet kaip su tavim bus? 
Kuprelis

Su manim? Dievai visada su manim. 
Jeigu aš negalėsiu sykiu su jumis tai par- 
vyksiu paskiau. Su Feliksu mąn leista iš 
pilies išeiti. Nesirūpinkit apie mane.... 
Liutavaras

Narsus broli ir sarge musų: tu labai su
manus, kaip tikras Lietuviu kareivis.... 
Aš, gaila, svetimų krašte augau, atbuko 
mano protas, tik a.pie dangiškus dalykus 
man galva pripusta....
Birutė

Tai gerai: jodamas per kardininkų že
mes, savo maldomis nubaidysi piktas dva
sias sau iš kelio, o Lietuvių žemėse senieji 
dievai judu globos. Kur stos prieš tave 
žmogiškas priešas kardą mokėsi 1 panau
dot. Rengkįtes, ir šį vakarą, prieš Alb
rechto nustatytą laiką, vykkit iš pilies.

[Nueina kairėn.]
Liutavaras

Mažai laiko beliko, ir šį vakarą paskuti
nį kartą musų akįs beregės šios tvirtovės 
sienas, ir išnyks visi pavojai tau ir man.. 
Birutė

Dievai nelauktai mums pagalbą atsiun
tė, ir koks bus džiaugsmas musų žmonėms 
paregėjus mus gyvus, o mums tėviškę iš
vydus!
Liutavaras

Padarysiu aš tave Airiogalos kunigaikš
tiene, ir džiaugsmingai priims tave mano 
žmonės....
Birutė

Ir Utenos žmonės džiaugsis išleidę savo 
kunigaikštytę už tavęs v už to kurį jos 
širdis pasirinko svetimoj šalyje.... 
Liutavaras
- Dabar skirkimės, ir lauk čia manęs po 

saulėleidžio, čia su Kupreliu pribusiu.... 
Turiu eit Albrechtui pasakyt kad tu sutin
ki.... [Tolinasi, nueina kairėn.] 
Birutė

Neramu darosi, į tokį pavojingą žygį be
siruošiant. ... (Viena sau] Džiaugsis ma
no tėveliai ir Utenos žmonės, nes jų Birutė 
sugryžta.... Reikia su kardininkais žais
ti jų šlykštų žaislą iki galo, kad nepajus
tų. .. • Albrechtui reiks būti visai mei
lia, lai jis svajonėse rengiasi mane išsiga
benti. ... Kad tik viskas laimingai išeitų.

[Uždanga]

ATIDENGIMAS ANTRAS
Tas pats sodnas. Vakaras, prietamsa.

Scena I.
Kuprelis ir Liutavaras ateina iš kairės, 

apsidairinėdami.
Liutavaras

Viskas jau parengta: Albrechto įsaky
mai paduota visur. Birutė gatava, kelio
nėn ..... kad ,tik Birutė greičiau pribūtų. 
Bėgsime visi trįs.
Kuprelis

Kaip visi trįs: ir aš su jumis?
Liutavaras

Taip, Birutė išreikalavo Albrechto ir 
tau arklį, nes nenori be tavęs bėgti,'taigi 
trįs arkliai pakrūmėj už vartų laukia.... 
Kuprelis

Aš bučiau radęs kelius pargryžti, tik 
gelbėkitės save.... Aš niekam nereika
lingas, bereikšmis žemės kirminas.... Ma
no gyvastis yra tik judviejų laimei.... 
Liutavaras

Be tavęs ir musų laimės nebūtų, ir mes 
jausimės laimingesni kada ir tu parvyksi 
su mumis, sykius kentėjęs ir mums gelbė
jęs.... O kada vėliau mes aplankysim 
Rygą, galėsi pasimatyti su Rygėnais drau
gais, kuriuos nelaisvėn parginsimi 
Kuprelis

'Ne tas man dabar apeina: dar mes esa
me Rygoj. Kur Birutė?' Kodėl ji nepasi
rodo? [Dairinėjasi.] 
Liutavaras

Žiūrėk, ateina ji, bet ne viena: su ja Fe
liksas ir pats Meinhardas.... Dingo vis
kas ....
Kuprelis

Ne apie tai kalba! Viskas paruošta, ir 
paskutinė proga jums išbėgti! Rytoj jau 
bus pervėlu.... Vartai į laisvę atsidaro 
tik vieną sykį, žengkit per juos ir bukit 
laimingi. Dabar jie tiktai du, kada pribus 
Albrechtas viskas gali žlugti.... 
Liutavaras

Gerai! [Tvirtai sugniaužia kardo ranke
ną] : Pasiislėpkim už krūmų. Jei laiku 
jie neparsišalins.... [pakrato kardą.] 
Kuprelis

Slėptis pervėla, matė mus....
Scena II.

Ateina Birutė, Meinhardas, Feliksas. 
Birutė labai nerami, susimaišius.

Meinhardas
Na, vyrai mano, ką čia veikiate? 

Liutavaras
Vėdinamės vėsiame vakaro ore. čia 

taip ramu ir jauku.
Meinhardas

Ir mes pasivaikščioti einame.
[Birutė dėbteli į Liutavarą ir Kupre
lį. Visi pasijunta lyg bevilčiai.]

Birutė
Ėjau pasivaikščiot, susitikau su jais, ir 

visi sykiu einame.... Laikas jau toks 
trumpas....

Meinhardas
[Glostydama Birutę]: Ji tik apie ves

tuves svajoja....
Feliksas

Jaunos mergaitės visada bauginasi mo
terystės gyvenimu....
Meinhardas

Kolei jin įžengia ir patiria.... Netru
kus busi garbingiausia moteris visoj Ry
goj....

[Liutavaras ant tų žodžių dantis su
griežia. Kuprelis paslankom užeina* 
iš to šono kur Meinhardo kardas ka
bo. Staiga ištraukia kardą, atstato 
Meinhardo krūtinėn.]

Kuprelis
[Surinka suspaustu balsu]: Rankas į 

viršų, ir neprabilk, nes tuoj liksi lavonas! 
[Kita ranka laikydamas durklą taiko Fe
liksui.] Niekados, narsus Meinhardai, ji 
tavo nebus!
Liutavaras

[Irgi jau turėdamas nuogą kardą] : Bi
rute, su manim! Žirgai jau laukia, ir lai
kas šalintis!

[Feliksas lupas krutindamas, neištar
damas nei žodžio, puola ant kelių, ran
kas susiėmęs, akis į dangų iškėlęs.] 

Meinhardas
Koks perkūnas čia jums užėjo!? [Puola 

link Kuprelio] Traukis iš kelio, šuns vai
ke! ’
Kuprelis

[Sugriežia dantimis, kardu taikydamas 
į vidurius]: Nutilk! Nei iš vietos, didis 
maršale, matai kardas tavo viduriuose su
šilti geidžia! Judu eikit!

[Meinhardas aprimsta. Feliksas mel
džiasi, drebėdamas.]

Birutė
O tu, musų drauge?.... [Apsiašarojus 

eina prie Kuprelio.] 
Kuprelis

Netrukdyk manęs! Eikit! Vartai jau 
rtdari! [Nepaleisdamas tėmija Meinhar- 
dą.]
Liutavaras '' ’ -

Širdingai dėkuoju, Meinhardai, už par
vedimą nelaisvėn Birutės, kurią atidavei 
į mano glėbį, ir aš veduosi ją Albrechto 
parengtomis pėdomis į Airiogalą, kur, jei 
norėsi ją .atsiimti, turėsi atsiust visą Rygą 
ginklais apkartą! • 
Meinhardas

Ar iv tų ją mylėjai ?!
Birutė '

Taip, ir aš jį mylęjau, ir štai sulaukėm 
progos apleisti šį kalėjimą ir keliaut vėl 
į savo gimtinį kraštą....
Feliksas

O, dangau, turbut jiedu slaptai susimy
lėjo. ... Kibą piktos dvasios jus į krūvą 
suvedė, taip jus visi saugojo.... Ak, juk 
tai pagonų vaikai....

(Bus daugiau)

pęs nuo žmonos....

LIAUDIES DAIP
(Pr. Daugininkait 

Šinkorėlis tarė, pijoke! 
Pijokėli, bajorėli, tu ne 
Pijokėlis tarė, butelėlį 
Butelėli, trumpakaljįf, 

ųedatųrėsi. y*.. 
Butelėlis tarė, uŽbonėlj 
Uzbonėli, storakakli, ti 

* netęsėsi.
Uzbonėlis tarė ir backs 
Tu bačkele, šešialanke, 

netęsėsi.
O bačkelė tarė ir svirn 
Tu svirneli, šimtakarti, 

netęsėsi.
O svirnelis tarė ir kluon 
Tu kluoneli, šimtakapi, 

netęsėsi.

Iš Filosofų Sąšlav 
—.Bepigu dejuotu**® 

kam guosti.
—Kol gauruočius nuį 

kis sušals.
—Visi blogieji žmon 

rus, bet ne išmintingi.
—Prie kopūstų bliude 

ras, prie dalgio — d: 
svirplys.

—Geriau lipti į kaln 
.kristi pakalnėn.

jį

Varna ir Karveli:
Varna pastebėjo kad 

liai gerai lesinami, nūs 
ir nulėkė Į karvelių guri 
vėliai išpradžios manė 
yra karvelis, ir įsileid 
varna užmiršo ir sukra 
vo balsu. Tada karv 
pradėjo kapoti ir išvijo 

Parlėkė ji į saviškių 
bet varnos pabūgo jos 
balta buvo, ir taip pat i

VALET
JiitoStn

Razor
Aštrins
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RENKITE BIZNIERIUS 
IR PROFESIONALUS 
KURIE GARSINASI 
“DIRVOJ E”

PARDAVIMAI

* Toedtman & Follis
i PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

y 6411 Superior Ave.
Bandykit (musų Vaistinę pirmiau
sia— Mes užlaikom prekes geriau

sias ir kainos teisingos.

Į EZELLA THEATRE
! SUPERIOR prie E. 70th, 

Ketvirtadieni ir Penktadienį
Doris Kenyon, Lloyd Hughes

• in LADIES AT PLAY
Šeštadieni — Jack Daugherty 

in RUNAWAY EXPRESS

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS PATARNAVIMAS
• 6.926 Superior Ave.

Valome Ševerykus ir Skrybėles, da 
siuvame padus. Darbas atliekama 
gerai. Kaliošai padaroma kaip nauji.

Randolph 6332. |
Cleveland Sheet Metai .

Works
.Išdirba Visokius Metalinius dalykus,' 

Lubas, Nuotakas, ir viską kitą.
Dirba viską del pečių ir šildymo.

6935 Superior Ave.

Sekmadienį — Alice Terry 
t in THE MAGICIAN
Pirniad. ir Antrad. ■

Theodore Roberts
in THE CAT’S PAJAMAS

Conrad Nagel in THERE YOU ARE
Trečiadienį — Marie Prevost 

. in' ALMOST A LADY

Maliavų, Siklo, Namu Padargų arba 
Elekriškų reikmenų bei Plumbinimo 

reikale kreipkitės pas

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Fnrnasai

1169 East 79th St.'
Randolph 5977

Gordon Park Hardware
Geleždaikčiai ir Maliavos 
Visokios Sieninės Popieros 

—DVI KRAUTUVĖS—
7720 S. Clair Aye.

« Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

PIGIAI 2 ŠEIM. NAMAS
Dviejų šeimynų namas, po 5 kam

barius, parsiduoda pigiai, kaina tik 
$8,650. Randasi 10617 Olivett avė., 
netoli E. 105th ir Superior karų. 
Gera proga Lietuviui.

THE J. V. MITCHELL 
PROPERTIES CO.

2114 Guarantee Title Bldg.
Telefonas Main 5973.

John

PARSIDUODA
Saldainių ir užkandžių krautuvė, už
laiko mokykloms reikmenis, arti 
Wilson mokyklos. Biznis eina ge
rai, daugiausia tarp 10 ir 2 vai. 
kreipkitės 1446 E. 57 St. (7)

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos
7036-7038 Superior Ave.

Superior Hardware Co.; 
Geleždaikčiai, Cino Reikmenis, Pečiai | 

Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus. ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stqgai.

Randolph 965 Kampas E. G5th St. '
■ ■

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?
* ' V-' •' ' -' ■.Mes galim suteikt jums planus 

—suteikt patarimus apie finan
sus ir duoti jums geriausią kai
ną ir „ duoti geriausias kainas | 
ant Medžio, Stogo dengimo, ir 
tt., čia pat jūsų kaimynystėje, j

The Lake Erie Lumber & , 
Supply Co.

5459 Hamilton Ave.
Randolph 5080. ________ I

Frank Cerne

THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO.

6710-12 LEXINGTON AVE. 1
—

“Visiškai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Patogi Lietuviams skalbykla, 
tik patelefonuokit ir vežimas 

pribus.
Randolph 7761
Randolph 7762

— Patarimas Dykai — |
“Dirvos” Skaitytojams.

UŽ PATARNAVIMĄ MOKATE. I 
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš JCauno)

H. & S. Electric Co.
SKALV1AMOS MAŠINOS 
VACUUM VALYTOJAI

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Ave.
Randolph 5992

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėles ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai.
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s 

Cigarus
5c—8c—15c ir 3 už 50c
Unijos darbininku—

, Rankų darbo. 
Padaryti iš Porto Rico ir 

Havana tabakų.
John M. Sulzmann Mfg.

6802 Superior. Aye.

Štai jūsų

HARDWARE KRAUTUVE
Geležinių daiktų krautuvė, su ei- 

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.

Women don’t understand wo
men, but'they know men from 
A to Izzard.

------ ‘—o--------
As the big twig is bent so’s 

your old man.

“The papers always make 
these Government scandals a1 
lot worse than they really are.”

“I’m a Republican, too.”

Good business/ judgement: 
Marrying a girl with curly hair 
to avoid’the permanent cost of 
the wave,

i The law of supply and de
mand is inexorable. Thus we

St. Peter; Where’s the fel
low who arrived yesterday?

Gabriel: Oh, he checked put. 
Didn’t like the place'. He’s 
from California,”

A NEW broom sweeps clean 
unless a new bride uses all the' 
straws seeing if her cake is 
done.

PAVIENIS NAMAS PARSIDUODA
5 kambariai apačioj, 1 viršuje ir 

atikas; su maudyne, slate stogas, 
elektros šviesa, didelis lotas, 36x165 
pėdų. Kreipkitės 6905 Zoeter avė., 
Fairmount 4635-W. Raktas randa
si 6901 Zoeter, užpakalyje. (5)

BRANGMENŲ, RADIO IR 
.MUZIKOS KRAUTUVĖ 

6031-33 St. C$ir Ave.
Randolph 465 

930 East 79th Street 
Penn. 999

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carboh. Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksuSv 
t Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave.
Tel. Penn. 572 j

The East 79th St. Shoe 
Store

1149 East 79th St.
Motery Arch Supporters Čeverykai i 
Visokie avalai riebioms moterims su , 
plačiom pėdom, Profesoriaus Starr 
moksliškai išdirbti avalai. Patent j 

odos,.'Satino ir Suede.

Temykite
Visokios batarejos, Radio 
Wkmenys. Taisom ir per

žiūri m DYKAI.
Oeipkitės reikale pas mus.
H Freeman Battery. Service. f'■ 7305 Superior. Aye.

THE. STONEMAN COMPANY 
PLUMAVIMO REIKMENYS. GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
Visas maudynės kambario Įrengimas už $49.00.

7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir Aulo 

reikmenų. Specialistai suliejime.

7208 St. Clair Ave.
Penn. 0783 /

HARRY W. SMOLK, Prop.

Vienos savaitės laikui
25 centu vertes 

NEBALTINTAS MUSLINAS 
specialiai po

18c
YARDAS

Geo. L. Schlather
6407 Superior.

6616 Wade Park

NAMAS PARSIDUODA 
1347 EAST 92 STREET 

2 šeimynų, moderniškas, kaina tik 
$10,500. Su visais įtaisymais, su 
ugniekuriais, su skalbyklom. Ce
mentuotas įvažiavimas, dubalavas 
garažius. Lotas 40x130.

Lietuvos Lietuviai ateina į.
Sanitariškas Lietaus 

MAUDYNES. - 25c.
921 Št. CIair, arti E. 9th St

GUTH’S SHOES

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ f .

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

_______________________ —______ _ Į
Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos Mokykla 
Viskas Muzikos Srityje.

7412 St. Clair Avenue

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIM AS

$89-75
APEX

Electric
Washers

SWAN ELECTRIC WASHER 
CO.

7800 Superior 'Avė.'
Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

SPECIALIAI SPECIALIAI!
| 9 pėdų per 12 congoleum patiesalai I 

reguliariai $16.50 iki $22 vertės 
per šią savaitę po-$11.99.

National House Fum. 
Supply Co.

į 5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.|-------------------------- ---------
| Estėila ’Beauty Shoppe

. 1218 East 79th St .
Į Plaukų Kirpimo ir
; Marceliavimo Parlor
wHSa. Kerpa m, Plaunant irI ' gražinam.

į A Aptaisom veidą ir
/ ■ tam panašiai.

Telefonas Pennsylvania 1250

KISH’S GARAGE 
6910 Wade Park Aye. 

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

I P. W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
I taisymu.

Avalai 
del vises 

šeimos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabai-

Kuomet Kūdikiai 
■Verkia Pabandykite

THE BLUSH OF CONQUEST?

They tell me of a blushing bride 
Who to the altar .goes,

Down the aisles of the church
Between the friend-filled rows;

There’s Billy whom she motored with, 
And Bob with whom she swam;

There’s Jack—she used to golf with him, 
And Steve who called her “Lamb”;

“There’s Ted, the football man she owned, 
And Don of tennis days;
And there is Harry, High School beau,

With whom she used to mush.
No wonder she’s a blushing bride, 

Ye Gods! She ought to blush!

Wade Park, kampas E. 66th.

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN 

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

The Buckhorn Coal Go.
ANGLIS DEL NAMU IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 6,7th Street

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

Randolph 0758
P. J. Pickett

I’LUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS I 
e SUWERIU BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

■7407 Superior Ave.

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Bau m e Bengue. Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUS
(ANALGĖSKIUE )

BąMes Love It
Nuo visų skirvio L- vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

SHadeby
Lambert Pharmacol Co., Saint Louis, U. S. A.

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism

All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Musterolc (milder form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

tourWeS
Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free 4tEye Care" 
or ^Eye Beauty^ Book

Murine Co., Dept. II. S.,9 E. Ohio St.,Chicago

. 'UHiiiiiiiuifniiniiiniiiiiiiiiitiMiinHtiiiiiMiimiiiHiiiinuNuuiiniiiiiiuiHiiiiuiniiiiiimiuiiiMiiiMiiiiiiuiiiiiiitHiinntiiiniinnnmiiiniiiHHiiinHMiiiiniiiiiNiuirtniiHiiiuiiininniiiiiiiiuHiuiiuinMiiiHM^

I NASH I
AUTOMOBILIAI 1

= 1

su 7 Bearing Motoru

. PARSIDUODA ČIA PAT JUSU 
KAIMYNYSTĖJE

SUPERIOR prie E. 68TH

iš a
| > Į

Į The Zucker Nash Motors Co. Į
John A- Zucker, Mgr.

Rand. 1725 Rand. 2633

NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI | 
UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

| Sutaupysit pinigus pirkdami čionai j

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms. \
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje 37.00;
Lietuvoje $8.00,

NAUJIENOS /
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Nori Žinot
Kas dedama 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 kalbą pa
rašyta: apie naujausius išradi-., 
mus, įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių-, įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lir-' 
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 jvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
“Trimitas” yra vienas turinin
giausių ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Eina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių. 
Prenumeratą Amerikoj $3 met. 
‘-‘TRIMITO” Adresas: Kaunas, 

J Laisvės AI. 26. Lithuania.
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Gerbiami Amerikiečiai:

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

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

Brooklyn, N. Y.

Mail 10c for copy of 
new Oh Henry! recipe 
book showing SIXTY 
new recipes. Write

Williamson Candy Co. 
Chicago. 111.

0h 
Henry! 

America’s 
Finest 
Candy!
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DIRVA

’O LI ETUVĄ j
| PASIDAIRIUS į

Lapkričio 18 d. Šiaulių mies
to gyventojas Aleksas Domeika 
nusiskundė kriminalinėj polici
joj kad iš jo prostitutė pavogė 
3,700 litų pinigų. Gruodžio 18 
Mariampolėje sulaikyta prosti
tutė, kuri pasirodė esanti Bitai- 
tytė Ona, ir laike kratos pas ją 
rasta 1,011 litų pinigų. Tardo
ma kalta pavogime iš Domeikos 
pinigų prisipažino pavogus tik 
2,800 litų. Jau dalį jų per vie
no mėnesio laikotarpį pragyve
nus. Be to 
gystėje šių
vavo jos Draugė, Ona žuklaitė, 
kuri taip pat surasta ir areš
tuota Mariampolėje ir taipgi 
prisipžino kalta bendradarbia
vime. Abi vagilės padėtos ka
lėjimam

VALST.-LIANDININ 
KAI DALYVAUJA 

SEIME

vai.
Pulk. Plechavičius, Gen.

prisipažino kad va- 
pinigų su ja daly-

EAGLE BRAND
CONDENSED ? ULK

Didis Pasisekimas

Feen^mint
The Chewing LAXATIVE

Skanus mėtų kramto
mas gumas kuris regu- 

iOliuoja vidurius. Vaikai , 
p- jį mėgsta.

15c ir 25c

Pirmas po Perversmo Seime 
Posėdis.

Kaunas. — Po Gruodžio 17 
d. įvykių tapo sukviestas Sei
mo posėdis1' (Gruodžio 30 d.), į 
kurį atsilankė veik visi atsto- 

Karininkų tarpe matėsi
Lady-

ga, Gen. Nagevičius ir kiti. 
Prie inėjimo į Seimo rumus pa
statyta sargyba.

Darbų tvarkoj buvo numa
tyta vienas punktas: Komisijų 
sudarymas Seimo pirmininkas 
papildo dviem punktais: 1927 
metų biudžeto tęsinys II sk. ir 
1927 m. biudžeto pakeitimas.

Komisijų sąstatas palieka
mas toks pat koks buvo perei
to j sesijoj.

Valstiečių Liaudininkų atsto
vas Z. Toliušis prašo žodžio ne- 
pąprastam pranešimui, bet Sei
mo pirmininkas Stulginskis 
jam tokio žodžio nedavė. Taip 
pat pijašė žodžio nepaprastam 
pranešimui ir atst. Bielinis (so
cialdemokratas), bet ir jam ne
davė.

Tuomet atst. Pajaujis prašo 
žodžio dęl apsilenkimo su sta
tutu. Jis žodį gauna ir cituo
damas Seimo statuto latatinka- 

i mą paragrafą, kuriuo Seimo 
pirmininkas gali duoti žodį ne
paprastam pranešimui, be kito 

i pareiškia kad Valstiečių Liau
dininkų frakcija pirmą kartą 
susirenka po liūdno Gruodžio 
17 d. įvykio ir todėl ji norėjo 
padaryti atatinkamą pareiški
mą tam įvykiui Įvertinti, bet 
kadangi to neleidžiama tai V.- 
Liaudininkų frakcijos vardu 
pareiškia griežtą protestą.

Tokį pat pareiškimą padarė 
ir socialdemokratas atstovas; 
Bielinis.

Ats. Toliušis (V. L.) ima žo
dį del darbų tvarkos ir siūlo

I atidėti' svarstymą 1927 metų 
biudžeto, nes pirma turi- ateiti 
į Seimą vyriausybė su deklara
cija ir pasisakyti kaip ji mano 
krašto reikalus tvarkyti.

Už šį pasiūlymą balsavo 32, 
prieš irgi 32. Balsuojant antru

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų

, valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube
Trynimas

Pagelbsti
Trynk tų pačių vietų kur. 

skauda 1
Trynk, trynk, trynk iki oda 

jkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tų malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įregistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35c.—vaistinėse—70c.

kf.rtu, už 32, prieš 33. Pasiū
lymas atmestas. Už pasiūly
mą balsavo Valst.-Liaudininkai 
ir socialdemokratai, prieš — 
Krikščionių Demokratų blokas, 
Ūkininkų Partija, tautininkai 
ir tautinių mažumų dalis: žy
dai ir Lenkai.

Po to pradėta svarstyti 1927 
metų biudžetas, kur, be kitko, 
turiningą ir patriotinę kalbą 
pasakė Valst.-Liaudininkų 
stovas J. Pajaujis.

Ministeris Pirmininkas 
demaras griežtai pareiškė
vyriausybė Valstiečius-Liaudi- 
ninkus ir socialdemokratus ne
mananti statyti į nelegalę pa
dėtį. Buvę areštai yra laiki
nas padaras ir be vyriausybės 
žinios. i..-, “L.ž.”

tojai, leisdami “Dirvą’’ į savo 
kampelį.

“Dirva” į Lietuvą metams 
kainuoja $3.00, taigi už tris do- 
larius pralinksminsi! savo kai
mą ant visų metų, 
rit galit išbandymui 
tik vieną dolarį, už jį 
lankys jūsiškius per 
mėnesius.

DIRVOS” LAIDOS KNYGOS

Vol- 
kad

Sintautų Valsčiaus 
Amerikiečiams

lėšų įvai- 
nusipirkti, 

kaimo žmo- 
Ir pas mus labai vargin-

šiuo- 
mi turiu garbės kreiptis per 
“Dirvą” į jūs prašydamas kail 
norint sugelbėti mane jūsų lai
kraščiu, “Dirva”.

Aš esu toks Lietuvos pilie
tis, daug skaitau įvairius laik
raščius pažangesnės krypties ir 
raginu savo apielinkę tai dary
ti, ir kiek galėdamas šviesti vi
sus darbo žmones.

Bet bėda, nėra 
riems laikraščiams 
nes esu neturtingas 
gelis.
gai gyvena darbininkai, nėra 
kaip įsigyti laikraštį ar knygą.

Taigi, neturtingumo verčia 
mas, o šviestis ir šviesti norė
damas, kreipiuosi į Jus, gal ga 
lėtumet mums pristiųsti “Dir 
va”, kaip, nors. užrašyti, už ką 
mes -Laetuvos-žmonės 'foutume 
labai jums dėkingi, o gal vė
liau atsilygintume. Nes dabar 
Lietuvoje, žiemos laiku, nėra 
jokių darbų, o laiko skaityti la
bai daug yra.

Taigi gerbiami 'tautiečiai, iš- 
klausykit šį mano prašymą; jei 
negalėtumėt mums siuntinėti 
laikraštį kaipo prenumeratą ta‘ 
prisiųskit bent senų mums lai
kraščių, ar knygų, kaip norint 
surinkę, suaukavę.

Pranas Žebrauskas,
Dragūnų k.

šakių apsk.

Nuo Redakcijos: 
einat iš to krašto,
valsčiaus, ir gal net esat geri 
pažįstami ir draugai, užrašykit 
“Dirvą” šiam apšvietos trokš
tančiam vientaučiui. Taipgi ir 
saviškiams tame krašte užrašy
kit tie kurie nenorit užrašyt 
svetimam.
“Dirvos”, 
tos.

“Dirva” 
asmenims
nes tada visi pradėtų prašyti ir 
jau neišneštų musų kišenius. 
“Dirvą” leidžiame dykai šim
tams įstaigų Lietuvoje, taigi 
mes prisidedam nuo savęs kiek 
galim, prisidėkit ir jus, skaity-

Sintautų v.
Lithuania.

Kurie pa 
iš Sintautų

Nepavydėkit jiems 
nepavydėkit apšvie-

Kurie no- 
prisiųsti 
“Dirva” 
keturis

išžudė 
šeimą

Juozo šimotonio 
iš šešių asmenų:

IŠŽUDYTA VISA ŠEIMYNA
Kaunas. — Gruodžio 27 d. 

Kėdainių ap., Žeimių v., Blauz- 
džių kaime, nežinomi žmogžu
džiai 
visą
nužudyta Juozas Išimotoniš, 72 
m., jo žmona, 32 ., ir keturi su- 
nai, nuo 13 iki, 4 mėtų amžiaus.

šeimininkas su žmona nu
kauti iš medžioklės šautuvo, 
vaikai gi..nužudyti peiliu.'.Ęh 
žuvę visą šeimyną, s-žmogžtv-. 
džiai gyvenamą ’ namą Su lavo-' 
nais padegė, bet subėgę kaimy
nai visus lavonus, išskiriant 
vieno vaiko, iš ugnies išnešė.

Ten nuvyko Kauno krimina
linės policijos punkto vedėjas 
su valdininkais ir bendrai su 
vietine viešąją policija veda 
stropų tyrinėjimą ir jieško tų 
žudeikų. “L. ž.”

AFTER ILLNESS
Let Tanlac build you up
If illness has claimed you for a victim, 

if your health is poor, your vitality low, 
build back robust health.with Tanlac.

It is nature’s own body builder, made 
from roots, herbs, and baries. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are your own 
neighbors. They’ll gladly tell how 
Tanlac restored them to robust health. 
Over a hundred thousand letters from 
grateful friends are on file thanking 
Tanlac for the good it has done.

YourdruggisthasTanlac. Get a trial 
bottle today, and start on the road back 
to vigorous, sturdy health.

TANLAC i
FOR YOUR HEALTH |

PAJIEŠKOJIMAI
Jurėnas Vitoldas, į Ameriką 

atvykęs prieš 16 metų ir gyve
nęs Rochester, N: Y., karo me
tu kažin kur dingęs ir dabar 
giminės apie jį neturi jokių ži
nių.

Povilaitis Juozas, 192Q me
tais gyvenęs Bostone. Jieško jo 
giminės .

Jokubčiunai, Motiejus, Pra
nas, ir Antanas, iš Kauno, že-

MOKSLAS — POEZIJA — BELETRISTIKA
Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibudinanti žmogaus gyvenimų 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 .....................

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. . . 
Drūtuose audimo viršeliuose ............................

Žemės Kaimynai Dausose — aprašymas visų didžiųjų 
ir daugybės mažesnių žvaigždžių matomų mums vi
są metą aplinkui; su žvaigždžių piešiniais ir su ap
rašymu pasakų rišu žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguos^, kokius sudaro žvaigždės. Pa
gal Olcott ir kitu, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m............................... .
Audimo viršeliuose ............................. ...................

tttilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto- e.
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ‘ ...........  $1.00
Drūtuose audeklo apdaruose ............. / ... .$1.50

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų it žmonių gabumų. 
Su paveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi..... $1.00
Ta pati audimo viršeliais ................ .■...................$1.75

Candidas — Ąpysakos-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. Audinio viršeliais .........................

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. 3. Budriko 
žingeidus piešinis apie, tai kas užsiveria knygose, 
kų žmonija nuo Seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55...........................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
stnovės 'Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
ll us Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
si puslapių yra 35...................... ...  ....................

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

Teisvbės Pasakos — Rinkinis įvairių gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiėjimų ir budo. 
Sutaisė M. Šalčius. Pusi. 67 .............................

Laimės Be j ieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi..................................................

Kristus Flandruose ir Tragedija Jurose — du ypatin
gi vaizdeliai žymaus pasaulinio rašytojo Honore 
de Balzač. Verte Karolis Vairas. Pusi. 43........

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
iš vieriiolhi gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais Parašė Marė Monk. Lietuviškai vertė A. 
152 puslapiai .......................................................

Rusijos Moterų “Mirties Batalijono" Vedėja Marija 
Bočkareva, jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos. Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius ......................................................$1.25 1
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$1.25
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6820 Superior Ave

mųjų Šančių, prieš karą gyve
nęs New Yorke ar jo apielin- 
keje, dabar apie juos gimines 
nieko nežino.

Taradavičius (Tymdas) S., 
prieš karą ir dar karo metu 
gyvenęs Ansonia, Conn.

Bluvinskienė Marė, prieš ka
rą gyvenus New Yorke. Brolis 
norėtų žinot apie ją pačią ar 
jos keturis vaikus. Vyras, Vin
cas Bluvinskas, buk esąs miręs.

Trimitas —* daili Įmyga įvairių patriotiškų, romą: 
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičių 
lUslapių 144 ..........................................................

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parai 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais graž 
žulia spalva. 80 puslapių ...................................

Ašaros ir Džiaugsnris — Rinkinis įvairių eilių tii 
karnų visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Pan 
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ...............................

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-eilių ir deki 
nacijų knygelė. Telpa joje K, S. Karpavičiau 
A. Jasinskiutės, Vyturėlio ir kitų vyrų ir inergir 
eilės. Pusi. 172 ...... :..........................................

Tautos Vainikas — Knyga Antra. Eilės įvairių ai 
torių, vyru ir moterų. Visos tinka deklamavimi 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144 .......... ............

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Hohami 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taip; 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K..S. Ka: 
pavičius. 1919. J.25 pusi. .. ...............

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meilės ir moks' 
paveikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinanči 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiki 
lais. Knygelė turi 94 pusi...................................

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taip; 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassan 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vei 
tė A. A. Tulelis. 160 pusi.... .*..........................
Tvirtais audimo viršeliais ...................................

TEATRALIŠKI VEIKALAI

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštij 
mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, iliui 
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų ir 
moterų; Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 pušį

Juozapas ir Zelbora (aktas I) ir Paraono Sapną 
(aktas II) — bibliška meilės drama, ne religišk 
ir ne prieš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo' 
Egiptą. Parašė K. S, Karpavičius. 117 pusi., s 
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų........

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilė 
tragedija. Nėra .tai religiškas ar prieš-religiška 
veikalas. Parašė K. S. Karpavičius, Lošime iei 
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 116 pušį......................

“Kryžiokas” — dviejų atidengimų komedija iš Lie 
tuvių krikštijimo laikų. Pirmas atidengimas atsi 
buna šiais laikais, o antras' 13-nie šimtmetyje 
Lošia du vyrai. Parašė K. S. K. 24 pusi..........

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

Rytų Pilis — drama 5 aktuose, 14 atidengimų. Pa 
rašė Henry Wood. Vertė B. Skripkauskaitė. 6' 
puslapiai. .. .e.........................................................

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Verti 
Šeinis. 36 pusi........................ . ...............................

iš Num‘rusių Prisikelsime. — GarsausKada Mes __
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie 

kas praėjęs negryžta. Trijų aktų. Vertė A; A
Tųlys. 111 pusi..........................................................

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komediją šū d 
norais ir šokiais. Vertė Z. Bagdžiuniutė. 50 p...

Tremtinis — Žingeidi Augustė Striribėrgb drama ii 
pradžios krikščionybės, ir pagonybės kovos su ja 
Vieno akto. Vertė A. A. Tulys. 47 pusi.......

Užkeikta Mergelė — Sceniška pasaka, keturių aktų 
Lengva lošti; Parengė V. J. Pietaris; 35 pušį.

te
»»

Cleveland, O

Risevičius Jenas, Broneckiai 
Povilas ir Vytautas, ir Norvai
ša Kazys, visi iš Vandžiogalos 
parapijos, Kauno apsk., Į Ame
riką atvyko prieš karą, gyveno 
New Yorko apielinkėje.

Jieškomieji arba apie juos 
ką nors žinantieji prašoma at
siliepti adresu:

Lithuanian Consulate General
15 Park Row, New York City.

Medus Parsiduoda
TYRAS BIČIŲ MEDUS 

Vartokit medų, jis apsaugos jus 
šalčio. 5 svarų viedrukas $1.65. 
l.s viedrukus imant duosiu pigi: 

Karvelių-balandžių Lietuviškų 
t tolių visokių nuo $2 pora ir ai 
č'au. Gončai šunes medžioklei 
$15. Labai gražių vištų apželti 
pora $10.

P. D. ANDREKUS 
Box 107 .. .. Pentwater, Mict

Už $3 metuose pralinksmir 
visą kaimą — užrašyki! sat 

kiams į Lietuvą “Dirvą”

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ .

"SANDARA”
SAVAITINI LAIKRAŠTI.

Dabar užsirašyk i
“AMERIKOS LIETUVI”

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis rainių 8 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių g 
žanių, yra naudingas Mekviėiiaim Lietuviui. Užsirašykit H 
jį daibar ir turėsit naudingą laikraštį. g

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par- g 
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- H 
Idt pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass

Jei norit kad jūsų gimines pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra
šykit -jiems laikraštį “SANDARĄ”, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos- ir Amerikos 
šytojų straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvą 
Amerikoje $2. Vieną numerį pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”

bus 
pa- 
ra-

'DIRVA"
6820 Superior Ave.

ūri 8 vatam.

negali pavieniams 
nuo savęs užrašyti,

Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agėiitų- 
ron kada reikia kokių raštų.

Cleveland. Ohio

327 E Street So. Boston, Massj

D1L SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pni tikrą Specialistų, • na 

prie kokių neišlavintų daktarų- Tik
rai Specialistas arba profesoriui ne- 
■iklaueinėi kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pati tų jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negailėjo jūs pagydyt Kad jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neŪrado jūsų tikros ligos 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggž-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs main tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juras 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnūjuslus 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijimo 

kraujo, turite Išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjušįas kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir neaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
volud10486 Euclid Av. Kampas E. 105th St.

ANTROS GRINDYS, K AM B AR IS 
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| Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
:i 6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

I> I •
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tardymas 14-TOS KUOPOS | “Birutė ir Kuprelis” I 
BOLšEVIKėLIŲ Į Ruošiama Statyti ' .

Nuo pereitų metų Balandžio! Kiek tenka patirti šią žiemą 
mpnesio prasidėjus 14-toj S. L. ruošiamasi statyti scenoh “B'- 
A. kuopoj suirutė delei kuopos rutė ir Kuprelis”, tragedija iš 
delegato į seimą tęsėsi iki šio- viduramžių pagonų Lietuvių 
lei, ir štai Sausio 24 d. Cleve- kovų su 'Rygos Teutonais. Tas 
landė atvykęs SLA. Centro or- veikalas dabar eina per “Dir- 
ganizatorius, “Tėvynės” redak- vą”. Tai yra apie Lietuvių ku
tenus S. E. Vitaitis, padarė tų nigaikščio Šventaragio dukterį j 
nesusipratimų tardymą. Birutę ■ (ne Keistučio moterį, I

Tardyta visi pasirašiusieji po bet iš ankstyvesnių laikų), ir. 
Mažeikos protestu, kuriame jis jos ištikimą patarnautoją Kup-' 
su,pačia įrodinėja kad Gegužės rėlį, kuris patekęs su ja į V.o- 
5 d. susirinkime išrinktas dele- kiečių nelaisvę pagelbsti jai iš- j 
gitas buvo neteisėtai išrinktas, bėgti iš Teutonų nagų su jos

Klausinėjimuose visi apie 59 ten rastu mylimuoju, kito ku-| 
U-tos kuopos narių, išskyrus nigaikščio sunum, irgi nelais-

VAIČKAUS ATSILANKYMAS
Vasario 6 ir 13 d. Clevelande 

lankysis artistas Vaičkus ir ar
tistė Pola Tendžiulytė su kitais 
savo draugais ir statys scenoje 
per du vakaru šešis perstaty
mus, dvi dramas ir keturias 
komedijas, prie to bus judami 
paveikslai- iš Lietuvių Dienos 
Philadelphijoj ir Arciv. Matu
levičiaus atsilankymas Amei i- 
koje. Bus bažnytinėj salėj ir 
prasidės nuo 7 vai. vakare.

GILLIS PERKELIA VAL
GYKLĄ

Lietuviška valgykla Juozo
Giliaus, šiose dienose perkelia-

1: Ts vadus, nežinojo nei kaip vėj buvusiu. Kuprelis išgelbs-;ma į naują vietą, kelios duris i 
r-ką atsakyt, kodėl jie pasira- ti savo kunigaikštytę brangiai i vakarus, taip pat ant Superior 
še po protestu, dauguma paša-i už tai atsimokėdamas: pats žu-!ave., kampas Russel rd., greta 
k? kad juos Mažeika prikurstė j sta nuo Teutono kardo, bet nu-,1 “Dirvos”, tiesiog skersai gatvę 
ir net pasiėmė atsakomybę ant žudo vieną kurs bando jiem ke-i priešais Lietuvišką salę.
s^^-ęs, bile tik jie vardą paduos.■ lią apstoti, ir Birutė su savo! Naujas GilliaUs restaurantas 
Kiti net nemokėjo rašyti nei i mylimuoju laimingai gryžta i I gražiai įrengiamas, bus švarus 
skaityti ir nežinojo ant ko jų Lietuvą. Į ir daug didesnis už senąją vie-
vardą Mažeika padeda.

Mažeikos Protestas
Mažeika protestavo kad dau

guma narių negavo atvirutės 
pranešančios apie Gegužės 5 d. 
susiiinkimą, o tarp pasirašiusių 
t k keli buvo kurie negavo pra
nešimo, tik girdėjo kad kiti ne
gavo. . .■

Mažeika protestavo kad dele
gatas P. J. Žiuris pateko Į sei
mą negavęs didumos balsavusių 
narių balsų. Bet visi pripažino 
kad žiuris gavo 54 balsus, o 
Baltrušaitis 51.

Mažeika protestavo kad leis
ta balsuoti nepilnam nariui, 
bet tik tie išdryso sakyt kad 
t? s nepilnas narys balsavo ku
riems Mažeika tikrai įkalbėjo. 
Kiti sako nematė, tik mano kad 
tas balsavo.
Ž.Mažeik?. susirinkime įmaišė 

Wr vieną ypatą, visai ne narę, 
kuri anot jo balsavo, .nors ne
gali prirodyt to', ir tokiu būdu 
Mažeika atsižymi kaipo kfimi-

I Vaidinimas bus gavėnios lai-1 
| kū.

'-----------------
VITAITIS CLEVELANDE į 

Į SLA. organzo “Tėvynės” re-1 
(’.aktorius S. E. Vitaitis atvyko j 

Į į Clevelandą šeštadienio vakare 
iš Pittsburgo, kur buvo keleto,

Į valandų.' Clevelandą apleido 
r ntradienio vakare ir iškeliavo Į

| į Chicagą.
Būdamas Clevelande, viešėje 

| pas Karpavičius, Praškevičius, I 
i Baltrukonius. Vėliaus rodos ža-1 
I čia sustoti Clevelande su pra- j

tą. Tai yrą vienatinė Cleve
lande Lietuviška valgykla kur 
duodama tik valgiai be jokių 
“minkštų”, ar kitaip vadinamų 
gėrimui

Linkime savininkui gerų pa
sekmių naujoje vietoje.

SPORTAS
•ŠIMKUS RITASI BROOK* 

LYNE
2 Sausio 25 d. Brooklyne atle
tų arenoj ritosi garsus Lietuvių 
pusiau sunkio svorio ristikas 
Juozas Šimkus su Martinu Mer- 
kuru, Lenku. Tai buvo pir
mas Šimkaus pasirodymas ta
me mieste.

Kitos poros tose ristynėse 
buvo Wladek Zbyszko su Hans 
Steinke, Hanson su SteVens ir 
Masetti su Cutler.

BROOKLYNIEČIAI VAIŠINS 
JACK SHARKEY

Iš tikrų 'šaltinių patirta kad 
Brooklyno Lietuyių Prekybos 
Butas rengia vakarienę priėim- 
tnui garsaus Lietuvio pugilisto, 
Jack Sharkey (Žukausko), kan
didato į pasaulinį čampioną.

Vakarienė busianti Vasario

I kės paeiliui persimušti jeigu 
I kuris norės dasisiekt iki Jack 
Sharkey, Lietuvio sunkios yo
gas kumštininko, kuris pereitą 

Į rudenį sumušė negrą Wills, pa- 
I žymiausi kandidatą į čampio-
nus.

STIPRUOLIS NORKUS ŽADA 
ATVYKT

Pagarsėjęs senas stipruolis 
Pranas Norkus irgi nori aplan- 

| kyt Clevelandą ir parodyt A. 
Frėimonttu kad dar jis nėra 
Lietuvių Samsonas ir kad jiio 

l yra dar paits Norkus, kuris yra 
[žinomas Chicagoj ir kitose ko- 
I lonijose kaipo sunkių vogų kil
notojas ir tam panašių stėbuk-

Į lų darytojas.1
Norkus sako: jeigu garsinat 

Freimontą čampionu tai aš no- 
I i'iu parodyt Clevelandiečiams 
i kad mane Freimontas dar ne
gali perviršint.

Nežinia ar jiedu sykiu atpiš-

Akrono Naujienos
EKSPLOZIJA NAMUOSE

Sausio 22 d. tūlų Bogdanų 
šeimynoje ištiko nelaimė. Iš 
priežasties negero suvedimo ga- 
zo nuo užbraukimo degtuko ki
lo eksplozija ir šeši tos šeimy
nos nariai slinkiai sužeisti, ki
ti randasi arti mirties.

Sprogimas išnešė namo sieną 
ir juos sykiu, smarkiai sumų- 
šant ir apdeginant.

Sužeista George Bogdan, 33 
m., jo moteris, ir keturi vaikai 
nuo 11 iki 2 metų.

Tyrinėjant nelaimę patirta 
kad gazas buvo nesuvestas su 
pečium. Sausio 22 d. moteris

Akroh, Ų. — 'Gumines išdir- 
bystės pi’adeda laukti padidėji
mo reikalavimų; kurie tuojau 
prasidės.

PATARIU APLANKYTI
Big 4 Garage, nes ten patar
nauja geriausia, taiso Automo
bilius ir bąterijas, generatorius 
'ir motorus, radiatorius, taipgi 
suvirina špižą geležį ir misin- 
gį ir atlieka visokį darbą. . šfe 
pa puikiai Įrengta ir didelė, įl 
akmens, geležies ir stiklo. Ma
lonėkit Lietuviai, aplankyt savo 
gerą tautietį. _ (7)

Savininkas MIKE JOCIS
154 Wooster Ave. Akron; 0.

13 d., parinktoj vietoj. kės lenktyniuot ar paskirai.

SARPALIUS VĖL VEIKIA
Karolis Sarpalius, pasilsėjęs 

pora savaičių po ristynių Cle
velande su Vanagaičiu-, vėl sto
jo darban ir pirmas ristynes tu
rėjo Worcester, Mass., Sausio 
24 d., antras Bostone Sausio 27.

GAVO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

norėjo kurti pečių, bet radus 
nekuriuos kranus atsuktus pa
sišaukė vyrą surasti kame da
lykas. Jis turbut uždegė deg
tuką išbandymui, nuo ko gazas 
užsidegė ir sprogo.

K; E. YOCHUS

Ėglis melagis, už ką turėtų bū
ti išmestas iš Susivienijimo,1 
nes ėmėsi begėdiškiausių būdų 
savo pateisint, kaip daro visi j 
bolševikai. Dar kas begėdis-1 
kiau kad Mažeika tą antrą ypa-I 
tą sako matė Gegužės 5 d.-bal
suojant, o proteste to nepažy-j 
mčjo ir dabar vėl kaltino ir tik
rino matęs jog ta ypata, ne na
rė, balsavo sudarymui žiūrini 
didumos balsų.

Paskutiniai Mažeika protes
tavo kad kuopos pirmininkas j 
nelaiku susirinkimą uždarė ir 
Mažeikienė negalėjo gauti ne ' 
v’etoje balso išsiprašyt sau lei-j 
dimo būti seime (mandato) ka
da pamatė jog jų delegatas ne’-l 
"buvo išrinktas. Pirm to buvo 
kuopos jau nutarta kad tik vie-1 
na delegatą siųst, bet bolševi-' 
kėliai- norėjo pravaryt Mažei-, 
kienę.

Bolševikėliai už tokius nepa
matuotus šmeižtus ant valdy
bos tapo iš valdybos pusės ap- ’ 
skųsti centrui šu prašymu kad 
jų skundas butų ištyrinėtas.

Butų gerai kad 14-ta kuopa 
galėtų nuo tų gaivalų atsikra-! 
tyti, nes daugeliui narių jau i 
da'siėdė jų ergeliai ir žmonės | 
nenori net susirinkimu lankyt i

Pirmadienį savo namuose 
I maudymosi kubile prigėrė vie-I 
na, mergina, Sofija Kukla, 19 j 

Į m. amžiaus, kuri pora sykių bu- 
I vo išgelbėta nuo prigėrimo eže
re. Tokis turbut buvo jos liki
mas. Kubile besimaudydama ji 
nualpo ir būdama, viena prigė
rė.

IŠGIRSKIT PUIKŲ KONCER
TU i

Nedėlioj, Sausio 30 d., nuo78 
vai. vakarę, miešto auditorijoj 
bus didelis' Cleveland Orches
tra koncertas. Tai yra nepa
prastas dalykas, nepaprasta 
r.uzika. Kiekvienas kuris gir
di Clevelando simfonišką or
kestrą grojant negali ateiste 
dėti ir atsigėrėti.

Koncertas yra pbpuliariško- 
mis kainomis, 25c ii- 53c., kad 
kuodą ugiausia publikos gaištų 
dalyvauti. Grojama įvairių tau
tų muzika.

Tikietai gaunama “Dirvoje” 
r kitose vietose.

Clevelande per 1926 metus 
pradėta budavoti naujų budin
ki! už $77,876,000. Visoj Ohio 
Valstijoj už $407,142,300.

Clevelando mokyklų taryba 
nusprendė kad žmogus 45 me
tų amžiaus yra persenas dirbti 
ir atsisakė priimti tokius į dar
bą maliavoti mokyklas.

Darbininkų unijos protestuc-j 
ja prieš tokį mokyklų tarybos! 
elgimąsi.

AMERIKONAI DIDESNI KRI
MINALISTAI

Surinkus raportą krimįnalis 
tų Clevelande pagal jų Jdlme 
pasirodė kad čiagimiai, Ameri
konai, yra didesni kriminalistai 
negu ateiviai arba ateivių vai
kai.' Iš- 404' bylų kurias turėjo 
vyriausias teisėjas Powell, 244 
prasižengimai buvo papildyta 
pilnų Amerikonų, , 91 buvo iii 
ateivių' tėvų, 39 iš ateivių ir 
kiti iš maišytų tęvų ..ypatų,

Apie trečdalis tų -prasižengi
mų papildyta ypatų nepilno 
proto. Baltųjų buvo 275, juo
dukų ,91. Tik 23 prasižengėlės 
buvo mgterįs, 381.vyrai.

Prasižengėlių amžius buvo 
tarp 25 ir 29 metų didžiausias, 
71 atsitikimas, amžius nuo 21 
iki 124 vienok turėjo 70 prasi
žengėlių; Tris ' prasižengėliai 
buvo virš 60 metų amžiaus.

Prasižengėlių buvo daugiau
sia darbo kles'os, tik vienas iš 
tų 404 atsitikimų buvo baigęs 
kolegijos mokslą, 17 baigę au
kštąsias mokyklas, du lankę 
kolegijas bet nebaigę.

Abelnas protiškas amžius jų 
■buvo 11 metų, nors nekurie pa
skiri turėjo protą 8 metų vai
ko; kiti iki 16 metų vaiko.

Clevelande yra apie 5,000 vy
rų ir moterų jieškančių moky
tojų vietų miesto mokyklose, 
bet tik apie 25 teturi progą da
bartinių laikų vietas gauti.

Nau jausies Dailies
Gavome naujų' Komp. A. Va

nagaičio dainų solo ir chorams, 
sekančių:

•Mamytė vienam balsui 
Aš Bijau Pasakyt ” • ”
Vėiužėlis . . • įnirš', choru1. 
“Aš Bijau Pasakyt” pirmą 

sykį dainavo “Dirvos” vakare 
Karolis Sarpalius, kurią publi
ka sutiko su nepaprastu pasi- 
ge.i,’č1’i'Tū'ii.

“Mamytė” 60c. “Aš Bijau. 
■Pasakyt” 40c. “Vėjužėlis” 35c.

Strangler Lewis Parito 
Indijcną

Houston, Texas, Sausio 22 d. 
ristynėse čampionas Strangler 
Lewis ritosi su Jim Clinkstock, 
Tndijonu ristiku. Pirmą kartą 
jį paguldė į 52 minutas, antrą 
j 2 min.

JACK SHARKEY TARP 
PIRMAEILIŲ

Jieva Juostaičiutė .... Lt. 150 
Antanina Leimonienė .... 120 
Antanas Troba ....................50
Morta Mačėnienė ........ 200 
Jieva Maurukienė .......... 200
Matjušas Poškaitis ........50 
Adolfas šaškelis ........ 300 
K. K. Kralikauskas .......... 100
Pranas Bliujus .......... 150 
Jonas Petraitis .......... 50 
Puozas Vosylius ........ 100 
Alfonsas Pervažas ........ 50 
Adomas Kibeikis ......... 500

I 1
VIETINIAMS |

“Dirvos” krautuvė atdara i 
vakarais iki '8 viii. Ture- | 
darni kokius reikalus sten- į 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai.___________________ j

JAUNUOLIŲ VAKARAS
Sausio 29 d., Lietuvių salėj 

ruošiama gražus SLA. 14-tos 
kuopos' .jaunuolių vakaras. Vi
si kurie užjaučiat musų jauni
mo judėjimui stengkites daly
vauti. Tikiethi gaunama “Dir
voj” ir pas narius.

Organizatorius išklausęs abi 
puses raportuoja apie dalykų 
stovį centrui, o Pildomoji Ta
ryba turės išnešti sprendimą 
ką toj maišatienėj 14-ta kuopa 
turės daryti. , Narys.

Įvairiose

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos
Studentų Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

temose atsibnna kas

Wm. A
Tyrinę
P-k;
Tem

Sėdynės

SEKMA 
■1 salėj, 

>ės Ivri;
“ATS!

SUGRY 
Kv 

veltui.

DIENIS
7017 Superior av. 
'ai ant 2 p. n, 
>>,i ant 3 p p.
’E1GIMAS IR
SIMAS” 
iečiamę visus.

Rinkliavų nėra;

Prof. J. CEKANAVIČIUS -
Vienatinis šiais laikais Ame

rikoje ir gal visame pasaulyje 
Lietuvis magikas, stebuklų ro
dytojas, kuris atvyksta į Cle
velandą šeštadienį, Vasario 5 d. 
ir rodys savo įvairius stebuklus 
Lietuvių salėj.

Magikas Cekanavičius šių ? 
atsilankymu parodys daugiau ir 
naujų magiškų dalykų, kurio 
bus žingeidi! kiekvienam pama
tyti.

Prof. Cekanavičius mokinosi 
magijos paslapčių prie pažy
miausių Vokietijos ir Indijos 
magikų ir stovi pirmoj vietoj 
kaipo magikas Lietuvių tarp?..

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

EI! A0a-eipkit atidą čionai ir 
pažiūrėkit kaip viskas atpigo! 
Jau po Kalėdą tai viskas pigiau 
pas kriaučių: valymas,' prašy
mas ir pataisymas visokią dra
paną, ar tai moterišką ar vy
rišką; Viską padarom daug pi
giau, nes po Kalėdą kriaučiui 
nėra kas veikti tai džiaugsimės 
tik darbo gavę kad nereiktą dy
kiems šapoj sėdėt. Atsilankyki! 
pas

K. E. YOCHUS

Garsus Amerikos kumtšynių 
promoteris Tex Rickąrd šiose 
dienose paskelbė savo, sugrupa
vimą žymiausių Amerikos kum
štininkų. Jie eina šitaip:''

1 grupėj: Gene Tunney, Jack 
Dempsey ir jack Sharkey.

Sharkey pastatytas . trečias 
po Tunney dęltp kad Dempsey 
kaipo buvu'sis ęanipionąs turi 
teisę stoti pries Tunney.

2 grupė: Jack Delaney, Paul 
Berlenbach, Paolo Uzcudun (iš 
•Ispanijos), Jim Maloney.

3 grupė: Young .Stribling, 
Monte Munn, Jack Renauld (iš 
Kanados).

Antroj ir trečioj grupėj yra 
ir pusiau sunlffos .vogos čam
pionas ir kiti ,kuriems dar rei-

Petronė Povilionienė ........ 50
Barbora Zorskienė ....... 50
Marė Paspirgeliutė ........ 100
Petras Alekna..............J. '. 100
Juozas Adomaitis .............. 59
Katarina Gurskienč ........ 105

“Dirvos” Agentūra
>820 Superior Av: Cleveland, O;

i r
Telefonas Main 6111

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

C D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG,
Kur
Lietuviai,
Rusa: _
chs teisimrų patarnavimų.

>u visais teisių reikalais į > 
Slavai, Lenkai, ir h 

draugai kreipdamiesi tu- IĮ 
sinera natamavima.

| GILLIS RESTAURANTAS | 

= persikelia naujon vieton f

= 'PRANEŠAM savo draugams ir kdstumęriams kad per- S 
E 1 sikeliame į naują gražiai įrengtą musų Ręstaurantą E

6824 Superior Avenue =
r (Greta “Dirvos”, skersai gatvę nuo Lietuvių Svetaines) = 
E Iki Persikraustyšim ir susitvarkysim valgykla bus uždą- E| 
S ryta nuo šio Penktadienio vakaro, per šeštadienį ir Sek- — 
E madienį. Nauja vieta bus atidaryta Pirmadienį, SAU- E 
~ ŠIO 31 dieną. E
E Kviečiame visus atlankyti musų naują Valgyklą po at i- = 
= darymo. Valgiai duodama Lietuviški ir Amerikoniški. E
niiiiiiiHU'iiūHiiiiiiiiimiiiciiiiiiHiiiBiKiniiiiiiiDiuiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiinii?

“DIRVA”
6820 Superior Ave,

Atdara Vakarais

DEŠIMTIS
^DIRVOS” 1 

ATARNAVIMŲ 
-Pinigų i Lietuvą Siuntimas 
-Igaiiavimų ir kitų Dokumentų
Padirbimas

-Pavportų ir Vizų Išgavimas 
-I,aivakorČ’ų Pardavimas 
-G'sn’nių P a r traukini as 
-Knygų ir Popierų Pardavimas
-Spaudos Darbai
-Real Estate Pardavimas 
-Notarįalis Ofisas
—Visokių Informacijų Biuras

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

Telefonas Florida 3367 RX.

Incarporateit 16^3 

padėty forgadags 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus į Taupymų Banką

Specialistai Taupyme
i

Kožnas žmogus, dirbdanias mė
nuo po mėnesio savo darbe, pa
tampa kaip ir specialistas jame. 
Žmogus valdantis mašinų randa 
lengvesnius ir greitesnius kelius 
atlikimui darbo. Ūkininkas įsi- 
gyje pažinimo tūkstančiuose jo 
darbe reikalų. Profesionalas— 
daktaras, advokatas, mokytojas 
—išauga su patyrimu. Dabar
tinėj visuomenės tvarkoj veik 
negalima vienai ypatai 'but eks
pertu daugelyj sričių.

Čia, Society for Savings, yra di
delė grupė vyrų ir moterų kurie 
yra specialistai biznyj taupymų 
banko. Jie ir jų pirmtakunai tų 
darbų dirbo per tris ketvirtda- 
lius šimtmečio. Jus galit pasi
naudot jų patyrimu kada pra
dedat taupyt pinigus šiame ban
ke.

1 •

= Prospect 2420 Central 1766 E

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
= Generališki perkraustytojai, vindųotoiai ir staty- | 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
| kuojam, išleidžiam ir sukraunam. |
| 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiimHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimniimimiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiuiiiilug

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAME VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli Pui* 
ką spalvuotą paveikslą dovaną nuo tuzi

no . paprastai traukiamą fotografiją.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pė
davome puikius rėmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitą traukimą.

1.197 E. 79th St. Cleveiand] 
“Studija su dviem parodos langąis” .
—— • Telefonas Randolph 5297 -----


