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Angliakasiai Atmete
Sovietų Pripažinimą

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstown, O. — Plieno ir 
geležies produkcija laipsniškai 
gerinasi Mahoning klonyje, nes 
pradedama gauti didesni užsa
kymai ir .su pavasariu jie dair 
labiau padidės-.

Kadangi tikima angliakasių 
streiko, išdirbystėms tenka mo
kėt brangiau už anglį, kuomet 
nupuolė kainos ant jų produk
tų. .

Niles, O. Plieno plotvių iš- 
dirbystė per Sausio mėnesį ėjo 
su 60 nuoš. normalio saiko. Ti
kima gero biznioi bėgyje 1927 
metų.

Automobilių šynų išdirbystės 
trumpoj ateityj pradės veikti 

i- 90 nuošimčiais noiynalio,? nes 
palengva reikalayimai didėja.

Bedarbių perviršis palengva 
mažinasi imant darbininkus, i 
guminės.

E. Liverpool, O., puodinin
kystės darbai turėjo apsistoti 
per šalčius pereitą savaitę, nes 
buvo sulaikyta gazas deginimui 
išdirbinių. Pavasariui ateinant 
tikima daugiau* užsakymų ir 
darbai ims atkiust smarkiau.

Morgantown, W. Va. — De
šimts darbininkų .sužeista ka
syklos eksplozijoj. Tai yra an
tras atsitikimas . toj pat kasyk
loj bėgyje 14 valandų. Pir
moj eksplozijoj užhiušta vie
nas darbininkas.

Chicago. — Illinois Central 
gelžkelio patarnąutojų ir sto
ties dabrininkų unija, apie 12,- 
000 narių, pavedė savo nesusi
pratimus už algas su darbda
viais išrišti derybų keliu.

Toledo, O.- — Kasyklų opera
torių algų komisija konvencijo
je čionai pasiūlė sudaryti algų 
nustatymo komitetą iš anglia
kasių, operatorių ir visuomenės 
del Ohio, Indiana, Illinois ir 

• Pennsylvania mikštos anglies 
sričių.

Ilsey, Ky. — Keturi anglia
kasiai užmušta kasyklos eks
plozijoj. Sprogimas kilo užsi
degus gazui nuo elektros kibir
kšties.

New York. — Sausio 28 d. 
keturiolika streikuojančių siu
vėjų ' vadų nuteista kalėjiman, 
nes laike tardymo paaiškėjo kad 
nekurie kairieji streiko vadai 
stengėsi įvesti terorizmą siuvė
jų industrijoje kaip nepersenai 
buvo įvedę angliakasių streike 
Henrin, III. Suimtieji prisipa
žino prie užpuolįmų ir nuosa
vybės naikinimo. Jų bausmės 
yra nuo kelių mėnesių iki pen
kių metų.

*
VISI ŠAUKIAMI KO

VON PRIEŠ RAU
DONUOSIUS

Indianapolis, Ind. — Anglia
kasių Unijos konvencija didu
ma balsų išreiškė pasipriešini
mą nekuriu delegatų reikalavi
mui kad Suvienytos Valstijos 
pripažintų sovietų Rusiją.

Taipgi buvo reikalavimai kad 
darbininkai organizuotų naują 
politišką partiją, bet ir tas nu
ėjo niekais.

Angliakasiai nusistatę laiky-' 
tis -tokios politiškos taktikos 
kokios laikosi Amerikos darbo 
Federacija: visi organizuoti 

j darbininkai laikosi nuošaliai ir 
nepriguli jokiai partijai ir re
mia kandidatą kokis kuriam 
patinka, šiaip gi, į darbinin
kų eiles spraustųsi visokie lat
rai ir naudotųsi darbininkų pa
rama.

Sausio 27 d r pdsėdyje iškilo 
net muštynė kuomet P. Hap
good, iff Cresson, Pa., baigęs 
Harvard universitetą ir sūnūs 
pažymaus Indianapolio fabri
kanto, pradėjo be teisės kalbėti 
kritikuodamas unijos laikraštį. 
Unijos pirmininkas Lewis ne
davė jam balso pareikšdamas 
jog Hapgood nėra unijos narys, 
bet jis rėkė kad jis narys. Su- 
žiurėtojai mandatų jo atstova
vimo nepripažino teisėtu. Mar
šalka norėjo jį pasodinti, bet 
Hapgood pradėjo muštis.

Konvencija nutarė dėti di
džiausias pastangas organizuoti 
he-unijinių kasyklų darbininkus 
ir pavedė unijos valdybai teisę 
uždėti nariams mokesnius bile 
periodui kada bus reikalas kė
limo kapitalo organizavimo tik
slams.

Angliakasių unijos pirminin
kių John L. Letfis pakelta al
ga nuo $8.000 iki $12,000 į me
tus.

Delegatų dalyvavo apie 1,500. 
4b it.

. PRIEŠ KOMUNISTUS
Konvencijoj lankėsi ir Ame

rikos Darbo Federacijos pirmi
ninkas Green, kuris laikė gana 
karštą kalbą delegatams, parei
kšdamas kad darbo federacija 
stoja pozicijon tokion kad Besi
gins daugiau nuo komunistų, 
bet atsigryžus kovos su jais iki 
jie bus galutinai sumušti.

“Išsisėmė kantrybė,ir pakan
ta, daugiau taip nebus. Išvy
sim komunistus iš siuvėjų ama
tų unijų New Yorke, ir žinau 
tą pat padarys angliakasiai sa
vo eilėse”, pasakė Green.

*---————— — ----
Nusižudė Studentas Iš

dykėlis
New Haven, Conn. — Yale 

universitete nusižudė jaunas 19 
metų studentas, sūnūs garsaus 
poeto ir literatinio kritiko Un- 
termeyero. Nusižudymo prie
žastis spėjama bus motinos iš
barimas laišku del jo palaido 
gyvenimo ir išaikvofimo jam 

j duodamų pragyvenimui pinigų 
i pirm laiko. Motina rašo kad 
paskutiniu sykiu persergsti jį 
už tai, o jeigu neklausys turės 
mest universitetą ir eit dirbt.

Jis pasikorė savo kambaryj.

NUŠAUTA MODELIS- 
' TĖ GRAŽUOLĖ
Hollis, N. Y. — Sausio 28 d. 

prie savo namų durų rasta nu
šauta graži mergina, Marian 
Hunt, kuri buvo modeliu vienai 
New Yorko moteriškų drapanų 
firmai. Ji biivo peršauta per 
galvą. Šalę rasta revolveris. 
Bet kad galva kur kulka inėjus 
neapdeginta paraku spėjama ją 
kas nors nušovė, o ne pati nu
sišovė. . Netoliese grėbė j e ras
ta suplėšyta fotografija vieno 
jauno New Yorko klubų lanky
tojo, bet policija dar jo vardo 
neišduoda, nes' nesuveda jo 
ta žudyste.~

Ji buvo 21' metų amžiaus, 
bai graži, ir gyveno su savo 
dusia sesere, kuri bardavo ją 
daužymąsi naktimis.

i CHINAI REIKALAU

JA ANGLUS PASI
TRAUKTI

Hankow. — Chinijos nacio
nalistai sutinka pasirašyti su 
Anglija sutartis jeigu Anglija 
ištrauks iš šanghai savo karei
vius.

Plaukikas Padarys 
t delius Pinigus

AR ŽINOT KAD KITUR UŽDRAUSTA
KYT CIGARĖTAI?

Butlegeriai iš ju Daro Dideli Bizni

Federate kariumenė Meksi
koj, Orxaca provincijoj, sušau
dė 35 sukilėlius, kurie sakoma 
nužudę 17 kareivių ir 15 poli- 
cijantų.

Keršto Žudystė
Youngstown, O. — Nežino

mi žmogžudžiai nušovė du Ita
lu, Sam Tripello ir Niek Millia- 
mo, abu po 27 m. amžiaus, nuo 
Division st. Jie rasta kitą rytąs 
vienas negyvas, o antras nuga
bentas ligonbutin mirė negalė
damas' nii.-ko.mpie atsitįjdm^ pa
sakyt.

Netoliese rasta bačkoj revol
veris.

Sukčiai Išvilioja Baisias 
Sumas

Suv. Valstjų iždo sekertorius 
Mellon apskaitliuoja kad perei
tais metais įvairiais klastingais 
budais iš Suv. Valstijų gyven
tojų išviliojo $500,000,000 par
duodant bevertes akcijas. -

Nors rinkos pilnos gerų, pel
ningų akcijų, bet žmonės vis 
patiki pardavėjams tų akcijų, 
kurie įkalba kad daugiau pelno 
neš ir turtus suaugins.

Niekad nereikia pirkti jokių 
nežinomų įstaigų akcijų nepasi
tarus su bankine įstaiga.

Kaizeris Rengiasi Gryž- 
ti Tėvynėn

Berlinas. — Kaizeriui apvai
kščiojant savo 68 metų sukak
tuves, Vokietijoj nacionalis
tams buvo leista žinoti kad bu
vęs kaizeris Vilhelmas ruošiasi 
sugryžti į Vokietiją kai prem
jeras Marx sudarys kabinetą.

Marx yra dešinysis, ir mano
ma lead jo valdžiai įsigalėjus 
ir kaizeriui bus vietas savo tė
vynėje, kur jis norėtų numirti. 
Jis dabar gyvena Holandijoje, | 
kur pabėgo 1918 m.

Užmušta 35 Morai
Manila. — Ant Jolo salos, Fi

lipinuose, Morų sukilime Suvie
nytų Valstijų kariumenė už
mušė 35 tenaitinius žmo'nes. 
Sukilėliai buvo užsidarę Datų 
Tahil tvirtovėj, kur juos ata
kavo ašaras traukiančiom bom
bom ir šautuvais. ■ i

Sovietai Pokolioja Ame- Topeka, Kansas. — 
riką, Ištolo valstijos atstovų bute

I ta bilius reikalaujantis [ 
į nimo įstatymo draudžia! 
i garėtus rūkyti. Tarimą: 
I paduotas valstijos seni 
jei ten pereis tada Kam 

t j stijoš piliečiai galės lais
I gatve eidami pusti dumi; 

t įpiroso-cigareto ir niekac 
j lės jų areštuoti.
' Vyrai kurie 1917 ijiet 
’ riavo, dabar jau yra v 
atstovais ■ ir jie sako:

į eigaretai buvo geri raun 
. lauke tai kodėl negali bt 
1 namie. O''jus kurie dr 
j rūkyt čia namie, kodėl 
I cigaretus mums į karo 
[nejaugi norėjot pagelbč 
! šams duodami mums kei 
Į gą dalyką ?”
j Per du desčtku meti; 
šas valstijos Įstatymai 1 

■ garėtus lygiai kenksmin 
Į alkoholiu, bet cigarai ir 
i buvo valia rūkyt. " 9 

Tūlas ūkininkas; Jot 
i wards, cigaretų draudin 
' yarė 1907 metais pateki 
gislatura. Ji rėmė^ 1

■l J -1 į: ■■ i• ■ - , mokytojai n- moterų bl
kaukę kuri slėpė jos godulystė, unija. 1917 metais prn 
atidengė savo ciniška pasiryš i- , , , ... .tatymo patvirtinimas su 
ma pavergti mažas Centralines .. ' v, . ,jinui aštresniu bausmių 
Amerikos šalis ir paversti La-I ...dojima ęigraetu. tiniskų Ameriką i Suvienytų 
Valstijų koloniją.”.

Toliau internacionalo apašta
lai šaukia kad “Ąmerikos kapi
talizmas palengva išstumia An
gliją ir užima Pietų Amerikos 
gamtos turtus 'sau.”

Maskva. — Komunistų Inter-i "■ 
nacionalo komitetas’ išleido at-1 
sišaukimą į Centralinės ir Pie-j“ 
tų Amerikos mases sukilti pro-j 
testui prieš “Suvienytų Valsti-l 
jų plėšimą ir išnaudojimą” ir į 
apšaukė Ameriką “kriminališ-1 
ku, cinišku, godžiu milžipu ii' 
galingiausia iš visų imperiali: 
tų”. .

Suv. Valstijų sekretorių Ke 
logg apšaukia “apgailėtinu, ke'.-i 
stu, trumparegiu hipokritu5’.

Internacionalas prižada rem- i 
ti ir gelbėti Nikaraguos žmo-į 
nes prieš “jų Amerikiečius pri-j 
spaudėjus” ir šaukia “šalin, go-l 
dus, žvėriškas Amerikos impe-j 
rializmas”.

Atsišaukimas adresuojamas i 
“darbininkus pavergtų tautų” i 
ir sako: I

‘•‘Suvienytų Valstijų armijai 
užėmus Nikaraguą, nuginkluoja I, 
ii- persekioją nekaltus 'gyven
tojus. Galingas Amerikos im
perializmas kuris pralobo laike, 
karo ir dabar vergia visus žmo-j ’.

numetėt savo ,.dęmokt£>tijcf

-a *
I •

• šanghai. — Konsularė atsto
vybė atsisakė leisti svetimų-ša- 

| lių kareiviams užimti 
taučių 
mieste 
glijos kareiviai turėjo pasiša- 

l linti į savo stovyklas.su /
Šitas konsulų nuosprendis 

užkirto Anglijai kelią rengimui- 
si “ginti šanghajų”.

Visų šalių konsulai kurie ten 
randasi padarė savo susirinki
mą ir nusprendė kad Anglijos 
kariumenė jiems nereikalinga, 
nes padėtis nėra tokia bloga, o 
kareiviai ją tik pablogintų.

Viduj Chinijos yra 104 Ame- 
į rikonai ir 165 Anglai kurie ne- 
j gali pasiekti Yangtse upę ir lai
vus ir
Chinai 
šalins.

Kiti
nės jau yra nužudyti ar 
butr nužudyti.

svetim- 
gyvenamą sritė šiame 
ir naujai išsodinti An-

u:

Di-

Chicago. — William Grigley 
jr., kuris suruošė plaukikų len
ktynes 'per Gataliną, Kaliforni
joj,, ii' davė'$25,000 laimėju
siam, sako kad George Young, 
17 metų” vaikinas kuris viena
tinis tą vandenį perplaukė ir 
gavo dovaną, pasidarys dar iki 
$150,000 įvairiais savo pasiro- 
dyniąis, puhliki)ie., Jig .rpelo.si 
teatruose 5r uždirba po apie i 
$1,000 į dieną. Jo laimėtų do
vanos pinigų suma stovi čiely- 
bėj, taip patvarkė pats Wrig
ley. Young turėjo išlaidų ir 
sutarčių mokėti nekuriems jei
gu laimės, tai' jiems apmokės iš 
tų naujai uždirbtų pinigų.

Wrigley sako kad ta plauki
kų pramoga jam atsiėjo $100,- 
000. Šalip Y'oung ir 101 kitų 
plaukikų su Wrigley buvo 
apie 1,500 svečių, kurie nei 
sušlapo tame vandenyje.

jiems gi’ęsia pavojus jei 
visai išeis prieš svetini-

net skelbia kad tie žnio-

Flu Engia Angliją
■ Londonas. — Pereitos Savai
tės bėgiu Anglijoje nuo’ influ- 
enzos mirė 667 ypatos. Užėjęs 
šaltesnis oras šiek tiek epide
miją sulaikė. Influenza siaučia 
gana smarkiai ir nėra beveik 
to namo kur nebūtų ligonio.

Tas pats reiškiasi ir kitose 
Europos ęąlyse.

U Toj valstijoj buvo ir 
' ’ “ ’ kurie, na

15. centų 
Daugyb

j tų butlegerių,
i pardavinėdami
pakelį po 25c.
nių buvo nubausta už p 
nejjmą ir i‘ukymą cigar.

dar
ne- Amerika Nepripažįsta

Sacasos Valdžios

Valdininkai įtariama 
Butlegeriavime _1

Dayton, Ohio. — Suvirš šim
tas ypatų, tarp jų 
skrities ir miesto 
žymių biznierių,, 
įvelta iškilusiame 
tardyme slapto degtinės platin
tojų ratelio.

Dvylika jau areštuota Day- 
tone, tarp suimtų du yra kon- 
stabeliai. Tyrinėjimai ėjo du 
mėnesiui laiko ir privedė prie 
šiokių tekių pasekmių.

valstijos,, ap- 
viršininkų ir 
tikima bus 
fęderališkam

nu-

kad

Washington. — Suv. Valsti
jos padavė ultimatumą Nikara
guos naujam prezidentui, libe- 

l raki vadui Sacasai, kuris 
vertęs Diazo valdžią liko 

| dovu. Ultimatumas sako
S. V. nepripažins jo valdžios 
nors Sacasa ginkluotai ir užsi
laikytų valdžioje. Tik jeigu 
1928 metais rinkiniuose Sacasa 
gaus didumą piliečių balsų 
jis bus pripažintas teisėtu 
zidentu.

tada
pre-

Anglijoj Audrose Žuvo
25 Ypatos

Dr. Marx Sudarė Minis
terių Kabinetą

Berlinas. — Vokietijoj susi
darė ministerių kabinetas po 
vadovyste Marxo tokis kokio

Londonas. — Angliją peršo
vus smarkiai vėtrai užmušta 25 
ypatos 
Vėtra 
padarė 

Į blausia
pageidavo prezidentas Hinden
burg. Kabinetas susidarė iš) 
kelių dešiniųjų partijų, iš ketu
rių centristų, keturių naciona
listų, dviejų Liaudies Partijos 
ir vieno bepartinio. 
mišinis

Tai yra 
buržuazijos-klerikalų- 

tautininkų.
Pietų Afrikoj Dr. Reid, as

tronomas mėgėjas atrado jau 
aštuntą kometą. Ji yra aštun
to didumo žvaigždės skaistumo.

Vėl Bandys Orlaiviu P-1 MįJi.ng“ 
. , ; n ! Dideliuose Mieštisiekt Faryzių I ____ _

, Statistikos biuras ' pWashington. — Leit. Koman-L. . . , .I žinių apie kūdikiu mirti 
dierius Noel Davis, karo laivv-i . , . 'pereitais methis; Ne v/
no aviatorius, bandys laimėti . _ _| mirė 8,308 kūdikiai. GI 
$2-5,000 Orteigo dovaną už be-i . _mirė 4,460, Philadelphijo 
sustojimo pasiekima Paryžiaus . _ L' ‘ ir Detroite 2,564.
is New Yorko.

Taipgi rengiasi lenktyniuoti
Rene Fonek, Francuzas laku-- 

nas, kuris bandė lėkti pereitą 
vasarą, bet kurio orlaivis sude
gė vos pakilus nuo žemes.

Noel Davis nori gauti valdiš
ką bombų nešiojimo orlaivį tai niagesių 
kelionei ir tuoj įsirašys į lenk- septynių aukštų budink 
tyniuotojus kai sukels gana pi- užgriūti griūvančio budin 
nigų tam žygiui finansuoti. nomis,- bet septyni išgelh

ir
1926 metais Suvienyto 

. stijose paskersta galvijų 
i tui 5,000,000 svarų daug 
I gu kurį kitą metą nuo -1

New York. — Dešim 
kovodami su

ir suvirs 100 sužeista 
nuvertė 
kitokių 
palietė

nuo Edinburgo.

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKI
daug namų ir 
nuostolių. La- 
škotiją šiaurėj

Vokietija PasiliuosuojaĮ 
nuo Aliantų

■Paryžius. — Nuo Vasario 1 
Jd. aliantai pasiliauja kontrolia
vę Vokietiją kariumenių laiky
mu Vokietijoje. Dabar tas par
eigas Tautų Sąjunga, kuri pri
žiūrės kad Vokiečiai pildytų 
Versalio taikos išlygas.

p

Didžiausia Lietuviu Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytoje Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,009.00.

Ntio snsiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122 
pomirtinių. Pašaipų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai 
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus Visi nariai gauna inikraitį * 
vyne” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už puse kai

Pomirtiniai skyriai — S150. 300. 600 ir 1,000 
Pašalpos Skyriai — $6.00. 9.00 ir 12.00 savaitėj

Del platesnių informacijų kreipkitės žiuo adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIC
307 W. 30th Street New York, N.

LXXXX XXXXXXXZXZT
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MASPETH, N. Y

šiokios Tokelės
Maspeth vis auga į didmies

tį ir vietos Lietuviai labai daug 
tarp savęs darbuojasi. Tik ne
žinia kode! niekas neparašo 
“Dirvon” jokios žinelės iš čia.

Vietos Lietuviai sumanė pa
sistatyti savą svetainę, jau turi 
Žemę nupirktą, tik reikia pra
dėt budinkąs statyti. Direkto
riai išsijuosę darbuojasi sukė
limui kapitalo, rengia tam tik
slui visokias pramogėles. ' Per
eitais metais jie surengė visą 
eilę pramogų ir gavo gražaus 
pelno, šįmet, Sausio 16 d., ir
gi turėjo puikią vakarienę su 
gražiu programėlių.

Programėlyj dalyvavo šios 
ypatos: M. žemaičiutė, kuri su- 
deklamavo pora eilių. K. B. 
Kriaučiūnas, dukrelei Aldonai 
pianu palydint, sudainavo kele
tą dainų, kurios svečiams labai 
patiko. Po jo dar M. žemai
čiutė sakė juokingą monologą, 
“Pasileidęs Vyras", iš ko išėjo 
labai daug juokų.

Dainavo E. Budrevičiutė, ma
ža mergaitė, A. Jočiutė dekla
mavo.

K. Saurusaitis savo stambiu 
balsu puikiai sudainavo kelias 
dainas. Jam pianu akompana
vo Aldona Kriaučiunaitė.

Po to sekė kalbos. J. O. Sir
vydas, “Vienybės” redaktorius, 
pasakė labai gražią kalbą, pa- 
akstindamas Maspetho Lietu
vius kad kaip galima greičiau
sią pasibudavotų sau svetainę.

■Po jo kalbos daugelis vietos ir 
apielinkių Lietuvių pirko šėrus.

Vakarienės’ surengime dau
giausia dirbo P. Jocienė su sa
vo dukterimis, P. Liziunienė, 
K. Širvydienė ir p. Karalienė 
pagelbėjo.

Vakarą vedė F. Jočis.
kas buvo labai gražiai, ir reikia 
tarti Auditorijos bendrovės di
rektoriams garbės žodis kad jie' 
gražiai darbuojasi pašvęsdami 
savo energiją palaikymui musų 
Lietuvių didesnėje vienybėje ir 
draugėje, steigimu svetainės, 
kur ’ visi Lietuviai galės susiei
ti, pasimatyti, pasilinksminti.

Sausio 3 d. Lietuvių Piliečių 
Klubas turėjo “Dėžučių Balių” 
klubo svetainėje, 160 Perry av.

Vasario 20 d. Lietuvių Audi
torijos Bendrovė rengia balių 
National Hali, 91 Clinton ąve.

' K. š.

TRENTON, N. J.

bętojai kąįp Miz'ara yra pavo
jingi ir nieko gero nepasako iš
skyrus blevyzgojimo ir gyri
mo sovietų rojaus.1

Sausio 21 d. mirė Uršulė Na- 
valnskitnė. Velionė neądamą 
anglis įsibrėžė viela pirštą, ga
vo užnuodijimą kraujo, bet tuo 
laiku nęsiskubino. užžiurėti; o 
kada liga įsisenėjo kreipėsi prie 
gydytojo, bėt jau buvo pervėlu. 
Gydytojui atsisakius gydyt bu-

Vis- įvo kreiptasi į ligonbutį, bet nie- 
! ko negelbėjo. Velionė nemėgo 
skaitymo nei laikraščių. Pali
ko vyrą ir nedidelį sūnų. Pa
laidota su bažnytinėmis apeigo
mis Lenkų kunigo. Pinavijas.

PASTABUKĖS

Naujų Metų dienoj Šv. Jur
gio draugija suvaidino teatrėlį 
"Kryžiokai”. Lošėjais buvo J. 
Molis, J. Poška, A. Čeinis ir 
Lapinauskienė. Deklamavo ei
les Petras Lapinauskas. 
monologą “Girtuoklis” 
Bačialis. Publikos buvo
daug, draugija padarė pelno 
$140.

SLA. 
kalbas 
Piliečių

Lošė
Jonas 
labai

302 kuopa rengė pra- 
Sausio 30 d. Lietuvių 
klubo salėje. Kalbėti 

pakviesta Miz.ara. Nejaugi mu
sų broliai Lietuviai neprasiblai- 
vys ir nesupras kad tokie kai

Žmonijos Istorija
HTAI darbo žmogaus kursas iš .visuotino

* Istorijos — tai bendras susipažinimas 
su žmonijos gyvenimu ant žemės nuo pat 
primitivių laiką, nuo to kaip žmogus pra
dėjo vystytis iš žemesnių gyvūnų, iki da
bar.
“Dirva” išleido šią gausiai iliustruotą 620 
puslapių didumo knygą su dideliu pašiau- 
kavimiĮ visuomenei, užtai kiekvienas pasi- 
stengkit ją įsigyti, nes tai yra veikalas ko
kio Lietuvių tautoje nebus išleista per ko
kius dešimts ar daugiau metų.
Kaina tos knygos — apdarytos tvirtais au
dimo viršeliais — tik S4, ir 25c. persiunti
mo lėšų.. Kąs pirktų dvi ant sykio (vieną 
siųsti j 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.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

LONDONAS, Anglija

S’.usio 9 d. įvyko Šv. Kazi
miero Lietuvių parapijos susi
rinkimas. žmonių priėjo per 
du šimtu. Pirm svarstymo pa
rapijos reikalų klebonas sumi
nėjo mirusių Lietuvių parapi
jom! pavardes ir kalbėjo apie 
pastarus įvykius Lietuvoje. Vi
so Lietuvių parapijonų pereitą 
metą pasimirė 15 ypatų. Da
lyvavusieji atsistojo suteikimui 
mirusiems pagarbos..

Kas metai Lietuvių skaitlius 
Londone žymiai pasimažina, 
miršta daugiausia atkeliavusie
ji iš Lietuvos.

Tjliau buvo svarstyta para
pijos reikalai, išduota atskaita 
irieigų ir išeigų. Pereitais me
tais Įplaukų buvo parapijos iž- 
dan apie 600 svarų sterlingų, 
o išlaidos buvo -kiek didesnės. 
Dabar parapija turi kapitalo 
apie' 40 svarų sterlingų.

Toliau, buvo 
pijęs komiteto 
mu. Rinkimai 
An.t iždininko
didc.to, nes niekas, nenorėjo ap
siimti; tik ■ pagaliau tęprįprašy- 
ta vieno apsiimti ir tas tapo iš
rinktas. |

Galiaus vietos klebonas davė 
susirinkusiems užklausimą apie 
Lietuvoje įvykusią revoliuciją, 
esą ar jus tam įvykiui prita
riat 'ir ar sutinkat su kariume- 
nės žygiais. Visi sušuko: Pri
tariam, ir esam užganėdinti da
bartine valdžia! Visi ‘be išim
ties sušuko: Valio musų gar
binga ir narsi kariumenė! valio 
valdžia su prezidentu A. Smeto-

Nauja Lietuvos valdžia
Lie-

, Pq perversmo Lietuvoje, pa
gauta karingo Ūpo, “Sandara” 
pasišokinėdama nubėgo paskui 
komunistus ir dar taip tolį kad 
net pati pradėjo pulti Sąndąrię- 
Čius ir tautišką spaudą.

Pirmiausia įsileido kokį ten 
“Aguonos Grūdą", kuris puolė 
gerbiamus Sandariečius J. O. 
Sirvydą ir K. S. Karpavičių už 
tai kad tie du gerbiami musų 
veikėjai nedemoralizuoja musų 
visuomenės, bet ją persergsti 
patardami užsilaikyti ramiai ir 
gyventi šaltų protų,, o ne jaus
mais.

Toliau, “Sandara” įdėjo tūlų 
komunistėlių neva protestą 
prieš “Vienybę”, tai yra prieš 
tą laikraštį kuris daugiausia 
yrą prisidėjęs nė 
tvėrimo Sandaros, 
auginimo.

Ką “Sandara”
puolimu sau nepatinkamų savo 
srovės asmenų mano atsiekti? 
Ar mano tuomi sustiprint orga
nizaciją ar pakrikdyt? Ką vei
kia Sandaros Apšvietos Komi
sija jei leidžia redaktoriui taip 
straksėti ?

tik prie su- 
bet ir jos iš-

tuomi savo

Chicagos siuvėjai atmesdami 
bolševikėlių iškeptą neva pro
testo rezoliuciją prieš naują 
Lietuvos valdžią įrodė kad jie 
turi daugiau proto negu musų 
tūli laikraščių redaktoriai, ku
rie vietoj šviesti Lietuvių liau
dį ją tamsina ir savo nuodin
gais raštais penėdami jos sie
lą kursto vienus prieš kitus.

rinkimas para- 
slaptu balsavi- 
tęsėsi ilgiausia 
neatsirado kan

Brcoklyno katalikai sekdami' 
komunistus surengė masinį mi
tingą, į kurį sugarmėjo komu-l 
nistšliai rėksniai ir pakėlė tokį | 
Itačiu koncertą J<ad rengėjams 
prisiėjo tuos gyvūnėlius iškrap
štyti laukan. “Laisvė” aprašy
dama tą įvykį sako kad katali
kai buvo pasirengę pralieti 
kraują, ką ir “Tėvynė"- su visu 
apetitu persispausdino iš “Lai
svės”.

Gi kaslink komunistų, jeigu 
bijo savo kraujo praliejimo ko 
kiša savo ilgas šnipes kur ne
prašomi ?

apie
9 d.

na ! 
daro gerą įspūdį į Londono 
tuvius.

Galop buvo kalbama 
klubo reikalus. Iki Sausio
klubo steigimui surinkta pajais 
ir paskola kurią parapija ga
rantuoja, tik šimtas svarų ster
lingų, o būtinai reik trijų šim
tų svarų sterlingų, taigi daug 
dar trūksta.

Klubas jau kaip ir paimtas 
nuo Francuzų, ir reikia stengtis 
sumokėt ta suma pinigų.

Artimesni prie klubo įsteigi
mo stovinti kalbėjosi kad nariai 
turėsią mokėti mėnesinę moke
stį po 1 šilingą. Kalnavęrtis.

$90,000 už globojimą kačių. 
Chicagoj mirus viena senmergė 
paliko Chicagos gyvulių globo
jimo draugijos viršininkui 90 
tūkstančių dolarių už tai kad 
jis buvo geras jos katėms. Ji 
turėjo tuziną įvairių kačių ir 
kada negalėjo jų globoti pave
dė jo priežiuron.

Hazelbrook 
prie Upper 
angliakasiu

Hazleton, Pa. — 
Coal Co. kasyklai 
Lehigh užtvinus 30 
vos ištruko nuo mirties. Ka
sykla ųžsiliejo iš pakilusio van
denio upelyje;

‘Šaltinyj’ garsus buvęs Ame
rikoje “Draugo” redaktorius 
Kun. Prof. Bųčys sako kad Lie
tuvai reikią senato kuris pri
žiūrėtų Seimą. Išniekinęs bu-

gos tas kunigėlis nepasako, čia 
jau reikia įspėti pačiam skai
tytojui. O kad receptas rašy
tas vieno iš tų jėzuitiškų kuni
gų tai nebus skaitytojui sunku 
dasiprotėti kas yra tos jo “ne
politinės įstaigos”.

Valsiečiams Liaudininkams ir 
socialdemokratams paėmus val
džią į savo rankas, mums buvo 
patiekta plačių žinių ir faktų 
kad klerikalai valdydami šalį 
naudojo valstybės iždą grynai 
savo partijų ir 
niams reikalams.
klerikalams ir Smetoniniams 
paėmus valdžią, klerikalai stai
ga ėmė šaukti gvoltą kad lais
vamanių ir socialistų valdžią 
aikvoja valstybės iždą savęs 
palaikymui ir mokėjo milžiniš
kas sumas mažumų atstovams 
kad jie balsuotų už juos.

Išeina kad gerai jeigu pats 
valstybės iždą vartoti savo par
tijai, bet jeigu kitas pasilįetė 
tai rėk. Arba kad ir nevarto
ja, bet rėk kad vartoja ir tiek. 
Kaip -gi vieni kitus šmeižš jei
gu nevagins?

Komiinistai pirma bėgdami 
šaukia: Draugai! fašistinis te
roras Lietuvoj, 

Socialistai su 
paskui bėgdami 
tuokime! z

■Tada komunistai apsisukę j 
publiką sako: Žiūrėkit kaip so
cialistai 
pritaria!

Ir tuo 
kraustyt
suėmę dolarius savo talkinin
kams parodė tik šventakupriš- 
ką nosį.

T. M. D. REIKALAI
T. M. D. 3-čios Kuopos

Rezoliucija

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
3-čia kuopa, iš Brooklyn, N. Y., 
savo metiniam mitinge maty
dama bepamatinius socialistų ir 
komunistų užpuldinėjimus ant 
seniausio Amerikos Lietuvių 
kultūrinio -laikraščio “Vieny
bės", sąryšyj su nušvietimu

sayo asmeni- 
Bet dabar

Lietuvos perversmo priežasčių 
ir eigos, ir atsimindama kiek 
gero “Vienybė” yra padarius 
ne tik Amerikos Lietuvių tauti
nei kultūrai, bet ir pačiai Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai per sa
vo ilgą amžių, nutarė pareikšti 
širdingą padėką “Vienybei” už 
jos prisilaikymą sveikiausių 
laikraštinės tradicijos ' princi
pų, duodant pilnų ir visapusiš
kų informacijų apie nelaimin
gą Lietuvos perversmą, taipgi 
dedant straipsnius įvairių ben
dradarbių ir paliekant patiems 
skaitytojams pasidaryti išva
das, neverčiant jų nusidažyti 
vienaip ar kitaip, kaip kad da
ro kiti partiviškai nusistatę lai
kraščiai. Mes tikėjome 
nybei” per ilgą laiką ir 
me ateityje.

Taip pat TMD. 3-čia
nutarė pareikšti pagarbos žodį 
“Dirvos” redakcijai už pasilai- 
kymą rimto nusistatymo kas
link Lietuvos perversmo.

Nutarta ši rezoliucija patal
pinti organe “Dirvoje”, “Tėvy
nėje”, “Sandaroje” ir “Vieny-

protestuokime!
Sandariečiais iš 
rėkia: Protes-

ir Sandariečiai mum:

laiku jie griebėsi ap- 
' publikai kišenius ir

Dr. Graičunas, kuris tūlą 
ką buvo lyg aprimęs, vėl 
komunistų’ “Vilnį” 'pradėjo 
puldinėti SLA. Pildomąją 
rybą. Matomai atsiminė

vėl bus renkama SLA. 
užtai pradėjo užpuldi- 
Gerai, daktare, dabar 

randasi

“Vie- 
tikesi-

kuopa

bėję-

lai- 
per 
už- 
Ta- 
kad,

Brooklyn, N. Y.

1928 m. 
valdyba, 
nėti ją. 
SLA. nariai žinos kur
jūsų su komunistais frontas ir 
galės tinkamai prisirengti tą 
frontą sulaužyti.

žinučių Rinkėjas.

TMD. 3-čia kuopa laikė savo 
metinį susirinkimą Sausio 20 d. 
“Vienybės” svetainėje.

Susirinkimą atidarė 
pirmininkas V. Sirvydas 
ša dalyvaujančia kuopos

kurių dalyvavo 
Buvo apkalbė- 

reikalų kaslink
Šios kuopos, 
kuopa gerai 
turi suvirs 

Naujų ną-

kuopos 
su vi- 
valdy-

Portland, Oregon.
Mirė T. M. D. Narė

. Sausio 7 ji. pasimirė Ona še- 
mukonienė. Iš Lietuvos, paėjo 
iš Nausodų kaimo, Viežaičių v., 
Gargždų, par., Kauno rėd. Po 
tėvais buvo Ona Pareigaitė.

Apsigyvenus Portlande apie 
20 metų, senai jau prigulėjo 
prie T. M. D. ir prie Anglų ka
talikų bažnyčios, taipgi prie 
Moterų Altoriaus Draugystės. 
Šios draugijos narės pasitiko 
kūną prie bažnyčios durų ir pa
lydėjo į amžino atilsio vietą.-

T.M.D. nariai taipgi gražiai 
prisidėjo prie laidotuvių pado
vanodami gražų vainiką su žy
miu užrašu, “Lithuanian Pat
riotic Society”, kas pažymėjo 
Lietuvių vardą tarp svetimtau
čių ir pajudino juose susižin- 
gsidavimą apie Lietuvius, ku
rių čia labai mažai yra.

Velionė palaidota su bažny
tinėmis apeigomis ir kunigo pa
lydėjimu Lincoln. Memorial. 
Park kapinėse. Paliko nuliūdi
me vyrą Juozą Šemukonį ir 
brolį, Vincą Pareigį. Narys.

68-tą Kuopa Priešinga 
šilimui “Knygnešio”
Sausio 9 d. TMD. 68 kp. Det

roit, Mich., susirinkime plačiai 
apkalbėjo centro valdybos nu
tarimą pirkti ir dalinti nariams 
knygą vardu “Knygnešys”, ir 
paaiškėjus kad minėta knyga 
yrą gana plačiai Amerikoje, o 
ypač tarp TMD. narių, išsipla
tinus, kadangi jos leidėjas bu
vo plačiai atsišaukęs Į Ameri
kos Lietuvius darbuotojus pa
ri njj; ti ■ tai, knygai pren umerato -_ 
rių, ir nors knyga buvo aukš
tai įkainuota bet leidėjo Rusec- 
ko prašymas buvo išpildytas. 
Pavyzdžiui tik Detroite tarp T. 
M. D. narių buvo surinkta 32 
prenumeratos. Iš toj galima 
spręsti kad ir kitose kolonijose: 
panašiai buvo pasidarbuota.

Todėl pirkimas šios knygos 
daugeliui; gal; but' didumai, T. 
M. D. narių nebus jokią naujie
na bet priešingai piktumas kad 
už tą pat knygą reikės dusyk, 
mokėti. Lietuvoje yra išleis
tų lygiai gerų knygų ii- visai 
Amerikoje neplatintų.

Taip musų kuopą vienbąlsiąi 
nutarė reikalauti kad centro 
valdyba šio savo tarimo nevy
kintų.

ir

Užrašė “Dirvą” Savo 
Kaimynui Lietuvoje

Patėmijęs pereitame” “Dir
vos” numeryje Prano Žebraus
ko iš Sintautų valsčiaus atsi- 

šiuo- 
paei-

vusią Lietuvos valdžią ir metęs i šaukimą užrašyti “Dirvą”,
jai keletą šlykščių kunigiškų 
komplimentų dar sako kad rei
kėtų papildyti Lietuvos Konsti
tuciją, ir paduoda savo receptą 
kuriuo nuo. §eimo atima 25 at
stovus, pakildamas Seime tik 
60, o į Senatą peršą 15 žmonių 
ir sako: “Jų kad ir ilgą sąrašą, 
turėtų sustatyti kokia nors 
politinė įstaiga, arba keleto 
politinių įstaigų atstovai, o 
škui iš to kandidatų sąrašo
lėtų rinkti jau patįs piliečiai.”

Bet kas tos nepolitinės įstai-

ne-
ne-
pa-
ga-

mi aš, Justinas Sakalas, 
nar.tis iš Dambrauskynės, Sin
tautų valsčiaus, užrašau “Dir
vą” ant čielų metų, taip pat ir 
pasiųsiu knygų tam savo kai
mynui, Dragūnų kaime; Ša
kių apskr.

Tikiuosi kad gausiu ypatišką 
laišką nuo Prano Žebrausko.

Liekuosi, su draugišką pa
garba

Justinas Sakalas,
118 Valley St. Dayton, Ohio.

N. America.

nutarta su
su pamar-

ir pasiųstu

«G)I

VELTUI! VELTUI!
Pareikalaukite veltui duo

damos pavyzdines bonkutes 
BAMBINO. Mes norime, 
kad jus išbandyturnet jį!
F. AD. RICHTER & CO.

Berry & Bo. 5th Sts. *•' 
Brooklyn, N. Y.

Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 
kankinamas spardosi savo mažiomis 
kojomis—pamėginkite

Geriausis Kūdikiams

Nuo užkietėjimo vidurių, dieglio ir 
mėšlungio viduriuose ir skilvyje ne
gali būti nieko geresnio ir pagcl- 
bingesnio.

35c. vaistinėse.

ba ir nariais, 
didelis skaičius, 
ta daug naujų 
gerovės T.M.D.
Pasirodė kad ši 
stovi finansiškai, 
šimtą dolarių ižde, 
rių prisirašo beveik kiekviena
me susirinkime ir turi senų na
rių arti šimto.

Buvo nutartą rengti “Mar
gučių Vakarienė” Balandžio 23 
d.. Vasaros laike 
daryti išvažiavimą 
ginimais.

Kuopa užtvirtino
protestas Į Natūralizacijos Biu
rą’ del Lietuvių užrašymo Ru
sais. išsiimant pilietiškas popie- 
ras..

Prie to dar nutarta kad kuo
pos susirinkimuose butų duoda
ma paskaitos. Šiame susirin
kime irgi buvo paskaita, kurią 
davė Vyt. Sirvydas apie per
versmą Lietuvoje. Visi nariai 
tuo buvo patenkinti. Po pas kai- i 
tos ..buvo daug kas apkalbėta 
apie Lietuvos reikalus ir viskas 
ėjo rimtai su rimtomis, pasek
mėmis.

Nariai apkalbėjo kaslink or
gane “Dirvoje” einančių reika
lavimų iš kai kuriu narių leis
ti Technikos Vadovėlius. Šios 
kuopos nariai vienbalsiai nuta
rė pareikšt centro valdybai kad 
tokie veikalai nebūtų leista, nes 
jie gali tikti tik Lietuvoje ir 
lai Lietuvoje juos spausdiną.

J. Visnius,

TMD. 68 kp. valdyba: 
F. Motuzas, pirm. 
J. Kučinskas, sekr. 
Kazys Būtis, ižd.

Už $3 metuose nralinksminsit 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą’-’.

VALET

Fer Cuts and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
sii šiuo stipriu nenuodin- 
;jji antiseptiku. Zonitc 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

Razor
Pats 

Aštrinasi

c®

Vincas
TMD. 3 kp. rast.



DIRVA

GERB.

GŪŽTELE

DRAUGAS STEPAS NO.
RI PROTESTUOT
PRIEŠ LIETUVA

— Sveikas drūtas, Stepai, 
kur tu taip skubini-?
• — Alo, ddrauge, aš bėbė- • 
bėgau pas tate ba tu man darbininkus. Sulauks jie 
labai rerereikalingas. šasavo galo kada mes ‘už-

— Na o kam tau manęs I imsim Lietuvą vvvaldyt. 
taip prireikė? ■ I ’ — Na o kokius darbinin-

?

—- Nagi Popopožėlą, čč- 
Jčorny, Gggreifenbergerį ir 

o ne Gggiedrį. Ar tu toks neži- 
sukinėk uodegą kai katinas nelis ar tik tttyčia rtuduo- 
apie lašinius. Sakyk ką no.- di kkkad nežinai ?
ri man papasakot?

— Matai, dddrauge, aš 
noriu kad tu man parašy
tum ppprotestą.

— Na, o prieš ką tu, Ste
pai, užsimanei protestuot?

— Dddrauge,' aš norių ųž- 
protestuot prieš tą buožių 
vvvaldžią Lietuvoj., kam .ji 
ššššąudo dddafbininkus.

— 0, tai tu, Stepai; kalbi! sektų Jvykint.
dar apie tą Lietuvos per-| — Tttu, .draugę, ppprie- 
versmą, kur Smetoninkai šingas dddarbininkų gero- 
pasiėmė valdžią pašalinda- vei 
mi socialdemokratus -ir Vai-Irai 
stiečius Liaudininkus? Jie

— Mmman tas visai ne-i-'kų 
svarbu ką jie pppadarė suitininkus vadovautų 
valdžią; ąle aš noriu užpro-jne tokie vyrai?
testuot kkkam jie ššššąudo Į — Stepai, didelis skirtu-

— Dddrauge, aš ėjau įiasI kus jie sušaudė? 
tave su svarbiu reikalu ir| 
noriu pppasikalbėt.

— Na tai kalbėkis;

PLANETOS SATUR
NO UŽTEMIMAS

todėl šito užtemimo be telesko
pų pagalbos nebuvo galima ma
tyt. Kada pasitaiko susieina 
Jupiteris arba Venus, tos skai
sčiausios planetos, su mėnuliu, 
jas galima matyt net ir aiškioj 
šviespj šalę mėnulio stovint.

Venus dabar pradeda rodytis

tikit kad mėnulis Į rytus 
liauja sutaikykit vieną'vai 
mėnulį su ta planeta kai 
arti ir tada kitą vakarą ži 
kit kaip jis toli bus nuo jos 
ėjęs. Tą pat galit ištirt 
sutaikius mėnulį su 
žvaigžde.kurią kitą 
lėtumėt atsimint ir

■Imas yra tarp idealistų ku- 
: rie senesnėse gadynėse pa- 
I sišvęsdavo minių gerovei ir 
į tų idealistų kurie dirba šią- 
į dien. Iš anų senovės idea- 
’ listų šiandieniniai tik išmo- |: c ... . . .

■■■■ ko gražiai liaudžiai prisi-
I meluot ir prisigerint, o tada 
jau paskutinį kailį lupa;

— Kkką tu,- dddrauge, 
čia vavavapalioji?

— Aš uorių prirodyt tau, 
Stepai, kad gerų žmonių pė
domis visada paseką niek
šai ir pasimokinę jų patyri
mu sau puikią duonelę turi. 
Senesniuose 'laikuose buvo 
tokių liaudies draugų kurie 
mirė už visuomenės 'reika
lus nieko iš visuomenės ne
reikalaudami. Dabar musų 
kovotojai viską iš visuome
nės sau lupa, o kada reikia

■ mirti už savo skelbtus ple-
• palus tai arba 'kiša, liaudį po 

ugnia .arba patįs kaip šeš
kai užsigina savo darbų iri 
neprisiima, kuo buvę.

— O už keno rrreikalus 
bbbuvo sušaudyti tie ketu
ri dddarbininkai Lietuvoje?

— Jie buvo sušaUdyti už 
valgymą- Lietuvos duonos 
pirktos Maskvos auksu. Ir 
kada jiems reikėjo numirti! 
kaipo šnipams svetfmps ša
lies,- kurios idealus skelbė, 
jie labai .nenorėjo ir pakar
totinai gynėsi kad jie nėra 
nei komunistai nei kovoto
jai, tik taip sau paprasti 
prijautėjai komunizmui al
kam ..dar mažesniam negu 
komunizmas.

— Ale jie neteisingai bu
vo sušaudyti, ba jie jokios 
reręrevoliucijos, Lietuvoje 
nerengė.

— Tu, Stepai, tiki kaip 
tau pasako kairieji laikraš
čiai. Ar tu nežinai kad ko
munistai Lietuvoj dirba, ne 
kam kitam kaip tik nuver
timui valdžios ir pavedimui 
Lietuvos Rusijai? Kam ki
tam jie ir' komunistais bu
tų? Bet jie, yra tokie begė
diški melagiai kad sugauti 
prie savo darbo tuojau 'gi
nasi’ ir net neprisipažįsta 
prie komunistų prigulėję.' ■

— Tai tu, dddrauge, pri- 
! tari kad bbbuožės Lietuvoj 

dddąrbininkus ššššaudytų?
— Ne. Ir pasakysiu tau 

kad darbininkų kurie dirba 
srvo pragyvenimui ii- rūpi
nasi savo šeimynos gerove 
niekur nešaudo, išskyrus 

: Rusijoj, kur yra diktatūra' 
darbininkams ir kur jie tu
ri būti kaip avis ir dirbti 
kad, carukai turėtų rojų. O 

bkitose šalyse kur jie r 
jodinėt darbininkams 
sprandų ir turi slaptai 
kti ten jie užlindę už dar
bininkų pečių budavojasi 
sau rojų ir trukdo darbi
ninkams protauti ir gerinti 
savo būvį.

— Dddrauge, aš pppro- 
testuoju prieš' ššššitą tavo 
mememelagystę! Kokoko- 
munistai visur dddarbinin- 
kams padedą, b ne tttrukdo.

— Stepai, jie padeda, bet 
stumt į vargą, ,o ne prie ge
ro. Ar tu žinai ’kad komu
nistų vadų svarbiausia už
duotis yra blogint darbinin
kų būvį visgse kapitalistiš
kose šalyse, kad darbinin
kai manytų jog tą blogu
mą padaro kapitalizmas ir 
stotų į kovą kapitalizmą 
nuverst, o tada jie, komu
nistų vadai, užšoka' darbi-]

SKAITYTOJAMS
Kurie negaunat “Dirvos” 
pora numerių pagretu ne
vilkinant rašykit ir reika
laukit užvilktų kopijų.
Rašant “Dirvai” laiškus 
visada ir būtinai užrašy
ki! savo antrašą ant laiš
ko viduje ir ant konverto.

Saturnas yra tai stebėtina.
planeta su lanku arba brylių

Į aplink save. Tas brylis yra lyg 
j1 didelės, skrybėlės brylis, bet su- 
i sideda iš šviesiu kosmišku dul-
j kių ir stovi kiek toliau nuo pa-1 vakaruose, pradėjus temti, di

delė balta žvaigždė. Kurie ne-

sa-

— Tuos vardus aš žinau, 
ir žinau kad jie nebuvo jo
kie darbininkai, tik dyka
duoniai turtingų tėvų vai
kai,' kurie iš išdykumo ar 
iš apakimo apsimetė bolše
vikais ir dirbo komunizmui 
tkėdamiesi kada nors gauti 
ant darbininkų sprandų jo
ti,, jeigu komunizmas pasi-

jeigu sssakai kad tie vy- 
n’ebuvo dd’darbininkai. 

kkkovojo už ddarbinin- 
reikalus. Ba, kas ddar- 

jeigu

-.<• —
ŽEMĖS KAIMYNAI 

DAUSOSE
Aprašymas visų žvaigždžių pagal jų var
das visų žvaigždynų arba, konsteliacijų su 
pasakomis apie jas. Pastudijuokit šių pui
kią knygą, pažinsit savo kaimyniškas žvai
gždes, pažinsit jų sistemas, jų keliones ap
link žemę, arba žemes kelionę aplink sau
lę tarp žvaigždynų. Žinosit kokiu metų lai
kų kur kokios žvaigždės esti.
Knyga parašyta ‘ labai populiariai, supran
tama kalba, o apie žvaigždynus paskos yra 
tikrai žavejančios.
400 puslapių. 1.50. Audimo virš. $2.25.
Reikalaukit C. O. D. arba siųskit pinigus 
su užsakymu šiuo adresu:

"DIRVA”
■,8820 Superior Ave.. Cleveland, O.

.egali 
ant 
vei-

ninkame ant sprandų ir da
ro su jais kaip su jaučiais 
ką nori.

— Dddrauge, kakakapi- 
ta-lizmą reikia verst iš šak
nų. Kas tam pritaria yra 
ddarbininkų priešas.

— Tave jie taip išmoki-j 
no, ir nenori kitaip papro-į 
taut. Tolei kapitalizmas y- 
ra komunistams negąras 
kolei kapitalą valdo kiti, o 
kada patįs pagrobia viską 
tada jau jie taip pat daro 
kaip1 daro kapitalistai, o be- 
spėkiui ir beginkliu! darbi-' 
ninkui lieka tiktai vergija.

— Tu mememeluoji, ddd- 
drauge, šitaip kalbėdamas.

— Aš parodysi! kad tie
są sakau. Kapitąlizmo sis
temoj tu gali but bolševi
kas, aš tautietis'' tetulė ka
talikė,. Martynas biblistas. 
O komunizmo sistemoj visi 
turi būtį komunistais, o ku
rie negali jais būti turi bū
ti tik mėšlu, nes kitokių ko
munistų vadai nepakenčia 
ir nepripažįsta už žmones. 
Rusijoj taip yra, vienok be 
kapitalo ir ten neapsieina, 
ir štai girdim kad komu
nistų vadai ne- tik targavoja 
pinigais kaip daromą kapi
talistiškose šalyse, bet taip 
pat ir vagią, grobia ir suka' 
pinigus, kaip daro kapita
listai. Taigi ar verta darbi
ninkui i’izikuot nuverst ka
pitalizmą kuriame turi lais
vę ir pasijungt kaip jautis 
po' komunistais kur net sa
vo minties negalį turėti?

— Aš tau netikiu, ba tu 
vvvis už kakakapitalistus 
stoji,

— Netikėk man, tik pa
siklausk tų kurie Rusijoje . 
buvo ir laimingai gavo iš- i 
trukti. Ar dykai nenori- nei ■ 
vienas jūsų apaštalų Į Rusi- , 
■jos rojų važiuot? Jie žino ■ 
kokia ten pekla,’bet skelbia i 
jums kad ten yra rojus, o i 
jus’ čia jiems aukaukit pi- i 
nigus kad jie galėtų jums 1 
daugiau akis muilinti. i

— A, tu, bbbuožgalvi, su ■ 
tavim nesusišnekėsi ! i

čios planetos skritulio.
Sausio 29 d. Saturnas turėjo 

užtemimą. Kadangi Saturnas 
yra maža žvaigždė kaip ji akim 
matosi, stebėtina rodos kaip 
gali Užtemti.

Bet’ užtemimas yra visai pa
prastas. Kaip saulę taip: ir pla
netas ir žvaigždes užtemdo nuo 
musų akių mušu kaimynas mė
nulis. Kurie žingeidaujasi žvai- 

(gždemįs ir tėmija vakarais me
nulį praeinant pro žvaigždes vi
si gali patėmyt kaip kartais jis 
stovi netoli vienos ar kitos 
žvaigždės; Kadangi mėnulis ei
na į rytus, jis užlenda į tarpą 
tos žvaigždės ir žemės ir tada 

1 mes tos žvaigždės nematom.
Mažųjų žvaigždžių mėnulis 

užtemdo daug, bet'jų užtemimo 
patėmyti negali, , nes kai tik 
mėnulis prieina arti jų tuoj jo. 
šviesą jas’ užmuša ir nematyt 
jų iki už poros valandų pasiro
do vėl vakariniame jo šone.

Didesnių žvaigždžių užtem
dymas yra retenybė, be to tas 
pasitaiko ir dienos laiku kada 
mėnulis pro jų apačią praslen
ka, Nakties laiku tas pasitai
ko kartais sykį į metus, kar
tais nei sykio.

Gražu tėmyti žvaigždės ar
ba planetos užtemimą. Ji su 
mėnuliu artinasi palengvą: mė
nulis stovi vakariniame šone, 
žvaigždė rytiniame (visada tik 
taip), ir jeigu žvaigždė gana di
delė ji buna matyt iki mėnulis- 
visai užslenka’ už jos. Po su
virs valando’s jau žvaigždė iš
lenda vakariniame mėnulio šo
ne ir viena nuo kito tolinasi.

Mėnulis nesilaiko savo vienos 
linijos kelionėj aplink žemę to
dėl ne kiekvieną sykį ant tų pa
čių žvaigždžių‘užeina.

Mėnulio nesilaikymą linijos 
visi galit aiškiai matyti: štai 
dabar žiemą- mėnulis keliauja 
aukštai dangumi, kaip vasarą 
saulė. O vasarą tup keliu eina 
saulė, gi mėnulis praeina žemai 
pietiniu ruožtu. Užtai ii- sako
ma kad saulė ir mėnulis susita
rę šviečia: kada pas mus ilgos ' 
naktis mėnulis ateina nors j.as ' 
nušviesti, ries tuomet saulė pie- : 
tuose šviečia ir kaitina. Va
sarą mėnulis nueina į pietus ir 

ilgoms žiemos riak-

^XkODIKIvX. 
uEROVės SKYRIUS^
DEL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Siame skyriuje mes laikąs 

nuo laiko grihlcnsime rei
kalus {domius būsiančioms 

motinoms Ir motinoms jau
nų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas ir pe

nėjimas yra dalykas gyvos 

svarbos šeimynai ir tautai 
ir mes jaučiame, kad tai 

yra dalykas, kur} mes tu

rimo reguliarlškais .laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
per gvildeni L
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Ar žindai Savo Kūdikį?
Kur kas didesnis skaičius moterų 

galėtų savo kūdikius žindyti negu 
paprastai .manoma. Teisybę pasa
kius labai reta moteris visai negali 
žindyti. Taip vadinamas .negalėji
mas dažniausia yra nenoras, o ne 
tikras negalėjimas. Daugelis moterų 
mano kad negali, kuomet gali, žin- 
dymas dažnai pertraukiama del to 
kad pienas lėtai pasirodęs Pieno 
dažnai neužtenka dar motinai lovoje 
begulint, ir’ todėl nuo žindymo atsi
sako. Bet nėra nepriprasta ir pie
nui padidėti ir būti jo užtenkamai 
kada; motina atsikelia ir vėl prade
da ruošinėtis.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
todėl kad 
motinai.
žindymas 
sveikatos, 
žindymas 
daugelis motinų jaučiasi geriau ka
da žindo.
kenčia tai ji privalėtų pasišvęsti pa
statyti kūdikį ant gero kelio. Daž
nai Dažniai sakoma kad.1 motinos per
daug nervnojasi žindydamos, ir 
jų pienas delt obusiąs blogas, o kū
dikis bus suerzintas ir neaugs. ~ 
teisybė keliuose atsitikimuose.
kitos motefįs nežiūrint kaip jos iš
rodo netinkančios žindyti, vienok pą-

bijoma buk tai pakenks 
Teisybė, Įeitais atvejais 
ir atsiliepia ant motinos

Reikia neužmiršti kad 
yra normalė padėtis ir

O jei ir motina kiek nu-

kad

Tas 
Bet

g Nuo pleiskanų į
| Naudok
M

//es

W * ...

L

bile Kdi 
vakarą 
pažint.

K. S

sirodo geriausios auklėtojos. ’ 
visada reikia bandyt žindyt ir 
to atsisakyt vėliau, jei pasirodys 
atsakančiu.

Kartais manoma kad neapsir 
moterei žindyti kūdikio jei ji n 
lės ilgai taip daryti. Bet šita 
monė, suprantama, yra visai 
dingą, dėlto kad kūdikio gyvė

I nėra kitos tokios valandos kui 
j motinos pienas taip svarbiis ir 
j kalingas kaip po gimimo. Jokit 
tu laiku taip kūdikio virškin 
greitai negenda kaip tada ir 
sunku jį pataisyti. Kiekviena d

I ar valanda kurioje kūdikis gi 
I motinos pieno jį pastato ant g( 
niii kojų ir lengviau prirengia 
dirbtino maisto vėliau. Vėl man 
kad neapsimoka kūdikio žindyti 
iš krūtų negauna 
Kiti vėl mano kad 
maišyti 
Tie ' 
gi. 
nos 
niu,
Kiekvienas lašelis krūtų pieno 
gelbsti kūdikiui ir prirengia jį 
naudojimo dirbtinų valgių.

pieno užtekt 
yra pavoj 

motinos pieną su' kai 
visi samprotavimai yra kla: 
Dirbtinis muistąs negali n 
pieno padaryti- nesuvirškoi 
priešingai, motinos pienas r 
palengvina virškinimą da

Skaityk šiuos straipsnius Iras sav 
ir pasidėk juos ateičiai.

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
Af yoar drag gut, 2 Sc

The Knight Laboratories. Chicaf

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

, RODYKLĖ No. G
Gaminimo Receptas

Protingas patarimas kožnai šeimi
ninkei yra turėt namie daugiau eva- 

pieno netikėtam reikalui.
Nereiks rūpintis apie ledą kuomet 
dėžę atidarysit ir supilsit pieną * į 
porcelinį indą, nes šis pienas ilgiau 
buna geras negu šviežias. Receptas 
puikiam uždarui daromam su evapo
rated 
tame

šviečia jų 
tims. į 

■Saturno 
vargu kas 
ko ryte apie saulėteki ir prie 
to dar buvo debesuota.

Saturnas yra iš mažesniųjų 
žvaigždžių kaip akiai matosi.

užtemimą šiuo sykiu 
matė, ries tas atsiti-

T^ĮETUVE motina Iš Bosto
no rašo: “Aš negaliu penėti 

pati savo kūdikio. Bandžiau 
daugelį rūšių prirengto pieno, 
bet nei vienas nepatiko mano 
kūdikiui, kol mano gydytojas 
užrašė Borden’s Eagle Brand 
Condensed Pieną, kuris jam la
bai taip patiko ir yra lengvai 
.virškinamas, 
nas.”
Jei jus. prisiusite 
bu jūsų vardu Ir 
mums atvirutę,___  .. __ ____ ___ ,
dykai, pamokinimų Jūsų kalboje kaip 
penėti jūsų kūdiki; taipgi vaikų knygutę 
ir kitokias įdomios literatūros. Parsiduoda 
visose vaistinėse ir grosernėse.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg., New York, N. Y.

kaip mano pįę->

mnms Bita paskelbtai 
adresu, arba prisiusite 
mes pasiųsime jums.

pienu, kuris patiks vaikams ši- 
šiltanie ore, sekantis.
Chocolate Blanc Mange 
puoduko evaporated pieno at-1%

miešto su
2% puoduko vandens
!4 puoduko komų krakmolo.
14 šaukštuko druskos
2 keturkampiai šokolado
14 šaukštukai vanilės
% puoduko Cukraus
Pasilaikyk pusę puoduko atmiešto 

pieno ir sumaišyk jį šu krakmolu. 
Sutarkuok šokoladą ir suplikyk jį su 
likusiu pienu, nuolat maišant, ver
dant ant karšto vandens. Paskui da- 
dėk cukrų ir druską -ir maišyk į iš
taikytą krakmolą. Maišyk iki su- 
tirštės ir paskui virk dar 30 minutų. 
Dadėk vanilą ir išplak mišinį gerai. 
Tam geriausia tinka kiaušinio plak
tuvas. Atšaldyk ir duok su evapo
rated pienu išplaktu ir užsaldytu, ar
ba su saldžiais 
siais.

Naminiai Pasigelbejimai
Stengkis išvalyt plėtmus kolei ■ 

švieži, nes sisenėję sunkiau išima
Jeigu krasaženkliai sulimpa p 

leisk per juos karštą prosą. Nuo 
jie persiskirs be vargo.

Padedant mezginius nuošaliai i 
ilgesnio laiko, suvyniok į vaškui 
popierį. Tas neleis puti, ,

Grožės Patarimai
^ių dieną moteris paskirstoma 

jklesas pagal perfiumo kokį naudo 
Jaunoms merginoms yra perfuni 
gyvo skonio, kaip' karnacijų ar 
phlox’, sumaišytas su mignonette 
arba heliotrope. Tie kvapsniai y 
brunetams. Blondes gali rasti .s 
perfumo' išraišką geltonose rožės, 
rudoms geriausia naudoti geltonu 
jolkii perfuma. Juodakės Rytų ti] 
delikatno ir 'švelnaus sudėjimo, g. 
naudoti natūrali jajminą arba ty 
sandai medį. Taip sakant, perfiuir 
yra pritaikyta vispkio tipo moter 
kei ir jį naudodartia-galės geriau s 
ve išreikšti. • Terfiumų yra 
kainą ir rūšių, todėl reikia 
kad gautumėt atsakantį.

visol< 
žiuri

konservuotais vai-

Patarimai
zupę visada mesk 

žirniams

Virtuvės
Verdant žirnių 

riekutę duonos. Tas neduos 
nuskęsti ant dugno ir pridegti,-

Išgramdyk skarvadą čystai kožną 
syki po naudojimo, iš vidaus ir iš 
lauko ir ant skarvados nebus: tauki; 
ii’ suodžių kaip matot ant kitų. Len
gva tų padaryti kožrią sykį po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už
leista per. kelis sykius.

Visada turėkit savo ledų šėpoj dė
žę evaporated pieno. Jis susitgadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pienų.

Jūsų prezervai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padesit į sau- 
są vėsių vietų skiepe.

Ypatiška Sveikata
Atsargus ištyrimas valgių 

paprasčiausia šeimynos naudoja p 
sirodo kad tankiausia ir daugiaus 
duodama* mėsos ir bulvių 
maistų1 turinčių mineralų, 
ir kitų reguiluojančių dalykų, 
žinom- kad netinkamas 
maisto gali reikšt vidurių suirim 
taipgi buna priežasčia -daugelio k 
niškų ligų. Kodėl sunku yra perti 
rint nepatyrusių moterį jog jį yi 
kalta už vaikų ligas — kurias lėni 
vai galima išvengti. Mokyklose m 
kinams apie maištą., Bet negalin 
sakyt kad tas mokymas' veikia ka 
reikia Kuomet šių dienų,-mokini 
apsives ir augins šeimynas matysi 
ar tas mokymas ką reiškė. Bet dąi 
gelio merginų pėdsakai dings iki ■ 
laiko, ir ta mokymo svarbumu bi 
sumažėjus. Musų svarbiausia °parė 
ga turi būti duoti vaikams ir me: 
gaitems supratimą apie svarbą pi 
sirinkimo maisto—ir tikrą jausir 
ypatiškos atsakomybės.

koki

ir stol 
vitamii 

M 
parinkim.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikia pieno darymui den’s Evaporated Pienas yra pilns 

mayonnaise arba prie kitų naminiu riebus pienas. Jis niekad nssugei 
valgių gaminimo reikmenų naudokit da ir patenkins jus pilnai visais ai 
Borden’s Evaporated Pienų, nes Bor- žvilgiais.



Nuo Redakcijos
KAIP JIE ŽAIDŽIA

TAEŠINĖJI spauda dabar 
Lietuvoje tik ūžia: “Pa

sitenkinimo džiaugsmas 
persirito per visą Lietuvą” 
perversmui įvykus.

Kairėji spauda rėkia: 
“Niekas jiems nepritaria; 
jie sutrempė Konstituciją; 
kalėjimai pilni jiems prie
šingų žmonių.”

Ir taip: ką mes darom tai 
darom gerai, ką jie daro tai 
blogai daro. Be pertraukio 
ir be paliovos.

Kada krikščionįs rinki
mus pralaimėjo kairėji pu
sė šaukė: “Visi džiaugiasi 
nauja valdžia. Krikščionįs 
mindžiojo Konstituciją, jie 
bus nubausti”.

Krikščionįs tuo tarpu rė
kė kad tai valdžiai niekas 
nepritaria, “ji laužo Konsti
tuciją, ji ilgai negyvuos”.

Ką tas parodo, mielas 
skaitytojau? *

Nagi tą kad Lietuvos po
litikieriai tiktai žaidžia, tik 
neva Konstituciją saugoja, 
tik vienas ant kitų rėkia už 
klaidas; o tikro darbo vis 
nesirengia dirbti.

Vienai valdžiai užstojus, 
visuomenė tikisi ko nors ge
ro, bet ji nieko nespėja su
laukti, ir jau kiti žadėtojai 
stoja į valdžią, ir žmonės 
vėl turi tykoti ir laukti, bet 
vis nesulaukia.

Štai ką norime pasakyti 
Lietuvos visuomenei: Pa
klauskit savo laikraščių ^ka
da jie pradės jus šviest, 
duot bešališkas žinias ir ka
da politikieriai pradės dir
bti naudai jūsų, iš kurių 
prakaito jie duoną valgo, o 
ne vieni kitus gaudys ir pri
kaišios konstitucijų laužy
mą?

Jau laikas Lietuvos vi
suomenei pradėti mokyti 
Lietuvos politikierius kad 
jie yra žmonių tarnai ir tu
ri dirbti žmonėms, nuo pa
prasčiausio valsčiaus rašti
ninkėlio iki pačių ministe- 
rių.

*——:----------------------
Mire Arc. Matulevičius

Katalikiški laikraščiai prane
ša žinią gautą iš Kauno kad 
Lietuvoje šiose dienose pasimi
rė Arei vyskupas Jurgis Matu
levičius. jis buvo 55 metu am
žiaus, paėjo iš Luginėš (Orimi) 
kaimo, Mariampolės parapijoj.

Į kunigus buvo įšventintas 
1898 m, baigus Petrapilio Dva
sišką Akademiją. Po to studi
javo teologijos mokslus Fri- 
bourge, Šveicarijoj.'

Turėjo keletą pažymių dva
siškų vietų , kaipo mokytojas, ir 
buvo 'pastojęs Marijonų vienuo
liu, ir 1913 m. atvykęs Chica-
gon įkūrė Marijonų namus Chi- rė Vysk. Ciepliak, -Lenkas, kii- 
cagoj. Nuo jo prasidėjo čia ris buvo paskirtas į Matulevi- 
visas Marijonų judėjimas tarp čiaus vietą Vilniuje.

Lietuvių.
Gruodžio 8 d. 1918 m. tapo 

įšvęstas Vilniaus vyskupu ir iš
buvo Vilniuje septynis metus.

Lenkų išvarytas iš Vilniaus 
išvažiavo Romon, ten buvo pa
skirtas Apaštaliniu Vizitato
rium. Pereitą metą lankėsi po 
Amerikos Lietuvių kolonijas.

Mirė nuo apendikso.
Tai buvo grynai tikybai at-1 

sidavęs dvasiškis, ir nors Uuvo| 
aukšto mokslo bet niekur apie 
nieką nekalbėdavo kaip tik ti
kybą, ir net pereitą metą bėsi- 
lankydamas Amerikoje tarp sa
vo vientaučių, vietoj stiprinti 
žmonėse tautybę, apie ją veik

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa).

tai visi 
gailėtis

Buda-

— Jeigu mergaitė prasižengia 
ją lengvai paniekina; bet turėtų 
jeigu tikrai žinotų visas paslaptis, 
me penkiolikos metų, aš buvau gana graži. 
Štai vieną dieną dirbtuvės užvaizdą pasi
vadino mane į savo kambarėlį ir sakė duos 
man viską ko tik aš prašysiu, jeigu tik aš 
jam pasiduosiu, ir pradėjo mane bučiuoti. 
Aš priešinaus, taigi jis išbarė mane ir pa
sakė kad prašalina mane iš darbo. Su- 
gryžau namon, verkdama, ir mano teta pa
tarė man nepasiduoti, pažadėdama rasti 
kitą darbą. Taip, bet nebuvo galima rasti, 
visos dirbtuvės buvo pilnos. Nelaimės nie
kad neateina po vieną; mano teta apsirgo, 
ir namuose nebuvo nei skatiko. Paėmus 
visą savo drąsą nuėjau į tą pačią dirbtuvę

nieko neužsiminė, tik ragino vi-ĮPas tą užvaizdą prašyt pasigailėjimo. Bet
sus būti gerais katalikais.

Pereitą vasarą Amerikoj mi

DAINA
(J. Jaudzems) 

Gieda gaideliai anksti rytelį, 
Budin bernelį eit į darbelį.

Dar nesikelsiu, dar ne dienelė, 
Dar nebudina jauna panelė.

Ir atsikėliau anksti rytelį, 
Ir pasiėmiau plieno dalgelį.

Einu keleliu aš dūmodamas, 
Plieno dalgelį sau pustydamas. 

Dar neišpjoviau nei pradalgėlio, 
Atneš’ panelė man pusrytėlius.

Sėskis, panele, ant pradalgėlio, 
Atilsės kojos, baltos rankelės. 

Ačiū, berneli', už tą žodelį, 
Aš pasilsėjau pas motinėlę.

Kur Lietuviai Dėsis?
Dabar Lietuvoje kasmet gim

stančių skaičius viršija miru
siųjų skaičių po 25,000. Taigi 
Lietuva auga žmonėmis..

Prieš karą, sako “Lietuva”, 
gyventojų perteklius normuo-l 
davosi į didžiuosius Rusijos 

i miestus ir ypač į Ameriką. Ti
kima kad prieš karą į Ameriką 
išvažiuodavo kasmet po 20,000 
žmonių.

! šiandien į Ameriką begali iš
važiuot tik mažytė dalelė to ką

- prieš karą. Rusijon važiuoti 
niekas nenori, net patįs Lietu
vos kopiuniistai.

Kaip 
nėmis,

Prie 
stokos
tuvai padidėjusiai išsimaitingi. 
Bet sakoma kad Lietuva gali 
išmaitinti ne du milijonus gy
ventojų, bet penkis ar-šešis mi
lijonus.

Taigi tik reikia Lietuvai tin
kamų industrijų ir žmonės ne
turės bėgti iš savo tėvynės.

DAINA
(O. Kairiutė)

Augo girioj klevelis
Ant aukštojo kalnelio.

Ten gulėjo bernelis 
Po tuo žaliu kleveliu.

Pusk, vėjeli, pietasai,
Pusk, vėjeli, rytasai,

Pusk, vėjeli, pamaži, 
Nepabudink bernelio.

Gale lauko pievytė,
Teka srauni upytė,

Ten vaikščiojo trįs sesutės,
Ten rankiojo kvietkelius.

Prisirinko kvietkelių,
Nusipynė vainikų,

Nedaug laiko tenešiojo,
Daugel kalbų užgirdo.

Kas valandą tai šnekta, 
Kas minutą ašara.

O, jus, žmonės, nevierionįs, 
Neverkdinkit siratų.

Siratėlių ašaros
Nuriedėjo nuo veido, 

Kai nukrito ant akmenies
Akmenėlis perplyšo.

bus su Lietuvos žmo- 
kurie vis didėja?

dabartinių aplinkybių, 
darbų, sunku butų Lie

DAINA
(Pr. Daugininkaitis)

Aš nueisiu į girią ir pakirsiu jovarą,
Ir pakirsiu jovarą, ir skaldysiu lenteles. 

Ir skaldysiu lenteles, padarysiu laivelį, 
Padarysiu laivelį ir guldysiu bernelį.

Ir guldysiu bernelį ir paleisiu ant marių.
Pusk, vėjeli, nuo kranto, judink juodą 

laivelį,
Judink juodą laivelį, skandihk šelmį 

bernelį.

nieko negelbėjo. “Tu negerai elgies, stu
mi laimę nuo savęs. Aš gal bučiau tave 
vedęs jeigu butum nuolaidesnė.” Ką aš 
galėjau daryt ? Skurdas prieš akis, o aš 
neturiu jokio darbo; tetą serga, tas sako 
vestų mane, o man patiko daugelis kitų.

— Ar tu nuėjai su juo gyventi?
— Taip, beta už šešių mėnesių jis pa

liko mane. Tada aš ir užsiverkiau, ir iš 
manęs niekas neliko, iki pagaliau, po per- 
sirgimų, po, permainų susipažinau su File- 
monu. Ant jo aš- atsikeršiju už tai ką 
man kiti padarė.

— Tiesa, — tarė senė. — Visi suve
džioja vargšes mergaites, o niekas jų neuž
taria. Blogas ne visada'1 paeina iš musų 
pačių.

— O, aš matau Ninny Mouliną! — su
šuko Rožė Pompon, žiūrėdama skersai ga
tvę. — Ką jis čia jieško taip anksti? — Ir 
susivyniojo ji savo apsiauste tandžiau.

Tai buvo Jonas Dumoulin, kuris ėjo 
artyn, kepurę ant šono nukreipęs, su nu
raudusią nose. Priėjęs prie trepu ir norė
damas prakalbėt į namų užžiurėtoją jis 
patėmijo Rožę Pompon.

— Kas? mano mokinė jau atbudus? 
Atėjau palaimint su prasidėjusia diena!

Taip tardamas, Ninny Moulin puolėsi 
prie Rožės- išskėstom rankom, kurį pasi
traukė atbula.

— Kokia! nedėkinga mergaitė. — at
rėžė tas religiškas rašytojas. — Nejaugi 
neduos man tėviško bučkio?

— Aš nedalinu tėviškų bučkių niekam 
kaip tik Filemonui. Gavau vakar nuo jo 
laišką, dvi žąsis, lydeką ir bonką naminės 
degtinės. Kokia keista dovana! Gėrimą 
pasilaikiau, o kitką išmainiau ant poros 
gražių balandžių. O toliau, mano vyras 
gryžta su septyniais šimtais frankų, ku
riuos gavo nuo savo tėvų, neva mokinda
masis muzikos, kad galėtų prasiskverbti į 
aukštesnį luomą.

— Na tai kibą eisim ragauti tą nami
nę, laukimui Filemono ir jo septynių šim
tų frankų.

Taip tardamas, Ninny Moulin padau
žė sau kišenius, kuriuose suskambėjo pini
gai, ir tarė: — Atėjau susitart su tavim 
kaip praleisim šią dieną, rytojų ir poryt.

— Ar tas tavo pasilinksminimas bus 
padorus ir tėviškas man mano širdis ne
pasako.

— Buk rami; aš apsieisiu su tavim 
kaip tavo diedukas arba prodiedis. Ar tas 
tau-patinka? Galėsim pasivažinėt, papie- 
tuot, pažaist, nueit į šokius, ir pavakarie- 
niaut.

— Bet su išlyga kad Cefisa butų su 
mumis. Tas ją pralinksmins.

— Taip, Cefisa turi būti musų tarpe.
— Tai tau pasisekė užeiti ant pinigų, 

didis apaštale?
— Geriau negu tai, graži Rožyte. Aš 

tapau religiško žurnalo redaktorius, ir ka
dangi man reikia pasirodyt tokioj gerbti
noj vietoj, išreikalavau sau užmokesnio už 
keturiais savaites iškalno kas mėnesį, ir 
tris dienas laisvės. Tokiose išlygose, aš 
turiu lošti-šventąjį per 27 dienas iš tris
dešimties ir būti rimtas ir pamaldus kaip 
tas laikraštis;

— Žurnalo redaktorius! Tai turėsi 
šokti uždraustus šokius kafejose ant stalų 
pats vienas kad niekas nematytų.

— Tas nieko. Jie yra turtingi šventa- 
kumpiai ir man gerai apmoka. Jie nepai
so pinigų, nori kad tik jų žurnalas kąstų, 
plėšytų, degintų, daužytų, naikintų ir te- 
riotų priešinguosius. Kaip mane gyvą ma
tai, aš pats toks niekados nebusiu! — ta
rė Ninny Moulin, juokdamosi.

— O koks bus vardas tavo to sarkaz- 
žurnalo? — paklausė Rožė.
— Jos vadinsis “Artymo Meilė’.
— Tai puikus vardas.
— Bet palauk, yra ir antras užvardis.
— Na o koks tas?
— Žurnalas vadinsis: “Artymo Meilė, 

arba Naikintojas Netikėlių, Bešališkų ir 
Kitų”, su obalsiu garsaus Bossueto: “Kas 
ne su mumis tas prieš mus.”

— Bet jeigu tu norėsi netikėlius išnai
kint, tokius kaip Madame Sainte-Kolombe. 
kaip bus su tavo vestuvėmis su ja?

— Tas man nepakenks, ir apsivedę? 
su ja turėsiu puikų gyvenimą!

Tuo laiku 
krau'tuvninkei 
lemagnui”.

— O, tai

mų

Naruševiius Skiriamas 
Amerikon

“Lietuva” praneša apie nu
matomas sekančias diplomati
nes permainas:

K. Bizauskas busiąs atšauk
tas iš Washnigtono ir paskir
tas Londonan arba Rygon.

Atstovu Amerikoje numato
ma Klaipėdos uosto direkcijos 
pirmininkas Tamas Naruševi
čius, karo laiku Jankęsi Ame
rikoje ir pasirašęs po Lietuviy 
nepriklausomybės deklaracija 
tuo laiku.

Dabartinis atstovas Londone 
Galvanauskas busiąs perkeltas 
į Klaipėdos uosto direkciją.

Gerb. Naruševičius bus tik
rai priimtinas atstovas Ameri
koje katalikams ir tautinin
kams.

pa-

atėjo laiškanešis ir pranešė 
kad turi laišką “ponui Šai>

tam paslaptingam keistam 
žmogeliui. Ar iš toli? — paklausė Rožė.

— Iš toli, net iš Italijos, iš Romos, — 
tarė Ninny Moulin, žiūrėdamas į laišką, 
kurį senė laikė savo rankoje. — Kas yra 
tas keistas žmogutis apie kurį judvi kal
bat?

— Tik įsivaizdink, mano didis apašta
le, — tarė Rožė; — toks mažas žmogutis, 
kuris turi du kambariu užpakaliniame bu- 
dinke, bet jis niekad juose nemiega, tik 
laiks nuo laiko ateina, užsidaro ten per va
landas, nieko neįsileidžia pas save, ir nie
kas nežino ką jis ten veikia.

— Tai jis yra konspiratorius, arba gal 
pinigų dirbėjas, — pridėjo Moulin, juok- 
damos.

— Nabagas, ką jis veiktų su klastin
gais pinigais, — tarė senė. — Jis visada 
užmoka man tikrais kada perka ką valgyt.

— O kaip jis vadinasi tas genis? — 
užklausė Dumoulin.

— Šarlemagnas, — atsakė krautuvnin- 
kė. — Bet žiūrėkit, apie velnią kalbam, ir 
jis štai ateina. Matot tenai įtraukęs kak
lą atkiūtina, su lietsargiu po pažaste.

— Tai Rodinas! — tarė Dumoulinas, 
skubiai įžengdamas krautuvėlėn kad jo ne
pamatytų. Ir pridėjo: — Judvi sakot kad 
jis vadinasi Šarlemagnu?

— Ar tu jį pažįsti? — paklausė senė.
— Kokių velnių čia jam reikia, po sve

timu vardu? — tarė Dumoulinias pats sau
— Tu jį pažįsti? — užklausė Rožė, ne

kantriai. — Tu išrodai susimaišęs.
— Tas žmogus turi čia du kambarius 

ir lankosi čia paslaptai? — teiravosi Du
moulinas labiau susipainiojęs.

— Taip, — atsakė Rožė; — jo langa: 
matosi iš Filemonojangų.

— Greičiau, greičiau, leiskit man pasi
slėpti kad aš jo nesusitikčiau, — tarė Du
moulinas.

Ir, Rodino nepatėmytas, jis nubėgo 
karidoriun ir užlipo laiptais aukštyn.

— Gerą rytą, ponas Šarlemagnai, — 
tarė krau'tuvninkė į Rodiną, kuris pasiro
dė tarpduryje. — Tamista ateini čia pora 
sykių į dieną, taip retai.

' — Tamista esi man tokia prielanki, — 
tarė Rodinas, žemai nusilenkdamas, ir in- 
ėjo krautuvėm

(Bus daugiau)

Puikus dideli
LIETUVOS 

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

30°
Reikalaukit “Dirvoje”

6820 Superior Aye. Cleveland, Ohio

Nužudyta ar ne 
Smetonos Giminė?

Kokia tai žinių agentūra
leido iš Kauno gandą kad tapę 
nužudyta Smetonos brolis su jo 
šeimyna, viso keturios ypatos.

Lietuvos Atstovybė Londo
ne praneša kad Smetona netu
rėjo brolio, bet apie Kėdainius 
gyvena Smetonos žmonos brolis 
su šeimyna. Taipgi sako kad 
neturi žinių ai’ tos ypatos buvo 
nužudyta.

Bet musų raudonoji spauda 
Amerikoj nudžiugo iš to: atsi
keršyta, sako, už sušaudymą 
keturių komunistų. Tik raudo- 
nikai visai neprisiima to žiau
raus darbo ant savęs: sako kad 
tą padarę kokie kiti darbinin-

Visi žinom kad komunistų 
vyriausias tikslas yra teroras 
ir žudymas “buožių”, ypač atsi- 

I keršijimas už jų narius, todėl 
jų i‘spaudai nėra ko teisintis ir 
kaltę mesti ant kitų jeigu ta 
šeimyna tikrai nužuda. ’

“Dirva” į Lietuvą Eina 
Visu Laiku

Kuriems eina “Dirva” į Lie
tuvą, perversmo metu ir po to 
visi gauna ’’Dirvą”, “Amerikos 
Lietuvį” ir nevisus numerius 
“Vienybės”. O “Sandaros” ir 
“Tėvynės” visai negauna. Ne
gauna, žinoma, ir kairiųjų laik
raščių.

Lietuvos cenzoriai skelbia ne- 
perleidę ne visus tų laikraščiii 
numerius, tik aštresniuosius.

Straipsnių ir pagyrimų re
dakcijai už nekėlimą lermo su 
bolševikais laike perversmo ir 
kitus toj linkmėj raštus netal
pinsime, nes tai bereikalingas 
vietos užėmimas. Jų perdaug 
prieina, o visi tą patį kalba .ir 
kartoja kas jau kitų pasakyta. 
Korespondentų ir bendradarbių 
prašome imtis kitų temų; mu
sų gyvenimas nėra toks siau
ras kad tik kalbėti apie maiša- 
tienes Lietuvos partijų. Duo
kit daugiau pranešimų iš savo 
kolonijų gyvenimo, tuomi pa
darysit “Dirvą” žingeidesne ne
gu kokiais ten politiškais bar
niais.

Dr. A. L. Graičunui.—Tts at
sišaukimas jau tilpo “Dirvoje” 
pereitą vasarą, todtel tą patį dė
ti netinka. Jeigu norima pasi
darbuoti Vilniaus našlaičiams 
geriau parašyt laikui atatin- 
kancius atsišaukimus.
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(Tąsa iš pereito num.)

Kuprelis
Ir valdovų vaikai, kurie sutelkę savo jie- 

gas išgriautų Rygą iš pamatų jei atkerši
jimo jums norėtų! .... Skubėkit judu, 
mes linkim jums laimingos kelionės. Pa
simatysim vėliau, aš dabar negaliu- palikt 
jų draugystę....
Birutė

Lik sveikas, apgynėjau ir išgelbėtojau 
mano.... [Priėjus pabučiuoja Kupreliui 
į žandą.]
Liutavaras

[Paspausdamas Kupreliui petį]: Man 
norisi tavo vietoj likti, nes tu su ja drauge 
atkeliavai, ir sykiu su Albrechtu išvykti 
turėjai....
Kuprelis

Del judviejų mano gyvenimas buvo, ka
da jūsų širdis viena kitą pamilo; ir laimin
gai jausiuos gyvenimą baigęs kada jus iš 
pilies išžengsit.... [Nepakeipdamas akių 
tėmija Meinhardą ir Feliksą.]

[Birutė ir Liutavaras susigraudinę, Į 
Kuprelį žiūrėdami, pranyksta kairėj.,] 

Meinhardas
[Feliksui]: Pragaras atsivertų! Tas 

kirminas vedasi mano sužiedotinę! 
Feliksas

[Liūdnai] ? Nebus, nebus jau vestuvių, 
ir to džiaugsmo kuriam Ryga rengėsi.... 
Kuprelis

Nebus to visko, ir vietoj džiaugsmo bus 
laidotuvės, todėl, dvasiškas tėve, kalbėk 
“Amžiną Atilsį”, ko mus taip gražiai mo
kinai. ...
Feliksas

[Dar labiau persigandęs]: Tik ne sau: 
juk mane tu nežudysi, aš tau geras bu
vau ....
Meinhardas

pViliugingai] :- - Sunau 1 narsaus Lietu
vio.... Matau tavo smarkumą ir atsi
davimą kaip tikram pavaldiniui pridera, 
ir gerbdamas tave už tai, atleisiu tau už 
šitą pasikėsinimą ant manęs jei atiduosi 
mano kardą ir paliausi mus gąsdinęs. O 
už pavelijimą juos sugauti, kad man prieš 
pasaulį nebūtų gėdos, apdovanosiu tave 
žeme ir auksu! Henrikas gali bėgti, man, 
tik Kristinos reikia. Ką sakai?!
Kuprelis

Tavo auksas gražiai blizga ir tavo žo
džiai skamba maloniai, bet tavo mintyse 
pragaras verda! Nesijudink iš vietos! 
Kardą atgavęs tu pirmiau man galą pa
darysi ir sugausi juos be man žadamų do
vanų. ...
Meinhardas

Nemanyk taip, narsuoli, tu busi man 
naudingas ir toliau; paliauk savo karin-. 
gumą, ir bukim draugai! Tikėk mano žo
džiams! *
Kuprelis

Tavo klastomis mes čia patekom ir jusiį 
pačių surengtomis klastomis jie iš jūsų na
gų išsprunka! Negundink savo auksu ma
nęs daugiau, nes pajusi širdyje šaltą plie
ną, ir daugiau nieko siūlyt negalėsi.... 
Meinhardas

[Užsidega rūstybe]: Minėk, žalty, gy
vas neištruksi jei dar ilgiau mane kankin
si! Leisk mane jei gyventi geidi! 
Kuprelis

Paleisiu, garbingas maršale, paleisiu; 
noriu tik kad jie paspruktų.... Tada ma
no darbas bus užbaigtas.....
Meinhardas

Prakeiktas raiši! Suplėšysiu tave ant 
eržilų! Tik pasakyk apie kokias musų pa
čių klastas tu kalbi?

[Už krūmo pasirodo Eleonora.] 
Kuprelis

Albrechtas puikiausia tą galėtų paaiš
kint, nes jis. susirengė su Birute išplaukti 
Švedijon, jis norėjo išgelbėt ją iš tavo na
gų, nes ir Albrechtas Birutę mylėjo.... 
Jis ir mane žadėjo paimti su savim, bet 
tą progą Liutavaras sunaudoja. 
Meinhardas

O kur dabar Albrechtas?
Kuprelis

Jis be abejo Birutės tebejieško kur aš 
pasakiau jam jos laukti.
Feliksas

[Žiūrėjęs akis ištempęs dešinėn]: Atei
na jis! Išgelbės mus!

Kuprelis
[Puola smarkiau ant jų]: Nutilkit, ne- 

burbtelkit nei žodžio!
Meinhardas

[Dirsteli dešinėn]: Tai Albrechtas! 
Pražūsi tu, raiši, kai kirminas! Prieš tris 
neatlaikysi! /
Kuprelis

Mano darbas atlikta! Jiedu jau ant ar
klių. ... Jei maršalas pakęsi Albrechto 
klastą, lai viešpats jus laimina ir taika te
būna tarp jūsų....

Scena III.
Atsiskubina Albrechtas iš dešinės.

Albrechtas
[Prie Kuprelio, nustebęs]: Kas čia da

rosi? Kur Kristina?.... [Laiko kardo 
rankeną įkibęs.]
Kuprelis

Ji su Liutavaru iškeliavo tavo parengtu 
keliu.... Pavėlavai. Aš likau čia juos 
saugoti kad nekliudytų bėgti.... 
Albrechtas

[Traukiasi kardą] : Aš turiu juos sulai
kyti!
Kuprelis

Nesijudink iš vietos, nes čia pat sulinks 
tavo kojos!
Albrechtas

[Puola/kardu ant Kuprelio]: Žūk tu, 
veidmaini ir išdavike! Nenorėjai gero gy
venimo, sukirmysi šuns vietoj!

[Kardais susikerta. Kuprelis staiga 
persmeigia Albrechtą. Meinhardas 
tuo tarpu pagriebia Albrechto kardą 
ir šoka ant Kuprelio. Feliksas maty
damas kad Albrechtas mirė, tyliai kal
ba “Amžiną Atilsį”, vos ištardamas 
žodžius.]

Meinhardas
Velnio vaike! Turbut piktos dvasios tau 

padeda! Bet neatsikirsi Meinhardo ran-- 
kos! [Abu įšėlusiai kaujasi.] ŽUši čia, ir 
”š dar juos pavysiu, nors visa pilis karei
viais ištuštėtų!
Kuprelis -

[Visom spėkom kirsdamas, Meinhardą 
sužeidžia] j Palik dar čia iki ryto!.... 
[Kaudamasis, tankiai prabėga pro Feliksą, 
pagąsdindamas jį kad nebėgtų ųiekur.]

Scena IV.
Atbėga Eleonora, puola prie Albrechto, 

ima verkti, priklaupus š^le.
Meinhardas

[Sužeistas, įsiutęs puola ant Kuprelio ir 
perduria kardu]. Žūk tu, raišy prakeik
tas, ir eik*į pragarą!....
Kuprelis

[Išmeta savo kardą, palengva paleidžia 
iš kitos rankos durklą]: Bent tenai aš su 
tavim nebusiu.... nes tu į dangų sau kelią 
rengi.... [Susmunka art t žemės, miršta. 
Feliksas peržegnoja Kuprelį ir ramiau at
sidusta.]
Meinhardas

[Strapaliodamas nuo žaizdos]: Turiu 
aš juos pavyt šiąnakt, jei ne tai niekados 
daugiau jos neregėsiu! [Žengęs kelis žin
gsnius kairėn, nukrinta ant žemės. Pri
bėga prie jo Feliksas ir Eleonora.- Mein
hardas Feliksui]: Dvasiškas Tėve, skubėk 
pas Von Švabą, pranešk kad Kristina su 
Henriku ištruko — lai vejasi!.... Aš per- 
silpnas.... Jie turi būti sugauti.... [Gal
vą nuguldo ant žemės, apalpsta. Eleono
ra merkdama apžiūrinėja jį.]
Feliksas

[Leidžiasi eiti]: Turim juos sugauti, 
negalima leist jų sieloms gryžti šėtonui! 
Eleonora

[Rustai, per dantis, sugriebdama Felik
sui už sutarto]: Kur bėgi "dabai* kada mar
šalui reikalinga priežiūra....
Feliksas

[Dasiprotėja]: Tiesa, dieviška pareiga 
pirmiausia.. [Priklaupęs klauso Mein
hardo širdies.] širdis guviai plaka.... 
jis gyvens....
Eleonora

[Su vilčia, švelniai Feliksui]: Tėve dva-1 
siškas, ar jiedu išspruko laimingai? ar ne
reiks man vienuolynąn eiti?....

[Feliksas klūpodamas akis iškelia į 
viršų, padaro ore mažą kryžiaus ženk
lą, užtikrindamas Eleonorą kad ne- 
gryš pabėgėliai.]

[Uždanga.]

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

LIAUDIES daina
(O. Katriutė) 

Gaspadinė vakar dieną
Pasipjovė avį vieną.

Virė jukos su lašiniais 
Ir įdėjo dar taukinės.

Ir parėjo bernas vienas, 
Ir išvalgė juką vienas.

Serga bernas, sirginėja, 
Guli kluone pašalėlėj.

Eina katins ten peliauti 
Kad žiurkelę pasigauti.

Katins mano kad ten žiurkė, 
Ėmė berną ir supurtė.

VAIKUTI
Mylimas vaikuti, 
Klausyk ką tarsiu: 
Nebijok, mažuti, 
Tavęs nebarsiu,

(Bet knygą nupirksiu
Del tavo naudos, 
Ir rimtai patarsiu 
Eit prie apšvietos.

Skirkis švarų kelią
Per pasaulį šį, 
Neduok geismams valią, 
Tvirtu but turi.

Nepamirški niekad
Kad žmogum e'si, 
Ir stengkis tu visad 
Kitus pagerbti.

■Silpnam savo ranką 
Maloniai ištiesk,

.Tark jam žodį sveiką, 
Priduoki vilties.

Nedaryk kitam to 
Kas tau nepatink, 
O netruks draugų tau,' 
Linksma bus aplink.

Petronėlėj M.

Nuo Juokų Red.: Kadangi 
daugybė yra ir suaugusių vai
kučių, šias eilę® pasivelijame, 
talpinti šiame kampelyje ir la-l 
bai trokštame kad ir jie pasi
mokytų ir darytų taip kaip šios 
eilės pataria. . \

O dabar eisime prie senmer
gių, nes jau senai kaip čia apie 
viengungius poetai ir poetės 
mala. Apačioj telpančios gerb. 
Ant. Skr. (iš Lietuvos) eilės 
duos šiek tiek atsikvėpti po tų 
didelių ginčų apie senbernius.

SENMERGIŲ SKUNDAS 
žiloje senovėj buvo 
Lengva vyriškį prigaut; 
Jieva Adomą prigavo 
Duodant obuolį ragaut.

Tasai laikas jau pražuvo, 
Tie vyriškiai kart’ su juo, 
Jau bebus kai pirma buvo, 
Mums paliko tik dejuot.. • 

šiandien pasakys kiekvienas: 
“Valgyk obuolį pati, 
Obuolukas tas auksinis 
Gal man galvą apsukti.... ”

Ant. Skr.
•

Mariampolėj
Kūmai atnešė kūdikį.
Vargoninkas rašydamas aktą 

klausia:
‘— Kūdikio amžius?
— Trijų savaičių.
— Kodėl nėra kūdikio tėvo? 

Kur jis?
— Amerikon išvažiavo,; jau 

treti metai kaip ten gyvena.

Iš Filosofų Sąšlavyno
—Teisybė tamsos nemėgsta, 

ji mėgsta veikt atvirai.
—Ka's norėdamas apgaut ne- 

apsimes teisingu?
—Visados stiprus stipraus 

pusę laiko.
—Net ir tobuliausio ir blai-

viausio žmogaus gyvenime kar
tais esama labai ilgų sapnų ir 
svajonių.*

—Ir iš blogiausio padėjimo 
yra išėjimas, bet jis dažnai yra 
užtvertas prasimanytais pasi
baisėjimais.

—Ar galima atleisti tam ku
ris dar tebesinaudoja nusidėji
mo vaisiais?

—Tik pilnai nurimusia dva
sia galima spręsti reikalus.

—Pats perdaug nežadėk, nei 
kitais perdaug netikėk ką jie 
žada.

—Kauke padengta meilė pa
naši į pelenuose rusančią ugnį.

4?
Prie Nemuno ties Zapyškiu
Laivininkas: Prašau už per

kėlimą per Nemuną užmokėti, 
neš laivelis kiauras ir tamista 
gali nuskęsti.

Geras Vaistas
—Petrai, aš trečią kartą at

randu tave prie darbo miegant!
— Dovanokite man, ponas 

direktoriau, namie man neduo
da miegot mažas vaikutis.

— A, šitaip ? Tai atsinešk 
savo mažiuką į darbą kad ne
galėtum miegot darbe.

Gavus Dainininkę už Pačią
— Kodėl tu, Jurguti, nemėg

sti dainų? — tarė jaunamartė 
savo vyrui.

— Priešingai. Aš labai mė
gstu dainas.

— Na tai kodėl tu visuomet 
išeini keiman kai tik aš prade
du dainuoti?

— Matai, aš bijau įtarimo.
• — Kaip tai, įtarimo? kokio? 

— stebėjosi žmona.
■—Kad kaimynai nepamany

tų jog aš tave smaugiu.

• I
Daktarai išranda ligų bacilas 

ir žmonės jomis serga. Pfeifer 
influenzos bacilą išrado 1892 m. į 
Ir ta liga jau kelintu sykiu pa
saulį vargina.

Kodėl nenubausti tokius iš
radėjus?

jŠOKIAMS MUZIKA: 
Paruošė Longinas Buinis.

Albumas visokių Lietuviškų šo
kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valėų ir kitokių. 

Pianui kaina ............75c
1-mai smuikai ..............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

Reikalaukit “Dirvoje”

-NAUJOS DAIfc
Gaunamos “Dirvoje

Solo ir Chorai)
A. VANAGAIČIO

8 Liaudies Dainos..........
(Mišriam chorui)

1— Oi Mergele, Merug1
2— Lopšinė
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dzi-
5— Levandtėlis
6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip I
8— Grybai

Mamytė (1 balsui) 
”Aš Bijau Pasakyt” 
Vėjužėlis (chorui) 
Muzika, Muzika (mišr. cl
Malda
Vilnius
Stasys .......................... ’.
Dul Dul Dūdelė..........
Litai,.............. .................
Godelės ...........................
Klumpakojis ..................
Suktinis ..........................

J. A. ŽEMAIČIO
Vilniaus Kalneliai ..........
Mylimas Bernelis ..........
Paukšteliui ....................

“DIRVA” 
6820 Superior A

Cleveland, O.

Skustuvai “Dirvoje” 
galima gauti prisiunčianl 
stampomis, nors tas aps 
mas ir nepatalpintąs.

Su “Dirvos” numeriu 7-tų jau pradės eiti nauja graži, dide] 
pasaka to paties rašytojo, gerb. VĖJO, kurio pasakomis kaip tai - 
“Vargšų Karaliene”, “Vargšų Karalienes Duktė”, ir “Šiaurės Ki 
nigaikščio Sūnūs”, visi skaitytojai taip džiaugėsi. Ta nauja pas; 
ka yra dar gražesnė už anas, daug žingeidesnė, ir jos vardas y r

“Juodas Karžygis”
Pasaka yra iš tų laikų kada dar Lietuvos nebuvo kaipo vaistu 

bes ir tose vietose valdė paskiri kunigaikščiai. Dalykas .eina ap 
vieną jaunikaitį milžiną, kuris paėjo iš prasto tėvo, bet kunigaik 
tytės motinos, kuris patekęs pas savo valdovą į kareivius atsižymi 
jo narsumu ir gabumais ir viskame viršijo valdovo sūnų pavyduo] 
Tą jaunikaitį mylėjo pats valdovas už išgelbėjimą jo gyvasties, j 
duktė jį suvedžiojo, kitos kunigaikštytės jį mylėjo, bet del valdov 
šunaus pavydumo apleido savo šalį po savo motinos mirties, ku 
dar spėjo jam pasakyt kad ta šalis priguli jam, bet pirmesni vald< 
vai nužudė jo dieduką ir užėmė šalį sau.

Apleidęs savo šalį, svetur laimės jieškodarhas, bijodamas p; 
tekti nelaisvės, jis slapstosi iki pasieks tinkamą vietą, nes bijo p< 
kliuvęs žūti. Kelionėje patinka vieną paslaptingą moterišką, ki 
ri pasirodo esanti karalienė, ir jis to nežinodamas ją pamyli. P< 
tenka nelaisvėn pas tą seną karalių, ten tampa garsiu vadu, po k; 
ralienės (tos paslaptingos moters) užtarimu, antgalo karalius si 
seka juos, nori nužudyt kardu jį, bet karalienė sumano nunuodir 
jį, ir kada karalius sutinka ant šito, karalienė sumaino taures ir m 
nuodina karalių, norėdama prisivilioti jį, bet jin pamatęs piktą jc 
darbą pasišalina, karalienė nusižudo. Juodas Karžygis sugryžta 
savo šalį, randa tą pavydų savo jauną kunigakštį užpuolus savo ka 
myną ir paėmus nelaisvėn jo mylimąją, kurią jis seniau išgelbėj 
nuo svetimų priešų. Juodas Karžygis susikerta su tuo jaunuoli 
valdovu, jį nugali, atsiima savo žemę ir veda tą kaimynę kunigai] 
štytę, tuomi atsteigdamas savo motinos giminės valdžią.

“DIRVOS” KAINA METAMS TIK $2,00. LIETUVON $3.01
Kuriems nusibodo politikos ir laikraščiuose barniai, skaityk 

“DIRVĄ”, joje rasit gana.gražių pasiskaitymų, Lietuvių Liaudis 
dainų, kuriąs Lietuvoje jauni būdami dainavot, gražių juokų ir vi 
ko kito. Prisiųskit į konvertą įdėję dolarį jeigu nenorit ant mel 
užsirašyt, ir persitikrinkit ar “Dirva” jums patiks, o tikrai patik

“Dirva” taipgi turi platų SPORTO skyrių, aprašymus apie a 
sižymėjančius Lietuvius ristikus, drutuolius, ir kitokius.

Nelaukit ilgiau, nes paskui paleisit pradžią “Juodo Karžygio 
Siųskit dolarį ($1) šiandien;

“DIRVOS” ADMINISTRACIJA.

Neužmirškit ir saviškių Lietuvoje — užrašykit jiems “Dirv? 
arba atnaujinkit jų prenumeratas kurie iš pirmiau leidžiat.
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Biznieriy ir Profesionali! Oirektorios' REMKITE BIZNIERIUS
IR PROFESIONALUS

KURIE GARSINASI

"DIRVOJ E”

“Mother’ 
tiously, 
dy if I

“may 
don’t

said Bobby cau- 
I have some can
ask for it?”

Dill: That’s the “Halitosis 
Blues”,.

.w.

Toedtman & Follis
PIGIŲ KAINŲ KRAUTUVĖ

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

sias ir lotinos teisingos.

Į EZELLA THEATRE
SUPERIOR prie E. 70th.

Ketvirtadienį ir Penktadienį 
Florence Vidor in The Popular Sin 
Conrad Nagel in There You Are

šeštadienį
Pat O’Malley' in SPANGLES

Superior Electric Shoe 
Hospital

GREITAS _ PATARNAVIMAS j
6926 Superior Ave.

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

Pennsylvania 2107. Įsteigta 1910.

E. A. DUNHAM
KIAUŠINIAI IR GERIAUSIOS 

RŪŠIES SVIESTAS. 
Wholesale ir Retail.
1276 Addison Rd.

By Junius
We have wanted for a long 

time to hear of some man who 
mortgaged his automobile to 
buy a house.

Note
you told me about has been 
padlocked. , 

----------o——

to Printer: That plac
Two Sundays 

a five-day week 
Henry’s goal, 
he thereby seek

With
As

Does
Two day’s death toll?

■: P

Randolph 6332. „
Cleveland Sheet Metal j 

Works
Išdirba Visokius Metalinius dalykus, i 

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

6935 Superior Ave.

Nedėlioj 
Lois Wilson. Warner Barter 

in THE GREAT GATSBY
Pirmadienį. Antradienį 
ta Garbo, Antonio Moreno 
in' THE TEMPTRESS

' Trečiadienį 
Jack Pickford. Beatrice Lillie 

EXIT SMILING

Maliavų, Siklo, Namų Padargų arba
Elekriškų reikmenų bei Phimbinimo’ 

reikale kreipkitės pas , |

LOUIS EISENBERG
Cinoriai GELEŽDAIKČIAI Furnasai I

1169 East 79th St..
Randolph 5977

Rand. 4108 Jack Haber, Mgr.

St. Clair Auto Wrecking
PERKAM, PARDUODAM 1R 
MAINOM AUTOMOBILIUS

Parduodam dalis visokių automobilių.

1377 East 55th Street

A sign recently noticed in a 
large department 
reads, “Ladies 
Clothing”. Well, 
time.

store window 
Read-to-Wear 

it’s about

Love, says Heleri Grigas,' is 
like getting drunk, marriage is 
like the headache the next 
morning, and divorce is the 
aspirin tablet.

If you called the keeper 
a library a librarian, does 
necessarily follow that you 
would call the keeper of a bar
ber-shop a barbarian?

of 
it

įsteigta 1881

John Jacoby & Son
Dry Goods 

Vyriškos Drapanos 
7036-7038 Superior Ave.

I THE NEW METHOD 
LAUNDRY CO.

I 6710-12 LEXINGTON AVE.

Superior Hardware Co, I 
Geleždaikčiai, Cino Reilcinenįs, Pečiai I 

Maliavos, Stiklas, Etc.
6412 Superior Ave.

Taisome furnasus ir kitus dalykus. 
Sleitų ir Žvyro Stogai.

Randolph 965 Kampas Ė. 65th St. I

Patogi 
tik

kai Nauja Skalbimo 
Sistema”

Lietuviams skalbykla, 
patelefonuokit ir vežimas 

pribus,
Randolph 7761
Randolph 7762

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

Radio ir reikmenis—Vielų Suvedimas 
Elekriški Padargai 

7022 Superior Avę. 
Randolph 5992

Randolph 7185. Res. Eddy 9079

Addison Flower Shoppe
GĖLĖS VISOKIEMS

REIKALAMS
Patogi vieta Lietuviams.

The copy cat is believed to 
have 109 lives. 

¥

6506 St. Clair Ave.

(To Clerk:Modern Sheik
Gimme five of those Valentines 
—;“You’re the only girl I ever 
loved”.

Daffo: 
chestra is 
awful!

What’s that the or- 
playing? The air is Į

“Dirvos” Ofisas esti at- 
j daras vakarais iki 8 va]. 
! Atlikit savo reikalus per 

‘.Dirvą” vakarais.

Vilnius. ■ 
pranešama 
kurie del sn 
lanko kain 
Vilkų ypač 
Švenčionių 
pasikasą po 
galvijus. X 
Nuo jų labi 
kos kaimas 
nių kaimo 
vykę nuo 1 
bėti.

Ar jus manot būdavot 
ar taisytis namus?

Mes galim suteikt jums planus 
—suteikt patarimus 
sus 
ną 
ant

' tt.»
The

— Patarimas Dykai —
“Dirvos” Skaitytojams.

Už PATARNAVIMĄ MOKATE. 
HENRY J. MENDELSOHN 

(Advokatas iš Kauno)

F. Lewandowski
FLORIST

Skintos Gėles ir Induose Augintos
Vestuvėms ir Laidotuvėms Vainikai 

Padaroma Specialiai
1203 East 79th Street

Florida 3992-J

Superior Battery Co.
Išdirbėjai

Storage Batarejų $5 ir 810 
1410 St. Clair Ave. 
1208 Superior Ave.

FEBRUARY is short; make 
it snappy!

Štai jūsų

They put Washington on 
dollar bill and Lincoln 

so Lincoln

the 
the

apie finan- 
ir duoti jums geriausią kai- 
ir duoti geriausias kainas 
Medžio, Stogo dengimo, ir 

čia pat jūsų kaimynystėje. 
Lake Erie Lumber &

Supply Co.
5459 Hamilton Ave.

Randolph 5080.

Malan Auto Service
Generalis Taisymas ir Apžiūrėjimas 
Išdegina Carbon, Sulieja Trūkimus 

ir sudeda breksus.
Automobilių elektrikieriai

7321 Superior Ave. . .
Tel. Penn. 572

Frontier Tire Shop
Pilniausias Sandėlis Tires ir 

reikmenų.
.Auto

Specialistai suliejime.

7208

HARRY

St. Clair Ave.
Penn. 0783
W. SMOLK, Prop.

PROGA
penny, 
church 
ton.

on 
attends 

oftener than Washing-

NASH
AUTOMOBILIAI

DRAUGJ

Marįampt 
landžių 11 
Naumiesčio 
kaimo vyri 
kių, Melš 
pakėlė truk 
damas mie;

Frank Ceme
BRANGMENŲ, RADIO IR 

MUZIKOS KRAUTUVĖ 
6031-33 St. Clair Ave.

Randolph 465 
930 East 79th Street 

Penn. 999

The East 79th St. Shoe 
Store

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

odos, Satino ir Suede. ■

Hats FAVORITE Caps
DIRBTUVĖ

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

Vienos savaitės laikui 
25 centu vertės 

NEBALTINTAS MUSLINAS 
specialiai po 

18c 
VARDAS

Geo. L. Schlather 
6407 Superior 

6616 Wade Park

I’m not much of a painter 
but I’ve. made a few house to 
house canvasses.

su 7 Bearing Motoru

PARSIDUODA ČIA PAT JŪSŲ 
KAIMYNYSTĖJE

Temykite
Visokios batarejos, Radio I 
reikmenys. Taisom ir per- V 

žiūrim DYKAI.
Kreipkitės reikale pas raus.
a^Freeman Battery Service

Randolph 1822

Hoedl’s Music House
IMPORTUOTOJAI PARDAVĖJAI

Naujausia Muzikos
Viskas Muzikos

Mokykla
Srityje.

GUTH’S SHOES
Avalai 

del visos 
šeimos 
visai 
pigiai 

Pirkit dabar
Wade Park, kampas E. 661h.

Old Crusteigh: How dare 
you, sir, kiss my daughter on 
the piazza last night?

‘ Young
that I’ve
I wonder

SUPERIOR prie E. 68TH

Eagle 
daugiai 
gu kiti

7305 Superior Ave.
7412 St. Clair Avenue

Nervy: Well, now 
seen her by daylight, 
myself. The Zucker Nash Motors Co

EAG
ebr

Yes, she’s a pill fiend! She 
took a typewriter tablet and 
then got a job as a stenogra
pher.

John A. Zucker, Mgr.
Rand. 1725 Rand. 2638

■ THE STONEMAN COMPANY ...
PLUMAVIMO REIKMENYS. GELEŽINIAI 

PADARGAI IR MALIAVOS.
(Visas maudynės kambario Įrengimas už $4'9.00.

: 7110 Superior Ave. Phone Randolph 1759

SPECIALIS 
IŠPARDDAVIMAS

$89-75
APEX

ANTRI MORTGEČIAI
MR. FELDMAN

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

PARDAVIMAI
NAUDOTUS KARUS PARDUODAMA ČIONAI

UŽ NIEKAD NEGIRDĖTAS KAINAS

' UNCLE WfGGHLY’S TRICKS

r* Some flannel
i for a sone VB1 
■throat bandape." 3*4!

_  0^1

More'fThat isTit 
ką If enough Į"

Electric

Washers
SWAN ELECTRIC WASHER 

CO.
7800 Superior Ave.

Atdara Utar., Ketv. ir Penkt. v.

The Buckhorn Coal Co.
ANGLIS DEL NAMŲ IR 

GARO GAMYKLŲ.
978 East 67th Street

Geros Rubies. Geras patarnavimas
Rand. 5495

PARSIUODA ANT HOUGH AVE.
Cash mėsinyčia ir grosernč. Ga

rantuoju $700 savaitinių ineigų; nė
ra kompeticijos. Telefonas Randolph 
2626. Daugiau smulkmenų norint, 
parduodant ar perkant biznius, ma- 
tvkib Zimerman, Notary Public, 622 
St. Clair avė. 4 iki 5 vak. (8)

Sutaupysit pinigus pirkdami čionai

h
Kandi
Muses
Kitus J

Rand. 1571

_ _ Lan3 sakes ’ I H's
H?roa± I Mr.iloiraffsl 

M fcsore?" J / , .

SQUIRE EDGEGATE
/7ri NOT GO/H TO 
Fool, with these 
TEETH Ąny longer 

1'L.L TU5T GO UP , 
AND HĄVE DOC TZooHE

lnter-nat’1 Cartoon Co., N. Y.

j'SPECIALIAI SPECIALIAI
9 pėdų per 12 congoleum patiesalai 

reguliariai 816.50 iki $22 vertės
per šią savaitę po $11.99.

National House Furn.
Supply Co.

5810-5812 Superior Ave.
Randolph 7271

Lengvi išmokėjimai jei norima.

Randolph 0758
P. J. Pickett

PLUMERIS, GAZO SUVEDĖJAS 
SUWERIV BUDAVOTOJAS.

Apskaitliavimai suteikama 
ant pareikalavimo.

. 7407 Superior Ave.

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

barius, parsiduoda pigiai, kaina tik 
$8,650. Į Randasi ,1061.7 Olivett avė., 
netoli E. 105th jr Superior karų. 
Gera proga Lietuviui.

THE J. V. MITCHELL 
PROPERTIES CO.

2114 Guarantee Title Bldg.
Telefonas Main 5973.

dabar pora;

Estella

Telefonas

Beauty Shoppe
1218 East 79th St.
Plaukų Kirpimo ir 
Marceliavimo Parlor 
Kerpa m, Plaunam Ir

Aptaisom veidą 
tam panašiai.

Pennsylvania 1250

P.

KISH’S GARAGE
6910 Wade Park Ave.

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

W. Kish, 8 metai prie Studebaker 
taisymų.

Fee
The Cha

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)

Gordon Park Hardware!
Geleždaikčiai ir Maliavos
Visokios Sieninės Popieros

—DVI KRAUTUVES—
■7720 S. Clair Ave..

Phone Rand. 5440
7820 St. Clair Ave.

Phone Rand. 4931

HARDWARE KRAUTUVĖ
Geležinių daiktų krautuvė, au ci- 

| navimo įrengimu ir pečių bei reik
menų skyrium, taipgi 5 kambariai 

i su maudyne gyvenimui, garadžius, 
išsinuomuoja arba parsiduoda. Ran- 

! dasi ant E. 156 st. Glenville 3674W.

John

John

RŪKYKIT
M. Sulzmann’s

Cigarus
50c

; PAVIENIS NAMAS PARSIDUODA 
5 kambariai apačioj, 1 viršuje ir 

! atikas; su maudyne, slate stogas, 
elektros šviesa, didelis lotas, 36x165

I pėdų. Kreipkitės 6905 Zoeter avė., 
I Fairmount 4635-W. Raktas randa
si 6901 Zoeter, užpakalyje. (5)

Unijos flarbininkų— 
Rankų darbo.

Padaryti iš Porto Rico ir 
Havana tabakų.

M. Sulzmann Mfg.
6802 Superior Ave.

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškas Lietaus 

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

e Remembers Exactly When the Trouble Started—*

yvtORE- SUFFERiR
DO C- GET

and 's/ĄNK 
OzJT THESE. TU-fKS

I IH THE -PARQUET _

VOW J.ISTEN To WEdSOA 
&ę>UiRc.~ /yĄi/ez >vE 
C.AM SAVE- TUOSE TEETH 
tSC TREATING THEN\ 
— ey THE WAV-wHEH I 
DID THEY SEGiN

Trouble

LET ME
THmrf

—■ i

Skanus
,A. mas gi 
l^liuoja ■ 
Pjį mėgs
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Vaiku $2.50 čeverykai,
'$1.79

Rudi ir juodi, plačiais pirštais] 
del mažų ” ' ’“ '
Specialiai

Vaiku

I $1.39 Langiniu Setas,
$L12

Langinių setai balti ir
|21A yardo ilgio, gražių pavyzdžių, 
54 colių pločio. Basemente.

$2.00 Boudoir Lampos $1.49
Metalo koja su parčmento už

dangalu, specialiai Basemente nu
piginta iki $1.49.
$13.95 AUKŠTOS LEMPOS PO

$11.95.
ant grindų pastato- j Vaiku Marškiniai, Specialiai! 
lempos georgette su- ■ ’ • 1
specialiai, nupiginta Į

Metalinės 
mos aukštos 
ko viršum, 
Basemente.

gelsvi,

nu-

vaikų, tvirti nešiojimui.I 
Basemente.

SpecialiaiBliuskcs, 
59c.

Vienodos materijos 
ti, su kalnieriais ir 
mieros 4 iki 15 metų. 
Basemente po 59c.

ir bryžiuo- 
mankietais, 
89c rūšies

790
Antros'rūšies, 98c vertės, gra- 
is vienodos, ir bryžiuotos mate

rijos, su kalnieriais ir mankietais. 
Į Micros 12% , iki 14%. Specialiai! 
. Basemente.

§3.50-84 čeverykai, Oxfords
$2.98

Vyriški aukšti ir vasariniai če- 
yerykai, geltoni ir juodi, platus j Vaiku Overkotai, tiktai $3.19

■j ir siauri. Specialiai Basemente.

i Vaiku $3.98 
! LMBERJACKETAI $2.19
1 Vaikų šilti lumberjack švarkai, I 
I languotų moterį jų, visi gerai pa- 
| siūti, kelnės taipgi tvirtos ipate- 
Iripos, su dirbais ir kišeninis. Mic- 
įros 3 iki 8. Basemente.

Vaiku overkotai, 'nauji žiemos 
I mo'deliu, visose spalvose, mieros 
] 2 iki 7. $5.98 rūšies. Basemente.

| $3-$3.50 čeverykai, Oxfords 
$2.49

Vaikų čeverykai, aukšti ir va- 
: sariniai, juodi ir rudi, tvirto d’ar- 
1 bo. Specialiai Bašemente. L

Vertėjai mokanti jusi; kalbų noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

BY LOUIS ilCHAED

•OH yE.5~

mo
ger;

' vahLIS
TOO

1

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų;

• kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

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

dingų pasiskaitymų.
'“Trimitas” yra vienas turinin- 
giausių^ ir pigiausių Lietuvių 
laikraščių. Ėina kas savaitė 
knygos formato, 32—48 puslapių.

Amerikoj $3 met.
Adresas: 
26.

Prenumerata 
“TRIMITO” 
Laisvės Al.

Kaunas, 
Lithuania.

Mail 10t 
new Oh 
book she 
new reci| 

Willi
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irsCo 1.00
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LAUKIA INFLUENZOS

PANEVĖŽIO ŽINIOS

s, Specialiai

Specialiai

£
£’

ir bryžiuo- 
mankietais, 
89c rūšies
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$1.1
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etų.
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rkinėjimuose.
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All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

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

niais mėnesiais kalėjimo.
P. B
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reby seek 
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)fisas esti at- 
•ais iki 8 va]. 
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Žinot
uvoje, plačiame 
r ant vandenų; 
mi ir tolimi kai- 

gyvenimas ir 
naši —
PYK

rumpai, aiškiai 
itama kalba pa- 
ujausius išradi;

nuotikius tau- 
iriose epochose, 
:slų tiek iš Lie
ti tautų gyveni- 
psnių svarbiau- 
lusimais, daug 
ymesnių Lietu- 
rašytojų, indo- 

bių, juokų poil- 
aug daug nau- 
skaitymų. 
vienas turinin- 
lusių 

kas 
12—48 
erikoj 
esąs:

Lietuvių 
sakaite 

puslapių. 
$3 raet. 
Kaunas, 

Lithuania,

kitas šalis 'ir tiki kad neaplenks 
ir Lietuvos.

d. 
iš

vyrų ir 41 moteris).
1925 m., buvo šliubų 85, gimi

mų 177 (88 berniukai ir 99 
mergaitės), mirimų 68 (28 vy
rai ir 40 moterų).

Prie šv. Stanislovo parapijos 
priklauso miestą iki Nevėžio 
upės ir kaimo iki 700 gyvento
jų. Išviso prie šios parapijos 
priklauso apie 6,500 tikinčių
jų. “P.B.”

Trimitas — daili Įmyga įvairių patriotiškų, roman
tiškų ir juokų eilių. Parašė K. S. Karpavičius. 
fUslapių 144 .......................................................... ..

Tėvynės Įspūdžiai — Gražus eilių rinkinis. Parašė 
Svyrūnėlis. Su paveikslais atspausdintais gražia 
Žuliu spalva. 80 puslapių ...................................... -.

Ašaros ir Džiaugsmas — Rinkinis įvairių eilių tin
kami; visokiam reikalui ir šiaip skaitymui. Para
šė Jul. Baniulis. Pusi. 107 ...................

Tautos Vainikas — Puikiausia dainų-ėilių ir dekla
macijų knygelė. Telpa joje K. S. Karpavičiaus, 
A. Jasinskiutės. Vyturėlio ir kitų vyrų ir merginų 
eilės. Pusi. 172 ............................. ..........................

Tautos Vainikas — Knyga. Antra. Eilės įvairių au
torių, vyrų ir moterų. Visos tinka deklamavimui 
ir šiaip skaitymui. Pusi. 144...............................

Mohameto Kelionė į Dangų — aprašymas Hphamė- 
tanizmo ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919. 125 pūsi. ...................................

Užtekanti Saulė — Patriotizmo, meiles ir mokslo 
paveikslėliai. Daug ' žingeidžių ir pamokinančių 
dalykų. Parašė K. S. Karpavičius. Su paveiks
lais. Knygelė turi 94 pusi....................................... .

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant, 
žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir ver
tė A. A. Tulelis. 160 pusi...... 
Tvirtais audimo viršeliais

MOKSLAS — POEZIJA — BELETRISTIKA
Žmonijos Istorija — žingeidi populiariška istorija 

apibūdinanti žmogaus gyvenimą ant žemes nuo 
preistoriškų laikų iki dabar. Tai darbo žmogaus 
istorija, lengvai suprantama, su daugeliu ilius
tracijų. Paraše 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 
dievu. 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 pasalcų vjsų žvaigždžių grupių — gyvulių 
ir žmonių danguose, kokius sudaro žvaigždes. Pa
gal Olcott ir kitų, parašė K. S. Karpavičius. Pus
lapių 400, 1923 m........ ..
Audimo viršeliuose ..........................

Attilos Siaubimas Lietuvių Kraštais — Svarbus isto
riškas vaizdas senovės Hunų siaubimo po Europą 
ir Azija bei Lietuvių kraštuose. Su paveikslais.
Parašė J. O. Sirvydas. Pusi. 208 ............31.00
Drūtuose audeklo apdaruose $1.50

Septyni Senojo Pasaulio Stebuklai—šaltinis senovės 
amžių didžių kultūros darbų ir žmonių gabumų. 
Su Įoveikslais. Knyga atvaizdina praeities amžių 
istoriją. Vertė K. S. Karpavičius. 200 pusi. ....$1.00 
Ta pati audimo viršeliais 1................... $1.75

Candidas — Apysakos-istorijos paveikslas apie Kan- 
didą, jauną bastuną-klajotoją po pasaulį gyveninio 
aplinkybių verčiamą, kuris tikėjo kad visame vis 
tik geras yra, o sutiko tik blogą. Jo karionės, mei
lė, kelionės po Ameriką ir kitur, kunigų persekio
jimai, jėzuitų gaudymai, aukso šalies atradimas, 

. ir daug ko kito žingeidaus. Parašė garsus filo
sofas Voltaire, vertė Karolis Vairas. 170 puslapių. 
Kaina 50c. Audimo viršeliais ............................

Pasaulio Minčių šaltinis: Knygos — V. J. Budriko 
žingeidus piešinis apie tai kas užsiveria knygose, 
k>į žmonija nuo seniausių amžių galėjo užlaikyti 
gyvu ir nemirštančiu. Pusi. 55.............................

Lietuvių Prabočiai Lydai — Istoriškas aprašymas 
-senovės Lydų tautos kuri, kaip matoma, yra bu
kus Lietuvių prabotė. Parašė J. O. Sirvydas. Vi
so puslapių yra 35.......................................................... 10

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

Tcisvbės Pasakos — Rinkinis įvairi!} gražių apsaki- 
mėlių pritaikintų prie žmonių apsiejimų ir budo. 
Sutaisė M. šalčius. Pusi. 67 .................

Laimes Bejieškant — Rinkinis vaizdelių iš žmonių 
gyvenimo. Parašė Pr. Bajoras (su autoriaus pa
veikslu). 107 pusi.........................i.

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

Vienuolyno Slaptybės. Indomus ir svarbus aprašymas 
'iš vienuolių gyvenimo klioštoriuje. Su paveiks
lais. Parašė Marė Monk. I.ietuviškai 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

PAVOGĖ ARKLIUS 
Mariampolė. — Sausio 10 

naktį nežinomi arkliavagiai 
nerakinto tvarko Kukinės kai
mo, Šunskų vai., gyventojo Bal
traus Juozaičio pavogė porų er
žilų, pasikinkė juos į dvejas ro
ges ir dingo. “L.”

į mane papjaus!”' Kiti stovėda-
‘Jis 

tau nieko nedarys, gryžk.”
Tuo tarpu J. Skėraitis puolė 

iš kitos pusės plento iš jau su
stojusiam V. Unguraičiui smei
gė peiliu į kaklą ir jis tuoj mi
rė;

Netrukus vėl susiėjo visa 
kompanija. Ir kai prie jų at
ėjo Skėraitis, tuoj krito negy
vas ir J. Vaičaitis, kuriam vie
nu smūgiu pataikyta į širdį.

Likę palaidūnai J. Skėraitis, 
Stanaitis, A. Matijošaitis ir 
Barkauskas, leidęsi bėgti, 
Meištų žmonės juos matė ir
■žino. Nekuriems šuktelėjus kad 
jie bus įskųsti policijai, tada jie 
patįs’ nuėjo į policiją.;'

Dabar buvo jų teismas ir J. 
Skėraitis prisipažinę nužudęs 
pirmą vaildną. Stanaičiui kri
to kaltinimas del antro, nes tuo 
metu jis taip pat turėjo peilį, 
kurį nusigandęs buvo metęs į 
grėbę. Liudininkais buvo jų 
draugai.

Antrojo nužudymo kaltinin
ko 'teismas aiškiai nenustatė, 
nes ir liudininkai aiškiai nieko I 
nepasakė. Spėjama kad ir an-
tro nužudymo ^kaltininkas yra I l'-tv. 
buvęs J. Skėraitis. Jis klausia-1 
mas. atsakė kad tuo metu bu-1 
vęs įsigėręs ir pats nepamenąs 
kaip ten buvo.

Mariampolės apigardos, te,is-1 
mo selsija Naumiestyje išnag
rinėjus šią bylą paskyrė J. Skė- 
raičiui 10 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, Stanaičiui pusantrų 
metų, ir po daugiau tūkstantį 

^litų- nuostolių. >i riL.r

VILKAI
Vilnius. — Iš įvairių vietų |™ jo draugai vėl sušuko 

pranešama apie vilkų gaujas, 
kurie del smarkių šalčių būriais 
lanko kaimus ir viensėdijas. 
Vilkų ypač daug pastebėta jų 
Švenčionių apskrityje, kur jie 
pasikasą po tvarkais ir naikiną 
galvijus. Vilkai puola ir dieną. 
Nuo’jų labai nukentėjo Ostruv- 
kbs kaimas, o vienam Ostaži- 
nių kaimo gyventojui vos pa
vykę nuo vilkų gaujos išsigel
bėti. “L.”

DRAUGAI ŽMOGŽUDŽIAI
Mariampolė. — Pernai Ba

landžio 11 pavakare eidami iš 
Naumiesčio šeši gerai įkaušę 
kaimo vyrukai netoli nuo ša
kių, Mėištubse, su'sikivirčiję 
pakėlė trukštų. Vienas jų bėg
damas miesto link šaukė: “Jis

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK

Didis Pasisekimas

Feena-mint
The Chewing LAXATIVE

Skanus mėtų kromto- 
mąs gumas kuris regu- ,

; oliuoja vidurius. Vaikai 
O jį mėgsta.

15c ir 25c

25*
—yra tai 

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

0h 
Henry!

America’s 
Finest 

fe. Candy!

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

Williamson Candy Co. 
Chicago, 111.

Pr.
bet

• PATS PAKLIUVO
Kaunas. — Sausio 10 d. į po

licijos III nuovadų atvyko koks 
tai asmuo ir ėmė teirautis apie 
kokį ten Bogužj, ar jis jieško- 
mas policijos, kuo kaltinamas, 
ir tt.

Tas policijai pasirodė įtarti
nu ir ji paprašė jo dokumentų. 
Jis nenorėjo pasisakyti kad jis 
toks yra, bet prispirtas ir pa
matęs jog išeities nėra patiekė 
policijai savo pasų, iš kurio pa
sirodė 
komas

Jis

kad jis yra pats tas jieš- 
plėšikas, Justas Bogužis. 
dalyvavo keliuose plėši- 
Gruodžio mėnesį. Pas-muose 

kutiniu laiku jis užsilaikė Sur- 
gėnų kaime, Lapių vai., Kauno
apsk. “L.”

Šeduvoj, Panevėžio aps., 30 
d. Gruodžio sulaikyta pabėgęs 
iš Šiaulių kalėjimo žmogžudis- 
p’.ėšikas Juozas Balsys, už ku
rio suėmimą buvo skirta 500 

Prie kratėte pas jį rasta
ro\ olveris, 26 šoviniai, specia
liai pasiutas maišiukas šovi
niams.

Gruodžio pabaigoj Merkinėje 
sulaikyta kitas plėšikas, Vladas 
Rutkauskas, irgi pabėgęs iš 
Šiaulių kalėjimo. Abu jie vėl 

ąžinti kalėjimai!, 
įžinti kalėjimai!.

Lietuva susirupinus influen
za, kuri prasidėjus Gruodžio 
mėnesį vakarų Europoj. Ji jau 
skaudžiai palietė Francuzijų, 
šveciarijų, Italijų, Ispanija bei

STATYS-'-PANE VĖŽYJE - 
KATEDRĄ 

Panevėžio katedrai 
jau ruošiama medega. 
tės plytnyčios parvežta 
tai tūkstančių plytų,
miškuose užpirkti medžiai taip
gi šią žiemą gabenami į Pane
vėžį. “P. B.”

statyti 
Iš Upy- 
du šim- 
Upytės

Klaipėdos Seimelis Pa
leistas

Berlinas. — Patirta kad Lie
tuvos valdžia stiprina savo mi- 
litares jiegos Klaipėdos srityje 
pasekmėj gandų jog Vokiečiai 
Klaipėdoj rengia sukilimų prieš 
Lietuvos valdžią.

(šita Berlino žinia turi ben
dro su apačioj paduotu praneši
mu iš Pasiuntinybės 
tone apie Klaipėdos 
paleidimų.—Red.)

¥ ¥

Washing-
Seimelio

Kaunas (Elta). — 
Gubernatorius, susitaręs su Di
rektorija, paleido Klaipėdos sei
melį.

Seimelio paleidimo priežastį 
sudarė visiškas Seimelio neno
ras bendradarbiauti su Direk
torija, ryškiai pasireiškęs dek
laracijai išklausyti sušaukto 
posėdžio boikotavime, nesusi- 
renkant kvorumui reikalingo 
atstovų skaičiaus.

Esamomis žiniomis,, daugelis 
Seimelio atstovų nuvyko priva
čiam pasitarimui į Pagėgius.

Toksai Seimelio narių elgę
sis, taip pat nuolatinė krizių 
politika rodė kad Seimelis pla
ningai trukdė normalį krašto 
tvarkymųsi.

Pačiame Klaipėdos krašte pa
sireiškė žymus nepasitenkini
mas Seimeliu, riektu daugelio 
dabar rinkimų taisės neturin
čių Vokietijos pilietybę opta- 
vusių.

Nauji rinkimai į Seimelį pa
skirti Kovo 4 d. ■

Kunigėlis atvažiavęs Į Ute- 
miestą Į turgų sumainė sa-

Algis ir Giedrutė — tragedija iš Lietuvos krikštiji
mo laikų, 1200— m., penkių aktų. Graži, ilius
truota ir spalvuota. Lošimui reikia 9 vyrų ir 4 
moterų. Parašė K. S. Karpavičius. 12x140 pusi. .’

Juozapas ir Zelbofa (aktas. I) ir Paraono Sapnas 
(aktas II) — bibliška. meilės drama, ne religiškai 
ir ne prįeš-religiška), iš laikų Juozapo patekimo į 
Egiptu. Parašė K. S. Karpavičius. 117 pusi., su 
3 paveikslais. Lošia 3 moterįs ir 10 vyrų......... .i

Samsonas ir Delila — dviejų aktų bibliška meilės 
tragedija. Nėra tai religiškas- ar prieš-religiškas 
veikalas., Parašė K. S. Karpavičius. Lošime rei
kia 9 vyrų ir 5 moterų. 110 pusi..............1

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

Veidmainystė ir Meilė — garsi klasiška Schillero 
tragedija. Liubsai vertė P. Norkus. 182 pūsi. . .1

Rytu Pilis — drama 5 aktuose, 14' atidengimų. Pa
rašė Henry Wood. Vertę B. Skripkauskaitė. 67 
puslapiai. :.......................................................... !

Du Bailiu — Lietuviška komedija vieno akto. Vertė
Šeinis. 36 pus!............................................................  .1

Kada Mes iš Numirusių Prisikelsime. — Garsaus 
Norvegų rašytojo Ibseno drama apie tai kad nie

kas praėjės negryžta. Trijų aktų. Vertė A. A.
Tujys. 111 pusi...........................  .1

Grafas Kaimiečio Bernu — 6 aktų komedija, su, dai
nomis ir šokiais. Vertė Z. Bągdžiuniutė. 50 p... J

Tremtinis — Žingeidi Augusto Strinbergo drama iš 
pradžios .krikščionybės, ir pagonybės kovos su ja. 
Vieno akto. Verte A. A. Tulys. 47 pusi................ i

Užkeikta Mergele — Sceniška pasaka, keturių aktų.
Lengva lošti’. Parengė V. J. Pietaris. 35 pusi; J

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'JAI yra piuku jeigu gali taip 

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales.—* tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

Panevėžio šv. Stanislovo baž
nyčioj 1926 m. buvo šliubų 103, 
gimimų 161 (73 berniukai ir 
88 mergaitės), mirimų 101 (60

PATEKO Už, .SVETIMĄ 
KUMELĘ

Panevėžis. — Apigardos tei
smas Utenos mieste nagrinėjo 
šitokių bylų.

1924 m. Liepos 10 Napoleo-

nos
vo arklį į baltų kumelį su- ne
pažįstamu jam žmogum. Su
mainytų kumelę pririšo prie sa
vo vežimo, o patsai su maini- 
ninku nuėjo į traktierių įsigeri.

Valandėlei praslinkus, gry- 
žęs prie savo vežimo, kumelės 
nerado.

Netrukus nukentėjusis paste
bėjo turguje nepažįstamų žmo
gų pardavinėjantį jo kumelę. 
Nepažįstamas sulaikytas, pasi
vadino Kaziu Sližiu. Jis buvo 
perduotas policijai, o kumelę

atsiėmė jos savininkas, N. Ku
nigėlis. ' — -.. e

Nors Sližys kaltės neprisi
ėmė, aiškinosi jog tų dienų bu
vo labai girtas ir nieko nepa- 
menus, vienok teismas pripaži
no ji kaltu ir nubaudė aštuo-

PALENGVINK 
SKAUSMĄ

Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Bengue. Ji 
prarieda varyt skausmų kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

edntiseptic 
Prevent 

Sc Relieve 
Hoarseness 
Sore Throat 

Coughs

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 barks. Over 52 
million bottles already sold.

Many thousands of happy healthy 
folks owe their present sparkling health 
to Tanlac. Some of these are yourown 
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.

Yourdruggist has Tanlac. Get a trial 
'bottle today, and start on the road back 
io vigorous, sturdy health.

TANLAC
FOR YO UR HEALTH

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

Mrs. Winslow's 
SyrupDoviernastįs

(ANALGESIQUE )

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

Write for Free “Eye Care" 
or “Eye Beauty" Book

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

čMade by
Lnnbert Phannacnl Co., Saint Louis, U. S. A»

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

PAIN-EXPELLERIS 
yra

Geriausiu vaistu nuo papra
stu peršalimų, reumatisKų 
skausmti ir palengvinimas 
skaudamiems ir genantiems 
muskulams.

Tikrasis pažymėtas Inkaro 
vaisbaženkuu.

35c.—-vaistinėse—-70c»
F. AD. RICHTER & C& 

. Berry & Šo. 5th Sts.
Brooklyn. N. Y«

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” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų."DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS I 3
Eikite paa tikrą Specialistą, e na 2 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tito- 3 
ras Specialistas arba profesorius na- 2 
siklaušinės kokia liga sergi ir- kur J 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugyba dakta- 2 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jis g 
neturėjo užtektinai susipažinimo ir pa- J 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. 5 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi'-K- 2 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 3 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 5 
dengs man tikrą jusi} ligos prieiretį 3 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 5 
tuoj sugryž' senoji jūsų sveikata iš 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnojusius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijime į 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, ihi- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mąne, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- ? 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinių 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. 
Ofise valandos: Nuo 10 ryte® iki 4 — nuo 6 &ii S vu^ie. 

Nedildieniais nuo 10 Dd L '
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
| Sausio 24 d. laike tardymo.

Jeigu Mažeika nežinojo kad 
I Karpavičienę nėra narė tai ko 
I ils, ’galvą atsukęs žiurėjo” į ją 
1 špiegaudamas ar nebalsuoja?

Išeina tada kad Mažeikai ne

SPORTAS
Sharkey su Mikę McTigue
Kovo 3'd. Madison’ Square 

gardene New Yorke kumščiuo-

Akrono Nauj ienos
_______ "I

6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476 tik galva tame susirinkime bu
vo apsukta, bet ir jo smėgenįs 
apvirtę ir jis neatsako už tai ką 
kada rašo ar kalba. Narys.

sis Lietuvis Jack Sharkey su 
Airiu, McTigue.

MOTINA IR DUKTĖ NUŽU
DĖ KIRVIU TĖVĄ

Euclid Village policija su
omė motiną, ir jos 13 metu 
dukterį, kurios trečiadienio ry- 
te', apie 1 vai., kirviais užpuolė 
ant miegančio tėvo užmušė jį. j 
Jie gyveno 21806 Morris avė. 
Anton Liszka, nužudytas vyras, | 
yra 38 metu, moteris turi 361 
metus amžiaus.
> Mergaitė pasakoja kad jodvi Į

LIETUVĖS DALYVAUS ■ 
SEIME

Lietuviu Moterų klubas gavo I 
užkvietimą nuo Clevelando Mo
terų Balsuotojų Lygos dalyvau
ti jų seime Vasario 4 d. Aller- 
son viešbutyj. Klubas užkvie
timą priėmė.

Sesijos prasidės nuo 10 ryte, j 
12:30 bus iškilmingi pietus.

Bus pažymių kalbėtojų mote-| 
rų dalyvaujančių politikoje, iri

Rast. J. Laurinaitienė
'Ižd. O. Pečkaitienė.'
Korespondentės, O Karpavi- 

čierfė ir J. Laurinaitienė. Vei
kianti komišija: O. Karpavičie- 
nė, Stasė Greičienė, J.. Lauri
naitienė ir Ona G. Mihelich.

Koresp. Pagelbininkė.

Juozas Luiza ir jo orkestras 
Vasario 10 d. gros- per radio iš 
WHK stoties nuo 10 iki 11 vai.

turėjo jį nužudyt bijodamos Prof. A. R. Hatton. I vakare. Jie gros Lietuviškus
kad jis jų neužmuštų. | Lietuvės turės progą susįpa-1 ir Angliškus šmotus. Bus dai-

. Po žudystes trečiadienio ryto žinti su Amerikoniu veikimu1 nu ir kitokių pamarginimų.
motina su dviem mergaitėm nu
ėjo į policijos stotį ir pasakė.ką 
padarė. Taipgi apsakė policijai 
kad vyras nuolat gėrė ir terori
zavo visą šeimyną. Jie turėjo 
viso tris mergaites.

Mergaitės paimtos į mergai
čių namus, o motina areštuota.

AR TEISYBĖ?
Clevelande plačiai eina kal

bos tarp žmonių kad Mažeika 
dirbąs kaipo Maskvos agentas 
už sovietų pinigus, nes, sako, ar 
jis, išsilaikytų iš dešimtukų ką 
urenga nuo apdraudos? Prie 
apdraudos kompanijos 'kaipo 
agentas laikąsi del žmonių akių 
ir tuo budu turi progos valkio
tis po stubas ir kalbint-bobas 
užsirašyt komunistiškus laikra
ščius. Mažeika ape insurance 
visai nesirūpinąs, tik užrašinė
ja “Vilnį”, “Laisvę” ir “Daily 
Worker”.

Jeigu valdžia tą patirtų tai 
Mąžeikutis tuoj atsidurtų savo 
garbinamame rojuje. Arba ir 

ėiodraųtios kompanija jį išmes
tų jcftfk sužinotų.

Jeigu Mažeika Skaitosi darbi- 
mriku tai ko neina į dirbtuvę 
uždarbiaut, bet vilioja iš darbo 
žmonių pinigus už “darbinin
kiškus” laikraščius, kurie yra 
pragaištingi komunistiški lapai.

Kiti sako kad gerai jei jis ir 
nedirba, fabrike, nes ten prie 
tamsių darbininkų daugiau pa- 
fdarytų blėdies, 
i Mažeika iš Yougstowno sako 

? buvo is v ąry tas. J į nore j o (g, a- 
•bent Į sovietų rojų, bet rankas 
bučiuodamas policijai atsimel- 
dęs ir išsižadėjęs komunizmo.

Mažeika .slampinėja ir po biz
nierius 'Lietuvius kalbindamas 
is'rašyt į jo partiją, nes ži-fto 
kad iš jų daugiau galės išviliot 
pinigų komunistų paramai.

Eks-Komas.

per šį seimą. Gal paims jos 
, iš jų gražius pavyzdžius ir su 
j sipratimą.

Visos klubo narės susirinks 
I prie Lietuvių svetainės ir “in 
j corpore” važiuos Į Seimą. Da
lyvaus sekančios’: S. Greičienė, 
Muraškienė, Ona Mihelich, M. 
Muliolięnė, J. Laurinaitienė, O. 
Pečkaitienė, O. Karpąvičien?, 
O. Martišauskienė, Kuzmaus- 
kienė, M. čižauskienė, Pukelie- 
nė, M. Jankauskienė, Juknevi- 
čienė, Martišienė, Vilimaitienė, 

| Morkevičienė, Savickienė, Kan- 
I čienė, Slažienė ir Juškienė.

L- M. Klubo mėnesinis susi- 
[ rinkimas bus Vasario 7 d., pir- 
įmadienio vakare, 7:30 vai., pas 
I O. G. Mihelich, 1200 Addison 
l rd. Mokytoja Mary I, Megaw 
ves pamokas po susirinkimo.

Lietuvių Moterų Klubo val
dyba 1927 metams:

Pirm. Ona G. Mihelich, 
Pagelb. Marė Muliolięnė,

Tai bus pięmas Lietuvių or
kestro grojimas per radio Cle
velande, taigi kurie turit-radio 
pasistengkit pasiklausyti.

MAŽEIKA APSIMELAVO
“Vilnyje’.’ į Mažeikienės vyras 

I bando užsigint ką jis sakė SLA. 
114-tos kuopos susirinkime Sau- 
j šio 24 d. laike Centro tardyto- 

I jo klausinė jimu.
| Susirinkime Mažeika rėkė vi- 
I sa gerkle kad jis Gegužes 5 d., 
i visą vakarą atsukęs galvą už
pakalin žiurėjo į Karpavičienę,

I patirti ar ji nebalsuoja už Žiūrį 
| i seimą. Ir pripažino kad jis 
i pats matė savo akim jog Kar- 
' pavičienė, ne narė, balsavo.

Bet to ką matė pats savo aki- 
I mis' Gegužės 5 d. į skundą Cen- 

’ trui neįdėjo. Dabar gi “Vilny
je” užsigina kad jis nematė 
Karpavičienę balsuojant, liet 
nežinojo kad ji nebuvo narė, o 
.jam tik-Martinaitis pasakęs tą

RAUDONUKŲ PRAKALBOS
Bolševikėliai naudojasi žmo

nių sujudimu del Lietuvos per
versmų todėl, rengia prakalbas 
leisdami vis naujus kalbėtojus. 
Sausio 31 d.:jie surengė pra
kalbas tūlam žaldokui. Bet šį 
syki publikos atėjo mažai, o 
jei dar rengs tai jau niekas neis 
nes publika patyrė ko bolševi
kėliai jieško — dolarių.

žaldokas ir kiti rėkavo, ter
liojos! apsiseilęj.ę ant Lietuvos 
ir ‘‘Dirvos”, bet klausytojai ne
kreipė domės; lik'keli, bolševi
kėliai kartkartėmis plojo. S.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas laikys susirinkimą Va
sario 9 d., 7:30 vai. vakare sa
vo kambariuose. Visi nariai 
prašomi pribūti. M. šalčius.

Penktadienio -vakare, Moose 
auditorijoj, 1000 Walnut avė., 
bus rodoma Passaic streiko ju
dami paveikslai.

Jaunime vakaras. Sausio 29 
d. Lietuvių salėj buvo suruoš
ta SLA. 14 kuopos jaunimo va- 

“karas. Viskas išėjo gražiai, bu
vo šokiai, vakarienė. Publikos 
buvo apie porai šimtų.

Jaunuoliai nori sutverti savo 
paskirą kuopą, šį vakarą pri
sirašė apie 10 naujų.. Viso jų 
skyrius turi į 30 narių.

Sharkey Ketina Suplieki Visus 
“Polakus”

Anglų laikraščiuose Lietuvis 
kumštininkas Jack Sharkey pa
reiškė: “Aš sumušiu visus Po
lakus kurie vaikosi paslepi čam- 
pioną Timney. žodį ‘Polak’< 
aš priskiriu visiems. Pirmiau
sia aš noriu pasirašyti kontrak
tą kumščiuotis su laimėtoju 
Delaney-Maloney kumštynių. 
Aš pergalėjau Maloney du sy
kiu pirmiau.”

Dar Vienas Sunkių Vogų 
Kilnotojas Atsišaukia

Sporto redaktorius gavo laiš
ką nuo Jorio Kodžip, iš Chica
gos, kuris yra čampionu viduti
nės vogos. Apie jį pranešime 
kitame numeryje daugiau.

Jis žada apsilankyt Clevelan
de su savo perstatymais.

Šimkus Brcoklyne
Juozas Šimkus turėjo risty- 

nes Brooklyn, N. Y., Vasario 
1 d. Jis ritosi su Harry Ste
vens.

Šimkus skaitosi Lietuvių pu
siau sunkios vogos čampionu ir 
nori išbandyt sunkiuosius risti- 
ku, Komarą ir Sarpalių.

Pereitą sykį Šimkus parito 
Lenką Merkurą į 9 minutas.

Mokytojos DirEa del 
“Sausųjų”

Clevelande pradeda susekti 
kad nekurtos mokytojos dirba 
del “sausųjų”, tai yra del pro- 
hibicionistų, priešingai moky
klų tvarkos, klausinėdamos vai
kų ar jų tėvai nedaro arba ne
geria svaiginančių gėrimų. Jos 
priverčia vaikus būti špiegais, 
įsako- jiems raportuot jeigu jų 
tėvai namuose daro svaigalus.

Dalykas išėjo aikštėn kada 
vienos šeimynos tris vaikai pa
sakė motinai kad jų mokytojos 
to klausinėja, ir motina apsi- 
skundė mokyklų valdybai. Tris 
mokytojos jau tardomos.

Vaikai praneša mokytojoms, 
jos savo draugams “sausie-

... ;..

" Namų Reikmenų Paroda Public Hali ' 
Nuolatinis Palinksminimas

Šeimininkės: Išpildykit šių, blankų ir gaukit l| 
jį' DYKAI 72 puslapių knygelę apie Namų Reikalus, jį

Vardas ........ . ............................ .........................
Adresas .T.................... .IĮ 
Groseris ..............:............... ................. . .............

Kejjiino Kcntestas Kasdien 
Vasario 4 iki 12, išskyrus Nedėldienius

j! 1 iki 11 vakare. Įžangą 25c. ||| GILLIS LUNCH |
6824 Superior Avenue gį

§ (Greta “Dirvos”, skersai gatvę nuo Lietuvių Svetaines) Įš 

į JAU ATIDARYTAS. j

2 Užkviečiame visus vietcs Lietuvius atsilanky- g
| ti kurie aplinkui gyvenant, ir iš tolesnių vie- i
i tų atvykę užsukit. Tai ogi ki tų miestų Lietu- g
= viai neužmirškit kada i Cleveland^ atvažiuo- |
= jat. Juozas G’His. \ §

Antru sykiu atlanko Clevelandą garsus Lietuviu
• MAGI KAS

PROF. J. CEKANAVIČIUS
Bus Sukatos-vakare

Vasario-Feb. 5,
LIETUVIŲ SVETAINĖJE !

6335 Superior aye. Pradžia 8 vai. vakare.-

siems ’, tie vėl kur reikia, iri 
daroma užpuolimai ir kratos 
namų kurių vaikai išduoda kas 
namie dą-rosi^

Tas be abejo yra ne tik Cle
velande bet ir per visą šalį, ries 
sausieji imasi visokių priemo
nių padaryti tai kas negalima: 
uždrausti varu žmogui naudoti, 

'svaiginančius gėrimus'.

Šis jo atsilankymas yra paskutinis,.nes jau iškeliauja 
i Europą ir daugiau Amerikoj nepasirodys.

Įvairiose

NEPRALEISKIT 
PROGOS IŠGIRST

Tarptautinio Biblijos 
Studentu Susiv-mo 

PRAKALBOS
IR TYRINĖJIMAI 

temose atsibuna kas
SEKMADIENIS

Wni. Abel salėj, 7017 Superior av.
Tvrinėjimai lyg:ai ant 2 p. p.
Prakalbos lygiai ant 3 p. p.

Kalbės J. Vanagas iš New Yorko 
Kviečiame visus.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

NAUJA “DIRVOS” VALDYBA 
Sausio 28 d. buvo “Dirvos” 

Bendrovės šėrininkų susirinki
mas. Tarp kitų reikalų išrink
ta nauji direktoriai, kurie yra: 
V. S. Jokubynas, A. Žukas, K. 
S. Karpavičius, O. Karpavičie- 
nė, A. Grigienė, ’ P. Vasiliaus
kas, A. šmigelskis, J. V. Mit
chell.

Pirmininku liko A. Žukas, 
vice-piripininku J. V. Mitchell, 
sekretorium P. Vasiliauskas, iž
dininku K. S. Karpavičius.

Nauja valdyba ruošia didelį 
programą 1927 metų veikimui.

VAIČKAUS DRAMOS TEAT
RO VAIDINIMAI

Šioj nedėlįoj,1 Vasario 6 d., 
įvyksta piripaą. vakaras paren 
gtaš Vaičkaus .Dramos Teatrui, 
kuriame bus suvaidinta veika
lai drairios artistų, p. Vaičkaus, 
p-l-3s Tendžiulytės ir kitų, prie 
to bus parodyta judamuose pa
veiksluose , “Lietuvių Dienos’ 
Philadelphijoj (vaizdai ir kiti 
dalykai.

Viskas tas bus. bažnytinė j sa
lėj ant E. 67 st. ir Superior av. 
Pradžia 7 yal. vakarei

Kitas toks vakaras bus Va 
sario 13 d., toj pat vietoj ir tuo 
pat laiku,’ tik bus naujas pro
gramas;

APLANKYKIT MAISTO PARODA
Clevealndo metine Maisto Parode 

ir Namų Reikmenų Ekspozicija, ku 
ri patapo vienu iš "didžiausij šalyje 
atsidaro Miesto Auditorijoj Penkta 
dieni, Vasario 4 d. 1 vai. po pietų 
ir bus 'atdara, išskyrus nedeldienį 
nuo 1 iki 11 valandos.

Visos vietcs kiek tik buvo galime 
eksponatams gauti jau užimtos abie
juose ankštuose. *

Miss May A. Neville, namų eko
nomijos ekspertas iš Chicagos, turės 
popietines ir vakarines klesas sekan
čiose temose: Penki lengviausia pa
ruošiami valgiai pilnam pavalgy
mui; salota,].; šaldyti ir karšti už
kandžiai; pajai. kSUqni {r 
čiai; Ką. duot nedėlioj ant pietų; Zu- 
pės, žuvis, mėsa. Gavėnios vaig a ,

Vincent H. Percy gros vargonais 
popiečiais ir vakarais.

Didžiausias nuotiRiš šeštadienį, 5. 
d. Vasario, bus viešai auditorijoj ant 
scenos apvesdinipias vienos parink
tos jaunųjų poros. Majoras D. J. 
Zinner atliks ceremonijas.

POŽĖLOS RISTYNĖS
Sausio 20 d. K. Požėla ritosi 

Appleton, Wiss., su J. Rubertu. 
Požėla savo priešą paguldė du 
kartu per 52 minutas.

Vasario 4 d. Požėla ritasi 
Detroite, Tose ristynėsę daly
vaus ir Chris Jordan.

SARPALIUS NESVEIKUOJA
Karolis Sarpalius nesijaučia 

gerai ir pereitą savaitę nesiri- 
to nei Worcesteryj nei Bosto
ne.

Worcesteryj ritosi Juška su 
Net McGuire ir Juška laimėjo 
abu kartu.

Juška ėmėsi su Malcevičium 
New Yorke, Malcevičius laimė
jo į 10 minutų ir 13 sekundų.

VIETINIAMS-
“Dirvos” krautuve atdara I 
vakarais iki 8 vai. Ture- j 
dariii kokius reikalus sten- | 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai.._____________ J
PATARIU APLANKYTI

Big 4 Garage, nes ten patar
nauja geriausia, taiso Automo
bilius ir baterijas, generatorius, 
ir motorus, radiatorius, taipgi 
suvirina špižą geležį ir misin- 
gį ir atlieka visokį darbą, ša
pą puikiai įrengta ir didelė, iš 
akmens, geležies ir stiklo. Ma
lonėkit Lietuviai aplankyt savo 
gerą tautietį. (7)

Savininkas MIKE JOCIS
154 Wooster Ave. Akron, O.

GA VO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per “Dirvos” Agen
tūrą šios ypatos:

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. 

I ir rodys savo įvairius stebuklus 
I Lietuvių .salėj.

Magikas Cekanavičius šiuo 
I atsilankymu parodys daugiau ir 
naujų magiškų dalykų, kurie 
bus žingeidu kiekvienam pama
tyti.

Prof. Cekanavičius mokinosi 
magijos paslapčių prie pažy
miausių Vokietijos ir Indijos 
magikų ir stovi pirmoj vietoj 
kaipo magikas Lietuvių tarpe.
t Kurie. žipgeidaujate ruoški

tės jį pamatyti, nes turėsit ne
mažai pasitenkinimo.

K. E. YOCHUS

EI! Atkreipk.it atidą čionai ir 
pažiūrėkit kaip viskas atpigo! 
Jau po Kalėdų tai viskas pigiau 
pas kriaučių: valymas, prosy- 
mas ir pataisymas visokių dra
panų, ar tai moteriškų ar vy
riškų. Viską padąrom daug pi
giau, nes po Kalėdų kriaučiui 
nėra kas veikti tai džiaugsimės 
tik darbo gavę kad nereiktų dy
kiems šapoj sėdėt. Atsilankykit 
pas

K. -E. YOCHUS

įžanga 50c., 75c. ir $1. Vaikams 25c.
1310 Russell Rd. Cleveland 
Superior, kampas E. 69th St. 

Telefonas Florida 336.7 RX.

Jonas Mažanskas . ... Lt. 100 
Darata Matulienė .........150 
Elz. Ambraziunienė ...........100
Adele šlekienė • 100
Marė Sereikaitė ........... 200 
Kristina Slančauskaitė ... 105 
Dom. Tatnulionis ................ 100
Uršule Lesaitienė ........ ,. . .250
Juozas Andriuškevičius ... 100 
Tadeušas Grigutis ................ 50
Ona Žemaičiutė ..........200
Janas Petrauskas .... 
Kazys Stasiulevičius. . 
Anelė švamberis ....

' Kreipkitės vėl:

....200

.... 700

....200

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

Telefonas Main 6111

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

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

I Teisėjas Išpliekė Vyrą už Muši
mą Pricips

Kriminalio teismo teisėjas 
Zesigner pasiguldęs ant kėlių 
Vasario 1 d. gumine paipa ge
rai išpliekė sėdynę tūlam John 
Čaves, už girtavimą ir mušimą 
savo pačios pasigėrus.

1 Teisėjas plakimą atliko kalė
jimo -kameroj, kitiems kali
niams matant. Sako, jau vis
ką darė su tuo girtuokliu ką 
tik išgalvojo, nes jau ne pirmas 
sykis jis už pačios mušimą ten 
pakliūva, bet niekas negelbėjo. 
Buvo net nubaustas kalėti, bet 
Gavės parėjęs darė savo.

“Kada jis stovėjo prieš ma
ne šiandien,” sako teisėjas, ‘‘aš 
patėmijau kad jis visai nesi
gaili už savo apsiėjimus, todėl 
apsisprendžiau drūčiai jam iš- 

‘ pliekti kailį, nes tas pataisyda
vo seniau išdykusius vaikus.

“Inejus į jo kamerą ir pasa
kius kad išplieksiu jam kailį. 
Caves tik šypsojosi. Tada pa
ėmęs minkštą paipą pasiguldęs 
ant kelio ėmiau pliekti. Jis rė
kė kaip vaikas, verkė ir prizą-' 
dėjo daugiau taip nedaryt. Pa
liepiau jį paleist ir apsakiau 
kad nenoriu jo daugiau savo 
teisme matyt.”

Gavęs yra 41 m. amžiaus', 
mūrininkas, ir gyvena 1125 4th 
avė.

Akrcnas Gaus Operą
Visas Akronas, turtuoliai ir

organizacijos, subruzdo sukelti j 
gai-antaciją reikalingu, užtikri-1 

nimui .lėšų atsilankai,& operos, I 
ir Kovb/*22 d. čia apsilankys i 
Chicago Civic Opera Co. Per-1 
statymai „bus Keith-Albee te-1 
atre. .(,Tjįį^)us pirmas didelės I 
opęr?>S,Jmtiląnkymas Akrone. I

Jieško Padegėjų
Šerifai pradėjo medžioklę pa- ■ 

degėjo žaismių vietų Riverview? 
Parke, kas padarė nuostolių už |' 
§35,000, Tos vietos savininkas L 
sako kad gaisras .buvo kenoE 
nors tyčia paruoštas.

Ten keli budinkai -jau buvo; 
sudeginta Sarusio 18 d., nežinia į 
kerio pasidarbavimų.-

Akron, O. — Akrono gumi) g 
išdirbėjai per 1926 metus tu-g 
rėjo gryno pelno virš $5,000,-■ 
606. Viena tik Goodrich kom-. 
panija padarė apivartos ūž i 
$148,000,000, arba $12,000,009'1 
daugiau negu 1925

NEBŪK 
f 

Stebuklinogs Gyduoles, kurios panai- | 
kiną žilimą plaukų, slinkimą ir plei* į 
s kanas. Šias gyduoles privalėtą tu- K 
rėt kiekvienas kuris žyla, slenka ar- 
ba pleiskanuoja plaukai. Nėra nieko ■ 
už jas geresnio iki šiolei išrasta. At- fc 
sišaukit tuojau. Kaina $3.00.

JOHN SKINDERJS 
534 North 7th St. Clinton, Ind. |

Parodymas uNe!”

Šiame banke randasi vienas padėlis, 
kurio savininkas per apie 20 metų 
kas savaitė dėjo po $1.00, paprastai 
pijsiųsdamas laišku', nes jo darbas 
vertė jį keliauti po visas puses," Šį
met to- žmogaus sūnūs, dabar jau 
pilno amžiaus ir dirbantis, pradėjo 
savo “dolarį į savaitę” dėjimą.
Reikia ilgai gyventi jei nori priglob
ti ant tokios vienos sąskaitos; bet 
jei mes neklystam, tokis disciplina- 
ris taupymas tokiose sąskaitose iš-z 
sivystęs yra ir kitose tų žmonių 
taupymo linijose. Neima daug lai
ko ir vargo pradėti taupymo sąskai
tą — tai tik momentaris ■ impulsas 
ii- vienas dolaris ‘ir bile bankas tą 
padarys' — bet reikia drąsos -ir at
sidavimo laikytis to diena iš dienos, 
metas po metų, užmirštant to mo
mento smagumą ir turint mintyje 
ateitį.
Jeigu nori išbandyt savo fiansinę 
drąsą ii’ ištvermę Naujų Metų bė
glu pradėk taupyti pinigus šiame 
banke prie Langelio 12, kur atidaro 
naujas sąskaitas.

IncorjoorateA

in the City oC Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėkit Savo Taupymus į Taupymu Banką

S Prospect 2420 Central 1766 s
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
= Generališki perkraustytoiai, vinduotoiai ir stąty- š 
f tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
f kuojam, išleidžiam ir sukraunant. |
S 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |
^iiiiimiiniiHiiiiiiHiiHiĮimiiimnnuHiiiiiiiiiiuiiiiHiHHiiiHiiiiiniiiiHiiiuuiiiiHigA. S. BARTKUS'

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPĖS 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Telefonas Randolph 5297 -----

Atkreipk.it

