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Gruodžio 6 Diena Kaune

bet 
bu-

pa-

Sulaukus Kalėdų, šimtas ypa
tų sulaukė sau mirties dvide
šimts septyniuose Suv. Val-ti- 
ju miestuose, palikdami savo 
gimines ir draugus nusimini
me.

Daugiausia mirtis sutiko ne
laimėse su automobiliais; tuo 
budu užmušta 53 vpatos.

Antras daugiausia gyvasčių 
paėmęs Įnagis buvo tai šautu- 
vas; 13 ypatų mirtinai nušau-

Europą užpuolė tvanai, ne-! 
j kuriose šalyse padaryta daug! 
! nuostolių ir prigėrė žmonių.

Vokietijoj išsiliejo upių van
denis ir grasina dideliu sunai
kinimu. Nekurios upės pakilo 
25 pėdas virš normalio. Iš mie-, 

Istų pradėjo žmonės bėgti lauk. į
Smarkios audros su 

į siaučia Anglijoje.

I “Šventas Metas” 
Užsidarė

atsi-

dau-

gcl-

Dceliov stovi f rečio i edej. 
nuo jos mirė tik septynios ypa- 
tos, nors daugybės miestų li- 
gonbučiai pranešė apie daugy
bę apsinuodijusiu nuo to nuo
dingo gėralo.

Chicagoj ir apielinkėse dau
giausia nelaimių buvo, nes de
šimts užmušta, visi automobi
lių sudužimuose.

Labai žymiai sumažėjo mir
tis nuo ugnies, kadangi pradė
ta naudoti eglaičių nušvietimui 
spalvuotos elektriškos lemputės 
vietoj žvakių.

lietum

vėl

Geneva. — Tautų Sąjunga 
ėmė svarstyti kai)) panaikinti 

j i.'.Jirbimą ir platinimą opiumo, 
i o galinus ir jo naudojimą ry
tuose. kaip Indijoj, Chinijoj ir 

I kitur. Apie tai kalbant, atėjo 
žinios iš rytų kad opiumo pirk
liai išrado kitą dalyką kuris 
užima opiumo vietą, 
jas nuodas tuojau 
norą 
g.vbė 
dina reikalavimą-norą to naujo 
padaro, kuri dar sunkiau at
prasti.

Taigi, paplitus žiniai kad bus 
uždrausta opiumas, to nuodo 
platintojai išrado būdą panai
kinti žmonėse norą opiumo, ir 
platina savo naują išradimą at
virai.

Tas riau- 
nuodas tuojau panaikina 
opiumo, be ko dabar dau- 
nęgali apsieiti, bet padi-

Chicaga pertvarkė skaitlines 
ir prirodo visam pasauliui kadį Kaunas. — Kaunas 
jos gyventojų skaičius didės-j mis pasipuošęs. žmonės gat- 
nis negu New Yorko. vėse. Orkaniškas vėjas šilp-

New Yorkui Chicagiečiai at- damas laiko alėja ir duksena 
i kerta priemiesčius, kurie 
įlabai dideli, paliekant tik patį 
1 Nevv Yorką, kuris pasidaro ke-1 
■ bais tuksiančiais 
i mažesnis už Chicaga.

Šiaip gi New Yorkas 
į 5,873.356 gyventojus, o 
jga 2,833,288.

i
į Kaunas. — 

skaičius didės-j mis pasipuošęs.
i vėse.

. I .

Kaip Ohio Valstijos 
Bankai Auga

d. nak-!

vėlia vo-

Roma. — Gruodžio 2-1 
ti šv. Petro bazilikoj popiežius 
su didžiausiomis ceremonijomis 
uždarė vienas duris, kurias ati
daroma tik kas 25 metai (se
niau atidarydamo kas 100 me
tų, paskui kas 50, bet vis per- 
mažai būdavo papai biznio).

Sakoma jog trį< milijonai 
žmonių npsila •■V,*. Romoj dėlei 
tu atidarytu du.ru.

Vis reikia išgalvot budus 
pinigų bus....

Sukilėliai Paėmė Chinų 
Dideli Portą

Columbus. — Ohio valstijoj 
yra 7-15 bankai po valstijos už- 
žiura. Jie pirmu kartu savo is
torijoje finansiškai daaugo į 
$2,000,000,000 k lesa, kaip rodo 
valstijos bankinio inspektoriau* 
statistikos.

Paskutiniu surašu jų abelni 
šaltiniai buvo $2,0-19,010.358, 
arba $55.136,167 daugiau negu 
buvo tris mėnesiai atgal. Per 
metus laiko padidėjo ant $132,- 
772,931.

Depozitų tuose bankuose iš
viso yra $1,711,115,671. arba j 
$79.377,7 11 daugiau 
v<j‘pereitais -metais.
depozitai vieni *<ekč 
827.

Tas parodo bizniu 
neapsilpnė.jusi darbų

ir

Koks bus Sekantis 
Karas?

Atrado $50,000,000 
dabro Sluogsni

Si-

Idaho Pails, Id. — Kasant 
tuneli po Salmon upe atrasta 
sluogsnis švino ir sidabro, ku
rių bendra vertė nustatyta apie 
$100,000,000. Sidabro vieno ten 
busią išimta už $50,000,000.

Šitos tarybos
gelžkelių

darbo. Iš
deimantų

Angliakasių streikas tebesi
tęsia nors, prasidėjo kalbos apie 
atnaujinimą taikymosi derybų 
ir kompanijos buvo pagarsinu
sios darbininkams pakvietimus 
gryžti į darbus.

Gruodžio 29 d. buvo prasidė
jusios derybos tarp angliaka
sių ir kompanijų atstovų, 
jos vėl suiro, nes negalima 
vo susitaikyti ant nieko.

Bet tikima derybos dabar
sikartos ir streikas gali greitai 
pasibaigti, nors gali ir ilgai už
sitęsti.

Eagle Pass, Tėvas. — Gauta ta. 
\ ’ 1 k iko; a..g!'.*: -

sykloj užmušta 42 darbininkai1 
kilus eksplozijai.

Bellalre, O. — Tūlas Frank 
Kominsky, angliakasis, 36 metų 
amžiaus, liko užmuštas pas sa
vo namų duris. Niekas užpuo
liko nematė.

Detroit, Mich. — Visos svar
biausios Fordo automobiliu iš
dirbinio įstaigos užsidarė suve
dimui metinio inventoriaus.

Apie 160,000 darbininkų li
ko be darbo. Darbai vėl 
daro sausio 4 d.

Gelžkeliečiai reikalauja 
giau mokesnio. Chicago. 
Keturios didžiausios šakos
žkelių darbininkų unijų neužil
go užves savitarpines tarybas. 
Gelžkeliečiai nori susitarti ir 
veikti išvien reikalaujant pa
kėlimo mokesčių iki to kaip bu
vo pirmiau kada tapo nukirsta 
12 nuošimčių nuo algų, 1921 
metų gelžkelių darbo tarybos 
išsprendimu.

Gal būt kad ir visos šešioli
ka gelžkelių darbininkų unijų 
susitars bendrai veikti išreika- 
lavimui mokesčių padidinimo.

Daugumoj atvejų seni kon
traktai su gelžkeliais baigėsi su 
gruodžio 31 d.
palies virš 2,000.060 
darbininkų.

Deimantininkai be 
surinktų žinių esamų
apdirbėjų apsauginėje unijoje 
pasirodo kad beveik pusė tų la
bai brangių akmenų apdirbėjų 
dabartiniu laiku randasi be dar
bo. Išviso at organizacija turi 
apie 400 narių, kurių pora šim
tų vaikšto be vietų.

Florence, S. C. — Ant Atlan- 
tiko pajūrio gelžkelio susimušė 
du traukiniai, kame užmušta 
keturi gelžkelių darbininkai — 
vieno ir kito lokomotivų inži
nieriai ir pečkuriai. Tuo ke
liu ir vienu iš tų traukinių va
žiavo buvęs Suv. Valstijų karo 
sekretorius Weeks su žmona. 
Jie susižeidė, bet ne sunkiai.

Turkijoj Įvesta Gregorianiš- 
kas kalendorius ir metas prasi
dės sykiu su krikščionių.

Amerikos Prekyba su 
Užrubežiais Buvo 

Didelė
už- 
sie- 

Eksportų

Suv. Valstijų prekyba su 
rubežiais per 1925 metus 
kia $9,000,000,000.
buvo už $5.000.000,000, o liku
si suma buvo importai.

Per 1925 metus išvežimai į 
kitas šalis buvo 12 nuoš. dides
ni negu 1924 metais.

Naujas rekordas padaryta 
automobilių išgabenime, išvež
ta 218,471 automobilis vertėje 
$162,090,000. bėgyje devynių 
pirmutinių mėnesių.

Gazolino išgabenta už $147,- 
000,000.

Vatos’ išgabenta virš 2,500,- 
000,000 svarų, už $1,000,000,- 
000.

Daugiausia įgabenta šilko, 
cukraus, kailių, gurno, kavos.

Londonas. — Hudson Maxim, 
garsus išradėjas karo Įnagių, 
sekančiai pasakoja apie busin- 
čius karus:

“žmonija kariavo nuo tada 
kai du urvų gyventojai patapo 
kaimynais. Visos taikų sutar
tis pasaulyje negali pakeist 
žmogaus palinkimo. Europos 
tautos nekariaus per daug me
tų. nes jos neturi būdų prisi
rengti ir išlaikyti karo. Bet 
permainos Įvyks bėgyje sekan
čių penkių dešimtų metų, nes 
tautų gyvenime ir šimtas metų 
yra trumpas laikas. Mokslas 
turi daugybę didelių pabūklų. 
Orlaivininkystė ir chemija, pra
siveržė milžiniškai pirmyn pa
sauliniam karui reikalaujant, 
ir nuo tada abi žengė pirmyn.

“Moderniškas moksliškas ka
ro vedimo būdas 
mirtino tikrumo 
ras tarp tankiai 
arti viena kitos
pos valstybių reikštų visišką iš
naikinimą. Kariavimas prieš 
Suv. Valstijas sunkesnis dėl to 
kad priėjimas iš bent kur yra 
nepatogus, o antra jei ir priei
si lai orlaiviai nedaleis pada
ryt tiek daug blėdies kiek 
Įima padaryt Europoje.”

Tai matot, vieni sako kad 
mokslas žmoniją išgelbės, o
ti parodo kad tas pats mokslas 
žmoniją gali pražudyti.

pasiekė tokio 
kad kitas ka- 
užgyventų ir 

esančių Etiro-

ga-

tik
ki-

New Yorke, keturi plėšikai 
užėję vienon brangmenų krau
tuvei! pavogė 8100.000 vertės 
deimantų.

Pekinas. — Maršalas Feng 
Yu-llsiang galinus užvaldė čih- 
li provinciją užimdamas dideli 
portą ir komercijos centrą šiau
rinėj Chinijoj, miestą Tientsin. 
kurį valdė Gen. Li.

Svetimšalių y venamą mies
to dali saugojo tą šalių karei- 

.!..>kio .tiuli.' 'fi'b-sto radosi.'
Suv. 'Valstijos pasiuntė šešis! 

kariškus laivus su daugiau vy-į 
rų į Tientsin portą.

Visų bijoma kad neimtų pil-Į 
dytis Maskvos carų troškina'.* 
suplėšyt Chiniją. jeigu negali-; 
ma geruoju ją paimti po savo i 
Įtekme. Europos valstybės dė-į 
jo pastangas palaikyti Chiniją 
čiolybėje.

Feng.
dovas, gavo visokią paramą iš j Koalicinio kabineto sudaryt ne- 
Rusijos ir jo kareiviai apreng- galima. Radikalai nesutinka 
ti sovietų ginklais. . ineiti i kabinetą, o be jų kabi

netui susidarius, jie atsisako 
užgirti. Dr. Koch pereitą sa
vaitę turėjo jau veik gatavą 
kabinetą, bet jis sugriuvo kada 
radikalai nepriėmė naujo kabi
neto deklaracijos.

, ................ a alėja
yra j plevėsuojančias trispalves. 

Lygiai antrą valandą Valsty- 
teatras pildosi žmonėmis.; 

gy vento.ių > įj nebe šventadienio pa
piginto dienos spektaklio žiu-- 

skaito 0 Nepriklausomos Lietu-;
(hica-;vos va]stybės veteranų Didžio-!

į jo Vilniaus Seimo atstovų, per, 
■29 metų laikotarpį išlikusių gy- 
I vais, pamatyti ir pasveikinti.

Parteryje, aukštuose ir gar
siojoj galiorkoj šiandien parti
jų nėra. Yra vien tik Lietu- Pri<“' 
viai — visi bendron šeimon su-|va^*')’ 
sirinkę taip didžios tautai die-, sutrikta 
nos paminėti.

Pakjla uždanga. Scenoj pus-1 
račių susėdę kelios dešimtis; 
daugumoj žilų, gyvenimo naš-j 
'tos paženklintų galvų, čia yra 
generolų ir kunigų, tikrų kai
miečių ūkininkų — vyrų ir mo
terų, pasižymėjusių musų vi
suomenės darbuotojų, papras-, 
čiausių artojų ir valstybės va-j 
dovų vyrų. Partijų ir luomų 

, čia taip pat nėra.negu bu-
Taupymui I Visi Pasipažino ir susiprato. 
$811 18’ bei. atsi.- iojimir ir

audringomis ovacijomis salė! 
pasveikino šios dienos priežv.s- 
tininkus. Ne tiktai šios die
nos, bet visų pergyventų dvi
dešimties visokios dalies metų. 
Daugelis jų po 1965 metų ka
lėjimų ir ištrėmimų matė. Nu
slegianti jų dauguma jau že
mėj ilsis, kiti senatvės ir var
go prislėgti krašto gilumoj li
kosi tik bendra atmintimi sie
loj švęsti istorišką dieną.

Vakarykštė diena vaizdžiai 
parodė, kaip metai savo daro: 
sijoja, 
sietą, 
skirias 
duoti, jų vargu, aukomis ir pa
siryžimu išpurinto] dirvoj au
ga nauja skaitlingesnė karta Į 
savo tėvų pėdas stoti ir jų pra
mintą kelią plėsti.

Lyg jaunam miške reti šimt
metiniai medžiai visu savo au
gumu aukščiau prasikalę, minų 
veteranai pasiliko rodyti minų 
jaunajai kartai kelią i aukšty
bes. Pasekėjų tarpe visi susi
būrę Į vieną draugingą šeimą: 
pradedant tautininkais, valstie
čiais-liaudininkais, nepartiniais 
iki pačių socialdemokratų. V'sa 
šių dienų “opozicija”, arba lai
kinų valdovų praktika einant, 
visi valstybės posūniai.

Bet kur gi patįs valdovą:? 
Kur tie “vaisi ybingieji”, ką 
taip įkyriai moka afišuotis sa
vo nebūtais nuopelnais bažn.-- 
čioj ir turgavietėj?

Oficiozinės ložės, neskaitant 
poros informacijos tikslais, bu
vo tuščios lyg iššluotos. Pa
sveikinimai Vilniaus Seimui ir 
jo dalyviams nuo visokių \ i- 
suoraenės organizacijų, jauni
mo, Klaipėdiškių ir Amerikie
čių, bet nei vieno nuo valdan-

augimą ir 
ėjimą.

Vokietijos Kabinetas 
Nesudarytas 

Vokietija dar be ministerių 
kabineto. Prezidento Ilinden- 
burgo pastangos sudaryti tni-

naujas Tientsino vai- ką tarp partijų neneša vaisių.

Amerika Išdirbo Daug 
Žaislų Namie

'Praeiti metai buvo dideli me
tai Amerikos žaislų išdirbinio 
industrijoje, nes pirmu laiku, 
išskiriant nenormali karo pe
riodą, žaislų eksportas buvo di
desnis negu importas.

Kitais metais svarbiausi im
portai buvo iš Vokietijos ir Ja
ponijos, iš kur atgabendavo už 
milijonus dolarių Įvairių žais
lų.

Laikraštininko Turtai 
Muzejui

New York. — Turtai Franko 
A. Munsey, leidėjo ir redakto
riaus daugelio pažymių Ameri
koje laikraščių ir žurnalų, ku
ris mirė gruodžio 22 d., pada
linta mokslo Įstaigoms ir šiai]) 
asmenims. Didžiausia dalis jo 

Smarkus Kalėdų Šalčiai j §40,000,000 turto palikta New 
Kalėdų laiku Suv. Valstijas 

užklupo smarkus šalčiai su gi
liu sniegu. Iš šalčio priežas
ties ir nuo nelaimių 
nuo šalčio ir sniego 
gelis žmonių.

Nekurtose vietose 
vo pasiekęs 30 žemiau 0 F.

paeinančių 
žuvo dau-

šaltis bu-

Amerikos Laikraščių 
Vertė

Chicagoj šiose dienose par
duota dienraštis “Daily News”, 
kurį leido nesenai miręs Law- 
son. Nupirko, vienas iš buvu
sių to laikraščio biznio 
už apie $1-4,000,000.

vedėjų

'A...

širdyse 
sukti

Ta pati d.va-
ir visuose kituo- 

susirinkimuo.se. 
vakar dieną la- 
pasireiškė ir jos 

visų krypčių 
Vieni tik

Ičiųjų. Visose kalbose ir pa- 
; sveikinimuose buvo reiškiama 
viena valia ir kvietimas — at

sisakyt nuo siauro partingumo, 
atsinaujinti, apsivalyti
ir bendromis pajiegomis 
Vilniaus linkui, 
šia viešpatavo 
se masiniuose 
ši tautos valia 
bai Įtikinančiai
atidžiai klausėsi 
ir pakraipų vadai.
šių dienų valdovai nematė rei
kalo to balso girdėti, tik jie pa
siliko kaip visuomet kurčiais 

visuomenės balsą, tautos 
Užtat policininkų buvo 

apsčiai Didžiojo 
niaus Seimo sukaktuvėms 
minėti susirinkimuose.

Tai visuomenei; o patįs 
mininkai irgi minėjo ....susi
rinkę į prabangų rautą. Visa 
tai panašu į puotą džumos me
tu.... Bet juk kaip kas mo
ka taip šoka. O tie baliai daž
niausia juk baigiasi šokiais — 
kad ir švento Vito!

“L.ž.” BnngputLs.

Vil-
pa-

šei-

na.

žmones per amžinasties 
Vieni atlikę savo dali 

su ja............Jiems pav.i-

Ekstra! Rusijoj vėl 
Krizis

Nabagė ta Rusija. Jeigu ne 
l.okarno sutartis ir Tautų Są
junga tai kiti dalykai ją vargi

ntai dabar užėjo gili šla
pia žiema ir bolševikai susidu
ria su kaliošų klausimu. Laik
raščiai labai rimtai rašo apie 
šitą, apsireiškimą. Visoje šaly
je trūksta kaliošų.

žmonės kurie nori kaliošų tu
ri gaut komisaro leidimą ir sto
vėti eilėje prie krautuvės tikė
damas gauti nors porą kaliošų 
(daugiau kaip vieną porą ne
valia parduoti vienam).

Parapijonai vis Turi 
Bažnyčioms

1,193.000 parapijonų Epis- 
kopalų bažnyčiose visose Suv. 
Valstijose per 1925 metus su- 
aukavo savo bažnyčios reika
lams $41,746,055.

Jus
Yorko dailos muzejui. Apie 
tai išgirdus, muzejaus valdyba 
nustebo, nes niekad nežinojo 
kad Munsey buvo muzejaus 
draugas. Bavvdoin kolegija ga
vo $250,000.

Ohio anglies industrija serga 
Įvairiais nedatekliais. Svar
biausia kad pačioj Ohio valsti
joj šios valstijos anglies ne- 

l naudojama, gabenamasi iš kitų 
valstijų, todėl čia kasyklos sto
vi didesnę metų dalj.

Prie to, tūkstančiai unijinių 
kasyklų darbininkų streikuoju 
nesusitaikydami su kompnnijo- 

imis už algas.

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

SI iki $25.

savo 
ffele-

AitcrStrop
Razor

—Ižsiaštrlna Pats

PW'35’5(7i
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PITTSBURGH, PA.
Staigos Mirtis

Pittsburge pradėjo labai mir
ti Lietuviai. Bet kada miršta

Lietuvos Atstatymo B- 
ves Šerininkams

Lietuvos Atstatymo Bendro
vės direktoriai pasiryžo buti-

tik paprasti žmoneliai mažai inai įvykinti šėrininkų suvažia- 
kas ir domės kreipia. Bet gruo
džio 6 d. staiga mirė Ona Ven- 
slovienė, Lietuvių graborė-lai- 
dotoja, apie 40 metų amžiaus, 
kuri per suvirš pora metų, mi
rus jos vyrui, pati varė laido
tuvių darbą ir metai laiko atgal 
buvo apsivedus su P. Gedrimu, 
taip pat gerai žinomu biznie
rium, kvaso išdirbėju.

Gedrimienė mirė staiga šir
dies liga, nes gruodžio 5 d. bu
vo M. Petrausko koncerte. Ve
lionė paliko savo vyrą Gedrimą, 
tris dukteris ir sūnų. Vyriau
sia duktė Adelė Venslovaitė va
rys graborystę ir laidojimo dar
bą ant toliaus.

Gruodžio 12 d. automobilis 
užmušė B. Vaišnorą, bene tur
tingiausi Lietuvių tarp Pitts- 
burgo Lietuvių. B. 
išvažiavęs su šunum 
net automobiliu, ant

pilnai užsimokėjusių Šerų 
metiniame susirinkime, 
ypatiškai per susirin- 

dalyvaujančius šėrinin- 
per pirsiųstas Į Centrą 

i kam kitam Įteiktas pa- 
(pro.vies).
atsiekus pageidaujamo 
d i rėk t oria i išsi u n t i nė j o 

i su šėrininkų vardais, 
ir adresais kokie

Vaišnoras 
pasivaži- 

kelio su
stojęs išlipo ką tai mašinoj ap
žiūrėt, kaip staiga kitas auto
mobilis lėkdamas pro šalį Vaiš
nora užmušė.

B. Vaišnoras paliko užaugu
sius sūnūs ir didele krautuve 
vyriškų ir moterišku drapanų. 
Tarpe Amerikos Lietuvių jis 
buvo žinomas kaipo klerikalų 
darbuotojas, ir kelis metus bu
vo Tautos Fondo iždininku.

J. Virbickas.

J. Olšauskas Sugryžo
“Vienybė” praneša kad gruo

džio 21 d. laivu “! 
sugryžo iš Lietuvos 
Drimdzi” artistas J. 
kuris tuoj išvyko 
pas savo gimines Į 
Mass., o vėliau vyks Chicagon.

Taip tai palengva “Dzimdzi- 
Drimdziai” vėl susituoks ir at
naujins savo veikimą. Daba’’ 
paskiros dalis daro bandymus 
šian ir ten.

Publika jau “Dzinidzių” lau-

Leviathan” 
“Dzimdzi- 

Olšauskas, 
šventėms 

Worcester,

Sulaikyk Užkietėjimą! 
Nujol paliuosuoja ir neda- 
leidžia užkietėjimo. Tai 
vidurių valytojas—ir nuo 
jo viduriu negniaužo. Vei
kia švelriiai. saugiai ir vei
kmingai. Nėra kito kaip 
Nujol. Bandyk jį šiandien.

i

vimą, kuriame butų reprezen
tuojama didumas užsirašiušių 
ir 
šiame

lar tai
kime < 
kus, ar 
ar šiaip 
mainas

Kad 
tikslo, 
surašus 
pavardėmis, 
centre randasi, į kiekvieną ko
loniją, su prašymu kad gavu
sieji surašus tuojau sušauktų 
vietos šėrininkų susirinkimus 
ir paaiškintų svarbumą pri- 
siuntimo savo atstovų ar per
davimo savo pamainų centrui. 
Tatai, visi kurie gausit pakvie
timus dalyvauti vietiniuose šė
rininkų šaukiamuose susirinki
muose būtinai dalyvaukite.

Šįmet pamainos kaip ir kiek
vienais metais jau yra išsiun
tinėtos kiekvienam pavieniui 
šėrininkui tokiu adresu koki 
centras turi iš seniau, bet j ke
letą dienų po išsiuntinėjimui 
laiškų su pamainomis paštas 
sugrąžino mums arti poros tūk
stančių laiškų delei persikėlimo 
šėrininkų iš tos vietos kurioje 
gyveno kada užsirašė, o neper
mainė adreso paskiau. Taigi 
iš šešių tūkstančių šėrininkų 
proporcija sugryžusių laiški) 
yra didelė. Dėlto šiuomi atsi
šaukimu meldžiame kuogrei- 
čiausia mums prisiųsti savo 
teisingus adresus visi tie kurie 
nesat šiuo tarpu gavę jokių lai
škų iš Lietuvos Atstatymo B- 
vės ofiso, idant galėtume su
spėti prisiųsti Jums tą. pamai
ną (proxy).

Bendroves šėrininkų metinis 
suvažiavimas šaukiama sausio 
19 d. Laiko mažai teliko; dėl
to visi sukruskite darban. Jei 
bus šiame susirinkime kvoru
mas tai daug permainų bus ga
lima įvykinti.

Suvažiavimo vieta: Y. M. C. 
A. svetainė, 215 West 23rd St., 
Netv York City. Prasidės 10 
vai. ryte.

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė

291 Eighth Avė., Neiv York.

M. Petrausko Koncertai
Viešintis Amerikoje kompo

zitorius Mikas Petrauskas turės 
koncertus sekančiose dienose 
vietose: 
Sausio

10 — Lawrenče, Mass.
16 — Amsterdam, N. Y.
17 — IVorcester, Mass.
24 — Netv Britam (po pietų)
2-1 — Waterbury (vakare)
31 — Philadelphia, Pa. 

Vasario
1—3 — Rochester, N. Y.
7 — Detroit, Mich.

10 — Grand Rapids, Mich.
12 — Cicero, III.
15—15 ar 16 — Chicago, III.
Vietose kur koncertai 

antrinami, programai bus 
sai nauji.

j- —-------------------------

bus
vi-

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA” /
P. Akšis, iš So. Euclid, Ohio., 

užsirašė "žmonijos Istoriją”. 
Pinigus $2.00 užmokėjo p. Ak- 
šienė atsilankius “Dirvoje”.

Y. Parcigis, iš Portland, Ore., 
rašo: Prisiunčiu $4.50; $2 prė- 

$2.25 už 
25c. už

• 1 ‘

vietinis, 
užrašė i 
metų ir

nųmeratos už “Difvą”, 
“Žmonijos Istoriją” ir 
AutoStrop skustuvą.

Juozas Višniauskas, 
atsilankęs “Dirvoje”, 
Lietuvą “Dirvą” ant
užsimokėjo $2 už "žmonijos Is
toriją”.

Vincas Rutkauskas, iš Phila
delphia, Pa., rašo: Prisiunčiu 
$2.25 už “žmonijos Istoriją”, 
kai bus gatava malonėkit pri
siųsti. Taipgi tariu ačiū už lai
kraštį, kuri nuo gerbiamų tau
tiečių aplaikiau.

J. Ambraziejus iš Brooklyn, 
N. Y., rašo: Prisiunčiu S4/.00, 
— už “Dirvą“ ir už "žmonijos 
Istoriją” P. Vizbaro, Brooklyn, 
Nr. Y.

I Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER
i 307 VVILLIAMSON BLDG. 
į kur su visais teisiu reikalais 
j Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
į Rusa: draugai kreipdamiesi tu- 
J rėš teisingą patarnavimą,

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit!

3. 
-i.

GERAS NUO .
Rcumatiško Gėlimo. 
Nerviško Galvos Skaudėjimo. 
Neuralgijos Skausmo. 
Mėšlungiško Traukymo. 
Sprando Suštyvcjbno. 
Skausmo šonų, Krutinės 
Tėčių. 

Apsidegktimo ir Žaizdų. 
Apsaugojimo nuo Uodų.

9. .skaudančių Muskulų.
10. Apsaugojimo nuo užnųodiji- 

nio nuo mažų atsitikimų įsi- 
drčskimo, ir tt.

Kaina 35c 6.5c. ir $1.25
Dvi patarimų arba knygutės ra
šykit. į
ALBERT G. GROBLEWgKI&Co 
Dept. 16 Plyniouth, Pa.

6.

7. 
R.

ir
5 
j 
E

E

Skutimas

$1 iki $25.

Ė 
:

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruifles 
parduoda juaų vaistininkas 
po 65c bonka arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

Už 83 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva^

Geriausias

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moteris dabar 
naudoja Zonįtc vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonitc yra 
naudingas ir visai neken
ksmingas deliktoms plė
vėms.

Aut<r$trop
Razor

—Išsiaštrina Pats

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas gcl cžtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
Valet Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

Neleiskite 
Pleiska-
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
■veika veido išžiūra ar nau
jausios mados ąprčdalai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie įkyrus bglti 
parazitai gadintų jūsų gra
žuma. Naudokite

F. AD. RICHTER & CO 
įBerry & South Sth St», 
į Brooklyn, N. Y, ■

Knygų Išsiuntinėjimo Kasparaitis.
Atskaita I Skaityta Centro Sekretoriaus

Iki gruodžio 14 d. esu išsiun-.tau<0 s’rv.vdo laiškas orga- 
thiėjęs kuopoms 1,068 egz. “Pa- nizad'os falais. Nutarta pa

saulio Istorijos” pirmo tomo,
667 egz. “Princas ir Elgeta” ir 
375 egz. "Senovės Europa”. 
Pavieniams išsiuntinėjau po 
egz. tų. knygų ir parduota 
egz. “Pasaulio Istorijos”.

Iš to matysite kad knygos 
1925 metus dar ne visos išsiun
tinėta (jų centras turi po 1,500 
egz.). Kaltė yra pačių narių 
kad neužsimoka duokles kaip 
priguli. Centras dabar prisilai
ko tvarkos kad nariams kurių 
duoklės nepilnai užmokėtos 
knygos nėra siunčiamos.

Už 1925 metus, kaip jau 
vo skelbta, duodama šios 
knygos: 1) Princas ir Elgeta, 
2) Senovės Europa, ir 3) Pa
saulio Istorija, II tomas. Visos 
su apdarais, už kurius kiekvie
nas narys 
centrui po 50 centų nuo kny
gos, apart metinės $1. 
paraginu narius kad sumokėtu- 
met duokles ir atsiimtumet iš 
centro knygas.

Visi supranta kad narinė 
duoklė $1 yra maža šiose die
nose, kada visos kainos viso
kiai medegai ir darbui yra pa
kilusios po karui. Musų Drau
gija tik todėl Įstengia išleisti 
milžinišką, naują trijų tonui 
veikalą’“Pasaulio Istorija” kad 
turėjo susitaupius pinigų iš 
prieškarinių laikų, kada Drau
gijoje būdavo po 3,000 ir 1,000 
narių, šiose dienose norint iš
leisti po dvi knygas ant metų, 
TMD. turi <. tiiifčt i mažiausia du 
tūkstančiu pilnai po dolarį už
simokančių narių. Tas suda
rys sumą $2,000 už knygas ir 
52,000 už apdarus. Tik tada 
Centro Valdyba galės išleisti 
kasmet po dvi knygas, o gal ir 
trečią pridėtų. Prie kitokių są
lygų dirbti ir veikti su nauda ir 
leisti didelių naujų veikalų nė
ra galima. Tą nariai turėtų 
suprasti ir pasidarbuoti kad 
Draugijoje butų tie 2,000 na
rių. Pernai narių buvo 1,068, 
reiškia trūksta tik tūkstančio, 
šįmet užsimokėjusių metines 
tėra vos 700. Labai nuižai kuo
pų rodo gyvumo.

Seniau buvo kaltinama Cen
tro Valdyba jei Draugija nebu- 
jodavo ar knygų neišleisdavo, 
ar kad gyvumo nebūdavo. Ką 
nariai šįmet kaltins? Valdyba 
parūpino tris adparytas kny
gas — visas naudingas — ver
tės $5.50. Jas 
gauna sumokėję tik $2.50. 
vienok gyvumo didelio nerodo 
Draugijos labui: organai! ma
tai rašo, organą mažai platina, 
naujų narių neprirašo, paren
gimų neruošia, sumanymų ir 
net pabarimų jau nesiūlo.

Nariai, subruskite, kas ne
tingit ir norit pasišvęsti Lįetu- 

kulturos labui!
Vyt. Sirvydas.

prašyti sekretoriaus atsiųsti 
musų kuopai 300 agitacijos la-; 

„ pelių. |

15 J
17

už

bū
tims

privalo užsimokėti

Todėl

įtariai
O

Racine, Wis.
Iš TMD. Kuopos Darbuotės
TMD. 121-ma kuopa laikė sa

vo priešmetinį susirinkimą gr. 
18 d., vakare, L. D. Klube. Su- 

įėję nariai išsidalino prisiųstas 
Į knygas "Senovės Europa”.

Nutarta atsimesti nuo komu-! 
nistų išsvajoto draugijų sąry-

■ šio. Nutarta ruošti vakarėlį su 
programų ir šokiais. Komisi-

. jon paskirta M. Matkus ir M.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo 1SABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Centro Valdybos nominacijos 
atidėta iki metinio susirinki-i 
mo.

Išrinkta kuopos valdyba 1926 
metams: 
Matkus; 
paraitis; 
nasis, S. 
sirinkimo, 
naujas.

Musų kuopa stovi tvirtai, pi
nigų ižde turi 886, narių 30. 
bet manome narių skaitlių pa
dauginti. Su nariais sakau tai 
tikra bėda: nelanko susirinki
mų ir tokiu budu nusitęsia įtei
kimas 
kimas 
pačios

Mes 
tomes 
mylėtojais, ir neiti Į susirinki
mą gavus pakvietimą tai pasi
elgimas žemiau visko.

Tas tinginiavimo, apsileidimo 
paprotis negeras, ir kiekvieno 
nario priedermė yra mest jį ša
lin, imtis daugiau domėtis T. 
M. D. reikalais, lankyti kuopos 
susirinkimus, dalyvauti veiki
me. M. Kasparaitis.

pirmininku — Matas 
raštininku — M. Kas- 
iždininku palikta se- 

Vilius, iki metinio su- 
kur bus renkama

prisiųstų knygų ir išrin- 
mokesčių už viršelius ir 
metinės duoklės.
Tėvynės Mylėtojai skal
sa ve apšvietos, mokslo

“DIRVA” arba "ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrašykit.

Virimo Receptas
Salotai patampa tikresniu ir tik

resniu kasdieniniu šeimynos valgiu. 
Vasaros laiku, salotai tankiausia bū
na svarbiausiu valgiu vakare arba 
per pietus. Nėra priežasties kodėl 
ir žiema taip negali būti jeigu sa
lotų pobūdį pakeisi nuo ko nors tra
paus ir šalto ant ko nors kas duoda 
kurą kaip lygiai ir skoni. Salotus 
reikia duoti su įvairiais uždarais. 
Bandyk sekantį receptą kada dary
si vėl salotų. Jį lengva padaryti irsi vėl salotų. Jį lengva padaryti 
jis priduos salotoms gerą skonį.

Virtas Salotoms Uždaras 
puoduko evaporated pieno _

miešto ’/į puoduko karšto vandens
1 šaukštukas muštardos
1 % šaukštuko druskos
1 šaukštas cukraus
2šaukšto komų krakmolo
1 kiaušinis
1 puodukai minkšto acto
2 šaukštai salotų aliejaus
Sumaišyk sausus dalykus i krū

vą, dadėk kiaušinį, salotų aliejų ir 
cukrų. Sumaišyk viską gerai, įmai
šyk pieną ir virk ant karšto van
dens iki sutirštčs. Tuo pat laiku 
užvirink actą ir įplak ji lėtai. Pas
kui leisk mišiniui aptirštčti vėl. plak 
gerai su kiaušinių plaktuvu ir atvė
sink. Jeigu pertirštas, atmiešk su 
evaporated pienu pirm naudojant.

si t-

RODYKLĖ No. 83
Pogųs valytojai (polish) yra pras

ta ekonomija, kadangi actai juose 
nuima rakandų žibėjimą ir tokiu ’ 
du medį gadina.

Grožės Patarimai
Gamta skyrė kožnai moteriai ... 

rėti gražią figūrą. Kožnos ypatos 
linijos, yra kitokios, nei vienos ne
susitaiko. Korsetas, taigi, turi tik
ti atsakančiai kad priduotų figūrai 
gražumo. Studijuojant mieras ir 
figūras suvirš milijono moterų pa
sirodė kad 95 iš 100 Amerikos mo
terų turi kokį nors nedateklių. Pa
prasti korsetai nepriduoda to leng
vo, patogaus, gražaus jausmo kokio 
nori turėti. Taigi, žiūrėkit atsar
giai pasirenkant korsetą.

bu-

tu

I 
I 

Virtuves Patarimai
Apeukravimui riestainiu ir cionacij ! 

tinkamai, sudėk juos i maišelį su' 
■ukruin ir sukratyk. Tas sutaupys 
daug cukraus ir apeukruos visus do- 
riacus arba riestainius lygiai.

Padarymui gerų salotų greitai, su-1 
kapok šaltus burokus ir sumaišyk su 1 
pjaustytais kopūstais, paskui uždėk Į 
Ėrench Dressing (uždaro).

Naminiai Pasigelbėjimai
Pirm atidarant dėžės maliavos ap-, 

versk ją aukštieninka. Susistovėjus | 
naliava susimaišys ir sutirps su I 
aliejum.

Ypatiška Sveikata
Mes visi norim būti sveiki, turtin

gi ir protingi. Jeigu busim sveiki 
daugiau turėsim progai patapti tur
tingais—nes reikia būt tvirtu išsilai
kymui moderniškam pasaulyje. Jei 
busim sveiki, turėsim daugiau pro
gas tapti protingais, nes nesveikata 
tikrai atbukina protą. Taigi per
skaitykit sekančias sveikatos taisy
kles. Paskui išstudijavę priimkit 
jas. Patirsit kad justi visas gyve
nimas pasimainys jų prisilaikant.

1. Užsilaikyk švariai.
2. šveisk dantis rytas ir vakaras 

ir po kožno valgio.
3. Maudykis kasdien.
4. Laikyk pauages švariai, plau

kus sušukuotus, drapanas tvarkoj.
5. Anksti kelk ir anksti gulk.
6. Miegok 9 ar 10 valandų — ir 

laikyk atdarus kambario langus.
7. Gerk 6 iki 8 stiklų vandens kas 

dieną.
8. Valgyk 

dieną.
9. Valgyk

1:0. Kasdien ___  _  __
giau daržoves.

11. Gerk pieno kasdien—puskvortę 
ar daugiau.

tris sveikus valgius Į

vaisių kasdien.
valgyk ponį ar dau-

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas yra i blausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie gry-Įjame Smetona ir suruošiamas po.ųž- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- į vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-. savo groserninko duoti Borden’s.

puoduko Borden’s Eva
porated Pieno atmiešto su 
% puoduko vandens.

Vidutinio didumo mėlyna 
žuvis.
mažas svogūnas, supjau

stytas.
šaukštas petruškų, sumai
šytų su % šaukšto bab- 
kavų lapelių.
lemonas, supjaustytas. 

Druskos ir pipirų.

KEPTA MĖLYNA
ŽUVIS

Bandyk Borden’s Evaporated 
Pieną Sekančiam Savo 

Receptui Kuris Reikalauja 
Pieno ar Grietinės

Kiekviena šeimininkė žino pieno vertę virime ar
ba kepime namie. Bet, yra skirtingų rūšių pie
no kaip yra skirtingų rūšių kiaušinių ir sūrių. 
Taipgi, nėra kito tokio pieno kaip Borden’s Eva
porated Pienas, kadangi jis yra visiškai tyras, 
šviežias pienas su palikta jame Smetona. Jis 
būna geras ilgai ir neapribotai neatidengtoj dė
žėj. Jis nekainuoja daugiau negu kiti.

Dabar, persitikrink pati. Sekanti sykį kai jums 
reiks pieno pirkit dėžę Borden’s Evaporated Pie
no pas savo groserninką. Padarykit savo mėgia
ma valgį su juo. Mes esam tikri jog sutiksit su 
mumis kad nėra kito tokio pieno kaip Borden’s 
Evaporated pienas.

Tešla iš duonos trupinių, 
sumaišytų su čiobreliu, dru
ska, pipirais, tarpytu svie
stu ir sudrėkinta su biskiu 
Evaporated Pieno. Nuvalyk 
ir išdžiovink žuvį, apibars
tyk iš vidaus ir lauko su 
druska ir pipirais, prikimšk 
tešla, išvoliok gerai miltuo
se. Padėk ant keptuvo, api
barstyk cibuliais ir petruš- } . 
vą, dadek babkinių lapų 
kepk pečiuje kol žuvis 
ruduos. Duok į stalą 
sumaltomis Petraškomis 
pjaustytu lemonu.

komis. įpilk pieno į keptu-
.... u..1.1.u..... jį.

pa
su 
ir

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

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus rccep- 
Bordcn’s Evaporated 

•Teigti norit žinoti

Borden’s daroma;; dviejų 
dydžiu—aukštas (16 un
cijų) ir mažas (6 uncijų)

Pudingai 
Mėsa 
Pyragai 
Pajai

3 (Lithuanian

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BUILDING, NEV7 YORK

6VAP0R.ATS>

Padaž.alas
Duona
Saldainiai
Žuvis Zupė

Vardas __________
Adresas__________

100,000 
siunčia 
tus su 
Pienu, 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptu jums reikia ir 
prisiųskit mums.
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Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

“DIRVOS” SKAITY
TOJAMS LIETUVOJ

Visi “Dirvos” skaitytojai, d

1925 - PRAEITAS IR BUSINTIS - 1926
p EMIANTIS žvaigždžių pa-*

sakomis, ateinantis naujas 
1926 metas turėsiąs atnešti to
kį progresą moksle, mechaniko
je ir išradimuose, tokius idea
lius sutaikymus Žmonijos san
tykiuose ir harmonizaciją indu
strijos ir darbo problemų kad 
tai busianti nauja era žmoni
jos istorijoje.

Bet, anot pranašysčių. Ame
rika nukentės nuo fiziškų ka
taklizmų, kaip tai žemės dre-j 
bėjimų, vandens išsiliejimų ir 
audrų. Bet nežiūrint kiek tas 
padarys sumišimo, po jų užeis 
naudingos pasekmės.

192G metas busiąs didesnis 
subendrintojas vyriškų ir mo
teriškų spėkų, 
užimti dar didesnes 
ir biznio vietas negu 
turėjo.

Pranašystėms nėra 
ti, bet yra žmonių kurie moka 
gražiai nupasakoti dalykus ku
riuos verta net 
net i.

Nauji metai 
biblistų amžino 
ris. 1925 metai

sauja kad per pirmus kelis šių 
metų mėnesius darbai eis pa
stebėtinai gerai ir mėnesiniai 
išdavimai pasieks skaitlines ko-j 
kiti dar iki šiolei niekad nėra! 
pąsiekta.

Iš priežasties susibėgu
sių daug šventų dienų 
šis “Dirvos” numeris 
išleidžiama šešių pusla

pių.

Moterįs pradės 
valdiškas 
iki šiolei

Darbininkų pasaulyje Įvyko 
šio to pažymėtino. Atsibuvo 
keletas didelių streikų Ameri
koje ir kitose šalyse. Suv. Val
stijose dar ir dabar tęsiasi an
gliakasių streikas, kuris inėjo 
į penktą mėnesi.

Buvo daug Įvairių nelaimių 
darbuose, ypač kasyklose, kur 
užmušta po kelis ir kelis desėt- 
kus darbininkų.

Tą pat darbininkams žada ir 
1926 metai.

$

ką tikė-

spaudoj pami-

taipgi uždaro 
gyvenimo du- 
buvo nuskirti 

kaipo metai su kuriais prasidės
pildytis jų obalsis “milijonai 
žmonių dabar gyvenančių nebe- 
mirs”. Daug biblistų pereitą 
metą mirė, o jų “Dievo Kara
lystė ant žemės” dar atidėta 
nuspėti kokiai nors kitai skait
linei biblijoje parinktai.

tik nepasitenkinę dabartine pa
dėtimi Lietuvoje, bet niekas 
neturi gana energijos dirbti jos 
atitaisymui. Aukos visokiems 
tikslams sumažėjo. Nors sve-j 
čiai iš Lietuvos ir atvažiuoja, 
jie išvažiuoja visai mažai ką 
pešę. Kurie Amerikiečiai Lie
tuvoj apsilanko, gryžę patardi- 
nėja palikt viską patiems Lie
tuvos žmonėms išspręsti- jeigu 
mato kad tik kunigai juos en
gia, ko kenčia, ko nenusikrato, 
sako jie.

Taigi, šalip organizacijų sei
mų, šalip svečių iš
prakalbų ar koncertų, 
ypatingo neturėta.

Musų klerikalai dar 
šiek tiek; socialistų kaip ne
buvo taip ir nėra ir nėra kam 
laikytis; Sandarečiai dar nesu
skilo. nors nekurie to labai lau
ke. o bolševikai vis daugiau Įsi
gyja automobilius ir 
toliau nuo bolševizmo

To pat laukiama' li
tais musų gyvenime

|.ie.

Lietuvos
nieko

Lietuvių gyvenimas bėgyje 
1925 metų buvo Įvairus.

Lietuvoje, šalip paprastų po
litiškų barnių, dar kunigai at
sižymėjo “strielčystėje”, pra
dėta bandymai pertikrinėt mer
ginų ir moterų “doras” su ku
nigėliais kaipo vyriausiais tei
sėjais. Sacharino kupčius Kuri. 
Purickis liko “nubaltintas”; po
piežius pripažino Vilnių Lenki
jai; “krikščionįs” suvaržė dar 
labiau spaudos ir susirinkimų 
laisvę, išmetė iš Seimo atsižy
mėjusius tautos veikėjus ir tt. 
Sugriuvo pora ar tris ministe
rijos, studentai susidaužė no
sis, popiežius išleido kunigams

laikosi

toliau ir 
važiuoja. 
1926 me- 
Ameriko-

,svarbiusšįmet turėsim du 
rinkimus — vienus Lietuvoje, 
kitus Amerikoje.

Lietuva rinksis sau Seimą- 
valdžią. Ten didžiausia kova

Biznio atžvilgiu, 1925 mielai 
bus beveik visapusiai istoriš
ką žymę palikę metai. Biznie
riams buvo metai didelio veik
lumo ir pasitenkinančio pelno 
metai. Daugumui darbo žmo
nių jie buvo metai aukštų algų 
ir gero darbo. Ūkininkams jie 
buvo gero derliaus metai, už 
kurį jie gavo kainas didesnes 
negu kada nuo karo pabaigos.

Pasauliniuose nuotakiuose ir 
politikoje, vyriausiu dalyku bu
vo tai pasirašymas Lokarno 
sutarties. Tas parodo kad Eu
ropa priėjo šiokio-tokio užsitik- 
rinimo ir taikos.

Vokietija atgavo savo vietą 
tarp kitų valstybių, ir metams 
einant prie pabaigos buvo dide
lė viltis kad ir sovietų Rusija 
užbaigs savo užsispyrimą ir su
eis Į bendrus santikius su “ka
pitalistinėmis valtybėmis”, ku
rias ji taip ilgai smerkė.

Kitas didelis Įvykis pereituo
se metuose buvo tai pakilimas 
Islamo prieš krikščioniškas val
džias. Tas ypatingai apsireiš
kė Riffų sukilime prieš Francu- 
ziją ir Ispaniją Morokkoj ir 
ir Druzų nepasitenkinime S.v- 
rijoje Francuzų mandatu. Dru
žni nėra Islamo tikybos, bet su 
jais laiks nuo laiko veikia Ara
bai Mohametonai.

Ačiū bolševikų kurstymams I 
Chinijoje prieš svetimšalius,! 
nors jie ir patįs yra ChinamsĮ 
svetimšaliai, ten ištisus metus! 
ėjo ir dar nepasibaigė naminis 
karas.

u.ždraudimą kištis j politiką, pis prieš juoduosiu,s-kręUkalus. 
bet kunigai ‘ -
sikiša”; li
pam in ėjimu

Amerikos Lietuviai 1925 me
tus praleido tingiai, kaip ir ki
tus metus po tų kuomet jų kar
štis prie Lietuvos atvėso.

parodė kad jie “ne- 
metas užsibaigė su 
Vilniaus Seimo.

' Amerikoje Susivienijimo na
riai rinks Centro Valdybą, čia 
reiks kariauti su raudonaisiais- 
Maskvos vaikais-bolševikais.

Prie vienų ir prie kitų rinki
mų tikrieji Lietuviai privalo 
rengtis.

* *

Nenusipeikdamos 1925 me-į 
tų pasekmėmis, Amerikos indu-j 
strijos tikisi kad 1926 metais) 
pasirodys nauji rekordai.

Sunku pasakyt kaip per vi
sus ateinančius metus darbai 
eis, bet dalykų žinovai prana-

i

NAUJI METAI
Nauji metai daug ką neša, 
Nauji metai saule švinta, 
Tik istorikas nerašo 
Kad vargų retežiai krinta.

Kas kad gaudžia naujas gandas,
Bet sena dvasia pasenęs —
Juk dejonės nenuskendo,
Juk skriauda žmoniją peni. ... 

Skriodžia maldos aukštą dangų: 
“Laukiam švintančio Rytojaus”, 
Tarp gyvenimo prabangų 
Daug nuskurusių vaitoja....

Tik.... ne tam Naujieji Metai,
Ne vaitojantiems paguosti,
Bet naujais bangų verpetais
Nešt Į bendrą amžių uostą....

Slenka movai: karstas.... karstas. ... 
Minios geduloj suklaupia
Ir Į sielą dumblais terštą 
Naują skundą amžiams' kaupia.

Nauji metai daug ką neša—
Nauji metai saule švinta;
Tik.... naujos gyvybės lašas
Mus pasauliui dar nekrinta....

(Tąsa)
— Už mažą politišką dalyką. Mes ti

kėjome išimti ji už užstatą.
— Žinoma; už penkis šimtus frankų 

tą hut galima padaryt, — tarė Snaudalius.
— Ant'nelaimės, mes negalime: ypata 

ant kurios mes pasitikėjome-----
Bakkanalų Karalienė pertraukė jos 

kalbą tardama i savo meiluži: “Ar girdi, 
Jonai? Agrikola randasi kalėjime, dėl 
stokos penkių šimtų frankų!

— Aš girdžiu ir suprantu viską. Ne
reikia tau mirkčiok Nabagas vaikinas! 
jis buvo vienatinis savo motinos užlaiky
to j a s.

— Taip, tamista, ir dar nesmagiau 
kad kaip jo tėvas tik ką sugryžo iš Rusi
jos, jo motina-----

— Štai,— tarė Snaudalius, pertrauk
damas, Įteikdamas Kupriuke: piniginę; 
— imk juos — čia visos išlaidos buvo ap
mokėta pirmiau — šitie man atliko iš ma
no paskutinių pinigų. Tu rasi čia kokius 
dvidešimts penkis ar trisdešimts Napoleo
nų, ir aš negalėsiu sunaudoti jų geres
niam tikslui kaip pagelbėti draugui nelai
mėje. Paduok juos Agrikolos tėvui: jis 
žinos ką daryt, ir rytoj Agrikola bus vėl 
savo kalvėj. •

— Jonai, duok man bučki! — tarė 
Bakkanalų Karalienė.

Jonas linksmai ją apkabino bučiuoti, 
sakydamas: — Visados!

Kupriuke išsykio dvejojo; bet prisi
mindama kad tie pinigai veik tuoj bus pra
leisti jų išdykavimuose, o dabar gali at- 
grąžinti gyvastį ir laimę Agrikolai ir jo 
šeimynai, o taipgi vėliau kada tie pinigai, 
atiduoti Jonui, gal bus labai jam reikalin
gi, ji apsisprendė imti. Ji paėmė pinigus, 
ir, pilnom ašarų akim, tarė: — Aš negaliu 
atmesti tamistos malonės; tamista esi toks 
geras ir duosnus. Agrikolos tėvas nors 
vieną džiaugsmą turės, viduryje ‘tokios 
daugybės susikrimtimų. Ačiū, širdingai 
ačiū!

— Nėra už ką man dėkavot; pinigai 
padaryti ir kitiems lygiai kaip ir mums.

Čia, iš kito kambario, Ninny Moulino 
barškynė papylė baisiausią l'ermą.

— Cefisa, — tarė Snaudalius, — jie 
viską suardys jeigu nesugryši prie jų, o 
aš neturiu kuo užmokėti nuostolius. At
leisk mums, — pridėjo jis, juokdamos, — 
bet matai ir karalienė turi savo pareigas.

Cefisa, giliai sujaudinta, išskėtė Kup
riuke! rankas, kuri puolė seserei į glėbi, 
apsiašarodama.

— O dabar, — tarė ji savo seserei, — 
kada vėl aš tave matysiu ?

— Neužilgo, tik niekas mane negrau
žia taip kaip matant tave neturte, o tu ne
paveliji man pagelbėt tau.

— Tai tu ateisi mane atlankyt? Ar 
prižadi?

— Aš prižadu tau jos varde, — tarė 
Jonas; — mes aplankysim tave ir tavo kai
myną Agrikolą.

— Gryžk prie savo druagų, Cefisa, ir 
linksminkis su lengva širdžia, nes ponas 
Jonas padarė visą šeimyną linksma.

Taip tarus, ir kaip Snaudalius persi
tikrino kad ji gali išeit iš to name nemato
ma trukšmuojančių jų draugų, Kupriuke 
ramiai išėjo, geisdama nunešti nors vieną 
gerą naujieną Dagobertui; bet ji norėjo, 
pirmiausia visko, nuvykt ant Rue de Ba- 
bylone, j tą nameli sodne kur gyveno An- 
driennė de Kardoviliutė.

Merginai išeinant iš namo, tris vyrai, 
paprastai ir patogiai apsirengę, laukė prie 
to namo, ir žemu balsu kalbėjosi. Tuojau 
prie jų prisidėjo ir ketvirta ypata, kuri 
greitai nulipo laiptais žemyn iš to namo.

— Nagi? — tarė tris pirmieji, nekan
triai.

— Jis čia yra.
— Ar tu esi tikras?-
— Ar tai tu manai kad yra du Snau

daliai pasaulyje? — atsakė tas. — Aš tik 
ką ji mačiau; jis išsirengęs kaip koks di
džiūnas. Jie bus prie stalų mažiausia tris 
valandas.

— Tai palaukit manęs, jus kiti. Už- 
silaikykit. ramiai kaip galima. Aš eisiu pa
vadinsiu kapitoną, ir tada musų medžionė 
užbaigta.

Taip tardamas, vienas iš tų trijų vyrų 
skubiai nuėjo ir dingo gatvėje vedančioje 
iš aikštės.

Šituo laiku Bakkanalų Karalienė inėjo 
į banketo kambarį, sykiu su Jonu, ir ją su
tiko draugai trukšmingiausiais šauksmais

— Dabar! — šaukė Cefisa, didžiausiu 
linksmumu, — dabar, draugai—rėkit ir 
lermuokit, ūžkit ir siuskit, perkunuokit ir 

1 drebinkit žemę—kiek tik jums patinka! — 
! Paskui, atkišdama savo stiklą į Ninny 
Mouliną, pridėjo: — Pilk! pilk!

— Lai gyvuoja Karalienė! — šaukė 
jie visi, vienu balsu.

SKIRSNIS III.
Linksma puota

Bakkanalų Karalienė, turėdama Ro- 
se-Pompon ir Snaudalių priešakyje savęs, 
o Ninny Mouliną šalę savęs, vadovavo puo
tą vadinamą “prikėlimas ryto”, ką tankiai 
Jonas rengdavo savo draugams.

Visi jauni vaikinai ii- merginos rodės 
užmiršo ntiov.argį baliaus, prasidėjusį vie
nuoliktą vakare ir pasibaigusį šeštą ryte; 
ir visos tos poros, linksmos ir pilnos mei
lės jausmų, juokavo, valgė, gėrė.

Bakkanalų Karalienės veidas buvo ne 
taip linksmas, bet išrodė daug gyvesnis 
negu paprastai: jos nuraudę žandai ir ži
bančios akjs rodė karštą susijaudinimą; 
ji norėjo paskandint tą savo išvaizdą, ne
žiūrint kaip. Jos pasikalbėjimai su sesere 
tankiai atėjo jai į mintį, ir ji bandė išblaš
kyt iš minčių tuos liūdnus pi ietikius.

Jonas atsinešė į Cefisa laiks nuo laiko 
labai meilingai; nes, ačiū vienodumui po
būdžių, minčių ir skonių tarp jo ir Cefi- 
sos, jų prisirišimas vienas prie kito buvo 
deidęs šaknis daug giliau negu paprastai 
būna tarp tokių kurie susimeta, tik dėl ge
rų laikų. Cefisa ir Jonas ir patįs nežinojo 
iki šiolei tos spėkos kuri juos jungė, kuri 
iki šiolei buvo apsupta tik pasilinksmini
mais ir baliais, ir dar nebuvo išbandyta 
jokiu kitokiu žygiu.

Mažutė Rose-Pompon, palikta našle 
tūlo studento kelios dienos pirmiau, kuri, 
norėdama užbaigti-karnavalą kaip pride
ra, buvo išvažiavus į jo namus gauti sau 
reikmenų iš jo šeimynos, bet nenorėdama 
susikompromituoti save, pasiėmė sau paly
dovu nepavojingą Ninny Mouliną.

(Bus daugiau)

ypač jaunieji. Lietuvoje. įsitė- 
myliit sekanti:

Nekreipkit domės į jokius 
daktariškus apgarsinimus ir ne- 
rašinėkit tiems daktarams jo
kiu laišku, nei redakcijai laišku 
apie tuos daktarus. Jie garsi
nasi tik to miesto publikai ku
riame jie gyvena, niekam dau
giau. Nerasdami kitokio išėji
mo, klauskit informacijų apie 
daktarus arba vaistus Lietuvos 
laikraščių redakcijose. Bet pir
miausia visko turėkit pasitikė
jimo savo apielinkės daktaru, 
jeigu toks yra.

Neprašykit savo giminių nei 
“Dirvos” administracijos pri
siųsti jums AutoStrop skustu
vą. kadangi jums iš jo nebus 
jokios naudos, o prie to gal dar 
turėsit ir muitą užsimokėti.

Tie skustuvai reikalauja nuo
lat mainyti-dėti naujas gelež
tes (duodasi tik su viena). Ka
da jau viena neskilta, Amerikoj 
gyvenantis skustuvo savininkas 
nusiperka tų geležčių daugiau, 
o Lietuvoj jų visai nėra, ir ta
da visas skustuvas reik mesti.

Nekreipkit domės Į jokių ap
garsinimų pasiūlymus “dova
nai”, ko nors, nes tie taikomi 
tik Amerikos publikai.

Viskas ką galit tai prašyti 
saviškių kad išrašytų jums 
“žmonijos Istoriją”, “Dirvą” ir 
kitus kuriuos laikraščius.

“Dirvos” Adinin.

Francuzijos ministerių kabi
nete. vis gerovės nėra, ir tiki
ma kad reikės tuoj kitas kabi
netas tverti. Visa bėda tai pi
nigų mažai ir jokis finansų mi1- 
nisteris nesugalvoja kur 
gauti.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas » 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna New Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismų, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas jsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padare viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus I

(Paskelbimas)

CUNARD
3522. Lietuviu Lementorius arba geras skaitymo ir 

rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. ' Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo, apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 81 ................. 35c

I LIETUVĄ
(Per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos abiem 
galam laivakorčių

Žybsi šauliu gaisro lignįs,
Kai kur skamba laukti tonai,
Tik.... prasiveria bedugnės —
Vėlei grimsta milijonai....

Lietuva. Juozas Žengiava.

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimės žvaigždė, kokia jūsų laimė.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 420 Pus^aP^* Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Į KAUNĄ ir ATGAL ant
BERENGARIA ir
AQUITANIA .. $215
MAURETANIA ....$211

Prisideda Taksai
I Liepoją ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
haF,.?u^^a' Keleiviai nepiliečiąi 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Aeprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki
tės prie vietos 
agentų arba į

CUNARD LINE
Union Trust Building ■

1022 Chester Avė. Cleveland, O.
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ŠVENTOJI SĄJUNGA
Kai tik Napoleonas Buvo Nugabentas ant 
Šv. Elenos Salos, 'Valdovai, kuriuos šis 
Nekenčiamas jų “Korsikėnas” taip 

Dažnai*Įveikdavo, Susirinko Vieno
je ir Bandė Atitaisyti tas Permai

nas, kokias Buvo Padarius 
Prancūzijos Revoliucija.

IŲ imperatorių didenybės, jų karališkos 
didenybės, jų malonybės kunigaikščiai, 

ambasadoriai, ministeriai ir visi kiti, kurių 
darbus buvo taip netikėtai sutrukdęs gry- 
žęs iš Elbos Korsikėnas (dabar jau sau
giai laikomas ir dabojamas ant Šv. Elenos 
salos), vėl ėmėsi savo darbų.

Beveik per ištisą gentkartę jiems pri
siėjo gyventi nuošaliai, nesirodant viešu
mon. Taigi dabar jie prabylo apie savo 
vargus-bėdas, tikėdami, kad dabar jiems 
bus gausiai atlyginta už visa, ko jie nete
ko, dėka Jakobinams, drysusiems nužudyti 
jų karalių, kurie, be to viso, panaikino pe
rukas, išmetė iš Versalės rūmų trumpų 
kelnaičių madą ir Įvedė ten Paryžiaus dris
kių atstovus.

Gal manote, kad neverta viso to mi
nėti. Bet, teisybę pasakius, beveik visas 

' garsus Vienos Kongresas ir buvo pilnas 
tokių menkniekių ir tokių absurdų; Kon
greso dalyviai daugiau sielojosi “trumpų 
ir ilgų kelnių” klausimais, ne kaip sutvar
kymu, leiskime sau, Saksonijos arba Spa- 
nijos painių klausimų. Prūsijos karalius 
net pasisiūdino sau trumpas kelnes, kad 
parodžius, kaip jis nei kiek nesiskaito su 
visu tuo, ką Įvedė Revoliucija.

Kitas Vokietijos galiūnas, irgi nekęs- 
'YiaUas Revoliucijos, Įsakė, kad visi jo pa
valdiniai, jau sumokėję savo mokesnius 
anam Prancūzų uzurpatoriui, antru kartu 
sumokėtų savo teisėtam valdovui, kurs vis- 
vien visa širdim mylėjo savo brangius pa
valdinius, būdamas toli nuo jų, kai jie bu
vo ano Korsikėno nevidono malonėje. Ir 
šitaip ėjo senosios tvarkos atstatymo dar
bas: nuo vienos skriaudos prie kitos, ir, 
pagaliau, nustebęs, gali sušukti: “Bet ko
kiems galams tie žmonės visa tai kentėjo? 
Kodėl jie nesipriešino?” Ištiktųjų, kodėl? 
Todėl, kad visi žmonės buvo visiškai paal- 
sinti, nusiminę, nebepaisė nei kas atsitiko, 
nei kaip, nei kas juos valdo, nes kas keti
na pažadėti jiems taiką. Visi karai, visos 
revoliucijos, visos reformos jau buvo Įky
rėję jiems iki gyvam kaului.

Apie aštuonisdešimtuosius ano praėju
sio amžiaus metus jie visi šokius šoko ap
link laisvės medeli. Kunigaikščiai bučia
vosi su savo virėjomis, ir kunigaikštaitės 
šoko karmanjolą su savo lakėjais, tikrai 
tikėdami, kad ištikrųjr sušvito išdykusia- 
mc ir patvirkusia m o oasaulyje Lygybės ir 
Brolybės saulė. 1; .tai, vietoj tos lygybės 
ir brolybės, jie susilaukė Revoliucijos ko
misarų, rekvizuodavusių savo kareiviams 
gražius turčių saliomis, vogdavusių jų se
novės indus ir brangenybes ir gryždavu- 
sių i Paryžių su entuziastingais praneši
mais, kad visas kraštas dideliausiu džiaug
smu priima Konstituciją, kurią Prancūzi
jos žmonės patiekė savo mylimiems kai
mynams.

Išgirdę, kad paskutinę Paryžiaus re
voliucijos betvarkę numalšino jaunas ka
rininkas Bonapartas, ar Buonaparte, nu
kreipęs savo kanuoleš į minias žmonių, jie 
visi ramiau atsikvėpė. Matyt, jie geidė, 
kad tos laisvės, lygybės ir brolybės butų 
truputi mažiau. Bet, neilgai telaukus, tas 
pats jaunas Bonapartas liko konsulu (tarp 
trijų), paskui — pirmuoju konsulu ir, ga
lų gale, imperatorium. Kadangi jis buvo 
gabesnis ir smarkesnis už bent kuri valdo
vą, koki jiems ikišiol buvo tekę matyti, tad 
ir jo ranka smarkiai suspaudė vargšus pa
valdinius. Jis nebuvo maloningas. Jis

šaukė jų sūnūs Į kariuomenę, vertė jų duk
teris tekėti už savo armijos karininkų, ėmė 
jų turtus, jų meno kurinius sau ir savo mu- 
zėjams. Visą Europą jis pavertė vienu di
deliausiu abazu ir išžudė beveik visus vie
nos gentkartės vyrus.

Dabar jo nebėra, ir žmonės (išskyrus 
gal tik profesinius kariškius) tegeidė vie
no dalyko. Jie norėjo, kad jų niekas ne- 
beužkabinėtų. Kuriam laikui jiems buvo 
leista patiems save valdyti, rinkti savo 
miestų majorus, tarybų narius ir teisėjus.

Napoleono Ištrėmimas

Šis systemas visiškai nepasisekė. Nauji 
valdininkai neturėjo jokio prityrimo ir bu
vo labai išlaidus. Vien dėl nušiminimo 
žmonės pradėjo kreiptis į Senojo Režimo 
žmones: “Jus mus valdykite, kai kitados 
valdėte. Pasakykit, kiek turime mokėti 
jums mokesnių ir palikite mus šventoje 
ramybėje, nes mes turime daug darbo, be
taisydami visa tai, ką liuosybės amžius iš
griovė.”

Šventoji Sąjunga, vyriausi to Kongre
so pasekmė, padarė policistą svarbiausiu 
valstybėje valdininku ir nustatė bausmes 
visiems, kas tiktai drystų kritikuoti valdi
ninkų žygius.

Europoje buvo taika, bet tai buvo ka
pinyno taika.

Trys svarbiausi žmonės tame Vienos 
Kongrese, buvo Rusijos imperatorius Alek
sandras, Austrijos Hapsburgus atstovavęs 
Meternichas (Mctternich) ir Taleyrandas, 
Autun’c- vyskupas, gabus ir gudrus Pran
cūzas, mokėjęs pergyventi visas Prancūzi
joje buvusias suirutes ir permainas ir at
vykęs dabar i Austriją išgelbėti nors tiek, 
kad dar liko po to, kai Napoleonas suklu
po. šis nekviestas svečias atvyko Vienon 
ir dalyvavo, kiek galėdamas, visur, lyg ir 
butų buvęs kviestas. Savo dailiomis mane- 
romis, apsiėjimu ir iškalbumu jis Įgijo 
daug draugų ir rėmėjų.

Tik atvykęs i Vieną, jis tuoj sužinojo, 
kad aliantai buvo išsidalinę Į du abazu. 
Vienoje pusėje buvo Rusija, norėjusi pasi
glemžti Lenkiją, ir Prūsija, tykojusi anek
suoti Saksoniją; antroje pusėje buvo Aus
trija ir Anglija, nenorėjusios prileisti prie 
to, nes nei vienai, nei antrai valstybei ne
tiko, kad Rusija arba Prūsija Įsigalėtų Eu
ropoje. Taleyrandas pataikavo ir vieniems 
ir kitiems ir, dėka jo gabumams ir pastan
goms. Prancūzija bent per dešimtį metų 
buvo liuosa nuo imperialistinių retežių. Jis 
Įrodinėjo, kad Prancūzai neturėjo pasirin
kimo klausime: Napoleonas žlugo, jo vie
ton atėjo Liudvikas XVIII. “Duokite jam 
progą”, maldavo Taleyrandas. Ir aliantai, 
patenkinti tuo, kad Revoliucijos krašto so
stą valdo teisėtas karalius, sutiko duoti 
tiems Burbonams progą, kurią jie taip iš
naudojo, kad už penkiolikos metų žmonės 
išvijo juos.
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Kūdikių apriptalmti lr»e- 
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• KŪDIKIU • 
EROVės skYRIUS

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Portland, Ore., mirė 94 metų 
senelis, kuris diena iš dienos 
pardavinėju ant gatvės kampo 
laikraščius ir buvo apiplyšęs ir 

I apskarmalėjęs kad niekas ne- 
; manė apie jį kitaip kaip kad 
jis yra vargšas.

Jam mirus surasta popieriai 
parodą jog jis paliko $50,000 
turto. Kadangi giminių nesu
rasta, visas turtas einna Suv. 
Valstijų apšvietos biuram

kai-

vai- 
Tas

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU MERGINOS 

APSIVĘDIMUI
Pajicškau sau gyvenimui drauge 

merginą arba našlę kad ir apie 40 
metų amžiaus (nepaisyčiau jei naš
le turi ir pora vaikučių). Esu ma
šinistas, uždirbu gerai. 39 metų am
žiaus. Kuri interesuojasi tuo malo
nes atsišaukti šiuo adresu:

J. P. 2614 E. 40 Street 
Cleveland, O.

pienas rūpestingai sulietas su gry
niausiu cukrum, kas padaro kūdi
kiams maistą kada motinos pieno 
nėra arba jo neužtenka.

Idant Lietuvė motina žinotų kaip 
vartoti Borden’s Eagle Pieną Bor
den kompanija atspausdino Lietuvių 
kalboje pilnas maitinimo instrukci
jas pasakančias kaip paruosti Bor
den’s Eagle Pieną kūdikiams viso
kių amžių. Jei nori kopijos šitų in
strukcijų teturi išpildyti kuponą mu
sų laikraštyje telpančio apgarsinimo 
ir pasiųsti ji kompanijai, b ji noriai 
prisius visai dykai jas kartu su pui
kia knyga.

GYDUOLĖS IR VAISTAI
Gal būt gydytojas išrašys vaistų 

kūdikiui. Bet rašo tik po gero iš
kvotimo, sužinojęs visą padėtį. Ki
tais žodžiais tariant, jis žino kas 
yra bloga ir žino ką jis išrašo. Vai
stas yra tik jūsų kūdikiui ir tik tam 
tikroms ligoms, todėl tas pats vais
tas vargu galėtų pagelbėti jūsų 
mynės kūdikiui.

Daugelis kūdikių apserga nuo 
stų kurie buvo skirti kitiems, 
pats vaistas gali turėti kitokią veik
mę ant kitų kūdikių. Tik gydytojas 
gali pasakyti ko reikia jūsų kūdi
kiui. Jis praleidęs ilgus metus Sun
kiame moksle kad tą dažinojus.

.Tusų kūdikiu verkiant, bandykit 
surasti priežastį. Nebėgkit tuoj Į 
vaistų šėputę jieškot kokio nors “ra
minančio sirupo". Dažnai tie siru
pai turi svaigalų, kurie kenkia kū
dikiui. Jei kūdikis serga šauk dak
tarą. “Naminės gyduolės” yra per
daug pavojingos. Jei nežinai kas 
yra kūdikiui tai kaip gali jį gydyti? .

Per. keletą gentkarčių Amerikietės 
motinos augino savo kūdikius su 
Borden’s Eagle Pienu, dėlto kad šitą' 
Eagle Pienų joms buvo rekomenda-1 
vusios draugės ir dėlto kad jos rado i 
jį užganėdinančiu. Bet ant nelai
mės daugelis Amerikiečių ir Lietu
vių motinų niekad pilnai negavo ži
noti kode! tokie puikus rezultatai 
gaunama. Eagle Pienas yra švie- < 
žiausias, saldžiausias ir riebiausias

V. K. YURGILAS 
atstovauja “Dirvos” biz
nio reikalus Clevelande 
ir apielinkėj. Turėdami 
ką atlikit per jį. Priima 
apgarsinimus, prenume
ratas ir spaudos darbus.

Neužmirškit saviškiu Lietuj.
Užrašykit jiems “Dirvą”'

■>

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso vai.: 9 ryte iki 5 po pietų 
Subatomis 9 iki 2:30 po pietų.

930 VVilIiamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbant ir importuojam 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų. 
Dykai pamokinant groti pirkikus. 
Garantuojant kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informaci- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

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

Chicago, III.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

ia

Niekai neili būti palyginami, kaip 
ištrynimai iu geruoju, senuoju 

Pain-ExpeIIeriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojau# naudokit šj garsų namini 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro .vaizbaženklit ant pake-

fTadT’richter * co. 
'Berry & South 5th S13. / 

'NBrooklyn, N.

REIKALINGA AGENTAI
Reikalingi Agentai Įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 Į mė
nesi liuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass

Kalba į Lietuves Motinas
Tikslas šio paskelbimo, ir tų .kurie kas mėnuo tilps po jo, yra — 
suteikti motinoms žinių, kodėl jos turi penėti savo kūdikius 
Borden’s Eagle Pienu, negalėdamos duoti krūtų. Matysite, kad 
šio paskelbimai begalo įdomūs: jie suprantamai pasakys jums 
daug dalykų, kuriuos turėtumėt žinoti apie Borden’s Eagle Pieną, 
garsiausį kūdikiams maistą pasauly.

Duokit Savo Kūdikiui
gerą pradžią gyvenime

KUPONAS Eagle Pienas yra grynas pienas ir 
grynas jame cukrus, natūralia mai
stas, kuomet negauna motinos pl&

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam. ne tas, kuris reikia, iš- 
pildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėtėi kūdiki su Eagle Pienu. Bor
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių, tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradė
jo vartoti Eagle Pieną. Nevilkinki- 
te, bet siūskile kuponą šiandien.

Vardas
Adresas _
Ltthuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

no. Didelės šeimynos yrw išaugintos 
tuo pienu, tai yra saugus būdas dėl 
auginimo kūdikių. Gydytojai užrašo 
į receptus ir pataria motinoms var
toti jį, jei pačios negali penėti kū
dikių. Eagle Pienas yra vartojamas 
daugiau negu kiti kūdikių maistai 
sudėti daiktan, nes jis lengvai virš
kinamas, grynas, atsakantis ir su
teikė sveikatą ir laimę tiems, kurie 
vartojo jį.

Penėkit savo krūtimis kūdikį jei tik 
galit, bet jei negalit, duokit jam 
Eagle Pieną. Tūkstančiai yra dėkin
gų Amerikos motinų visoje šalyje, 
kurios vartojo Eagle Pieną dėl savo 
kūdikių, jos rašo laiškus Borden 
Kompanijai ir labai dėkavoja už to
kį puikų kūdikių maistą. Per pasku
tinius šešiasdešimtis aštuonis me
tus, virš milionas kūdikių buvo mai
tinama ir auginama kasmet su 
Ėagle Pienu.

Wž ŠĮ kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip penėti ir už
laikyti save ir savo kūdikį. Išklrp- 
kit jį ir atsiuskit mums šiandien, 
su savo vardu ir adresu.

Nekurie žmonės kenčia visą savo 
amžių, todėl kad jie pradėjo gyve

nimą klaidingai iš kūdikystės. 
Svarbiausias prižiūrėjimas kūdikių 
sveikatos, tai jų maistas. Gražūs, 
spraunūs ir gerai suaugę kūdikiai, 
tai vis vaisiai tikslingo jų maitinimo 
Jei jūs pradėsit auginti savo kūdi
kį su tikru maistu, jūs subudavosit 
jam tvirtą pamatą ateities sveikatai
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The Younger Sėt

s

-------- o--------
And just a few years ago 

the Police Gazette was consi- 
dered tvicked.

town watchmg the flappers go 
by.
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OFFICE
CAT

Your best friends won’t tell 
būt, Helen Baltrukonis 
they vvill tell everyone

y 011,
ays, 

ėlse.
-------- o--------

Schwab says there is only 
one road to success. Sure! būt 
detour signs discourage most 
of the travelers.

"What’s de name of dis in- 
fant?” demanded the colored 
parson, who was officiating at 
the christening of Mirandy’s 
latest offspring.

“Her name am Opiu m 
Bryant”, was the firm reply.

The parson protested: “0- 
pium ain’t no fit name for a 
gal!”

“Well, it fits dis gal”, saidi 
Mirandy. “For dey say opium 
comes from wild popp.v, and dis 
child’s poppy suah am wild.”

-------- o--------
If your giri throws you down, 

just 
had

golf game, būt in cutting the 
lawn you know you are tired 
before you start.

-------- o--------
Unsolicited Testimonials

Dear Doctor: After under- 
going your treatment for rheu- 
matism of the knee, I would 
likę to inform you that after 
seven years of folknving your 
directions, my knee has dis- 
appeared būt the pain is štili 
there.

-------- o--------
The dumbest jAiy is the guy 

who thinks a police reporter 
is on the editorial staff of the 
Police Gazette.
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PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS

kai-
sta-
sta-
kąi-

Kaimynas

he

-------- o--------
A lot of folks have evėn 

quit going to church to cough.

us-
ra-
an-

is

(Name on reąuest)
Dear Garage Man: After 

ing twelve bottles of your 
diator repairer, I beg to 
nounee that thc radiator
gone, būt the leak is štili there.

(Name on reąuest).
Dear Chemist: After using 

vour Moth-Preventor for 
years, let me say that all 
clothes hav'e disappeared, 
the moths are štili there.

(Name on reąuest).
-------- o-------- ;

P. Banionis finds some- 
once in a while that 

him. The other da.v a

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNES 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St.
GILIŲ EKSTRAKTAS 
PAAKSTINA VIŠTAS 
DĖT Į 24 VALANDAS

think of poor Adam; 
only one to pick from. 

-------- o--------
HORRORiS!

man stood on the moonlit 
bridge.

The night was full of air, 
When someone įook the bridge 

away
And let him standing therp! 

------ '—0—-——- \\ ■-
Coal companies can raiše the 

price of coal much easier than 
the consumer can.

-------- o--------
The chicf diffcrcnce in the 

exercise obtained from a game 
of golf and- mowing the lawn 
is that you don’t know you are 
tired until after you finish the

He says she mušt have 
tvhen he 

office

Thc

V. 
thing 
ticles
robust lady got. stuck in the 
revolving door of the post of
fice.
got loose becatise 
passed the next day the 
was open.

-------- o--------
Marcelin Karuža says

ten seems a that woman‘s sec- 
ond 
cerc

it of-

husband is the most sin- 
mourner of her first.

-------- o--------
TO AN ABSENT WIFE

I’ve druiik vour health so often
These Aveeks I’ve been alone, 

I’ve drunk vour health so often,
That I have wrecked my own.

-------- o--------
It is not surprising, snaps 

George Baltrukonis, that only 
one man peeked through the 
fence at Lady Godiva. The 
othėrs were probably all down

"Vv ny so fast ?

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

A CUCKOO'5I *

Ieft the garčlen koše 
<and l'm aiva' ’ ” 
v/ill getvreL ’.

Galinus mokslas rado būdą pasiekt 
vištos kiaušinį gaminančias giles ir 
naakstint dėjimą kiaušinių—beveik 
per naktį! Tas išradimas leidžia viš
tai dėti kiaušinius kaip iki šiol ne
manyta. Dabar kožnas vištų augin
tojas gali padidint savo_ pelną padvi
gubindamas kiaušinių dėjimą.

Girdėjot apie gilių perdėjimą ir 
vitaminus žmonėms ir stebuklus ką 
mokslas atsiekti. Dabar,_ Poultry 
Vitamines Company išvystė vaistus 
vištoms stebėtinai pasekmingai. Viš
tos irgi turi giles, kaip ir žmones. 
Vištoms reik vitaminų irgi. Ir šie 
vaistai turi tuos svarbius energija 
duodančius dalykus kurie veikia ant 
paukščių jauslių organų.
5 Sykius i
Kiaušiniai! Kiaušiniai! .. .... .. .
net šalčiausiam ore! Tik sutrink ke
lias VITAMINŲ plyteles į geriamą 
vandenį. Paskui tėmyk pasekmes! 
Valdžios stotįs praneša kad vištos 
gauną vitaminus padeda 300 kiauši
nių. Paprasta višta padeda tik 60. 
Pamąstykit! Penkis sykius daugiau! 
Penkis sykius didesnis- pelnas!

30 Kiaušinių Vietoj 6 
“Tie vaistai padare stebuklus”, rašo 
Mrs. II. D. McReynolds iš Adairdale, 
Ky. “Aš negaudavau pusės tuzino 
kiaušinių į dieną iš 60 vištų. Kaip 
ėmiau duot joms tuos vaistus tik per 
savaitę dėjimas pasidaugino iki 2% 
tuzino kiaušinių.” Ar jus kada tu
rėjot ką panašaus pirma?

Kiaušiniai—Kiaušiniai
Taip, daugybė kiaušinių, sveikos vi
štos. ir pelningas užlaikymas. Pa
versk savo nenaudos į geras dėjikes. 
Padvigubink savo pelną. Ką kiti pa
daro galit ir jus. TABLETED VIT
AMINES turi tikrų gilių ištrauką ir 
vitaminus ir veikia stebėtinai ant 
dėjimo ir abelnos vištų sveikatos.

$1.00 Pakelis 
DOVANAI!

Nesiųsk pinigų. Tik išpildyk kuponą 
ir prisius. The Poultry Vitamincs 
Company pasiųs jums tuoj DU re-1 
gitliariu po dolari pakeliu TABLA
TED VITAMINUS. Užmokėk laiš
kanešiui tik $1 ir 17c persiuntimo, 
kada atneš ABU pakeliu. Tas ekstra 
dolarinis pakelis duodamas dykai.

PASEKMĖS GARANTUOTOS
Nelauk. Pasinaudok proga šiandien. 
The Poultry Vitamincs Company vi
siškai garantuoja arba grąžins pini
gus. Negalit pralaimėt. Gaukit tu
zinus kiaušinių dabar! Pasiuskit ku
poną dabar!
NES1ŲSK1T PINIGU

niiiiiiiiiiiiimimumiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiiciniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiir
Mirtis už Tuščią Statinę 
Ga^čiuhuos, kiaulių ap., Jau- 

čiunų kaimo gyventojas Berno
tas, sako paskolinęs savo 
mynui Adomaičiui tuščią 
tinę nuo alaus. Dabar jam 
tinės prireikė, ir jis nuėjo Į 
myną jos atsiimti,
pasisakęs niekad iš jo statinės 
neskolinęs ir negalįs jam nie
ko atiduoti. Tada Bernotas 
prie liudininkų susiradęs savo, 
jo manymu, statinę, ir parsi- 
risdinęs namon. Tiesa, stati
nėj buvo ir alaus. Bet kur gi 
ji dėsi kad be statinės nesilai
ko. O pagalinus lcjis čia tokio 
—alus bus procentai už stati
nę. Adomaitis tuoj parsigabe
no iš Gaščiunų policiją, kuri 
liepė Bernotui statinę atrišti 
atgal j Adomaičio kiemą. Ber
notas alų siūlė atsiimti, bet sta
tinė sakė jo esanti. Policinin
kas griežtai pareikalavęs stati
nę grąžinti, ir Bernotas papy
ko. žodis po žodžio, jiedu susi- 
štuihdė, ir policininkas kažkaip 
pavartojęs ginklą iBernotą ant 
vietos nušovė. Policininkas nu
ginkluotas ir tardomas. “L.’

Sužeidė ir Atėmė^Daug Pinigų
Drebulynės dv. miške gryž- 

tantį iš Jurbarko Dominiką Gu
davičių užpuolė du ginkluoti 
plėšikai ir peršovę jam blauzdą 
atėmė iš jo 1500 dolarių ir 2000

Kas bus su mumis?
Lietuvos švietimo Ministeri

jos lėšomis yra išlaikoma apie 
penkiasdešimts gimnazijų ir 
antra 
lų.

Kas 
duoda 
turientų, kiti, nepajiegdami ei
ti aukštesnio mokslo, neturi 
kur dėtis, žinoma, gimnazija 
be bendro išsilavinimo nieko 
gero neduoda, net ir rašyti do
rai neišmoko. Tokie jaunuo
liai atsiduria keblioj padėtyj. 
Į ūki jiems gryžti nebesinori, 
specialybės nemoka, nors pasi
kark .... ir vaikšto nusiminę 
kol gaus kokioj Įstaigoj rašti
ninku.

Tuo tarpu pas mus 
specialistu; jų vietas 
Vokiečiai. Danai ir kiti, 
mokama, brangiausios 
juos gerbiama....

Ar tai neerzina tautiečius?
turėjo 

mokyklų 
pastangų

gimnazijų
tiek viduriniųjų mokyk-

metai Į universitetą pa- 
prašymus apie 1000 abi-

tiek Kiaušinių ht^ »,ini«us >’,e«,kiu pa’
ausiniai! Daugiau jų|sislėpė miškan. Plėšikų žy-

mės nežinomos, nes jie užpul
dami apsuko skurliu jam galvą. 
Policija laukia nukentėjusio 
pasveikimo ir paaiškinimo ar 
jis turėjo tiek pinigų, o jei tu
rėjo tai iš kur juos gavo (iš ko
kio banko), kaipo buvęs Ame
rikietis. “L.”

Senai musų valdžia 
susirūpinti specialių 
Įsteigimu, tačiau tų 
mes nematom.

Dar vienas opus 
tai žemės ūkis.

Musų šalis yra ūkio šalis, ta
čiau kad rūpintųsi kas žemės: 
ūkio mokslu nepasakysiu. Vie
na, žemės ūkio mokykloms ne-, 
pritaria liaudis, žiuri su kokiui 
tai nepasitikėjimu; antra, pati 
valdžia mažai rūpinasi tuo rei- į 
kalu.

Mos tiek galini gyventi kiek 
patieks mums musų ūkis, nes 
kitokios pramonės nėra, t 
Į tai reiktų žiūrėti rimčiau.

trūksta
užima
Jiems
algos,

i

Linkėjimai
C^OCIETY for Savings matė at- 

einant ir praeinant Naujus 
Metus per tris gentkartes žmonių 
šiaurinėj Ohio. Per taiką ir ka
rą, gerovę ir bedarbę, ji dalinosi 
likimu šios srities žmonių.

Incorporafeč 1849

in thc City of Clevelana.

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus Į taupymų banką y

Miniai draugų kurių parama ir 
gerais norais ji išaugo per tuos 
ilgus metus, Society for Savings 
siunčia širdingą padėką ir Naujų 
Metų linkėjimus.

Praėjusis metas buvo šiam dis- 
triktui gerovės ir laimės metas; 
lai 1926 būna taip pat geros lai
mės ir pasisekimo metas.

klausimas i

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

AR NORITE GIRDĖTI

Poultry Vitamincs Co.. Dept. 4139
837 Sprucc St., I'hiladclphia, Pa. 

Pasiuskit 1)11 reguliariu dolario pa
keliu Tablated Vitamincs.- Užmokė
siu laiškanešiui tik $1 ir 17c už 
siuntimą už ABU pakeliu. Jus 
tinkat grąžint pinigus bčgyj 30 
r.ų jei nebusiu patenkintas.

Degtinė ir Nemune Paskandina
Besikeldami ties Jurbarku 

per Nemuną paskendo Jonas 
Karušis, 55 metų amžiaus, An
tanuk Kerotis, 50 metų amž., 
ir Vasilius Cclajus, 45 m. am.

Visi jie buvo iš Sudargo mie
stelio, Kidulių valsčiaus.

Jono Karusio lavonas ištrau
ktas, o Keročio ir Celajaus iki 
šiol adr nerasti. Policijai da
rant kvotą paaiškėjo kad Karu- 
sis ir Kerotis buvo gerokai iš- 
sigėrę. Be to laivelyj kuriuo 
jie kėlėsi buvo dar Jonas Dvy- 
laitis ir Agota Lenktienė, ku

priuos pavyko išgelbėti. Be žmo
nių, tame laivelyje buvo veža- 

pna keturios statinės cemento ir 
centneris kviečių. Tuo laiku 

I Nemunas buvo audringas. “L.”

pri- 
su- 

die-

Kauno Lietuvių Operos Artistus Savo Namuose?
PASIPIRKITE

1. Kipro Petrausko du rekordu:STASYS (kitoje pusėje: “Plaukia 
sau Laivelis", smuiko trio), ir

2. DUL-DUL DŪDELE (kitoj pusėj: “Bernužėli, Nesvoliok”).
3. A. Sodeikos ir Grigaitienės duetas “Oi Berneli, Vienturtėli", 

(kitoj pusėj: Sulgiuo “Visur Tyla“).
5-TO LIET. PEŠT. PULKO BENAS IGRAJINO ŠIUOS REKOR

DUS:
10. “Bijūnėli Žalias (kitoj: “An Kalno Karklai Siūbavo).
11. “Klumpakojis” (kitoj pusėj: “Našlys”).
12. “Noriu Miego” (kitoj pusėj: -‘Lietuvaitė”)
13. “Klaipėdos Maršas” (kitoj -‘Valio Ncprigulminga Lietuva”). 
Kaina rekordų po 75c. Už persiuntimą nuo 1 iki 6 — 75c ekstra.

Iki 12-kos rekordų — $1.50 ekstra.

Vienybės Rekordų Skyrius
193 Grand Street Brooklvn, N. Y.

$1 iki $25.

Savo

fo-

»

A

|

-TukrStrop
Razor
—Išsiaštrina Pats

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
F0T0GRAFU0JAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui- 
k'.i spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
J197 E. 79th St. CIeveland

Sumažink

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

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

* Aiškios, Tyros, Svei- 
k°s> Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana.
Murinę Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akių Užžiura” e
i MūrineCo.,Dpt.H.s..9E.OhioSt.,ciiieag Akly. Grože” Dykai.

i 
i
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Prospect 2420 Centrai 1766 =

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohfo. =
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*« tikrą Specialistą, e M 

prie kokių aeižlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po iįegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jia 
neturėjo užtektinai apsipažinūno ir pa- 

(tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos.
jKTŪįttlMano aparatas Rsdio-Scope-Raggi-X- 

Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
i’AU riologiškat egzaminavimas kraujo ati- 

” dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata i» 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuęlufi 

Gs-AL: nervus ir kenčiate nuo užnuodijiae 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant vi3o kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinhs- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euciid A v. Kampas E. 1051h St. CIeveland

ANTROS GRINDYS, KAMBAR1S 4.
Ofiac valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 ttd S vaJkeia. 

Nediidieniaia ano LA tid i.
—---------------------—------------------- —:----------- :-------
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377 MIRĖ CLEVELANDE IR 
APIELINKĖJ NUO NUO

DINGOS DEGTINĖS
Bėgy j praėjusių keturių me

tų Cuyahoga apskrityje, kurin 
ineina ir Clevelandas, 377 žmo
nių mirė nuo nuodingos degti
nės arba nuo staigaus susirgi
mo alkoholizmu. Tos mirtis 
Įvyko po to kaip valstija išlei
do griežtą Įstatymą sulyg ku
rio turėjo būti baudžiami visi 
tie pardavėjai degtinės žmog-įjr E. 53rd St. 
žudystėje nuo kurių bus miręs! 
žmogus pirkęs tų nuodų. Bet 
žmonės mirė, o vos tik pora ar 
vienas nuteista už toki prasi
žengimą, ir daugiau tas įstaty
mas buvo užmirštas. <

Per 1925 metus nuo alkoho
lizmo mirė Clevelande ir apskri
tyje 118 ypatų, daugiausia ne
gu kada kitados paskirais me
tais.

Per 1925 metus 7,870 žmonių 
buvo areštuota už pasigėrimą, 
ir buvo suimta 5,017 slapti deg- 
tiės pardavinėtojai.

Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese j
t

SPORTAS

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Ar jau Įsirašėt Piliečių Klu
bo mokyklon kurie norit išsiim- 

, ti antras pilietiškas popieras ?
Skubėkit, Lietuvių salėj, klu- 

; bo kambaryje. Mokykla prasi- 
idės kaip tik bus ganėtinas no- 
' rineiųjų skaičius.

i
! Dr. V. Kudirkos Palaipinės 
j Dr-jos pirmas mėnesinis susi
rinkimas bus sausio 3 d. visų 

j narių žinomoj vietoj, Sųperior

Šis susirinkimas bus svar
bus: nauja valdybą užims vie
tas, bus finansų atskaita ir vi- 

i si valdybos raportai iš 1925 m. 
draugijos gyvavimo. Norinti 
užsimokėti nesivėluokit, nes aš 
žadėjau būti valanda prieš ati- 

i darymą susirinkimo tai' ir me
rginsiu savo pažadą išpildyt.

Fin. Sekr. V. K. Yurgilas. i

DIDELI ŠALČIAI
Turbut perlabai Dievulis šį

met išklausė Clevelando prašy
mų ir gausiai apdovanojo snie
gu. Prieš Kalėdas laikraščiai 
rašė: “Clevelandiėčiai meldžia
si kad tik Kalėdos butų baltos”, 
o i kelintą dieną jau laikraš
čiai užpildyti žiniomis ir pavei
kslais kad “Clevelandas kovoja 
atsikratymui sniego”. Prisnigo 
gausiai, užversta gatvės ir su
tramdyta komunikacija. Daug 
dėl to nelaimių buvo, o per vi
są Ohio valstiją nuo šalčio ir 
Sniego mirė apie desėtkas ypa
tų.

VYČIŲ SORKĖS
Gruodžio 27 d. Lietuvių salėj 

vietos vyčių kuopa statė sceno
je veikalą “Milda, Meilės Dei
vė”. Bet kada aktoriai pasiro
dė scenoje publikai atsidarė 
nauja žiūrėjimui scena, ir visi 
ką ne plyšo iš juoko, tuo gi sy
kiu vyčių šulams labai buvo 
karšta ir nesmagu.

Vienas lošėjas, kuris ir sce
noj turėjo žymią rolę ir vyčių 
kuopoj yra fetfėbeliu, turbut 
perskubiai išbėgo į sceną neuž- 
sisagstęs visus savo apdangalų 
guzikus, ypač toj vietoj kur la
biausia turi būti užsegta, ar 
kitur kur segsi ar ne. Publika 
ėmė čiaudėt ir šaipytis, o jis 
manė kad tai dėl jo puikaus lo
šimo, ir dar labiau ėmė smar-j 
kaut, iki vienas vytis iš salės! 
nubėgęs pranešė jam. Tadaj*^ 
susigriebęs viską žmogelis kai 
dūmė nuo scenos tai daugiau 
nepasirodė, sugadindamas ir vi
są veikalą ir visą darbą.

Matęs.

į “KALĖDŲ NUOTAKA”
Gruodžio 20 d. bažnytinėj sa- 

■ lėj pirmą kartą buvo statoma 
I scenoje kaipo šventas veikalas, 
į “Kalėdų Nuotaka”, ką surengė 
j mergaičių draugija su pagalba 
į mokytojų-seserų-vienuolių, ką 
| paprastai prieš Kalėdas daro.

šis vakaras buvo puikesnis 
i už kitus jų rengtus vakarus, 
j nes kaip mergaitės taip ir vai- 
j kai (mokiniai) dirbo su pasi- 
j šventimu, kiti net kurie parapi
jinę mokyklą išėję jau keli me- 

, tai. Visi dirbo noriai ir nerei- 
į kalavo jokio atlyginimo, o nau- 
! dą skyrė bažnyčiai. Prie to dar 
i didesnei naudai dovanai grojo 
j ir Luizos orkestras, kaip jis ir 
, tankiai parapijos naudai dova
nai pagroja.

Kaip ir kitais sykiais, ir da-Į 
bar mokinių parengime buvo | 
pilna svetainė, ir visas vakaras į 
ėjo kuopuikiausia, išskyrus vie-- 

i no atsitikimo, kas iš šalies žiu-Į 
ginčiam darė labai blogą Įspūdį.'

BUS KO MATYT NAUJOSE 
IMTYNĖSE

Ivan Poddubny, milžinas Ru
sas čampionas, bus žymiausias 
vaizdas sekančiose ristynėse 
miesto auditorijoj, sausio 12 d. 
Poddubny. kuris pribuvo Į šią 
šalį visai nesenai, pasiliks čia 
imtynėms keletui mėnesių. Jis 
yra skaitomas pažymiausiu ris- 
tiku kokis kada Europoj rado
si. Jis dalyvavo visokiuose 
karnavaluose Rusijoj ir Fran- 
euzijoj ir bėgyje praeitų desėt- 
ko metų visur laimėjo. Pod
dubny skaitomas toli žymesniu 
ristiku negu kada George Ha- 
ckenschmidt buvo. Jis niekad 
nebuvo paguldytas ir ėmėsi su 
visais čampionais užrubežiuose. 
Jis sveria 280 svarų, 6 pėdų ir 
2 colių aukščio. Pirmame susi
kibime New Yorke gruodžio 14 Į 
d. jis nugalėjo Dan Koloff, Bul-I 
garų ristiką, du sykiu per 18 < 
minutų.

WIadek Zbyszko, Lenkas ris-j 
tikas, vėl imsis, dabar su Vo-j 
kiečiu, Niek ’Lutze. George! 
Calza, Italas kuris andai pasi
žymėjo, imsis su Frank Bvono, 
Bohemų.

Tikietų kaina $1.10 ir $2.20.
Kas nori iškalno užsisakyt pa-j 
šaukit Randolph 1336 M. Ma-i 
rotta A. C.

įaĮBili,£J^^
neši- Požėlai ateis “sudna die-j 
na” su ponišku “kirviu”. Jau 
viskas eina' prie pabaigos, po
nai tik laukia kaucijos iš savo 
drutuolio, ir kaip tik pinigai at
eis tuoj prasidės kermošius.

Požėla sutinką atvažiuoti ant 
bile dienos kada čia bus geriau
sia galima su svetaine išsitai- 
kyt, ir tai ši mėnesi, ir nori už
baigt su Lenkais, kaip kokia 
pikta pakpsa: ba jie niekad nuo 
Lietuviu neatsitolina iki gauna 
Į kaili, kaip gavo paskiausia 
ties širvintais, o Michalskis 
Lietuvių salėje. Sprts.

PRAKALBOS
Temoje

Apreiškimas šv. Jono 20:11
“Ir regėjau didį balty sostą ir _ 

ant jo sedintj, nuo kurio akių bėgo 
Žemė ir Dangus, ir jiems vietos 
buvo rasta.”

Nedėlioj 3:00 po piety 
7017 Sųperior Avė. 
Kalbės G. Bielinis.

tą

ne-

Akrono Naujienos
Liūdnos Kalėdos

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.

E.

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais 
sekančiose vietose 

6502 Sųperior Avė., kampas 
65th., pas J. Pilvelį.

1417 E. 21 St., pas G. Garmų. 
6603 St. Clair Avė., pas Kaupą. 
6602 St. Clair Avė., pas Langą. 

12026 St. Clair, pas Shaker.
I 7901 Sųperior Avė., kampas E. 

79th St., Kopecny’s vaistinėj, 
11063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.

KAS BUS CHICAGO.JE?
Chicagos imtynių mylėtojai 

laukia kažin ko. Požėla, ištaš
kęs visus savo svorio ristikus, 
užsimanė pataškyt ir sunkiojo 
svorio vyrus, ir pradėjo kibint 
Sarpalių, kuris nori būti Lietu
viu sunkiosios vogos pasauli
niu čampionu.

Chicagoj kalbariia kati Požėla 
yra pasirengęs ristis su K. Sar- 

. . - . - palium. Esą Požėlą sako jog
'lai musų pačių parapijos ko-.gįnčuš dėl čampionato reikia 
miteto nariai, kurie sakosi neva užbaigti. Kuomet Sarpalius 
bažnyčiai dirba. Jie atėjo sa- šaukė sunkiojo svorio Lietu- 
len ir tuoj sulindo be tikietų. vius ristikus tai tie tylėjo ausis 
Salėj merginęs stovinčios prie Suglaudę. Nors Sarpalius yra 

j priėmimo tikietų paklausė pas jr sunkesnis, vienok Požėla ža- 
’juos tikietų, bet gavo pašiepi- da šokti jam i aki.
; nusipirko, susisarmatiję Į Išgirdęs kad Požėla kimba i
!mų atsakymus. Du iš jų buvo Sarpalių, Sarpalius pradėjo gir- 
1 atėję su tikietais, bet vienas, įis kad paris Požėlą du ar tris 
i P., sužinojęs kad kiti jo drau- sykius į valandą.
'gai Įlindo be tikieto, nubėgęs |T orajt sako p0Žėla, išnildyk 
prie tikietų stalo metė savo ti-.savo pažadėjimą: aš pilnai su- 
kietą atgal reikalaudamas savo tinku irstis su'Sarpalium, ale 
pinigų. t

Tokį tai pavyzdi duoda musų ] 
jaunimui bažnyčios komiteto 
nariai, kurie visada jaučiasi tu
ri galę už dyką sulysti jei kas; - 
...c po bažnyčia rengiama, ir j 
už mažiaus} savo darbeli iš pa- ■: 

jrapijos atsiima.
Viską iš šalies

I

tu, Sarpaliau, paguldyk mane 
kaip žadi.

O kaip su Clevelandu?
Tikrai sužinojau kad ši mė-

mačius.

“I)U BAILIU” IR “DVI KIT- .
MUTĖS”

Nedėlioj Teatrališkas Choras' 
duos puikų juokų vakarą Cle-, un^’ 
velandiečiams, pavaišinimui suj!nas per 40 metų, 
naujais metais, 
nanti metai butų linksmi.

Statoma scenoje komedijos: 
“Du Bailiu” ir “Dvi Kūmutės”, Į 
prie to bus daug kitokių juokui 
ir dar gražių dainų.

Viskas rengiama Lietuvių sa-1 
Įėję, nuo 4 vai. po pietų.

Metų
motina,

2umiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii£

J. P. Likas |
; Budavoju Naujus Namus ir 2 

; Taisau Senus. E
: Budavoju porčius, garadžius, E 
: krautuves, ir taisau senus. x

1145 EAST 74TH STREET =

A. L. T. Sandaros 18tos kuo
pos svarbus susirinkimas atsi
bus antradienio vakare, sausio 
12 d. Visi nariai ruoškitės da
lyvauti.

Į ■

• Rado Sūnų po 40
Marion, O. — Viena

71 metų amžiaus, atrado savo
kuris buvo jai nežino- 

Kada jos ; 
kad visi atei- vyras mirė, ji turėjo vaikus ati-j 1 t ' 

(duot Į prieglaudą, bet jai buvo I 
j uždrausta susirašyti su jais.! 
Į Po kelių metų vienas vaikų ten' 
j mirė, o kitas vėliau pabėgo ir į 
motina nieko nežinojo apie sa-l 

, vo vaikų likimą.
i Dieną prieš Kalėdas vienas; 
Įjos sūnūs sugryžo, bet tą pačią: 
•dieną sudegė jos namai. Nors j 
įtiek ji buvo linksma kad sulau- 
Ikė sunaus.

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SŲPERIOR AVĖ.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5 % į

Sųperior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stotkus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas. vamišius ir visokius maliavojįmo įnagius.

Prie to turi apinių ir malt pasidarymui gerdiios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima i.šskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Sųperior Avenue

The
A B SAV1NGS 
& LOAN CO.

★

REIjvĄLINGA 
MAŠINA 

SIUVĖJOS
Taipgi ir vyrai
PATYRUSIOS 

SIUVIME ŠILKINIŲ 
SUKNIŲ. 

Darbo daug.
užmokestis gera.

The Sęhvyąrtz Brother.s 
Dress Co.

2530 Sųperior Avė.

REIKALAUJU SIUVĖJU prie siu 
vimo moteriškų kotu, reikia vyry 

ir moterų; darbas mašina ir rankom. 
Kreipkitės 1J.94 East T.)' Street.

Pas J. Bindokų.
Pas J. Bindoką, D.urįs iŠ šono.

REIK ALINGAS KAMBARIS
Jieškau gyvenimui kambario paa 

Lietuvius; kas turit tuščią kambarį 
praneškit V. P., “Dirvon“, 3352 Su- 
perior avė. / ' . ■

P.AJIEŠKĄU DARBO
Jieškau užsiėmimo prie lcrautuves 

popiečiais nuo 4 iki 9-10 vakare. Aš 
lankau high sehool, tai norėčiau su
sirasti kokį Užsiėmimą vakarais. Esu 
IA metų. Praneškit adresu 
Giddings Rpad.

Tarptautiški Muzikos ir 
Dainų Vakarai

Kadangi Clevelandiečiai, ypatin
gai ateiviai, labai entuziastiškai at
sinešė į “Daugelio Žemių Muzikos” 
koncertus kuriuos vadovauja Miko
lai Sokoloff ir rengia Cleveland Or
chestra, taigi Mr. Sokoloff surengė 
programą trečiam tokiam populia- 
t-iškam koncertui kuris atsibus 
sto auditorijoj nedėlios vakare, 
šio 16 d., nuo 8 vai. Kaip ir 
mesniuose koncertuose, šiame 
certe veiks bendrai Clevelando .. 
nas, sako Adella Prentiss Ilughes, • 
orkest ro reikalų vedėja.

Svetimgimiai šio miesto gyvento
jai parode didelio pamėgimo tiems 
koncertams, ne tik delei muzikos 
gražumo, bet ir todėl kad jie prime
na jiems kalba daug gyvesne negu 
raštas apie jų gimtines šalis.

Šiam naujam koncertui vėl bus po- 
puliares kainos, sako Mrs. Hughes, 
nes tikietai parsiduos tik po 25 ir 
50 centų. Tikietai bus parduodami 
pas Dreher’s, 1226 Iluron ltoad, vi
sose svetimtaučių laikraščių redak
cijose, viešose vietose, vakarinėse 
mokyklose ir krautuvėse. Dvi. die
nos pinu koncerto tikietai bus par
duodami ir bankuose ir departmen- 
tinėse krautuvėse mieste. Prie to, 
besi vėluojantiems bus duodama pro
ga nusipirkti tikietus tą pat vakarą 
prieš koncertą auditorijoj.

Tvarkoma komitetai išplatinimui 
tikietų tarp bažnyčių, giedojimo or
ganizacijų ir svetimšalių įstaigų, ir 
orkestro valdyba pasitiki kad publi
ka veiks išvien padarymui šio kon- 
■erto pasekmingu kaip buvo pereiti 
du, kuriuose dalyvavo 17,000 žmo
nių.

Įvairių Tautų Pasirodymas
Beveik tuzinas įvairių Clevelande 

gyvenančių tautų turės progos pasi
rodyt su savo dainomis ir kitu kuo 
miesto auditorijoj nedėlioj, sausio 3 
d., nuo 8 vai. vakare.

“Clevelando Vakarų” rengia Tarp
tautinis Y. W. C. A. Institutas ir 
nebus imama įžangos — visi galės 
ateiti dykai. Miesto auditorija duo
ta tam tikslui veltui.

Programe bus perstatyta sekan- 
-v-ios tautos: čeko-Slovakai, Graikai. 
Vengrai, Italai, Jugo-Slavai, Li 
viai. Lenkai, Rumanai, Rusai 
Šveicarai.

Programe dalyvaus keletas nepa- 
nrastai gabių artistų, ir vakaras ti
kima bus pirmos rūšies. Edwin 
\rthur Kraft, gerai žinomas Cleve
lando vargoninkas, atidarys progra
mą vargonų muzika.

Į visus, is šoko ir mušė bubnc- * 
: li pritariant gramafonui, kuo- 
įniet jo seseris šoko. Ant ry- 
jtojaus jis nekantriai laukė vtv- 

sunelisįkaro važiuoti pas K. Bartkų į 
bot nesulaukė....
jo ne ti kjo maži drau-

bet
Jis

Gruodžio 26 d., 1 vai. po pie
tų, ant vietos tapo užmuštas 
Antano ir Onos Aleknavičiui 
penkių metų amžiaus sūnelis! 
Povilas, kuomet gatvėje sunkus'svečius, 

į Verk 
j gai stovėdami prie grabo, 
I ir suaugę žmonės ašarojo. 
! atrddė diktokas pagal savo 
tų vaikas. Povilas paliko 
vieną brolį Stasį, 16 metų, 

Iseseri, Anastaziją 15 m. ir Bro- 
! ne 14 m.

paskutinis troko ratas perėjo 
per jo mažą krutinę.

Kalėdų Diedukas atnešė vai
kui naujas rogutes, bet ne ilgai 
jis jomis džiaugėsi. Vaikas še-Į 
nai laukė Kalėdų Dieduko, bet j 
dar labiau sniego, ir nekantriai' 
belaukiant savo tėvuko parei-Į 
nant iš miesto. Povilas iš džiau-' nę 14 m. 
gsmo išbėgo laukan parodyt sa
vo mažiems draugams Kalėdų 
dovaną. Ir tik už keleto minu- 

kon- tų pasipylė gatvėje iš aplinkui 
Tie" minia liudytyj, nes vaikutį my

lėjo ne tik jo maži draugai, bet 
ir suaugę kaimynai.

Iš vakaro Povilas linksmino

me- 
dar 
dvi

Laidotuvės atsibuvo iš namų 
693 Douglas St., pirmadienį, iš 

j namų nuvežta į šv. Petro baž
nyčią, palaidotas gi šv. Kry- 

i žiąus kapinėse. Kun. Cybelis 
i vedė laidojimo iškilmes.

žaibas.

Brooklvn, N. Y., Kalėdų ba
liuje ant 20-tos gatvės po peš
tynių trjs vyrai nušauta.LOUIS EISENBERG

MALIAVOS GELEŽIES I 
IR ELEKTROS Daikta’
PEČIAI IR LANGAM STIKLAI 
Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda 

ir Taiso PečiuB-Furnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

I

The Ohio Bell Telephone Company

Į

Razor
—-Išsiaštrina Pats

Linkim Jums Laimingų 
ir Gausių Naujų Metų

5 į1
i

Į
S

S
2 
£

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Apsauga 
Savo Namų 
Jeigu užeina plėšikai, jei
gu kįla gaisras ar kokis 
kitas nelaimingas atsiti
kimas naktį, pratęstas te
lefonas arti po ranka jū
sų miegamajam kamba
ryje pagelbsti greitai pri
sišaukti pagalbos. Jeigu 
jūsų šeimyna pasilieka 
viena vakare turės apsau
gos jausmų.

Pratęstas telefonas at
sieina tiktai keli centai Į 
dieną. Pašauk musų biz
nio ofisą ir susitarp Įdė
jimui.

The Ohio Bell 
Telephone Company

o ROSEDALE O|
Ory Gleaning Go.l

Rand. 7906 t 
C. F, PETRAITIS, Prop. ❖ 
6702 Sųperior Avė., |įt

skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia. 
AutoStrop 
tuvas yra
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti 
timui.

skuta 
Valet 
Skus- 
viena-

$1 iki $25.
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1 Dranočimoo Qorrrantiamo 1Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

V iennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas įrengtus su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagttozą arba nu
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir he jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus he skausmo arba kraujo nubčgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busią “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane". Aš pagj’džiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Kų aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- = 
rus 606 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus saro pacentus. 
Yra moteriškos Slaugės pasitarnavimui.

----- Mes Kalbame Lietuviškai------ 

Dr. BAILEY, Specialistas 
1104 Prospect Avenue

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
(Pirmas Budinkas į rytus nuo AVinton Hotel)

Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1.
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