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: sukatos naktį Suv. Valstijų ka-
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VAUJANT TAUTU SĄJUNGOS TARY
BOJ, APLEIDO NEUŽSILEISDAMAS

MAŽUMU KLAUSIME.

Vokiečiai ir Lenkai Neliauja Skundę Lietuvą.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Herrin, Ill. I— Netoli čia 
lūs kasykloje eksplozijai 
griūvo tris darbininkus.

ki- 
už-

• Columbus, O., buvo suvažia
vimas 10,00 gelžkeliečių h- jų 
šeimynų. Dvyliką 'specialių 
traukinių juos iš visų pusių ga
beno. Jie buvo tik New York 
Central gelžkelio linijos.

Zanesville, O. — Fultonham 
oėmento dirbtuvėj pp lokonioti- 
vo ratais sutrintas 68 m. am
žiaus darbininkas.

Passaic, N. J. — Botąny ir 
Garfield audinyčiose numažin
ta darbininkams 
mušta po 
čia 8,200

algos.
10 puoš. Tas 
audė j ų.

uždraudimų

VOL. X (METAI 1OVTI)

Ku- 
palie-

strei-' Nepaiso 
įdioti. Angliakasių unijos pre? 
zidentas Lewis , ir jo draugai 
gavo 41 “injunction” (uždrau- 
dinią) šaukti darbininkus strei
kai!. Lewis kalbėdamas -ang
liakasių ir jų šeimynų susirin
kime Fairmont, W. Va., kur 
dalyvavo apie 30,000 ypatų, 
jog jis tokių draugdimų visai 
nepaiso ir tegul kasyklų savi
ninkai spausdina jų kiek tik 
nori, bet neišvarys angliakasių 
unijos ir West Virginia valsti
jos.
.- Susirinkimas įvyko po 8,000 
darbininkų demonstracijos są- 

' ryšy j su apskelbimu streiko nėr 
unijistų kasyklose.

Chicago; — Prie budavoja- 
nio Metropolitan budinko užsi
mušė tris darbininkai,

Anglijos premjerus Baldwin, 
einančiuose darbininkų ginčuo
se su kasyklų savininkais, 
jo darbdavių pusėn.

Darbdavių ir darbininkų 
stovai turėjo phsitarimą 
premjerą, kur jis pasirodė 
lininku kapitalistų.

Per metus; nuo rugsėjo mėn. 
1924 metų iįti dabar, Clevelan- 
do -805 industrialės įstaigos 
paėmė 12,421 darbininką dau
giau negu turėjo dietai pirm, 
to. Dabar vėl kai kuriose dirb
tuvėse darbai anmažėjo, 
trumpinta vaalndos.

sto

at-
pas 
ša-

su-

Elyria, O., rasta kuju 
muštas žmogus.
Žmogus kuris rado lavoną, bet 
nepranešė policijai.

UŽ-
Suimta kitas

I Galvanausko Protestas

Tautų Sąjungoj

Geneva, rugs. 28 d. — 
vanauskas, buvęs Lietuvos 
mjeras ir dabar ministeris 
glijon, atstovaudamas Lietuvos 
reikalus Tautų Sąjungos Tary- 

I bos susirinkime, šiandien ne- 
1 nusilenkdamas Sąjungos na- 
' riams ir protestuodamas prieš 
• jų apsiėjimą, apleido susirin

kimo kambarį. Taryboje buvo 
pakelta diskusijos apie sutartį 
ir nustatymą Klaipėdos likimo 
ir kitų patvarkymų, kurie bu
vo pagaminta Amerikono Nor
man H. Davis.

Galvanauskas protest uoda- 
mas išėjo- išsusjrinkliuo kada 
susirinkimas padarė savotiš
kus išsprendimus ant skundų 
paduotų iš Lietuvos mažumų— 
Vokiečių ir Lenkų, kurie visaip 
Lietuvą skundžia. Taryba nu- 
ląre sekančiai: tarybos sekre
torius išsiuntinės kopijas gau
namų iš Lietuvos mažumų 
skundų tarybos nariams, pa
liekant jiems laisvę kreipti ta
me reikale domę visų tarybos 
narių, jeigu skundas matytųsi 
vertas domės.

Galvanauskas užriko kad tai 
“ne tarybos sekretoriaus biz
nis siuntinėti tokias informa
cijas sąjungos lėšomis. Jus vi
si turit užrubežių ministerius 
ir kitus diplomatus kurie gali 
jums informuoti. Kuomet pro
testai jus pasiekia kodėl nepa
sitaria! su mumis pirma ir lei
džiat mums ištyrinėti?” 

Prancūzas posėdžio pirminin
kas norėjo Galvanauską nura
mint ; Anglas Lordas Cecil pa
sisiūlė pagaminti kitokį tekstą 
kad neužgauliotų Lietuvių jau
smų, o Hymans (Lenkų drau
gas) taipgi siūlėsi su savo pa- ' 
sitamaviniu, 
nelaukdamas 
trenkė savo 
rūsčiai išėjo.

Gal- 
pre- 
An-t

bet Galvanauskas 
kas toliau bus, 

kėdę į grindis ir

Airiai Boikotuos Angli
jos Prekes

Dublinas. — Airių respub- 
lioknų laikraščiai pradėjo skel
bti jog Aiiijoie pradėjo orga
nizuotis judėjimas boikotuoti 
Anglijos prekes.

Pastaruose rinkimuose į se
natą viskas išėjo “biednai”, 
nes Airiai respublikonai rinki
mus boikotavo.

NEPAVYKO GAUT 6 
M. MERGAITĘ UŽ 

PAČIĄ
Suirute Kaune

Čarneckis Rezignavo — Subiro Visas Kabinetas
Kaunas. — Rugsėjo- 19 d. atsislatydino Lietuvos Ministerių 

Kabinetas pasekmėje rezignavimo Užsienių Ministerio Čarne
ckio. šis atsistatydino negalėdamas išsipainioti iš pinklių už
vedęs derybas su Lenkais Nemuno naudojime.

Pottsville, Pa. — Tūlas 42 
m. vyras, kolegijos mokslo ir 
buvęs mokytojas, pasisiūlė pir
kti šešių metų mergaitę nup 
vieno ūkininko, po nepasekmin- 
go (bandymo apsivesti su ta 
mergaite. Jis. liko paimtas į 
beprotnamį ■ už tokį darbą.

, .. . | Patekęs ten, jis sakė siųs
■s jie paskui išgriebti siundą prezidentui ir guberna-

giliną likb’ 'prekinio laivą su-, 
muštos ir nuskepdo. Laivas 

I užplaukė ant submarine galu i 
Jaunasis La Foleltte L'i- Įsoiią ir laJ >sirtaužytas nusken- 

ko Senatorium i f,°- Submarine buvo 37 vyrai,
: kurių trįp tiiiĮbut ‘buvo ant vir- , Patekęs ten, jis sakė siųs 

-"išaus,* nes jie paskui išgriebti yjcundą prezidentui ir guberna- 
ll' Vandenyje ir liko gyvi; kiti 34 toriui, nes, sako, “kožnas vyras 
.i'-lL^.- —...... j! , ,in L- I • ... . . Jeigu vi

sus vyiais kurie meilinasi prie 
i mergų paimtų kalėjimai) tai 
i už. kalėjimo sienų nebūtų nieko 
daugiau kaip tik bepročiai.

Milwaukee, Wis. — Jaunas.' 
Robert La Follette,' sūnūs mi- ‘ 
rūsio garsaus senatoriaus, ei
damas savo tėvo pėdonjis ir jo j 
pramintu taku, laimėjo rinki
mus j Suv. Valstijų senatą. Jis 
gavo daug daugiau balsų negu 
kiti keturi kandidatai sudėjus 
į krūvą. Tįk kažin ar jis mo
kės tėvo darbą varyti.

Nužudytas “Butlegeris

‘- vyrai sugarmėjo į, 140-pėdų gi-j turi teisę meilintis. 
Jlumą sykiu su savo laivu/' .

Submarinui nuskendus,' žino
vai pradėjo sakyti kad tie kiti 
vyrai buš tandžiai užsidarę ir 
yra gyvi, tik reikia submariną 

Suplaukė ten 
kur

New York. — čia atrasta au
tomobilyje nužudytas tūlas Da
vid Bram, narkotikų ir degti
nės pardavinėtojas, kišenvagis 
ir pabėgėlis nuo teismo iš Kan
sas City. Policija susigriebė 
jieškoti jo žudeikų.

Neišspręsta ar žujlystė , pa
pildyta jo biznio priešininkų ar 
šiaip kokio niekšo, bet policija 
tyrinėjimus ir sekiojimus veda 
pasiremdama tuo jog Bram ’ li
ko nužudytai dėlto kad jis pa
sitarnavo “išdaviku”, kuris 'da
vė žinių apie vieną degtinei' 
platintojų organizaciją, kurios 
įstaigoj tuoj padaryta krata.

Bram’o- kišeniuje rasta ejaug 
pinigų, $1,430, taigi jis užinuš- 
tas ne apiplėšimo tikslu.

Moteris Suimta kaipo 
Žmogžudė

' Vinton, la? — Rugsėjo 7 'd. 
čia. buvo nusiauto viena-pažymi 
moteris, kuri taipgi buvo pir
mininkė moterų Kuklukserių 
organizacijos. Ėjo dideli tyri
nėjimai ir sekiojimai žmogžu
džio. Šiose dienose policija su
ėmė kitą moterį ir tardo. Jį 
teismui turės pasiaiškint apie 
savo santik'ius suv nužudytos 
moteries vyru. (Policija taipgi 
paima klausinėti ir žuvusios 
moteries vyrą.

Riffai Nekenčia Jankių
Morokos Riffų vadas nusky

rė po $5.000 
koną lakūną 
kiną Riffus. 
kūnus nieko 
Amerikonus, 
gyvus ar mirusius-.

Suv. Valstijų valdžia 
tė Krimui pareisimai 1 
lakūnai nekariauja ten 
Amerikos, tik taip sau 
perėjūnai.

už kožrią Afneri- 
kurie iš oro nai- 
Už kitų tautų la- 
neskiria, 

nori juos
tik už 
matyti,

pasiun- 
kad tie 

i varde 
kaipo

Tvanas Chinijoj
Pekinas, i— Išsiliejus Gelto

nosios upės tvenkiniams van
duo apsėmė 15,000 mylių plo
tą kur gyveno 2,000,000 žmo
nių. Manoma kad prigėrė ke
letas šimtų žmonių.

ir narai. apžiūrėti 
submarinas guli, bet 

šiolei submarine yieiš- 
su kiekviena vaalnda 
viltis kad nugrimzdę

Pulk. Mitchell Laiko
mas Didvyriu

ku

iškelti j viršų, 
keltuvai 
ir kaip 
dar iki 
kėlė ir 
pyksti
vyrai galėtų but gyvi, nors iš
syk ir galėjo užsidarę laikytis 
gyįvaųĮ.

Kovo 26 d., 1915 m., buvo 
kitas nelaimingas ’ atsitikimas 
su Aiherikos submarinu, kada 
nuskendo laikę manevrų 
Honolulu su 25 vyrais ir 
žuvę. 1

Baisus MoterųvDuelis
San ; Antonio, Texawe-M-t'Divi 

moterįš mirtinai susimuš.' Vie
na jų, turtinga New, Yorkiebė, 
liko kūjeliu užmušta. iJi jau 
negyva būdama dar' laikė na
gais sugriebus už'igei^klės savo 
priešininkei kuomet subėgo 
žmonės skirti jas. Jos pakėlė 
kovą namuose, kur abi gyveno.

Suimta, antra moteris ap
kaltinta žmogžudystėj. Kada 
tarp jų kilo peštynė, gyvoji 
sakoja ji • žinojo kad viena 
kita iš jų turės kristi. Ji,' 
ko, atėmė iš anot kūjelį ir 
daužė anai galvą.

Policija jieško $100,000 ver
tės deimantų kuriuos nužudyto 
turtuolė visada ant savęs 
šiojo.

ras-
Pulk. William Mitchell, 

ris sukėlė skandalą savo 
tais Visos Amerikos spaudoje 
po sulūžimo zeppelino Shenan
doah, liko pažymiu žmogum. 
Nors jam gręsė karo teismas 
kam kalbėję) ir kaltino savo 
viršininkus, bet dabar apie tą 
niekas nekalba. Prezidento pa

pilė ..... ..... . . .skirti tyrinėtojai nelaimes pa- 
visi , ... T,šaukė ir jį J liudininkus. Ka

da Mitchell atvažiavo į Wash
ington^ j| sutiko ;kai-ęiviąį le
gionieriai ir pagriebę jį., nešę 
-ant rankų, triubas,, pūsdami ir 
bubnųs mušdami. MJtchell ir 
laike tardymų reikalauja kad 
Amerika turėtų gerą oro laivy
ną ir globoj paskirų nuo karo 
ir jurų laivyno departmentų 
,yiĮ-šininkų globoje, kurie nusi
mano apie orlaivininkystę. Jis 
gavo Amerikos miniose didelės 
simpatijos.

pa-

sa-

Rusai Gretinasi prie 
ponų ir Kinų

Ja-

Naujas Lietuvos Ministerių Kabinetas, bet Tas 
|rgi Klerikališkas-“Krikščioniškas”

Kutinąs (Elta), rugs. 25 d.—Respublikos prezidentas patvir
tino naują Ministerių Kabinetą, sekantį:

Ministeris Pirmininkas ir Krašto Apsaugos — Bistras.
Teisingump Ministeris — Karoblis.
žemės Ūkio Ministeris — Krupavičius.
^vietinio Ministeris — Jokantas.
Užsięnių Reikalų Ministeris—Reinys (Čarneckio vietoj).
Susisiekimo Ministeris — Sližys.
Vidaus Reikalų Ministeris —Endziulaitis.
Finansų Ministeris — Karvelis. ’’ ;
Kontrolierius — Starkus.

Kaip “Krikščionis” Į 
painiojo ir Valdžia 

Suiro
Washington. — Lietuvos Pa

siuntinybė prisiuntė sekanti:
Elta praneša iš Kauno rugs. 

19 d. — Lietuvių-Lenkų konfe
rencija Kopenhagene turėjo an-

išsemti dalykai kurie sudaro 
Lietuvių-Lenkų konferencijos 
objektą, abi delegacijos nutarė 
pertraukti konferencijos dar
bus trims savaitėms. Sekantis 
posėdis įvyks spalių mėn. 10 d.

16 d. nepaprastame 
Kabineto , posėdyje 
padėtis susidarius 
Ministerių Kabineto 

musų delegacijai 
galutinos svar- 

___ instrukcijos savo laiku 
raportais nepasiekė musų delegacijos ir

Čarneckio Rezignacija
Rugsėjo 

Ministerių 
trą posėdį rugsėjo 15 d., Lie-1 svarstyta
tuvoš delegacijos pirmininkui dėlto kad 
Sidzikąuskui pirmininkaujant; ’ nustatytos 
Susipažinus sų trijų komisįjų Kopenhagene 
tragiko, 'susisiekimo ir kpnsu- bios 

barinės protekcijos i 
konfcrėhcija konstatuoja 'kad 'kad todėl musų delegacija' dė- 
abi delegacijos prinčipė priėjo yrybų 
prie susitafimo trafiko Nemu
nu, pašto, telegrafo, telefono 
susisiekimo, Lenki j os-Liet u vos 
piliečių inėjimo ir buvimo ata
tinkamų valstybių teritorijoje 
klausimais.

Bet dar 
vos-Lenkijos nuomonės skirtu
mas dėl klausimų liečiančių ge- Prezidentui atsistatydinimą, 
ležinkelių susisiekimą ir konsu- (Redakcijos pastaba: Nau- 
larinę protekciją. Atsižvel- jas kabinetas taipgi susidarė 
giant Į tai kad negalima buvo iš klerikalų.)

protokoluose nuėjo to
liau negu kad galėjo eiti Minis
terių (Kabineto nusistatymu.z
Sąryšyje su tuo buvo svarstyta u 
Užsienių Ministerio Čarneckio . 
atsistatydinimo raštas. Rezul- . 
tate Ministerių kabinetas nu-

pasireikšta Lietu- tarė atsistatydinti. Ministeris 
Pirmininkas Petrulis įteikė

Maskva. -— Sovietų valdžia 
užsidegusiai stengiasi sugerin- 
ti savo santikius su Kinija ir 
Japonija, norėdama sudaryti 
atspirtį prieš vakarų valstybes 
kurios priešingos sovietams, po 
vadovyste Anglijos.

Vienas iš pažymiausių nuo- 
tikių tokių sovietų valdžios pa
stangų yra tai pakreipimas sa
vo pusėn “krikščionio genero
lo” Fang-Yu-Sian, kuris pirma 

Už- buvo: UrajugingąsĮcjAngtijai: Ir

su-

Paseka Chicagą

ne-

Milwaukee, ;WisJ Ir čia 
ko nutarta duoti $3,500-už.: 
žudytą banditą kuris butų i 
šautas aifi užmuštas laike 
puolimo ir apiplėšimo krautu?‘ Amerikai, 
vės ar banko. Tą įvedė biznie
rių organizacija. Už gyVą su
imtą banditą duos dovanų tik 
$1,000. Nors negerai bdtų sa
kyti kad banditus reikia žudy
ti, bet kada jie eina kitus žu-jrodė 
dyt tai neprošalį ir juos pavai- Į nerolui užuojautą atgabendami

nu-
nu-

I ' ' ' 1-Sovietų pasiuntinis Radek 
šitaip pajuokia Ameriką ir An
gliją 
vietų 
kos

šinti. žmonija turi gintis nuo 
visokių niekšų.

Prancūzai Nelošia kaip 
Tikėjosi Amerikoje

Washington. — Prancūzai 
atvažiavę j Washingtoną su
sitarti karo skolų atmokėjimo 
reikale, pasiūlė sau lengviau
sius budus, bet Amerikos at
stovai iškėlė savo nuomonę, ir 
apsireiškė krizis. ■ Manoma' kad 
tarybos gali pertrukti; ,i

už Fang’o palinkimą so- 
pusėn: “Kuomet Ameri- 

ir Anglijos misijonieriai 
tam krikščioniškam ge-

jo kareiviams tabako, Ameri
kos ir Anglijos valdžios leido 
Fang’o kareiviams vaikščioti 
be kelinių”. Sovietai pasisten
gė aprūpinti Fang’o kareivius 
drapanomis ir jo 220,000 vyrų 
turi kelines, nors gal tabako 
visai mažai gauna.

Cambridge, HI___Vienas vy
ras gavo* visam amžiui kalėti 
už nužudymą moteriems, b.uvo-l 
sios jo mylimosios.
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owning . .
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given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which st< ckholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that, any other person, association, or. corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or othenyiso, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is:

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
Sworn and subscribed before me this 1st' day of October, 1925,;

GEORGE W. LEDDON, , 
My commission expires Jhn. 21, 1928.^ ”

That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 
or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages,

the



Iš lietuviu Gyvenimo ! DABARTINĖ PADĖTIS LIETUVOJE KAIP 
IŠRODĖ CIĖ VELANDIĘČIUI

CHICAGO, ILL. j'Oš’i iki sutemos ir E Vaškienė 
si.’ « pakvietė Lazauskienę nakvoti “Birūte” Rengias prie Dideliu Į

i ' l'p’as save. Lazauskienė gi sa-Darbų.
’ kė kad ji norinti savo ūkę par- 

Sugryžus kompozitoriui Va- dubti ir šugryžt pas savo drau- 
na’gaičiui, “Dzifndzi-Drimdzi” į 
“pramicieriui”, iš kelionių va- ko miestan nusipirkti 
karuose ir išsimaudymo Pacifi-j reikalingų dalykų.

ges. Bet ant rytojaus ji išvy- 
keldtą 

karuose ir išsimaudymo Pacifi-1 reikalingų dalykų. Sugryžūs, 
ke, ir pasiėmus vadovauti “įBi- j abi moterįs nutarė pasigaminti 
rutės” Chorą, Chicagiečiai lau- ‘ pietus. Evaskieiiė iš užančio 
kia šį sezoną ko tokio nepapra- j išsiėmė pinigų maišelį, išėmė 
sto, o gerb. Vanagaitis iš savo i kiek pinigų ir padavė sunui 
pusės tų “nėpaprastybių” žada Į nupirkti reikalingų dalykų, o 

pinigus pasidėjo į ko- 
Pinigų gi buvę apie 
Lazauskienė urnai at- 
savo nuomonę, atsisa-

jeigu ir ne perdaug, su likusiusduoti, jeigu ir ne perdaug, su likusius 
išlyga jeigu Chicagiečiai sutiks modę. 
"Birutę” paremti. Vanagaitis $1,200. 
apsidairęs mato kad “Birutėje”įmainius 
spėkų yra gana, svarbiausia koįkius nuo pietų ir tik prašė tuoj 
reikia 'tai širdingos paramos iš j pašaukti 
visuomenės, taipgi nekuriu pa
gerinimų ir patogumų pačioje 
organizacijoje.

Kaipo didelis vyras, gabus 
vadovas ir su didesne už save 
energija, komp. Vanagaitis ža
da daug ko įvykinti ne tik dal

Mortą Sedauskienę, 
kuri norinti pirkti farmą. A. 
Evaskiene tai padarė ir kada 
ji atsivedė tą moterį tai Lazau
skienė pasiūlė pirkėjai tuojau 
važiuoti į Indianą apžiūrėt far
mą, nelaukiant' nei pietų. Iš
lydėjus moteris, Evaskiene su

ios šakoje, bet ir techniškoje'gryžo į,vidų, ir apsižiūrėjus ir 
“Birutės” tvarkoje. pasigedus pinigų išbėgus lau-

Mylėdama “Birutę” ir sytyiu kan primoko prie lautomobilio ir 
gerb. Vanagaitį; aš linkiu jos prašė savo buvusių viešnių lei- 
su juo “sutuoktam” gyvenime sti jas perkratyti. Bet vietoj 
viso geriausio. Po Petrausko, to Lazauskienė paleido auto-

Ahdrius Lapė, Clevelandietis, į 
Patyrė Sekančius Dalykus I

Lietuvėje Apsilankęs

Kur neisi visur girdisi aima
navimai, bėdavonės ir išmeti
nėjimai savo vargų. To viso 
priežaštįs pirmiausia praėjęs 
karas, antra, mainymas pini
gų po kelis" kartus, o. dabar 
žmonės kaltina valdžią kad di
deliais mokesniais apkrauna, 
daug darbininkų dirba valdiš
kose įstaigose kuriems reikia 
mokėt dideles (?) algas, ir tt. 
Sako, kur pirmiau vienas’ pa
darė darbą dabar dirba tris tą 
patį. Į girią negalima ineit 
nei šakų pasirinkt, o medžių 
tai negalima įpirkti. * Jei1 ir 
yra kur sausos sužymėta tai' 
labai brangios ir daugiau Ple
kam tikę kaip tik ant malkų.

Miškai yra kitaip saugoja
mi negu seniau. Kur pirma 
buvo dų ar tris užvaizdos da
bar šeši ar daugiau, ir jei me
dį pavagia ir girininkas nesu
randa vagies, tai jis turi už- 
.mokėt iš savo mažos algos, ku
ris gauna 65 litus į mėnesį.

Valstiečių taipe

jspatu mesdamos ant sieto. Pa
klausus ar nesunku dirbt sako 

j ne; “kada pa vargstam biskį 
atsilsimi ir vėl dirbam”. Pa
kišusias ar ilgas valandas du
ba, sako dvylika valandų, nuo 
penkių iki septynių. Mat dvi 
valandas gauna poilsiui ir val
giui. Uždirba šešis litus į die
ną. Gaila žiūrint kaip, sunkiai' 
dirba čia merginos ir moterįs, 
butų gerai kad Amerikos mo
terįs galėtų pamatyt, tą syk 
žinotų kas yra darbas’ kur 
tamsa nuo tamsos. djrbą į lau
kuose, paskiau j narpie . turi. val
gyt pągaipiRt ir dąr kiaules 
pašert ir vjštas į apžiūrėt.: Joms 

. nereikią rūpintis; , kad gražiai 
atrodytų, bątų .plonos ir pudra- 
votis są.vp j • vejdųs, jų veidai 
raudoni be jokių dažų,, ir visos 
atrodo kaip viena. Vakare ei
nant iš darbo dar dainuoja ta
rytum eina .kur, į kokį pokilį 
— nors nesigirdi taip daug dai
navimo kaip seniau kada, ne
atrodo taip linksmi žmonės 
kaip seniau. Mat, išsidalinu Į 
vienkiemius, šeimynos yra su
simažinę ■ ir linksmumas suma
žėjęs, f ,

kaip’ -fr"? maištas- ' įialaikyhlfli 
.žmogaus gyvasties. Kuris bis
kį švariau gyvenęs tiesiog ne
pakenčiama šie du sutvėrimai, 
mušės ir blusos, kurių visur 
pilna, čia turėtą kas nors už
siimti ir parodyt kaip jas iš
naikinti — ai; valdžia ar tam 
tikros draugijos,; ar kas nors 
turėtų atspausdint tam tikras 
knygutes su nurodymais kaip 
nuo to apsivalyt.

(Bus daugiau)

HOMESTEAD, PA.
Tragedija Lietuvių šeimynoj.

Juozas Kančys, apie 40 m. 
amžiaus, rimtas ir geras žmo
gus, ,po šeimynių nesusiprati-

UižKB. į.- ’
PRAG1LO KAMPELIO^

Šimkaus, stojęs “Birutę” va
dovauti gerb. Vanagaitis nėra 
menkesnis už anuos pirmuti
nius žymius musų muzikoj vy
rus, galės Įkūnyti taipgi dide
lius dalykus. Garbė “Birutei” 
kad jai tenka turėti savo va
dovais pirmaeilius musų tautos 
muzikus. v Dailfetė.

Biškis Lietuviško Skandalo

Keletas dienų atgal pas Oną 
Evaškus apsilankė jos seną,.pa
žįstama Petronė Lazowski, ūki
ninkė iš Knox, Ind., metai lai
ko atgal turėjus saliuną prie 
42-ros ir Campbell gatvių. Ji 
atvyko su savo duktere Mare, 
14 metų amžiaus. Jos kalbėk

mobilį’, nuvilkdama Evaskienę 
visą .bloką pirm negu ji par
puolė ir nukrito nuo automobi
lio.

Už trijų dienų Lazauskienė 
sugryžo atsiimti pirkinius, ku
riuos ji pirmiau pamiršo. Ją 
lydėjo du vyrai, kurie tuos pir
kinius norėjo paimti. Bet 
Ęvaskienė sukėlė tokį trukšmą 
kad susirinko šimtai žmonių, 
kurie Lazauskienę ir jos duk
terį sulaikė iki atvyko policija.

Lazauskienė buvo suimta ir 
nugabenta policijon, kur po iš
klausymo padėta po $5,000 pa
rankos iki, atsibus jos teis
mas. —
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DOVANAI

SUSIDEDA 
Iš ŠIŲ:

1—Dėžute
2—Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

Kas užsirašys “DIRVĄ” ant metų 
sau arba užrašys saviškiams į Lie
tuvą ir prisius pilnai prenumeratą 
($2 Amerikoje, $3 i Lietuva), 
gaus VISIŠKAI DOVANAI vir
šuje atvaizdintą VALĖT AUTO- 
STROP Skustuvą, pagarsėjusi vi
soj Amerikoj, plačiai naudojamą 
del jo patogumo, nes juo nei neįsi
pjausi, nei turėsi vargo skutantis, 
prie to kožnas skustuvas tūri pus
tymui diržą, kuris lengvai geležtes 
išaštrina.

Gaus ii kiekvienas kas užrašys ir 
savo draugui "Dirvą” Amerikoje.

Seni ‘Dirvos’ skaitytojai kurie no
ri šį puikų skustuvą gauti privalo 
su pilna metų prenumerata prisių
sti 25c. persiuntimo lėšoms. Re- 
guliarė šito skustuvo kaina $1.00.

i “DIRVA”. j
S 3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio. = s s
?diiWii(hiiinWftWOfthWihiO(iihi'niiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiF

Žiūrint į valstiečių gyveni
mą tai atrodo skurdžiau gyve
na negu dvidešimts metų at
gal; nors išėję į vienkiemius 
geriau gyventų, bet • dar neat- 
sigavę nuo persikėlimo trobų 
ir tt. Tie kurie gyvena so
džiuose atrodo prąsčia'u, trobos 
daugiausia tos pačios, apšepę, 
aplūžę, taisyt viena neturi iš 
ko, kita laukia gal prisieis iąeit 
i vienkiemius. Kitur, kur ■ ou- 

Jj,'- ,• /H L' į , ■yo keli broliai, jie. žežhnįfiišsida- 
linę į sklypus; kur pirmiau prie 
tėvo gyvenant buvo valakas 
žemės, geros trobos, geri gyvu
liai, dabar išsidalinę trįs, ketu
ri broliai i tiek pat dalių, visi 
šu mažom šeimynom vargingą 
gyvenimą skursta. Jie gali tik 
pasigirt kad pristatė daugiau 
kryžių prie kelių ir bažnyčių, 
nekurias pastatė, kitas atėmė 
nuo Rusų.

Pereitus metus žmonės labai 
prastai gyveno kadangi javai 
teužaugo ir buvo lietinga va
sarą, nebuvo galima suimt, už 
ką dauguma duonas neužteko, 
o čia juoda duona tai svarbiau
sias maistas. Jei jos yra tai 
ii* ponas, šiais metais visi 
džiaugias kad gerai užaugo ir 
bus ne tik sau bet dar atliks 
ir parduot, nors dabar labai at
pigo.

Biednuomenės gyvenimas
Ddrbininkų-bėžemių ir ma

žažemių padėtis dar blogesnė. 
Darbai Sunku įkilti, ■ o kad ir 
gauna tai labai mažas užmo
kestis, iš ko sunku pragyventi; 
Teko kalbėt su žmogum kuris 
alų iš Prienų išvežioja, tai sa
kė gaunąs 28 litus į savaitę: 
turi šešiese pragyvent, jis tik 
vienas dirba, kiti maži. Namu
ką turi Prienuose, už kurį tu
ri mokėt valsčiaus mokesčių 
rodės 90 litų j metus ir turi 
kėlią taisyt tam tikrą mierą, 
kur turi žvyrių išpilt. Sako 
neturiu arklio nei pinigų už ką 
pasisamdyt, ir nežinau kės 
reiks daryt. Kiti sako padaro 
po du litu į dieną, liet ttfoš 
darbininkus pramaino kad ki
tiems duot darbo.

Prie Biržtorio einant plentu 
kur taiso kelią dirbo dvi jau
nos merginos, sijojo smiltis su

Visgi progresuojama
Dabar peržiurėjus visus' tuos 

žmonių vargus’ kįla klausimas 
ar vis taip bus? Akia žiūrint 
neatrodo valstiečių ’ tarpe jokio 
pažingėjimo; bet pradedant 
kalbėtis su įvairiais, ūkininkais, 
o ypač sū jaunaisiais,, pasirodo 
kad didelis • žingsnis pirmyn 
padaryta. Jau šiandien kožnas 
viefias1 daug daugiau supranta 
apie ūkį ripgu kada, seąiau, su- 
ptaflt&'į a‘f)i‘e gęrųftfą ’Žėniėfdflš'- 
dirbimą ir' trąšas," Apie gyvulių 
auginimų ir jų veislės pageri
nimą, ir žemės šiandien mažai 
gali matyt ' ptidymaujant, Iš. 
jaunimo niažai atrasi’ kad ner 
mokėtų skaityt,ir rašyt. Laik
raščių kur’pirmą skaitė vienas 
ūkininkas šiandien dešimts ar 
daugiau; gauna įvairių raštų 
ir paniokinimuj kaip ūkį 'vest, 
daržoves’ ir sodinis augint ir 
prižiūrėt, taipgi kokią naudą 
kas- daugiau atneša. Nors dar 
daug reikia iki pilnam susipra
timui.

Musės, blusos, etc.
Vienas blogumas itai yra ap

sileidimas ir tinginystė, prie 
tam ir nešvarumas. Šiems vi
siems dalykams susidėjus į 
krūvą daug biedies pasidaro 
patįems žmonėms, "ypač nešva
rumas. Pas daugumą dar yra 
įprotis prilaikyt prie gyvena
mų namų naminius .gyvulius ir 
paukščius.; spjaudyt Ant Igrili- 
dų; ne'sipraust, per* ilgą ■ laiką;. 
basom kojom , vaikščiot po tą 
nešvarumą-.' ir -mest į u Įvairias 
šiukšles kur ..kas papuolė. Tas 
veisia įvairius i gyvūnus, kaip 
tai muses, blusas ir kitus Įvai
rius gyvūnėlius, kurie nors ap- 
sipratušiėms žmonėms neatro
dė kenksmingi ir nei nepamąs- 
to koki jie yra kenksmingi 
sveikatai, k. t. muse, kuri ne
šioja įvairius nuodus. Musių 
negalima 'apsigint jokiu budu 
huo valgomų daiktų,, o kas la
bai butų galima jei tik švariai 
Užšilaikytų ir neduotų progos 
(joms prisivėiėti, ,o prisivėisu- 
ffias su mekaniška ir kelniška 
pagalba išnaikinti. Bet *mato-' 
ma kad čia labai niažai yra rū
pinamasi ir 1 nusim'ahoma apie 
higieną, kas irgi reikaiingli yra

fnų sų. savo žmona, peršovė sa
vo buvusią . moterį ir paskui 
pats .nusišovė.. Moteris mirti
nai sužeista, jis gi mirė tuoj 
po pęrsišovimcĮ.

Kančys , buvo, su. savo pačią 
persiskyręs. . Jiedu tūlas lai
kas atgal padare sutartį persi
skirti ir pardavus savo namų 
daiktus. Kančys prižadėjo mo
kėti sayo pačiai po $80 į mėne
sį. Prie motinos liko trįs jų 
vaikai.

Dieną kada ištiko' tragedija, 
Kančys ryte? atėjo pj'ie buvu
sios <savo žmonos namų ir pa
barškino į duris. Kąnčienė jį 
įsileido.į vidų. Kas tarp jų dė
josi niekas nematė, tik už pu
sės valandos tuose namuose 
pasigirdo šūviai, ir moteris iš
bėgus į gatvę pradėjo rėkti jog 
■peršauta, miršta, ir puolė ant 
žemės. Subėgę žmonės pagrie
bę ją iliinešė į krėtimus namus, 
gi kada jos namuose pasigir
do kitas 1 šūvis ir lyg girdėta 
kas pbolant, tada drąsesnieji 
nuėjo vidun pažiūrėti. ■ Suėję 
rado Kančį su peršauta galva. 
Vežant į ligoninę jis mirė.

1 ‘ Vietinis.

BOSTON, MASS.
Babravičius Iškilmingai Mieste 

Priimtas
Nuvykęs iš iBrooklynO' musų 

artistas Juozas Babravičius ta
po Bostone pasitiktas ne tik 
Lietuvių, bet ir Amerikonų šų 
didelėmis ovacijomis. Išsėdusi 
iš traukinio artistą Babravičių 
South stotyje pasitiko didelė 
minia Lietuvių ir Amerikonų, 
taipgi miesto majoras įdavė 
Babravičiui * raktą: į miestą ir 
Ja’r knygą. Miesto rakto įtei
kimas svečiui reiškia didžiau
sią pagarbą ir apvertinimą, ką 
retai kas tegauna.

Babravičiaus koncertas Bos
tone įvyksta nedėlioj, spalių 4 
L, pačioj puikiausioj Sympho
ny salėj; kur dainuoja žymiau
si artistai.

Visų Bostono apielinkių Lie
tuviai labai šusižingeidavę’ tuo 
koncertu ii* rengiasi dalyvauti. 
Tikima pažymesnės, klėsoš A- 
mėrikonų tame koncęrtę. V.

GERB. SPRAGILO .PABAIGA 
(iš 7-tos kolumnos)

Greičiene pėrsiskyrėm.
‘ Užėjau pk.s Stapulioni 
pasiklaust kelio kur toliau 
man nurodyta eiti. Užėjus, 
gražiai priėmė, ba jis mane 
pažino. Išsišnekėjus, pasa
kojo kad dabar žmonės la
bai mažai nanių perka, visi 
laukia kolei atpigs, ale na
mai vis brangyri eina. Pa
rodė man kelių eiti nuo čia 
tiesiog į šiaurę, ir tada aš 
pasileidau tolyn jau fneri- 
dianti arba Ystseventynain 
keliu. Ką mačiau ir kur bu
vau tuo keliu jęįdąmas pa
skysiu kitą sykį.

GĘRB. SPRAGILO MIL
ŽINIŠKA SLAPTA EKS

KURSIJA ANT BIRU
TĖS KALNO ■

i KLYVLAND, O.
Trečia kelionės diena

Išėjau iš Jankauskų sau
lei tekant ir traukiau vėl 
tolyn Į rytus. Už pusės va
landos ėjimo sutikau prieš 
mane ateinant vargoninką 
Čižaušką, kuris (nešėsi pun
dus glėbyj suėmęs. Pradė
jom kalbėt, 'kam jis tuos 
pundus neša, ką juose turi, 
sako, prisipirkau sau pus
ryčių, ba, dabar mano šon
kaulis išvažiavus į Atlantik 
City ir dainuoja per radio 
tai pačiam reikia valgyt 
parsinešt. Išpasakojo apie 
vyčius, kaip jie nori ponaut 
ant klebono ir vargoninko 
ir kaip jie uždraudė vargo- 
nihkui eit į “Dįrvą” nusi
pirkt natų, nors jie patįs 
ne tik natas ale ir dūdas 
“Dirvos” krautuvėj perką.

Atsisveikinom, jis nuėjo 
sau į vakarus namų linkui, 
o aš traukiau tolyn į rytūs.

Už valandos laiko - pri
ėjau Urbšąitį barzdaskutį, 
įr ijaičjųpinėj,ęų. S.avO barzdą 
pajutau kad reikia apšilai - 
kyt pas Urbšąitį.

Inėjau pas jį, ir jis mane 
pažino, ir priėmė kaip šlau
nų svečią. Ale aš persista- 
čiau jam kad atėjau ne tik 
kaipo svečias ale noriu ir 
palikt pas jį nereikalingus 
savo barzdos plaukus. Jam 
visi tokie ateiviai patinka, 
ir tuoj paėmęs puodelį su 
muilu 'privirė putų, o skus
tuvą išsiaštrino taip kad 
plauką tik papūtus nuker
ta į kelis šmotus.

Urbšaitis įpasakojo kaip 
jis iš pat mažens turėjo pa
linkimą prie barzdų - skuti
mo ir plaukų kirpimo. Ne 
sykį Lietuvoj, namie, vai
ku būdamas, pasigavęs sa
vo ilgakudlį šunį nukirpda
vo kuprą, o tėvd.britvą pa
siėmęs skusdavo savo usus 
dar astuonių metų būda
mas? Amerikon atvažiavo 
tais laikais kai Lietuviai 
nešiojo ilgus usus, ir suma
nė pradėt juos apkarpyt ir 
visai nuskust, ir šiandien 
Klyvlandė labai mažai Lier 
tuvių yra. kurie usus. nešjo- 
Ja*

Aš negalėjau nieko jam 
pasakot, tik turėjau klau
syt, 'ba jis mane buvo visą 
išmuilavęs.

Nuskuto, atsisveikinau ir 
ėjau toliau.

Už pusvalandžio priėjau 
salę kur biblistai laiko savo 
posėdžius ir prakalbas ir 

į aiškina, kad kunigai nerei
kalingi, ba jie pradeda už
imt kunigų vietas.

Ale jų posėdžio nebuvo, 
ba jie dieną mišių nelaiko, 
tai nei užeit negalėjau.

Lietuvišku's pulruimiius 
praėjau neužsukęs, ba die
ną juose nieko neatsibuna^

Už valandos kelionės, da- 
ėjau Brazių siuvyklą. Toj 
vietoj ne Brazius ’ siuva, ale 
Braziai siuva vyriškas dra
panas. Jau saulė buvo ge
rokai pakilus ir oras karš-j

taš. Inėjau pas Brazius ir 
dairausi aplinkui. Priėjo ■’ 
didelis Blažys ir klausia 
manęs: Gal tamista žiemi
nį ploščių nori ūžštsakyt? 
B a jis mane nepažino, ba 

'nepriguli Slaptos Spragilų;
Sąjungoj, ale yra vyčių na
rys. O aš prakaitų šliiosty-' 
damas atsakiau: Dar norite 
nusiimt ir tks'drapanas ką : 
apsivilkęs, tokia šiluma, o ii 

■tamista kalbini ųžsisakytk 
žiemini ploščių. Gatvėj vai-jf> 
kai pamatę ,sū žieminių ., 
ploščium einanti. akmehais 
užmėtytų. '

(Nuo1 Red.: Atsiminkit 
kad gerb. Spragilas kelionę * 
pradėjo i ir užbaigė jaui 'ke-.-ki 
lios savaitės atgal, i ir tania 
buvo, .šįltą^ , ( j J

Persistačiaii? kąs aš esu, J 
ir jie tada visi subėgo ptf- 
sižiur'ėt. Paskui BrazyS1’" 
pradėjo skųstis ant Slaptų '1. 
Spragilaičių 'kad jie neįiž-td 
jaučia jų bizniui, vyčiai esą 
visai kitokie, . Tada aš s’a-.f j 
kau: Slapti Sprągilaičiai. * 
turi gana gero kraujo ir ,4 
šiltas širdis ir vasarą-žie-?^ 
minių ploščių nenešioja, o 
tamistos visada taip, darot: 
siūlot žiemines drapanas,'? 
kada vasara, o apie Kalė
das siūlot vasarinius. Vy- ? 
čiams taip atatinka, užtai | 
jie ir .duoda jums savo už-'-? 
sakymus. Sakau, pasigar- ? 
sinkit savo biznį ‘“Dirvoj”, 
visi žinos apie jūs. Ale jie. 
saiko: “Dirva” labai bedię- f..... 
viską, mes nenorim ją sa- j. 
vo pinigais remt. O aš ša- .. 
kau: Tai kodėl' jus norit- 
kad bedieviai 'eitų1 paš jūs'-"1 
ir remtų.? (‘Nors jieiirgr tu- 
ri but apsivilkę kaip irida-(^ 
vatkęs, ale jie prisilaiko jin■,|

mū J'veraau'ėit pdš !?ydą,lo j 
ne pas Lietuvį.

Tada abu Braziai flusidi 
kivirčino. tarp savęs: vie- . 
nas sako: Reikia ‘garsintis.»J 
ir “Dirvoj” tarp bedievių, 
o kitas kad ne. Nenorėda- / 

'njas jų barnių klausyt is- 
ėjau sau.

Dabar prieš mane buvo iį 
ilga kelionė, ba iki S.L.A. . j 
14 kuopos raštininko Ba- J 
nionio buvo dvi valandos „4 
kelio. Nors Banionis gy
vena toliau nuo Superior 7 
kelio, ale per laukus pasu- 
kau biskį į šalį ir priėjau > ■ * 
jų kaimą. Užtikau patį Ba- I 
nioni pietus gaminant, ba I 
jis naktimis dirba, ir pa- - 
prašė ant pietų, ba jis ma-, 
ne gerai pažinojo. Bęval- '*■ 
gant Banionis išpasakojo a- ’ 
pie 14-tą kuopą, kaip bolše- 
vikai nori ją visada valdyt, ?’ 
o kaip tautininkai tik pasi- , ;Į 
purto tuoj bolševikų užina-.5| 
čios ant nieko nueina. Jei-- 
gu jie kada suėję, susirin- J 
kiman visi nutaria ką savo- J 
tiškai, tai kitą susirinkimą i 
tautininkai atėję daugumoj 
jų nutarjmilą\attneįa.;i«D,8i.ri 
pasakojo kad tautininkai... I 
biskį nerangus: bolševikai rj 
kas susirinkitn'as subėga vi-' 
si, o tautininkai užsimokėję 
duokles sau. sėdi namie, mx ,<a

Paklausiau jo ar toli dar 
iki Ystseventynain kryžke- 
lio kur man. reiks sųktiš į 
šiaurę, atsakė kad dar tdl'v I 
ir parodė Į kur eit. Atsi
sveikinau ir išėjau.

Sugryžęs ant savo tie
saus kelio, .pasivijau gėrb.. .. 
Greičienę, žinomą daininįn- .,? 
kp, kuri ėjo j Seventynain ( jį 
pusę, ir susitarėm sykiu ei- ' 
ti, ba žinojau kad čia mano ’■ 1 
šonkaulis nepasisuks ir ne- ; 
matys manęs. Kelionė bu- ?. 
vo smagesnė ir netaip nuo- J 
boti., Netoli galo kelio pa-. j 
mačiau Stapulionio ofisui 
ir užėjau pas’ ji pasiklaust ;. 
kelio, čia1 mudu su gerb? ’ J 

(Pabaiga 54oj kol., JcaįrėjJ ,.j
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L AR be reikalo Lietuvos| 
| jfl “jffikgcioniškas” Seimas Į 

įvedė visokias nelaisvės ir 
1 uždraudimus: užgynė m i- 
Į tingus turėti ir uždarė bur-| 
I nas laikraščiams?' p
L Kada mes visi spėliojom j 
į kad tas buvo padaryta be-1 
[ eirengiant prie Seimo rin- 
į kimų, klerikalai turėjo dar!1 
į vieną — net didespį tikslą)’ 
’ — spaudai suvaržyti: štai I j 

dabar iškilo aikštėn dery-j1 
[bos su Lenkais del Klaipė- 
' dos ir Nemuno naudojimo. 
I Tą jau jie suplanavo, su- 
Į rengė, pradėjo trustis se

nokas laikas atgal, tik da
lbai* iškilo aikštėn. Kada iš 

•pat pradžių to užmezgimo 
į derybų, su Lenkais kas pra

bilo tam buvo tuoj smog*- 
h teita per žandą (pav. “Lie
tuvos Žinioms”): tylėkit ir 
nebumbėkit, tai ne jusu 

] “biznis”. • ,
Jeigu “krikščionims” bu

tą pasisekę ramiai viską 
užbaigti, 
nustebus 
imti “ką 
nelaimė, 
pratimų 
nuoti pats to visko “mecha
nikas”, “garsus” Amerikoj 
buvęs, diplomatas Čarnec
kis, kuris buvo užsienio rei- i 
kalų ministenu. ’ Dabar su- ____
daryta naujas kabinetas, Į ta kitų laisvės 
vėl klerikališkas, ir nežiiįįa!
V n inn nlli'lzn

Lietuva tik butų 
ir priversta pri- 
Dievas davė”. Bet 
kilo tokių nesusi- 
kad turėjo rezig-

i ‘Krikščioniškoji’ Laisvė
Štai kaip katalikų “Drau

gas” supranta laisvę kokia ji 
turėtų būti.,1 Pripasakojęs iV 
game straipsnyje kad “neapri- cuzijoj. 
botos laisvės pasaulyje negali 
būti”) kad “kalbos laisvė — 
krikščionišku supratimu yra 
teikimas žmonėms galimybės 
valstybėje skelbti tai kas yra, 
teisinga,; garbinga, gera,' nau
dinga, o ne'galimybe fskleisti 
melus, šmeižtus ir visokius 

I bjaurumus” (nors tas galima 
. daryti patiems ant kitų,' bet 
, kitiems ant tavęs nei teisybės 
. negalima išsitarti), gabaus už

baigia šitaip:
“Tikroji laisvė politiniu 

žvilgsniu yra tai tokis pro
tingas sutvarkymas kuris 
gelbsti piliečiams padidinti 
savo turtą ir gerovę; kuris gi

na valstybės nepriklausomy- 
mybę, kuris suvaldo ir val
dytojų sauvalę, priešingą ki
tų gerovei: kuris užkerta ke
lią nesimaišyti centralei val
džiai j vietinius, lokalius val
dymus ir j šeimyninį gyve
nimą, kuris palaiko asmeni
nę piliečių vertę ir jų lygybę 
prieš Įstatymus. Tokią laisvę 
krikščionybė nuo 
pažino, skelbė, 
ir kentėjo.”
Labai gražiai

senai pri- 
ilž ją kovojo,

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

ŠI
uEROVes skYRIUS\

t

ką tas atliks.
Ėjimas Į derybas su Len

kais duoda manyti kad kas 
nors valdžią prie to vertė— 
pinigai musų ar Lenkų ka-t 
pitaiistų. Nejaugi sąžinin
gai dirbantis žmogus nega-

Karo Aukos dar 
T ebesikankina

Išmėtytose po visas S. Val
stijas 50 ligoninių dar tebėra 
26,344 Suv. Valstijų kareivių 
sukoneveiktų karo laiku Fran- 

Apie 5,000 jų išeina 
J iš ligonbučių kas mėnuo, bet 

po tiek ateina kitų gydutis, kb- 
rie dar vis kenčia karo pasek- 

, mes.
Dauguma tiį gydomų jbasi- 

tąisys ir bus paleisti; bet daug 
jų, :suraišintų, užriiiodintų ir 
šūviais sutrenktų, pasiliks ’ po 
gĮoba visą savo airižį.

Per septynis metus po kai'b 
tų veteranų ligoninėse perėjo 
500,788, bet daug jų vėĮ antru 
kartu sugrįžta.

Beprotystė yra ■ didžiausia 
pokarinė pasekmė. Dabar yra 
po gydytojų priežiūra 12,308 
buvę kareiviai kurių protai su
gadinti daugiausia 
trenksmo ir ligų.

Džiovos ligoniai 
jų dabar yra 9135 
dauguma jau beveik pasveikę 
ir galės gryžti atgal į civili gy
venimą.

nuo šūvių

apmažėjo,

RADIKALŲ “GYVYBĖS 
ŠALTINIS”

Šiose dienose paaiškęjo žin
geidus dalykas, ir labaj links
mas net ir tiems radikalams 
kurie iš to dar nepasinaudoda
vo, jog yra tą m tikras fondas 
įsteigtas tūlo Charles Garland, 
“kovojimui prieš' .kapitalizmą”. 
Taš fondas, priešingai negu ki
ti radikalų fondai, yra perpil- 
nąs. Per pastarus du metu to 
fondo globėjai, mokėdami ge
rai spekuliuot, padarė virš mi-' 

krikščionių pripažintu ir k°vo-jlijoną dolarių buržujiškų pini- 
tu, Lietuvoje begėdiškai krikš-jgų, ir dabar viso turi pusantro 

milijono dolarių, nors jau iš
dalino pusę milijono Įvairioms 
radikalų organizacijoms ir lai
kraščiams. Garland, socialis
tas, nepriėmė sau savo tėvo pa
likimo $800,000, įsteigė fondą.

sau prisisavin- 
skelbėjų idėja, 
panašia laisvėMes maždaug 

naudojamės Amerikoje, bet vi
si žino kokią “tikrąją laisvę”, 
ąnot ‘-‘Draugo”, turi Lietuvos 
gyventojai. Viskas ką šiame 

“punkte “Draugas” išpasakoja

Ii suprast jog kada Lenkai čionių 'mindžiojama (tik turto, 
j Klaipėdą gaus uodegą į-1 ir gerovę sau praktikuoja).
■kišt, jie ją ir užgrobs.' Jei Jeigu “Draugas” tokios tais-, 
tas nėra i iu tikslu, lai iš- vab nnri fof Htar normaVio bnrl Itas nėrąj jų tikslu, lai iš- vės nori tai dar nereiškia kad 
pildo seniau tokias pat pa-;ji yra. Norai nuo darbų labai 
darytas - sutartis — Vii- toli stovi. - 
nių pripažino Lietuvai, o 
tuoj jį užgrobė ir po šiai!
dienai laiko.
i Nors visos Lietuvos sau- [ 
temas yra: “nesusidėsim 
su Lenkais iki neišpildys 
Suvalkų sutarties”, o štai 
"krikščionis” tą viską su
mynė ir daro kaip jiems 
daugiau pelno bus.

Petrauskas Atvyksta
| Apie pabaigą spalių Mikas 
s Petrauskas, Amerikiečių myli- 

mas kompozitorius ir daininin- 
į kas, jau bus Amerikoje.
į Jis rašė kitiems savo pažįs- 
itamiems, ir “Dirva” gavo nuo 

jo laišką kuriame rašo:
K "Manau sėsiu laivan Le- I 
į viathan Europoje spalių 13 
I d. ir irsiuos linkui Amerikos, 
į Amerikoje žadu duoti eilę
I koncertų.”
1 Gerb. kompozitorius užsime

na toliau kad del stokos lėšų
i negali Įkurti Kaune Vokalas 
Muzikos Akademijos ir pasiti
ki kad Amerikoje koncertuo
jant visuomenė jį parems at
lankydama į koncertus.

Į Kad Amerikiečiai širdingai 
gerb. Petrauską sutiks galime 
pilnai tikėtis.

Visam sviete, visam sviete nėr’ tokio kampelio 
Kur skaisti saulutė šviestų languos vargdienėlio, 
Kur pečius sunkus kryželis vargdieniui nespaustų, 
Kur kentėt jiegų netruktų, priespaudos nejaustų/ 
Visam sviete, visam sviete tokio nėr’ kampelio 
Kur širdis neplyšt’ iš skausmo vargdienio žmogelio, 
Kur tamsa akių negraužtų, šviesa /viešpatautų, 
Ašaros neplautų veidus, kur laimingas jaustus’. 
Visam sviete, visaim sviete tokio nėr’ -kampelio 
Kur turtuolis spaustų ranką vargdienio žmogelio, 
Kur širdis nevirt’ is keršto nuo skriaudų daugybės, 
Kur nežut’ iš didžio skurdo ir jungo sunkybės.

Alytus, 1925. ' Ant. Škrinskis.

SVAJONĖ
Kur dingo tie žvilgsniai
Tarsi ugniniai,
Kurie ramumo man neduos?
Kur žuvo tie žodžiai
Tavo auksiniai,
Kuriuos užmiršt man ilgu bus?
Kur tas likimas
Nors ir trumpas?
Urnai užgeso kaip ugnis,
Liko praeitin nustumtas,
Kažin ar jis man
Kada dar besugryš?....

(Tąsa)
— Ak, ta nabagutė! — nusigando Da

goberto žmona, išbaldama. —į Kokia baisi 
nelaimė!

— Paaiškink, taigi, — tarė Dagober
tas savo žmonai, — kas tame rišulyje bu
vo?

— Žinai, brangus, teisybę sakant, man 
pasidarė stoka pinigų, ir prašiau tą naba
gę nunešt mano vertesnius daiktus krau
tu vėn užstatyti....

i — K^ip! r jie suėmė ją kaipo vagilę ! 
— rųsčiai tarė Dagobertas;1—'• i ji. yra tei
singiausia mergina pasaulyje; tai žiauri!; 
tamista, madame, turėjai užtarti, ją; rt.a- 
mis'tai'reikėjo sakyt kąd ją pažįsti.,

, —■ Aš bandžiau' jiems kalbėti, bet, ant 
nelaimes, jie Visai nenorėjo manęs klau
syti. Miniai nuolat didėjo, iki atėjo sargy
biniai ir nusitempė ją.

— Ji gali mirti nuo to, ji todcia jautri 
ir menka, — tarė Franciška-

— Ak, musų geroji Ktipriukė! Ji to
kia mandagi, tokia užjausti! — tarė Blan
čė, atsukdama savo pilnas ašarų akis Į se
serį.

— Negalėdama jai pagelbėt, — vėl 
prabilo Grivois, — aš skubinau čionai pa
sakyt jums apie nelaimę—ką lengvai gali
ma atitaisyti, tik reikia nueiti ir tuojau 
tą merginą išimti.

Ant tų žodžių, Dagdbertas staiga pa
sigriebė savo kepurę, ir rųsčiai tarė poniai 
Grivois: — Madame, ,tų turėjai mums ir 
pradėt pasakot iš'to galo! Kur ta nabagė 
yra? ar žinai? . .

— Aš nežinau, tamista; bet gatvėj dar 
tederą daugelis tų žmonių kurie matė kur 
ją, nuvedė, ir pasakys jei tik malonėsi pa
siteirauti. , ’ t , H , . ,

— Kokių ■ velnių, či^ kalbi apie malo-r 
nes^ Tai yra mago pareiga ! , Nabagė! — 
tarė Dagobertas^— Paimta kaipo, .vagisL 
tai ištikro begėdiška. .Aš tuoj einu pas 
policijos komisįjonierių iy kaip nebūt aš 
ją turiu išgauti ir pąrsivesįu namon.

Taip tardamas, Dagobertas, skubiai iš
žengė. Franciška, dabar likus ramesnė del 
Kupriukės likimo, dėkojo JSutvertojui kad 
tos aplinkybė? leido jos vyrui prasišalin
ti iš namų, neš jo buvimas šiame atsitiki
me buvo labai erzinantis.

Poni Grivois paliko savo Lordą karie
toj apačioj, nes laikas buvo brangus. Me
tus reikšmingą žvilgsnį Į Prancišką, ji pa
davė jai kunigo Dubois laišką, ir tarė jai, 
pakeltais žodžiais: — Iš šio laiško tamis
ta, madame, matysi, ko aš atėjau, ko pir
ma negalėjau paaiškinti, bet, taipgi galiu 
pasveikinti save galėdama susidurti su 
šiom puikiom panelėm.

' Rožė ir Blančė pažiurėjo viena į kitą 
nustebėjusios. Franciška paėmė laišką su 
drebančia ranka. Reikėjo jai surinkti vi
sus raginimus ir grąsinimus kunigo sau j 
mintį, kad pergalėjus baimę kokią jautė 
iš pusės Dagoberto. Taipgi ji nežinojo 
kaip pranešti tom mergaitėm kad jos tu
rės išeiti su šia moteria.

Poni Grivois suprato jos painiavą; pa
davė jai ženklą būti ramia, ir tarė Rožei, 
kuomet Franciška skaitė kunigo laišką:— 
Koks, džiaugsmas bus jūsų giminei jud
vi sutikti, mano brangios panelės!

— • Musų giminei, madame? — tarė 
Rožė, labiau ir labiau nusistebėdama.

— Taip. Ji žino kad judvi čia pri- 
buvot, bet kadangi ji vis dar tebesir- 
iiuoja tai negalėjo pati atvykti, ir pasiun-

tė mane parvežti judvi i jų namus. Ant 
nelaimės, — pridėjo poni Grivois, patė- 
mydama tų mergaičių susimaišymą, — jai 
tebus galima matyti jus, kaip ji savo laiš-i 
ke poniai Baudoinienei sako, tik * trumpai 
valandai, taigi už valandos laiko jus gal 
galėsit vėl būti čia. Bet rytoj, arba kitą 
dieną, ji bus gana sveika vykti namon, ir 
ji tada atvyks ir patvarkys su ponia Bau- 
doiniene ir jos vyru, pergabenimui jūsų Į 
savo namus, nes ji nenori palikti jus glo
boj šių gerų žmonių, nes jiems tai tik naš
ta, nors jie taip geri jums yra.

Šie paskutiniai ponios Grivois žodžiai 
padarė gerą įspūdi ant mergaičių, ir pa
šalino jų baimę kad joms nereiktų būti 
našta šiuose namuose, Jeigu jų butų pra
šyta apleisti Dagoberto namus dabar ant 
visad tai abejotiną ar jos butų sutikusios: 
beit poni Grivois minėjo tik apie valandos 
apsilankymą. Jos todėl nenužiurėjo nie^ 
ko blogo, ir Rožė tarė Pranciškai: — Ar 
mes galim vykt pasimatyt, su musų gimi
ne, madame, nelaukiant iki Dagobertas 
sūgryš?

—' Taip, — atsakė Franciška silpnu 
balsu, — kadangi jus veik tuojau gryšit 
atgal. ,

— Taigi, madame, aš prašyčiau šių 
jaunų panelių vykti su manim kuogrei- 
čiausia, nes norėčiau sugrąžinti jas prieš 
pietus.

— Mudvi esam gatavos, madame, — 
tarė Rožė.

— Tai dabar, panelės, pabučiuokit sa
vo antrą motiną, ir einam, — tarė Gri
vois, kuri vos galėjo išsilaikyti savo neri
mastyje, nes drebėjo kad kartais Dagober
tas bile minutą nesugryžtų.

Rožė ir Blančė apkabino Franėišką 
kuri apglėbus tas dvi nekaltas gražias1 
mergaites, atiduodamas nežinia kokiam li- 
kimui,“'vos' galėjo" išsilaikyti7 nūb Išariu, 
ndrs ji buvo pilnai pertikrinta jog ji tai 
daro jų išganymui.

— Eiva, panelės, — tarė Grivois, laba; 
nekantriu balsu, — paskubėkime — at
leiskit mano nekantrybę, nes aš kalbu jū
sų, giminės vardu.

Dar sykį pabučiavusios Dagobertc 
žmoną, mergaitės išėjo iš kambario laiky 
damos viena kitai už rankos, ir lipo laip
tais žemyn paskui ponią Grivois, o paskui 
jas sekė jų šuo (joms nežinant). Tas pro
tingas šuo atsargiai tėmijo jų judėjimus, 
nes, nesant jo ponui, jis niekad neišleido jų 
iš akių.

Geresnei atsargai, poni Grivois įsakė 
savo vežikui laukti jų toliau nuo Rue Bri- 
se-Miche, klioštoriaus aikštėj. Už kelių 
sekundų našlaitės ir jų vadovė pasiekė 
karietą.

— Ak, poniute! — tarė vežikas, ati
darydamas karietos duris, — gal nepyk
si, bet turiu pasakyt kad tamista turj-.la-, 
bai blogo ūpo šunį! Kai palikai jį karie-; 
toj, jis nesiliovė staugęs kai kepamas ka
tinas, ir išrodo kad jis mus visus suėš gy
vus! — Ir teisybė, Lordas, kuriam nepati
ko vienam būti, kaukė nepakenčiąmiaušiu 
budu. , . i i/’š '\

— Nurimk, mano Lorde, štai aš! — 
tarė Grįvois; paskui, atsikreipdama į mer
gaites paprašė: — Meldžiu lipti į vidų!

(Bus daugiau)

M DEL APRŪPINIMO B 
į MOTINŲ IR JŲ | 

Įį|KŪDIKIŲ SVEIKATOSJll

kalu Itfrailtu bMaafl«aM 
imrttno— ir tBCtlaona jas* 
■« kMikl^/

KMIUg aprlphlaua tr?»j

rime reicmBarUkato M*-

'wrMrt. e

STRAIPSNIS- 144'

PIENO PAŠILOYM.AS i . ;
Pašildymui pieno -iki . tinkamos • ’ 

temperatūros įdėk bonkut į indą 
ęijto vandens^ taip; kad i VdndUtf ‘ : •
semti? visą .Virink^ bet neuž-. 
Vimik. Bandant? šiltūmą,' užlašini' ! 
ant ran^QSj . Jei t jausiesi, malonus ; - 
šiltufnas tai ‘kūdikiui ‘ fiks. JeY piė-'’ 
nas ,per karšta s atvėsink, pąkiaua .po - i 
kranu šalto vandens.

Kūdikio Laikymas Bonkute
Penint > . ■ ’ i ♦

Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant. 
kelių laikyti, galvą ilsint Ant rali-* 
kos. Bonkutę reikia laikyti tokioje-, 
pozicijoje kad bonkutės gurklyj nuo
lat butų pieno. Jei taip yra tai ne- - 
leidžiama orui čiulptis per čiulpiką. 
Duok kūdikiui progą gerai sukimšti 
Čiulpiką.

Penėjimo Ilgis
Čiulpimas turi baigtis i kokią dvi

dešimts minutų. Jei kūdikis ryja 
godžiai, atitrauk .čiulpiką valandėlei. 
Jei kūdikis mieguistas,-neduok snau
sti iki ncišbaigs bonkutės. * Jei to 
nežiūrint užmigti} atimk bonkutę ir 
neduok nieko iki kitan! sykiui.
Jei Jūsų Kūdikis Nedapenėtas tai . 

Prieš Jj Stovi Liga
Nežiūrint progreso medicinoje ir 

upšvietoje, šeši milijonai musų vai
kų mokyklose yra nedapenėti. Kal
tos daugiausia motinos, nes jos ne
kaista pavojaus ženklų. Blogas pe
nėjimas yra gilus, vidujinis dalykas. 
Jis pradeda savo mirtiną darbą pirm 
negu nepastebintieji pamato. Blo
giausia tai tas kad jis paliečia vi- > ' 
sus. Nedapenėtas kūdikis labai tin-:, l( 
ka logims. Pavyzdžiu džiova bujo- ’ ‘ 
ja tarpe tokių. Nebūtų taip sunku. 
išnaikinti taip vadinamas vaikystes 
ligas jei butų galima prašalinti' ne-: u 
dapenėjimą. Kiekviena motina turi 
apsaugoti ( savo kūdikį dėl jos pąč.i^s« r 
labo i!*'dėl 'labo kitoj vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
'maisto. -Pridedant* Borde/i’s ^Kaglė 
r Pieno į vaikų valgį motina galį/būtį 
tikra akd' teikia' jierihš tikrą aiishit- 

'£ą. j
Nelabai senai moksliški bandymai 

taryti su' mokyklų- vaikdis' parodė 
kad Eagle Pienas atžymętinaį,,pa- .
sėkmingas gydant nedapenėjinią. 
Vaikai gavę Eagle Pįepp rodę dali" ;;; 
įjiau progreso negu penimi su pa
prastu bonkų pienu: Daugelis augo ' > 
dusyk smarkiau. Nes Eągle Pienas 
turi kiekvieną veikėją reikalingą vi
kriai sveikatai.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituos 
draipsj.fus ir pasidėk ateičiai.

FARMOS! FARMOS!
Lietuviai kurie manot pirkti ukes 

tai nelaukit, bedarbės ir nepraleiskit 
šitos progos. Galit pirkti ul.ę kaip 
dvarą Lietuvių kolonijoj: ;

40 akrų, gera žemė, budinkai, ja
vai, • gyvuliai, padargai, už $2700.

40 akrų, gera žemė, budinkai, sod- , 
nas, už $1700. .

40 akrų, visa dirbamą, sodnas, už 
$600.
*80 akrų, gera žemė, budinjcai, so

dnas, girios, upė, už $2500.
80 akrų, gera žemė, budinkai,' -Ja

vai, padargai, daug gyvulių, kaina 
$4600.

220 akrų geros žemės, budinkai, 
gyvuliai, javai, miškas, už $7000.

Visos duodasi ant išmokėjimo. In- 
’furniacijų rašykite': * (41)

i ; P.'D. ĄNDREKUS)
L. B., 107 t j /’I>enl?'’“tvr> Mich.

Verpetas.

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomi) žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. 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 puslapiu* Kaina už vieną $2,50. $2 00
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi
REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Jus ; ;
Galit

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtės į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Valet
ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats
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IEKAD DAR SAVO GYVENIME NETURĖJOT PUIKESNES PROGOS ISIGiTI VISUOTINĄ ŽMO
NIJOS ISTORIJA - IR DABAR TA PROGA VISAI TRUMPA, NES KAIP TIK KNYGA BUS AT
SPAUSDINTA KAINA BUS PADIDINTA DVIGUBAI!. SIUSKIT SAVO UŽSAKYMUS DABAR 
JEIGU NORIT*GAUTI TOKI SVARBŲ DALYKĄ KURIAME BUS JUS VARDAS PATALPINTAI

“ŽMONIJOS ISTORIJĄ” išvertė V. K. Račkauskas, žinomas mu
sų literatas, DOVANAI, nereikalaudamas už darbą nei cento.
“DIRVA” taipgi sutiko išleisti tą svarbų veikalą visuomenei be 
jokio pelno sau, paskaitydama tik už popierą ir apdarymą knygos. 
Taipgi leidžia šios knygos tik vieną tūkstantį egzempliorių, o kad 
reikės pasilikti jos ir knygynams ir agentams, tai prenumerato
riai, kurie gali iškalno dabar užsisakyti, galės gauti tik apribotą 
skaičių — paskui prenumerata bus uždaryta.
KAINĄ “Žmonijos Istorijai” galutinai nustatyta taip: Popieros 
viršeliais bus $4; audeklo tvirtais viršeliais $5.

BET kurie iškalno užsisako, gaus tą didelę apie 600 puslapių pa
veiksluotą knygą tvirtuose audeklo viršeliuose tiktai už taip stebė
tinai mažą kainą $2, ir 25c. persiuntimo lėšų.

(Vietiniams kurie ateis atsiimti patįs — kaina tik $2.)

T.M.D. REIKALAI
Ar Nariai Nuskriausti?

JR f ' 
Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

I 8 ARBA I fiahar niekados® 
UlIUuE DAUGIAU ■

y*—————————— 
f fvTaskutine Proga

DAR TIK ŠIE KELI SKIRSNIAI PEREIS PER “DIRVĄ” IR JAU “ŽMONIJOS ISTORIJA” PA- 
v BAIGTA:

1 -VAIZBOS SYSTEMAS 2-PRANCUZŲ REVOLIUCIJA
3—NAPOLEONAS 4-ŠVENTOJI SĄJUNGA
6—TAUTINĖ NEPRIKLAUSOMYBĖ
8—SOCIALE REVOLIUCIJA . 9-MOKSLO GADYNE ’

11-KOLONIJOS’ IR 'KARAS

5—DIDŽIOJI REAKCIJA
“ 7—MOTORO GADYNE

10-ĄRIE MENĄ

Iš šito galit suprasti kad “Žmonijos Istorija” jau baigia eiti per “Dirvą — ir sykiu baigiama spaus
dinti. Tie kurie sako, “Dar palauksiu,” greit gali pajusti kad jau pervėlai—'kad jau užsidarė pro
ga jiems Įsigyti “Žmonijos Istorią” už taip stebėtiną kainą — tiktai $2 ir ,25 centus persiuntimo.

Nekurie iš daugybės paveikslų 
“Žmonijos Istorijoje”

ŽMONIJOS ISTORIJA
niniais žodžiais, ir apsako apie žymiausius žmonijos ant žemės 
gyvenimo prietikius, pradedant su visiems žingeidžių it svarbiu 
klausimu — žmogaus atsiradimu ant žemės ir jo tobulėjimu, iki 
paskui prieina prie pradinių civilizacijų, kur jos buvo, kur vystėsi, 
kilo, nyko , gimė naujos, ir tt. ir tt., iki tų laikų kada jau pradėjo 
atlikti milžiniškus darbus, bei ateina iki musų dienų. Taipgi kny
goj apsakoma apie visus antroj® šio lapo pusėje suminėtus žmo
nes, šalis, vietas, dalykus, kurių nežinantis yra lyg uždarytas tam
siame kambaryje, kuriam užkirsta šviesa žmonijos praeities gyve
nimo ir darbų matymui ir pažinimui.
Kas jums lieka įdaryti — ar perskaičius šį pagarsininją padėti į šalį 
ir laukti kolei užsidarys prenumerata, o paskui užsinorėti “Žmo
nijos Istorijos” ir mokėti $5.00 ar užsisakyti DABAR ir palaukti 
kolei knvga bus užbaigta ir gauti sau tokį svarbų veikalą tik už 
$2.00 ir 25 centus persiuntimo lėšų?
Dabar užsirašant ir prisiunčiant pinigus jus liekat sykiu ir tos kny
gos leidėju ir sutaupot sau $3.00. Visų prenumeratorių vardai bus 
atspausdinti knygoje. '
NEUŽMIRŠKIT SAVIŠKIU LIETUVOJE! Jeigu patiems “Žmo
nijos Istorijos” nereikia tai atminkit kad jos trokšta jūsiškiai Lie
tuvoje! Gaunami laiškai su užklausimais tą pasako. Jaunimas 
Liteuvoje stačiai seilę ryja šį pagarsinimą skaitant, bet jie 'neišgali 
išsirašyti — prašykit jiems. Kaina ta pati—$2.25 su persiuntimu. 
KURIE LIETUVOJE norėtų šią knygą užsiprenumeruoti. gali tą padaryti pasiųsdami 
22 litų 50c LIETUVOS KREDITO BANKAI! KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisių
sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti.
Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “žmonijos Istoriją”, ir 
paduokit jiems “Dirvos” .antrašą. Dar kolei kas suspčsit jei skubėsi!.

iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniEiiiiiiiJiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiuiii

Pinjgus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

‘DIRVOS” KNYGYNAS 335p2į S<n^or Avenue
Cleveland, Ohio

Senas musų .veikėjas, Jonas 
Skinderis, viešai ir vyriškai per 
organą nusiskundė apie knygų 
dalinimą, o kitas narys paslap
čiomis, Lietuvos priešų spau- 

Idoje, taipgi išliejo savo skun- 
Idą. Bet, man regis, knygų da- 
ivimo dalyke visokį skundai iš 
| pusės TMD. narių yra nepama
tuoti ir tik rodo kaip atbukęs 
yra pas daugelį musų gerų tė
vynainių kultūros ir pasišven
timo jausmas.

Juk už 1924 metus musų na
riai yra: ga-vę virš 600 puslapių 
knygų. Jie gavo 1) Kandidą, 
2) Iš Tamsios Praeities, ir 3) 
Pasaulio Istorijos pirmą tomą. 
Tą viską gavo už vieną dolarį. 
Visi žino kad dolaris dabar ver
tas tik kokia 60 -centų, palygi
nus su prieš karo stoviu. Ar 
nariai sąžiniškai tat gali saky
ti kad buvo nuskriausti 
metais, gaudami net tris 
gąs?

Imkime šiuos metus, 
yra Centre atėję ir dalinamos 
dvi, gražiai apdarytos, knygos: 
1) Princas ir Elgeta, Mark 
Twain’o graži apysaka, su pa
veikslais, ir 2) Senovės Europa 
— Prof. Viperio senovės isto
rijos vadovėlis. Pabaigoje me
tų bus dalinama ir antras to
mas Pasaulio Istorijos, kuris 
baigiama spausdinti Kaune ir 
ruošiama mums siųsti; Vėl 
nariai gaus yirš 600 puslapių 
gerų ir naudingų knygų, apda-

■ rytų į gražius viršelius. Ir tki 
ųž $1 metinės ir $1.50 už vir
šelius trijų knygų. Ar čia yra 
nariams skriauda gauti knygų- 
vertės mažiausia, konšervati- 
viškiausia apkainuojant, $5.00 
už $2.50? Ir. tai naujų, šiai 
dienai reikalingų, knygų kaip 
Wells’o Istorija.

Pasaulyj kur <rendos pakilę 
per pusę, 
pakilęs 
šimčių, 
darbas 
knygų 
yra atsižyniėjimas o ne skriau
da.

Gaila kad mes turime narių 
kurie nori už nieką gauti daug 
ką. Tikiu kad jie rimčiau ap
svarstę supras kad klaidą daro 
urgzdami be reikalo. Galima 
bartis už suvilkinimą Istorijos 
pirmo tomo, bet bartis kad 
Centro Valdyba nieko nariams 
neduoda už jų mokestį, šian
dien nėra galima.

Daugelyj vietų nariai net 
dar nėra atsiėmę tų knygų ką 
Centras 'parūpino.. Yra kuopų 
kurios neprisiuntė pilnai šių 
metų mokesčių, 
trukdė, bet 
sos kuopos, 
tojai, turi 
ti mokestis, atsiimti knygas ir 
skleisti visuomenėje mintį kad 
TMD. atgijus bujoja, veržiasi 
pirmyn į kultūros dirvą, ir dir
ba, dirba kad išleidus gerų ir 
amžiną vertę turinčių ■ knygų.

TMD. nariai neveikimu 
kia niekam iktam kaip tik 
Nesumokėdami mokesčių, 
prirašydami naujų 
nepildo TMD. iždo ir 
Valdyba negali imtis 
planus leisti po Wells’o 
jos kitus veikalus. Ką 

1 planuoti neturint pinigų, kada 
nariai juos laiko pas save ir 
neprisiunčia ? Prašau narių

isitėmyti. Jei norime gauti pa
našių knygų, ir geresnių kaip 
Wells’o Istorija, ar Kudirkos 
Raštai, ar Kultūros Istorija, 
turime, surėmę pečius, gelbėti 

Centro Valdybai, kuri'dirba 
kiek tik gali kad pakėlus Drau
giją iki aukščiausio galimo lai
psnio. Centro Valdyba noti 
vesti Draugiją biznio pama
tais, tai yra 
butų daugiau 
del jie nieko 
nedalina.

kad Įplaukų vis 
negu išlaidų. To- 
dykai nesiūlo > ir 
V. Sirvydas, Seki'.

1924 
kny-

Jau

kur pragyvenimas 
keliais desėtkais nuo- 
kur visa medega ir 
pabrangus, duoti tiek 

už tokią ijiažą mokestį

Vasara gal 
ateina ruduo ir vi- 
viši Tėvynės Mylė- 
sukrusti užsimokė-

narių
Centro 
daryti 
Istori- 
galima

DAYTON, OHIO.
Į

Delei Bolševikiškų Užsipuolimų
Gerb. TMD. Pirmininke: Ka-_ 

dangi tamista užtikai rašinį _ 
bolševikų “Vilnyje” kokio ten 
neva 61-mos TMD. kuopos na
rio, kuris besąžiningai kriti- 

. kuoja Centro Valdybą kam ji- 
nai neduoda dykai su apdarais 
knygų, ir ant to davei atsaky- | 
mą, aš perskaitęs “Dirvoje” ta- J 
mistos atsakymą tam “Vilnies” . 
pišoriui net nustebau kad mu- - 
sų kuopoj randasi Trockio zak
ristijonas. Jeigu kas rašė iš ' 
61-mos kuopos narių tokias ne- ’ 
sąmones tai tokį narį negalima ' 
kitaip pavadint kaip tiktai prj- 3 
ljrgint prie ano geraširdžio ] 
šykštuolio kuris davęs ubagui ' 
centą vėliau iš to paties ubago t 
nori gauti atgal visą dolarį. j 
Taip ir tas “Vilnies” pišbrius 
Įmokėjęs Į TMD. $1.00 nori į 
gauti knygų vertės $1,000. Ar 
ne gera bolševikiška logika ? ;.a

J. A. Urbonas,v.’ j 
TMD. 61 kp. Bekr. į

ken- 
sau.
ne-
jie

ir vei- 
'budas 
dantų 
skais-

M o t e r is kuri di
džiuojasi savo gra
žumu visad laikys 
savo dantis švario
je padėtyje.

Saugiausias 
kmingiausis 
palaikymui 
švariais ir 
čiais taip kad jie 
prisidėtų prie pa
gerinimo išvaizdos 
yra šveičiant juos 
reguliariai, po kie-. 
kvieno valgio, su 
Colgate’s Dant ų 
Valytpju.

Daktadai ir Denti- 
stai rekomenduoja 
Colgate’s, nes jis 
nuvalo dantis pil
nai ir p r i s j d ėda 
prie geros sveika
tos. Nusipirk triu- 
belę šiandien.

GERI DANTYS 
GERA SVEIKATA
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DIRVA

RUSUOS PAKILIMAS 
(Tąsą iš (pereito num.)

sijai Naujos Gadynės Europą. Ligonis 
nepasimirė. Bet ta netikėta operacija la
bai ęmarkiai paveikė į jį, ką parodo ir pa
starų kelerių metų įvykiai Rusuose.

W

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

Maskvos valstybė, pralobus gretimų 
teritorijų vargais, pagaliau tiek sutvirtė-

RUSIJA IR ŠVEDIJA
Rusija su Švedija Turėjo Daug Karų, kad 

Išsprendus, Kuris tų Kraštų Turėtų
Vadovauti Žiemių-Rytų > Europoje.
1698 metais caras Petras leidosi’ pir- 

mon savo kelionėn į vakarų Europą. Jis 
keliavo per Vokietiją Olandijon ir Angli- 
jon. Vaikas būdamas, jis jau mėgdavo 
laivus ir dirbdavo sau valteles. Jo didis

LIKIMO IRONIJA
(Skiriu O.' S-tei)

Ji sake man nemiršiu tavęs 
Kol jauna širdis tik mylės;
Bet nekaltink niekuomet nfa-

nęs
Jei sena širdis nębmylės.

Vėliau ji- uliojo su visais,

savo karvių, ir jieškodamas už
ėjo pas laimingą žydelį.

— Joške, ar nematei bėgant 
mano karvučių? — užklausė 
klebonas.

— Klebono karvių nemačiau, 
bet ačiū klebonui už rodą, Die
vui daviau vieną kartuvę, o Po
nas Dievas atsiuntė man visą 
desėtką. Dabar duosiu dvi, — 
ir pabučiavo klebonui į ranką.

— Kokias tau karves Dievas

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

jo„ kad jau išdryso viešai sukelti maištą 
prieš Totorius valdovus. Jai šitai pasise
kė, ir ačiū tam ji liko natūralūs centras 
visų, kas dar tikėjo Slavų padermės atei
čiai. 1452 metais Turkai' paėmė Konstan
tinopolį. Į dešimtį metų po to, Ivano III 
viešpatavimo laikais, Maskva paskelbė va
karų^ pasauliui, kad Slavų valstybė reika
lauja sau žuvusios Bizantijos imperijos pa
saulinės ir dvasinės paveldybos ir tų Ro
mos imperijos tradicijų, kokios dar buvo 
užsilikusios Konstantinopolyje. (Vėliau gi, 
Ivano Žiauruno laikais, didieji Maskvos 
kunigaikščiai jau pasivadino Cezarais, ar
ba carais, ir pareikalavo, kad Vakarų Eu
ropa juos tokiais ir (pripažintų.

1598 metais su Feodoru Pirmuoju už
sibaigė senovės Nordo Riuriko dinastija. 
Per septynis metus Rusiją valdė, caru pa
sivadinęs, pusiau Rusas, pusiau Totorius 
Borisas Godunovas. Šiais tad laikais li
ko išspręstas Rusijos žmonių ateities liki
mas. Pats buvo turtingas, bet neturėjo 
pinigų. Prekybos nebuvo, pramonės irgi 
nebuvo. Keli jos miestai — tai purvini 
nedideli kaimai. Imperiją sudarė tvirtai 
suorganizuota centro valdžia ir daugybė 
tamsių, nemokančių skaityti ir rašyti kai
miečių. šitoki valdžia, mišinys Slavų, Nor- 
dij, Bizantijos ir Totorių įtakų, nepripaži
no nieko, kas tik buvo už valstybės inte
resų sienų. Valstybei ginti reikėjo armi
jos. Mokesniams, iš kuriu reikėjo laikyti 
armiją, rinkti reikėjd' Valdininkų. Visiems 
valdininkams apmokėti reikėjo žemės. Ši
to gero buvo labai daug rytų ir vakarų 
dykumose. Bet žemė be .darbininkų, kurie 
ją\dirbtų ir galvijus dabotų, neturėjo jo
kios vertės. Taigi yalstybė pamaži atimi
nėjo iš kaimiečių vieną po kitos privilegi
jas ir pagaliaus, pirmutiniais septynioliko 
amžiaus metais, jie faktinai liko prijungti, 
pririšti prie tos žemės, ant kurios gyveno. 
Rusai kaimiečiai jau liovėsi buvę laisvais 
žmonėmis. Jie liko baudžiauninkais ar
ba vergais ir pasiliko tokiais iki 1861 me
tų, ir jų likimas buvo taip baisus, kad jie 
pradėjo nykti ir mirti’iš Skurdo.

Septynioliktame amžiuje ši nauja val
stybė su savo didėjančia teritorija, nusi
driekusia net ir į tolimą Sibirą, virto tokia 
galbė, kad ir Vakarų Europai prisiėjo su 
ja skaitytis. 1613 .m., mirus Borisui Go- 
dunovui, Rusų didžiūnai išrinko vieną iš 
savo 'tarpo caru. Tai buvo Mykolas, Feo- 
doro sūnūs, Maskviečių Romanovų šeimy
nos, gyvenęs nedideliame namelyje už 
Krcnilio.

1672 m. gimė jo anūkas Petras, kito 
Eeodoro sūnūs. Kai jis buvo dešimties 
mėtų amžiaus, Rusijos sostą užvaldė jo 
po-sesuo Zofijai., Mažam berniukui buvo 
leidžiama lankytis sostinės priemiesčiuose, 
kur gyveno svetimšaliai. Šičia jaunas ku
nigaikštis, susitikdamas su Škotais aludi- 
ninkais, Danais pirkliais, Šveicarais vais
tininkais, Italais barzdaskučiais, Prąncu- 
zais šokėjais ir Vokiečiais mokytojais, įga- 
vo pirmutinius ir labai nepaprastus įspū
džius apie tolimą ir paslaptingą Europą, 

, kur visa buvo kitaip, negu Rusijoje.

prisirišimas prie jūreivystės pažymėjo vi
sų jo gyvenimą. Praktiniu budu tas jo 
pamėgimas juros pasireiškė tuo, kad jis 
suteikė savo kraštui laisvą priėjimą prie 
jurų.

Šitam jaunam ir nemiegamam valdo
vui esant užsieniuose, pasilikę Maskvoje jo 
senieji draugai rupi'nosi prašalinti tas re
formas, kurias Petras jau buvo įvykinęs. 
Netikėtas jo gvardijos, “Strielcų” (Šau-

1 Sulaukęs septyniolikos metų amžiaus, 
Petras netikėtai nustūmė Zofiją nuo sos
to ir pats liko Rusijos valdovu. Jisai ne
pasitenkino tuo, kad buvo pusiau barbarų 
if pusiau Azijiečių žmonių caru. Jis no
rėjo būti civilizuotos tautos valdovu. Ne
lengvas buvo uždavinys greitai pakeisti 
Rusiją iš Bizantijos-Totorių valstybės į 
civilizuotos Europos imperiją. Šitam rei
kėjo tvirtų rankų ir gabios galvos, — ir 
Petras kaip'tik turėjo tokias, rankas ir to-j 
kią galvą. Štai 1698 metais jis atliko di-j 
dėlę operaciją, įskiepydamas Senovės Ru-|

Petras Didysis Stato Miestą
lių), sukilimas privertė Petrą kuoveikiau- 
sia gryžti Rusijon. Pats save paskyręs 
teisėju ir budeliu, jis įsakė iškarstyti ir iš
mušti -visus “Strielcus”. Jo sesuo Zofija, 
buvus sukilimo vadove, liko uždarytą vie- 
nuolynan, ir Petras pradėjo valdyti Rusi
ją nieko nebekliudomas. Panašus sukili
mas pasikartojo ir 1716 metais, Petrui iš
vykus antron kelionėn į užsienius. Šiuo 
kartu reakcininkams vadovavo Petro pus
protis sūnūs Aleksis. Ir vėl caras skubo
tai sugryžo Rusijon. Aleksis buvo “užmuš
tas kalėjime, ir senosios Bizantijos šali
ninkai pėsčiomis ėjo tūkstančius kilomet
rų į švino kasyklas Sibire. Po to jau ne
buvo sukilimų, ir Petras ramus reforma
vo Rusiją iki savo mirties. >

Nelengva paduoti čia jo įvestų refor
mų surašą chronologinėje tvarkoje. Ca
ras darbavosi didžiausiu įnirtimu, nesilai
kydamas jokios tvarkos ir systemo. Jis 
taip dažnai ir skubinai leisdavo įvairiau
sius įsakymus, kadf,sunku butų juos sekti. 
Petrui, matoma, atrodė, buk visa, kas tik 
buvo pirm jo įvykę, nebuvę tvarkoje. Jo 
nuomone, visas Rusijos gyvenimas turė
jo būti pakeistas kuogreičiausia. Mirda
mas jis paliko gerai išlavintą armiją 200,- 
000. kareivių ir 50 laivų laivyną. Petras, 
panaikinęs senąją Rusijos valdžią, paleido 
Durną, arba didikų sueigą, ir prisikvietė 
prie savęs- patariamąją valstybės valdi
ninkų tarybą, pavadinęs ją Senatu.

Rusija buvo paskirstyta į aštuonias 
“gubernijas”, arba apskričius. Buvo tie
siami vieškeliai, statomi miestai. Pramo
nės įstaigos buvo steigiamos tose vietose, 
kur tiko carui, neatsižvelgiant į tai, ar to
se vietose buvo reikalingos pramonei ža
liosios medegos ar ne. Buvo kasami ka
nalai ir kasyklos kalnuose rytuose. Šita
me tamsių žmonių krašte buvo steigiamos 
mokyklos, universitetai, ligoninės ir pro
fesinės mokyklos. Danijos jurininkai ir 
inžinieriai, visokie pirkliai ir amatninkai 
buvo kvepiami iš užsienių į Rusiją. Atsi
rado spaustuvės, tik visas knygas pirmu
čiausia turėdavo perskaityt imperatoriaus 
cenzoriai. Kiekvienai draugijos klasei bu-
vo surašytos pareigos; nauji įstatymai, ci
viliai ir baudžiamieji, buvo- surašyti ir iš
spausdinti. Imperatoriaus įsakymais bu
vo panaikinti senovės Rusijos papročiai; 
policistai, apsiginklavę žirklėmis, daboda
vo kelius ir kirpdavo ilgas Rusų barzdas, 
paversdami žiaurius barzdylas švelniais 
apskustais Europiečiais.

(Buš daugiau)

Ir sakė: nemiršiu tavęs, 
Bet jei rasi mane su kitais— 
Nekaltink niekuomet manęs.

Ji šiandien jau priklauso kitam 
Ir sako: nekaltink manęs— 
Negaliu niekuomet aš po tam 
Mylėti kaip tada tavęs....

Alytus. Ant. Skr.

Nuo Juoku Red.: O tai laido
ke, tai laidoke! ■ Arba tai lai
dokos, tai laidokės tos merge
lės kurios šitaip vilioja berne
lius ir šitaip prisiegaudamos 
kad niekados neužmirš tavęs, 
su kitais sau ulioja! Jos ulio- 
ją sau su kitais, tau sako kad 
tavęs negali mylėt, ale vis kar
toja kad niekados tavęs neuž
mirš! Šitaip yra Amerikoje, ir 
matom taip dėjosi Alytuje su 
musų gerb. poetu Ant. Skr., ar 
jis tik poeziją rašo, e ne teisy
bę apsako. Bet kaip ten nebu
vo, daug tokių atsitikimų yra, 
ir daugybė poetų labai apgai
lauja tokių mergelių kurios pa
našiai pasako jiems, labai bū
dami nepatenkinti kad ne jie 
joms taip pasakė.... Kurie gi 
pirmiau spėja taip pasąkyt 
mergelei, jie tą Į yėliau ir už
miršta. nei nežino kad ji kan
kinasi širdies skausmuose....

Oi reikia reikia lygybės pa
saulyje! Reikia tokio refor
matoriaus kuris užvestų kovą 
prieš skaudinimą meile užkrė
stų širdžių....

Daug bernelių "nuo to pražu
vo, bet daug ir mergelių j ka
pus nuėjo tik dėlto kad vienas 
ar viena pasakė antrai pusei 
jog “tavęs mylėti negaliu”, bet 
“amžinai tavęs neužmiršiu’’...

Kalbant apie musų Dešimt- 
metinių Sukaktuvių eilių kon- 
lestą, kuris įvyks gruodžio m., 
apie ką jau poetai ir poetės ir 
literatai žino iš! pirmesnių pra
nešimų, galime priminti kad į 
kontestą bus priimamos ir mei
liškos eilės, tyros, gražios, tei
singos. Todėl poetams nėra ri- ■ 
bų kokioj temoj rašysit ar dai
nuokit, bile tik atsakančios bus 
eilės.

Dievas Išklausė Maldos.
Vienas kunigas visada savo 

pamoksle priminėdavo kad ką 
Dievui duosi tai jis dešimterio
pai atiduos. Ant jo pamokslo 
tankiai ateidavo ir Žydelis. Žy
das vis kaip 'žydas, pasinorėjo 
jam gerai uždirbti.

žydelis turėjo vieną karvutę, 
ir tą atvedęs atidavė klebonui. 
Vieną '“šabas” dieną ‘žydas su

davė? — užklausė klebonas.
— Ui vai, kokias man kar

vės! gražios, visos riebios, su 
ragais, su uodegomis, margos, 
žalos, juodos, ui vai kaip gra
žios! ,Į— džiaugėsi Žydelis.

— Tai mano karvės, Joški; 
atiduok! — Prašė klebonas.

— Ui; tu man gi sakei kad 
Dievas duodą dešimteriopai; aš 
daviau, vieną karvę.

Klebonas Žydą padavė į teis
mą, bet žydos išlošė, žydas 
eidamas namon sako:

— Ei tų, klebonas, tu mo
kytas žmogus, bet durnas; tau 
reikėjo tylėti. Tau už mano 
dešimts karvių Žydai butų pri
vedę šimtus karvių, nes ir jie 
norėtų gauti dešimteriopą už
mokestį nuo jūsų Dievo.

P. Kriukelis.

Reikalaukit—
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO
Siunčiama dykai kiek
vienam aht pareikala- , 
vimo. Rąšykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

RODYKLĖ 
Virimo Receptas

I Daugybė žmonių susimaišo neži
nodami skirtumo tarp “doughnutų” 
(baronkų) ir “crullerių” (gruzdžių). 
Doughnutai paprastai yra su sky- 

■ le, o tcrullcriai daroma susukti ar
ba supinti. Namie daryti crullers 
hus labai skanus kiekvienam šeimy
nos nariui. Pabandykit sekantį ’re
ceptų, ir duokit juos prie pusryčių. 
Cruller^, labai lengva padaryti, ir 
visai mažai kainuoja.

Crullers (Grūzdai)
% puoduko sviesto
1 puodukas cukraus 
Tryniai 2 kiaušinių 
Baltymai 2 kiaušinių, 
4 puodukai miltų 
% šaukštuko tarkuoto nutmeg 
3 Vfc šaukštuko kepamo pauderio 
1 puodukas pieno 
Miltinio /cukraus ir cinamonų 
Sutarpyk sviestą, dadėk cukrų pa

lengva, paskui kiaušinių trynius ge
rai suplaktus, ir baltymus suplaktus 
į putas. 'Sumaišyk miltus, nutmegą 
ir kepamą pauderį; dadėk pamainom 
su pienu į pirmesni mišinį; išversk 
ant miltuotos lentos, suvoliok plo
nai, it supjaustyk į šmotus trijų co
lių ilgio ir dviejų pločio; padaryk 
keturias, po colį ilgio skyles skersai. 
Per skyles perversk į mazgus, ir 
sudėk į verdančius gilius taukus.

Virtuvės Patarimai
Pirm pilant syrupą į kokį indą, iš- 

taukuok jo vidų. Tas neduos syru
py i bėgti per kraštus užverdant.

Jeigu jusij virtuvės sinka labai 
susitepus, naudok oxalic acid soliu- 
ciją. Tas prašalins visus plotinus.

Jeigu jums reiktų patsry mijtų 
ir jų po ranka neturėtumėt, galima 
jų ’ lengvai pasidaryti sumaišant ke
turis puodukus paprastų miltų -su 
vienu puoduku krakmolo.

Naminiai Pasigelbėjimai
Pirm kalimo vinį. į medį, • por- 

smeigk ją per muilą. Pamatysi ka<| 
lengviau bus įkalti ir medis nepėr- 
skils.___________ _________________

MES REKOMENDUOJAMI 
Borden’s Evaporated Pienas yra 

arčiausias maisto vertybėj prie gry
no karvės pieno negu koks kitas pro
duktas- Jis yra tyriausias, ir ric?

No. 70
Sidabrinius daiktus lengvai gali

ma nuvalyti sudėjus į karštą van
denį šaukštuką druskos ir kepamo 
pauderio.

Atnaujinimui nublankusio karpeto 
spalvų, mazgok su vandeniu kuriu 
reikia įdėti biskį ammonijos ir drus
kos. Trink šepečiu.

Grožės Patarimai
Ar jūsų dantų smegenįs lengvai 

paleidžia kraują? Ar jie minkšti, 
skausmingi ir išblyškusios spalvos ? 
Ar turit burnoj blogą skonį. Ar 
dantį? aptraukti juodumu prie sme
genų ir po jais? Gal but jus turit 
rukštį burnoj ir filmą ant dantų ku
ri surenka ligų perus ir sunaikina 
spalvą. Patirsit jog geras abelnai 
naudojamas dantų valytojas (koše
lė) pataisys daugel dantų negeru
mų, nes valytojai turi medegas ku
rios naikina actus burnoj ir nuima 
nuo dantų plėves. Turit nueit pas 
dentistą dusyk per metus, ir jūsų 
rūpesčiai del dantų turi pranykt. 
Protinga yra atminti jog geri dan
tis reiškia gerą sveikatą.

Ypatiška Sveikata
Galimas daiktas kad jeigu knyga 

Elena Stebuklų Žemėj butų buvus 
parašyta šiandien, joj , butų kalba
ma apie ‘‘Daržoves ir Vitaminus” 
kaip ir apie “čeverykus ir laivus ir 
klijuojamą vašką”. Be abejo, “ko
pūstai ir karaliai” vis butų toj pa
sakoj ir dauguma musų apvertin- 
tume tą faktą kad kopūstai yra 
maistas visai tinkamas kaip kara
liams taip ir prastuoliams. Papras
tai kada produktas lieka populiarus, 
ar tai pagal mados ar pagal sveika
tos reikalavimo, jo kaina pakįla. 
Ant laimės taip neatsitinka su dar
žovėmis ir vaisiais, ir suradimas 
kad , juose yra didžiausias šaltinis 
vitaminų nepadidino jų kainų. Pa- 

i sirinkit vąisius ir daržoves kurįos 
yra sezone. Jeigu jų kada yra ma
žai tas nepadidina jų maistingumo 
vertes. Žemuogės birželyje yra taip 
pat geros jums, kaip ir sausyje—ir 
turi geresnį skonį.____________ *
‘ SEKANČIUS PRODUKTUS: 
biausias šviežias pienas su palikta 
jame Smetona ir suruošiamas po už
vaizdą veterinarų ekspertų. Prašyk 
sayo groserninko duoti Borden’s.

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra dusyk i’iebes- 
nis negu paprastas pienas, jei nori vartoti kaip 
paprastą pieną, turi imti pusę Borden’s Evapo
rated pieno ir pusę vandens.

Jums Moters Lietuvės 
Kurios Esat Gaspadinės

Lietuvių, šeimyna Amerikoje, suprantama, trokš
ta savo šalies valgių, ir tas yra teisėta ir pripra
sta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynės valgy
mų tradicijos palaikoma gyvos Šioje šalyje, ka
dangi daugel brangių ypatybių kurias turi Ame
rikonai Lietuvių kilmės galima davesti iki tų ge-. 
rų, nepainiu ir sveikų valgių, senai garbinamų] 
gimtose šalyse kur jie atsirado. Bet šioje šalyje 
daugelis tų valgių turi būti gaminama iš mede- 
gų kuros pricinamiausios, ir dažnai Lietuvė gas- 
padinė turi gaivosukio ką pasirinkti.

ragu ant kaktos barakadinavo 
poterius. Tik štai užgirdo di
delį trepsėjimą, ir pažvelgęs 
pro langą pamatė dešimts sve
timų karvių ir savo vienuolik 
tą.. Sviedė Žydelis savo ragą 
ant žemės ir spruko pro duris 
karvių gaudyti. Suvaręs kar
ves į tvartą, karštai padėkavo- 
jo katalikų Dievui už dovanas 
ir pasižadėjo kitą sykį dvi kar
ves duoti klebonui.

Vakare klebonas pasigedo

Jeigu jus norit žinoti kaip gamint Valgius su Borden’s 
Evaporated Pienu, išpildykit kuponą pažymint kokių re
ceptų norit, ir fnes prisiusime jums juos visai dovanai.
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CUNARD LINE
- Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

------------O------------
1 The bootlegger said, 
take a drink of this, 
straighten you Out.’’ $ 

It did!

-------- o--------
A flea has three 

teristics: winglessness, 
faculty for inflicting a
some bite. The flea has 
imitators in Cleveland.

-------- o--------
man who' lived

awakened by

THE A. B.
Savings & Loan Co 

3354 SUPERIOR AVE.

TMD. 20-tos nariai rengki- 
tes Į susirinkimą spalių 20 d., 
kur daugelis galėsit gauti savo 
knygas, “Pasaulio Istorijos” 
pirmą tomą.

CUNARD
l LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3' klesos albiem 

, galam laivakor.čių
I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . . . .$211

Prisideda Taksai J
Į Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
1 Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
as- sereda. Keleiviai nėpiliečiai 
įleidžiami be kvotds varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki
tės prie vietos 
agentų arba į
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Saugokitės Klastingų 
Akcijų, Nors Išrodytų

Walter R. Bąublis.
He stood upon 
A broken bo^ 
And in a loud 
Far-reaching voice 
Began to tell
What, heaven holds 
For everyone 
Who will 

path 
seek 
road
taken when 
time had come 
him to join 

The One above. 
And as I stood

The 
And 
The 
Had 
The
For

SKETCHES' FROM LIFE
And listened to 
The tone ;upon 
The broken box' 
I wondered if 
He was sincere 
And if he lived 
The life he preached, 
Or had perhaps 
A mania 
Like most of them , 
For 
The 
Not 
But
In idleness 
Because they had 
Nowhere, to go.

-------- °~-----
I “This is another case you 
!\losc”, chirped the pickpocket as 
i he stole the lawyer’s watch.

-------- o--------
j Some Cleveland people go to 
the postoffice every day just 

i to fill their fountain pens if 
I nothing else.

OFFICE 
CAT

“A Collinwood man has in
creased his egg production 
considerably”, says S. Cerauka, 
“by posting this sign:-‘An egg 
a day keeps the hatchet away’ 
in a conspicuous place in his 
hen house.”

Where Heroism Falters
A man may smile in the face 

of death,
But there never will be 
A man who can draw a 

breath
With his garters coming 

-------- o--------  
furnishes more air 

than all the furniture 
combined.

skustuvas . trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visfai aš
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valet 
AutoStrop Skus
tuvas yra viena
tinis ką turi vi
sai aštrią gelež
tę kožnam skuti- 
timui.

Rašo DALE BROWN
Manager, The Cleveland Better 

Business Commission, Inc.

Didelė dauguma tų kurie parda
vinėja įvairius serus yra teisingi ir 
galima jais pasitikėti: Vienok, yra 
ir labai neteisingų sukčių kaip ir 
kiekvienoje biznio šakoje. Neteisin
gas platintojas serų ir bondsų yra 
ypač pavojingas todėl Vad žmonės 
palinkę tikėti ką jis pasakoja.

Viena gudrybė tokių žmonių nau
dojama yra tai pavartojimas vardų 
pažymių biznio žmonių kaipo patvir
tinto jų jo propozicijos, arba kaipo 
narių jo kompanijos direktorių ta
rybos. Tie p*asižy/mėję žmonės, ži
noma, nėra davę jiems teisės nau
doti jų vardus ir nieko nežino apie 
jų propozicijas. Kartais tokie pa
tvirtinimai yra* parašyti ant tikru 
tų įstaigų laiškų, ir tos įstaigos yra 
žinomos kaipo atsakomingos, bet jų 
vedėjų parašai yra sukląstuoti.

Kitas būdas prigavimoms yra tai 
suorganizavimas kompanijos kuri 
galimybes pasisekimui. Pažymesni 
'žmonės, tikėdami jog viskas eina 
teisingai, noriai duoda savo vardus 
naudoti prie jų manymu teisingo 
darbo, ir tampa tų kompanijų direk
toriais. Jų vardai esti atspausdi
nami ant laiškų ir kitų popierių, ir 

esti pardavinėjami Šerai 
varde tii žmonių gero stovio biznio 
pasaulyje. Tiex direktoriai tuoj iš
tiria kad ta kompanija yra netinka
ma ir tuoj rezignuoja. Bet tas ne
sulaiko suktų organizatorių tęsti sa
vo darbą naudojant tą seną litera
tūrą su pažymių žmonių vardais.

Pastaru laiku viena vietinė firma 
pardavinėjo aukso band šus pasire
miant ant nepaprastai atsakomingų 
vietinių žmonių vardų, bet septyni 
jų nebuvo direktorių tarpe jau daug 
savaičių. Vienatinis kelias apsisau
gojimui nuo tokiu apgavysčių yra 
tai 1

PIRM INVESTINANT — PASI
TEIRAUK!

DR. V. KUDIRKOS DR-STES 
bertaininis susirinkimas at

sibus nedėiioj nuo 2 vai. po pie
tų spalių 4 d., Flynn salėj (pa
prastoj vietoj).

sis susirinkimas svarbus tuo | 
kad bus išdavimas finansų ra-' 
porto, bus raportas pikniko 
rengimo komisijas ir delegato 
iš protesto prieš Lietuvos val
džią 'pasitarimo.

Prie šio viso nepamirškite 
atsivest naujų kandidatų padi-| 
dint draugiją.,

Fin. Rast. V. K, Yurgilas.

Sandaros 18-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas bus laiko- 
mas antradieni, spalių 13 d.. 
Lietuvių salėj. Nariai atsimin
kit dieną ir vietą, nes jau lai
kas stoti darban, po vasaros 
pasilsio. Kurie nori prisirašy
ti taipgi kviečiami atsilankyti.

Vald.

Clev. Liet. Draugiją Tarybos 
susirinkimas šaukiamas ant 11 
d. spalių, nuo 10 vai. nedėlios 
ryte, (.Lietuvių salėj. /Draugijų 
delegatai kviečiami dalyvauti.

Vadyba.

Paveldyba
A 4 ETAI po metų, gentkartė po 
•’ * gentkartės, /šis bankas tebė
ra pasirinkimu žmonių kurie ren
kasi sau taupymų banką su atsar
gumu.

Knygelė No. 7, išimta Rugpjutyj, 
1849 metais, kuomet Society bu
vo tik dviejų mėnesių senumo, vis 
dar tebėra naudojama 
mia dedami.

ir taupy

Šimtai tūkstančių kitų 
per visus sekančius 76 
eidinėjo į ši bankį delei ‘to kad 
jis yra saugus, kad jo tvarka yra 
liberalė kaslink padėjimo pinigų, 
kad jis randasi patokioije vietoje 
ir tinkamai patarnauja.

taupytojų 
metus at-

$ 

is

pi
I?I
di

ki

-------- o--------
PORTABLE PROPERTY 

Mary had a little beau, 
Who always stayed so late, 

He seemed to think he 
owned the place,

So Dad gave him the gate.
-------- o—!------

Real love, says Helen 
trukonis, iš what makes 
actually 
spot on 
head.

• --------0-------- ,j
A Mexican, age eighty-five, 

has been dynamiting trains. 
He is probably top old to catch1 
them in the ordinary way.

--------9--------
“You’d better lenghten your 

skirt, Mary.” 
' “WQiy?”

“Men are apt to mistake you ‘ 
for a little girl and take you 
their laps.”

———o--------
When someone else does 

it’s sin; but when you do 
it’s experience.

-------- o—
Not- long ago we 

famous author who 
much as fifty cents
his stories and articles, 
can’t see anything very 
derful about that. Not you

, ago we heard: a judge, hardly Dcllci t
-known outside of Cleveland, i
say, “Fifty 'dollars or thirty 
days in the County ail,” And 

next his words netted ten dollars 
the aPiece-

Wet 
AutcrStrop 

Razor
--Issiastrina Pats

Joną Durkin, 27 m. vyrą, ant 
.9116 Prince avė., atėjęs kitas 
vyras iššaukė per duris ir per
šovė trini kulkom, šovikas su
imtas.

LERMAS TARP KINIEČIŲ
Pereitą savaitę, po nužudy

mo vieno Kiniečio pasekmėje 
jų savitarpinio karo, miesto 
policija padarė didžiausi abla- 
vą istorijoj ir suėmė visus Ki
niečius kiek tik jų Clevelande 
surado, suvarė policijon, laikė 
po areštu, vis kaltininkų jieš- 
kant; visų nuėmė pirštų ant
spaudas ir kitokius policijos 
ženklus. Ontario st., kur Ki
nai gyvena, buvo užtvertas ir 
niekam nebuvo valia ten užei
ti.

Kinai tuoj pasiuntė protes
tus savo ambasadai Washihg- 
tone prieš tokį jų persekiojimą 
ir nekurie teisėjai tuojau palei
do Kinus iš kalėjimų, nerasda
mi pamato del vieno žuvusio ir 
poros ar kiek nusikaltėlių vi
sus persekioti. Iš Washingto- 
ho pribuvo ambasados pasiun- 
tinis dalyką ištyrinėti. Chinai 
parėję iš kalėjimo surengė mi
tingą, reikalauja kad atsista
tydintų policijos direktorius už 
toki despotišką pasielgimą ir 
kad miesto majoras jų atsipra
šytų, o taipgi kad butu jiems 
atlyginta*! už« nuostoiiusWpaneą- 
tus apgulimo laiku. ■ ,

šitokia bankinė paveldėjystė yrą 
pasitikėtinu vadovu jūsų pasirin
kimui taupymams banko.

Incorporated 1643

for Ratings
in the City of Cleveland-

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus i taupymu banką

alini 

j arei 

mis i 
ikad 

to 

nito i 
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AMERIKA
IR

AMERIKOS LIETUVIAI

Naujas puikus veikalas apie Ameriką ir 
■Amerikos Lietuvius, talpinantis vien tiktai 
paveikslų 167: tai yra paveikslai draugijų,

The 
door was 
noise of a fancy dress ball. He | 
looked in on the affair and by | 
mistake 
for the

$1472.90
Yra tai Pasekme Pa- 
sidejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% i

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

veikėjų, miestų, demonstracijų ir tt.

Knyga turi išviso 325 puslapius, 
didelio formato, gražiais kietais

Gn
Spiet 

ličiai 

it led 

■jišč 

p 

tas 

ii lauk 
i pI 

:|es 

&.

jpir 1 

į Lie:

DU PAGERINIMAI
Svetimtaučiai kurie norėjo 

išsiimt pilietiškas popieras iki 
šiol federaliam teisme turėję 
kliūčių jeigu karo laike reika
lavo paliuosavimo nuo tarny
bos. Tą jau panaikino. Taipgi 
panaikinta reikalavimas kad iš
siimant pirmas popieras sve
timtautis pristatytų Amerikon 
atvykimo certifikatą.

Apie tai praneša George A. 
Green, Piliečių biuro direkto
rius.

viršeliais, kaina
Pinigus siųskit

......... i..$3.00. 
su užsakymais.

“DIRVA
3352 Superior Avė. Cleveland, Ohio

fi »<

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pe* tikrų Specialiitų, - — 

prie kokių aeišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profeioriui na- 
aiklauainia kokia liga sergi ir kW 
skauda. Jisai pats tų jums paiakn, 
po isegiaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipaiuumo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Hfia

: ^RoscnAJ* {O- id 
JDItyCUAHIN^ V -M2
■CW-suwh®** vaT

Lietuvos Lietuviai ateina j .
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

-------- O--------
A co-ed is an individual who 

I tries to change the “b” 
I “books” to an “1”.

-------- o--------
The small boy’s idea of

inwas awarded the prize 
second best costume.
-------- o--------
Mitchell says the mod- The small boy’s idea of un- 

ern girl’s only question’ about Į necessary foolishness is mak- 
the wave length is, “Is it per- ’ ing him mow the lawn, and 
■manent?” I then making him water the

J. V.

UNCLE WlGGILY’S TRICKS

TkirJ
L 4-potatoes!

ERE

Telefonas Main 6111

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

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

M.V.WA5.VAVĄVA7AV.VĄ
• PIRMOS KLESOS S

LIETUVIŠKA AVALŲ? 
TAISYKLA

Pataisau ir išdabinu visokius 
apavalus, skrybėles ir kepures. 
Mandagus patarnavimas Lietu

viams.
A. NETZEL

Lietuvis Savininkas '
7331 Wade Park Ave.

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
nyt) ar naujus pamuša
lus sudėti. Turėkit jas ga
tavas kada reikės, ir dar
bas bus padaryta geres
nis dabar.

Rosedale Dry Gleaning Go.
iimi.tiT jįjį ipii-L. Randolph 7906

SAVININKAS C. F. PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE.
Vakarais atdara iki 8 vai. Netoli Lietuviškos bažnyčios.

^VIĮfeiSjl'J Mano aparatas Radio-Seope-Itagfi-X- 
■stUlWf.V Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakt*-

riologiškai egzaminavimu kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos pnotaaM 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juta 
tuoj sugryž lėnoji jūsų sveikata ii 
tvirtybi. Jeigu turite nuaUpaMutųz 
nervus ir kenčiate nuo uinuoeiroM

My last 
fare ?

One onion!

V/.7AV?V.V.'.WAWAW

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nefiakeis- 
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose, vaistinėse..

‘^KELLOGG'S 
TASTELESS CASTOR OIL

ir<
Daugeli 
dažnai e 
ii nori 
tirto,

jąbryl 
Į) moli, 
į&.įja 
inšo.

Pnpdži 
tįina

•įoigmi

Main Office West Side Branch:
East 47th and Payne Ave. West 117th and Madison

Randolph 126 Lake wood 9696 •

THE CITY ROOFING & REPAIR CO.
Roofing and Sheet Metal 'Contractors

We also Sell Roofing Material & Supplies
Tar and Gravel Asphalt—Prepared t>r Build Up Roofing—Sheet 

Metal and Furnace Work—General Repairing.
—See Us ’First for Economy and Quality--------

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus aut viso kūno ir buritfe 
Ėdąs užsisenėjusias kojose — negaikiukit ilgiau laiko ir ntaAwo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrą! 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąilinbk 
gai. Greitas ii? pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems. * - j

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIO A
Ofiac Tatandoi: Nuo 10 ryta iki 4 — nua 6 Dd I vaiaMta 

Nadildieniaia aaa !• Ori L limito, 

'Web 
M in 

w.
JaA. S. BARTKUS 

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 
F otografas 

FOl’OGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. 

Einam traukti paveikslus laidotuvių i na
mus* ir ant kapinių. 

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 numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius ręmus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukimų.

A. S. Bartkus-Bartkevičius 
1197 E. 79th St. Cleveland

MIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllilhlllilIlilIlHIIIĮIIII •
: Prospect 2420 Cėntirii 17<fl

THE F. W. ZIMMERMAN Cp,
Į Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir sta^-
Ė tojai bankinių .šėpų ir mašinerijų. Rakandus po-
Ė kuojam, išleidžiant ir sukraunami,
: 3400 St. Clair Avenue Cleveland. OMa,
;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiniiiiiii

^iškios’
kos, Puikios Akjs .

Yra Puikiausia Dovana;
Murine Vaio, Palenja'ina,' At-

— gaivina ir Nepavojingas.
Jis ju"13 pallk6;

Knygele. “Akių Užžiura” A
MurineCo.,Dpt.H.S.,9B.OhioŠb,Ckie>go “Akių Grožė” Pyk?|-
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JŪŽINTAI IR SENI 
PRISIMINIMAI

į namus jo gyvu- 
P. 

labiau pyko. Pas-

ROKIŠKIS
Rugpjūčio pabaigoje kinkoje 

rugių trims pūdams mokėta 19 
iki 2Q litų. Duona eina bran- 
gyn. Priežastis brangumo — 
spekuliantų supirkinėjimas ir 
siuntimas į užsienį.

Obuolių pudui moka 80 cen
tų. Rugpjūčio pradžioje obuo
lių rinkoje buvo, norš jie dar 
valgyti nebuvo galima. Daug 
žmonių nuo tokių obuolių ser
ga. Sveikatos prižiurėtojarns 
tas turi rūpėti, ir neturi biįiti 
leista neprinokusių vaisių pąr- 
davinėti^ P. Kriukelis.

į trečią dieną 
Rugp. 16 į 17 
namuose kilo

Kerštas
Kaipiejai (Vilkav. ap., Gra

fe žiškių v.). — Visuomet iš ma- 
Į žds kibirkštėlės plečiasi didelė 
į> ugnis’. Maži kaimyniniai nesu- 
į sipratimai veda prie didelių 
Į pasekmių. Štai Karpiejų kai- 
| mo gyventojas P. dažnai išga- 
L įlydavo kaimyno K. javus ir 
e pievapj' Pastarasis, keletą kar- 
t tų ■ parvedė
r litis, tfl’adęs savo laukuose.
Į; už t^i vis 

kutinis įvykis buvo rugp. 13 
d., kada K. vėl rado jo arklius 
savoiįavuose. . P. siuntė 'tarną 
parvffiti arklius/ b 1 jei ' rieduo- 

i siųs, ,4‘grąsino 
E “susarginsiąs”. 
Į d. Kerevičiaus
gaisras. Kerštas išsipildė. Su- 

Ldegė-klojimas su javais ir tvar
tai. ' Kitas trobas apgynė jau- 

jiimaą, kuris netolimai turėjo 
pasilinksminimą. Tuojau bu- 

Vo areštuota minėtas P. ir iš
tyrus visas pasekmes paaiškė-j 
jo kad jis padegė K. trobas. P. 
buvo paimtas- į Vilkaviškio 
arešto namus. Nuostoliai įkai
nuoti 18,000 litų. • . “L.”

ATAKA PRIEŠ PIRMEIVIUS

Lietu- 
padarė 
nutarė 
kaime

į ■ Gręsia Brangmetis
Į Šįmet rugiai ir žiemkenčiai 
j kiečiai užderėjo vidutiniškai, 

bet ledai daugelyj vietų taip 
f-i^hįišė kad ir sėkla reikės pir- 
|kti, j Vasarojus , vidutiniškas, 
‘■.bęf'jtas del didelių ' libtų bus
it^ taukuose, Daugumoje vietų 

IhEfti pagedo ir negalėjo'rauti; 
bulvės vand'en'ib apšehi$6yjr|ir: 
(pušta. Pūdymas tebėra hear- 
4as ir negali pradėti rugių s-5- 
įti^' 'Lietuvos žemė mėgsta an
kstyvą aparimą, vėlus . apari- 
mas duonelės neatneša.1 ■ Ūki
ninkai susirūpinę. Bet prieš 
gamtą nepapūsi. P. Kriukelis.

Yra rimtų žinių kad 
vos dauguma kunigų 
slaptą suvažiavimą ir 
prisiegdinti kiekviename
po vieną mulkį Pavasarininką 
kad tie praneštų klebonams ką 
veikia sodžiaus jaunimas ir .ko
kius raštus skaito. Kurie skai
to laisvų pakraipų raštus bus 
iškeikiant bažnyčioje, ir kuni
gai nevažiuos pas juos kalėdoti. 
Taipgi nutarė kreiptis pas vys
kupą ir pas švietimo minister j 
kad tas Uždraustų gkeisti A- 
merikos “Vienybę”, “Dirvą” ir 
“Sandarą”, nes šie laikraščiai 
dorą iš žmonių išplėšę ir pada
rą bolševikais. Klysta kunigė
liai. Juk klerikalai ir komu
nistai ant vieno puodo tupi, o 
ne, tautininkai.

Buvęs Klapčiukas.:

žinios” yra nešva- 
blogiausis šmeižtų

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros

I daiktu.
i'pĄI yra piuku jeigu gali taip 

t • .Padaryt, jog ^kitiem paliktum, 
i O yienok,‘ dažnai koks mažas . 
f >daiikas. gali neleisti jums eiti 
t .pirmin.
į ;; Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus s 
F ) dagtis yra nešvarus, tai jus po- 
$ roįis. ar .nenoroms . ture$i(e ta 

kaipo užmetimą tam žmogui. O . 
(tuo'tirpu j?ąl-f)ut toks pat už- 

s jmetmias yri, daromas, ir juftis.
< { (isterine, dantų tepalas, valo 

dantis nauju budu. Musu che- 
raikai pagalids surado sustato 
kurs iš t ikro š vęi č ta,, ne dras k y -

'■ ’damas dantų emales — tas sun- 
'kui uždą vinis pagalios tapo Iš -

k įrištas. . ; 1
E j Didele . tuba Literine. .dantų 

Įtcpala kainuoja tik 25 centai; .
r gausite per savo iptįjėkoriu. 

-Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

■,. t ULYTĖLĖ, Rokiškio ap.
Rugp. 18 d. atvežus Rokiš

kio Kun. M. prie ligonės ma
no motinos, kunigas sakė kad 
“Lietuvos 
riausis ir
laikraštis; barėsi ant manęs už 
tą laikraštį. Davatkėlės kuni
gui pritarė kad visi laikraščių 
rašytojai esą kumelvagiai. Bet 
jiė nemato kad Kauno “Vieny
bė” pilna šmeižtų, keršinimų, 
melagysčių. Tai sulyg davatkų 
nuomone ir “Vienybę” reda
guoja ir prirašo kumelvagiai. 
Sumaningas kunigas tokių kal
bų gėdintųsi ir klausyti.

P. Kriukelis.

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir,‘verti daug daugiau negu 
jut prašot“.

James Pearson, 
Box 112. Drummond, Wit.

PE-RU-NA
/ Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip' 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
.viduriu ir žArnu pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

' Parsiduoda visur D 
Tabletuose ir kaip skystimas

: Jūžintų apielinkė man labai 
š domėjos' mano dabartiniu apsi- 
: lankymu Lietuvoje, nes tai bu- 
: vo mano parapija ir toj apielin- 

kėj turėjau . daug atsiminimų. 
, Mano kaimas Kupriai penki 
I varstai nuo Jūžintų bažnyčios, 

taigi takeliai man priprasti ku- 
. riais jauna būdama vaikščio- 
. jau. Bažnyčia stovi labai auk

štoj vietoj ir ji labai iš tolimų 
apielinkių matosi.

Joje buvo klebonu Kun. Di
žulskis, jis išbuvo virš 30 metų' 
ir labai jį visi mylėjo, nes jis 
buvo tikras ■ tėvas; jis mane 
mažytę apkrikštijo ir pirmos 
išpažinties priėmė, niekeno ne
mokinamą, nes pas davatkas 
nenorėjau eiti, o mamytė ne
mokėjo mane mokinti. • Pati 
per savo pramokau kiek maž
daug 
nors 
metų 
matęs mane vieną 
sišaukė prie klausyklos ir klau
sė išpažinties. Aš atsakiau ką 
reikėjo ir jis mane priėmė, gi 
davatkoms buvo nemalonu 
mane pirmą priėmė.

Taigi aplankius klebono 
pą man viskas prisiminė, ir ro
dos jo paveikslas kuris įdėtas-

reikčjo ir nuėjau viena, 
dar buvau tik- devynių 
amžiaus.. Klebonas pa- 

įtovint pa-

kad

ka-

paminkle taip žiuri į mane ir. 
* jo siela ramina mane ir visus 

parapijonus. Nes jis labai my- 
‘ Įėjo savo parapijonus, ir dabar 

vis būriai klaupia prie jo ka
po ir atsidusta už jo sielą.

Jis palaidotas šventoriuje ir 
ant kapo pastatyta gražus pa
minklas. Nors jis biednas bu
vo, nes kada mirė tai atsirado 

i ir skolų žmonėms, bet žmonės 
buvo skolingi ir jam, mat jis 
patarnaudavo dykai tai palai- 
dodariihs mirusį, tai duodamas 
šliubą dovanai, ir taip pasko- 

| lindavo kam prireikė, bet mir
damas pasirašęs knygą kad vi
siems dovanoja skolas, per tai 
Sako nebuvę iš ko jį net palai
doti. Bet paminklas pastaty
ta gražus. Neteko sužinoti kas 
pastatė, ar jo draugai ar para
pijonai.
'Po Dižulskio buvo Kun. Ro

manas; jis .sako labai turtin
gas buvęs, bet jau ne toks kaip ’ 
Dižulskis. Ramano gaspadinė 
labai negera ir šykšti, bet tur
tinga. Romanas turėjęs dėdę 
kuris jį išleidęs į kunigus, ir 
dėdė viskuo rūpinos; ko reik
davo bažnyčioj kunigas niekur 
nesikišdavęs, tik su ponais lin- 
ksmindavęsis. Bet jo gaspadi
nė Rozalija pirma-jo mirė ir jis 
ją palaidojo ant šventoriaus 
m pastatė labai gražų pamink-

i.u angelais ant viršaus, j liūs'kuriuos turėjo, tik: paliko 
— gryteles. Jis sako kad su lai- 

1 ku davatkas iškasa vos. Jis 
ko: jos gali eiti dirbti, o- nfe 
šliaužioti pakampiais ir pletkųs 

’ nešioti.
Po padalinimo vienkiemiais 

daug žemės pridėta kapinėms. 
Kapinės buvo lauke, labai gra
žioj vietoj prie ežero Jūžinto. 
Dabar pridėta žemės plotas ir 
visos kapinės vielomis aptver
ta ir sudalinta numeriais, kož- 
nam kaimui plotelis, kaip va: 
Kuprių, Mažionių, SruibiŠkių, 
Pilkėnų, Dauliunų ir tt. Jei ku
riame kaime kas miršta tai po 
to kaimo numeriu jų plotelyje 
laidoja. Toks patvarkymas at
rodo naujas? bet labai praktiš1- 
IcAs, ries kairnų Žmonės sykiu 
gyvenę, ir mirę jie krūvoje lai
dojami.

Taipgi po visus kaimus ka
pai aptverti ir gražiai aptaisy
ti, ir kurie nori pasilaidoti tai 
laidojas savo kapuose. Seniau 
buvo jau beveik išriaikiriti prie 
kaimų kapai, nes klebonas ne
velydavo 'laidoti, bet jau dabai- 
kitaip patvarkyta.

Babies Love lt
.Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų1 Liuosuotoj’as.

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit! /

Mrs. Winslows

DR. HUMPHREYS’

fetei.:. J5J
| Rozalija labai nemylėjo kunigo 
dėdės, kuris suteikė, kunigui ir 
prie jo jai lengvą gyvenimą; 
dėdei sodne buvo įsulipyta stu- 
belė ir jis ten būdavo vienas. 
Dėdė labai mylėjo knygas skai
tyti tai jis ten vienas su kny-, 
gomis ir būdavęs dienas ir na
ktis. Sako kad Rozalija jam ir 
valgyt neduodavus; tik kada 
atminus tepasiųsdavus stiklą 
arbatos. Kai dėde mirė jo ne
laidojo ant šventoriaus, nors 
jam butų geriau tikę.

Kun. Romano paminklas ne 
koks. Jis guli šalę Dižulskio, 
bet paminklai skirtingi — Di
žulskio gražus, o Romano ne. 
Pagal turtingumo tai Roma
nui reikėjo pastatyti auksinis, 
bet kitaip išėjo j jo parapijo- 
nai nelabai fnylejo, ries jo Ro
zalija Įsipyko jiems, o mirus 
jo turtą kaip ir visų kunigų 
vėjai išnešiojo, per tai ir nebu
vo kam ir iš ko gražus pamin
klas 'pastatyti.

Dabartiniu (klebonu yra Kun. 
Melius; jis visur pirmutinis ir 
davatkas mylįs. Bet išvaizdoj' 
labai prastas, niatyt sutrauk
tas neramumo; kaip visur len
da tai parapijonai pajuokia, ir 
jam labai nesmagu girdėti pa
juoką. Bet jei kunigas bažny
čią pavertė keiksmų urvu tai 
jis pats- kaltas kad žmonės 'jo 
negerbia.

Jūžintų miestelis mažas ir 
dabar išdalintas Vienkiemiais. 
Bet trobos dar tebėra ant (vie
tos, nes labai netikę pajudinti: 
jei pajudintų tai subirėtų. 
gi žfffohęliaį ir laikosi ant 
tos. ' y j#;

'Miestelyj davatkų irgi 
trūksta, jų gyvenamos grytelės 
visos ■ teko ūkininkui čačioniui, 
jis labai pyfišta ant davatkų ir 
užtai atėmė iš jų visus darže-

Tai- 
viė-

ne-

$a-

ir klebono toks pienas y mat j iš
turi didelį palivarką ir laiko 
daug garvių tai ir pieno labai 
daug atveža kasdien.

Klebonas savo pieną parduo
da, o kai buna koki atlaidai tai 
klebonas paleidžia špitolnin- 
kus per parapiją rinkti sviesto, 
sūrių, kiaušinių nuo vargdie
nių žmonių. Už tai parapijo- 
nai vis rūstauja ant kunigėlio.

IWiWI
Sumažink

yra;
1. Reumatįško /Galimo. ? a j,
2. Nervišku Galvos Skaudėjimo.
3. Neuraig'ijdfe^Ska^uSmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando ’.Suštyvėjnho. '
6. Skausmo Špnų, Krutinės ir

Pečiu. ' ' h'
Apsiaegminlo^irj Žaizdų. 
Apsaugojimo nuo Ūočlų. 
Skaudančių MtiskUhj. . 
Apsaugojimo 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
dršskimo,

Kaina 35c
Del patarimų

^biliousness

Savo

7.
8:
9.

10. niio* užnuodiji-

ir tt.'
65c. ; ir $1.25 

arba knygutės ra-

ALBERT G. GROBLEWSKI & Co 
Dept. 16 Plymouth, Pa.

t

r įnik BEECHAM’Š ~ 
PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosūoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Calomelio 
Pirkit vaistinėse

25c ir 50c dėžutės

BEECHAM’S
PILLS u

Abelnai Jūžintų parapijoje 
žrnonės jau persimainę, seniau 
kurie labai buvo tikinti daljar 
jau atšąla ir eina prieš kunigų 
darbus, ir jie labai pyksta ant 
dabartinio kunigo Meliaus kad 
jis davatkas organizuoja ir 
per tai ardo šeimynas. Jau 
nekuriose vietose vyrai kalba 
kad ir jie organizuos Kliuksus 
prieš kunigo lindimus šeimy
nom

Miestelis turi gražią raštinę, 
raštininkas irgi labai padorus 
žmogus, tik kunigui netinka, 
nes jam nebučiuoja rankos, o 
jis labai tą mėgsta.

Mokykla taipgi nauja ir gra
ži, tik ■ kunigo užviešpatauta; 
reikėtų parapijonams parūpin
ti rriokytojas geras, kuris mo
kintų vaikelius mokslo o ne po
terių, nes su "poteriais netoli 
nueisi ir duonos

Dabar jau yra 
dėjo kompanijon 
jie turi Jurkėno
mašinas ir 'jie suima pieną nuo, 
visų kurie turi. Išėmę Smeto
ną daro sviestą, sūrius ir siun
čia rodos Švedijon. Bet jau da
bar sako patįs 'jieškos rinkos, 
nes Švedai juos apsuką: jie sa
vo sviestą siunčią Anglijon, o 
Lietuvišką patįs valgo.

Pradėję jie pieną imti išsy
kio neapsižiurėjo ir pasijuto 
kad pieną gauna su vandeniu. 
Dabar įtaisė mašiną kuri atski
ria ir vandenį ir parodo kas 
kokį pieną atnešė. Pasirodė 
kad visos ‘ davatkos atneša pie
ną su vandeniu ir pasakojo jog

nevalgysi.
pieninė, susi- 
keli žmonės, 
name įtaisę

Dabar apie Jūžintų valsty
bės tarnautojus. Jie labai ne
mandagus, žmonės sako kad 
Rusai buvo, daug mandagesni 
negu dabar savi.

Pavyzdžiui. Ateiną • rinkti 
mokesčių Kuprių kaiman, ir 
vienas jaunas vaikinas neturi 
penkių litų prie sumos. iJs 
negauna niekur pasiskolinti. 
Nors Mažionių kąime yra tur
tingas žmogus ’ (tai- Masiulis)', 
bet jis neduoda; nors taš jam 
užstato koki daiktą tik turi. 
Negauna pęnkįų litų, valdinin
kas‘.veda- paskutinį arklį. Tas 
vyrukas plėšos' pusiau, , prašo , 
pinigų pas.. Masiulį, o kolekto
rių kad palauktų, nevestų ark
lio, ir taip beveik pusę dienos 
vargino tą žmogų ir negavo 
penkių litų prie sumos. Jis 
tuos penkis varstus kelio. Sa
vininkas seka paskui ir prašo 
verkdamas, bet pagailos nėra. 
Ant galo kaimynai pradėjo 
sarmatinti kad nepagelbsti bė
doje ėsančiam, tada jau gavo 
tuos penkis litus pasiskolint, ir 
nuėjo parsivesti arklį. Taip 
pasakojo Kuprių kaimo žmo
nės kad viršininikai taip ne
žmoniškai elgias. 'Sugaišo vai
kinas beveik dvi dienas ir kiek 
pravargo - už dyką iki arklį at
gavo, pinigų dąsiprasęSv:

Visur tokie skundai ant vąl- 
stybės tarnautojų. . Jei kap pa
puola po areštu tai jau VOS' gy
vas iš valdininkų išliksi. Taip 
pasakojo' tiė; kuine buvo įpiapUb- 
lę Į jų nagus. Mušimas suim
tųjų yra barbariškas darbas, 
reiktų prisiminti kad tai nėra 
joks gyvulis tik save kraujo 
brolis Lietuvis, o kad jis kuom 
prhsikalto tai nereikia jo kan
kint; šiandien jis o rytoj gal 
tu pats pateksi.

Tų visų negeistinuinų prie
žastis yra tamsybė. Kurie, jau 
skaito laikraščius tie visai ki
taip gyvena; jų štubos gražiai 
ištaisytos ir ‘ laukai jau geriau 
apdirbti, o kuriems dar pagel
bsti Amerikiečiai pinigais ar 
užrašo laikraštį tai tie jau vi
sai gražiai gyvena, nes apšvie- 
stesnis žmogus jau nesiduoda 
taip save išnaudoti kitiems, ki
tų neskriaudžia, ir žino kaip 
tinkamai ir darai tvarkytis.

K. š.

Verta Pagalvotigreitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

$1 iki $25.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

930 Williamson Bldg. 
Cleveland, Ohio.

All druggifit®-35įę.aod 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrojclmildcr form) 35c.

Better than h Mtfstard Plaster
čMade by

Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

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

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

Vdet 
AutčrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

■.ISTERINE 
THROAT

Taupymas yra ^vienas tikras kelias gavimui pradžios, pa
sėstoj i mui ant kojų, jeigu tas nepadarytų išsykio ir tur- tincrii ' ’ V •į j tingu.: į‘ .<;., :,

įc Jeigu^biedn^Sį jai’,beveik blednąs žmogus galėtų sutąu- 
•>; į pyf „biškelį, nors dolil’i į savaitę/ jis jau butų kelyje pir- 
a * myrižąngos..

Biednysta sjinąikijia, ambiciją, išradimų spėką, drąsą ir 
galimybę. žengti jįplyn..— Pradėk ‘taupyt šiandien ir" užsi
tikrink savo ateičiai nepriklausomybę ir laimę.

Pradėk taupyt po mažai, bet 'taupyk ’reguliariai ir užsi- 
spiętinaj ir bust labiau , negu nustebintas ir patenkintas 
to pasekmėmis.

3.
Net. keletas šimtu dolafių bus'didelė pagalba padėt jums 
prasidėt biznį vienas sau ar su geru pusininku.

Pradėk savo pasisekimo taupymą The A. B. Savings and 
Loan Company ir tegul prasideda tuojau jums augti 
5% nuošimčiai.

Kiekvienas žmogus jaučiasi kad gali sutikti gyvenimą 
tiesiai jęigu. jam bus duota teisinga proga. Taupomi 
pinigai duoda- jums progą, reikalauti, teisingo ątsiriešimo.

Ateik $as mus ir užvesk taupymų sąskaitą šiandien arba 
pasiųsk per paštą. Atmink, neatidčliok iki rytojaus tą 
ką galijpadaryt šiandien.

THE A. Bi’ SAVINGS and LOAN COMPANY
3354 Superior Ave.
A. B. Bartoszewicz, Pres.

Cleveland, Ohio

4-
3.

4 
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| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
= Mano ypatiškas ištyrimas ^metodų- naudpjąmų Ęuropos Klinikose = 
S Viennojc, Berlinc, Paryžiuje; Londone ir lidmoj sykiu su mano 25 S Z metų patyrimu gydyme keWių: ir chroniškų Ligų Vyrų ir ‘Moterų S 
S daVę man daug progū Jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano s 
E ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
E Quartz Ultra-Violet Šviesą, Chemikale ir Mikroskopiška Laboratęj- £ 
S rija, kas leidžia man padaryti teisingų kliniškų diagnozę arba nu-x ■= 
S spręsti tikrą jūsų ligos’ priežastį. , 2
E “Mano Darbe Nėra Spejipejimu’'. Nauju metodu aš paliųošuojų 5 
S nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojiino kraujo ir De pei- = 
H lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo.arba sugaišavimo nuo darbo. '=■
* Aš taipgi prašalinu, Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. *
* Nežiūrint kokia bus jųsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit S
X Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- s 
S ric yra mano geriausi liudininkai Ka aš padariau jiems galiu pa- 2 
E daryt ir jums. Per. praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 2 
E tiesiog i Kraujo Srovę, tąipgi Prof. -Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- S 
2 tus 6116 ir 914. C
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- 2 
E doriia aš išgydysiu jūs'trumpiausiu galimu laiku*tokia kaina kokių 2 
2 »šgalit mokėti A^ pats ypaiiškai prižiuriu visus savo pacehtus. 2 
2 Yra moteriškos slauges pąsitariiavimui. 2
2 ----- M’eS Kalbame Lietuviškai-----  ~

I Dr. BAILEY, Specialistas |
| 1104 Prospect Avenue ,=
E ANTRAS AUKŠTAS PROSiPECT BUILDING' =
Š (Pirmas BudiKkas. į rytus nuo Winton Hotel))-. "■ ~
= Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30. kasdien. Nedėliomis 10 tyte iki 1. '8
^iiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiii)iiiiiiuiriiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiui|iiiii(iiiiiiiiiuiiįiĮiŠ.
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<*i Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |!
||------------------------------------- --------------- ;--------------------------------------------------L—-------------L

. I ! Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.Ii!i. - ' •'- __ -■ ■ _ J!I- ....................  .-- -±_7fr=rzr--==^
Rengkites Visi į Puikų I SPORTAS
Tarptautišką Koncertą ; __„ 

SVARBUS IŠGULDYMAS
Temoje

Pardavimas Juozapo į Egiptu už. 20 
Sidabrinių —

Ką tai reiškia?
Nedėliojo 3:00, 7017 Superior Ave.

‘ Kalbės F, j. Diglis.

į Persikraustymo Išpardavimas
Lietuviams patartina atmin- j 

ti vieną pažymią dieną kalėn- j 
doriuje spalių menesį. Tai yra 
spalių 11 diena,1 nedėlios vaka- į 
ras;': kuomet rengiama didelės ; 
syarbos-, tarptaųtiškas. (koncer
tas Pųbjik auditorijoj, ant, E. 
3rd street, prie ežero kranto.

Tas koncertas yra rengia
mas populiariškpmis kąįnojnis 
ir supažindinimui visų Cleve-i 
lando svetimtaučių su. vietos 
milžinišku orkestru susidedan
čiu iš apie šimto muzikantų, 
Orkestrą vadovauja garsus 
muzikos žinovas Nikolai Koko- 
loi’f. Tas orkestras pereitą pa
vasarį ir vasarą apsuko Euro
pą ir buvo apšauktas kaipo žy
mus muzikos srityje.

Orkestras groja tiktai žy
miausių muzikų kurinius, ir 
turi specialius solistus dainų ir 
muzikos žinovas Nikolai Soko-

WLADEK MICHALSKI, Le įkas galiūnas iš Buffalo, im
sis su Lietuviu Karoliu Požė 'a už 4 savaičių nuo dabar.

Gavo

se ir koncertuose.
Spalių 11 diena yra vienati

nė šios žiemos sezono diena ka
da visuomenė galės ineiti į kon
certą tokia nupigintą kaina 
kaip 25c ir 50c. Kitais sykiais 
į ■ Cleveland Orchestra koncer
tus įžanga buna iki kelių dola- 
rių.

Visas miestas rengiasi j tą 
koncertą, ir dėlto paimta di
džiausia Amerikoj svetainė, 
Clevelando auditorija, kur su
telpa į 12,000 žmonių.,

Rengkites visi, rengkites pa
matyti tą milžinišką auditoriją 
kurios' daugybė nematėt, ir su
sipažinti' su ta stebėtina muzi
kos grupe, kuri' Clevelandųi už
tarnavo garbę Amerikoje'ir 'ki
tose šalyse.

Tikielus tam koncertui rei
kia rūpintis iškalno. Galima 
jų gauti “Dirvoj” po 25c ir 50c. 
Taipgi pas gerb. Joną Čižaus- 
ką, vietos vargoninką.

Požėla Sutinka Atva
žiuot. Lenkai Pastato 

Ristiką iš Buffalo
Na, sportininkai, vyrai ir 

moterėlės, tai turėsim dar vie

la sutinka atvažiuot ir kad lei
sis į imtynes su vyru iki 200 
svarų sunkurUo, vienas kitą 
dar labiau akim permetė ir iš
rodė kad galvoja “kas, čia per 
žvėris tas jų Požėla.

Pinigus Lietuvoj siųstus'? 
gim inių iš. Amerikos • į 
per ‘Dirvos’ Agen- ? 

turą šios vpatos .
Grasina Basanaūškienė Lt. 15015 
Jurgis Čeppkas ................ 5,000jį
Juozas Vozbųtas . 250:J
Petras Makauskas /■.......... 400 J
Antanina Mekionienė .........300 į
Pranas Bukontas .................250 5
Juozas Geniotis . ...............150 5
Mikalina Strelbienė ......200 5 
Anna Ankųdo (Rusijoj) . .810 p

“Dirvos” Agentūra į
3352 Superior av. Cleveland, O. į

Naujas SLA. 14-tos Kuopos 
Finansų Sekr. antrašas:

SLA. 14-tos kuopos nariai 
turėdami reikalus kreipkitės:

S. V. P. Banionis, 
1017 East 72nd Place.

Nariai, įsitėmykite.

nas Požėlos ristynes — ir gal 
paskutines Clevelande, nes gal 
musų garsus ristikas Karolis 
Požėla nenorės taip toli bala
dotis nuo savo namų Chicagos 
kur gyvena jo gerb. šonkaulis.

Pereitos savaitės pradžioj, 
po gerų susikirtimų su Lenkais 
kurie pyko ant Požėlos kam jis 
jų Smarkuolį Zawadski parito, 
priėjus;.prie ginčų'kad Požėla 
nėatsisdkys stoti nėi prieš viė- 
hą Lenką ristiką, lį'iivo pasiųs
ta Požėlai užklausimas ar jis 
Sutiktų atvažiuot vėl pakedeni 
kailį Lenkui, nes jie neduoda 
musų sportininkų rateliui' ra
mybės, • Požėla paskubo . su at
sakymu, ir už trijų dienų gau
ta laiškas ir money orderis ant 
?75 kaipo Požėlos depozitas jog 
pribus nežiūrint kokį • Lenką 
musų Poznančikai prieš' jį pa
statytų.

REGISTRUOKITĖS
Šį rudenį bus miesto tarybos 

narių (councilmanų) rinkimai 
ir kiti balsavimai. Lietuviai 
kurie esat Suv. Valstijų pilie
čiai rengkites prie balsavimų 
ir užsiregistruokit paskirtose 
dienose, nes negalėsit balsuoti 
jeigu nebūsit užsiregistravę.

Registracijos dienos bus se
kančios: spalių (Oct.) 8, 16 ir 
17. Balsavimai bus lapkričio. 3 
d. Registravimuisi budelės at
daros bus iki 10 vakare.

TURĖSIM DAUG “GERŲ 
LAIKŲ”

' šios žiemos . sezone Clevelan- 
diečiai .turės labai gerų laikų, 
kadangi dar niekad taip nebu
vo Amerikoj susispietę musų 
profesionalų dailininkų kaip .šį 
sezoną.

Amerikoje jau randasi daini
ninkas Juozas Babravičius, ku
ris be abejo Clevelando neap
lenks su savo koncertu.

Atvažiuoja Mikas Petraus
kas, kuris su spalių mėn. pa- 
baįga pradės koncertuoti.

O gi “Dzimdzi-Drimdziai” 
ruošiasi vėl su gastrolėmis, o 
kad jie tikrai į Clevelandą at
važiuos liudija jų paliktas pas 
“Dirvos” redaktorių užstatas, 
Olšausko kanklės, kurių kitaip 
negaus jeigu neatvažiuos į Cle
velandą.

Dadėjus dar sporto pusę, — 
Požėlą, kuris dar turės atva
žiuot, nors gal jau paskutini 
kartą musų kolonijon, nes Len
kams nenusileis, —- tai šią žie
mą turėsim labai vertingų pa
rengimų.

Požėla rašo sekančiai:
“Jeigu jus Lenkai peša tai 

aš sutinku atvažiuot dar sykį 
į Clėvąlandą, ir sutinku ’ stoti 
priėji bile Lenką ristiką, ir duo
du jam vogęs iki 200 svarų. 
Siunčiu taipgi money orderį 
ant $75, kurį' padėkit tinkamoj 
vietoj kaip bus sutarta su Len
kais, ir lai jų. depozitas buna 
užtikrintas. Laikas man butų 
patogiau už kokio mėnesio lai
ko, nes dabar užimtas vieti
niais sporto darbais.

“Linkiu Clevelandiečiains vi
so labo ir man linksma kad ga
lėsiu dar sykį pasimatyt su sa
vo senais pažįstatnais ir para- 
pijonais iš Lietuvos ir su nau- 
'jais draugais.
' Karolis Požėla.”

Šitą laišką gavus, tuoj spor
tininkų ratelio pora vyrų nuėjo 
pas Poznančikus ir padavė 
jiems $75 kaipo Požėlos užsta
tą. Lenkai sužinoję kad Pbžė?

Kada imtynės bus ....
Pradėta tartis apie laiką ir 

kur imtynes rengti, Lenkai no
rėjo lead butų rengiama Kos- 
ciuszko salėj, (ant Kosciuszko 
avė., pačioj Lenkų Poznanėj), 
bet mūsiškiai spyrėsi kadangi 
čia iššaukiama Lietuvis tai . tu
ri but Lietuviškoj salėj, prie to 
Lietuvišką salė , didesnė.Len. 
kai nusileido ant, to. < .,.

Visj sutiko aųį dįgpps pabai
goj spalių (October), u- liko 
paimta .Liteuviška salė ant pėt- 
nyčios, spalių 30 d..

Lenkai prašė penkių dienų 
laiko iki jie. susinės su savais 
ristikais ir iki galės gauti jų 
pinigus depozitui ir klišę laik
raščiui ir plakatams,, to kuris 
atvyks.

Praėjusioj serędoj atbėgo 
Lenkai su paveikslu ir pinigais 
ir pranešė kad stato ristiką —
Vladislava Michalski iš Buffa
lo, N. Y'., kuris, kaip jiems ra
lio, sveria apie pora šimtų sva
rų, jeigu Ppžėla tokio nori....

Taigi turint viską nustatytą, 
pinigus ir salę paimtą, imtynes 
tikrai turėsim. Lenkai pasipū
tę 'išėjo,: o. mūsiškiai pradėjo 
abejoti: vieni ginčija kad Po
žėla Michalskį sutaršys, kiti gi 
bijo ar tik Požėla neišsišoko ir 
•ar tikrai ne paskutinį kartą į 
Clevelandą atvažiuos, kam lei
dosi iki tokio svarumo ristiko, 
o Lenkai tyčia parinko atsižy
mėjusį savo stipruolį.

Kad daugiau žmonių galėtų 
imtynes matyti šį syki kaihos 
nupigintos. Pigiausi tikietai 
padaryta 75c., bus ir. branges
nių. . . ■

Lenkų “juo'dąs arklys” išlin
do. AP*e dieiibi vietą ir risti- 
ko-priešininįko jvardaš pranešta 
Požėlai. Jeigu - kartais atsisa
kytų pribūti, Michalskis gaus 
Požėlos $75. ' , Sprt.

VYČIAI UOSTINĖJA
Vyčiai išvyti iš bažnytinės 

salės dabar laikosi Lietuvių sa
lėje ir daro visokius manebrus 
pb draugijų susirinkimus. TVIan 
teko pastebėti kaip klausosi 
kada. tautininkų draugijos lai
ko susirinkimus: jie sulenda į 
kampus kur šviesa neapšviečia 
ir sėdi per vakarus kol mitin
gas pasibaigia, klausydami ką 
tie svarsto. .

Tai matot ką tie fanatikai 
daro: suaugę vyrai, apie 30 
ftietų amžiaus, vienas vedęs 
vyras, o antras paVienis, rado 
sau vaikiškus darbus, negauna 
lyg vietos namie sėdėt, valkio
jasi, slampinėja po kampus 
Lietuvių svetainėj. Kaip tik 
nueisi kada su kokiu reikalu į 
svetainę tai ir apstoja žmoguj 
kai piktos dvasios, tuojau grie
bias politiškų kalbų, o kad- ne
gauna prikibti tai ir snapso su
sėdę ir klauso kas kokiu reika
lu atsilankė pas svetainės už
vaizdą., . . ,

Duodu pasargą laikantiems 
Rietuvių salėj susirinkimus ąp- 
šisėrgėti' tų paukščių.

šėrininkas.

Svečias. Pereitą subatą lan
kėsi “Dirvoje” M. L. Vasiliaus
kas iš New Yorko, dirbantis 
“Tėvynės” spaustuvėje. Tu
rėdamas dvi savaites vakacijų 
aplankė Detroitą ir savo seną 
Clevelandą bei vietos draligus 
ir drauges.

Superior Hardware Co., kuri 
iki šiolei gyvavo po mini.' 6510 
Superior avė., nuo spalių 1 iki 
10. d. turės išpardavimą viso
kiausių reikmenų ir padargų, 
nes persikelia į naują krautu
vę, ant kampo E. 65th ir Supe
rior, kur Lietuviams taipgi’, bus 
patogu užeiti kada ko reikės,..

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Dirvoj” Galima Gauti 
Tikietai Spalių 11 d. 

. Cleveland Orchestra 
Kojicėrtui 

25č ir 50c

(Visokiausių Reikmenų Krautuve)

6510 Superior Avejiue
Spalio Imo iki Spalio 10 d;

Persikeliam Į savo naują vietą, 6412 Superior, J^ųr tu^čsjiip dau
giau vietos.

' Parduosime visas musų prekes kaip tai Budavojimo ReĮkm^nis, 
, Maliavas, Stiklus, Varniškis, Enamelius, Stoikus, Stiklinius daly

kus ir Namų Reikmenis labai numažintomis kainomis. Tai yra pi
nigų taupymo išpardavimas ir viskas bus parduotą niekad dar ne
girdėtomis kainomis.

ŠTAI YRA KELETAS
■ Driver Domanco Elektriški Prosai, su nesudega

mu ir neperkaistamu elementu, visur $2.95 
parMiduotla po $5. Dabar po .....

Elektriškas Karštas Padas, reguliariškai $2, y g
Dabur po ............................ . ...... e

Columbia Ignitor Dry Cell Battery, Re
guliariai 40c. ‘Dabar po 27c. 4 už

Balta Maliava, geros rūšies vidaus ir iš
laiko darbui, galiono kenai reguliariai 
2.75, Dabar po ....................................

Labai Geras Varnišius, tinkamas medžiui 
ar rakandams, galionas reguliariai 3.50 
Dabar po .........

Nupiginta kainos ant 
vąrnišįų, enamelių,

Ball Mason Vaisių
yrą, 2 kvortų 90c. kvortos G5c. po. 

Jelly stiklai, 
Pnf’owak, 2 
Užleidž'i.amas

1.00

1.95

1.95

MUSU SPECIALUMV
Stiklu guinfli, visur parsiduoda po 10c. 

bar tujinas po■ ..į ...............<

Tikri Zinko Ball Mason .Stiklų Užvožalai. 
Dabar koeli jų yra tuzinas po ....
Viši kiti kenavimo ręiknienjs vnuinažin- ' 
tomis kainomis.

Universal Skalbiamos Lentos, kolei yra po 
šveičiami 
Rankonis 
Toiletinū 

riai 5c.

didumų ..

Da- .05
■21

popiera, regulia-

.65

.05

.05

.25

Vo

visokių maliavų, 
šelakų ir šepečių.

Stiklai, kolei dar jų

tuzinas 35ci, 3 tuzinai už 
pakeliai .. L .....................
Vaškas, 3 už .. ............

Ateikit anksti.
DR. A. A. IVINSKO VES- jį

TUVĖS
Pereitą ąnfrądionį,. rugs.. 2815 

d., Kun. V.'.Vįikųtaįtis, surišo15 , 
moterystės Jyyšiu ,Dr. Andrių I 
A. lyinską, chirppraktiką, stil Gertruda Kazanowski, 4 m. 
p-le 'Onar Bjužinskaite is , Ųu ąipžįaus,; 2351 Hamilton avė.,1 
Rois, Pa. Šliubo iškilmės.būvą|nlįrg nuo apsideginimo žaisda- 
sv. Jurgio hMiiyčioje. žmonių su degtukais.
tosė apeigose buvo gerokas bū- - §:met : miesto tarybos narius 
relis, tarp ktirių badosi ir jau-' įandidatu vra net 114, kurie 
nbstos ^mnūų iš .DU Bois.L . būti“ išrinkti lapkričių 3' d.

Po šhubo ir paveikslų, apie ■ T . , j
pirmą valandą po pietų, ‘svečiai i ^a'Va>,; na^a,5l? prieglauda, 
turėjo iškilmingą 'puotą' viena-1 Neto h _ Clevelando pereitą nė- 
me puikfa&siu irtiėšto viešbu-1dėkhem pašventintą nauja.ka
čių, Hollendeii' Hotel, kur daly- talikų našlaičių prieglaudai Per- 
vavo jaunosios tėvai iš Du, adale vadinama. Pasventini- 
Bois, jaunojo brolis Adolfas, p. iškilmėse- dalyvavo Kaidi- 
Stasė Greičienė, jų . pusseserė, 
V. Greičius, Kun. Vilkųtaitisįj 
vestuvių liudininkai ir ... 
tų. Kun. Vilkutaitis panašiose 
puotose 1 niekad neapsieina 1 
juokų, neapsiėjo ir čia. Jis, 
kaipo “toatsmasterįs”, iškrėtė 
daug sveikų juokų ir buvo, taip 
sakant, visas pokylio “cimas”.

Vestuvės užsibaigė jaunave
džių rezidencijoj ant Superior 
avė. ir E. 68th st., visai prie
šais Lietuvių: svetainę. Skaniai 
pavalgę, gardžiai išgėrę ir link
smai prisijuokę svęčiai palinkė
ję naujai porelei viso labo lin
kimi išsiskirstė.

Clevelando Lietuviai linki 
šitai jaunai porelei kogeriau- 
sios kloties, įcųdidžiausios lai
mės,- kogražiausio sugyvenimo 
ir ilgiausių metų-. ; žmogus.

.60
1.00

.10

šepečiai, visokių 
šepečiukai, 3 už 
Popiera. Crepe 

Dabar 8 už .
100 lakštų tissue, pati geriausia. Re- 
liariai 13c. Dabar 4 pundai už.*......

Vaško valgiams popiera, reguliarė kaina 5c.
Presto arba Raudono Velnio Pypkių krap

štyto jas, 50c. Dabar po ....................
Pilnas pasirinkimas stotkų, visokių pavyz

džių, puodukų ir kitko žemiausiomis 
kainomis.

25
,10
23

Pristatom j visas dalis miesto1 dovanai.

SUPERIOR HARDWARE CO.

nolas Hays iš New Yorko.
Laike ceremoniją buvo dide- 

(•""eilė^ki- lictus> net Dievulis iš Vir- 
šaus šventint padėjo, ir apkra- 

be pino ne tik budinką bet ir grie- 
x— minias kurios ten buvo

BOLŠEVIKŲ SUGALVO- 
JIMAS

Vietos bolševikai sumanė __ 
išsiuntinėjo įl kitų/ paniūrų kuo
pas iff draugįjas; kvietimus Į 
konferenciją spalių 11 d., ap
tarimui rengimo protesto prieš 
“Lietuvos kunigų valdžią”, ku
ri, anot jų, “savo sužvėrėjimu 
pralenkė buvusio caro valdžią”.

Visoms ^autinėms draugi
joms ir kuopoms patartina prie 
tokio “protesto” su bolševikais 
nesidėti, nes Lietuva jiems nie
kuo nepriklauso ir jie neturi 
jokios teisės protestuoti prieš 
jos valdžią. / Tautinės draugi-1

ir

snas 
suvažiavusios.

Kosienski išsisukinėja. Tei
siamas už nužudymą savo šei
mininko Lewandowskio, Jonas 
Kosienski jau antru kartu iš
lieka nuo gavimo bausmės, nes 
sprendėjai nepasiekia vienodo 
nuosprendžio.

Teismas paleistas, bus trečiu 
kartu tardymai.

Po susprogdinimo automobi
lio kame Lewandowskis buvo 
užmuštas,. Kosienskis areštuo
tas policijai prisipažino papil
dęs tą 'darbą, bet dabar jis spi
riasi 'kad policija' jį smarkiai 
tada musėj ir, todėl jis tokį prį- 
sipažihimą padarė.

, Kosienskiš !(ada' sakė norėjęs 
Lewandowski nužudyt nes my
lėjo jo pačią, pas kuriuos gyve
no. . ’ ■ ‘:

6510 Superior Avenye .•

Akrono Naujienos
Ohio valstijos gubernatorius 

išleido apsunkinimą blaivybės 
agentams ' krėsti privatinius 
namus. Per metus laiko agen
tai padarė kratų 1,0.00 namuo
se kuriuose nieko nerado. Tai
gi nekalti žmonės turėjo 
tokį pažeminimą.

kęsti

REIKALAVIMAS 
Reikalingą geras Lietuvis ' 
dirbti prie vienos viduti
niškos klęsos garsių auto
mobilių pardavinėjimo.

Kurie jaučiatės tikę tai 
vietai kreipkitės “Dirvon”.

APGARSINIMAI -

Kodėl geiįl). Greičienė nepri bii; 
vo 'dainuoti

Buvo garsinta jog rugsėjo 2$ 
d. Antano i Kalvaičio, mediejf 
nos studento rungiamame iš
leistuvių vakarėlyje dalyvaus 
Greičienė iš Clevelando su dai
nomis. Bet ji savo prižado nę- 
galėjo išpildyti iš priežastie? 
pagavimo šalčio. Tą gali pik 
liudyti pas mus ant rytojaus 
atsilankę draugai J. Ruika ir 
A. Kalvaitis. Malonėsite atlėk 
šti. Pasitaikiuš pirmai progai 
S. Greičienė jums padainuos.’

V. ir S. Greičiai. -

PARSIDUODA 4 kambarių rakan
dai, visai dar nauji, mažai varto

ti. Parduosiu visus ant syk arba 
šmotais ir setais. Gera proga jau
navedžiams ar šiaip šeimynai. Ga
lit pirkti ir eit gyvent į tuos kam
barius. Kreipkitės 6902 Whitney 
avė., suite 6, ant viršaus, užpakalyj.

2 šeimynų namas parsiduoda. Ran- 
dąsi i 1385 « E. GCth Street, ■; Lotai 

didelis, 40x167 pūdų. Kreipkitės in
fo fmaoi Jų tuo pačiu diftraSu,' *1085 
E. 66th St.

PAJIEšKOJIMAS. B. Gr$ 
Į)auskąs (3Ž23 So. Halsted Stį 
Chięago, III.) rašo: “Kasparas, 
šmigelskis yra miręs kokietsepf 
typi metai atgal Pittsburgh 
Pa. Jo moteris našlė yra 'Cle* 
yelande pas savo giminaitį varį 
goriinką. Yra svarbus reiks# 
las, įprašau jos atsišaukti arbi; 
kas žino jos antrašą pranešti.?
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Geriausiasj Ant 969 E 123rd St. I prie Supe
rior through karo, gerai biznį da
rantis bulvių druožlių biznis (pota
to, ąhip)t biznis garantuoja $200 pel
no kas savaitė, randasi1 prieš teat* 
rą. Uždarytas nedaliomis. Dau
giau žinių gausit pas- r Zimerman, 
.5907 Scovill avė. (39)

Skutimas
kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
V a 1 ę t Auto 
Stręp Skustu
vas—pusto sa
vo geležtės.

ATIDA VAŽIUOJANTIEMS LIE
TUVON AR I KOKIĄ KITĄ 

KELIONĘ
Parduodu didelį trunka (baksą), vi-1 
sai naujas, nevartotas nei 
Pirktas a’nt “auction sale”, 
duodu už pusę kainos.

Taipgi trijų dalių front ruimio se-. 
tas, davenport su lova, rocking kre- 
sė ir kita kresė, taipgi ten pirkti. 
Visai, nevartoti, nauji. Parsiduoda 
liž mažiau negu pusę kainos, 
kit pažiūrėti kam reikalingas, 
vislias stovi storadžiuj ir reikia 

’ . .......... Kreipkitės:
P. Vasiliauskas

3348 Superior Av. Nuo 8 r. iki '
jos moka gerai Užprotestuoti jr moket ui laikymą.
be bolševikų "pagalbos.

Bolševikų planas yra tokis: 
jie tam masš-mitingui atsi- 
kvies sau kokį rėksnį komunis
tą (mat, jie nutarė jog kalbėto
ją kvies sumanytojai), o išlai
das apmokės lygiai visos pri
sidėjusios draugijos.

SLA. 14-ta kuopa ir Kudirki- 
nė jau rodos, išrinko savo at
krovus į pasitarimą, bet tas bū
tinai turi bųti'■ ątmesta. Tegul 
jie sau vieni protestuoja nors 
ir prieš Maskvą. Dek

PARSIDUODA nnt 1110 E. G6th SL 
biskio I netoli Wade Purk avė., cigarų, 

par/| saldainių ir delikatesų krautuvė, ge- 
Iri kambariai prie krautuvės. Ga
rantuoju $400 savaitėj ineigų. Par- 

i aiduos pigiai. Kreipkitės 8440 Ma- 
Idisoų avė. Matykit Zimerman. (39

Atei- PARSIDUODA Saliunas ir Restau- j į 
rantas, puikioje vietoj, Lietuviais i! 

apgyventoj, kaina visai pigi. Klau- j 
skite informacijų “Dirvoje”.

nes 
už-

DU KAMBARIAI ANT RENDOS— I 
gražioje vietoje,’ viską duoda na- Į 

mų savininkas: šviesą, gazą ir šilu-1 
mą. Prieinama kaina. Kreipkitės 
pas Tečiulka, 1423 E. 92 Street.

REIKALINGI DU DRA ĮVERIA I 
prie duonos išvežiojimo. Turi būti 
apsipažinę tame darbe ir šu mies
tu. < Užmokestis gera, darbas nuo
latinis, pastovi vieta geriems vy- 
ram. 1 
1^0^04* 'Woodland A*ve. 1

PARSIDUODA įnamių laikymo na
mas (Rooming Rouse) su 21 kam

bariu, puikiai išpuošti, su visais ra-1 
kandais ir užkandžių užeiga. Kreip
kitės 2252 E. 55th St. Kaina priei
nama. . . t (42)

$1 iki $25.

Moderniškas 2' šeimynų namas, po 
penkis kambarius šeimynai, su 

išbaigtu trečiu aukštu, prie Superior 
t-------- ----- .j . Through karų linijos. Norėdami pat I

Kreipkitės: Woodhill Bakery, matyti ir patirti kreipkitės 84,1 Ę. 
■.y..:, - ' ■" -[128th st. ■ 11 '''

Valet 
AuhrStrop 

Razor 
—Išsi.aštrina. Pats)


