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Užtikta Pelke su KOMUNISTAI SURU-I KUNIGAS NUŽUDĖ

Lovonais
i Surasta Du Vyriški Lavonai he Galvų Nepertoli 
i Vienas Kito, kas Pastūmėję Jieškojimą Daugiau.

KAREIVIAIMS IR ŽMONĖMS JIEŠKOJIMĄ 
PADIDINUS ATRASTA MOTERIES 

IR VYRO GALVOS.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ATRASTA TRĮS 
VONAI

LA-

LOCARNO SUTAR
TIS PASIRAŠYTA

New Castle, Pa. — Netoli čia 
pora savaičių atgal rasta lavo
nas be galvos. Tyrinėjimams 
einant, šiose dienose atrasta ir 
kitas lavonas, irgi be galvos, 
kas sukrutino valdžią prie di
desnio jieškojimo.

Spalių 19 d., platesnius įieš
ko jimus užvedus, atrasta 
trečia žmogžudystės žymė 
moteriška galva. Pirmi du

Locarno. — Spalių 16 d. Vo
kietija ir buvę jos priešininkės 
valstybės Anglija, Francuzija, 
Belgija ir Italija pasirašė Lo
carno tarybų protokolą, kuris 
reiškia susitarimą tarp Vokie- 

[tijos ir Francuzijos nekelti vie
na prieš- kitą ginklo ir stengtis 
būti draugiškomis.

Anglija, Belgija ir Italija pa
žadėjo gelbėti ar Vokietiją ar 
Francuzija jeigu kuri jų butų 
antros užpulta.

Kada 
atstovai 
pranešė
ir laukusiai gerų 
Minia pradėjo didžiausias ova
cijas ir iššaukė atstovus pasa
kyti prakalbas, ir jiems gau
siai plojo. Gatvėje buvo šau
domos ugnįs ir džiaugsmo šu
kavimai.

Sutąrtįs ineis galėn-kada Vo
kietija pataps Tautų Sąjungos 
nare, kuri prižiūrės reikalus, ir 
kai pasirašiusių valstybių sei
mai sutartis užtvirtins.

protokolas pasirašyta, 
atidarė salės' langus ir 
apie -tai lauke buvusiai 

inių miniai.

la-

palinkę prie Rusi- 
sistemos. Daugy- 
noro veikti bend- 
soviętų Rusija.

lauke Anglijos

KUNIGĄ
Lvovo Karmelitų (katalikų) 

vienuolyne vienuolis kunigas 
Adomas užmušė keliais kirvio 
kirčiais kariumenės kunigą I- 
decą, kuris važiuodamas susto
jo vienuolyne pernakvoti. Ka
da Idecas vakare inėjo į celę, 
Adomas ten jo laukė ir kirto 
kirviu. Užmušęs, nuėjo į be’' 
drą salę, nusiplovė rankas ir 
žmogžudystės visas žymes pa-' 
slėpęs, pagrojo pianu laidotu
vių maršą.

Vienuolis Adomas tą pat na-

Spaudos Suvaržymas 
Didėja

Pirmeiviški Laikraščiai Konfiskuojami, Redakto
riai be Paliovos Baudžiami. '

Spauda Katorginiam 
Kalėjime?

respublikos idėjos gynimą( po
ryt už ištraukas iš Kudirkos 
raštu.... O tuose raštuose 

kas nepatinka, musų

PINO ANGLIJĄ
Londonas. — Anglijoj prasi

dėjo apsireikšti i eramumas dė
lei didėjimo kom mistų įtekmės 
and Anglijos darbininkų. An
glijos darbininkų unijos iš se
nesnių laikų buko konservati- 
vės, bet pastaraąie unijų kon
grese pasirodė kad labai daugį 
atstovų jau 
jos tvarkos 
bė išsireiškė 
rai veikti sų 

Politiškam
darbo unijų vadai yra kitokie:
jie kongrese didumoj kalbėjo ir ktį įlindo į vienuolyno vedėjo 

jį celę ir norėjo jį užmušti, bet 
tamsoje pastūmė kėdę ir išbu-

. dino savo auką. Tas nuginkla- 
į vo žmogžudį, vienuoliai priver

tė jį nusivilkti sutaną, parėdė
. svietiškomis drapanomis ir pa

liepė pačiam pranešti policijai 
apie žrpogžudystę. Vienuolis 
Adonfas išpildė įsakymą. Spė
ja kad jis nustojo proto ir pa
pildė žmogžudystę. “L.Ž.”

kedeno bolševizmą įvairiai 
pasmerkdami.

Anglijoj reikią getų darbi
ninkų vadovų kurie paslumų iš 
vadovystės komunistus ir už
kirstų kelią jų įtekmei Į darbi
ninkus.

Užveda Gurno Augini
mą Afrikoje

j Kaunas. — Reakcija ir lais
vas . spausdintas žodis yra du 
nesutaikomi dalykai.

Šitą istorinę 
šiandien galime 
tirti.

Neapsakomas
klojimas tapo “krikščioniškos” į Lietuvoje ir 
valdymo sistemos pamatu.

Pažangieji laikraščiai 
mi be atodairos.

Jiems iškeliama begalinis by-Į 
lų skaičius, juos konfiskuoja 
kiekvienas netingus apskrities I 
viršininkas.

Kartkartėmis Kauno taikosi 
teisnąe esti “Lietuvos žinių” 
‘’Lietuvos Ūkininko" “diena 
Tadą matai visą, tą , galybę j įllros vykdymo Kabinetui: 
kuriai spauda neduoda 
hės.

Kaltintojų rolėje esti 
gal, zakristijonai, visų

( policininkai, apskrities 
pinkai, ar tt. ir tL_..

“Šiaulių Naujienos’ 
šimtą bylų, 
■vas 
dos 
bėn net už kurstymą, 
tai prieš Bulgarų, ne tai prieš 
Ispanų valdžią....

Šiomis dienomis nežinia už 
ką konfiskuota Mariampolės 
“Šešupės (Bangos”.' 
; Tik ką gauta žinia kad “Šiau
lių Naujienų” redaktorius L. 
Vitkauskas antrą kartą suim
tas ar vėl pasodintas į 'katorgi
nį kalėjimą.

Redaktorius katorgoje be 
tardymo ir be teismo. Vadina
si, spauda katorgoje. Vaizdas 
kuris labai galėtų pritikti Can- 
kOvo Bulgarijai. Primo de Ri
vera dar iki to nedaėjo.

Toks tai musų pažangiosios 
spaudos erškėtkelis, kuriuo ji 
eina gindarria visuomenės rei
kalus.

Už' ką gi periodiškai suima
mas ir kaltinamas IL; ’Vitkaus
kas ? 1

, Už ' konstitucijos' gynimą,' 
už tai kad jis protestavo prieš 
žinomą antikonstitucinį valsty
bės apsaugos įstatymo projek
tą ir šaukė ir kitus piliečius 
protestuoti.

L. Vitkauskas tapo kaliniu 
už tai kad įdėjo “Šiaulių Nau
jienose” seno Lietuvos poeto 
Jovaro eiles, kuriose rasta “nu
sikalstamo darbo žymių”.

Priešvalstjibiniu pripažintas 
ir “Laiškas Panos Marijos” 
(tas laiškas tilpo ir “Dirvoje” 
—“Dirvos” Red.), kuriuo au
torium yra visam 
pasauliui žinomas 
Erazmus Roterdamietis.

Kur gi toliau ir eiti rrrusų 
obskurantams ? Gal rytoj re
daktorius sodins į kalėjimą už

teisybę ir mes 
savo kailiu pa-

spaudos perse-

, valdovams.
I Laisvoji 
j suomenei 
sargyboje, 
menė neprivalo ramiai

i į negirdėtą spaudos slopinimą 
'r turi drąsiai pro-

I testuoti prfėš įvedamus spau- 
varžo-l*’3* retežius. “L. ž.”

spauda tarnauja vi- 
ir stovi jos reikalų

Todėl pati visuo-
žiurėti

Nepasitikėjimas Nau
jam Kabinetui

Kaunas. — Valstiečių Liau- 
■ dininkų Seimo Frakcijos įteik- 

ir i ta nepasitikėjimo rezoliucija 
•'Krikščionių Demokratų dikta-

Mitchell Karo TeismeNew York. >— Firestone gu
rno produktų kompanija padarė 
sutartį su Afrikos juodųjų res
publika Liberija užnuomavimui 
1,000,000 akrų žemės tinkamos 
auginimui, gurno medžių, ir po
ros .tukstančui-abrų gatavaLiš?.. 
augintų ir vaisiij duodančių gu
rno medžių lauką. i Nuoma pa
sirašyta ant 99 metų arba ant 
visados;’ 
išleis $100,000,000 išvystymui i ,
mo medegos davimo ūki. Įrengta Naujas Svarbus

Gabus balti žmonės gaus ten; Kanalas
tinkamus darbus, o juodieji tė-Į Orlaivių gadynėj, kurioj lai- 
nykščiai žmonės ras užsiėmimą vaj ;r traukiniai lieka bereika- 
su labai mažomis lėšomis kom- Francuzija dar kasa ka- 
panijai. Šis projektas labai ne- ■ llaĮus. 
patinka Anglijos .gurno medžiui 
augintojams Anglų kolonijose.!

ramyWashington. •— Prezidento 
įsakymu, Pul. W. Mitchell pa
traukiamas karo lauko teismui 
už užmetimus darytus savo vir
šininkams po katastrofos su 
žeppelihū Shenandoah. 'Teis
mą sudarys šeši aukštieji ge
nerolai, šeši brigadierjai gene- 

_. . , . .. rolai ir vienas pulkininkas.Firestone kompanija . ,> :

ką bendrb sU Dar- 
vonai buvo vyriški.

Vieta kur lavonai atrasta 
ketvirtdalio mylios tolio v’ienas 
nuo kito yra Hawthorn ukėj 
nevaikščiojamos pelkės.

Lavonai nėra švieži, bet. po 
kelis mėnesius jau puvę. Mo
teriškos galvos kaulas menama 
yra toj vietoj buvęs apie metus 
laiko.

Pirmas atradimas buvo spa
lių 6 d., kuomet užtikta nuogas 
be galvos vyro lavonas, 
surasta po krūmais jo
Už dviejų savaičių po to ančių 
medžiotojai užtiko kito vyro la
voną.

Prie moteriškos galvos kaulų 
atrasta rišulis vyriškų drapa
nų ir didelis peilis. Iš drapanų 
nieko negalima kolei kas susek- 

nesusekta dar nei 
rasto vyro paėji-

Sekanti federacijos 
bus Detroite, kur 
daug

Detroite, 
neunijistinių

— Vakarinės 
geižkeliečiai 

nesusitarimo 
naujas algas

Atlantic City, N. J. ■— Ame
rikos Darbo Federacijos kon
vencija išrinko Gomperso įpė
diniu laikiną pi'ezidentą Wil
liam Green iš Coshocton, O. 
Green yra 55 metų amžiaus; 
'išsykio dirbo kasyklose, paskui 
buvo sekretorium-iždininku an- 

į 'gliakasių unijos.
Konvencija numarino pasiu- 

f lymą turėti 
■ bo partija, 
s konvencija 
g yra labai 
| dirbtuvių.

Baltimore, Md.
Maryland dalies 
išėjo stręikan po 

i; su kompanija už
į ir dąrbo sąlygas. Apie 500' dar- 
; bininkų pametė darbus,

Linton, Ind., kasykloj gazo 
' eksplozijai ištikus užniušta tė- 
I vas su sunum.

New Yorke, prie budavoja- 
mo 32 aukštų budinko, trįs 
darbininkai užsimušė nupulda- 

j* mi nuo palaipų ties aštuntu 
aukštu. Ketvirtas, palaipams 
puolant, dar spėjo pirštų galais 

į užsikabinti ant lango briaunos, 
kur vos vos beišsilaikantį jį ki
ti darbininkai spėjo išgelbėti.

Jersey City, N. J., vienas 22 
metų vyras sukapojo savo jau
ną pačią už tai kam ji su kitais 
jaunais vyrais ir merginomis 
nesiliovė važinėjus po visokias 
“gerų laikų vietas”. Po to per
sidūrė pats*

New Yorke, viejiame 
prie stalo bekortuojant

name 
gazii 

užtroško trįs vyrai. Policija 
rado juos taip sėdint lyg jie 
butų vis kortomis lošia, bet jau 
nejudėjo. Jie įsikortavę 
juto kaip gazas kambarį 
dė.

nepa- 
užpil-

19 metų mergina ir jos mylima- 
19 metų mergina ir os mylima
sis. Tardymams suimta kele
tas nužiūrėtų ypatų kurios tu
rėjo bendro su ta mergina.

Tarp New Yorko ir Londono, 
po keleto metų darbo ir bandy
mų,. įrengta bevielinio telefono 
nuolatinis susiekimas. Už tri
jų minutų pasikalbėjimą busią 
penki dolariai.

už

Vėliau 
galva.

Coolidge šauks konferenciją
Washington;' — Prezidentas 

Coolidge mano kad pasirašy
mas Locarno sutarčių reiškia 
jog laikas šaukti kitą giniklų 
mažinimo konferenciją, kaip jo 
buvo manoma,- ir kokią buvo 
sušaukęs prezidentas Harding.

turi visą 
Neatsilieka ir gy- 

Telšių “žemaitis". Jis r.o- 
yra patrauktas atsakomy- 

ne

reikalais, kadangi Ministe-. 
Kabineto žmonės aktingai 
dalyvavę įvairiuose pasta- 
metais žygiuose teisėtumui

atradimo buvo pa- 
vaistijos kareivių,

Sovietai nepatenkinti
Maskvos komunistams labai 

nepatiko žinia kad 'Locarno ta
rybos nesuiro. Sovietų laikraš
čiai tarybų pasisekimą vadina 
“Anglų laimėjimu,” “Anglijos 
pergale”.

t i. Taipgi 
pirmutinio 
nias.

Po antro 
imta buris
apskrities viršininkų ir ėjo ūki
ninkai daryti platesnius jieško- 
jimus, nes. pradėta dasiprotėti 
jog gali rastis ten ir daugiau 
mirčių žymių.

Detektivai spėja kad tie la
vonai ten atsirado kokiam nors 
protiškai pamišusiam žmogui 
nužudant kas jam pasitaiko ir 
nugabenant į tas pelkes paslėp
ti.

To pelkė yra kelių šimtų ak
rų didumo ir tęsiasi greta Bea
ver upės tarpe New Castle Jun
ction ir West Pittsburgh.

Valdininkai niekaip neišgal- 
voja kaip tie lavonai galėjo bu- 
ti atgabenti į tą vietą. Žniog- 
žudis, kaip išrodo, nužudęs sa
vo aukas nukirsdavo galvas ir 
paskui paskirai nugabendavo į 
pelkyną užslėpimui savo nedo
ro darbo.

Močeka Pakliuvo
Springfield, O. — Viena mo

teris, 49 m.-amžiaus, formaliai 
apkaltinta žmogžudystėje delei 
mirties jos podukros, 14 metų 
amžiaus. Mergaitė mirė spalitj 
3 d. nuo strychnino nuodų, val
džia sako. Mergaitė mirė stai
ga, ir kada nebuvo . paduota 
mirties priežasties, buvo išim
ta jos viduriai, kuriuose suras
ta strychnino nuodų,
ginasi nieko • nežinanti nuo 
mergaitė mirė.

Močeka 
ko

Milijonas Chinų po 
Ginklu

Italijoj, ant Genoa-Milan 
lio, traukinių susimušime 
mušta 12 ypatų.

ke-
už-

Šanghai. — Po įvairiais va- 
dais-generolais šiuo tarpu Chi- 
nijoj randasi apie milijonas vy
rų po ginklu. Politiška padė
tis Chinijoj yra trikampė: trįs 
žymiausi vadai stovi gatavi 
vienas kitą pulti. Prie to tarp 
dviejų jau karas tęsiasi. Ne
greit Chinija sulauks ramybės.

■Tai kur Pinigai Eina!
Amerikos žmonės yra tiesiog 

fanatikai prie “base-ball" spor
to. Šiose dienose čampionato 
lenktynėse tarp Pittsburgo ir 
Washingtono bolininkų per še
šias dienas sumokėjo apie mi
lijoną dolarių už įžangas, arba 
po .$166,446 per dieną. Butų 
sumokėję ir daugiau, bet stadi
jose vietos nebuvo.

Bet kada kurį miestą aplan
ko opera tai tų tikrų Ameriko
nų nematyt.

Nelaimės su Orlaiviais
Spalių 16 d. pas New Salem, 

Pa., žuvo trįs lakūnai kada jų 
orlaivis užsidegė ore ir krisda
mas žemyn atsimušė į kalną.

Spalių 19 d. užsimušė trįs 
armijos oficieriai New Jersey 
valstijoje kada orlaivio moto
rai sugedo ir prisiėjo pulti.

Netoli Floridos pakraščių už- 
sidegė pasažierinis laivas. Ug
nį negalint sulaikyti, pasažie- 
riai pradėjo lipti į gelbėjimosi 
valteles, muzikai grojant, ir vi
si išliko gyvi. Laivas nudegė 
iki vandens.

Šis Francuzų iškastas 
! kanalas turi labai svarbią reik
šmę Europai, su j ungia - Šiaurės 
Jurą su Viduržemio Jura. Ka
nalas perkerta vakarų Europą 
pusiau, pradeda nuo upės Rei
no iki upės Doubs ir susisiekia 
su upe Rhonu, kuri jau išteka 
į Viduržemio jurą.

Iki orlaiviai liks praktiški 
šis kanalas loš svarbią rolę Eu
ropos gyvenime.

Vienas stebėtinas dalykas to 
kanalo yra tai penkių mylių 
tunelis. Gelžkelių daug eina 
per tunelius. Šis kanalas vie
noj vietoj prakasta pro apačią 
kalno ir tęsiasi po žeme penke
tą mylių.

Jeigu ne paminėtų upių pa
togus kelias, šito kanalo nebū
tų buvę galima padaryti.

“Kadangi šis Ministerių Ka
lbinėtas yra Krikščionių Demo? 

kum-įįąįų bloko tikras padaras, ka
ringų ! (jangi tasai blokas pirmučiau- 
vn'si-^gia rUpjnaji ne Lietuvos Res- 

pųbMkos - bet—Rbmps Vatikano 
politika ir siaurais savo parti
jos 
rių 
yra 
rais
ardyti, policijos priežiūrai pla
tinti ir gilinti, savivaldybių tei
sėms siaurinti, žmonių ir visuo
menės grupių iniciativai slopin
ti, švietimo, susirinkimų, spau
dos laisvei mažinti, žodžiu — 
kadangi jie yra ’pasireiškę de- 
mokratingumo priešininkai; ka
dangi tie žmonės ir jų vien
minčiai, būdami jau antri me
tai valdžioje, nesugebėjo suor
ganizuoti naujakuriams ir ben
drai valstiečiams prieinamo 
kredito ir reikalingų išeinančių 
iš žemės reformos įstatymo ju
ridinių normų, kadangi jisai 
yra suskaldęs Lietuvos Respu
blikos pajiegas ir įvedė tarpu- 
savę neapikantą, kadangi tok
sai valdymas j veda Respubliką 
prie suirutės, Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos Seimo frak
cija reiškia Ministerių Kabine
tui nepasitikėjimą ir eina kitų 
reikalų svarstyti.” “L.Ž,”

Moteris Pakliuvo už 
Vyrų Nodijimą

Detroit, Mich. — Čia suimta 
tūla Vargęs ir policija tyrinėja 
priežastį mirčių keturių įna
mių kurie pas tą moterį gyve
no ir mirė vienų metų bėgiu, 
kurie buvo užrašę jai savo po
mirtinės apdraudos pinigus.

Ta moteris, kaip kaimynai 
sako, buvo padarius su savo 
įnamiais sutartis kad jie užra
šytų jai savo pomirtines, o ji 
globos juos ligoje ir duos vie
tą ir maistą jei nedirbs.

kultūringam
humanistas

Nepasisekė Pasinaudoti
New Yorkąn pargryžo iš Vo

kietijos ,W. H. Turner, buvęs 
kasyklos perdėtinis, ir forma
liai liko apkaltintas pabėgime 
nuo tiesos ir žmogžudystėje.

Jo jieškota sąryšįyj su bom
bos eksplozija kasykloj kur už
mušta du darbininkai, vieną 
kurių giminės tuoj paėmė už jį, 
o jis pats išvažiavo Vokietijon. 
Už jį namiškiai iškolektavo ap
draudos $85,000. Jis sugryžo 
ir žadėjo atsiduoti policijai, ■ 
negalėdamas ilgiau slapstytis, 
bet lipant iš laivo buvo suim
tas.
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Dabar Laikas
Indiana Harbor, Ind.

Lietuvis nuteistas už žudystę
Jaunas Lietuvis, Petras Jan

kauskas, liko nuteistas mirtin 
elektriškoj kėdėj už nužudymą 
kito vaikino, Andrey Hritzu.

Andrey Hritzu, 20 metų, bu
vo padorus vaikinas, turėjo sa
vo automobilį, būdavo gražiai 
pasirėdęs ir turėdavo pinigų. 
Tat Jankauskas su savo drau
gu Jack Watson sumanė Hritzu 
apiplėšti, kada tas važiavo au
tomobiliu į garadžių prie savo 
namų. Bet Hritzu pasipriešino 
ir todėl tapo nušautas.

Abu užmušėjai už kelių die
nų tapo suimti ir tuojau abu 
prisipažino prie žmogžudystės. 
Vėliau (Jankauskas užsigynė sal
vo prisipažinimo ir stojo 
jury, bet ir jury rado jį 
ir pasmerkė mirtin. Jo 
gas Jack Watson teisme
pažino prie kaltės, bet teismas 
dar neišnešė savo nuospren
džio ir dar nepaskyrė jam bau
smės.

“Tėvai esą kalti”
Jankauskas, kuomet liko 

imtas, už savo nupuolimą 
blausia kaltino savo tėvus 
jie jo nežiūrėjo ir nedavė 
kamo išauklėjimo. Petras 
yra jaunas, apie 20 metų
žiaus; jis mažas atvežtas iš 
Lietuvos ir jo tėvai dabar te
begyvena Indiana Harbor. Tur
būt tai yra pirmas 'Lietuvis In
diana valstijoj susilaukęs mir
tie^ bausmės.

Petras išgirdęs teismo nuo
sprendį ant mirties, pasakęs 
teisme: “Aš mirsiu -todėl kad 
mano motina nemokino mane 
būti geru. lAš nekaltas, kalti 
mano tėvai.”

Petras augo 
gybės musų 
Amerikoje —

merikos scenoje.
Wm. Waitkus rašo kad Le- 

bediev esąs jo kaimynas Lietu
vis, Jonas Lebedis, paeinąs iš 
Kriukų miestelio, Šiaulių 'aps
krities. Prieš karą jis išvykęs 
Rusijon, kur jau senai gyvenę, 
labai gražios jo trjs seserjs ir 
priėmusios Pravoslaviją ištekė
jusios už oficierių, visų trijų 
brolių. Šis (Tonas Lebedis ka
riavęs prieš bolševikus ir dau
giausia gyvenęs Turkijoje.

—V.

NEW BRITAIN, Conn.
Varpiečių veikimo

prieš 
kaltu 
drau- 
prisi-

su-
la-

kad 
tin- 
dar
am-

kaip auga dau- 
Lietuvių vaikai 
gatvėj, nes tė

vai didumoje tamsus ir nežino
kaip vaikus auklėti.

Iš
Rugsėjo 28 d. vietinė L. N. 

■Varpo Draugija laikė mėnesini 
' susirinkimą, kuriam (buvo daug 
, apkalbėta apie veikimą rudens 
i ir -žiemos sezonuose.

Teatrališka komisija pranešė 
kad smarkiai ruošiasi prie pa
statymo scenoje Veikalo jeigu 
tik surinks aktorius, taipgi 
choro komisija raportavo kad 
choras pusėtinai smarkiai mo
kinasi dainuoti ir žada neužil
go surengti koncertą — ir ne 
tik savo kolonijoj, bet žada ir 
kitas artimesnes kolonijas ap
lankyti su koncertais, jei bus 
galima.

Padaryta taipgi keletas svar
bių nutarimų, kurių pora svar
besnių noriu čia. paminėti.

Pirmas, tapo nutarta sutver
ti vaikučių chorą ii- iš mažens, 
juos lavinti dainuoti. Tam ti
kslui išrinkta komisija ir tiki-, 
masi kad .jį greitai suorgani
zuos burj vaikučių ir. pradės 
pamokas. Tas yra labai pa
girtinu darbu, ir butų, geistina 
kad visi yietįniai Lietuviai ku- 

t.uri jau paaugusių vaiku- 
atvestų ir prirašytų juos

—N.

BROOKLYN, N. Y.
Atvyko Lietuvis artistas

New York World spalių 4 d. 
aprašė ir Įdėjo paveikslą atvy
kusio iš Europos krutomų pa
veikslų (kino) artisto Ivano 
Jean 'Lebedievo. Jisai esąs 
“Lietuvos didžiūnas”, tarnavęs 
Rusų kariumenėje, o dabar pa
sižymėjęs talentu kino paveiks
luose. Čionai atvykęs su ku
nigaikštiene Galatzine, kuri jį 
proteguoja ir bando iškelti A-

Geriausias
Skutimas

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

rie 
Čių 
prie Vaikų Choro, o vedėjas 
gerb. P. Bružauskas yra pasi
ryžęs dėti visas pastangas mo
kinimui, ir galima tikėtis kad 
bus geros pasekmės ir malonu 
bus matyti ir girdėti, ypač 
tiems tėvams kurių vaikučiai 
prasilavinę uždainuos Lietuviš
kas daineles.

Antras, nutarta kad susita
rus su “Dirvos” redaktorium 
K. S. Karpavičium išleisti vei
kalą vardu “Galiūnas”, kurio 
autorium yra gerb. K. S. Kar
pavičius. Taigi L. N. Varpo 
Draugija nutarė prisidėti 'prie 
to veikalo išleidimo finansiškai 
ir paskyrė tam' tikrą sumą pi
nigų kad greičiau tas .veikalas 

j butų išleistas.
Taigi matot, Varpiečiai ne- 

! i snaudžia, bet dirba. Nors ži
lį noma yra dar daug ir apsilei- 
j dirtio, ir yra daug dar prastų 
š Įpročių tarp narių kurie savo 
š Į brangų laiką leidžia veltui 
į ne tik ■ kad veltui bet dar ma- 
51 žiną savo sveikatą ir protą, bet 
Į ką padarysi, tas ne tik pas 
: I mus bet ir pas visus yra ir vi
li si vienu sykiu negali iškultu- 

reti. Mes galim pasidžiaugti 
Ildar tiek kad pas mus dar ir ge

ro nuveikiama, tik reikia dar 
i daugiau pasidarbuoti, o ateity- 
j jo viskas pagerės.

$1 iki $25.

Wet 
-Aufo-Strop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Dzukclis.

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO 
"DIRVA" ■ 

3352 Superior Av. Cleveland, 0.

Siųsti
KALĖDŲ

DOVANAS

NEUŽMIRŠKIT 
SAVIŠKIŲ 

LIETUVOJE!

J^ALĖDOS jau ne už kalnų — ir ne
užilgo jas švęsime — švęs jas ir 

jūsiškiai Lietuvoje, todėl dabar jau 
laikas, — sako Kalėdų Diedukas — 
pasirūpinti apie pasiuntimą jiems ke
leto dolarių.
<]iAR turit ką geresnio pasiųsti jiems 
kaip desėtką-kitą Litų? Jie visko Lie
tuvoje turi ir gali gauti — tik reikia 
pinigų. Ne svetimiems raginame jus

siųsti ar aukauti, tik APDOVANOTI 
SAVIŠKIUS — savo senus tėvučius, 
vargingus brolius, sesutes, arba jau
nus dar mokslą einančius vaikus.
OJIE žino apie jus, jie laukia nuo jū
sų ką nors — taigi padarykite jiems tą 
džiaugsmą — lai turės už ką nusipirk
ti Kalėdoms tai ko jiems labiausia rei
kalinga.

C) JAU kelinti metai kaip “DIRVOS” AGENTŪRA teisin
gai ir greitai jums patarnavo persiuntime pinigų Lietuvon — 
kreipkitės ir dabar, prisiųsdami pagal musų kurso.

“DIRVOS’’ AGENTŪRA
3352 SUPERIOR AVE. CLEVELAND, O.
Mes taipgi padarome doviernastis-įgaliavimus kokių reikia.

Laikas Siųsti DABAR:

DAYTON, OHIO.
šis ir Tas

Per šią vasarą įvyko visa ei
lė pikhikų, kuriuos rengė tau
tiškos ir katalikiškos kU0P0^; >r. 
draugijos, ir visi ■ pasekmingąi 
ir ■ pelriirfgaf’ i§ėjd?-I Žiemai arti
nantis tos pačios draugijos ir 
kuopos turėtų surengti ką to
kio kulturingesnib, k. tai kon
certus, teatrėliUs ?ir šiaip vaka
rėlius, o ypač butų pageidauja
ma turėti “Dzimdzi-Drimdzi”. 
žinoma, šis rengimas turėtų 
būti bendras visų Lietuvių be 
skirtumo.

Spalių 4 d. įvyko susirinki
mas SLA. 105-tos kuopos, pri
sirašė trįs nauji nariai, ir dau
giau yra pasižadėjusių būti na
riais tos prakilnios organizaci
jos.

Daytone gan smarkiai pra
dėjo ■ plėtotis “Dirva”. Mat 
žmonės jau pradeda įvertinti 
kokie laukraščiai yra naudingi. 

■ Jau buvo rašyta 
kad fabrikantas ir
Fred C. Nichol (Vokietis) api
plėšė banditišku budu/ banką 
The Savings and Trust Go. iš
nešdamas $28,000. Už tokį jo 
darbą teisėjas jį pasiuntė 
“pakutos” nuo dešimts iki 
dešimts penkių metų Ohio 
Stijos kalėjimai!.

Darbai šiuo sykiu rodos 
rai eina, o ypač Delco Co. 
kautiems darbus ant visokių 
mašinų rodos nėra sunku gauti 
darbą,* bet paprastiems darbi
ninkams yra sunku surasti sau 
vietą. J. A. U.

“Dirvoje” 
išradėjas

ant 
dvi- 
val-

Q GERB.
>*Opragilo kampelio

! DIDELIS 3USIŽINGEI-I YOUNGSTOWN, O.
| DAVIMAS “ŽMONI- ' Vietos žinelės

JOS ISTORIJA” ! Tarp Vietos Lietuvių' judėji
mas-tas pats. Šalip Kun. De- 

• liąnio prakalbų, kurios čia bu
vo per tris vą'karus, ..nieko kito 
veik neturėjom. .

Kun. V.'R. Delianis 
vo prakalbas per tris 
ir publikos pusėtinai 
daugiausia neprigulmingi. Bu
vo po kelis ir kitokių, bet didu
moj Dievo “išrinkti” katalikai 
ir komunistėliai bijojo atsilan
kyti ir išgirsti mokslo žodį, gal 
kad kartais nepaklystų iš savo 
vėžių.... /

I Atsilankiusieji gausiai Kun. 
Delianį parėmė aukomis, nes 
kiek buvo patėmyta dolariai 
kaip skiedros jam ritosi.

Spalių 11 d. nedėlioj nuo 10 
v. ryte Kun. Delianis laikė pa
maldas Lietuvių svetainėj.

Daugelis čionykščių Lietuvių 
norėjo kad Kun. Delianis čia 
apsiliktų ant visados ir tvertų 
naują Lietuvišką parapiją, nes 
čia nėra tikros Lietuviškos,' tik 
Airiška.- Nebūtų pro šalį tą 
padaryti.

V. V. Vaišnorą, riš, Shenan
doah, ,Pa.f kąįp padėjo užsira- 
šyt “žmonijos Istoriją”, dabar 
prisiuntė čekį už $2.25 ir lau
kia kada knygą,bus, gatava.

Kazimiera Slaveckienė iš Ta
rentum, Pa., rašo: Patėmijau 
jūsų apgarsinimą ‘žmonijos Is
torijos’, gal dhb'bus ne pervėlu, 
prisiunčiu $2.25 ir meldžiu pri- 
siiįsti knygą. '

Jos. Petrikys,
Pa., 
tas, 
rių

J.

iš Scranton, 
“Dirvos” rėmėjas ir agen- 
prisiuntė užsakymą ketu- 

“Žmonijos Istorijų” 
Petrikys (sau)

Juozas Fabriką, 
Stasys Varpus, 
Pov. Lupšeyičius.
J. N. Žičkus iš E. St.

šiaip:

laikė sa- 
Vakarus, 
lankėsi,

Louis.
Ill., prisiuntė $4.50 už dvi kny
gas “žmonijos Istorijos” — sa
vo ir'T. Dzišulsko.

A. Pajaujis iš Shenandoah, 
•Pa., rašo’: 
pusei metų prenumeratą 
vos” ir už dvi-“Žmonijos 
rijos” knygas: viena M. 
čiukaičiui, antra man.

Pr'isiunčiu $5.50 — 
“Dir- 
Isto- 
An- Darbai čia pagerėjo po visas 

dirbtuves.

ge-i 
Mo

Dusulis Išgydomas 
Pirm Užmokėjimo
Mr. D. J. Lanc, cbeinistas gyve

nantis 1658 Lane Bldg, St. Mainys, 
Kans., turi išradęs paprastą namu 
lindę nuo Dusulio. Mr. Lane tiiri 
tokį pasitikėjimą savo galėję įšgy 
dyt kad jis prisius reguliari $1.25 
vertės butelį dykai, apmokėtu pačtu, 
kožnam kuris kenčia ir kuris jam 
parašys. Jis nori tik tada užmokėt 
jeigu išgydys. Jeigu ne, tik pra- 
nešit jam ir jis panaikins lėšas; Jei 
kenčiat nuo Dusulio (Asthma), ra
šykit jam. šiandien, Ucsiuskit .Bintą 
gų, užteks tik Jui'j" Vardo if“ antrašo.

PAJIEŠKOJIMAI
Lietuvos Konsitlatas Chica- 

goje pajieško šių asmenų Ame
rikoje:

Antano Jablonskio iš Alvito 
vai., Vilkaviškio ap. Gyveno 
kadaise Steubenville, O.

Augusto Vimerto, gyveno 
Clevelandc.

Jono ir Kazimiero Zabelskių 
ir Viktorijos Zabelslkaitės-Pau- 
lauskienes. Gyveno Philadelphi- 
joj.

Kas žino apie čia jieškomus 
asmenis ar jie gyvi ar mirę, 
malonėkit prapęšti:

Lietuvos,Konsulatas 
608 S. Dearborn St.

■i.' .' t Chicago,

J; Lekavičius su J. Bukanu 
pradėjo naują bizni, todėl tau
tiečiai nepamirškit savųjų. Ku
riems bus šalta jiedu sušildys.

Reporteris.

Niekai neali būti palyginama, kaip 
ištrynimai su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudokit šj garsų namini 
pagelbininką, kad išyengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tčmykit, kad 
butų Inkaro vaizbažcnklis ant pakc> 
lio. "

FTadT RICHTER 4 CO. ■ 
vBerry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

x 
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GERB. SPRAGILO MIL- lyg kalbėte kalbėjo man į . - . aug. ženklais

jog Amerikoj bolševizmas 
nyksta ir mažėja ir tuojau 
prapuls kaip ta raudona 
saulė nuskęsdama ežere, ba 
musų bolševikai plyšta, ar- 
dosi, ir visa jų kova dabar . 
yra tai diskusijos tarp sa-, 
vęs, o ne su kapitalistais.

Dar neišėjus iš miško ir 
jiepriėjus ežero, jau buvo 
visai tamsu. Išsiėmiau savo 
mapas ir pradėjau žiūrėt, 
ale tamsu ir nieko nematyt 
ir nežinau į. kur eit. Nepa- 
siėmiau nei degtukų, bą ne- I 
rukau, ir neturėjau! kaip .- 
surast sau kelią. T

Nutariau nakvot miške, I 
ale ant žemės negulsi, gali’ į 
vilkai suėst arba skruzdės 
sukandžiot. Nulipau Į pa- I 
upį (ba išgirdau krantu (ęf-‘ J 
damas kad apačioj kas per * I 
akmenis čiurlena), ir atsi- ,J 
sėdęs ant akmens, skrybėle | 
pasisėmęs vandenio, išsi- ■; 
ėmęs iš tarbos dešrų ir' duo-? 1 
fios, užvalgiau vakarienės. '

Ilgai toj vietoj besėdint, " 
užtekėjo mėnulis, ir prade- ’f 
jau geriau matyt. Rama- 
čiau netoliese pusiau kiau
rą valtį, ir Įsėdęs persike- I 
liau per upę, vis manyda- I 
mas užtikti geresnę vietą1 ' 
nakvynei. Klaidžiodamas S 
po girią, užlipau kitam šo-, ■ 
ne upės ant kranto, tikėda
mas kad vis einu artyn prie 
Birutes Kalno, ir "ryte kądfa); 
saulė kelius nušvies, ghlė-i 
siu jį tuoj įprieiti. ) ' -L’ 

Berėpėčkpjant į krahtą,' 
ale kitoj amato šakoj — tai tprp krųmų išgirdau ką'tai 
stebuklingą muzikantą ku- urzgiant, mieliau kad meš- 
ris, groja visokiais instru- k^> ale tuoj išgirdau: “Aš 
mentais ant sykio. Naun-i’myliu tave....” ir, smukau j • 

‘Čika«' yra iš amato spaus- ežero pusę. Jau beveik bu- 
tuvninkas, iš profesijos kli- vauj kranto viršūnėj,- besi- 
šų-paveikslų (darytojas, fo-)dairydamas į tolį ir nore- 
tografas, redaktorius, lei-Į darnas pamatyt kur nors , 
dejas, piešėjas, muzikantas, kokį žiburėli, gal kur kokia*: 
politikierius ir tL ir dar to- bakūžė netoli randasi, " kad 
liau. gaučiau pernakvot: Pasi-11

Jis mėgsta aptodinėt irj rhatė didelė tyruma, o dėsi-'5 
išpasakot viską ką jis turijnėj, mėnulio šviesoj, pama-■ 
ir kuo užsiima, ir per nak- čiau ką tokio baltuojant, ?— i, 
tį rodinėjo, ir tijc austant lyg baidyklę ar dvasią. No-ą 
tegalėjau nueit gult. Ryte rejau bėgt atgal į girią,^ale„; 
irgi anksti prikėlė ir pra- bijojau kad neužbėgčiau 
dėjo kalbat, ir pasakot, ir ant “meškos”.... Palengva’’ 
išvedžiot, n aš tik klausiau. | ėjau linkui to balto šešėlio,/'i 
Nors žadėjau anksti iške- sakau, jeigu vysis imsiu 
liaut, ale tik po pietų tega-1 žegnotis (ba dar neužmir- I 
Įėjau iš Naunčiko išeit, ba sau žegnonės) ir atsikraty- 1 
jis niekad negali pabaigt siu piktos dvasios. Jau bu- J 
savo šnekų, o pamest žmo- vo apie dvylikta nakties ir , 

‘ - • užtai, maniau, 'pradėjo man
rodytis. baidyklės.

1 Ale einant artyn ir tėnii-'J

ŽINIŠKA SLAPTA EKS
KURSIJA ANT BIRU

TĖS KALNELIO 
KLYVLAND, O.

Penkta keliones diena.
Jau visai buvo vakaras 

kai pasiekiau Naunčiko 
kaimą. Keliopp buvo toli
ma, per girią ir ilgą tiltą, ir 
nuolat bijojau kad kas Jš 
po tilto iššokęs neužmuštų 
ar neapvogtų.

Naunčiko dvaras yra is
toriška liekana, dar iš bau
džiavos laikų, ir buvo pa
kartotinai ir bažnyčia ir 
gyvenamas namas, ir da
bar per pusę: namas ir fab
rikas.

Kada inėjau į namus, ra
dau Naunčikienę vieną; na
mie su mergaite, pats Na-, 
unčikas buvo’ išėjęs ir dar 
neparėjęs iš prole tari j ožiš
ko susirinkimo, kur nuėjęs 
kritikuoja komunistus.

Apie vidurnakti parsira
do ir Naunčikas, ir pradė
jau užsimint apie nakvynę. 
Jie sutiko mane priimt, ir 
apsistojau ant nakties.

Naunčikas pasakojo kad 
jis buvo socialistu, paskui 
bolševiku, ir paskui 'pradė
jo nesutikt nei su tų nei su 
kitų nuomonėmis, ir ant 
galo žadėjo pavirst patrio
tu ir važiuot Į Lietuvą užsi
dėt fabriką, ale kad pinigų 
stokavo.

Naunčikas, kaip 1 paty5 
riau, turi tik vieną sau kon
kurentą šioje . apielinkėje,

f

fi-'1

.turi

jnek

fian 
skar

Sli ir 
jcuzijf 
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įjisidu 
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nepe 
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įf, kad ti 
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Kalias judi 
taumistel

gų ir 'bėgt nenorėjau.
Papietavus, išsirengiau Į

kelionę, ale Naunčikas dar, u..,.,
vis kalbėjo, ir negalėdamas) jant į baidyklę, nemačiau 
užbaigt 'kalbą lydėdamas l kad ji pasijudintų. Netoli 
iki miško vis pasakojo. jos pamačiau ir kokį tai ną-

Taip 'tai prasidėo mano mėlį, lyg tvartus, lyg pirtį, 
pen'ktos dienos kelionė. Į Ale ten nesimatė jokio ži-

Dabar atsidūriau jau pa- j būrelio. . Sakau,_ gal jau šu- 
miškyj, rytiniam miško šo-įmigę, eisiu yistiek, ir jeigu- 
ne, ir turėjąu keliaut vie-1 ta baidyklė ims smąugt aš į 
nas ir per vietas kur nesi- imsiu rėkt, subus žmonės,;, 
matė jokios stubelės.. Ei- išgelbės, ir nakvynėn įpri-, 
damas miško šonu, bijojau ims.
kad neužpultų vilkai arba Kada visai hrti priėjau^kad neužpultų vilkai arba Kada visai hrti priėjai^ 1 
kokie olėšikai neužkluptų, pažinau kame dalykas ;

Norėjau kuogreiči^usia^ai buvo akmeninė stovylaojl 
pereit tą kraštą miško ir,admirolo Perry; kuris išlai- 
pasiekt ežerą, kolei dar ne- mėjo mūšį ant didžiųjų eže- 
sutemę, ba miške nei nak- rų kovoje su Anglais laike 
vot, nei keliaut, o dar geras Į revoliucijos ir nuo tada 
kelio galas iki Birutės Kai- Anglai neteko valdžios ant 

. šių ežero krantų.
Jeigu stovi paminklas ir

nelio.
'Visai jau saulė buvo že- jeigu sluvi painumias ir "j 

mai kai pro medžius prade-.yra namukas, įsakau gal čia < 
jau matyt ją slenkančią že- i randasi paminklo sargas, ir .4 
myn ir žemyn ir nudažiusią priėjęs pradėjau baladotis | 

—.• — aplinkui į- visus langus ir 1
duris, ale niekas neatsilie- a 
pė. Radęs vieną langą at---1 
virą, įlipau j vidų, ir puolęs V 
ant žemės užmigau.

Kitą sykį pasakysiu kaip įg 
_ J,__ suradau Birutės Kalną.

proletariato--------- ---- —7,
ta, rojiškas gyveni- “DIRVA” arba “ARTOJAS” 
r npanribnta laisvė (ar abu) bus jūsų geriausia ir i neapnoota laisve. iJgiausia atmintma dovano ju-

jau matyt ją slenkančią že-

ežero vandeni gražiai rau
donai, lyg kad butų kapita
listų išlietu proletarų krau
ju. Ir pati saulė ir vaka
rinis kraštas dangaus buvo 
raudonas, lyg ženklas kad 
užteka pasauliui — o ypač j 
Amerikai — i 
diktatūra, rojiškas gyveni-1 
mąs ir __ ‘
Ale kad tas raudonas ženk-j 
las leidosi žemyn j ežerą iri 
dangus darės tamsesnis tai
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ii yra ženklas * 
oj bolševizmas 1 
ažėja ir tuojau ''.J 
p ta raudona J 
dama ežere, ba 
ikai plyšta, ar-
jų kova dabar , 

usijos tarp sa- ■ 
kapitalistais. \ 
us iš miško ir 3 
ero, jau buvo 
Išsiėmiau savo .1 
radėjau žiūrėt, 
nieko nematyt | 

kur eit. Nepa- 
leg-tukų, ba ne- . 
teturėjau kaip 
dią.
nakvot miške, 
is negulsi, 
arba skruzdės 
Nulipau į pa- 
dau krantii ei- 
pačioj kas pėr< 
Iena), ir alsi- 
■nens, skrybėle'^- 
andenio, išsi-; 
5 dešrų ir' duo-; 
i vakarienės.' ■ 
ietoj besėdint, s 
ulis, ir prade- 
latyt. Rama- 

pusiau kiau-. ' 
sėdęs persike- 

vis manyda- 
geresnę vietą 
Klaidžiodamas 
>au kitam šo- .' 
ranto, tikėda- 
nu ąrtyri įirie 
, ir ryte įa'da? 
lušyies, gale-', 
eiti;
it; į krabtąj 
girdau' ką'tai 
'au ‘kad meš- 
šgirdau: “Aš 
į ir: smukini,į-
iii beveik nu- 
ršunėj/ besi- j 
toR ir nore-į 
t, kur nors 
;ąl kur kokia* 
randasi, kad 
.kvot:' Balsi-] 
ruma, o deši"" 
viešoj, pama-'1 
baltuojant, r-
r dvasią. Nq-į 
ai į girią, aly 

neužbėgčiau ’ j
... Palengvš! 
'baito šešėlio,;' 
vysis imsiu* 

dar neužmir- j 
ir atsikrąty- ]

sios. Jau bu
tą nakties ir 
pradėjo man 

dės. ■ 
irtyn ir tėmi- 
dę, nemačiau 
įintų. Netoli 
r kokį tai na- J 
tuš, lyg pirtį, 
latė jokio ži
li, gal jau su-’] 
stiek, ir jeigu-į 
ns. smąugt aš •? 
ubus žmQnės,H 
,akvynėn prį- ..i

Nuo Redakcijos
PO LOCARNO TARYBŲ Judėjimas 

prieš Prohibiciją
Prohibicijos priešininkai ga

tavi užvesti kampaniją paleng
vinimui arba suminkštinimui 
draudimo įstatymo. Jie žada

iyOKIETIJA ir Francuzi-|papraSę laišku
t- Jei Locarno Lonioicnci-j s. .. . . .H Trecias klausimas atsakomajioi pasižadėjo viena. kitą!v

J daugiau nepulti, ir padarė j šitaip: SLA. centro daktaras 
tokias painias sutartis kad į neišduoda kuopos narių ži 
jas lengva bus peržengti i kokių paliegimų delei kuris 

_______s nepriimamas, nes 
yra visai privačiu žmogaus 
lyku ir nepadorų apskelbti, 
deliame reikale tas galima.

. tirti atsikreipus į SLA. centrą. 
, “Vilnis” turi tiesą sakydama 
■ kad organizatoriai nėra dakta- gas kad patektų į kongresą to

rai: jie kalbina kas pasitaiko, 
iri neegzaminuoja ypatos apli
kaciją pildydami. Bet “Vilnis” 
klysta primesdama tą pareigą 
kuopos daktarui: jis tik išeg- 
zaminuoja ypatą centro dakta
rui, bet pačiam aplikantui nei 
kuopai nieko nepraneša. Iš 
kuopos daktaro raporto centro 
daktaras sprendžia, ir priima 
arba atmeta tokį aplikantą.

Taip su šiais komunistėliais 
centro daktaras ir 

“Vilnies” pišorių 
mintis apsireiškia 
14-toj kuopoj kilo 
reikalavimai paaiškint 
tie apjikantai atmetama, ir 1 
protestai, marmalienė su viso
kiais maišymais “Dirvos”, ir ki
tų galų tilpo pačioje “Vilnyje”, 
ilgoje korespondencijoje, su iš
vedžiojimais kad va taip' ir taip

Įarba turės kantriai laikytis j Mantas 
dy-
I Tarp kitko, Vokietija pa- 
sžada nėkliudyt Lenkijos ir 
feko-Slovakijos, su kurio- 
mis Francuzija sudarė sr

itinius karo ryšius. Reiškia, 
’aliantai privertė Vokietiją 
neliesti ir Lenkijos, ne tik 
[Fraijėuzijos. Konferencijos 
■pradžioj Lenkija liko kaip 
ir už durų, nes jos klausi

mo ten nebuvo įnešta. Či- 
[ferinas matyt įgąsdino san- 
itanviečius ir jie Lenkiją pa- 
ėmė globon, ir vistiek Či- 

įterinas nieko neatsiekė. 
k Gal but ir Lenkai gudriai 
įdarė: jie gal gąsdino alian- 
tus susidėjimu su Rusija 
jeigu Lenkija bus Locarnoj 
apleista. Šitas duoda Len
kijai progos kandžioti savo 
'silpnesnes kaimynes.
į Rusija nieko nepešė, nors 

Jpuolėsi prie Italijos ir Len- 
kijos.
^Amerika susirupinus ir- 
gi: taikingas sugyvenimas 
Europoje reiškia jog Suv. 
^Valstijoms bile atsitikime į 
ireikės susidurti su suvieny
ta Europa, vietoj kaip iki ’ 
'šiolei su paskira valstybe. '

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

Vieša Padėka L. N. 
“Varpo” Draugijai

linijai
i ap- užvesti kovą kongrese Washin- 

tas j gtone.
i da- kongresmanas Celler pradės tą 

darbą kongrese, ir jeigu nebus 
galima ten nieko padaryti tai 
šlapieji bandys kituose kon
greso rinkimuose dėti pastan-

New ‘ Yorko valstijos

Di- 
pa-

kie. kurie pritaria blaivybės 
fatymo .suminkštinimui.

Petrauskas Sulaikytas
Gavome žinių kad kompozi

torius Mikas Petrauskas atvy
kęs į New Yorką liko laikinai 
sulaikytas ant Ellis Island, ro
dos del techniškų kliūčių kad 
atvažiuodamas nepasirūpino vi
sos kaipo keliaujantis artistas.

Kaip greit pasiįiuosuos tuoj 
pradės savo koncertų maršru
tą. Kolonijose gerb. Petraus
ko jau laukiama.

padarė.
trumpa at- 
štai ■ kame: 
protestai ir 

už ką
tie

“Laisvės”-Petkaus
Byla Pasibaigė

. 1‘Dirva” gavo iŠ Brooklyno 
telegramą kad Kun., Petkaus

(Tąsa)

Kiemsargis atsinešė savo įnagį ir 
salomis slinko prie šunies, kuris dar 
tupėjo prie trepu. Gražiai viliodamas 
nį prie savęs, laikydamas antrą ranką 
pakalyje, laikydamas geležinį Ikujį joje, ar
tinosi prie Sibirioko.

Šuo pakilo, apžiūrinėjo Nikolą atsar
giai, ir be abejo suprasdamas jo blogus 

1 mieriuą šoko šalin, ir liko atokiame sau
giame tolume nuo savo priešo, z

— Jis užuodžia, — tarė Nikolas, — 
jis moka apsisaugok Manęs nei ištolo ne
prisileidžia. Nieko nebus.

— Tu jau toks nevikrus, — tarė poni 
Grivois. — Tai nors išvyk jį per vartus. — 
Ir numetė Nikolui penkis frankūs.

— Tas bus lengviau negu užmušti, 
madame, — tarė kiemsargis. Pajutęs ve
jamas, Sibiriokas lėtai slinko linkui var
tų į gatvę, bet ne lengvai pasiduodamas, 
nes kaip tik Nikolas lindo artyn su kuju, 
jis tik biskį pašoko tolyn, ir taip tik liko 
prašalintas iš kiemo.. Taigi kada paskui 
poni Grivois išėjo važiuoti ir lipo į karie
tą, neapikanltoje pamatė kad Sibiriokas 
guli netoli vartų, kuriuos Nikolas tik ką 
uždarė, negalėdamas toliau nuvyti.

Sibiriokas, tikrai žinodamas kad ras 
kelią atgal į Rue Brise-Miche, pasiryžo, 
su užsispyrimu kaip yra jo veislės šunų 
priprasta, laukti mergaičių toj vietoj kur 
jis tada buvo.

Taip tai tos seserįs liko uždaryto Šv. : 
Marijos vienuolyne, kuris, kadiĮj jau esam 
minėję, buvo greta’ bepročių prieglaudos 
kurioj buvo uždaryta Andriennė de Kar- 
doviliutė. f,

pa
vis 
šu- 
už- gar- 

kad
mu-
per-

hrti 'priėjau, j. 
i dalykas — 
eninė stovyįpl 
y; kuris išlai- 
; didžiųjų eže-1 
Anglais laižė 
ir nuo tada 
i valdžios ant I 
ntų.
paminklas ir 
sakau gal čia J 
tklo sargas, ir - 
jau baladotis j 
sus langus k •' 
kas neatsilie- J 
eną langą ai-d 
zidų, ir puolęs 1 
Aigau. 
asakysiu kaip 
tės Kalną' ..J

i “ARTOJAS’ j 
įsų geriausij ir I 
tina dovano ji!- į 
voje. Jie nu- I 
urną per viliu 1 

Užrasykit ]

i “Vilnies” Pišoriams
■ Komunistėlių “Vilnies” “la- 
bai gramotni” pišoriai-1 turbūt 

J turi 'labai trumpas atmintis, 
i turiu dėliai tie žmogeliai net 

h įsipainioja bebandydami būti 
■į| Mideliais žinovais.

"Vilniai” nepatiko- “Dirvos!’ 
pakymas kad komunistėliai 

J SLA. kuopų organizatoriai pri- 
J Minėja į kuopas “visokius pa- 

įįegėliuš”, kad tik turėtų dau- 
giau savo šalininkų, o kada 

d SLA. centras juos atmeta tada
ii mušu komunistėliai protestuo- 
i k

1 I;""Vilnis” bando užginčyt kad 
j taip nėra, ir prašo prirodyt: 
a “kiek, kokius ir del kokio palie- 
| i'gimo S. L. A. centras yra at

metęs. Jeigu jis į tuos tris 
klausimus neatsakys, Clevelan- 
iiečiai turės rimto pagrindo 
manyti kad su tuo ‘redaktorių’ 
kas nors nebegerai.... ”

Štai, "Vilniai” atsakymas, ir 
KRęvelandiečiai 
grindo manyti 

[“redaktoriais” 
‘tai....
; SLA. 14-toj
įde organizatorium, šalip kitų, 
smarkiai darbuojasi vienas ge
ms “Vilnies” tavorščius, kuris 
tempia į tą kuopą visus savo 
šalininkus kiek tik išgali.
| Bet tris tokius — vieną mo
terį ir du vyru — nesenai SLA. 
Centro daktaras atmetė kaipo 
Betinkamus į SLA. delei jų ne- 
itsakančios sveikatos.
t Čia atsakymas “Vilniai” ant 

■pirmo klausimo: kiek. Tokių
■ be abejo buvo atmesta ir kitose 
■kuopose, bet neturėdami laiko 
■vist} SLA. kuopų reikalus sek-
■ ti (pasitenkiname prietikiu mu-
■ su kuopoje.
■'.Antrą klausimą atsakome 
■šitaip: Tų ypatų vardus neno
rime* laikraštyj iškelti, bet jei 
Į nori “Vilnies” redaktoriai gali 
■juos gauti bile kada pas mus

turės rimto pa- 
kad su “Vilnies” 
kas nors nege-

kuopoj Clevelan-

centras bolše’vikų nepriima, o1 ^kla su bolševikų organu “Lai- 
prįima tautininkus, ( L8)'®” pasibaigė. Telegrame sa-

Jegiu “Vilnis” pripažįsta Su-., koma: ; .
sivienijimo centro daktarui tei-l 
šę atmesti nesveikus aplikan*! 
tūš kam protestuoja prieš cen-j 
tro daktarą ir begėdžiuojasi | 
ant “Dirvos”? s

Centro daktaras atmeta, ir, 
tautininkus ir socialistus apli-1 
kantus, 
na žinia kad jie netinkanji,' oi “Laisvę” tieson už apšmeižimą 
komunistėliai tuoj protestuoja'jo patalpinant straipsnius neva 
ir nori prievarta įbrukti kad ir j jo gaspadinės, su “Laisvės” 
paliegusius, bile turėjus dau-Į komentarais, buk kad kunigas 
giau savo šalininkų. j su ja labai nepadoriai elgėsi.

“Petkus- negauna ^piniginio 
Atlyginimo, bet jo vardas ap
valytas. Straipsniai ‘Lais
vėje buvo melagingi, bet lai
kraštis turėjo teisę juos tal
pinti.”
Kun. N. Petkus yra seno am-

bet tų pusė pasilenki- žiaus kunigas. Jis patraukė

SUGRYŽKI
O, broli, ar atmeni seną bakūžę, 
Kur yyšnios ir gluosniai aplink susigūžę 
Jai lenkiasi, ošia ir pasakas seka, 
Ką paukščiai čiurena, ar saulė kaip teka. 
Gal atmeni kalnus, lankas ir upelį, 
Kur ritasi bangos ir graužia sau kelią; 
Tarp uolų gi verdą ir dūksta verpetai— 
Čia nuplaukė tavo gražiausieji metai!
O paskui ‘sudievu’ namiškiams pasakęs, 
Nors liūdo į tolį žiūrėdamos akįs, 
Išklydai pasaulio ir mokslo pažinti — 
Bakūžė nestengė tavęs nuraminti.
Jei atmeni visa tai gryžk, mylimasis, 
Čia ilgisi tavęs ir tėvas senasis, 
Ir motina brangi, ir jaunos seselės, 
Čia ilgis kiekvienas vargdienis žmogelis. 
Galingas, jei tiesą ir mokslą pažįsti, 
Tat leisk jį tamsybių prislėgtiem išvysti. 
Bakūžei sušuki: šalin visi burtai! — 
Taip žengdama gyvenimą naują sukurtai.

. U.” Ant. Gustaitis.

Daibar sugryšime Į namus Dagoberto 
žmonos, kuri baimėje laukė sugryžtant sa
vo’ vyro1, žinodania jog jis pareikalaus jos 
pasiaiškint kur dinjg'b Maršalo Simdno ‘du- . ne ’ - ’ ’ ' ’ i ■ l; fTl*)iS
ktens.

SKIRSNIS LII.
Kunigo Įtekmė.

VOS tik našlaitėSojšėjo nuo Franciškos, 
’ ta nabagė moteris, klaupdama ant ke

lių, pradėjo karštai melstis. Jos ašaros 
iki tolei laikomos, pasipylė gausiai; nežiū
rint savo tikro persitikrinimo kad ji atli
ko religišką pareigą atiduodama mergai
tes. ji didžiausioj baimėj laukė sugryžtant 
savo vyro. Nors apakinta savo dievobai
mingu tamsumu, ji negalėjo atšalinti nuo 
savęs minčių kad Dagobertas neturės už 
ką ant jos pykti; o diar ji turėjo, tokiose 
nepatogiose aplinkybėse, pasakyti jam kad 
jų sūnūs Agrikola suareštuotas.

Kiekvienas subraškėjimas priemenėje 
vertė Prancišką luakti ineinant vyro; po 
ko vėl ji panaujina poterius, stiprindava 
savo dvasią stoti prieš tardytoją Dagober- 
tą. Pagaliaus, ji nugirdo kaip laiptas po 
laipto kas lipo į viršų, ir jausdama tikrai 
kad tai Dagobertas, ji atsisėdo, nusišluos
tė ašaras, ir pasiimdama storo audimo 
šmotą ant kelių, nudavė siuvanti maišą— 
nors jos senos rankos drebėjo taip kad ji 
vargu galėjo išlaikyti adatą.

Po kelių minutų durįs atsivėrė, ir in- 
ėjo Dagobertas. Kareivio šiurkštus vei
das buvo rimtas ir liūdnas; inėjęs, jis me
tė savo skrybėlę ant stalo, pilnas skaudžių 
minčių, kad išsykio nei nematė jog mer
gaičių nėra. — Nabagė mergina! — tarė 
jis. — Ištikto tai žiauru!

— Ar matei Kupriukę? ar pareikala-

vai ją paleisti? tarė Pranciška skubiai, 
užmiršdama valandėlei savo ašaras.

— Taip, mačiau ją, bet kokioj padė
tyj! Užtenka suspausti žmogui širdį. Aš'“Galiūno” 
pareikalavau kad ją išleistų, ir labai 
šiai, galiu tau pasakyti; bet jie sako 
reikalinga pirmiau komisarui ateiti į 
sų namus kad------ čia Dagobertas
traukė kalbą, nuostaboj permetė akis per 
kambarį ir suriko įtaiga: — Kur yra mer
gaitės?

Pranciška pajuto šaltą šiurpulį perei
nant per kūną. — Mano brangus, — tarė 
ji silpnu balsu, bet negalėjo toliau kalbėt.

— Kur yra Rožė ir Blančė? Atsakyk 
man! Ir Sibiriokas, kurio irgi čia nėra!

— Nebūk toks rūstūs. x '
— Na, greičiau, — tarė Dagobertas, 

staigai, — aš matau 'tu išleidai jas išeiti 
su kaimyne — kodėl nėjai pati sykiu su 
jomis, arba nelaukei manęs, jeigu jos norė
jo pasivaikščiot, kas visai naturališka, nes 
šis kambaris pernuobodus.. Bet man nuo
stabu kad jos butų ėjusios pirm sužinoji
mo kas nutiks su Kupriuke — jos’turi to
kias geras širdis. Bet ko tu tokia išba 
lūs? — pridėjo kareivis, žiūrėdamas į sa
vo moiterį, — kas tau yra, mano nabagu- 
te? Ar tu sergi?

Dagobertas gražiai paėmė. Franciškos 
ranką; bet ji, labai sujaudinta tais jo žo
džiais, ištartais labai švelniai, nulenkė gal
vą, ir bučiuodama vyrui ranką pravirko. 
Kareivis; labiau ir labiau nerimasties ap
imtas,, pajutęs ašaras ant rankos, prabilo: 
— Tu verki, bet neatsakai — pasakyk, tai
gi, man savo susigraužimo, priežastį!! Ar 
gal aš peršiurkščiai prakalbėjau klausda
mas kodėl tu leidai mergaites su kaimyne? 
Atmindamas kad jų mirštanti motina pa
vedė jas į mano globą — tas yra šventa, 
mataiir su jomis aš esu kaip sena viš
ta. prie vištukų, — prasijuokė 'kareivis, no- 

s vedamas pralinksmih't Prancišką.'-
— Taip, tu turi tiesą jas mylėti.

. .— Na, kalbėk, buk rami, tu mane se
nai žinai. Nors mano didelis, šiurkštus 
balsas, bet aš nesu toks blogas iš vidaus. 
Jeigu tu gali užsitikėt savo kaimynei tai 
nėra didelio blogo kad jos išėjo;, bet, atei
tyje, mano gera Pranciška, neimk jokių 
žygių tų mergaičių reikale nepasitarus su 
manim. Jos prašėsi, manau, išeit bis'kelį 
su Sibirioku?

— Ne, mano brangus, aš....
— Ne! Tai kas gi ta kaimynė ku

riai tu pasitikėjai pavesti jas? Kur ji jas 
išsivedė? Kada ji jas grąžins?

— Aš nežinau, — murmtelėjo Pran
ciška nykstančiu balsu.

— Tu nežinai? — suriko Dagobertas. 
perširdęs, bet varžydamas save, ir barimo 
tonu tarė jai: — Tu nežinai? Net negali 
pasakyt kurią valandą, arba, geriau, kam 
reikėjo kam nors jas pavesti? Mergaitės 
gal labai norėjo kur išeiti. Jos žinojo kad 
aš tuoj sugryšiu, taigi kodėl nelaukei ma
nęs, Pranciška? Klausiu tavęs, kodėl jos 
negalėjo palaukti manęs? Atsakyk man 
tą! Šitaip tu darydama net šventą pri
vestom prie keikimo! — Trinktelėdamas 
koja tarė: — Atsakyk man, aš tau sakau!

Franciškos drąsa nyko. Spaudžiami 
ir šiurkštus klausimai, kurie gali pasibai
gti sužinojus teisybę, privertė ją perkęsti 
tūkstančius lėtų bet didelių kankinimų. Ji 
pasiryžo tuojau prieiti prie dalyko ir ap
sisprendė perkęsti visą savo vyro rūstybę, 
kaip silpna ir atsidavus kankinė, ištikima 
savo kunigui duotam prižadui.

New 
Varpo 
klauso 
nijos jaunimas, prisidėjo prie 
išleidimo mano naujo veikalo 

su kuriuo skaityto
jai jau susipažinę, nes pereitą 
žiemą ir pavasarį ėjo per “Dir
vą”.

Ne tik šiaip knygų, bet ir 
teatralių veikalų išleidimas da
bar yra labai sunkus, nes laik
raščių išleistuvės nelabai teno
ri bent ką spausdinti del ap- 
mažėjusio biznio, taigi suma
niau “Galiūną”, (kaip padariau 
su “Algis ir Giedrutė”) išleis
ti prenumeratos keliu. Sunku 
ir tuo keliu knygas leisti, ir tik i 
ačiū L. N. Varpo Drąugijai, ku
ri pati atsišaukė per laikraš
čius jieškodama veikalų, išlei
dimas “Galiūno” 
nes ta draugija 
$50, kuriuos jau 

Ant “Galiūno”

Britaino, Conn., L. N. 
Draugija, kurioje pri- 
apšviestesnis tos kolo-

pasilengvina, . 
prisidėjo su 
prisiuntė. • 
dirbau dau

giau negu ant kitų pirmesnių 
savo veikalų (aptobulinimui), 
ir jis yra veikalas daugiau at
eities ne šių dienų (nors kalba 
apie praeitį), ir draugija netu
rės iš jo finansiškos naudos, 
kaip nei aš pats, bet draugija 
naudos ir nej ieško, nes pasiry- , 
(us visą . savo dalį knygų pa
dovanoti Lietuvos Jaunimo Są
jungai, už ką Varpui garbė.

“Galiūną” galės pastatyti tik • 
didesnės kolonijos Amerikoje, . 
todėl-kurios organizacijos užsi- i < 
ima veikalais gali dar ■' užsisa
kyti sau setus “Galiūno” (13 i 
knygų už> $3), nes veikalas ne
užilgo buk spausdinamas ir ' po i 
to reiks mokėti už knygą 75c 
arba net visai nėgauti, nes vie- 1 
na knygų dalis nueik j Lietuvą, 
o kita išsidalins tarp prenume- 1 
ratorių čionai, kurie iki šiolei 
jau užsirašė. Pavieniai kurie, 
mėgsta pasakiškus romansus 
šiame veikale ras įdomaus pa- 
siskaitymo — “Galiūnas“ nu
neš juos mintimis į žilą Lietu
vių tautos senovę, pradžią kū
rimosi musų gentės, kuriai, pa
davimais sekant, nuo Galiūno 
liko lemta būti garbinga ir gaT 
linga valstybe per daug amžių ’.

K. S. Karpavičius, 
Autorius.

P. S. Pinigus siųskite “Dir
vos” antrašu. Knyga 25c.

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

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matonnj žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra zĮ20 Pus^aP^* Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” ~ 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Jus 
Galit 

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

$1 iki $25.

Valet
jlutcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-



DIRVA

VERTI ĮS1TEMIJIMO FAKTAI

jei to

Pavojaus

kaina tik $2.)

ARBA

įgjyiEH C04^.

"įįGLE.

njmo

Neleiskite
Pleiska-

jei nori tą 
Istoriją”, 

širšės ant

persiuntimo 
lėšoms

Neužmirškit 
pridėti

Skait >k atidžiai kas savaitę šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

šiame skyriuj* mes laikas 
nuo laiko gvildensime rei
kalus įdomius būsiantiems 
motInoEu ir motinoms Jbb- 
ag kūdikių,;

Kūdikiu aprūpinimas ir p* 
Dėjimas yra dalykas gyros 
iwbos islnynai ir tautai 
ir mes jauėiame, kad tai 
yra dalykis. kurį mao ta
rimo Hffolariftab Hfe 
tarpiais atrišai tr. Mml 

®pcrgrild«itf.f

du sueis daugiau pinigų ir tie 
“Istorijos” medžiotojai negalės 
su dolariu Draugiją nuskriaus-

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. 'Clair, arti Ę. 9th St

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg..
. Cleveland, Ohio.. Į
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Pinigus su.užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuoki! .

čiomis. Visą sistemą 
jei nebus ganėtino 
bet tas kasimd: 
išlėto lead motinos

Niekas nėra pergera jūsų kūdikiui. 
Duokite jam geriausį — Borden’s 
Eagle Pieną. Jis absoliutiškai sau
gus ir grynas.

Apsaugok savo 
i jo kasdieninius 
Eagle Pieno, 
pimentai 
rode kad Eagle Pienas ypatingai 
veikia gydant1nedapenėtus. <

KŪDlKly 
uEROVes skVRIUS

Diduma 
neturi nei 
yra aukos 
jus manot 
su vaikų i 
ti ir nedasvertu jei tėvai tą žinotų? 
Nedapenėjimas visada veikia pašiau- 

į galima pakasi 
sotumo maiste, 

•riausimas eina taip 
ne tuoj jį paste-

DIRVOS" KNYGYNAS 3333 Superior Avenue
Cleveland, Ohio

STRAIPSNIS 147

Išlindo Yla iš Maišo

tas, kad muilo nei Įdek ant odos ne
liktų. Motinos rankos turi būti 
švarios, o drapanose nereikią špil
kų, kad neįdrėskus kūdikio. ’

Maudant, kūdikio galvą reikią nu
plauti pirmiausią, 
lo neineitų į akis, 
vas aprištas ant

{muilink galvą
pilnai ir greitai, 
džiai ir lengvai

T. AD.' RICHTER & CO 
| Berry .& South 5 th S U, 
/ Brooklyn, N. Y,

vaikų tėvų 
idėjos kad jie 

pavojingos padėties. Ar 
kad vienas trečdalis mu- 
lokyklose butų nedapene-

UŽSIMOKĖJO Už 1925 M.
144 kp. Amsterdam, N. Y. —

S. Ambrazas, J. Gaška, P. J. 
Lalas, S. Jakas, A. Lukšis, P. 
Klaukis, A. Mockus, S. Tiesis,

IJ. T- Raila, R. Juozapaitis, I. 
Kiaunė, A. Didžiulis, J. Tiesis, 
A. Kupčiūnas, J. Ramonas, Pr. 
Miškinis, Br. Gustas, D. Jur
kūnas, J. Žilinskas, J. Bablins- 
kas, J. Karuža, F.' Karpaitis, J. 
Urbelis, P. Kutinskaitė, A. Pe- 
trila, I. Vinskas, V. Redingas,
T. Švoba, J. Latvis, J. Silicius, 
J. Gaškai J. Krištanaitis, Alf. 
Mikolaitis, Ona Pakenas (šie 
trįs užsimokėjo ir už 1924 m.).

8.1 kp. So. Boston, Mass. — 
A. Naujokaitis, J. 'Lekys, V. P. 
Jankauskas.

NAUJI NARIAI
Soughton, Mass., prirašė J. 

ET. Jatul: Juozas Walent.
Amsterdam, N. Y.; Juozas 

Grincas, VI. Petrila.

Jei pasiusite šį apgarsinimu į The 
Borden Company, Borden Building, New; 
York, jie pasakys jūsų kalboje/ kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu,

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje
KURIE LIETUVOJE norėtu šia knvga užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yrą 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 sūšpėsii jei skubėsit.

P. S. Skaitykit šį skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija dar negatava ir kurie užsira- 
šot nereikalaukit ją tub j atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00.

vaiką pridėdama 
valgius Borden's 

Nesenai vesti ekspe^ 
tarpe mokyklos vaikų pa

ke d Eaglt

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

kiek reikia šalto, 
tokio šiltumo kai 
100 laipsnių F. 
termometrą. Jie 
tini reguliariškumui. O jei negali
ma tai motina turi patikrinti vande
ni su alkūne. Jei vanduo patogiai 
šiltas kunui tai gana. Niekad neliek 
karšto vandens į vonią kūdikiui ten 
esant, nes gali jį nuplikyti.

Pirm nurodymo, pridabok kad vis
kas butų pridengta. Abrusai, mui
las. ir milteliai turi būti po ranka. 
Muilas turi būti gryninusias, baitas 
ir be kvepalų. Labai mažai jo var
toti, ir svarbupridaboti kad kūdi
kis butų po maudynei gerai nuplau- j

Musų komunistėliai to fakto 
nepatėmijo, ir prašoko tas ei
lutes “buožių” spaudoje kur 
buvo rašoma Įvairus paaiškini
mai, bijodami kad “neprisiger- 
tų” “buožiškos dvasios”, skaitė 
tik kur minėta “Istorija” ir to
liau “dolaris metinės”-, ir buvo 
ganą. Užtai jie “apsigavę” da
bar aimanuoja ir keikiasi.

kad “už dolarj” 
knygas”. Dabar 
turi būti TMD. 

nariais keletą metų 
veikalą, “Pasaulio 
gauti, ir suužė kai 
Centro Valdybos.

Jiems buvo primesta, kad jie 
nelaiko kitų šiuo visu protar
piu duotų nariams knygų už 
knygas; tik nori ‘“Istorijos” ir 
viskas. Tą jie savo organe pa
tvirtina (“Vilnyje”), duodanti; 
išvedžiojimus kad kitos duoda
mos knygos yra ne/ knygos; tik 
šiukšlės ar tam panašiai.

Abiejuose praeituose T.M.D. 
seimuose buvo pakelta klausi
mai kaip bus su tais kurie tik 
atbėgs Draugijon ir už dolarj 
pasiėmę tris knygas nueis-sau, 
kaip buyo su Kudirkos Raštais. 
Centro Valdyba išdėstė planą 
kad “Istorija” bus leidžiama 
kas metai po vieną knygą, nes 
sykiu visų trijų Draugija nei 
neįstengtų išleisti- Tokiu bu-

Dabok kad muį- 
Švarus šluostu - 

akių nedaleis to/, 
gerai ir numazgok 
Po to reikia ati- 

_ nutrinti visą kurią 
su minkštu skaruliu. Paskui pilnai 
nuplauk ir visą odą. Nušluostyk su 
šiltu abrusu, netrinant bet pridėlio- 
jant. Jei kūdikis atidžiai nušluos* 
tomas tai miltelių labai mažai rei- 
kia. Grynas talkūm reikia įdulkint 
į odos raukšles, po pažastim ir tar- 
pukiškyj.

Muštardo maudynės naudingos 
nuo nerviškumo ir niemiegojimo. 
Rengiant, reikia pridėti pilną šauk
štą muštarjjįps į šešetą galionų šilto 
vandens. Kūdikį tam vandenyj rei
kia laikyti tris niinutas. Išėmus ge
rai nušluostyt ir tuoj paguldyt. Šis 
būdas paprastai tuoj iššaukia atgai
vinantį miegą. Nepatartina muš
tardo ’ maudynė šiltame 
neįsako gydytojas.

Tėmyk Nedapenejimo 
Ženklus 

nedapenėtų

Nesenai bolševikėliams užsi- 
puolus ant TMD. Centro Val
dybos kam ji nedavė jiems už 
dolarj trijų knygų “Pasaulio 
Istorijos”, ir mums išrodžius 
kuo tas viskas atsiduoda, bol- 
ševikėliai ir toliau atsiliepė sa
vo organuose patikrindami kas 
j iem s užmetama.

Jie puolėsi prie TMD. kada 
išgirdo jog leidžiama “Pasau
lio Istorija”, ir neskaitydami 
nei organo nei seimų protoko
lų įsisvajojo 
gaus “tris 
pasijuto kad

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS
baigęs Teisiu Mokyklų Cumbčr- 

; land Universitete, darbuojas su
Teisių Ofisu advokato

C. D. AINGER
307 WILLIAMSON BLDG.
kur su visais teisių reikalais 

| Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
I Rusai draugai kreipdamiesi tu- 
| rėš teisingų patarnavimą.

Taisyklingas Maudymas ir Rėdymas 
Svarbu.

Kūdikiui reikia sykį į dienų mau
dyti jei gydytojas nejsako kitaip. 
Rytmetis geriausias (laikas (pirma, 
penėjimo), nors galima ir vakare, 
jei patogu. Kūdikio nereikia mau
dyti bent valandų po penėjimo, nei
gi tuoj prieš išvežimų oran'. S

Pirm bambos užgijimo reikia tiki 
skaruliu nubraukti. Pašiūri maudyti 
vonioje. Tų vartojant reikia įšildy
ti karštu vandeniu, o .paskui dapilti 

Vanduo turi būti 
kūnas, apie 9.8 iki 
Patartina vartoti 
nebran'gųs ir bu-

'Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patčmyti. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Ncda- 
leiskite, kad tie jkynjs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų ■ .vaistininkas po.' 65c : bonką\ arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos. '

DEL APRŪPINIMO g 
MOTINŲ IR JŲ | 

KŪDIKIŲ SVElKATOS.Jj

“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, gales gauti tik apribotą 
skaičių — paskui prenumerata bus uždaryta.
KAINA “Žmonijos Istorijai” galutinai nustatyta taip: Popieros 
viršeliais bus $4; audeklo tvirtais viršeliais $5.'

niniais žodžiais, ir apsako apie žymiausius žmonijos ant žemės 
gyvenimo prietikius, pradedant su visiems žingeidžių’ ir svarbiu 
klausimu — žmogaus atsiradimu ant žemės ir jo tobulėjimu,x 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 antroje šio lapo pusėj'e suminėtus žmo
nes, šalis, vietas, dalykus, kurių nežinantis yra lyg uždarytas tam
siame kambaryje, kuriam užkirsta šviesa žmonijos praeities gyve- 

darbų matymui ir pažinimui.
Kas jums lieka įdaryti — ar perskaičius šį pagarsinimą padėti į šalį 
ir laukti kolei užsidarys prenumeratas o paskui užsinorėti “Žmo
nijos Istorijos” ir mokėti $5.00 ar užsisakyti DABAR ir palaukti 
kolei knyga 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 leidėjų ir, sutaupot sau $3.00. Visų prenumeratorių vardai bus 
atspausdinti knygoje.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
flS ™ ” Hll/TTlTl Eikite pei tikrų Specialistų, o oe 

u 4 j ZĮ\ 7A prie kokių neišlavintų daktarų., Tik-
Am—I v v Tns iiištaš arba profesoriui na- 

aikląuainėa kokia liga sergi ir kur 
skauda.1 Jisai pats tų jums pasakys, 

išegsaminavimo. Daugybė dakta- 
nj užtai negalėjo jus pagydyt lead Jie 

jiy ji J -jį neturėjo užtektinai apsipažimmo ir pi-
MŽmir ‘ -yrimo bei neišrado jusi; tikros ligos.

B Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-
ffisp IrFFs Spindulių Roentgcno ir pilnas Baktr-
Hn H i OT Iii ILnl r’°loE>škas egzaminavimas kraujo au- 

yrf y Į hĮ ] Mji/ dengs man tikrų jusij ligos priežsstj 
jĮįĮ “t-į ^^jtr įc . ’r Įeiffu aš paimsiu jus gydyt, jums 
ĮĮĮĮj^ iw tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir

UfH tvirtybė. Jeigu turite nusiipiiėjuąius 
nervus ir >kenčiate nuo užnūodijimo 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaiainkit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas manę, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų ligą yra jau neišgydoma, ir ta padarysiu sųži^nr 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid A v. Kampas E. ,105th Si. Člevelaad8 

ANTROS GRINDYS, KAMBAR1S 4. ,
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 iki I vakaM 

Nadčldieniaia nuų 10 iki L.
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SYSTEMAS
(Tąsa iš pereito num.)

5) Lai Valstybė daboja procesą ir įsi
kiša visur, kur tiktai mato reikalingu tai 
daryti.

Vietoj to, kad žiurėjus į Tarptautinę 
Prekybą, kaipo į dalyką, panašų gamtos 
jėgai, kuri visados seka tam tikrus gam
tos Įstatymus, neatsižvelgiant Į žmogaus 
statomas kliūtis, šešiolikto ir septyniolik
to amžiaus žmonės bandė tvarkyti savo 
'prekybą su pagalba oficialių įsakymų, ka
raliaus įstatymų ir valdžios teikiamos fi
nansinės pagalbos.

šešioliktame amžiuje Karolis V pri
ėmė šį Vaizbos Systemą (kurs buvo visai 
naujas dalykas) ir lįyedė jį daugelyje savo 
kraštų. Anglijos karalienė pamėgdžiojo 
jį. Burbonai, ypatingai gi karalius Liud
vikas XIV, fanatiškai laikėsi šito mokslo, 
ir jo didysis finansų ministeris Kalbertas 

' (Colbert) liko dideliu Vaizbingumo (Mer
kantilizmo) pranašu, ir visa Europa žiū
roj0 i ji> kaipo Į vadą.

Visa Kromvelio užsienių ’politika bu
vo praktiškas Vaizbos Systemo taikymas. 
Ji buvo nukreipta prieš turtingą konku
rentę Olandijos Respubliką. Danijos ju- 

; rininkai, vežiodavę juromis Europos pre- 
■ kes, buvo iki tam tikro laipsnio laisvos 

prekybos šalininkais ir todėl reikėję juos 
putinai sunaikinti.

Lengva suprasti, kaip šis sistemas tu
rėjo paliesti kolonijas. Kolonija prie Vai
zbos Systemo virto aukso, sidabro ir ska
nėstų sandėliais, kurie buvo tuštinami me- 
tropolijos naudai., Azijos, Amerikos -ir 
Afrikos kasyklos šitų metalų ir tų kraštų 

'žalioji medžiaga virto monopoliu tų vals
tybių, kurioms buvo pasisekę tuos konti
nentus užvaldyti. Jokiam svetimšaliui rie- 

. buvo leidžiama prisiartinti prie tų vietų ir 
vietos ten gimusiems gyventojams buvo 

; draudžiama pirkliauti su tais pirkliais, ku- 
•. rių laivai plaukdavo po svetima vėliava.

Be abejonės Vaizbos Systemas rėmė ir 
; auklėjo jaunas pramones kaikuriuose kra- 

■' šiuose, kur įjiijn to nebuvo jokios pramo- 
.. nes. Jis tiesė kelius, kasė kanalus ir ruo- 
' še geresnes susisiekimo Įmones. Jis rei

kalavo ir darbininkų sąmoningumo ir dar- 
bštumo, pirkliams teikė geresnę visuome- 
nėję vietą ir. vienkart su tuo, silpnino, že
mės savininkų aristokratų galybę.

I'š kitos gi puses jis buvo didelio var- 
- go priežastimi. Jis begėdiškai išnaudoda- 
ų vo kolonijų čiabuvius. Savojo krašto.gy- 
I ventojai susilaukdavo dar 'blogesnio liki- 
1 irto. Prie to Systemo beveik kiekvienas 

■; kraštas virto apginkluotu abazu, pasaulis 
Į: išsidalino į mažiukės teritorijas, kurių 
1 kiekviena tik ir tesirūpino savo nauda, vi
ii sados rupinidamasi sunaikinti savo kai- 

. myną ir pagrobti jo turtus. Taip tuokart 
S* buvo svarbu turėti turtus kad “turtingas” 
| žmogus būdavo skaitomas visados doru 
■žmogum. Ekonominiai systemai ateina ir 

dingsta, kaip ir moterų drabužių mados.-

SPALIŲ MĖNUO
Spalių menuo vėl atėjo,
Medžių lapai geist pradėjo, 
Gėlės vysta, žiedai krinta, 
Ir paukšteliai pietuos Skrenda.

Voverės lizdus šapojas, 
Po lazdynus riešutaująs 
Kad šaltai žiemai užklupus 
Turėt’ maisto prisiruošus.

Vai baigias vasaros grožė,
Vyst’ jau paskutinė rožė,
Lenk' liūdnai galvelę savo, 
Mat jos saulė nemylavo.

Vėjas pučia tokis šiurpus,
Ir padangė apsiniaukus,
Taip nejauku žiemos laukiant, 
Gamtos grožę mirštant matant.

Petronėlė M.

AMERIKOS REVOLIUCIJA 
Aštuoniolikto Amžiaus Pabaigoje Europa 

Išgirdo Keistas Žinias apie Kažkokius
Įvykius Žiemių Amerikos Konti

nento Dykumose.
pATOGUMO delei prisieina mums gryž- 

ti keletą amžių atgal ir pakartoti anks
tybąją istoriją-apie kovą už kolonijų val
dymą.

Kaip tik kelios valstybės Europoje su
sitvarkė naujais nacionalinių arba dinas
tinių interesų pamatais, vadinasi laike 
Tridešim'tmetinio Karo ir tuojau po- to ka
ro, tai jų valdovai, savo pirklių kapitalų ir 
jų prekybos laivų bendrovių remiami, tę
sė toliau kovas už teritorijas Azijoje, Af
rikoje ii Amerikoje.

Spanai ir Portugalai tyrinėjo Indijos 
Juras ir Ramųjį -Vandenyną per šimtą su 
viršum metų, iki pasirodė scenoje Olandi
ja ir Anglija. Šitai buvo patogu ypač An
glijai. Pirmutinis, matai, sunkus darbas 
jau buvo atliktas. Dar daugiau, pirmuti
niai jūreiviai labai dažnai ir. greitai įši- 
pykdavo Azijos, Amerikos ir Afrikos gy
ventojams, tad Į Anglus ir Danus jie žiū
rėdavo kaipo į išganytojus. Negalima bu
tų sakyti, kad bent kuri tų tautų butų pa
sižymėjus kokiomis' ypatingomis aukšto
mis dorybėmis. Bet visųJ.pirmiausia jie 
buvo pirkliai. Jie niekados neleisdavo 'ti
kybos klausimams kliudyti jų praktiško ii; 
sveiko proto tikslams. Pirmuose santy
kiuose su silphėšneniis tautomis visos Eu
ropos tautos elgdavosi labai žiauriai. An
glai su Danais geriau žinojo, kur žiauru
mas privalo užsibaigti., Jei tiktai jie gau
davo sau sidabro ir skanėstų, tai ir leisda
vo vietos žmonėms gyventi taip, kaip jiems 
patiko.

Taigi ir nebuvo sunku jiems įsikurti 
turtingiausiose pasaulio dalyse. Bet kai 
tik pasisekė įsikurti, tuojau ir prasidėjo jų 
pačių tarpe nesusipratimai ir kovos už 
naujas žeųies. Keista yra tai, kad koloni
jų karai niekados neužsibaigdavo pačiose, 
kolonijose/'". Juos išrišdavo už kelių tūks
tančių mylių susivaidijusių šalių laivynai. 
Vienas įdomiausių senovės ir šios gadynės 
karo principų (viena iš labiausia tvirtų 
istorijos teisių) yra tai, kad “tauta, turin
ti pirmybę jurose, taip jau valdo ir žemę”. 
Iki šiol ta teisė dar nepasikeitė, bet naujo
sios gadynės orlaiviai gali ją ilgainiui pa
keisti. Aštuonioliktame amžuje nebuvo 
orlaivių, todėl Britų laivynas ir užvaldė 
plačias kolonijas Amerikoje, Indijoje ir 
Afrikoje.

Neįdomus mums čia septyniolikto am
žiaus karai jurose tarp Anglijos ir Olan
dijos. Jie užsibaigė taip, kaip paprastai 
užsibaigia visų nelygių jėgų susirėmimai. 
Bet 'karai, buvę tirp Anglijos ir Prancūzi
jos turi didesnės mums reikšmės; nors 
tvirtesnis ir didesnis Anglijos laivynas 
įveikė Prancūzijos laivyną, visgi gana 
daug prirengiamų mušiu buvo atlikta 
Amerikoje, ant -sausžemio. šitame dide
liame krašte ir Prancūzija ir Anglija no
rėjo visoj kas tik buvo atrasta ir net to, 
ko jokio dar balto žmogaus akys nebuvo 
ikišiol mačiusios. 1497 m. Kabotas (Ca
bot) išlipo Ąmerikos žiemiuose; už dvide
šimts septynių metų po to Džiovani Vera- 
ęanas (Giovanni Verrazano) aplankė tuos 
pačius pakraščius. Kaboto laivai atplaukė 
su Anglijos vėliava.- Veracanas gi atplau
kė su Prancūzijos vėliava. Taigi dabai“ ir 
Prancūzai ir Anglai savinosi visą Ameri
kos kontinentą.

(Bus daugiau)

p'io pažiūrėt 
landė Spaliu

— Orait,

— Ei, sustok; kur bėgi?
— Bėgu

KAS bus 
31 d.!

gohet 1

MINTIS MIRGA

Mintis mirga, 
Sena merga 
Nors netikus 
Ganyt ožkas, 
Kad išvengus, 
Aplink skraidžiau, 
žvilgsniais svaidžiau, 
Tinklą nėriau, 
Pinkles tvėriau 
Kol sustvėriau.
Dabar n’ištruks,
Mano jau bus.
Giliai leisiu 
Savo nagus 
Kol nulaužiu 
Jojo ragus, 
Tuomet barsiu 
Ir kankinsiu 
Kol mylėti 
Ir tylėti 
Išmokinsiu. 
Paskui glausiu, 
Jam dainuosiu 
Kol miegelyj 
Užliuliuosiu, i 
Kas ryteli 
Pabučiuosiu. ... 
Kuomet vyrą 
Jau turėsiu, 
Bėdos nėra, 
Ką norėsiu 
Tą darysiu.

Petronėlė M.'

Nuo Juoką Red.: šios gerb. 
Petronėlės M. eilės yra tai; 
kaip matyt, gražiai išsvajota 
senmergės “meilės daina”. Ale 
senmergės meilės, daina yra ki
tokia negu jaunos mergelės ar
ba jaunikaičio: kuomet jaunos 
Sielos dainuoja apie gamtos 
gražybes ir jose įpina savo sva
jojamą esybę, .senmergės dai
nuoja taip kaip čia gerb. Petro1- 
nėlė M. pavyzdį paduoda,

(Kad nepultų gerb. skaityto
jų nuožvalga kad tai yra šir
dinga pačios Petronėlės M. dai
na už save, šiuomi pasakome 
kad ji jau yra priglausta prie 
vyro šono toj vietoj kur buvo 
jo šonkaulis, taigi surasta. Ji 
tik atvaizdina senmergės pa
žiūrą į meilę visiems tiems ku
rie to dar nežino.)

Prašytume kad kas nors pa
rašytų apie senbernius — kaip 
jie mano- ir žada daryt. Rašy
kit iš savo praktikos, arba kaip 
kitaip.

PRIE TELEFONO 
(Feljetonas)

—Dir-dir-dir, — pasukau te
lefono rankutę.

— Centralinė! Ko po paibe- 
lių reikalauji? — (atsiliepė mo
teriškas balselis..

— Panele, duok stotį!
— Užimta! palauk, neišdvč- 

si, — vėl teis pats balselis.
Atsisėdau prie atviro' telefo

no, ir triubelę prisidėjęs prie 
ausies ar nepasitaikys užgirsti 
koncertą.

— Ha-ha-ha! — laibai nusi
kvatojo. — Sveikas gyvas, Sta
seli! Ką gera sapnavote?

— ‘Oi, labai gerai! rodos kad 
su jumis vėl buvau tuose krū
muose, gal pameni, panele?

— Pamenu) dar iki šio laiko 
saldu ant širdies. Aš tąve, 
Staseli, bučiuoju!

— Ir aš tave!
— Ei! kad jumi perkūnai, 

nemaišykite su savo flirtavi
mu, leiskite svarbesnius reika
lus kalbėt!

Ir kalba kiti:
— Nii, ponas viršininkas,

ką atimti. Bet aš jam kad 
drožiau per cilindrą kad to net 
ant keturius šmotus truka. O 
kaip jus gyvuojate, ponas sek
retoriau ?

— Puikiai! tik fiiekam nesa
kyk, ba bus po puikumui. Aš 
su valsčiaus raštininku buvo
me pas Gužienę ant nakvynės, 
nes jos vyras išvažiavo į Kau
ną, Tai gana puiki moterėlė, 
pamėginkite ir jus.

— Aho, (Kupiškis! Alio Ku
piškis ! čertiški spit. Allo Ku
piškis ! štobi tebia haliera!

Kupiškis: — Štb ugodno?
— Prinimaite telefonogra

ma. Pojezd No. 2 otpravlia- 
jetsia.

— Panele, panele! sujungk 
mane su Kuiną žydų banku.

— Ha-ha, su kuiną banka su
jungti; daug pelnysi, po uode
ga daug aukso yra.

— Ui; panele, negražu! Da- 
vai Kovna.

— Davai Kovną.
— Dir-dir-dir, -— pasaukau 

rankutę.
— Centralinė.
— Duok, panele, stotį!
— Imk, biesuk!
— Stotis. Ko reikia?’
— Bukite geri, pasakykite 

kada traukinis ateis.
— Kai ateis tai pamatysi.
— Marusia, Marusia, ty mi

nia? Prizavu atbildu, ženius 
na tibia.

Ir pakabinau rankutę nieko 
nelaimėjęs, tik koncertą girdė
jęs. Petras Kriukelis.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuve 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.

RODYKLĖ 
Virinio Receptas

Vienas iš skaniausių būdų valgy
mui kom liekų yra sumaišant juos 
su pjaustytu bananu arba pyčėmis, 
arba uogomis. Dadėk pieno, arba 
grietinės, ir gana cukraus kad butų 
saldu. Jeigu kom flekus valgai vie
nus tai nereikia cukraus, nes jie 
esti sutaisomi gatavai laike gami
nimo. Daug yra būdų prirengimui 
korn flekų .virimui ir kepimui. Iš
bandyk sekantį receptų ir patirsi 
koks skanus valgis galima padaryti 
iš javų kaip korn flekai.

Corn Flake Charlotte
2^2 \puoduko korn flekų
2 puodukai saldinto obuolių soso 
Riekė puses lemono *
Skystimas orandžio ar lemono 
Sviestuotoj kepimo blekinėj išdek 

eilę smulkiai sutrintų korn flekų. 
Užpilk gerokai obuolių/sosu ir sudėk 
vaisių skystimų ir riekę lemono. Už- 
dengk korn flekais apšlakstytais 
sviestu. Kepk per 15 minutų karš
tame (400 F.) pečiuje. Duok su 
plakta Smetona.

Virtuvės Patarimai
Kuomet darai paprastų pudingų, 

geriausia ištepti indų taukais.
Jeigu kava ar arbata buna neuž

dengta tūlų laikų, ji nustoja savo 
stiprumo ir skonio.

Kuomet darai sošą, naudok dalį 
Smetonos vietoje pieno. Tokis so- 
saa bus daug skanesnis.

Kuomet maišai tešlų pyragui ar
ba kukuliams, naudok molinį indų 
ir medini šaukštą.

Kuomet nori išbandyt * daromus 
saldainius arba cukrinį« tepalų ant 
pyragų, geriausia padėt skarvada 
ant vieno krašto pečiaus.

Kad arbata neturėtų keisto skonio 
ir kad kava butų skanesnė, dadėk 
biskelį druskos į jas.

Namų Pasigelbėjimai
Iš odos galima išimti taukų plėt- 

mus naudojant terputiną arba benzi
nų. Paskui .ištepk plėtmų geru odos 
vaksu.

Prašalinimui lajaus nuo šilko, nu- 
gramdyk jį ir užtrink benzino arba 
alkoholio.

No. 73
Prašalinimui kraujo plėtmų nuo 

baltų audinių, jeigu Siuvant įsiduri, 
tuojau užtepk plėtmą peroksidu su 
švariu skaruliu.

Pirm tiesimo grindų patiesalų po 
apačia patiesk laikraščio lapus. Tas 
neleidžia vabalams veistis patiesa
luose, nes jie nemėgsta laikraščio 
juodylo. Nuo to taipgi patiesalai 
ilgiau neges.

Grožės Patarimai
Išvaizda gerai išauklėto žmogaus 

paeina ne tik nuo užsilaikymo visai 
švariai, bet taipgi nuo magų prie
dų kurie iškelia žmogaus patrauki
mą. Susitvarkyk savo plaukus taip 
kad butų matyti visi geriausi punk
tai tavo veido ir tada nebus taip 
patėmijami bile negerumai. Nau
dojimas atsakančio veidui paderio 
irgi turi svarbų. Pasirink pauderį 
kuris susilieja su jūsų išvaizda, pri
duodamas gražumų. Dėk pauderį 
su plokščia paduškaite ir išmazgok 
jų tankiai kad butų švari ir sanita
riška. Paskui dasidėk perfiunio ant 
savęs. Geras aspirengimas nėra ap- 
baigtas kolei neapsiperfuniuosi. Šva
rumas ir tinkama išvaizda taip svar
bu gyvenime kaip kasdieninis valgis.

Ypatiška Sveikata
Galit prirengti vaiko mokyklos 

pietus ir sudėti į gražias dėžutes 
kokių galima šiandien pirkti, kurio
se sudėjimo problema pasidaro len
gva. Thermos bonkos užlaiko šiltų 
ar šaltų skystimų žiūrint kokio rei
kalinga. Lemonadų, vaisių skysti-i 
mų arba pieną šiltam ore. Pamai
šyk užkandžius dedant kitokias duo
nas—kvietinę, sėlenų arba garu kep
ta rudų, taipgi įdedant kitokių mė
sų. Pridėk mažų sėlenų bandukių 
—-vaikams tinka kuriose esti datu
lių. Taipgi laiks nuo laiko pridėji
mas gatavų valgymui grūdinių mai
stų patiks. Kiaušinius galima pri
ruošti* keletu būdų—kietai virtus, 
kimštus arba pjaustytus ant duonos. 
Prieskoniui, vaisių žalių arba yirtų. 
Pudingai kaip komų, ryžių, kiauši
nienės, arba gėla tino; arba pyragai
čių su vaisiais.

Daugis vaikų mėg
sta valyt savo dan
tis su C o 1 g a t ė’s 
R i b bon Dental 
Cream, nes Colga-. 
te’s nuvalo ir pa
gražina dantis ir 
palieka, burnoje 
malonų Skonį.
Nupirk jiems triu
belę šiandien ir pa
sakyk kol jie pri
valėtų jį naudoti. 
Jie ištikro pamėgs 
Colgate’s.

GERI DANTYS

palikta 
po už- 
Prąšyk 

savo groserninko duoti Borden’s.

MES REKOMENDUOJAMA SEKANČIUS PRODUKTUS::
Borden’s Evaporated Pienas yra į blausias šviežias pienas su 

arčiausias maisto' vertybėj prie gry- jame Smetona ir suruošianlas 
no'karvės pieno negu koks kitas pro- vaizda veterinarų ekspertų, 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-1 savo groserninko duoti Bot ’

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai, ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotų 
laiškų ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojime. Šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausių vietų kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje.
“Gerbiamieji:—

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vienų naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos genis vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartų tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie -padare 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Parcikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bonką Bambino iš savo vaistininko šiandien.

F. AD. RICHTER & CO.
Betty & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.

Plauk po Amerikos Vėliava**
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik S201.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

TVS pasidžiaugsite maloniausia ke* 
u lione ant pasauly geriausiu laivu, 
pigia kaina, jei plauksite bile laivu 
United States Lines, kurtus vaido 
Suvienytų Valstijų Valdžia.

Ant puikių laivu Leviathan. George 
V. asliiugton. America, Pres. Harding, 
l'rcs. Roosevelt ir Republic pasažirai 
giii būti tikri kad gaus erdvius tre
čios klesos kambarius, puikiausi mai
stą, daug vietos pasivaikščiojimui ir 
greitą susisiekimą su keliones galu. 
Gaukite šiandie pilnų informacijų 
nuo savo vietinio agento arba nuo

45 Broadway, New York City

Hotel Clevetanu Bldg. Cleveland, Ohio

bair.il
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HI The Younger Set

OFFICE 
CAT

By Junius

The petter’s slogan is “Love 
and Let Love”.

---------------0-------------- -

Some guys are so dumb 
leave the theater after 
second act just because
program says “Act III same as 
Act II”.

they 
the 
the

He Owes It All To Darwin
The publicity agent was in

terviewing the politician.
“And what shall I saj^ re

garding your birth, Senator?" 
he asked, “you know it should 
be mentioned.”

“Oh, yes, about my birth”, 
replied the Senator, “tell them 
that I consider my birth as one 
bf the most important events 
of my life.”

0-

• -------- o------ —
Women like to wear .their 

age like their gowns as low as 
possible.

•O’

Helen Grigas says keeping 
up appearances and keeping 
down expenses can’t be done, 
by the same keeper.

-------- o--------
LIGHT VERSE

Two can either live on love If one is fat and slow and
or soak their old love letters 
in water and sell it for syrup.

-------- o--------
Little Jack Horner
Sat in the corner

Of the street car, 
when there was a jam.

He rose to his feet,
Gave a lady his seat-—

(I’m a liar? I know it.
I am.)

-------- o--------
V. P. Banionis says the orig

inal income £ax, as you may 
know, was buying her candy 
for getting home so late.

-------- o--------
Nature Lover (gazing at a 

gigantic tree): “Oh, wonder
ful, mammoth oak, if you could 
speak what would 
me ?”

Gardner (nearby): 
muni, ’e would
‘If you please, I’m not an 

oak, I’m a spruce’.”
------ —o——

After all, opines V. K. Yur- 
1 gilas, there Wasn’t much in 

Adam to praise except his ori
ginality.

thick, 
And slim 

Just eat a 
lt makes

like to be; 
candle-stick;

would 
single 
one light, you see! 
—o—.------

Most failures, are simply 
people who start before they 

Lafe ready, snaps J. V. (Mitchell.
--------o—

Unfce and Inice'are twins? , 
They look sb much apart 

you can’t tell them apiece.
Unice has teetheris, Inice 

hasn’t.<
If you put your fingers, in' 

Inice’s mouth arid 'she Bites 
it’s Unicė.

SKE/TCHES FROM LIFE
She was a girl 
Who did not know 
The ways of Life, 
And thought jin ten 
Of innocence 
For she did not 
Quite understand 
The 
The 
Was 
But 
A compliment 
To thosą who are 
Experienced. 
But just the same 
As time went on 
It slowly put 
That evil seed 
Into her heart 
And she began 
To understand 
The covered words 
Of putrid thought 
That are expressed 
Quite openly 
And seem all right 
Upon th'eir face 
Yet still convey 
To one,who thinks 
Immodestly 
A meaning that 
Is differfent 
And 
One 
Had 
The 
But 
Immaculate.

Walter R. Baublis.

ms

meaning which 
shallow mind 
quick to grasp 
which is not

often makes 
wish that he 
never known 
other side 
had remained

me,

you tell

“S’cuse 
probably

---------o—-------
“.... whose white leghorn 

pullet 'laid 215 eggs in two con
secutive weeks.”—The Vancou
ver (British Columbia) Even
ing Sun.

Up in the great open spaces 
where hens are hens.

-------- o--------
My dog’s so fast that when 

he runs around a haystack he I 
has to jump over himself every 
third lap.

---------------O---------------

“Are you the man who cut 
my hair last time?”

“I could not be, sir, I’ve only 
been here a year.”

Savitarpiniai Trustai
Dale Brow’n, 

Manager, The Cleveland Better I 
Business Commission, Inc.

Pe įstatymiški trustai gali būti pa- Į 
naudoti teisingai, bet sulyginamai Į 
mažai jų yra Ohio valstijoj, delei to I 
kad jų tvėrėjai suteršė juos ir nau-1 
d o josi jais padengti savo suktybes 
ir apgavystes.

Lengva yra nusmeigti šitokios 
rūšies organizaciją, nes investorius 
kuomet persiskiria su savo pinigais, 
paprastai netenka teisių prie kon- [ 
troliavimo to biznio, ir netenka tei- [ 
sės gauti bent kokių informacijų a-! 
pie jo progresą. Biznio reikalai yra 
rankose pačių save pasiskyrusių bu- i 
relio globėjų kurie amžinai .ir laiko- 
kosi. Juos įstatymai neverčia atsi- Į 
skaityti su tais kurie invęstino į jų i 
trustą.

Tas yra visai skirtinga nuo kor- 
poruotos formos biznio vedimui. 
Kožnas paprastas šėrininkas turi 

į balsą. Jis pagelbsti išrinkti naują 
tarybą kas metaii. Teisių kėliu jam 

I garantuota gale peržiūrėt knygas ir 
kompanijos' dalykus, tam tikromis 
aplinkybėmis.

Paprastu sutarimu trusto-; jis ne-1 
turi tos įstatymiškos teisęs. Jisai 
įdėjo savo pinigus aklai, be užtikri
nimo kad jie bus praleisti organiza
cijos naudai. Globėjai turi beveik 
neapribotą teisę '.daryt su jų pini
gais kaip nofi. Jie leidžia pinigus ■ 
pagal savo nuožvalgos.

Apsimoka Ibuti .atsargiam kuomet i 
svarstai apie įdėjimą pinigų į pa-1 j 
prastos' sutarties^ trustą.

Pirm investinimo. — ištyrinėk! I'

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

skuta 
Valet 
Skus* 
viena-

$1 iki $25.

Wet 
AiitrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

drycleanMg 
co "■ ‘• «w.

SAVININKAS C. F. PETRAITIS
Vakarais atdara iki 8 vai.

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.
Randolph 7906 

6702 SUPERIOR AVE.
Netoli Lietuviškos bažnyčios.

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 

also Sell Roofing Material & Supplies 
Asphalt—Prepared or Build Up Roofing—Sheet 
and Furnace Work—General Repairing.
Us First for Economy and Quality--------

We 
Tar and Gravel 

Metal
-------- Seeo

-0-

takes a fellow of some ac
to make h namie for him- 
but, says F. J. Zuris, a giri

It 
tion 
§elf, 
only has to face': the parson.

. The man who madė;tbe tLife 
Savers cėrtairily •‘imteie a mint.

THE A. B
Savings & Loan Co. 

3354 SUPERIOR AVE.

Skausmas? Kur?
X. Atminkit! /

A. S. BARTKUS
Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland

YRA GERAS NUO
1 Reumatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvėjimo.
6. Skausmo šonų, Krutinės 

Pečių.
7. Apsideginimo ir Žaizdų.
8. Apsaugojimo nuo Uodų.
9. Skaudančių Muskulų.

10. Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
drėskimo, 

Kaina 35c
Del patarimų 
šykit į 
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co 
Dept. 16 Plymouth, Pa.

ir

ir tt.
65c. ir $1.25 

arba knygutės ra-

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

, Aiškios, ’Tyros, Svei- ' 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana., 
Murine Valo, Palengvina, At- 

-gaivina ir Nepavojingas. 
W/V RI F Jis 'u"’s patiks-B W K KbvB 8Laj* Knygele “Akių Užžiura” arba 

MurineCo., [>pt. H.S.,9E.ohioSt.,ciitcag» • “Akių Grožė” Dykai.

tį 
fct 
iŠ'

MONCRIEF. METAS LAIKO 
FURNACE S išsimokėjimui

Reikia tik kelių dolarių įdėjimui į 
savo skiepą Moncrief Fumaso, pil
nai su Šalto Oro grąžinimu ir eks
tra dideliu vandens katilu. Galit iš- 
simokėt per metus laiko.

Klauskit turinčio Leidimą Mon
crief Pardavėjo arba ‘telefonuokit į 
mus del smulkmenų.

VIKSTAT Į 
FLORIDĄ?

JEIGU jus sekiojat skrendan- 
dančius į Floridą paukščius 

Jums gali būti reikalinga saugi 
vieta palikti savo vertybės po
pierius ir brangmenas.

Šiam tikslui mes rekomenduo
jame Society’s saugias depozi
tų šėpas. Čionai galite palikti 
visas savo brangenybes už ma
žą apmokėjimą, su užtikrinimu 
kad viskas paliktas lauks jūsų 
sugryžirno kuomet kitą pavasa
ri seksit paukščius atgal į šiau
rę.

Incorporated 1649

for Ratings
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
Dėk taupymus i taupymu banką

Ramumo Valandose
SOAOJ SI SĮ1J95J BIJĮĮdl U.IA
staigiu telefono suskambę j imu apačioje, 
kuomet miegi viršuje.

Pratęstas telefonas Įtaisytas miega
mame viršuje kur jums reikia leis jums 
atsakyti telefoną be pikto jieškojimo ko
jom apsiauti ir apsivilkti bei nereikės lak
styti apačion tamsiais laiptais. Taip su
sidėjus aplinkybėms, tankiai nueini prie 
telefono ir jau buna pervėlu — šaukėjas 
nesulaukęs uždaro.

Telefono pratęsimas i kitus kamba
rius, ypač kur butų po ranka, yra visada 
naudingas, ir labai svarbus nelaiminguose 
atsitiiknniose—ypatingai tokiuose ką 
sitaiko naktį, kaip staigus susirgimas, 
nis arba plėšikai. O tas kainuoja tik 
centai į dieną!

pa- 
ug- 
keli

ValetA . q. Saugus Skustuvas kurs pats 
AUtOOtrop Išaštrina Savo Ašmenis

RaZOr PILNA SUDĖTIS SI.00 ir $5.00 
~Shofptnt Itself Pars’du°da kur Parsiduoda Skustuvai

Kodėl nepaduot 
savo užsakymą 
musų Biznio 
ofise 
iandien?

Remkit Darbininkiškų Kandidatą

HENRY W. KOCH
Neprigulrningas - Kandidatas

1

CITY COUNCIL—MIESTO TARYBĄ 
3-čio Distrikto

SUMANUS NEPATAIKAUJANT1S
PAS1TIKETINAS

Endorsytas nėr CIevelan d Federation of Labor 
Building Trades Council

KURIS STOVI Už ŠVARIĄ VALDŽIĄ, KONSTRUKTIVE 
WfiTR IR ABMTNKTR APTr A rnma A xtttzx _V *į VYSTE IR ADMINISTR4CTIA rainei KONSTRUKTIVĘ VISUOMENIŠKĄ TEISDA- 5 VYSI (J, IK AlzMUMslKACIJĄ LIUOSĄ NUO POLITIKŲ IR SUKTYBIŲ.

llllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlJIIIUIIIIIIIIIIIllllllijlllllĮš' 

Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

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

‘‘Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojinio kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir bp jokio skausmo arba sugaišavinio nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padaliau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais
tus 606 ir 914.

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

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
(Pirmas Budinkas j rytus nuo Winton Hotel)

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

The Ohio Bell Telephone Company

The Henry Furnace & Foundry Co.
3471 E 49th St. Tel. Broadway 4040
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i pasidairius

ROKIŠKIO APIE-
LINKĖS
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M.; K. Čiurlionies 50
Metų Gimimo Su

kaktuvės

miręs, 
prasi-

Sunku ir nuvažiavus darbinin
kams į Francuziją

Kaunas. — Gauta žinių kad 
šeši Lietuviai darbininkai iš iš
siųsto būrio j Francuziją, ne
galėdami pakęsti ten darbo są
lygų, sulaužę savo pasirašytus 
kontraktus pabėgo. Del tos 
pat priežasties laukiama dides
nių pabėgimų.

Daug Lietuvių pardėjo va
žiuot Į Francuziją manydami 
ten rasti darbus.'

Rugsėjo 23 d. Kaune suren
gta žymaus Lietuvių dailinin
ko M. K. Čiurlionies 50 metinės 
gimimo sukaktuvės.

M.\ K. Čiurlionis jau 
todėl' sukaktuvių diena
dčjo ’su gedulingomis pamaldo 
mis Vytauto bažnyčioje. Mi 
šias ilaikė ir tam tikslui pri 
taikytų žodį tarė Kan. J. Tu 
mas.fl Giedojo operos solistai 
Katelė ir iGalaunienė. Po pa- Bolševikų Teroras Lietuvoje 
maldų ten pat bažny čioje ope- > jau nuo senįaų į>uvo gauna- 
ros orkestras diriguojant Tal-Įma- įjnįos jr dokumentai (kad 

i ruošia terorą Li'etu-
Į voje ir tam tikslui organizuoja 
teroristų grupes. Iki šio laiko 
komunistai tas instrukcijas iš 
Maskvos gautas dar nevykdė, 
bet paskutiniu laiku pradėjo 
jas taikinti savo priešams.

Rugsėjo 23 d. vakare tapo 
peršautas vienas II pėstininkų

lat-I&lpšai pagrojo Beethove- ta0]ševikai
"° A>t»„iJ<,8 grfulmg, a.li._ L,. ir M

Vienuoliktą valandą prasidė- ■ 
jo iškilmingas aktas meno mo
kykloje. Aktą pradėjo daili
ninkas A. Varnas, trumpais žo
džiais paminėjęs iškilmių prie
žastį.-.

Dail. A. Žmuidzinavičius, ar
čiau pažinojęs velionį, vaizdžiai pulko kareivis.
ir turiningai papasakojo trum- Yra tikrų dokumentais išro- 
P^_ čiurlionies biografiją. dytų davinių kad pasikėsinimas

Toliau, skaitė savo kriti- ką kareivį nužudyti yra teroris- 
.kos'straipsnį dail. Ignas šlape- tinės komunistų organizacijos 
lis. nario darbas.

Šiais metais tai bus jau tre
cias komunistų teroro aktas.

rūmuose laikinės jo 
parodos atidarymas.

Prostitucijos ir Kokaino 
kvartalas

VISI MES BUSIM!

s

Gerb. Spragilas Poni Tetulė Draugas Stepas Brolis Martynas

c MASKARADU S

Jie- 
Bet 
nes 
Pu- 
tai-

la-
s BALIUSM *S l 

■ z

Patėmijimai mano Lietuvon
apsilankymu

Rokiškis buvo pirma garsus 
savo gražia bažnyčia, dabar li
kęs jau apskrities miestas.

Rokiškin atsilankėm per at
laidus “širdies Jėzaus”. Nu
ėjus, tuoj puola akin kad nebe 
tas kas buvo pirmiau, kokie 30 
metų atgal — dabar mieste nė
ra tokio gyvumo. (Bažnyčia jau 
ne taip pilna kaip būdavo, ir 
šventorius tuščias, o rinka vi-1 
sai, nes kunigų “blaivybė” vis
ką uždraudė pardavinėti: ir 
skystimėlį ir kitus daiktus, k. 
t. visokias bandeles, . budukės 
išvartyta lyg butų viesulą per
ėjus. Vaikai verkia valgyt, o 
gauti negalima. Tik žydeliai: 
slaptai pardavinėja ir skysti
mėlį ir kitokius * daiktus. Jie 
mat pakiša policijantui kiek tai 
jų ir nepersekioja už bizniavo- 
jimą.

Pasidairius po miestą pama-i 
tėm apgarsinimus kad Ateiti
ninkai vaidins “Adomas ir 
va”, visus prašo atęiti. 
mes jau negalėjom nueiti, 
Ulytėlės darbuotojai statė 
žanių kaime savo teatrčlį, 
gi ten nuvykom.

Pužanių kaime. Įspūdis
bai gražus: susirinko didelė 
minia žmonių, beveik tik jau
nimo, ir visi labai gražiai link
sminos, kad ir dabar stovi aky
se jų gražus vakaras. Sulošė 
irgi gana gerai. Tas parodo 
ką vienas žmogus padaro savo 
darbštumu. Pirmutinis pradė
jo darbuotis P. Kriukelis; jam 
pagalbon prisidėjo ir daugiau,7 
ir dabar Ulytėlė Rokiškių apie- 
linkėj ’ stovi beveik' “pirmoj vie
toj apšViėtojė."'Jie tuff Ulytik 
Įėję Patiekos Draugiją! kuri' 
darbuojas ‘su Brooklyno L. M. 
G. D. Jų komitetas darbuojas 
našlaičių reikalais, dalina rū
belius kuriuos pasiunčia L. M. 
G. D., ir perka knygeles vai
kams del mokyklos. Nepamir
šta jie ir suaugusių pamokin
ti, platina laikraščius visokius 
kokius tik gauna, užtai ir žmo
nės ten daug geriau išrodo ir 
jaunimas padoresnis, tvarkes
nis, mandagesnis. &

Tą patį vakarą kaip 'minėjau 
buvo Ateitininkų vakarėlis Ro
kiškyje. Bet vargšai’ neturėjo 
publikos, panešė nuostolius. 
Tas parodo kad žmonės kuni
gų neklauso. Nors kunigai da
ro viską priversti žmones rem
ti jų reikalus ir ' biznius, bet 
nepadaro kaip nori. Kunigai 
jau išmokę keiktis kad viršija 
vežikus, bet tas negelbti, todėl 
imasi išpažinties ir gąsdina 
žmones kad jų mirusių nepri
ims Į kapus ir tt. Tamsios mo
terėlės gąsdinamos ir per išpa
žintį išklausinėjamos visko kas 
darosi namuose ir pas kaimy
nus. Nors kunigai turėtų tik 
nuodėmių klausyti, bet nuodė
mės išėjo iš mados: jie rūpina
si tik apie žmonių veikimą kad 
galėtų savo poziciją tvirtint ar 
nors pasilaikyt.

Tindžiuliuos.
žiavom 
liuos. 
tik ką 
džjulių
ten keliavom į 
nės kermošium 
ten trukom, bet 
sikalbėjom visi
vargais, bėdavojo. nėra litų.

Tindžiuliuose būdami pavai-'jie
kščiojom po laukus,, visur iš- mano vyras daug darbavos su didelį nemalonumą.
rodė gražus derlius ir ukinin- Panemunėliačiaįs praeityje, ir mestas. jis turėjo sunkiai dirb-j to . laikraščius ir seka mokslą.- 921 St Clair arti E ^th St.

s

Rengia “Dirvos” B-ve
Kauiie, kuo ne vigą 'dalis mie

sto,“ prigulinti pirmai nuovadai, 
knibždėte knibžda prostituci
ją, kokainizmo ir panašių ele
mentų lizilaiš'. '' Ifad iaihę rais- 

| te nereiktų gyventi ramiems 
■žmonėms tai dar tiek t°, bet 
jeigu tėvai vaikus turi auklėti 
prostitucijos namuose tai jau 
to perdaug. Kur prostitucija 

spalvomis ir reikšti !tcn valkatlJ h’ kokainistų gove- 
jdos. Nėra, ramumo ne tik nak
tų naktimis, bet ir dienomis. 
Didžiausias vargas gyvenan
tiems Klaipėdos gatvėje. Pra
dedant pirmu numeriu beveik 
kiekvienuose vartuose galima 
matyti ‘gražuolių’ figūras. To
kiame kieme gyveną žmonės 
negali vaikus išleisti j lauką, 
nei patįs jame ramiai būti, bet 
užsidarę turi sėdėti bute. Dar 
ir tenai dažnai nėra ramumo 
nuo bildesio į duris kokio nors 
kokainizmo “eksperto”. La
biausia keista kodėl prostitutės 
laikoma namuose esančiuose 
miesto valdybos žinioje. “L.”

Šlapeliui pabaigus, pianistas 
B. Dvarionas paskambino pia
nu keletą čiurlionies “noktur- 
nų” ir “preliudijų”.

12:30 vai. Įvyko, Čiurlionies 
galerijos 
kurinių

Baigiant tos dienos iškilmes 
buvo suruošta “žodžio ir dainų [ 
vakaras” y. .Teatro; pimfo^e. 
Vakaras prasidėjo" 'muzlktr J. 
Žilevičiaus paskaita apie “mu
zikinėj gormą” M. K. člurlio- 
nies paveiksluose. ' Prelegentas
prindė savo išvedžiojimus tūlų t 
tyrinėtojų pastangomis jungti) 
garsus su t. 
varsomis muzikalų garsų har
moniją.

Po paskaitai B. Dvarionas 
skambino pianu čiurlionies ku-j 
rinius, o J. Štarkos vedamas 
operos choras labai gražiai pa
dainavo keletą Čiurlionies har
monizuotų dainų.

Sumažink
Savo

greitai

skus-
tikrai

skutimo lėšas. Ir 
apsiskusk 
ir dailiai, 
n a t i n i s 
tuvas su,
aštrio geležtę vi
sokiam skutimui 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

$1 iki $25.

Wet
ArtcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

Jj

o

%

į i

t

Subatos vakare
SPALIO-OCT.

Pradžia 7 valandą vakare

ĮŽANGA: VYRAMS 50c.
MERGINOMS 35c.

VAIKAMS 15c.

Lietuvių Svetainėje
6835 Superior Avenue

Kviečiame visus vietinius, Collinwoodo, Newbur-
go, South Side, West Side, Rocky River, Lorain

S

į

■ į* Suėmė begabenant koinunis- 
itįnę literatūrą. Rugsėjo 14 d. 
naktį p’olitinė policija sulaikė 

I keturis asmenis kurie gabeno 
iš Kauno į Šiaulius daug komu
nistinės literatūros, tarpe ku
rios ir pundą atsišaukimų į so
cialdemokratų partiją. Sulai
kyti asmenįs visi žydai. “T.”

REIKALAVIMAS
Reikalinga geras Lietuvis 
dirbti prie vienos viduti
niškos klesos garsių auto
mobilių pardavinėjimo.

Kurie jaučiatės tikę tai 
vietai kreipkitės “Dirvon”.

Iš Ulytėlės va
pas J. Kubilių Tindžiu- 
Ten radom matininkų 
baigusį 
kaimą.

Ji

Aliiance, Youngstowno, Hudsono, Akrono ir kitu,
aplinkinių miestų ir miestelių -Lietuvius atsilankys
ti. Atvažiuokit į Clevelandą Pėtnyčios vakare,-, j

• į. ' ■ , i ; J

Požėlos ristynes, praleisit Subatą Clevelande, da
lyvausit šiame Maskarade, ir turėsit geriausius šio
rudens laikus!

Gražiausla 
n a v a t-ir

n i a., u s i a, 
a p s i r e iri-,"' 

į" g ę gaus' do- .
vanas!

KVIEČIA VISUS “DIRVOS” BENDROVE.

'.W.W.SV.YA^V.W.W.’.'.W-WA’.

s Prospect 2420 Central 1766 =
j THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
| Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 

kuojam, išleidžianti ir aukraunam. |
I 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio, f
rilllllllllllllllllllllllltlllllllUIIIHIIIIilillllllllllillllilllllllllllllllMllllilllllllllllllllllHil

išmatuoti Tin- 
Pernakvoję iš 
Kamajus Joni-

Nors neilgai 
su kuo tik už- 
skundžias savo

kaį džiaugias kad bus lengviau , teko darbuotis su Juozu Kubi-.ti del duonos ir mokintis kito Jis yra labai šnekus, taipgi i 
verstis. Uiuin, kuris buvo Durnos nariu.; mokslo, tąip kad., jis liko gilti- jo žmona. (Bus daugiau.'

J. Kubilius ir jo žmonele la- Jis buvo pradėjęs eiti kuni-'nės pakirstas darpačiame gy- K. širvydienė
bai 
nuo

mandagus, svetingi ir jau guosna per tėvų vertimą, bet 
seno mums pažįstami. Mat jam vistięk tas nepatiko ir jis 
gyveno Panemunėlyje, kur pametė.

veninio viduryje.
Jo brolis Jonas, pas kurį da

bar. viešėjom, gražiai gyvena,

ir • 
(Bus daugiau.) ; 
K. Širvydienė. *

nors padarė tėvams
Tėvų at-lūki veda moderniškai, nes skel

Lietuvos -Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.
/St. Clair, arti E. 9th



Has Girdėt Clevelande-Apielinkese
-Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Kunigiškos Sorkės I Clevelande Western ’Reserve] 
_ universiteto mędikalej mokyk- Į

.» savaitę Clevelande, joj rancĮa}iį įg įkainio universi- ]
ištiko tikios kunigiškos, sorkės. teto atsiųstas Rockefeller fun-i 

Is kur tai atsirado čia koks dacijos lėšomis p. Šiaulys, ku
tai misijomenus S. B. Krysz- las gįa daro specialius tyrinėji-Į 
czunas, kuris ilga kunigiška su-|r.-us. p. §iauiys tik pirmu kar- 
tana pradėjo sukinėtis'Lietuvių j tu pereita savaite susiėjo su 
bažnyčios apielinkej. Tą pajų- Clevelando Lietuviais t____
tęs Kun. Vilkutaitis pradėjo 'jį kydamas “Dirvon”, nors jau! 
gaudyt gatvėse ir pasišaukęs kelinitas mėnuo čia gyvena, 
policiją tempė misijonierių sa- ----------------
vo klebonijon, paskui policijon •ir sušaukęs kelis savo parapi- L “DIRVOS” Maskmis 
jonus priredinėjo policijai kad| ,1^sll-TY£lL_,® 
Kryszcziunas nėra jokis kuni
gas tik latras-, ir taip misijo- 
nierius nieko nepešęs apleido! 
Clevelandą, nors jis j ieškojo | 
sau draugų tve’rt “parapiją”’; I6’?11,

Šita sorkė parodo kaip musų sias 
klebonas nepasitiki savo avę- 
lėnis. Turbūt jo avelės stovi 
prie jo tik tolei kolei nieko ki
to nematot o kai pamatys kitą 
piemenį ims įr nubėgs. Jeigu 
tik taip tai maža naudą iš to
kių avių. O jeigu musų para
pi jonai yra tokie visi geri kaip 
Vyčiai juos išplėšia tai ko kle
bonui bijotis? Tegul desėtkai 
kunigų važiuoja ir pravažiuoja, 
jiarapijonai vis liks prie jo.

Išgirdo klebonija taipgi kad 
atsilankė ir kitas kunigas — 
Kun. V. R. Delianis, kuris yra 
Liet.-Rutėniąkų apeigų kunigas’ 
ir esąs po tuo pačiu Rymo po
piežium. Ir to nusigando.

.Kun. Delianis atsilankė čia 
su prakalbomis, o ne parapiją 
tverti, o klebonijos lapelis pa
garsino kad Kun. Deliani remiąiv.- g j , . . v, ... . i ii) paremti balsavimuose iapKii- Sandarokai, ir Dehani išvadina 1 ,
“kunigužiu”. TJž tai Kun. De- ■ C1° 
lianis padavė skundą ant Kun 
Vilkutaičio vietos vyskupui.

Kaslink Sandarokų, tai kle
bonijos lapelis labai klysta 
jiems nereikia nei Vilkutaičio 
nei kitokio kunigo, ir ne tik 
Delianis bet nei jokis kitas ku
nigas niekad prie Sandarokų 
nesikreipė ir nesikreipia, p jei
gu ir kreiptųsi tai Sandairokai 
mokės jiems ir atsakyt.

Klebonijoj lapeliui nereikėtų 
kaip drignių apsiėdus primeti
nėti Sandarokams nieko y’sįtie 
turi savo vėžės ir žino kaip- jų 
laikytis ir nebijo kad juos' kis

SPORTAS
Ginčai del Požėlos

Clevęlahdo Pc.znančikai, ku
rie gyveną apie E. 7.9 gatvę, 
susimaišę su Lietuviais, gmči- 

atsilan-'.ia ir c'ieda pinigus kad jų pąJ 
(statytas prieš K. Fužūia ri.-t.- 
j kas Michalskis iš Ęiiffalo su-j 
i mals Požėlą į penkias 'minuta-'. 
I Lietuviai sako kad Požėla iš-1 
ties Michalski j keturias minu-j 
tas; Visi rengiasi eiti pama
tyti.

Kiti labai interesuojasi kaip 
s su vietiniais ristikais: ku-j

Balius 
bus tikras pik-

i nikas Lietuvių salėj kitą suba-
tą, spalių 31 d. Rengiasi daly- i

Ivauti vietiniai ir aplinkiniųsu vietiniais ristikai 
kolonijų. Jaunikliai rengiasi i rig ju l us čampionąs 

puikiausias ir navatniau- Krunkaiįis ar Cinga 
drapanas, senesnieji maip Vokietis Scholtzer 
žada atsilankyt papoliti-1 patiest Adomą Vidžių
su' pažįstamais, kiti pasi- 
ii- prisimint Savo jaunys

kuot
šokt 
tės dieneles.

ruošiasi į
i kelias|

Nepaprastos Imtynes

minutas, ale ir Vidžius ga) 
ąulankstyt Vokietuką Į 1 
.sekundas.

Imtynės įvyks sekančią 
nyčią, taigi kiekvienas 
progos pamatyti. Nors Lenkai | 

i norėjo padaryt brangią įžangą " . .
Ii imtynes, bet Lietuviai pasakė]---- v!et!2°IĮ1C.1IS-----
kad reikia dar i ‘ 
kuodaugiau galėtų ,

Taigi visi rengkite 
šit ar Požėla pasiduos 
ar ne.

Kadangi š'iėš gali būti 
tįnės Požėlos, imtynės 

j mieste, ateikit 'kai 
j pamatyti.

gali; ( 
inkai

įžangą

Teisėjas David C. Meek, ku-Į 
ris vėl eina tan patin urėdan ir 
prašo Clevelandiečių Lietuvių.

Poros Ristikų'-

Lenkas Wind. Michalski

POŽĖLA su MICHALSKIU55
.ieluvis; 175 svarų Lenkas iš Buffalo, N. Y., 20.0 sv.

Lietuvis Karolis Požėla

Lietuvis Adomas VidžiusVokietis F. Scholtzer

Adomas' Vidžius
160 svaru 

SU

Jonas Krunkaitis 
vietinis. 190 svarų 

SU
Jonu Činga

atpigini kad Į
atsilankyti.
s, pamaty- i jjėtiiviu Salėje.

Lenkui _______ :_____

paskij- , 
musų I 

tik galiu jį!

Meilės tragedijai Vaikinas iš 
Chesterland, O1., 2-2 mėtų am
žiaus, persišovė Y. M. Č. 
kambaryje ant Prospect 
už tai kad jo tėvai užgynė jan 
apsivesti su jo jaunų dieni 
meiluže.

A

Patnyčięs vakare, Spaiiu{-Oct. 30, 1925 
75c., $1, $1.50 Va“{"",s

Spalių 29 d. įvyksta bolšeyi- 
!klj sugalvotais "protesto mitin- 
|gąs prieš Lietuvos valdžią” — 
'lyg kas jie turėtų ką bendro su 
Lietuva. To reitingo rengimui 
susidėjo devynios kuopos-drau- 
gijos, jų tarpė ir 14-ta SLA. ^gĮ^ 'ąpje Newburga išrodo 
kuopa, kurioj is 270 narių yra įa; V]-saj kitas miestas; bet 
tilt apie 30 bolševijielių, bet i(a(ja Newburge kalba apie Cle- 

| tautininkai nesilankę susų.m-;Velaiidą tai jau išrodo kitaip; 
. ... ok n .g Lietuviams davažitioti Į

musų garsų .“Klvvlandą” visai 
netoli.

Man-būnant Newburge pra
sitarus apie busihtį “Dirvos’’ 
maskaradų balių, tuoj -pasigir
do: Busiu aš — ir aš ir aš ! 
— gal ir visi bus,

Pora tris metai atgal New-

Iš NEWBURG CORLETT
PADANGĖS

Cleveland gyvenantiems l
i apie Newburga

I tautininkai nesilankė susirin- 
kiman ir apie 25 nariams daly-] 
vaujant susirinkime, dviejų di-; 
durna bolševikėliai kuopą prie i 
to j vėlė. ; .’.

Clevelande yra dar virš 30 lainyiis ir neono xau juos itas , .. . IA. i r- i • -A ii i kitu organizacijų kurios me- išvestų is kelio kaip vietos kįe- nepritarė;|
••»-=inL kad Bolševikėliai galėjo savo kuo-l aisma Kaai e]gs mįtinge <.protestą„ ,p^dą-;. ||B

tik|r-v^*.’ nes ii'1® organizacijos | burge gyveno apie tuzinas Lie- 
- susideda iš tų pačių kelių n^-,tuvių šeimynų, bet dabar toj 

|rių. (pačioj sritis jau randasi gal
I daugiau kaip penkis sykius 
tiek ir visi gyvena gražio j san
taikoj tarp savęs. Buvęs.

bonas bijo apie savo avelės.
Jeigu “Dirva” pagaJ„.............

atsilankė koks kunigas. tai pa
garsina ir kitus kunigus nė t.i. 
tokius kurie, musų klebonijai I 
nemylimi. Visus Sapdarokams į 
primetimus pasilaikykit

Šukio
sau.
Brolis.

Svarbus išguldymas temoją 
OKS MAISTAS YRA REIKAI 

GAS DEL MUSŲ KŪNO?
' Salamono' Path, žodžiai: 15

Gavo Akrono Naujienos

prakąl-Delianio
nuo 2 vai. po 
salėj (1420 E. 

a Kun. Delianio 
antros prakalbos

is lapienės su 
s jautis su pąF

Kuri. R. V. 
bos. Nedėlioj 
pietų Goodrich 
31 st.) Įvyks 
prakalbos, 
bus ten pat panedėlio vakare. I 
Kun. Delianis kalba evoliucijos,----
istorijos, filosofijos, etimologi
jos Ir gamtiškos filosofijos te
mose. Vienos prakalbos jau bu
vo pereito j seredoj.

— Sustok! ar žinai'KAS bus 
velande Spalių 31 d.?

— Dar nežinau, mister policman.
.—- Tai tuojau pažiūrėk ant sep

tinto puslapio!
— Donkiu. Gudbai.

SLA. 14-ta kuopa, prašant 
salės valdybai, perkelia r-— 
mėnesinius susirinkimus iš pir
mo ketvergo kožno mėnesio Į

cie-| RASTA UŽSIMUŠĘS1 PO TIL-| 
TU ŽMOGUS

Utarninke rasta
tojo tilto nupuolęs
žmogus.
vė policijai suprasti,
gus galėjo biiti po kovos su 

s^y° puoliku ten numestas, nes
vo apdraskytos drapanos ir, 
rėjp kitas kovos žymes.

Xec’elioj, 3 n. p. 7017 Superior 
__ Kalbės G. Bielinis.

NEUŽILGO gal susilauksim 
Clevelande “Dzimcjzių”, nes at
eina gandai kad [jie rengia sa
vo maršrutą nuo Chicagos į 
Cleveland© pusę.

Jeigu atvažiuos tai gal už ko
kio mėnesio.

Panedėlį Clevelande pasirodė 
pirmas sniegas ir oras gerokai 
atšalo.
• Clevelandas tikisi gauti nau
ją pačto budinką greta dabar
tinio, kuris kainuos apie pen
kis milijonus dolarių.

Or. Isidore Zwick
1935 St. Clair Ave.

(Kampas St. Clair ir E. 20 St.)

Praneša kad jis pakeitė 
Ofiso Valandas taip:

savo

RYTAIS: ■ 
Nuo 10 iki 12 

kasdien ir nedėlioj.

VAKARAIS: 
nuo 6 iki 8 

išskyrus nedėlios ir seredas.

TELEFONAI 
Ofiso — Prospect 500 
Namų — Eddy 7073

(44)

nuo augks- 
ir užsimušęs!

Kaip tyrinėjimai da- '
žmo-!

už- 
bu- 
tu- 
Už-• 1 j * w. • • . 7 l v/ XYAvClo IvvVvd /.jlIlL-i. V

pumą seredą, toj pačioj vietoj miIštasis buvo spaustuvninki 
1”. T Nuo dabar įe(. netekes darbo.

n lx ini«S a Im.a I “
ir ftą pat valandą. J
14-tos kuopos susirinkimai bus Į 
laikomi kožną pirmą 
kiekvieno mėnesio, ką 
malonės įsitėmyti.

nariai į
/ Valei. 5

NUŽUDĖ MERGAITĘ LIGON- į 
nTT'TVTS’ ?BŪTYJE

Panedėlį Cljarity ligoninėje 
vienas vyras nušovė 15 metų 
mergaitę kurią jis mylėjo ir iš 
kurios namų jis liko jos brolių 
nedėlioj išvarytas kad nekibtų 
prie mergaitės. Tas vyras, 26 
metų amžiaus, gyveno mergai
tės tėvų namuose ant kambario 
ir ją Įsimylėjo, už ką jos bro
liai ji prašalino. • Panedėlį pa
tyręs kad ji lankys su savo se
serimis savo molinę ligoninėj, IS 
nusekęs paskui, koridoriuje ją s 
sutikęs paleido kulką į galvą ir | <
ji tuoj mirė. Jis bandė nusi 
šauti irgi, bet tik susižeidė ii 
liko areštuotas.

Gavo atlyginimą. Blaz Hun- 
yadi, 45 m., nuo 14505 Thames 
avė., gavo $30,000 atlyginimo 
iš N. Y. C. gelžkelio kompani- 

apiejos už sužeidimą darbe 
metai laiko atgal.

j Atsargiai su šildytojais! Ku-| 
rie naudpjat kambarių sušildy-i 
mui pigius gazinius arba kito
kius pečiukus kurie nėra sujun
gti su kaminais gazų išėjimui, 
rizikuojat savo gyvastis,1 nes 
miegant jeigu paliksit tokius 
pečiukus degant, po nakčiai ne-] 
atšikelsit. Visokie pečiai turi 
būti sujungti su kaminais ga-Į 
rų ir gazų išėjimui laukan. . I

Naudokitės Proga
Kkrie turit Lotą ir norit , statyt 

ui namą vienos ar dviejų šei- 
ir daugiau, mes parūpinant 

pinigus budavojimui ir d ne
lengvomis išlygomis. Pla- 
žiniu kreipkitės nuo 5 iki 9 

lis, išskiriant subatas. Ne- 
dėliomįs nuo 2 iki 9 po pietų šiuo 
antrašu: (43)

visus

Cleveland, O.
:&aQndst/*nW,QiJ’a

IŠRINKIT VĖL

TEISĖJĄ

Joseph Fn Saiwieki
Per septynis metus jis ’■ buvo geras, teisingas, 

drąsus Teisėjas, kreditas visai šiai sričiai.

JIS YRA LIAUDIES TEISĖJAS
LIAUDIS JO REIKALAUJA.

Atlik Savo Pareigą-Balsuok už JĮ

Mirė Juozas Santaskas
Rugsėjo 12 d. čia pasimirė 

Juozas Santaskas, 36 m. 
žiaus vyras. Jis paėjo iš 

i niaus apskrities, išgyveno 
Juozas Bražinskas .... Lt. 200Įje .šalyje apie 18 metui 
Antanas Lesius .<.. 
Oną Lesienė ..........
Ant. Stanislovaitis ...... ow>, 
Paulina Grigaliunaitė .... 150 
Pranas Grabauskas ...... 500 
Antanina Petrikienė .... 200

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per Dirvos’ Agen

tūrą Šios voatos

APGARSINIMAI

PARSIDUODA ant 15529 Euclid Av. 
cigaru, rašomų daiktų ir saldainių 

krautuvė. Garantuoju $400 iki $500 
įneigų savaitėje.

. Taipgi
i nešanti Keptuvė, neturi

%;jos 4 mylios aplinkui. Garantuoju 
į $200, savaitėj pelno. Randasi 9404 
5, Milės avė. Parsiduos pigiai. Va- 
5 i žiubkit Broadway karu. (-13)

JUDGE SAVICKĮ CAMPAIGN COMMITTEE. ’

GRĄŽINKIT

JUDGE

MECK
1

MUNICIPAL
COURT

Utarninke
Lapkričio

iitykit ictar Donnhue sako

David C. Mock bilvo vertas 
sumažinimui reilcąlrngų auti 
žmetoj’Į areštą, sako Gatvių

apio

300

Te.sejas Meek apleidžia važinėtojo tei
smą šiandien. Jo vietą užims Teisėjas 
Mary Grossman.

‘'Bėgyje penkių mėnesių Judge Meek 
.teisėjo suole bunmo jis buvo taip akurat- 
nas savo sprendimuose kad jis reiškė tiek 
kaip 300 policistų”. Sako Donahue. £‘Vi- 
su savo tarnystes laiku nebuvo nei vieno 
nusiskundimo, ar tai d'el perdidelių baus
mių ar perdidelio nusileidimo.’*.

iilllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllHIIIIllIlllllllilllllillllllillllllillllillKn:

am- 
Vil- 
šio- 
Lie-

Tyrinės graftus ir tl.
Gubemątbrįife Donahey < įša- 

kė valstijos prokuroruiy.ištįriy 
nėti gandus apie kyšius; ■ pi'iė 
budavojimo Akrone ir apskri
tyje kelių ir kituose mie?to}ir 
apskrities darbuose.200 ^uvys^ J*s niylėjo ir kovojo 

300 su jos priešininkais. Taigpi 
buvo geras katalikas, bet ma- 

Į tydamas 
klebonas 
skriausti 
stojo už 
rų Lietuvių pusę, neužsileisda- 
mas klebonui, už ką turėjo nuo 

Bet juk be 
blogo ir gero negali būti.

Ištikro reiktų Akrono Lietu
viams neužmiršti tokio žmo-į 
gaus. Jis buvo 'mylimas visų 
kurie jį pažinojoi

Santasko laidotuvėse dalyva- 
žmohių kiek dar 

Imusų vientaučių laidotuvėse 
niekad .nebuvo. Be tos dirbtu-,| 

Įvėj, kur Santaskas dirbo, 
departmentas1 nedirbo jo ILoU- | *
gerbimu i, kas parodo kad 
kompanija jį gerai įvertino.

Mirdamas paliko savo mote- 
dideliame nuliu- 

buvo vedę prieš 
Santaskas mirė

kad musų dabartinis 
nori 'Lietuvius nu- 
ir pažeminti, jisai 

teisybę ir palaikė tik-

pirmos klesos gerą, pelną ’.. . .
’ - • kompetici- klebono nukenteti.

Pdrsiduoda dvi pavienės lovos, pe
čius kūrenamas kietomis anglimis 

ir Westcott automobilis gerame sto
vyje, 5 pasažierių. Kreipkitės 6902 
Whitney Ave. (Suite 6, viršuje per 
užpakalį. .Lietuvis.) * ,---------..4.,—.---------------------- | vo tlek daug

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

15 metų senas išdirbtas biznis, Lie
tuvių apgyventoj vietoj. Pardavi
mo priežastis — savininkas eina į 
kitą biznį. Kreipkitės informacijų 
Dirvon, 3350 Superior

jo 
pa

ir
DIDELIS BARGENAS

Iš priežasties mano moteries mir 
ties parduodu visai pigiai 5 .kamba
rių namą, moderniškai įtaisytas, du pį Aleksandra 
gąradžiąi. Reikia įmokėt $800. \ ’

Taipgi 5 kambariu rakandus ir dime. Jiedu 
daug kitokiu namą reikmenų, Moon ’ , .
automobilį 1924 m , visai mažai var- Penkis metus.
totas. Kreipkitės antrašų: po oneracijos.

19161 Kenwood Avenue . - v.‘ w
važiuokit Willoughby karu, islipkit Lai būna jam lengva šios ša- 
ant 127 Stop. .. v - i-1------------ - ------------------------------- lies žemele. Žvaigžde.
ATIDA VAŽIUOJANTIEMS LIE- š‘ 

TUVON AR Į KOKIĄ KITA I 
KELIONĘ

Parduodu didelį trunka (baksiį), vi- 5 
sai naujas, nevartotas nei biskio. |i 
Pirktas ant “auction sale”, 
duodu už pusę kainos.

P. Vasiliauskas
3348 Superior Av. Nuo 8 r. iki

Par-

ANT RENDOS
'tris kambariai su garatu (pasto

ge) už $21 ant mėnesio Patogi Lie
tuviams vieta. 984 E. 63 Street.

JOHN G. POLTER
POPIERIUOJA, MALIAVQJA 

ir IŠTAISO NAMUS.
Darbas Pirmos K lesos.

Lietuviai, kreipkitės pas savo 
tautietį, ypatiškai arba pasius
kit atvirlaiškį, pribusiu apkai- 
navimams. . (47)

1134 East 77th Street

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu» 
dažnai esti sugadinama ko-|3 
kili nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali fatpįo 

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

Pavyzdžiui, w jeigu žmogaus .J 
dantis yra nešvarus, tai jus no- '•? < 
roms ar nenoroms turėsite taffijį 
kaipo užmetimą tam žmogui. Oi* 
tuo tarpu gal-but toks pat už- glį 
metimas yra daromas ir juni|įlgg|

Listerine, dantų tepalas, val o į . 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustato. ; 
kurs i s tikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun- 
kus uždavinis pagalios tapo is-.fe|y 
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik- 25 centai; ’J 
gausite per savo aptiekoriu. . J 
Lambert Pharmacal Co., Saint

GOODRICH HOUSE, 1420 
E. 31st St., kas utaminko va-r] 
karas nuo 7 vai. atsibuna mo
terims gimnastikos klesos.. Vi
sos moteris katra tik nori prą-į 
simankštint ir turėt gražų ku-; 
no sudėjimą gali ten nueiti, j

Gera Proga 
Parsiduoda BuČerjiė ir 
Grosemė už labai že*; 
mą kainą. Pardavimo^ 
■priežastis — apleidžia į 
'šį mieštą.

4060 Superior Ave. >
Randolph 7130. |


