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Audroje Azijos pakraštyj
žuvo 7,000 žmonių

SŪKURIO AUDROS SUNAIKINO DAUGYBĘ | 

LAIVU, SAUSUMOJ ŽUVO DAUG 
GYVENTOJŲ IR TURTO.

Prancūzai Damasko Mieste Nužudė apie Tūkstan
tį Gyventojų, Neva Tvarką Darydami.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

7,000 ŽUVO AUDRO
SE PERSIJOS UŽ
LAJOS KRAŠTAIS

Francuzijos Ministerija 
Sugriuvo

Paryžius. — Painlevio mi- 
nisterių kabinetas rezignavo 
kada atsisakė • atsistatydini 
vienas narys, finansų minis- 
teris Caillaux, kuriam nepa
sisekė susitarti su Amerika 
karo skolų klausime.

Painleve kabinetas buvo 
įvairaus plauko socialistų 
visų kairiųjų remiamas.

iš
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prokųroruį.ižtm- 
apie kyšius įw

Aki'oiįe ir. apsto 
kituose miesto ir 

irbuose.. 1

Iš ANGLIAKASIŲ STREIKO
Scranton, Pa. — Kietosios 

anglies darbininkų streikas tę
siasi jau devynios savaitės ir 
155,000 darbininkų stovi be 
darbo, kiti su didesnėmis šei
mynomis atsidūrė visai skurde. 
Visoj streiko srityj apsireiškė 
neramumas visais atžvilgiais: 
pirkimai apmažėjo, bankuose 
nyksta darbininkų susidėti re
zervai, ir tt.

Valdžia į streiką visai nesi
kiša ir nemano imtis žygių ko
lei kas. Tik retkarčiais vajdžią 
pakjebina vienas kitas kongres
menas teirąųdąrpasto^c.r raidžią, 
nieko nedarys,

Pradėjo eiti gandai kad vie
nas Wilkes-Barre kunigas, J. 
J. Curran, pradėjo tarpinin
kauti tarp kasyklų kompanijų 

!jr unijos viršininkų, raginda
mas uniją priimti 5 nuoš. al
gų padidinimą ir baigti strei-

Unija reikalauja 10 nuoš. 
padidinimo.
kunigas buvo žymus as- 

1SĮ02 metų streiko užbai-

Karachi, Britiška Indija. — 
Gautomis trumpomis žiniomis. 
Persijos užlajoj ir pakraščiais 
baisi cykloniška audra pražudė 
apie 7,000 žmonių ir sunaikino 
bei nuskandino daugybę mažes
nių laivų.

Cykloną 
bėjimas ir 
pranešimai 
skelbia.

Perlų žvejojimo laivynas be
veik visiškai sunaikintas, nuėjo 
į dugną suvirš 200 laivų. Ang
lijos kariški laivai irgi nuken
tėjo apgadinimus, mažesni keli 
laivai nuskendo.

Persijos užlajoj esančios sa
los Tamb ir Henjam smarkiai 
buvo sukratytos ir daugybė ak
rų paimu Basroj išversta:

Graikai su Bulgarais
Suskirto

Vienna, Austrija. — Tūlas ■ New York. — Kelios savai- 
ląikas atgal, Bulgarijos politiš- tės atgal vienai milijonierei pa
kas vadas Boris Šąrafoff pasi-l vogta $683,000 vertės brang- 
k'vietė pas saye j'svečius Todo- menų. Už tūlo laiko atsirado 
rą Panizzą, deramų Makcdoni- tų brangmenų vagis ir sutiko 
jos banditų vadą ir vadinamą grąžinti jeigu bus užmokėta 
patriotą. Panizza išeidamas ir, $65,000. Brangmenis buvo ap- 
atsisveikindamas Borisą nušo- drausti, todėl kompanija suti- 

i vė. ■ Panizztti atsikeršyt sutiko,, ko apmokėti, ir vienas kompa- 
viena Bulgare mergina, kuri ironijos detektivas su $65,000 nu- 
nušovė Panizzą jam esant epe- ėjo paskirton vieton, padavė 
roj Viennoj. Ji padarė kerštą vienam nežinomam vyrui pini- 
tokiose pat aplinkybėse kaip ir | gus, ir atgavo brangmenis. Tas 

IPanizza: ji pasikvietė banditą vyras buvo padavęs tam tikrą 
I ir jo žmoną pas save į vaišes, pavardę kuria jo klausti. De- 
į Vakare jie nuvažiavo į operą, ■ tektivas pinigus padavęs ir at- 
ir (Operoj, kada scenoj buvo vai- o..,,
dinama mirties scena, mergina 
Panizzą nušovė.

Ji buvo suimtai, bet Bulgarų tytas po $10,000 kaucijos 
ji laikoma nauja; Orleano Mer-|tai kad jis visai nieko neklais 

sinėjęs ir nešakęs paleido va
gį ar vagių agentą su pinigais.

Didžiausia Kademų 
Geda

Vilniaus Gedulo Dienose Minios Reikalavo Minis- 
terio Pirmininko Paaiškinimo apie Derybas.

pasekė žemės dre- 
kiti sumišimai, kaip 
iš nelaimės vietų

gėlė. Teisme ji prisipažino 
jog noriai nušovė Makedonijos 
išdaviką.

54 Žmones Sumindžio
ta Arkliais

Londonas., — Kairo mieste, 
Egipte, raita policija sumin
džiojo 54 ypatas kada bandė iš
skirstyt žmones ir padalyt ke
lia vienam didžiūnui apsilan- 
kiiisiam parodoje. Ten buvo 
apie 5Q0,000 žmonių kuomet 
tas religiškas didžiūnas ten at
vyko.

gavęs brangmenis nuėjo sau.
Dabar tas detektivas Įtarta 

bendrume su vagimis ir pasta
tui

ižuves* n
pirmųjų upafim 
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Prancūzai Užmušė Šim
tus Mohametonų

Rockwood, Tenn. - 
dienose surasta keturi 
darbininkų užgriūtų 
kasykloj pereitą liepos mėnesį.

Clevelande buvo susirinki
mas visų 20 gelžkelių darbinin
kų unijų atstovų aptarimui ir 
suradimui planų pasiūlyt kon
gresui pertvarkyti darbininkų 
klausimą dabartiniame trans- 
portacijos akte. Unijos reika
lauja panaikinti valdišką gelž
kelių darbo tarybą ir įvesti 
taikymo ir arbitracijos siste
mą. Dabar gelžkelių darbinin
kų streike tuoj kišasi, valdžia 
ir valdiška darbo taryba visa
da nukreipia 
jų naudon.

Clevelande 
vietų yra tik
todėl labai sunku rašti tinka
mas vietas naujas išdirbystes 
steigiant. Taipgi būdavojama 
keliolikos šimtų tūkstančių ver
tės naujų dirbtuvėms budinki).

Havre, Francuzija. — šiame 
uoste buvo 
darbininkai 
kelių dienų 
prie darbų.

Maskva. — Kaimiečiai ūki
ninkai' pradėjo boikotuoti so
vietų valdžios javų supirkėjus 
ir todėl pasidarė sunku /išpil
dys numatytą javų eksporto 
programą.

dalykus ■ kompani-

tuščių . dirbtuvių 
du nuošimčiai, ir

sustreikavę laivų 
ir jūreiviai, bet ipb 
nutarė gryžti atgal

Buffalo, N. Y., vienam vyrui 
po operacijos ątgryžo regu j i- 
inas. Jis buvo aklas 20 metų. 
Kada regėjimą atgavo, jis iš 
džiaugsmo mirė.

Londonas. —■ Prancūzų at
stovai pribuvę iš Damasko i 
Jeruzalį pripažįsta kad Da
masko sukilime mažiausia 
1,000 žmonių užmušta, bet 
galutinų skaitlinių neturi.

Damaskas, Syrija. — Pran
cūzai norėdami nuraminti Mo- 
hametonus Damasko mieste, 
apšaudė miesto dalis, kurios 
užsidegė ir ugnis sunaikino ne
mažai namų.

'Sakoma jog besigindami Mo- 
hametoriai žuvo šimtais, jų žu
vę nuo 500 iki 1,000 žmonių.

Amerikos piliečiams Ameri
kos konsulas įsakė apleisti Da
maską.

šis istoriškas miestas 
nukentėjo; daug garsių 
buvo apipulta plėšikų po 
Šimo.

labai 
■vietų 
sumi

Yor-Trįs Nušauta New 
ke ‘Naktinių’ Kovoj
New York. — Vakariniame 

miesto krašte, viename name, 
revolveriais ' susišaudžius už
mušta trįs nežinomi vyrai. At
vyko policiją, bet jau buvo 
mušiu ir nieko nerado. Tas 
sitiko 4 vai. ryte.

po 
at-

Jieško Žmogžudžių
New Castle, Pa. —į Po atra

dimo pelkės su lavonais, val
džia veda tyrinėjimus jieško- 
dama pėdsakų kaltininko. De- 
tektivai niekam nesako kokių 
pėdsakų jie jieško ir kaip, bet 
veikia slapta. Buvo suimtas 
vienas vyras, bet išteisintas ir 
kadangi jis buvo jleSkomas 
Youngstown® už vagystę, todėl 
ten perduotas.

Paryžius. — Tarp Graikų ir 
Bulgarų kilo nesusipratimas ir 
Graikijos kariumenė tuoj už
puolė Bulgariją. Prasidėjo ti
kras karas, kurio sulaikymui 
Tautų Sąjunga tuoj griebėsi 
savo programe nurodytų įmo
nių.

Tautų Sąjungai įsimaišius, ir 
jau pradėjus eiti žinioms kad 
Makedonijos parubežiu mūšiai 
pasiliovė iir kad kariaujančios 
pusės lauks ramiai i|cį Tąutų, 
Sąjunga nesusipratimą išris, 
Graikų artileristai vėl pąleido 
šuvius į Petrich miestelį kuris 
ir taip jau nukentėjo, ir Grai
kų ■ kariumenė įsiveržė tolyn į | 
Makedoniją.

Bulgarai sako kad Graikai 
užėmė į dar 240 ketvirtainių 
mylių, tuo gi tarpu Graikai ai
škina lead Graikų komandie- 
rius tą padare pirm negu spėjo 
jį pasiekti žinios apie sutarimą 
pertraukti mūšį.

Iš Bulgarijos ateina žinios 
apie sunkybes kokios patiko 
Užpultus gyventojus.

Matant kad abi pusės labai 
užsidegusios prieš viena kitą, 
Tautų Sąjunga pirmu kartu pa
naudojo savo galę kuriai ji ir 
buvo sudaryta: išleido įsakymą 
abiem valstybėm kuogreičiau- 
šią paliauti kiyirčius ir ištrauk
ti kariumenes, taipgi abiem . .
pusėm liepė duoti visas galimy- vieną kitą, 
t. m r,.- . . .. . Baltimorėj sulaužyta septy

niolika kariškų orlaivių.

ir

(lie

Neišaiškina Nužudymo
Keturių Merginų

Omaha, Neb. — čia policija 
susipynus keturiomis žmogžu
dystėmis vieno meto bėgiu, vi
suose atvejuose nužudytos yra 
merginos ir niekaip nesuseka
ma nei kas jos, nei priežastis 
jų nužudymo, nei kas jas nužu
dė. i

Mergaite Įpainiojo Tėvą

Gray, .Ga — Liudijant ųswa 
devyni metų dukteręi, vienas 
33 metų žmogus nuteistas mir
ti elektriškoj kėdėj už nužudy
mą savo pačios motinos. Mer
gaitė buvo vienatinė liudininkė 
scenos kurtoje tėvas Įširdęs, 
peršovęs savo pačią, nušovė ir 
jos motiną.

bes Tautų Sąjungos komisijai 
pribūti į nesusipratimų vietą 
dalykus ištirti.

Graikijos ir Bulgarijos atsto
vai Tautų Sąjungoj išsireiškė 
kad, jų nuomone, jų valdžios 
ant šito, sąjungos reikalavimo 
sutiks. ' " '

Sovietai Perka Inžinus
New York. — Sovietų ko

mercijos atstovai Amerikoje 
užsakė Westinghouse elektriš
kų motorų dirbtuvėj 25 kasyk
lų inžinus elektra varomus.

Matyt ir bolševikų rojuje 
komunizmo doktrinos negali 
nieko pavežti.

Pagimdė Šešis Kūdikius
Maskva-—Bolševikų organas 

“Izvestija” neužilgo turės mil
žinišką budinką, <12 aukštų. 
203 pėdų aukščio. Komunistai 
pradeda pamėgdžioti Amerikos 
kapitalistus, nors gamtiški tur
tai sutelpa po medžiu.

Pittsburgo universitetas iš
mėtė iš savo sparto jįąūlų Jjęls- 
bolj, kuris perdaug' virto biz- 
nišku sportu Amerikoje.

Nužudyta Mergina 
Vaikinas ' 

Eureca, Cat. ’— Poi Aelių 
nų jieškojimo atrasta' lavonas |
18 metų merginos,: kuri buvo i 
palaidota kalnuose prastai’ su-į 
kastam kape. Ji buvo peršau-Į 
ta ir nužudyta, ir jos šuo taip-| 
gi. kuris irgi buvo netoliese pa-į 
kastas. Kelios, mylios toliau |
nuo tos vietos atrasta lavonas i • ■ > > v- r-
vaikino kuris su ta mergina bu- Mokslas Kovos su Evo- 
vo išėjęs medžtokiMn.' Suinitn liucijos Priešais 
vienas nužiūrėtas pus-Indijo-' -------
njs. ' ’ j Nashville, Tenn., prie Van-

1 derbilt kolegijos- budavojania 
naujos laboratorijos mokslo 

pa s t umė j imui. Ap vaikšč io j ant
tos kolegijos 50 metų sukaktu
ves jos perdėtinis pasakė: “At
sakymas Daytone kilusiam su
bruzdimui del evoliucijos moks
lo yra hudavojimas prie Van
derbilt kolegijos naujų labora
torijų”. Mokslas padės kovoti 
su evoliucijos priešais ir prirū
dys jiems dar daugiau to 
jau daugybei aišku.

Audrose Žuvo Keliolika 
Žmonių

Pereitą nedėklienį užėjus di
delėms audroms Atlantiko pa
kraščiais, Alabama valstijoje 
žuvo apie 20 ypatų. ■ Kitose 
pakraščio dalyse taipgi žuvo po

Gaudo. Komunistus
Londonas. — Anglijos detek- 

tivai suėmė du žymius Anglijos 
komunistus, Arthur.’ McManus, 
pirmininką Atiglijos’ komunistų 
partijos nuo jbs susidarymo, ir 
John Murphy, rašinėtoją ko
munistų laikraščiams. Jie kal
tinama konspiracijoj kurstymo 
kariumenės prie sukilimo.

Netikėta Mergaitės 
Pražūtis

Warren, O. — Viena 15 metų 
mergaitė, vidurinėsės mokyk
los mokinė, ėjo iš darbo na
mon, kur ji užsidirbinėjo po 
mokyklas valandų sau pragy- 
venjmui. Norėdama dar užeiti 
pas draugę, vietoj sukus toles
niu keliu, patraukė per gelžke- 
lio tiltą. Apie vidurį tilto da- 
ėjus, prieš ją pasirodė lokomo- 
tivas, ir ji persigandus šoko 40 
pėdų į vandenį. Lokomotivas 
sustojo ir bandė duoti jai pa
galbą, bet ji iškilus nespėjo su
griebti už virvės ir vėl nusken
do. Vėliau, išimta jos lavonas.

kas

Unitarai Stoja už Tikė
jimo Laisvęf

Amerikos Unitarų Lyga pra
dėjo kampaniją kovai su eVo- 
liucijos mokslo priešais. Jie iš
eina prieš įstatymus kurie už
gina mokyti evoliuciją. Visi 
Unitarai advokatai šioje šalyje 
gavo paraginimus iš centro or
ganizuotis į komitetus ir eiti 
Į valstijų legislaturas reikalau
ti “intelektualės ir religiškos 
laisvės”. Kampanijos pirmsė- 
džiu bus advokatas Strong iš 
New Yorko, kuris yra preziden
tu New Yorko advokatų drau
gijos.

Unitarų Lyga skiria savo ši
tokiam darbui po $165,000 į 
metus per penkis metus.

Tai nelabai graži naujieną 
Biblijos stulpams ir dvasiški- 
jai.

■ šaulių\grupė, ir tt. ' 
Prisirinko devynios galybės 

organizacijų su savo vėliavo- 
Eisena kelių 

minint j dešimčių tūkstančių žmonių su 
.i išsiliejo 

pasiryžimo Igatvėrpis: vienas galas jau ties 
sostinę Vii- įgulos bažnyčia, kitas dar Vie

nojoj Aikštėj su orkestrais. 
Gedulo dieną visa tauta, su- j chorais, ugnių mirguliavimu, 

sikopdama mintyse del Vilniaus1 Eisenoj dalyvavo apie 50,000 
nurimo vienai minutai: susto- į žmonių.
jo visas judėjimas, darbai, I P*’.0 įgulos bažnyčią Duone- 
traukiniai ir tt. Tai buvo n?d>aičio gatve eisena traukė Karo 
paprasta minuta: ji parodė di- Muzejaus linkui. Ties Minis- 
cteli, didelį tautos pasiryžimą, terių Kabinetu procesijos pir- 

magalį pasitiko ministerių pir- 
Tą dieną vakare visose salė- alininkas Bistras.

se ėjo apie Vilnių paskaitos. Bistras iš prieangio pasakė 
Valstybės teatre skaitė Kun. •)*enl,s skystą prakalbėlę ir p. 
Prof. Retnis (dabartinis Užsie-j^’ra* padirigavus, keliolika At- 

> “vaito!” kil- 
;į popiežiškos 

(matyti ne 
stipendijas

(Specialiai “Dirvai”)

Vilniaus dienos
Kaunas. — Šįmet Vilniaus i mis ir obalsiais. 

pagrobimo sukaktuves 
pareikšta daug ir didelio pat- i degančių žibintų jura 
riotizmo, didelio 
žut-but savo seną 
nių atvaduoti.

nių Reikalų Ministeris) ir 
mo 'narys M. Sleževičius.

M. Sleževičiaus kalba padarė! 
į klausytojus (kurių tiek daug 
susirinko, tiek daug ėjo teat- 
ran kad ir policija suvaldyt ne-' 

r galėjo, langus išmygo ir 11.) 
djdžjąusio įspūdžio ir susilaukė 
karščiaušid pritarimo. Trukš- 
mingiausis aplodismentų griau- 
stini's palydėjo M. Sleževičiių 
nuo tribūnos^ M. Sleževičius 
apibudino aplinkybes kurios 
reikalingos Vilniaus atvadavi
mui ir pasisakė prieš derybas 
su Lenkija. ■

Rotušės Salėj skaitė A. Sme
tona ir Voldemaras, kuris pa
žymėjo kad Reiniui ne paskai
tas reikia skaityti, bet eiti prie 
paminklo žuvusiems ir, nusivil- 
kus sutaną, kryžium ten gulė
ti, nes jis su Lenkais sėbrauja- ! 
si.

Tautos Teatre skaitė p. Bi- I 
čiųnas ir Prof. Janulaitis.

Universitete — Prof. M. Bir- I 
žiška. (

Liaudies Teatre — Šiaulių i 
Sąjungos pirmininkas M. šal- 1 
čius.

Tilinanso Teatre — Prialgau- - 
skas ir kiti. >

Paskaitose pilna buvo žmo- i 
nių.

Antrą dieną ėjo demonstra- į 
rijos, kurios buvo tikrai gran- Į 
diozinės. ' Bet kademai pano- I 
rėjo jas išnaudoti savo krome- Į 
liui, kas tačiau nepasisekė ir ’ 
pasibaigė kademams dideliu j 
skandalu.

Manifestacija buvo surengta Į 
taikant kaip tiktai minios psi- į 
chikai: pilna Viešoji Aikštė 
prijojo,. privažiavo įvairių de
koracijų — puikus geležinis 
vilkas ugnim kvėjuojąs važia- i 
vo sunkiuoju automobiliu, kita
me vežime vaidila kunigas su 
vaidilutėmis aukurą kūreno, 
trečiame didžio kunigaikščio 
Gedimino sostas su dvariškiais, 
Ritame Vilniaus Gedimino pilis 
karto iy šaulio ginama, dar ki
tas vežimas puiki įspūdinga

geį_ eitininkų šuktelėjo 
| nodami j aukštį 
i spalvos 
I dovanai 
i ir kitas

Kademų buvo manyta kad 
bus jjarJikšta vyriausybei ova
cijų ir visi kiti tylės — tai bus 
labai gerai ir labai gražu. Bet 
ne taip Įvyko kaip norėta.

kepuraites 
jie gauna 
gerybes)....

Minia reikalauja paaiškint apie 
Lenkija 

pasitraukus, 
nauja minios 

reika-
apie deryi

derybas su
Ateitininkams 

gatvę užtvenkė 
banga ir užprotestavo,
Jaudama paaiškint 
baą.

P. Bistras, kabineto • reikalų 
vedėjo Br. Dailydės lydimas, 
prieangyj stovėdamas ’ tik gė
rėjosi eisena ir saldžiai šypso
josi. žmonių minia augo, tan- 
kėjo, grūdosi ir laukė iš minis- 
terių pirmininko iki jis pasakys 
ką nors apie tai kas šiandien 
visų širdis jaudino. Bistras ty
lėjo ir šypsojosi. Įvyko keis
tas laukimo momentas. Vienu 
momentu pasigirdo iš kelių 
kampų: “Prašom pasakyti apie

(Pabaiga ant 5-to pusi.)

Jus 
Galit

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natini skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

.AutcrStrop 
Razor

—Išsiaštrina Pats

j

J
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Iš Lietuvių Gyvento, Kalėdų Diedukas
Arba: Dabar Laikas Parodyti Savo Geras Širdis

SO. BOSTON, MASS.
Čekanauskas išvažiavo .

V. M. Čekanauskas, buvęs A. 
L. T. Sandaros sekretorius it 
organo 
traukęs 
važiavo 
užims 
vietą.
Ivus buvo surengta vakarienė, 
kurioje dalyvavo keletas San
daros centro valdybos narių.

Sand.

administratorius, pasi- 
iš tos savo vietos, iš- 
į Hartford, Conn., kur 
gelžkelio telegrafisto 
Išleistuvėms, pas pp.

Babravi- 
gražiai ir

“Vienybe”

tikruoj n 
bene tik 
vadai su 
Brookly- 

bet visas

BROOKLYN, N. Y.
Po Babravičiaus koncerto

Spalių 11 d. įvykęs Lietuvos 
operos artisto Juozo Babravi
čiaus koncertas visapusiai pa
vyko. Publikos atsilankė gana 
skaitlingai, į 1,200. 
čius dainavo labai 
visiems patiko.

Vietos laikraštis
rengia didelį koncertą lapkri
čio 22 d., kuriame pasižadėjo 
dainuoti ii- artistas Babravi
čius.
Po Pelkaus-“LaisvČs” teismo

Šiek-tiek tarpe komunistų iš
garsinta Kun. Petkaus su “Lai
sve” byla jau užsibaigė su 
dviem gerais rezultatais: 1) 
teismas nustatė kad laikraščiai 
gali rašyti kas kitų esti kalba
ma ir daroma, nors tas butų ir 
neteisybė; 2) teismas pareiškė 
kad viskas tas buvo, neteisybė, 
todėl sugrąžinta gerą vardą 
žmogui (šiuo atveju Kun. Pet
kui). Todėl laimi abi puses: 
laikraščiui nereikia mokėti pa
baudos už kitų apkalbos citavi
mą, o apkalbėtasis atgauna sa
vo reputaciją. • Teismo lėšas 
pakelia abi pusės. Iš šalies 
žiūrint atrodo painu suprasti, 
bet įsigilinus pajunti kad New 
Yorko valstijos teismai labai 
libėralingi ir giliai permato da
lyką.

Minėtame teisme, kaip jau 
sakėme, išėjo abi pusės paten
kintos. Šiuo atveju 
pralaimėtoju tai bus 
parapija, kurios tūli 
“Laisvės” liudytojai, 
smerkti savo kunigą,
trusas atsiekė tik tiek kad gau
ta progos paleisti apie 
negerų kalbų ir dar su 
nistų pagalba!

Sąryšyj su tuo bus 
pažymėti kad musų 
tinimas pasitikrina jog kaip 
kairieji taip dešinieji musų 
žmonės taip arti gyvenime sto
vi kad rodos tik per tvorą. By
loje pajfiškėjo kad beveik visi 
“Laisvės” liudytojai, brookly- 
niečiai komunistai, nuoširdžiai 
ir po prisiega prisipažinę jo kad 
jie tai buvę, tai esą parapijo- 
nai arba su jais labai draugau
ją. Berods “Laisvė” pasisku
bino parašyti kad šitą bylą Ku
nigui Petkui padėję vesti “tau
tininkai ir socialistai”, bet ji, 
žįnoma, kaip paprastai, pame
lavo: nei vienas tautininkų ar 
socialistų žmogus nedėjo bent 
centą ar ėjo liudyti, — visi šios 
bylos “didvyriai” ir “didbobės” 
organizavę tą bylą ir dėję jai 
pinigus buvo tik komunistai ir 
parapijonai — ir dar taip su
mišę kad juos 
sunku ir atskirti

Kalbant apie 
kia dai- pasakyti kad ji jau nė
ra tokia kankintinė kaip nusi
verkia, Anais metais ji pati 
buvo patraukus teisman

kunigą 
komu-

vietoje 
ienas tvir- 
jog 

dešinieji

pažįstamiąms 
‘what’s what1. 
‘’Laisvę” rei-

nybę ”, bet praleidus tukstanto- 
lį-kitą ir atsižinojus iš savo 
advokatų kad New Yorko tei
smai ne taip ‘lengvai laikraščius 
smerkia, pasiskubino “Vieny
bę” atsiprašyti ir “bylą” suval
gė. “Vienybė”.

COLUMBUS, OHIO
Jonas Masys, 32 metų am

žiaus, persiskyrė ’ su šiuo pa
sauliu spalio 18 d., palikdamas 
dideliame nuliudime savo mo
terį Liudviką, sūnų šešių mėtų 
ir dukrelę Alenutę 18-kos mė
nesių amžiaus. Velionis buvo 
darbštus tėvynainis, buvo pir
mutinis narys ir organizato
rius SLRKA-. 235-tos kuopos. 
Jo šeimyna buvo viena iš pa- 
vyzdįngiausių Lietuviškų 
mynų Columbus mieste, 
lio.nis buvo labai linksmo 
žmogus ir turėjo daug draugų. 
Jis rūpinos išauklėti savo vai
kelius tėvynės meilėje, nes jo 
mintis buvo pargryžti Lietu
von. Bet visai kitaip atsitiko. 
Pasirgęs pora savaičių numirė 
ligoninėj, nes operacija buvo 
pervėlai.

Laidotuvėmis pagelbėjo rū
pintis Masienės sesutės: Marė 
Katinienė. ir Amilė Aleksiunie- 
nė, abidvi iš New Yorko.

Velionis paliko šiame mieste 
brolienę Elzbietą Preidienę ir 
brolio šeimyną, iš kurių jis la
biausia mylėjo Petronę, nes ji 
taipgi mylėjo 
ronė Masytė 
vaite, baigus 
ir dabar eina 
.Liko čia dar

šei-
Ve- 

budo

kolegijbn. 
jo pusbro- 
Abromavi-

Amerikoje
Jis paėjo iš Kar-

savo dėdę. Pet- 
yra puiki Lietu- 
aukštą mokymą 
biznio 
ir du

liai, ‘Jonas ir Juozas 
čiai.;

Velionis išgyveno 
trylika metų.
siniokų sodžiaus, Panevėžio ap. 
Lietuvoje yra jo keturios sese
ris ir brolis.

Lai Jonas amžinai ilsis, ir 
niekuomet 
nes jis 
bes ir 
draugų, 
gaiš su

nebus pamirštas, 
užsitarnavo daug gąr- 
simpatijos nuo savo 
ir visi buvo jo • drau- 
kuriais jis tik susiėjo.

v Jonas Kuika.

Lietuvos Konsulatai 
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, DI.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit! /

YKA GERAS NUO
1 Reumatiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudčjijmo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvėjįmo.
6. Skausmo šonų, Krutinės ir 

Pečių.
7. Apsideginimp ir Žaizdų. 

Apsaugojimo nuo Uodų. 
Skaudančių Muskulų. 
Apsaugojimo nuo ližnuodįji- 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
dreskimo,

Kaina 35c
Del patarimų
Syki t i
ALBERT G. GROBLĘWSKI & Co 
Dept. 16 Plymouth, Pa.

8.
9.

10.

65c. ir $1.25 
arba knygutės fa

Iki Kalėdų Švenčių jau nėra 
nei dviejų mėnesių, šitos šven
tės visais laikais ir',visose šaly
se -yra 
džiamos 
kinimais 
gų įir 
jiems, o

Kad šitos dovanos duodan
čiam jas neatrodytų asmeniš
ku dalyku ir kad priimančiam 
jas lengviau butų jos priimti, 
reikėjo sugalvoti mitiškas as
muo, senas Kalėdų Diedukas, 
kuris yra pasakiškai turtingas 
ir nakčia per kaminą įlindęs 
.sukiša i 
bintas ant šniūro kojines.

Šitą I 
rhenį vaidina tėvai ir visi kiti kiek galime, 
vaikų draugai. Smagumą iš 
to turi ne tik vaikai, bdt ir di
deli, ne tik tie kurie : 
vahas, bet ir tie kurie įj 
da.

Todėl šitas Kalėdų 
dalinimo paprotis yra 
išsiplatinęs pas visus, 
ir ima dovanas ne tik 
bet ir dideli. Duodantieji džiau
gias padarę ką gero savo drau
gams, priėmusieji dovanas 
džiaugias ne tik gerą ir gražų 
daiktų gavą, bet ir apčiuopia
mą savo draugų ženklą turė
dami.

Tokiu budu . Kalėdų ’ švente 
'.su savo Kalėdų Dieduku ir Ka-I 
ledinėmis dovanomis įgyja gi
lios ir neišdildomos kilnumo j 
reikšmės visierns. šita reikš
mė dar labiau pagilėja kad do-j 
vanos yra duodamos ne' tuš
čioms įgaidoms pątenkinti,’ o j 
kokiems labdaringiertfs1, f ikš-1 
lams —: biednuomenei sušelpti] 
ar kitiems naudinigiems tautos | 
reikalams.

Mes turime daug visokių js-ljūokaiš ir dainomis, 
taigų kurios rūpinasi musų Kiėk teko patirti, ‘Džimdziai’ 
biednuomenės reikalais, bet ne-, ruošiasi apsilankyt dąf šį 
turime gana tų įstaigų kurios1 denį Detroite^ Clevelande 
rūpinasi musų tautos reikalais. I gal Daytone.
Todėl į šituos reikalus mums Vaičkaus dramos’ teatras 
ir pridera daugiau domės at- gi-pradėjo vdikti;'' 
kreipti ir daugiau savo jahšmųl ------- :---------
jiems pašvęsti. , Į RACINE WIS

Amerikos Lietuvių Tautinė vvio.

lūs. Musų tauta sustiprės nuo 
to, pakils aukštyn ir bus lai
minga. Argi nebus mums sma
gu žinoti kad ir mes bent ša
peliu esame prisidėję prie to 
savo tautos . laimingumo ? *

Yra sąlįoma kad lengviau 
yra duoti kaip pačiam imti. 
Taigi duokime savo tautai. Bu
kime Kalėdų Diedukais ir neš
kime savo dovanas ant musų 
tautos aukuro. Tegul jos išau
ga didžiausia' krūva, kuri deg
dama musų labdaringumo liep
sna ' plačiai nušvies Lietuvos 
gyvenimo horizontus ir aplai- 

savo dovanas į paka- mins ten esančius musų bro- 
. i liūs ir seseris.

Kalėdų Dieduko vaid- • Duokime ir aukaukime kas

sutinkamos ir pralei- 
vienodai — su pasvei- 
ir aplankymais drau- 

įvairiomis dovanomis 
ypatingai vaikams.

ALT. Sandaros C. V. ir 
Politinio Iždo Komitetas.

Lietuvis čam-KAROLIS POŽĖLA, 
pionas, kuris turbut jau paskutiniu 
kartu atlanko Cleveland^ šį penkta
dienį, Spalių 30 d. Jam parengta 
imtynės su nelygiu priešu, taipgi dar 
Lenku, taigi laukiama smarkios ko- 
Lenku, taigi bus smarki kova.

Požėla yra dar jaunas vyras. het 
plačiai atsižymėjęs imtynėse Euro
poj, Azijoj, ir dabar Amerikoj.

Q OERB. £
^’OPRAGILO KAMPELI^

ima do- 
jaš dud-

dovanų 
žymiai 
Duoda 
vaikai,

CHICAGO, ILL.
Spalių 9-ta diena

Chicagos Vilniaus Vadavimo 
Komitetas spalių' devintą dieną 
surengė mass mitingą, kuria
me buvo išnešta rezoliucija’ 
protestuojanti prieš 1920 me
tais Lenkų 'užgrobimą Vilniaus, 
prieš Lietuvos valdžios derybas 
su Lenkija ir tt. Susirinkimas | 
pažadėjo remti okupuotų Lietu- 

tvos žemių gyvntojus jų kovoje 
i prieš Lenkų . priespaudą ir ra

ginti visus Amerikiečius rem
ti jų sunkią kovą.. • . ■

“Dzimdziai”’,fubšiaši.' Po pa
sekmingo “Birutės” koncerto. 1 

I kuris Mvyko sjJahų 11 d.; vado- ! 
vaujant konipožitoriui A. Va
nagaičiui, 1 “bzirndzi-Drirndzi” 1 

i at sigaivinę po'fcasaros' vakacijų 
( rengiasi židmbs 'laiku pradėti 1 
jsavo maršrutiiš vilianti Ame- ! 

^rikds Lietuvius nsavo gražiais

DIDELIS SUSIŽINGĘI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

vi-

radėjo veikti.

RACINE, WIS.

Nuo Admin;: ši knygą 
siems kurie iškalno Užsirašo 
bus duodama tvirtais kietais 
viršeliais už tuos pačius $2.25.

A.; Bačėnas, New Kensing
ton, Pa.,;rašo: Prisiunčiu čekį 
sumoje $2.25, ■ už kuriuos malo
nėsit man prisiųst knygą vardu 
“žmonijos Istorija” kada ji 
bus gatava.

•Vincas1 DauniS, iŠ Elton, Wis. 
rašo: Atnaujinu “Dirvą’ 
sirašau “žmonijos Istoriją” 
“žemės Kaimynai Dausose’

Josephine S. Anderson, 
Sidewood, Sask., Canada, rašo: 
Prisiunčiu money orderį už 
$2.25 ir prašau prisiųsti tą di
delę knygą “Žmonijos Istoriją” 
kaip tik ji bus pabaigta spaus- 

geros 
didelį

ir UŽ-
ir

iš

Sandara ir Politinis Iždas ture- Lapkričio 8 d. SLA. 10-tas ^oah, 
darni šitą omenyj, sumanė pa-1Apskritis ir SLA. 100 kuopa, ^us 

riją”, 
skirti 
tava.

dami šitą omenyj, sumanė pa-1 Apskritis ir SLA.
prieš]tūrės gražų parengimą ■— bus 

sudėti | teatras, balius ii- pamokos. Bus 
Viso- 
ir čia 

prašyte 
Jei mes

naudoti dabar ateinantį 
Kalėdas laiką; aukoms 
ant musų tautos aukuro, 
kių yra tautinių reikalų 
ir 'Lietuvoje, kurie 
prašo musų paramos,
daugiau aukų sudėsimc ant to 
musų aukuro, daugiau mes ga
lėsime patenkinti bent pačius 
gyvuosius musų tautos reika-

ir-
Jdįnti, Linkiu “DirVai” 
i pasekmės pabaigti tą 
j darbą laimingai.
| J, Basanavičius iš Shenan- 

Pa., rašo: Prisiunčiu pi-. 
$2.25 už “žmonijos Išto- 
ir prašau man vieną pa
ir prisiųsti kai bus ga-

pastatyta scenoj veikalas “Su
siprato”, Dr. Al. Margeris iš 
Chicagos skaitys sveikatos lek
cijas, po programo bus balius.

I’AJIEŠKOJIMAS.
Pajieškau ansivedimui vaikinų, ar

ba jaunų našlį, be vaikų. Aš esu 26 
metų amžiaus. Atšišaukit:

• . O. Ų. Box. ^64 
3210 So. Halsted * St. Chicago, Ill.

Dabar Laikas
siųsti

KALĖDŲ
DOVANAS

VALEDOS 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- 

, lėto dolarių.

V. K. YURGILAS
atstovauja > “Dirvos” biz
nio reikalus ’Clevelsihde 
ir .apielinkėj. Turėdami 
ką atli’kit per jį. Priima 
apgarsinimus, prenume
ratas ir spaudos darinis.

§ 
iiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiHiiiihiiiiiiiiiinijiFiimmiS
GERB. SPRAGILO MIL
ŽINIŠKA SLAPTA EKS

KURSIJA ANT BIRU
TĖS KALNO 

šešta kelionės diena 
Šeštą kelionės dieną, an

ksti išbudęs, ttfoj šokau per 
langą iš to namelio kurin 
vidurnaktį^buvau įlindęs, ir 
griebęs savo mąpas pradė
jau žiūrinėt kur randuosi ir 
kur dar reikės keliauti.

Pasijutau visai kitoj da-( 
lyj paežerio, ne toj pusėj. Į 
kur reikia eiti, beį priešin
goj. Besidairydamas aplin
kui savo nakvynės vietą, 
patyriau kad tai 'buvo mau-. 
dininkų namelis, kur karš-’ 
tame ore sueina žmonės nu- 
sirengt ir paskui eina į eže
rą maudytis. Ne visai blo
ga vieta, nors gdlėjo būti 
koks tvartas ar kas, ko pa- 
tamsėj nebūčiau , matęs ir 
vistiek pragulėjęs.

Į pietus ir vakarus nuo 
tos vietos tiesėsi ilga lygi 
pievą, su biskiu medžių pa
kraštyj ir už ,jų matėsi na
mai ir fabrikai. Ti&siog į 
šiaurę buvo status krantas 
su keletu medžių, o apačioj 
kranto bangavo ežeras. Ry
tų šone, į kur man reikėjo 
keliauti, radosi tas baisus 
miškas kuriame pereitą na
ktį klaidžiojau. O per tą' 
raišką reikia keliaut į Bi
rutės Kalną. Mapos rodė 
kad Birutės Kalnas randasi 
paežeryje, ir sakau eisiu į 
paežerį ir pavandeniu ke
liausiu, alė nulipk tu žmo
gus nuo to . kranto ! Eit . į 
mišką vėl baisu, gali pa
klyst. ............

Atsisėdau ant kelmo pus- nutariau tyrinėjimus atidėk 
ryčiąut, ir ■ galvojau kaip l iki ryto, o rūpintis kur, giiif

| ri automobilį, taipgi prįėjo 
tą amžių kada šešiolikinės 
geriausia patinka.

Saulei leidžiantis priva
žiavom Birutės Kalno pašo
nę, Zdanis parodė man Į 
kurią pusę reikia lipti, ir 
rengėsi toliau važiuoti. Aš 
dar parašiau telegramą sa
vo šonkauliui ir “Dirvos” 
redaktoriui kad jau pasie
kiau Birutės Kalną, ir pa
daviau Zdaniui paleist kai 
pasieks civilizaciją. Zdanis 
nuvažiavo su savo mergele 
toliau,*) aš pradėjau'lipt į 
kalną.

Į Birutės Kalną gali da- 
' lipt iš pietų pusės ir iš va
karų šono. Pusę adynos Ii-1 
pau iki pasiekiau viršūnę, ' 
ir ten užlipęs vėl pamačiau 
skersai ežerą vakaruose be- ' 
sileidžiančią tą pačią saulę 
kuri vakar pranašavo bol- |3 
ševizmo galą. Saulė smuko ■ 1 
Į ežerą kai raudona bomba' a 
numesta susprogdint kapi- 
talizmo galybę, ale ne toj ' l|| 
vietoj numesta, tik įpiššš ir .’ 
nėra "nieko iš jos,, kaip iš '/] 
raudonų bolševikų'svajonių; 
sutvert sovietų rojų Amėri- »11 
koj.

Ant kalno sėdėdamas, ap- ' J 
sisvajojau apie visokius dš- S 
lykus: apie savo šonkauli, 
apie Slaptą Spragilų Sąjun
gą, apie “Dirvos” nedakto- ; 
rių. ir ar daug jis biznio pa- 1 
darė iš pranešimų apie ma- I 
no iškeliavimą. Apie Pa- 1 
langą ir tenaitinį Birutės 
Kalną, iš jieškojau doku- 
mentų kaip šis kalnas ią' . J 
vardą (gavo;

Alę jau visai sutemo, ir

geriau .pasiekt Birutės .Kai- lėsiyi jI’ąyak^ęni^yęs k^t-^ a
nelf Plnniis darimi hevpik ■

žiūrinėt vietos, 'atsigult. į" I 
Apvaikščiojau; pakrantes 

žiūrėdamas užvėjos ar ur? 
vo, ale neradau. Krūmuo
se bijojau gult, ba gali vil
kai užpult arba skruzdės.- 
sukand'žiot. Nutariau lipt 
į medį ir ten apsinakvojęs 
laukt ryto.

Lipau kiek tik galėjau, ir 
radęs patogų tarpušakį įsė
dau ir rengiausi nakvoti 
Ale bijodamas kad užmigęs 
neiškrisčiau tarboš diraais 
prisirišau prie medžio ir 
užmigau.

Kitame num. bus pasku
tinis aprašymas ką regėjau 
.ant Birutės Kalno.

nelį. Planus dariau beveik 
porą valandų ir paskui - lei
dausi apžiūrėt kranto šo
nus ir 'kraštą miško kur ge
riau butų eiti. Miške pa
krantėje arti ežero radau 
'karvių išmintą takelį ir nu
tariau juomi eiti Į rytus at
gal Į paupį, ba mapa rodė 
kad Birutės Kalnas randa
si kitam šone upės, į rytus.

Ant kalendoriaus pažiu
rėjus rodė jau subatos die-j 
ną, taigi sakiau, iki vakaro 
keliausiu, gal pasieksiu Bi
rutės Kalną, o‘ ten pernak
vojęs sulauksiu" nedėlios, o 
nedėlioj rasiu ant Birutės 
Kajno viską ko man reikia.

Jau buvo po pietų kada 
pasiekiau paupį, kur radau 
šiokį tokį kelią. Kelias ve
dė tiesiog į ežerą. Maniau, 
daeisiu ežerą, paskui jau 
bus nęklaidu, ir prieisiu sa
vo. jieškomą vietą.

Keliaujant, išgirdau - už
pakalyj rago balsą, misiiau 
kad vilkus kas medžioja, iri 
atsisukau pažiūrėt.) Ugil 
žiuriū, tuo kėliu paskui 
manę autorųobiliu važiuoja i 
Zdanis su šonkauliu. Jis ! 
inane pažinojo ir sužinojęs; 
kur aš keliauju pasiūlė pa-!; 
vešėti.... Jis sakė žinąs .kur j i 
Birutės Kalnas randasi, ale j 
ant pat viršūnės automobi-l 
liu negali užvešt, reikia ko-1 
jom užlipi.

Matydamąs kad kelias j 
Į dar ilgas, priėmiau jo pa-Į 
siūlymą ir leidomės linkui: 
Birutės Kalno.

Zdanis pasakojosi kad jis! 
kitados buvo smarkus vėi- 
kėjas ir dalyvavo visokiuo-l 
sė /seimuose kaipo delega- j 
tas; buvo geras dainininkas! 
ir lošėjas, be jo nei vienas' 
veikalas nebuvo pastatyta. ■ 
Dabar sakė važiuoja į Jukli 
byčių, su jokiais veikimais! 
užsiimti neturi laiko, ba tu-|

Lietuvoje metams “Dirvą” 
mą — ūžrašykit saviškiams 
Už $3 pralinksminsit visą kąi-

Geriausias
Skutimas

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — 
V a let Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtės.

*\ *'•

$1 iki $25. .

Valet
AitcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

,,— Mister pplięjnan, pasakyk man 
kas biis Clevelande Spalių 31 d.
, — Pažiūrėk ant puslapio aštunto 

ir . žinosi. , _ . ,
—. Denkiu, mister policman.

■ — Ju veikom.

: ii
! i'i 
j fili '•3 ikiMt

a ia 
i r 
1 dal

; i uĮ
J 'I iftojij

...i|

!Wlj|

Isįikį 
ĮofiBot 
• imi

*
M: 
įAk

pink:



f

ithifliiftifiiiiiiiB'’ I ■ ■■- :—»—•—-—

iiiiiiiiiiiiiiiiiihi
ipgi priėjo
šešiolikinės

itis priva- 
(alno pašo- 
>dė man į 
ia. lipti, ir . 
ižiūoti. Aš 
;gramą sa- 
r “Dirvos” < 
jau pašie- ■ 
Iną, ir pi- 
paleist kai 
ą. Zdanis - 
ro' mergele .. 
ėjau'lipt į ;

ą gali da- - 
š ir iš va- 
adyn'os Ii- f-, i 

u viršūnę, 
pamačiau 

aruose be- ’ - 
iačią saulę . 
ašavo bol- <' 
.ulė smuko . 
>na bomba- 
dint kapi- ' 
ale ne toj' 
ik piššš ir 
st kaip' iš V 
į. svajonių 
>jų Araeri-

lamas, ap
sektos da- 

šonkauli, 
ilųSąjun- 
’ redakto- 
bižnio pa- 
apie 'ma-

Apie Pa- 
j Birutes 
au doku- 
talnas U'

iutėjto) if 
ras atidet
f .Kiirj.gu* 
ijįyęs 
pradėjau ■ 
dgul't ' j " 
rakrantes 
)s. ar
Krumuo-

i gali vii- ; 
skruzdės 

ariau lipt 
sinakvojęs

galėjau, ir 
rašalo įsė;

• nakvoti’ 
d užmigęs 
oš diržais 
medžio ir

>us paska
tą regėjau 
o. . >

i “Dirvą” 
saviškiams 
it visą kai-

uas

i jeigu 
mtpusty- 
eležtes. 
k vienas 
ūyas r 
t Auto 

Skustu- 
lūšio ša- 
ežtes.

la $25.

Nuo Redakcijos
Syįn^Įy^EŪfi urimi i

KLAIPĖDA JAU VEIK NE LIETUVIŲ

t/LAIPėDOS Siemelio — 
A arba to krašto savival
dybių — rinkimai, įvykę 19 
d. spalių, rodo kad Klaipė
dos kraštas Lietuvai pralai
mėtas, nes iš 30 vietų Sei- ____ . „
sielyje Lietuvių puse gau-!me jr dabar kad jis neturėjo nn mana n Vifi HPio *i f ną tik vieną, o kiti 29. Tie 

I kiti yra šalininkai autono- 
Į rnįjos, daugiausia šalinin
kai Vokiečių, kjjrie nori bū
ti kuomažiausia surišti su 
Kauno valdžia, o jei kokios, 

g visai nuo Kauno atsimesti 
ir gryžti prie Vokietijos.

-Balsavimuose tie vadina- 
irii “autonomistai” gavo 

■ 47,466 balsus, Lietuvių pu- 
; sė tik 3,677 balsus.
f Kas kaltas tokiame Klai
pėdos krašto gyventojų ne- 

į prielankiame atsinešim e į 
: Lietuvą?

Jau galit patįs pasakyti 
— “krikščioniška” Kauno 
valdžia. Priežasčių yra ke
lios. Viena jų vilkinimas 
taip ilgai rinkimų vykini- 
mo; nedavimas pagalbos ir 

f net apsunkinimas oyvento- 
jų Įvairiais dalykais (apie 
apsunkinimus ir pagalbos 
nesulaukimą rašė keliais 
atvejais tikri Lietuviai pat- 
triotąi kurie kovojo už at- 

i grąžinimą Klaipėdos Lietu
viams), galiaus kada jau 
buvo rengtasi prie rinkimų, 

i “krikščionis” pasiuntė savo 
agentus pykinimui Protes- 
tonų gyventojų.

Visiems jau aišku kad di
delė daugybė ir tikrų Lie
tuvių, nors su širdgėla, tu
rėjo balsuoti už “autpno- 
Jmistus’” negalėdami tikėtis 
nieko gero iš “krikščibtiių”:1

Kunigas Skundžia
“Dirvą”

Chicagos “Drauge” patėmi- 
Į jomę sekančio turinio ptaheši- 
'mųf ■ t. '
| "I . , .štai ką praneša Kaune 
einantis katalikų dienraštis 
‘Rytas’ 216 numery.

t ‘Amerikos. bedieviai šmei
žia Lietuvos kunigus. Negalė
dami nieko katalikų kunigams 
Lietuvoje prikišti, bedieviai

Į leidžia šmeižtus ant ’ Lietuvos 
kunigų amerikiečių tarpe, gal 

įmanydami, kad čia (Lietuvoje) 
į.nesužinos, o ten Amerikoje pa- 
tikės. -

t ."‘Tokio elgesio pavyzdžiu 
gali būti nesenai, paleistas 
šmeižtas Amerikos laikraščio

į Dirvos’ ant Šeinio nario kun. 
Mieleškos. Šiuo atveju pažy
mėtina dar ir tai, kad ‘Dirvos’ 

(redakcija, tur but, bijodama, 
kad nesužinotų čia apie paleis
tu šmeižtų, visados siuntinėju- 

I šį savo laikraštį Seimo skaityk- 
. lon, pastaruoju metu tų siunti- 
i Dėjimų sulaikė. Tečiau apie 
šmeižtų sužinota ir ‘Dirvos’ re- 

įdaktorius traukiamas teisman. 
Advokatu^ Bračiuliui tuo reika-

įlu jau nusiųstas įgaliojimas.’
? Toliau “Draugas” prideda iš 
savęs sekantį:

f-.,"Gaila tik, kad kun. Mieleš- 
įka, traukdamas teisman savo 
šmeižiką visų reikalą pavedė 
adv. Bračiuliui. Ponas Bračiu- 
lia gal ir geras advokatas, nors 
ir neteko girdėti, kad jis teis
me butų gynęs kokia žymesnę 
bylą, tečiau kiek žinoma, jis 
priklauso tai pačiai laisvama
nių sandariečių partijai. Ar 
negeriau butų kun. Mieleškai 
visą, reikalų pavesti A. L. K. 
Federacijai, kuri galėtų pasam
dyti žymesnį advokatų teisybės 
jieškoti.”
p "Draugas” nepasako už kokį 
gimėižimų” Kun. Mielaška nu- 
sprendė skųsti “Dirvos” redak
torių, ir “Rytas” to nepamini, 
bet turbut bus už žinutę tilpu- 
sią ant pirmo puslapio “Dir* 

’Vos” 36-me numery), antgalviu 
“Lietuvos Kunigų Dora”.

Šiuomi mes norime pareikš-

ŠIS-TAS

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)

SKIRSNIS UI.

ti kad tą žinutę talpinome ne 
su tikslu apšmeižti kurį nors 
kunigą, bet pilnai pasitikėda
mi jog musų Kauno korespon
dentas teisybę rašė, kaip tiki-

tikslo šmeižt. Bet jei pasiro
dytų kad tas nėra teisybė ir 
Kun. Mielaška buvo neteisin
gai ir tiksliai apšmeižtas, mes 
tų žinių mielai atšauksime.

Kaslink “Draugo” apgailavi- 
mo kam Kun. Mielaška nepave- 
dė įgaliavimo Katalikų Federa- 
cijoi, tai bereikalo “Draugas” 
tųip plačiai žiojasi kąsti.

“Rytas” daro neteisingų už
metimų buk buvus sulaikyta 
“Dirva” siuntinėti kada ta ži
nelė tilpo. “Dirva” buvo ir be 
pertraukos yra siuntinėjama 
Seimo skaityklon, bet turbut 
“kiukščionišk?* cenzoriai pra
dėjo ją deginti 
įvesta spaudos 
tai ji daugiau 
lon nepatenka.

cenzoriai
nuo to Laiko kai 
suvaržymas, už- 
Seimo skaityk-

Bažnyčios Keičiasi
Protestomj 

nyčios galvos 
New Orleans, 
maldaknyges.

musų 
“Kada

Svetimšalių Reikšmė 
Clevelande
ir kiti miestai, Cleve- 

turi apie 70 nuošimčiu 
ir iš jų paeinančių čia- 
Bet kuomet kitų mies-kalauja: “Dagobertai, kur mano dukte

ris?” kokį atsakymą aš jam turiu duoti? 
Matai, aš kalbu šaltai — spręsk pati — aš 

_ ■ bet tik pati atsistok mano 
vieton, ir sakyk man kokį atsakymą aš 
maršalui galiu duoti? Ką sakai? Ar tu 
prakalbėsi?

— Bet, mano brangus------
— Be naudos tavo “bet”! — tarė ka

reivis šluostydamas sau kaktą, kurioj iš
sipūtę gyslos rodės lyg pliš; — ką aš at
sakysiu maršalui?

— Kaltink mane jam — aš prisiim
siu; aš pasakysiu------

— Ką tu jam pasakysi?
— Kad, išeidamas, tu palikai jas ma- 

globoj, ir kad sugryžęs nerasdamas ją 
paklausei manęs — ir kad mano atsa-

Neturėdama jiegų atsistoti, ji nulenkė esu šaltas — 
galvą, nudrėbė rankas krėsto šonuose, ir 
tarė į savo vyrą giliasiu nuolaidumu: — 
Daryk su manim ką nori — bet neklausk 
manęs kur yra mergaitės — aš negaliu 
atsakyti.

Lyg perkūnas butų trenkęs po Dago- 
berto kojų, ir taip atsitikus jis nebūtų bu
vęs labiau sujaudintas; jis mirtinai išba
lo; jo plika kaktą buvo padengta šaltu 
prakaitu ; jo akis išsitempė, ir jis stovėjo 
nepajudėdamas per tūlą laiką. Paskui, 
lyg pastūmėtas iš savo pastyrimo, ir per
piltas energija, jis sugriebė savo žmoną už 
pečių, pakėlė ją kaip plunksną, pastatė

kymas buvo jog aš negaliu tau pasakyti 
kas su jom atsitiko.

— Ir tu manai maršalas bus patenkin
tas tokiu sanprotavimu? — sušuko Dago 
bertas, sugniauždamas savo kumštis tvir 
tai ant savo kelių.

— Ant nelaimės, aš negaliu jokio ki
to atsakymo duoti — nei tau nei jam — 
net kad ir mirti reiktų.

Dagobertas pašoko iš savo krėslo ant
— Užmušk mane, ąrba dovanok, aš tokio atsakymo. Jo kantrybė išsisėmė 

negaliu atsakyti į tai, — atsakė nelaimin-jbet pasiryžo nepasiduoti naujiems rustu 
ga moteris, tokiame padėjime kaip atsako pno jausmams, ar gaišuoti tuštiems grąsi 
silpni tvariniai, kuomet buna persitikrinę 
savo žygio gerume.,,

— Raganą! — riktelėjo kareivis; bai
liai perpykęs, susigraužęs, desperacijoj, 
jis pakėlė savo pačią lyg norėdamas tėkš
ti i grindis — bet jis buvo pernarsus vy
ras daryti tokį prastą darbą, ir po pirmo 
rūstumo perėjimo jis paleido ją.

Palęista, Franęjšką susmuko ant ke
lių, susiėmė rankas,,, ir, silpnų lupų, judėji
mu, meldėsi. Dagųbertą apėmė koks tai 
paikumas; jo mintjs, (blaškėsi; kas.dabai:, 
atsitiko buvo taip staigų, taip nejučiomis, 
kad jam reikėjo kejeto minu'tų persitikri
nimui savęs jog jo pati (ta genimo ange
las, kurios gyvenimas buvo tik pąsiauka- 
yimas, ir kuri žinojo ką Maršalo Simono 
dukterįs jam reiškė) atsakyti) jam: — Ne
klausk manęs apie jas — aš negaliu atsa
kyti.

Tvirčiausias, rimčiausias protas butų 
sudrebintas šituo >.! neišaiškinamu faktu. 
Betį' kuomet kareivis biskelįx atsipeikėjo, 
jis pradėjo žiūrėti į tas aplinkybes šal
čiau, ir šitaip protingai svarstė pats sau: 
“Mano žmona tik viena gali išaiškint ka
me paslaptis — aš nenoriu ją nei mušti nei 
užmušti — bandysiu, todėl, visus galimus 
budus priversti ją kalbėti, ir virš visko, 
bandysiu kontroliuoti save.”

Jis paėmė kėdę, kitą padavė žmonai, 
kuri vis klūpojo, ir tarė jai: — Sėskis. — 
Labai nenbriai ji paklausė.

— Klausyk manęs, žmonele, — pradė
jo Dagobertas,-neramiu balsu, kas rodė jo 
vos išlaikomą kantrybę. — Suprask ma
ne — tas negali panašiai praeiti — tu ži
nai Aš daugiau spėkos prieš tave nenau
dosiu, tik ką dabar aš buvau perskubus 
su tavim — atsiprašau. Tikrai, to dau
giau nedarysiu; bet, po visko, aš turiu ži
not kas su mergaitėm nutiko. Jų motina 
pavedė jas mano globon, ir aš neatgaibe- 
nau jas visą kelią iš Sibiro kad tu man 
atsakytum: “Neklausk manęs, aš negaliu 
pasakyti ką aš su jom padariau/ Tam 
nėra priežasties. Leiskim sau kad Mar
šalas'Simonas pribuną pas mane ir parei-l

sve- 
žinoma, ne visi jie 

ne visi pilnamečiai, 
rinkimuose miesto 
valdininkų bei bal- 
už kokius dalykus

Mes Lietuviai tikime į savo 
jiegas sukūrime Demokratinės 
Lietuvos — kur Lietuviai tvar
kytus; pagal geriausi būdų -— 
patįs save valdytųsi. Tai de
mokratijos tikslas.

Tačiau kitaip gieda 
kunigėliai. Jie sako:
karalija ir kunigija tarp savęs 
sutinka, pasaulis gerai valdosi, 
Bažnyčia žydi ir bujoja” Ka
raliai su kunigais sutiko ir gy
ventojus lupo iki paskutinių 
laikų. Daugelis karalių jau 
nuėjo šunims š!ėko pjauti. Ku
nigija netekus apgynėjų nusi
minime nenuvokia ko griebtis, 
ir paskutiniame merdėjime dar 
šūkauja “Dievas ir Tėvynė”, 
kad ‘pasilaikius dar kiek ilgiau 
su pagalba davatkų. Tėvynė 
yra segama tiktai apvylimui 
lengvatikių, nes katalikai netu
ri tėvynės, nes “visas žmogus 
(katalikas) savo gyvenimo mo
raliniuose veiksmuose — kaip 
pavienis pilietis taip ir sociali- 

asmuo — išimtinai priklau- 
bažnyčiai”, taigi kunigams.
“žmogus priklauso ‘ valsty- 
ne kiekvienu atžvilgiu — 

Taigi kuni-,

so

bei 
kaip bažnyčiai”.
gai savinasi žmones sau ir vi
sados, kaip tada. kada “karali- 

įnos maldos netinka šioje gady-'Ja to* kunigija sutiko”, kada 
nej nei įnirusiems nei girnų--žmogus neturėjo jokių teisių, 
siems nei kitokiems.

Washingtone, Kongregacio- 
nalistų bažnyčia nutarė dau
giau neužgirti karų kaip iki

1 šiolei darė, ypač kaip Tiašielgė 
pasauliniam karui kilus: ragi
nant Amerikos žmones eiti ka- 
ran skelbė: “šis yra šventas, 
(eisingas, Krikščioniškas ka
ras”.

Išmesti “bažnyčią iš karinio 
biznio” nubalsavo diduma daly
vavusių Kongi’ęgacionalistų ba
žnyčios vadų savo dvimetinėj 
konvencijoj.-

Tik kažin ar pildys: Dievas 
jau senai ‘per bažnyčių- galvų, 
lupas - skelbė: 1----------- - ,—
kada tik koks' karas kilo vis 
kunigai ragino eiti kariauti, 
laimino einančius, ir karą vadi
no “krikščionišku”.

Episkopalų baž- 
savo .konvencijoj 
Ga., perdirbinėja 
Pasirodo kad sė

buvo vergas i— jr kur tas ka
ralių su kunigais sutikimas 
žmones nuvedė? Kunigėliai la
bai nori .sugrąžinimo papai 
svietiškos valdžios kokią turė
jo nuo 755 iki 1870’ metų, kur 
kunigo žodis buvo galutinis ir 
neatmainomas. Ir todėl kuni
gai susiriesdami keikia demo
kratiją, kuri kunigą sulygina 
su visais žmonėmis.

Pirštiniai laikrodėliai.
uaz.nycių saivų. t? Carlo, turtuolių pasilsio ir 
Neužmušk, bet išdykavimo vietoj pietų Fran-

Mon-

euzijoj, prasidėjo matyti ant 
moterų pirštų žiedai su tikrais 
laikrodėliais, labai mažiukais, 
Įdėtais tarp deimantų.

RASČIAU ŽVAIGŽDĘ
Mirga į dangų Įsegta žvaigždutė. 
Rytuosė švinta skaisti aušrelė. 
Žiūrėti Į aušrą ak kaip man miela! 
Žvaigždelė taip spindi, taip žavi sielą! 
Kas įsegė dangui žvaigždę sidabrinę? 
Kas liepė mirgėti — vilioti krutinę, 
Jžiebti j sielą man skaisčią svajonę, 
Pasiekti aukštybes, jų slaptą vilionę?
Tr skrenda mintis j beribių ploti, — 
Kas drystų jas laisvas man pažaboti?! 
Ten klaidžioja vienos kai nakties ugnelės. 
Klaidžioja, jieško manosios žvaigždelės. 
O! Kad surastų man skirtą žvaigždutę! 
Kad mintjs apglėbtų ją radę, lipšnutę, 
Ir išbučiuotų.... — Aš tada laimingas! 
Keliaučiau prie tikslo drąsus ir galingas!

“L. U.” Benys Rutkus.

no 
tu

ant kojų prieš save, ir, prisilenkdamas 
prie j’os, suriko žiauriu ir neramiu tonu — 
Kur mergaitės?!

— Pasigailėk! pasigailėk! — aiktelė
jo Franciška silpnu balsu.

— Kur yra mergaitės? — pakartojo 
Dagobertas, kratydamas savo stipriom 
rankom menką jos -kūną, ir perkūnišku 
balsu užrėkė: — Ar atsakysi? kur mer
gaitės dingo!

uju jciusiuama, ar gaisuuu lusuuuis grąsr 
nimams, ir priėjęs atsidarė langą iškišda 
mas galvą atsivėdinti. Aprimęs, jis pei 
tūlą laiką vaikščiojo po kambarį, ir pas'ku 
vėl sugryžo ir atsisėdo prie pačios. Ji, si 
ašarose išmaudytom akim, įsmigus žiurė
jo į kryželį, galvodama kad ji taipgi turi 
nešti sunkų kryžių.

— Iš tavo kalbos matau kad nieki 
blogo su jom neatsitiko kas pakenktų jom': 
— užklausė Dagobertas.

— Ne, ne, ačiū Dievui, jom viskas ge 
rai — tik tiek aš galiu atsakyti.

' 1 —- Ar jos išėjo vienos?
— To negaliu atsakyti.
— Ar kas jas išsivedė? .
— Alano brangus, kam klausi 

klausinių! aš to negaliu atsakyti.
— Ar jos čia sugryš?
— Aš nežinau.
Dagobertas atsistojo; jo kantrybė vėl 

išsibaigė. Bet, peržingsniavus kelis sykius 
per kambarį, vėl atsisėdo prie jos.

— Juk gi tu neturi priežasties slėpt: 
nuo manęs aipie tai kas su jomis dėjosi 
Kodėl atsisakai man pasakyti?

— Aš kitaip daryti negaliu.
— Aš manau tu pakeisi savo nuomo 

uę, kuomet patirsi tai ką aš tau dabar esi. 
priverstas pasakyti. Klausyk manęs ge 
rai! — pridėjo Dagobertas, sujaudinti 
balsu; — jeigu tos mergaitės neatsiras pa; 
mane iki Vasario 13-tai — kuri diena jau 
visai arti — aš atsidursiu vagies padėtyje 
kurs apvagia Maršalo Simono dukteris — 
apvogsiu jas, supranti? — tarė kareivis 
labiau ir labiau susijaudindamas. Paskui, 
desperacijos tonu, kuris pervėrė Franciš- 
kos širdį, jis tęsė: — O iki šiolei aš dariau 
viską ką teisingas žmogus gali tom bied- 
nom mergaitėm padaryti — tu negali su
prast kiek aš turėjau perkentėt kelionėj — 
užžiurint ir globojant jas — aš, kareivis 
kuriam buvo pavesta dvi mergaitės. Tik 
mano širdies tvirtumu, atsidavimu, aš te
galėjau pereiti viską — ir kuomet, save 
atlyginimo gavimui, tikėjau pasakyti jų 
tėvui, “Štai tavo dukterįs!”------ ir jis nu
traukė kalbą. Jis pradėjo verkti.

(Bus daugiau)

tok h

Kaip 
landas 
ateivių 
girnių,
tų svetimtaučiai nepripažinti, 
Clevelande priešingai, jau pri
pažinti, ir jiems teikiamas kre
ditas nešuvylė nei vienų kurie 
pasitikėjo jais.

Clevelandas turi apie milijo
ną gyventojų, taigi apie septy
ni šimtai tūkstančių yra 
timtaučiai. 
piliečiai ir

Jokiuose 
ir valstijos 
savimuose
svetimtaučiai neaplenkiami at
sišaukimais per jų £paudą. .

Nesenai buvo balsavimai už 
atmetimą ai- palikimą pora me
tų atgal Įvesto naujo miesto 
tvarkymo ir miesto tarybos na
rių (rinkimo sistemos. Ateiviai 
piliečiai buvo raginami balsuot 
už palikimą po senovei. Ir li
ko.,

Pati miesto valdyba ateinan
čiuose balsavimuose nori gauti 
$10,000,000 paskolą, ir svetim
taučiai laikraštininkai buvo’su
kviesti j miesto rotušę pasita
rimui ar rems ar ne.

Dailos žvilgsniu irgi. Cleve- 
'ande jau aštuoni metai kaip 
gyvuoja Clevel'ando ’Orkestras,, 
vadovaujama Ruso-žydo Soko- 
ovo, pasižymėjęs ne tik Ame
rikoj bet ir Europoj. Per vi
są savo gyvavimo laiką orkes
tras kas metai turėjo deficitą. 
Koncertų salė buvo tai pustuš
tė, tai arti pilna, bet niekad ne 
pilna, išskyrus retus atsitiki
mus kur būdavo atkviesta koks 
pasaulinis solistas priedui.

Spalių 11 d. 
tas atidarymui 
no, ir koncerto 
mu kartu buvo
timtaučių spauda, 
paimta didžiausia salė ne tik 
Clevelande bet ir Amerikoje, ir 
ji buvo visa užpildyta ;—..atąi- 
•ankė 10,220 ypatų.

Tas ir kiti atsitikimai vis 
priduoda išdidiems Clevelando 
Amerikonams daugiau suprati
mo kad svetimtaučių nereikia 
ignoruoti, bet priešingai, dar 
labiau prie jų eiti, tiesiog nusi
lenkt! jiems.

O šitą svetimtaučių galybės 
svarbą iškėlė Clevelando sve
timtaučiai laikraštininkai tarp 
savęs susiorganizuodami ir pa
laikydami artimus ryšius. Da
bar Clevelande nėra svarbesnio 
visuomeniško dalyko kur nebū
tų pakviesta svetimtaučiai lai
kraštininkai pasitarimui ir pa
rėmimui.

Taigi Clevelande “100-pro- 
centiniai Amerikonai” susilygi
na ir net nusilenkia ateiviams, 
pripažindami jiems reikšmę 
kaipo “ateiviams piliečiams”.

rengta koncer- 
orkestro sezo- 

parėmimui pir- 
pakviesta sve- 

Koncertui

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

Žemes Kaimynai Dausose

152 Metų Senis
Manila. — Filipinų salose 

mirė tūlas Macario Perlas, ku
ris sakoma buvo seniausias Fi
lipinų salų gyventojas. -Jis gi
mė 1773 metais, kaip rodo baž
nyčioj užrašyti jo metrikai, ir 
turėjo 152 metu amžiaus. Jis 
buvo vedęs keturis sykius ir 
turėjo dvylika vaikų.

Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra ^20 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

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimų.
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Pranešimas apie NaująBURN-RITJ
GAZO DEGINTOJĄ 

(Išimamas)

NAUJI LEIDINIAI
Namai ir Pasaulis — Rabin

dranath Tagorės, garsaus In
dijos poeto ir filosofo kurinis 
apysakos formoje. Iš Anglų 
kalbos vertė Jablonskių Jonas. 
“Kultūros” B-vės leidinys.

Knyga yra gražiai išleista, 
268 puslapiai, pamarginta vig- 
netėmis. Kaina 10 litų.

Tagore’s raštai yra labai 
jautrus skaityti ir labai pa
traukianti geriau apsipratu
siam su skaitymu. Jie daugiau 
ir daugiau pradeda atsirasti 
musų tarpe, ir bujų gerai kad

musų jaunimas gautų progą 
apsipažinti su Tagore’s kūry
ba, gal imtų ją pamėgdžioti, o 
tuo tarpu pamestų Sekus tą ne
tikusią modernistų kūrybą, ku
ri tik gadina, o nė taiso žmo
gaus protą.

Lietuvių Tauta — Lietuvių

Suimtą ųz bigamiją. Provi
dence, R. L, suimta tūlą Marė 
Lowe, buvus Clevelandietė, ir 
apkaltinta turėjime dviejų yy- 
rų. Jai persiskyrus Providen
ce, buvo uždrausta ištekėti an
ksčiau kaip' už šįjšių mėnesių, 
bet ji tuoj vėl ištekėjo. Už tai 
jos pirmas vyras ją areštavo.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičįus — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, Oi
P. A. Dėdynas — Vice-Pirminihkas

96 Millbury St. Worcester, Mass. '
V. Sirvydas — Sekretorius, 

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė

62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.
J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 

Globėjai — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street. Chicago, HI.

Apima 
vėliausius 
principus 
teisingo 

gazo /
degintojo 

ir parengtas 
ypatingai 
tikram 

tarnavimui 
ir ekonomijai

Tinkamai Prijungti prie 1*4 
Paipos ir Įdėti i Anglinio ar šilto 

Furriaso Duris

įdėti, ir 
lengvas 
išimti—

jūsų furnasas 
akimirkoj 
gatavas 
kūrenti

anglia arba 
gazu

Mokslo Draugijos raštai, Vil
niuje, Knyga III. Prisiuntė 
Dr. J. Basanavičius.
. Knygoje telpa: Dr. Basana
vičiaus surinkti Vokiški raštai 
apie TrAkų ir Lietuvių kalbos 
bendrumus, ir tokis pat apsa
kymas Lietuviškai. Po jų eina 
“Deliai Daidaliaus ir jojo laby- 
rinto”;

Telpa taipgi straipsnis (Birš
tono, “Vilniaus Lietuvių dai
nose”, o ant galo L. M. D-jos 
kronikos,

Colgate’s
Prašalina Dantų Nykimo Priežastį

Visai Mažą $iy
Kaina, Tiktai B »vV
Už Setą su Trim Degimo Kaklais Gatavais Įdėti

BURN-RITE GAZO DEGINTOJAS YRA SPE
CIALIAI PADARYTAS DIBBTI VISOKIOSE 
APLINKYBĖSE NEREIKALAUDAMAS PA-

KEITINĖJIMO KADA SYKI BUNA
ąsįggsaag j ĮDĖT AS ,

Didelis patogumas ’ir stebėtinai žema kaina kuria galima par
duoti šitą BLRN-RITk išimamą gazo degintoją sukėlė didelius 
reikalavimus jų ko ir buvo galima tikėti. Pardavėjai norinti 
juos turėti/ todėl’, prašomi susinešti su sandėliu kuogreičiausia.

F. H. HUTCHINSON, Distributor
BURN-RITE Gazo Degintojų ir Gatavi Jums Pristatyt: 
Sekanti Pardavėjai Jau -Turi Savo Krautuvėse Gana

CO-OPERATIVE HARDWARE CO. 
10405 Cedar Ave.

DAVIS, HUNT & COLLISTER CO. 
416-120 Prospect Ave.

GATES & ALLEN 
12305 St. Clair Ave.

GLENVILLE PLUMBING, CO.
10017 Ct. Clair Ave!
HAEFELE & RAUCH

CITY STOVE & REPAIR CO. 
3766 West 25th St.

THE W. L. CREIGHTON HARD
WARE CO.

14110 St. Clair Ave.
MR. A. DRAHEIM 

14920 Lake Shore Blvd.
J. F. GIBLIN 

1938 West 47th Street
1-3412 Detroit Ave, FRED C. GUST

INCHES HARDWARE & ELEC 5118 Lorain Ave.
TRIC company A. C. HAUSMANN
15102 Detroit Aye. L|718 Detroit Ave.

T. B. JAMLStpN THE, F. F. INGERSOLL CO.
1847-49 Coventry Road 19071 Detroit Ave.

THE KOHLER BROS. CO. 
724 Prospect Ave. 
WiM. MISCHLER 

2731 Woodland Ave. 
PARAMOUNT HARDWARE 

COMPANY 
12814 St. Clair Ave.

5 GEO. REDMOND CO. 
t 7312 Detroit Ave.

F. J. SHIELEY SHEET METAL CO 
12701 Miles Ave.
MR. J. SPAN UR 

13355 Madison Ave. 
MR. E. J. STANEK 

13802 Kinsman Road 
H. M. WYATT 

3819 Mest 25th St.
WEST HARDWARE CO.

(2‘ Stores)
Cor. West 73rd and Lorain 

9859 Lorain Ave.
THE W. M. PATTISON SUPPLY Co 

777 Rockwell Ave. , 
SUPERIOR ' HOME SUPPLY

6 HARDWARE CO. 
6401-5 Superior Ave.

R. E. GREENE & SON 
1525 Detrqit Ave.

T. P. McDERMUTT 
2152 Superior N. *W. 

THE MURPHY-SHERWIN CO. 
1621 Detroit Ave.

THE WAIBEL HARDWARE Co. 
Cor. Clark and W. 53rd St.

BEST STOVE & REPAIR CO. 
10711 Superior Ave.

CONSUMERS SUPPLY CO. 
628 Prospect Ave.

WALSH HARDWARE CO. 
3956 Mayfield Rd.

THE

n.

Apstus Miegas Apdraudžia Jūsų 
Kūdikio Sveikatą

Reguliari ški laikotarpiai netruk
domo miego būtinai reikalingi au
gančiam kūdikiui. Be ganėtino pa- 
silsio, gero penėjimo ir priežiūros 
vaisiai dingsta. Kūdikiui patogiau
sia miegoti vienam. Kambarį rei
kia gerai išvėdinti. Matrosas turi 
būti lygus ir iš bovelnos, plaukų ar
ba vailoko. Pagalvės nereikia, bet 
jei norima ati galima patiesti šva
rią sulenktą skarelę po galva. Mie
go iššaukimui kambarį reikia pri- 
tamsinti. Reikia vengti kūdikį su
pus ir kitų nuraminimo būdų. At? 
mink kad miegojimas yra gamtiš
kas paprotis ir turi ateiti gamtiškai. 
Vengk visų gyduolių del miegojimo, 
nes jos visos labai pavojingos ran
kose neprityriisio asmens.

Tinkamas įkaistas ir penėjimas 
daug turi su miegu. Nedapenėtas 
kūdikis bus alkio išbudinamas. Per- 
penėtas bus neramus nuo suirimo 
vidurių. Svertų kūdikių“ niekad ne
reikia budinti, kaip tik del penėji
mo. Vienok,' dėl permainymo su
šlapintų drapanų ta taisyklę gali
ma peržengti; Kūdikiai ftuoj pra
moksta prabusti penėjimo .. laikui, ir 
nėra stebėtina kad kūdikis po trijų 
mėnesių įpranta miegoti ištisai vi<- 
są naktį, prabusdamas tik del pe
nėjimo pavakaryje. Šitame amšyj 
kūdikis turi pramigti bent du sykiu 
po dvi valandi per dieną, ryte ir po 
pietų. Kūdikiui augant, vieno snus- 
terėiimo ’ užtenka, bet patartina po
pietinį užmigimą tęsti iki penkto ar 
šešto meto.

Jei po to kain darai visus apsi
saugojimus kūdikis vis nerimauja, 
pasitark su gydytoju, nes gali būti 
yra kokia besivystanti liga, kuri ne
duoda ramiai ilsėtis.

Senas Klausimas Motinoms
Nedapenėjimas yra didžiausias 

priešas bręstančiai merginai. Kiek
viena motina turi tą pavojų sutikti. 
Nesenai įžymūs Anglų kirurgas pa
reiškė kad minios bręstančiu mer
gaičių yra nedapenėtos. O blogiau
sia to dalis yra kad tuoj po .to se
ka liga. Džiova ypatingai gręsia 
bręstančioms mergaitėms. ,

Mokslo eksperimentai tarp moky
klos vaikų nesenai irodč.kad Eagle 
Pienas ypatingai veikia gydant ne- 
dapenėjimą. Vaikai auklėti Eagle 
Pienu dusyk greičiai aūga negu pa
prastai. Po teisybei, vidutiniškai jie 
daugiau augo negu paprastu pienu 
išauklėti. Ju mokytojai raportuoja 
kad jie ne tik geriau išrodė, bet bu- j 
vo sveikesnį ir geriau mokinosi.

Melagingi Kainų Paki
limai

DALE BROWN
Manager, The. Cleveland Better 

Business Commission, Inc.
Senax klasta pardavinėjime mažos 

vertės serų yra nustatymas neva 
iienos kada jų, kaina bus pakelta. 
Tas viliojimas yra veikmingas,, nes 
ousintis pirkėjas pers.istato kad jei
gu jis nepirks tuojau jis negalės pa
sinaudoti nupiginta, kaina. Jis yra 
raginamas pirkti pirm negu akcijos 
pakils ir sutaupyti pinigų. Koks 
nors argumentas paprastai išstato
ma priežasčiai businčia pakėlimo,— 
jeigu tai/esti aliejaus šėra, sakoma 
jog tuoj prasimuš naujas šaltinis, 
arba ankstyviems pirkėjams duoda
ma žema kaina, o tiems kurie lau
kia, suprantama^ prisieis ir turės 
mokėti aukštą- kainą.

Kartais kaina tikrai pakeliama 
kada ta diena ateina. Tas duoda 
pardavėjui teisę šaltyti, “Aš jums 
taip sakiau”. Bet toks padidinimas 
serų kainos niekuo daugiausia ne
prisideda prie tikros vertybės.

Kartais, tankiai, kada ateina pa
kėlimui nustatyta diena, nužiūrėtas 
pirkėjas gauna laišką iš kompanijos 
išrodantį kad delei kokių tai nėper- 
matytų aplinkybių nepraktiška yra 
pakelti kainą šituo laikų, dr kad pa
branginimo laikas liko prailginta ant 
^trisdešimts dienų. Jie aiškina kad 
tas yra laimikis, nes tas duos žmo
gui galutiną ir paskutinę progą nu
sipirkti tų naudingų akcijų.

Nuskirtu laikų pakėlimai akcijų 
arba Šerų kainų yra klastingi 'ir ne
prisideda prie vertybės. Apsimoka 
mesti nuožyalgą į tokius pasiūly
mus.

Pirm Investinant —Patyrinėki t!

Dentistai pasakys jums kad naujas bū
das užlaikymui dantų yra tai apsaugo- 

- jimas jų nuo gedimo*. Colgate’s dantų 
valytojas užlaiko dantis sveikai. Dau
giau dehtistų rekomenduoja jį negu ku
rį kitą dantų valytoją.
Saugiausias ir geriausias būdas užlaiky
mui dantų švarių ir skaidrių yra valant 
juos po kiekvieno valgio su- Colgate’s 
dantų valytojų.

Plauk po Amerikos Vėliava**

Nupiginta ten ir atgal kcliouc į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Brcipen ar Cherbourg

JUS džiaugsitės erviu, kambariu, 
paikium maistu dideliu deniu ir, 

pigią kaina, jei plauksite bilc vienu 
puikiu laivu United States Lines, kurių 
laivynų vaido Suvienytų Valstnjij 
Amerikoje valdžia.

O jei planuojate Kalėdas praleidi 
Tevyncje, galite nuvažiuoti . draugėje 
su savo tautiečiais puikiu laivu 
“America”, lapkričio 28, su spccialc 
Kalėdinė ekskursiją, po. asmeniška 
vadovyste Mr. Joseph Berkovitz, kuris 
pats ypatiškąi prižiuręs jušų pato
gumus. Žiūrėkite kad gautumėte pilnas 
informacijas. šiandie nuo savo laiva
korčių agen.to, arba pas

United States Lines
45 Broadway, New York City

Co.

co.
co.

THE KNUTH PLUMBING CO. 
14522 Detroit Ave.

THE II M. KUHN HARDWARE 
12015 St. Clair Ave.

W. M. OPRE 
8829' Broadway 
H. REHBURG 

3040 West 25th SL 
ROCKY RIVER HARDWARE 

19203 Detroit Ave.
THE SIGWORTH ARDWARE 

15707 Madison Ave.
THE STAMBURGES HARDWARE 

COMPANY 
2945 Mayfield Rd.
MR. F. WARNKE 
8902 Lorain Ave.

THE HERRINGSHAW CO. 
14213 Euclid Ave. 

WEISKOPF BROS. 
1140 East 105th St.

M. W. ZIMMER 
12424 Superior Ave.

N. J. BENEDICT * SONS 
HARDWARE CO.

3516 St. Cląir, Ave. 
EISENBERG HARDWARE CO. 

1169 East 79th St.
GARFIELD HARDWARE CO. 

12211 Mayfield Rd.
E. C. SCHMIDT HARDWARE 

4620 St. Clair Ave.
M. W. SHEANAN SHEET METAL 

* FURNACE CO.
1621 St. Clair Ave. 

MONCRIEF FURNACE CO. 
3171 E. 19 Street

THE WESTERN SUPPLY CO. 
5900 Euclid Ave.
5900 Euclid Ave. 1 

MR I. J. BARNARD 
North Olmstead, Ohio

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

| Kodėl |
į > I

skustuvas trau- į 
kia? Tai atšipus į 
geležte. Visai aš- i 
tri geležtė skuta 
puikiausia. Valet į 
AutoStrop Skus- i 
tuvas yra viena- Į 
tiriis ką turi vi- i 
sai aštrią gęlėž- £ 
te kožnam skilti- Į 
timui.

$1 iki $25;
| Wet .A. j 

| duttrStrop J 
| Razor | i —Išsiaštrina Pats

Hotel Cleveland Bldg.

KAMINAI!
Užgrūsta 

skylė 

yra 

aršiau 

negu 

bevertė

Išeigos Yra
Pirmos Svarbos

KIEKVIENAM pečiui reikalin
ga gązų išeigai skylės ir suve
dimas dūdomis su kaminu, ari 
ha kitais tinkamais ir Įpasiti- 
kėtinais sujungimais su lauko 
oru.
GAZO pečiai irgi neturi išėmi
mo. -
TODĖL apžiurėkit ir persitik- 
rinkit kad visi gaziniąi pečiai 
ir šildytojai turi garų išėji-- 
mus.
PERŽIŪRĖK visas garų išei
gas pats ir užtikrink kad jus 
yra gerai sujungtos su- kanai
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I 
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Cleveland, Ohio

Pažiūrėk

Į vidų, 

ne tik iš 

lauko 

sa^ro

■ kaminų

nais, kad nėra surūdijusios ir 
prakiurusios, ir kad hera įkiš
tos pergiliai i kaminą, kadan
gi atsirems kitame kamino šo
ne ii- skylė bus uždengta.
PLYTŲ šmotukai ir kitokie ne
reikalingi dalykai tankiai už
kemša 'kaminus arba dasigau- 
iia- j pečių dūdas. To pasekmė 
yrą kad dūdos išrodo gerai iš 
lauko, bet netikusios- iš vidaus. 
Peržiūrėk kaminus ir namų 
šildymo pečiaus-furnaso dudąs 
kad nebutu jose tokių užsigi’U- 
dimų. Pavojingi yra laikyti 
netvar-kias garų išeigas.

■MUSŲ PATARNAVIMO DEPARTMENTAS GATAVAS JŪ
SŲ KOMANDAI BILE ATSITIKIME KUR JAUČIAT KAD 

' garų išeigųš netvarkoj

THE EAST OHIO 
GAS COMPANY
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ro Valdyba į
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AMERIKOS REVOLIUCIJA
(Tąsa iš 'pereito num.)

Septynioliktame amžiuje tarp dabar
tinių Maine ir Carolina valstijų susikūrė 
bent dešimts Anglų kolonijų. Šičia tam 
tikęi Anglų tikybos atskalūnai rasdavo 
sau užveją ir prieglaudą; tokiais buvo Pu
ritonai, 1620 metais atvykę į Naująją An
gliją, ir Kvakeriai, apsigyvenę Bensylva- 
nijoje 1681 metais? Tai ,buvo neskaitlin
gos pasienio bendruomenės, susispietusios 
arti okeano pakraščių; šičia jie kūrė sau 
naujokynus ir pradėjo naują gyvenimą 
daug laimingesnėse sąlygose, toli nuo ka
raliaus priežiūros ir jo valdininkų prie
spaudos.

Prancūzų kolonijos, kita puse vertus, 
visados buvo skaitomos karaliaus nuosa
vybe. Nei Hugenotams nei Protestonams 
nebuvo leidžiama apsigyventi tose koloni
jose, prisi'bijant, kad jie1, ko gera, gali už
krėsti Indionus savo Proteštonišku moks
lu ir gali trukdyti tėvų Jėzuitų misįjų dar
bams, Anglijos kolonijos, kai matome, bu- 
vd 'sukurtos daug sveikesniais, ne kaip 
Prancūzų kaimynų, pamatais. Jose išsi
reiškė Anglų vidurinės klasės prekybos 
energija; tuo tarpu Prancūzų kolonijose 
gyveno žmonės, atėję kaipo karaliąus tar
nai, tikėdamiesi pirmutine proga gryžti 
atgal į Paryžių.

' x Politiniu betgi atžvilgiu Anglų kolo
nijų padėtįs nebuvo tikus. Prancūzai še
šioliktame amžiuje atrado šv. Laurino (St. 
Lawrence) upės žiotis. Nuo tos Didžiųjų 
Ežerų sritigs.jie išlengvo sjjnko.?į pietus, 
nusileido MisisipO upe ir prie Meksiko 
Įlankos įkūrė, keletą tivrtovių. Vienam 
amžiui .praslinkus, šešisdešimts Prancūzų 
fortų atkirto Anglų naujokynus, visu At- 
lantiko pajūriu, nuo- kontinento vidaus.

Anglija, teikdama žemes įvairioms 
kolonistų bendrovėms, davė žemes “nuo 
jurų iki jurų”, šitai gražiai atrodė ant 
rašto, bet tikrumoje Anglijos teritorija 
baigėsi ten, kur prasidėjo Prancūzijos 
tvirtovių fortai. Galima buvo persilaužti 
per tą barjerą, bet. tam reikėjo daug žmo
nių ir pinigų ir delei to iškilo visa eilė bai
sių pasienio karų, kuruose abi šąli žudė 
žudė savo baltuosiu skaimynus, ir tose žu
dynėse ir vieniems ir antriems gelbėjo In- 
lionai.

Iki Stuartai valdė Angliją, nebuvo .pa
vojaus karo su Prancūzija. Stuartąms 
reikalinga buvo Burbonų pagalba autokra
tinei valdžios formai įsteigti ir Parlamen
to jėgai nugalėti. Bet 1689 .rateais Brita
nijoje žuvo *paskutinis Stuartas, ir'jo vietą 
užėmė Danas Vilimas (William), didis 
Liudviko XIV priešas. Nuo to jau laiko, 

| iki pat Paryžiaus sutarties, 1763 m., Pran- 
| euzija kariavo su Anglija už Indijos ir 
£ Žiemių Amerikos vąldymą.

Laike šitų karų, kai jau buvo aukš- 
I čiau pasakyta, Anglijos laivynai ne kartą 
I supliekdavo Prancūzų laivynus. Prancu- 
: žija, atkirsta nuo savo kolonijų, beveik vi- 
I sų jų ir neteko ; paskelbus taiką, visas Žie- 
; mių Amerikos kontinentas pateko Bri

tams ir visos Kartie, Čampleno, Lasalio, 
■ Markėto (Cartier, Champlain, La Salle, 

Marquette) ir kitų atrastos žemės buvo 
jau žuvusios Prancūzijai.

Visai nežymi viso šito ploto dalelė te- 
| buvo žmonių apgyventa.. Nuo Masačuzės 
I (Massachusetts) į žiemius, kur 1620 me

tais išlipo ant Kranto Pilgrimai* iki Ka
roliną (Carolinas)' ir Virginijos (Virgi
nia)** buvo nusidriekus plona ir retai te- 
apgyventa žemės juosta. Bet žmonės, gy- 

| yenę šitoje tyro oro ir giedro dangaus ša
lyje, labai skyrėsi nuo savo brolių, pasili- 

■ kusių senose tėvynėse. Dykumose gyven-
*Tai buvo Puritonai, labai nctolerantingi, arba nc- 

K pakantus,' neradę sau laimes nei Anglikonų Anglijoje, 
SS- nei Kalvinų Olandijoje. -

**Tai tabako provincija, Įkurta tiktai del pelno.

darni, jie išmoko nepriklausomybės ir pa
sitikėjimo savo jėgomis. Jie buvo ener
gingų pranokėjų ainiai. Tais laikais tin
giniai ir bailiai nedrysdavo leistis Į ilgą ir 
pavojingą kelionę juromis. Amerikos ko
lonistai nekentė varžymo ir siaurumos, 
del ko jų gyvenimas senoje tėvynėje buvo 
itin nelaimingas. Jie. buvo' pasiryžę patįs 
save valdyti, patys būti savo viešpačiais. 
Ir šito negalėjo suprasti valdančioji Ang
lijos klasė. Anglijos vyriausybė erzino ko
lonistus, gi kolonistai, nenorėję, kad kas- 
juos erzintų, pradėjo erzinti Britų vyriau
sybę.

Užgautas žmonių jausmirigumas pa
prastai pasidaro dar jautresnis ir opesnis. 
Nei nereikia kąrtoti čia smulkmenų apie 
tai, kas atsitiko ir'ko butų buvę galima 
išvengti, jei Anglijos karalius butų buvęs 
gudresnis, negu buvo Jurgis III ir jei butų 
budresniu ir gaivesnis, negu jo ministeris 
Lordas Nortas (North). Britai kolonis
tai, įsitikinę, kad geruoju nebusią galima 
sutaikyti visų nesusipratimų, griebėsi gin
klo. Iš ištikimų ir lojalių pavaldinių jie 
pasidarė maištininkais, kuriems gręsė 'mir
ties bausmė, patekus Vokiečiams karei
viams, kuriuos Jurgis pasamdė savo karui 
vesti, sekdamas to laikmečio papročiu, su
lig kuriuo Teutonų kunigaikščiai parsam- 
dydavo visus savo pulkus tam, kas bran
giausia jiems mokėdavo.

Karas tarp Anglijos ir jos kolonijų 
Amerikoje užtruko per septynis metus. 
'Visu šituo laiku maištininkų laimėjimas 
ir pasisekimas buvo labai abejotinas. Jie 
norėjo eiti kompromisan ir butų sutikę 
taikytis, bet 
ton) asmuo 
gyboje.

Būrelio 
Vašingtonas, 
blogai aprūpintų armijų, rūpinosi nuola
tos silpninti karaliaus kariuomenes. Ne 
kartą, kai, rodos, pralaimėjimas būdavo 
neišvengiamas, jo budri strategija visai 
pakeisdavo mūšių išdavas. Jo žmonės da
žnai neturėdavo tinkamo maisto. Žiemos 
metų jie neturėdavo' batų ir šiltesnių rūbų 
ir . būdavo priversti gyventi apkasuose. 
Bet jie tikėjo savo didžiam vadui ir sekė 
jį, iki susilaukė galutinos laimėjimo 
landos.

didis Vašingtono (Washing- 
buvo kolonistų interesų sar-

drąsuolių gabiai remiamas, 
su pagalba atsidavusių, 'bet

(Bus daugiau)

GARBINGAS DAINIUS

va

Klausiau aš vieną dieną
Skambant it auksas dainą — 

Balsas tokis skardus,
Tai vėl tykus, švelnus,

Kartais liūdnas, žavėjantis,
Ir sielą palytėjantis.

Klausiu: kąs per dąinininkas ?
Sako tai Perauskų Kipras .

Dainuoja gražią dainelę —
Vanagaičio “Dul dul dūdele”.

Taip aiškiai jo žodžiai kįla,
O! kaip klausyt yr’ miela!

“Žinau aš dainą vieną,
Dainuoju ją kasdieną,

Kas yakaras, kas rytas
Tą pačią — tau vis skirtą! •

Dul-dul -dūdele,
Graži mano mergelė!” —

Švelniai kartojas daina,
Širdis visų džiugina.

Tauta musų yr’ laiminga
Turint dainių taip garbingą.

Petronėlė M.

siislok, kbr bėgi!

—Begu ant aštunto puslapio pa
žiūrėt KAS bus Clevclande Spalių 
31 dieną!

— Orait. Gohet!

DIDŽIAUSIA KADE- 
MU GEDA

(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 
derybas su Lenkais!” Bistras 
nieko nesakė. Tuomet nuaidė
jo iš sykio iš šimtų krūtinių: 
“Šalin derybos!” “Valdžia, kal
bėk, atsakyk, paaiškink!” Bis
tras tylėjo.. Minia visai su
sijaudino ir jau iš visų kraštų 
pasipylė aštrios replikos, epite
tai ir kurčias šauksmas, “Ša
lin derybos!”

Gi Bistras tebestovėjo ir te
betylėjo. Minia aplink Bistrą 
glaudėsi zir jį visai apsupo. Pri
bėgęs “garsus”* Nekvidavičius 
Bistrą ką tai klausė ar mokino, 
bet ir po to Bistras tylėjo, tik 
žvalgėsi į duris.

Tokia keista padėtis 
apie 10-15 minutų.

Bistro, vyriausybės ir

tęsėsi

Liudo 
Giros adresu pylėsi pajuokos, 
pašaipos ir kiti žodžiai. - 

“Valdžia liežuvį užkando, ža
do pritruko. Vilnių klerikalai 
parduoda Lenkijai. Gal Gira 
paaiškins, jeigu ministeris ty
li. Ob vyriausybė — kalbėt 
nemoka.... ” ir tt. ir tt.

Bet (Bistras jau nerimo, nes 
minios reikalavimai darėsi vis 
energingesni, pašaipa didesnė.

po lova, pabėgo; pasi- 
Nasvydžio tvartuose; 

kai zuikis, ir tt. , 
didžiaitšl&s trukšmas ir

Bistras pabėgo
Tik vienu matu Bistras pasi

suko ir išnyko už durų. .Visoj 
minioj nuaidėjo, didžiausias — 
A-a-a-a. Pasigirdo švilpukai, 
juokas, replikos: “bailys” “zui- 
kys, o dar karo ministeris; gė
da, gėda,” ir tt.

Tuojau užgeso šviesa Kabi
neto prieangyj ir languose, pa
sigirdo girgždėjimas uždaromų 
iš vidaus langinių.

Minia nesitraukė. Įvairiems 
samprotavimams- balsiai besi- 
reiškiant išrinkta pas Bistrą 
delegacija, kuri gerokai laiko 
praėjus pranešė kad apžiūrėta 
visi Kabineto kambariai, bet 
p. Bistro nerasta.

Pasipylė pastabos, girdi: pa
sislėpė 
kavojo 
išdūmė 

Kilo
pareikšta nusistatymas neiti iš 
vietos kol bus duota.atsakymas 
del derybų.. Kas tai pareikala
vo kad jei vyriąusybė nieko ne
sako tai lai p. Gira pasako, ir 
pasipylė jo (adresu epitetų, bet 
šis, pasirodo, tuo laiku jau bu
vo čia pat gretimai* esančioji 
užsienių reikalų ministerijoj 
telefonu šaukėsi policijos ir ka- 
riumenės pagalbos. Kariume- 
nės nedasišaukė, nes dauguma 
karininkų dalyvavo manifesta
cijoj ; bet milicija, matomai, iš 
kalno buvo Įspėta ir po nekurio 
.laiko pribuvo.

Minia vis stovi ir reikalauja 
atsakyti apie derybas 
kija.

Nesulaukus valdžios 
nimo del derybų su
minia nusiėmė kepures, pagie
dojo Tautos Himną ir nuvyko į 
Karo Muzejų pas žuvusių kar
žygių paminklą, čia 
keletas prakalbų, 
malda ir himnas..

Tuo tarpu kažkas
provokacijos tikslu padegė pe
tardą, kuri garsiai sprogo, lyg 
butų iš mažos Šarmotos iššauta. 
Bet minia neišsigando ir kas 
tai suriko: “Nebijokit! tai pro
vokacija.” 

i Ir čia minia dar reikalavo 
atsakyti apie derybas su 
kija, tačiau nebuvo kam.

SU

paaiški-
Lenkais

pasakyta 
pagiedota

kur tai

Len-

Pribuvo policija
Tuo tarpu prieš pat pasibai

giant atskubėjo ir raitos poli-

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

— Sustok! ar žinai KAS bus Cle- 
vclande Spalių 31 d.?

— Dar nežinau, mister policman.
— Tai tuojau pažiūrėk ant aštun

to puslapio!
tinto puslapio!

— Don kiu. Gudbai.

cijos buris su šautuvais.- Ir p. 
Gira vėl susivokė. Bet turba-' 
eija buvo bereikalinga, nes mi
nia jau skirstėsi namon.

Ot prigyventa laikai kad ne
galima žinoti apie ką vyriau
sybė tariasi su Lenkija!!! !

“Parduodama Vilnius” 
šaukė minia, ir tas nebus per
dėta, nes kodėl gi nei vienu žo
džiu neatsakė apie derybas ku
rios tiesioginai liečia Vilnių ir 
del kurio juk buvo demonstra
cija?!,

Konfiskuota “L. žinios”
Tos dienos “Lietuvos Žinių” 

numeris, kurios 
traukti derybas 
konfiskuota.

Tą pačią dieną 
monstracijos, “L. 
karikatūrą prieš
Lenkija ir įdėjo obalsius reika-, 
laujančius nutraukti derybas. 
Ir del to komendantas, kademų 
vyriausybės Įsakomas, sukon-
fiskavo tą numerį ir redaktorę 
nubaudė 2000 litų.

reikalavo' n ti
su Lenkija,

kada ėjo de- 
Žipįds'” įdėjo 
derybas su

F. Bortkevičienė kalėjime
Kadangi tokios sumps redak

torė Bortkevičienė sumokėti 
negalėjo, ją policija paėmė ka
lėj imam

Tai ta pati redaktorė kurią 
Rusų caro valdžia sodino ka- 
lėjiman už 'Lietuvybę, už demo- 
kratybę, už Lietuvos nepriklau
somybę, dabar musų 1 
nių” pasodinta irgi už 
laisvę, už Vilnių, už 
žmonių gerovę!!!

Amerikiečiai, patįs 
išvadų.

“krikščio- 
Lietuvos 
/Lietuvos

Virimo Receptas
Vienas apie kuri labiausia šiose 

dienose kalbama maistas yra tai sė
lenos. Daktarai ir slauges nuolat 
klausinėjama apie sėlenų vertybe. 
Jos turi dvi priežastis kaipo sveikas 
maistas. Jos gelbsti budavoti kūną 
ir neleidžia Viduriams užkietėti. Tu
rit priprasti valgyt sėlenų valgius 
kiekvienam atsitikime. Sėlenas ga
lima prirengti visokiais budais. Re
ceptas apačioje parodys kaip j 
ryti gerą' valgį pusryčiams, 
bandyk' jį.

Sėlenų Blynai 
puodukas sėlenų (all-bran) 
puodukas miltų 
šaukštai cukraus 
šaukštai kepamo pauderio 

■% į šaukštuko druskos 
1 kiaušinis 
ll,4 puoduko pieno 
1 šaukštas tarp y tų taukų 
Sumaišyk ir persijok miltus, _ 

rų, kepamą pauderį ir druską; dadėk 
sėlenas. Sudėk kiaušinį su pienu, 
ir sudėk į sausus dalykus. Dadėk 
tarpytus taukus. Suplak gerai ir 
kepk ant karštos skarvados.

Virtuvės Patarimai
Gei’iau visada kcpįnt mėsą ant ug

nies negu šutint. vJi tada buna svei
kesnė ir skanesnė.

Kuomet verdi pieną su daržovėmis 
turinčiomis rukštips, dadėk žiupsne
lį sodos. Tas neduos pienui susi
traukti.—

Kad lengvai nusivalytų virtuvės 
grindų linoleumas arba stalo užtie
salas, naudok biskį kerosino vande
nyje. Kerosinas yra geras valytojas 
ir priduoda linoleumui žibėjimą.

Peilius kurie naudota prie pjaus
tymo šilki arba kitų stipru kvapu 
žuvų reikia palaikyti tūlą laiką in
de su arbatos lapeliais.

Naminiai Pasigelbėjimai 
Prasalinimui taukų plėtmų 

knygų puslapių, sudrėkink juos su 
benzinu, paskui sudėk tarp dviejų 
sugeriamų pųopicrų ir prosyk kar
štu prosu.

Tuščios siūlų špūlės stuboje tan-

pada- 
Pa-

1

nuo

RODYKLĖ No. .74.
Idai susigadina, todėl laikykit jas. 

Kada blanketai išmazgojami ir. iš
džiovinami, reikia gerai išplakti. 
Tas padaryt vilnas minkštas ir len
gvas ir priduos blanketui naują ir 
šviežią išvaizdą.

Nuvalymui nikelių lengvai, įpilk 
į kvortą šilto vandens vieną šaukš
tuką ammonijos. Paskui pamerk į 
tai valomą skarulį ir padažyk : 
dą ir trink smarkiai.

Grožės Patarimai
Vienas pirmų žingsnių linkui 

žės yra gjnrenk padoriai. Eik 
vą anksti, mifcgok lauke jei. galima.

| Praleisk lauke daugiausia laiko kiek 
galima. Gerk vandenį tankiai ir

I valgyk gana daržovių ir vkisių. Kū
nas turi būti užlaikomas visiškai 
švariai. Kasdien reikia nusimaudyt 
šiltame vandenyje, Šalta maudyne 
kaipo 1 paprasta nepatartina, nes gali 
kenkti. Jeigu nesi geriausioj svei
katoj nereikia maudytis šaltam van
denyj išskyrus jei' daktaras pataria. 
Pasirink tokius valgius kurie atsa
ko tau. Nevalgyk sunkių riebių 
valgių vakare. Paimk retkarčiais ką 
vidurių išvalymui. Reikalinga gera 
savęs7 užžiura — ir priderama pa
galba pasigražinimui.

Ypatiška Sveikata
Pastaru surašymu daržovių pasi

rodė kad tos ką geriausios valgymui 
yra nebrangios. šešios sužymėtoj 
kaipo naudingiausios žmogui yra ko
pūstai, begalviai kopūstai, špinakai, 
tomatės, rutabaga ir bulvės. Kuo
met reenkies daržoves, pasirink tas 
kurios sezone. Negaliu pabaigt kal
bą apie maisto vertybę be paminėji
mo Alpių grudų. Juoda rupi duona, 
kaip paprastos daržovės, pradeda 
atgryžti ,i stalą. Nors mes ne vien 
iš jų , gaunam vitaminus, bet jie ge
ri ir savo mineralais. Reikia nors 
sykį į dieną valgyti sėlenų duonos, 
grikių arbą čielų kviečių duoną. Ge
ri maistingi pietus butų* daržovės— 
pjaustytos tomatės, keptos bulvės, 
sėlenų bandukės, piena.š fr vaisiai. 
Reikia atminti kad tinkamas pasi
rinkimas maisto yra svarbus žings- 
nis prie sveikatos. 

į so-

gro-
i 10

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

arčiausias maisto vertybėj prie gry- jame sn ___  ____ Z'.______ _
no karvės pieno negu koks kitas pro- i vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-1 savo groserninko duoti Borden’s.

arčiausias maisto vertybėj prie gry- jame Smetona ir suruošiamas po už-

darykit 
žinovas.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

duktas.

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. *Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaienkUs

F. AD. RICHTER 4 CO. / 
Berry & South 5th Sts. /į 

Brooklyn, N. Y. jfiį

Bandyk Šitą 
Mokeščio=Dienoje K
JUOKIAM tikslui jus nėtau- 

pytumet pinigus, štai yra 
mintis kuri pagelbės:

Atidėk į šalį savo taupymui 
paskirtą dalį pirmiausia. Len
gviausias sutaupymui dolaris 
yra pirmutinis mokesčio ko- 
pertėlyje; sunkiausias yra tas 
kuris buna paskutinis.

Sumažink
Savo

greitai 
Vic- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet 
AutcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Priežastis kodėl tūli žmonės t 
nesutaupo yra ta kad jie pla
nuoja taupyt paskutini dolarį, 
ir tada nieko nelieka!

for Ratings 
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymų banką

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelandc Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
Musų darbas garantuojamas. Taipgi pa-, musų uaiuaa gui tuiiuujamaa. -Lčiipgi pa-

U. i\>\/ darome puikius rėmus visokiems paveiks- 
.11,1 L •. lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas' visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland
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— Ei, sustok, kur joji? j
— Joju ant “Dirvos" Maskaradų I 

Baliaus!
— Orait Hari ap!

Bondsų Nubąlsavimas 
Svarbu Clevelandui

Septynios * priežastis balsavimui
- 1—Clevelandas turi veržtis pir

myn ir gerintis' kad galėtu būti vi
sų mėgiamu miestu gyventi ir dirb
ti.

2— Septyni bondsų reikalavime i y- i 
ra gyvas reikalas gerinimus!. F~_ 
leidimps $2,000,000 bruka vimui, van
dentraukiams, etc. duos progos 
daryti pusiąu tiek grindimų 
buvo padaryta pereitų metą. Jokių: 
gatvių nebus 'galima grysti ir van
dentraukius dėti jei šie bondsai ne- i 
bus nutarti.

3— Dabartinės įmonės ir vieta 
Miesto Ligoninėj neatsako. Mes tų- | 
rini tik 60 džiovininkų vaikų lovas, 
q serga 535 vaikai, 940 nužiūrėti 
apsireiškime džiovos, ir suvirs 8,000 
vaikų stovi tai ligąi prieš aids. 
gi reikia bondsų ligoninei didinti ir 
gerinti.

400,000 kuomet įvesda dabartinė 
parkų sistema, šiandien ši sistema 
turi tarnauti milijonui. Parkų bon
dsai aprūpins parku padidinimų ir 
rengimą Paežeriais ir kitui-.

6—Tos šešios bondsų reikmenis 
dailės tik 3c ant šimto dolarių tak
sų, o Clevelandas turi žemiausią ta
ksų kainą negu koks kitas didelis 

, v_! miestas. Taksai kils jeigu industri- 
per-11° *r kapitalas plauks iš Clevelando. 

." Jojas miestas negali sulaikyt indus- 
’ trijos ir kapitalo kuris nesirūpina 

reikalingais pagerinimais.
■ . •• 7—Septinta reikmenis — $500,000

-1 — miesto šviesos dirbtuvei niekuo 
neprisidės prie taksų.

Pažyinėkit savo balotą atsargiai 
ir taip kaip pažymėta paduotame 
pavyzdyje. Išsikirpę nusineškit pa
vyzdinį balotą ant pusi. 7-to.

Petnyčtoj Cleveland? prasi-
Tai- deda šiaurinės Ohio dalies ino- 

■■ ■■ kytojų konferencija, suvažiuos
4—$2,000.000 nnt Miesto Audito- i 12.000 mokytoju.

I, kn , /s 2 x — -  --- 1rijos užbaigimo, kuri jau ir taip su
muša rekordus pelno gavimu. Nau- 
jas, sparnas prie Budavonės padidins 
ineigas 50 nuoš.

5—Clovealndas turėjo gyventojų

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNES 25c.

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

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERKlR AVE.

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

The
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Remkit Darbininkiškų Kandidatą

HENRY W. KOCH
Neprigulmingas Kandidatas

CITY COUNCIL—MIESTO TARYBĄ 
3-čio Distrikto

SUMANUS NEPATA1KAUJANTIS
PAS1TIKET1NAS

Endorsytas per Clevelan d Federation of Labor 
Building- Trades Council

:• KURIS STOVI Už SVARIĄ VALDŽIĄ, KONSTRUKTIVĘ VISUOMENIŠKĄ TEISD
5 VYSTŲ IR ADMINISTRACIJĄ LIUOSĄ NUO POLITIKŲ IR SUKTYBIŲ.
\WAWAWW.V.W,,.WWAč.W.W/WAWA«AV.7^WAWiWAWWAWA

Jūsų Telefono Bilos
Bus Tvarkamos Pagerintų Planų

Dienos Pranešimų apie Suėjimą Laiko Bus Pakeista po Lapk. 1

'T'ELEFONO naudotojai Clevelande ir apielinkėse bus 
‘ padalinti po Lapkričio i i šešias grupes, ir vietoj 

bilas siusti pienią kiekvieno mėnesio, jiems bus pasiųs
ta pagal jų grupės pirmą, šeštą,: vienuoliktą, dvidešimts 
pirmą ir dvidešimts šeštą dieną kožno mėnesio.

šis planas yra panašus naudojamiems kitų ištaigų 
Clevelande. Tas duos telefono naudotojams progą gau
ti bilas tvarkinčiau, kadangi mokestjs už tolimus šauki
mus ir priedinius vietinius šaukimus bus pridėtos ild 
paskutinės dienos kada statementai siunčiami.

Bilų dienos kožną mėnesį 
sužymėloriis stotims:

bus kaip parodyta apačioj

Clevelando
Academy 
Broadway 
Cedar 
Cherry 
Eddy 
Fairmont

Stotyse
16
26

1 
11 
U|
6

Garfield 
Glenville 
Hemlock 
Kenmdre 
Lakewood 
Lincoln

16
26
21
26

1
6

Main 
Melrose 
Pennsylvania 
Prospect 
Randolph 
Superior

2t5
11
21
16
21
16

Aplelinkių Stotyse
Bedford
Berea
Brefcksville
Chagrin Falls
Gates Mills

21 
11 
6
6-

21

Independence 
Painesville 
Royalton 
Strongsville 
So. Euclid

(i
21 
i 
6 
1

Warrensville 
Westlake 
Wickliffe 
Willoughby

būtinai perskajtyi paaiškinimus naujoMeldžiame Į, . .
plano kuris bris jiąšiiistas sykiu sii Lapk 1 bila.

The Ohio Bell Telephone Company

Kosienskio teismas prasidėjo 
trečiu kartu. Prisaikinti spren
dėjai yrą po sargyba. Prose- 
klitorius atmetė policijos išgau
tą Kosienskio išpažinti kad jis 
nužudęs Lewandowski, kurio 
pačią buvo, Įsimylėjęs;

Seminarijos pašventinimas. 
Seredoj buvo pašventinimas 
naujos Clevelando diecezijos 
kunigų seminarijos pašventini
mas. Atsilankė, daug žymių

kataligii bažnyčios gaivu. Bet 
Dievulis lyg tyčia orą užleido 
labai šaipią, snieguotą ir šaltą. 
.Seminarija pastatyta ant An
sel Road netoli Superior prie 
parko.

William Radušis, nuo W. 130 
st.-, randasi apskrities kalėjime 
už paniekinimą teismo, sąryšy,! 
su suklastavimiu savo brolio 
kareivio pinigų gaunamų iš ka
ro departmento už sužeidimą.

J IŠRINKIT VĖL į

John M. Sulzmann
Į CITY COUNCIL

Štai jo atsižymėjimąi:
j ? Įvedė Boulevardų Sustojimo (Stop) Įstaty

mą

įvedė “Baltii Kelių” gatvių nušvietimo sis
temą,

įvedė Įstatymą padidinanti miesto darbinin
kų vyrų ir algas kad jie galėtų išaugin
ti savo vaikus sveikais kūniškai ir pro
tiškai.

BŪTINAI DUOKIT ŠIAM MIESTO TA
RYBOS VETERANUI KURIS VISADA 

ĮTEMPTAI KOVOJO UŽ ŽMONIŲ 
TEISES

PIRMĄ BALSAVIMO NUMERĮ.

į šis žydelis “barakadinuos" Teatrališko' Choro parengime. kitą/nedėldie.
5 nį, Lapkričio 8 d:. Lietuvių salėj. Prie to bus teatras, dainos, ir'solistė 
S P-lė Julė M. Baltrukoniutė. Pradžia 5:3,0 vai. po pietų.

IŠRINKIT VĖL

x David Moylan
/TEISĖJU J

Municipal Court

6 Metu Terminui -

RINKIMŲ DIENA —’ j
ANTRADIENIS, LAPKIL 3,

Nuo 6:30. rytą iki 6‘;30. vakare

IŠRINKIT VĖL

Teisėja 
JOSEPH 

SAWICKI
Per septynis met,us jis buvo 
geras,' teisingas, drąsus Teisė
jas, kreditas šiai sričiai.
jis yra • Liaudies Teisėjas — 

Liaudis Jo Reikalauja.,

Atlik Savo Pareigą-Balsuok už Jį
JUDGE SAWICKI, CAMPAIGN COMMITTEE. 5

1 ,

ApžIURĖKIT RUDENINĖS
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
nyt) ar naujus pamuša- 

i lūs sudėti. Turėkit jas ga- 
Lj. tavas kada reikės,’ir dar- 
fiaa/ bas bus padaYyta geręs- 
KS nis dabar., , .

K Rosedale Cry Cleaning Co.
, .. , •’Randolph 7906-

SAVINlNKAŠ C. F. PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE
Vakarais atdara iki 8 Vai. Netdlr Lietuviškos bažnyčios,.

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

Randolph 126 ’ll | > Lakewood. 9696

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

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

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

giiimiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimimiiiitiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiU; 

| Pranešimas Sergantiems Į 

I X-RAY IŠEGZ AMINA VIM AS UŽ $1.00 I 

: Mapo. ypatiškas išt.vrųnąs metodų naudojamų • Europos Klinikose E 
s Viennoje, Berlirie, Paryžiuje, Londono ir Romoj sykiu su mano 25 s 
: metų patyrimu gydyipe keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir .Moterų 's 
E davė man daiig progų jų Išg.ydymdi ir greitas pasekmes. Mano ~ 
E ofisasĮrengtas, sri naujausiais X-Spindulid, Elektriškais aparatais, s 
E Quartz Ultra-Violet, Svięsą, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- = 
E rija, kas laidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
E spręsti 'tikrą -jūsų ligos priežastį. E
E “Alano Darbe Nėra Spėjinėjimų". Nauju-metodu aš paliuosuoju s 
E nuo Patrūkimo'ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pėi- S 
E- lio, be pjaustymų, ir be jokio skausmo arba sugaišarimo nuo darbo. = 
E Aš taipgi ' prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
E Nežiūrint kokia bus jūsų' Ilga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
: Vilties, Atęikit Pas. Majie”. Aš pagydžiau .tuksiančius žmonių ku- — 
E rie yra mano 'gėriiuisi liudininkai. Kų aš padariau jiems galiu pa- X 
E daryt ir juips. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
E tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
E tus 6.06 ir 914. E
Ę Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
E .dbma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią = 
* ’šgalit mokėti ' Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E

Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. s
----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

. Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue =

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) s

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

iillllllllllllllllllllllllllllllllllllliHIllIllllIlllIllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllIg
(Skaitykit ką Inspector Donahue saku { apie S 

Teisėją -Meck. E
Judge David C. Meek buvo vertas 300 E 

policistų sumažinimui ^reikalingų ąbtomo- E 
biliais važinėtojoj drtištų, sAkdv GiitYhį-’Kd^'® 
milijonierius Martin J. Donahue./ ;, s

Teisėjas Meck apleidžia važinėtojų tei- E 
smą šiandien. Jo vietų užims Teisėjas E 
Mary Grossman. S

“Bėgyje penkių menesių Judge Meek E. 
teisėjo suole buvimo jis buvo taip ąlaiyat- E 
nas savo sprendimuose, kad jis reiškė tiek E 
kaip 300 policistų”. Sako Donąhue. "Vi- S 
su savo tarnystes laiku nebuvo nei vieno Ž 
nusiskundimo, ar tai del perdjd^lių baus.- £ 
niiu ar pordidelio nusileidimo.”’ " E

JUDGE MECK I| GRĄŽINKIT
| Į Municipal Court Utarninke, Lapkričio 3 rd; = 
NiiiinihiiiniiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiininiiiiiniĮiiiiiii!iiniiiiiiĮiiinniiiiiiiiiiniininiiiir

IŠRINKIT

Buvusi Vyriausj Policijos

Prosekutoriu

x Jacob Stacel
TEISĖJU Į

Municipal Court

Per praeitus 10 metų Jacoh Stacel 
buvo nuolatinėj visuomeniškoj tar
nyboj.
Jisai tarnavo kaipo City Claim Ad
juster per 4 metus, nariu Miesto 
Tarybos per 4 metus ir kitus 2 me
tu kaipo pagelbinis Teisių. Direkto
rius ir Vyriausis Policijos Proseku- 
torius.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pee tikrą Specialistą, • M 

prie kokią neišlavintų daktarų, TU- 
ras Specialistas arba profesorius uo- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Įisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybi dairia- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipaiinimo irpa-
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijf**- 

įjj Mano aparatas Radio-Scope-fiagf>X- 
fflK Spindulių Roentgcno ir pilnas Bakte- 
'' riologiikas egzaminavimas kraujo

dengs iriau tikrą juaij ligos priežariM 
ir jeigu aš paimsiu pus gydyt, justa 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata it 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnUtalus 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijau 

kraujo, turite išbertus veidus, puikus ant viso kūno ir burnos, 
adas užsisenėjusias kojose — negaiiiukit ilgiau laiko ir noaitae- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąibris- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jUms: tu
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105th St. Clrretaad

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte ild 4 — nuo IMI vaMsaa 

Nedildieniaia ano II 9d L



kitą nedėldle- 
nos, ir 'solistė

norintieji 
Daugu- 

d uodama 
“L.”
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PO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS
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FRANČUŽIJA SUVILIOJA
Ukmergė. — Vietos biedniio- 

mėnė — bedarbiai ir samdinin
kai — įvairių gandų suvilioti, 
siisirupiiię važiuoti Francuzi- 
jon uždarbiauti. Tarnaitės me
ti tarnystę ir rengiasi važiuoti 
laimės jieškoti. Miesto valdy
ba tokių “savanorių” registruo
ja antrą šimtą. Atvykę į mie
stą sodiečiai ir sodietės klausia 
kur registruojama 
važiuoti Francuzijon. 
jną vilioja dovanai 
kelionė.

—— DIR V A

Gavo

BALSUOKIT
Teise išreikšti balsą valdžioje yrą-1 
i 4-iL- Inrrl -io hni- '

ėmė šaudyti į jį pro uždarytas 
aitris. Po daugel paleistų šū
vių ir plėšikui neatsiliepiant nei 
balsu nei šūviais, buvo praplės
tos lubos, įleista žibintas. Pa
stebėta kad plėšikas guli nu
šautas, o šalia jo revolveris su 
keturiais iššautais šoviniais.

ROKIŠKIO APIE- 
LINKĖS

vietinės žinios I
If. i- „r ..-.-/V- •nžrt- ^-MUxjR-AŽ>l,>a.v .------

MIWMMU

UŽ J| 5

VILKAI UŽPULDINĖJA ..
Reiniai (Zarasų ap., Salako 

v.) — Šioje apielinkėje vilkai 
pradėjo pulti gyventojus ir 
gyvulius. Nesenai Jurgenos pa
pjovė trejų metų arklų, taipgi 
M. Vįtėno ganykloj dviejų me
tų kumelaitę už 300 litų. Gy
ventojai sako kad Laukstenių 
.miškuose vilkų esama didelių 
gaujų, iš kur jie užpuldinėjo 
apielinkės gyventojų- gyvulius. 
Ten gyventojai dažnai matą 
prabėgant svilką, o , vakarais 
girdi smarkų jų staugimą.

. “L.”

MITTEEs ' 5

liiiiiiiiiiiiiihiiĮę
e sako | apie

velias 300 
gu ąutomo- 
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ęie, * ‘ , 
inėtojų tei- 
ns Teisėjas

udgė Meck 
taip akupat- 
r reiškė tiek 
■nąhue. “Vi- 
■0 nei vfeno 
lidolių baus.-

1CK |
Eid 3d. j 
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KVIES IR LIETUVĄ
“Latvijas Vestnesis” prane

ša kad Latvijos užsienių reika
lų ministerija pradėjus ruošti 
medegį ateinančiai 
Estijos, Latvijos ir 
užsienių reikalų

> kbrifėrencijai, kuri
, šaukti Rygoj kitų pietų kovo 
Į mėjješį. Laikratšis ]
•kad- Į konferenciją numatyta 
.1 pakviesti ir Lietuva.

Stioniijoš, 
Lfenkijos 

ministėrių 
numatyta

priduria I možius.

(Tąsa iš pereito num.)
Tindžiiiliuose. Mes pataikėm 

pas Joną Kubilių prieš Jonines 
taigi vidurnaktį užgirdom dai
nuojant ir grojant armonikas, 
ir suėjo visi Kubiliaus kieman 
su vainikais sveikindami Joną. 
Jo pačiulė įsivedė svečius stu- 
bon ir vaišino. Svečiai sakė vi
si buvę iš Panemunėlio mies
telio — mokytojas, raštininkas 
ir kiti. Jie norėjo kelti ir mus, 
bet Kubilius nukalbėjo kad 
mes pavargę ir naktį netinka 
svečius vargint. Bet jie vis- 
tiek eina pas mus. Tada žmo
na duris užrakino kad jie ne
meilų.

Ryte vos spėjom atsikelti 
jau būriai kaimynų ėjo svei
kinti Joną ir mus. Jie prine
šė visokios valstybinės: baltos, 
raudonos, žalios, o gaspadinė 
padėjo didelį sūrį, ' sviesto, 
kumpio, na ir Joninės.

Tindžitiliuos gerai svečiuotis 
su senais draugais ir darbuoto
jais, bet musų laukė ir Kama
juos, nes ten jau Joninių ker-

Mirę Lietuve, šios savaites 
pradžioj mirė Ona Černienė, 2G 
ip.. amž. moteris, palikdama! di
deliam nusiminime savo vyrą. 
Vincą. ir kūdikius. Jie gyvena 
6027 Superior avė,

DR. V. KlTblRKOS Dr-stes 
susirinkimas įvyks nėdėlioj, 2 
vai. pd pietų, paprastoj vietoj. 
Nariai kviečiami atsilankyti.

SLA.' 14-tos kuopos susirin
kimas perkeliamas iš ketverge 
į seredą. (Sekantis - susirinki
mas įvyks lapkr. 4 d./ 7,:30 v. 
vakarė, Lietuvių t salėj. Bus 
nominacijos Centro Valdybos.

Fin. rast. V( P. Banionis.
Gražus koncertas. Nėdėlioj 

Masonic salėj, Euclid aye. ir 
E. 3,8 st., bits populiariš /kon
certas duodamas Clevelkpd Or- 
chestro, kurį vadovauja Niko
lai Sokoloff. Pradžia 3 vai. po 
pietų, įžanga 25c ir 50c. Visi 
kurie mėgsta puikią muziką ei
kit i tą koncertą.

Vaikai 'serali diftėrija. Da
bokit savo vaikus. Keturi jau 
mirė pereitą savaitę nuo tos li
gos.

Viena mekytoja, daili 27 me-' 
tų mergina, laimėjo $5,000 iš' 
buvusio savo jaunimio, turtin
go fabrikanto sunaus, kaipo ,at- ■ 
lyginimą už jos' suvedžiojimą.

ne jtiįc privilegija bet ir pareigą 
kiclęvięno Amerikos piliečio. Ant ju-, 
sų kaipo piliečio te nario prgartizaci-^ 
jos besirūpinančios visuomenišku' 
gyvenimu, puola dviguba pareigą ir į 
svarba balsuoti miešti) reikaluose. ‘ 

Purleidimąs septynių bondsų tari-’ 
mų kuriuos, jūsų mieštas leidžid ant! 
balsavimo Lapkričio 3 d... paliečia, 
tiesioginai jus“kaipo pilietį arba, da
lininką didėlio biznio kuris prigulės- 
nuo tų bondsų sekančiais metais. 
Išrinkimas miesto tarybos narių — 
miesto direktorių tarybos — yra ir
gi1 lygios svarbos kiekvienam pilie
čiui^ . .

Kiekvienas pilietis privalo atlikti 
savo pareigą eidamas balsuoti Lap- 

I kričio 3 d. Mes tikime padėjimas 
YES prie septynių, miesto bondsų 
klausimų yra reikalo balsavimas. 
Kaip jūs balsuosit kopšilmanų kan
didatų reįlęalė yra Į ;p.išų pačių pasi
rinkimas, už ką, bėt taipgi yra par
eiga ir privilegija. Tąipgj jūsų par-' 
eiga kaipo piliečio yra priminti, ki
tiems savo darugams ir kaimynams 
apie balsavimo reikalingumą.

. Kiekvienas : eikit, balsuoti miesto 
klausimuose.
BALSUOKJT — PRIMJNKIT KI

TIEMS BALSUOTI.
BALSUOKIT GERAI.

Cleveland Improvement Financing 
- Committee

y Fred H. Caley^ Chairman 
•() Jj Thoipas ..Coughlin... ; . , ■ z 

Mrs. Malcolm^ Mcfefide 
Clarence J. Neal 
Peter Slach 
Allard Srpith 
Jay( Morton>/ Secretary.

■ Svarbus išguldymas temoje 
KODĖL BIBLIJA SUNKU 

SUPRASTI?
Ev. šv. Mateušo, 1-125: Tuočės 

Jėzus atsakydamas tarė: Aš garbi
nu tave, Tėve ir Viešpatie dangaus 
ir žemės, kad tai paslėpei išmintin
giems ir protingiems, apreiškei kū
dikiams.
Nėdėlioj 3 p. p. 7017 Superior Ave.

Kalbės F. J.’ Diglis.

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių1 iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
Yincas Lingė ................ 200
Qna Staniulienė. ,................ 50
Stasys Vaitekūnas .......... 300
Antanas Kapočius ...... 250
Ignacas Miliūnas a.......... 150
Juozas Tamošaitis .... Lt. 200

APGARSINIMAI
i Balsuok

1926 METŲ BIUDŽETAS
Kaunas. — Ministėrių kabi- 

Į netas pabaigė svarstyti atei
nantiems metams biudžeto pro- 

; jęktą. Kabineto priimtas 
_žeto projektas, bendrose 
'Išdavose, atordo taip:
pajamų, paprastų 250,406,394 1. 

nepaprastų
I viso
| išlajdų: paprastų

nepaprastų
viso

biud-
savo

Columbia Teatras su 
Naujenybėmis

Daugiau negu kokia kito pasilin- 
ksmihimo forma šiame mieste, yra 
tai vaidinimai Columbia Teatre, ku
rie tinka dar neapsipažinusiems su 
Angliška kalba. Jokioj kitoj scenoj 
Clevelande nėra taip muzika, gra
žios merginos ir puikios scenerijos 
taip tinkamai sutaikyta kad persta
tymai butų patraukianti akiai.

Columbia įvedė naują tvarką pą- 
gal kurios vaidinimai tęsis be lau
kimų ir pertraukų nuo pietų iki 11 
nakties. Galit ateiti į teatrą kada 
tik jums patinka, būti-kiek tik norit 
ir prisižiūrėti iki sočiai. Programai 
bus be pertraukio geriausio vodevi- Į 
lio, naujausių paveikslų ir komedijų 
ir kompanija komedijų lošėjų suda
rys ilgiausi Yįr... gdpfžfausį programą 
koki kas r^ęvaljinil^ gali duoti.

Bus pilnai' patenkinimo ausims ir 
akims, i^ Už1 taip žemas kainas 
tik 10, 30 ccntių.

programą

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 
GROSERNĖ

15 metu senas išdirbtas biznis, Lie
tuvių . apgyvento) yietoįj. • Pardavi
mo priežastis — savininkas eina j 
kitą biznį, Kreipkitfs'1 informacijų 
Dirvon, 3350 Superior Ave. įviršu- 
je). ' ■' -A, ■ (»4)

1989 E. 105th St. ar& rEuclid Ave;
parsiduoda gerą pelną ’ .nešanti 

paukščių ir dovanų lėputųvė. :Ga- 
rantuoama $200 savaitėj gryno pėl- 

I no‘. • Ta krautuvė yra vienatinė tos 
rūšies Clevelande. Parsidųos pigiai 
Smulkmenų klauskite,. t*pa,s Notaru 
Zimėrnian, 590-7 Sėovill'žlAvė. (46)

ANT RENDOS "
5810 Superior ^Ąve^, 5 kambariai 

su maudyne,“ raertcsiui,' ■
The . Cuyahoga .Estates Co. . 

Pros. 2292. 409“ Advance Bldg:
•Lietuvos (Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 

, MAUDYNES 25c. v
'921' St.' Clair, artf K 9th St.

Yes

WLADEK MICHALSKI. Lenkas ristikas iš Buffalo, N. Y., kurį Cleve- 
iando Lenkai išstatė prieš Lietuvį čampioną KAROLI POŽĖLĄ. Len
kas sveria 200 svarų, Požėla tik 175 svarus. Imtynės įvykta Lietuvių 
salėj, šios pėtnyčios vakare, nuo 8 vai. Bus nepaprasta kova.

ADOMAS VIDŽIUS,, lengvos vogos čampionas, kuris risis Lietuvių sa
lėje pėtnycioj, Spalių 30 d., šu Vokiečiu; čampionu. Abu labai smarkus.

ir nsoito*- 
t> tiknd J* 
Siu »ąiW* 
jiini?" fr

51,567,6061. 
301,974,000 1. 
237,420,6651.

64,553,395 
301,974,060 

-L."

LEDAI SUNAIKINO 
: PASĖLIUS <

Vilnius. — Šįmet Vilniaus 
t. kratlte ledai sunaikino 3,993 ha 
t pasėlių, iš kurių 2,400 ha yra 
s’žieminiams ir 1,593 vasarojui. 
■ Kai kuriose vietose sunaikinti 

pasėliai siekia 100 nuoš. “L."

K F4 

Icterų, TU- 
f,ioriui į* 

V

ntbi 
rdyi 
inlmo lr^- 
tikroj Mį

Iriai 
kraujo4®, 

oi žnflMM 
mirt 
įvaikiai y.

PLĖŠIKAS NUŠAUTAS
Jurbarkas. — Rugsėjo 27 d. 

į Jurbarko nuovados! policijos 
į viršininko padėjėjas einąs Šim

kaičių punkto vedėjo pareigas, 
Svolnikas, gavo slaptų žinių 

.'.kad Pabebirvio kaime pas pil. 
šmidtą yra apsistojęs pasilsėti 
ir papusryčiauti pabėgęs kali- 

į nis plėšikas Juozas Venglikas. 
j Svolnikas pasikvietė- j pagalbą 
L vieną vietinį šaulį ir nuvyko 
Į aštuntą valandą ryte pas Šmid- 

tą. Plėšikas buvo užtiktas 
Į kambaryj, ir Svolkinaš paliepė 
r jam pakelti aukštyn rankas; 
; bet plėšikas susyk šovė į ji. 

Sveikinas matydamas kad pa- 
ę čiam gręsia pavojus ir gali pa

bėgti plėšikas šoko už durų ii-j

Atsisveikinę su. Tindžiulie- 
čiais traukėm su Kubilium Ka
majuos. Ja arkliai geri, sukin
kė du, tai nulėkėm Kamajuos 
kai žaibas. Per laukus važiuo
ti labai malonu, oras pilnas 
medaus kvapo. Kur buvo dva
rų girios dabar jau išdėta 
kabos su 
valstybės nuosavybė.

Kamajuos nuvažiavom 
baigiant bažnyčioj pamokslą 
sakyti. Matyt kad žmonės ne
mėgsta pamokslų klausyti, nes 
labai daug žmonių buvo rinkoj: 
. Blaivybė ir čia veikia: vis
kas po blaivybės raktu, niekur 
negali ineiti (inęjimas papras
tai karčiamoj), o čia susitikom 
didelį būrį giminių, nėra kur 
susėsti ir pasikalbėti. Nors 
aludžių yra ikvalei, bet blaivy
bė nepavelijo parduoti. Bet 
Kubilius kdipo senas gyvento
jas, jis įvedė mus pas Diržį, 
buvusį Amerikietį, bet ir jis 
neleidžia ir nieko neduoda, nes 
polleistas vaikšto aplinkui. Blo
ga, gerti noris, o negali, tai 
pikta. Bet Diržis galiau sako: 
Jei jus visi esat vienos šeimy
nos tai eikit į kambarį, aš ga
liu duoti. Suėjom visi kamba
rin, susėdom, geriam “Ragutį”, 
labai skanus alutis .Lietuvoj iš
dirbamas, 
rių, dešrų 
jom puikų 
(Bus)

Columbia TWre
• !>/\ _ ■ j•

East Sth Street prie Prospect
Blokas nuo Euclid . ■

■in.iiun»»»->nin
JOHN G. POLTER
I’OPIERIUOJA. MALIAVOJA 

ir IŠTAISO NAMUS.
Darbas Pirmos Klesos.

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

1134 East 77th Street
§|||||tin|llfllllllll.lHllllll<l':il>IU>llll|lllli:ylllll:IUIII2JIIIIIIII>ll|.lllllllllĮILI|illl,.ill||ILl(ĮĮ|l||)H

Akrono NaujienosGRĮSTAS GATVES, 
VANDENTRAUKI,
NAUJUS KELIUS, 

LIGONINES ir DAR
BĄ. VYRAMS CLE- 

VELANDE

Nebus grindimo gat
vių, vandentraugių arba 
aptaisytų jei nebalsuosit 
prie “Yes”. Naujas vals
tijos įstatymas neleidžia, 
miesto tarybai leisti bon- 
dstis kaip būvd pirmiau. 
Apačioj yra pavyzdinis 
balotas kaip balsuot. Jei 
norit kad Clevelandas 
progresuotų* padekit kry-' 
želniš ;prief 4istj “YES'’’, 
kaip apačioj rodo, Lapkr.

]., Utarninke.

MAIN STRYT, AKRON, OHIO:
— Sustok, kur važiuoji?
— Važiuoju pasiimt savo šonkau- 

Ij, važiuosim j Klyvjandą ant “Dir- 
vos” Maskaradų Baliaus.

— Dac fain! Gohet!

Kun. Kryszcziunas
Tėmijau praeitame numery

je “Dirvoj’’ apie Clevelande 
lankymąsi kunigų. Tas Krysz- 
czunas yra neprigulmingas ku
nigas, jis pas mane buvo na
muose dar man gyvenant East 
Moline, 1'11., bet nežinau'ar tas 
pats. Anas yra riebus, virš 
2p0 svarų ir veidas platus. Jis 
Surengė prakalbas, lėšavo $17, 
o surinko .kokius. $7. Jis jtęn
lankėsi rudeniop, 1923/ metals’, tuos .kunigo

CITY OF CLEVELAND BOND ISSUES

jau

iš- 
jaužirgvaikiu, nes

NUPIGINTOS KAINOS. DIENA 
IR VAKARAIS ' 

10c—20c—30c . 
ir keletas po 50c.

Moterjs padėjo su- 
ir tpyragų, ir turė- 
Joninių pikniką.

K. Širvydienė.

.'(gražius Merginos 
Puol.ns Kosiumai

Pigiausias Palinksminimas 
Didžiausi Programai 
Gražiausias • Teątras 
Maloniausios Aplinkybės 
Ilgiausi ir Geriausi Perstatymai
ATEIKIT BII.F LAIKU NUO PIETŲ IKI 11 NAKTĮ?'

BUKIT KOLEI TIK PATIKS IR MATYKIT VISK

GražU»< Vaizdai Akims ' <
Maloni-Muzika Ausinis

Nuo Pietų Iki 11 Nakties.

Be Atidėliojimų. Be Laukinio. Ištisiniai Lošiai.
Ateikit bile kada. Bukit kiek tik norit.

Muzika, Paveikslai, šokiai. -Daįncsrįį 
VODEVILIS - PAVE#?

MUZIKALIU KOMEDIJŲ LU;|s 
50--Linksmintojų. Daugiausia Gražios ■ Mėrginbš-LūO 

fciif .
MUZIKA IR GRAŽUS SCENOS DALYKAI NEŽINO 

KALBOS, BET PATINKA AKIAI IR AUSIAI.

Geriausio Orkestro Muzika 
■ Puikiausios Dainos 

Jazz Beno grojimai 
Prisidėkit prie Linksiuu/no.

ijilliiliiiiiliiiiiiiiiilillliiiiiiiliiillillliiiiiiiiiiiiiiliiiliiliiillilllliliinilllilliiiilliiililir
E Prospect 2420 Central 1766

j THE F. W. ZIMMERMAN CO. 
| Generališki perkrąustytojaip vinduotojai ir staty- 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerjjų, Rakandus pa- 
= kuo j am, išleidžiam ir sukraunant
Ė 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.

. Valet Saugus Skustuvas kurs pats 
Autobtrop Išaštrina Savo Ašmenis

Pnvnr PILNA SUDĖTIS S1.00 ir $5.00
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai 

—Sharpens Itself

Geras paprotys
Raudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

palvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus,

Ruffles
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
piaešą gražią plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siunčiama tiesiog iš laboratorijos.

T. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

{CLEVELAND IMPROVEMENT
FINANCING . COMMITTEE '

jeigu tas pats., Bet jis. niekanį- 
,jokio, blogo nėpadąrę^
■kii¥’ Welle'ititi^ft- Ponas 'Dievas', 
o kur pekla ten turi būti ir vel
nias. Su Juo Kalbėjęs.

Teatras, balius į 
j Pirmiau buvo pranešta kad 
eia rengiama SLA. 198-tos kp. 
vakaras ant spalių 31 d-, bet 
diena liko pakeista, ir dabar 
tos kuopos teatras ir balius at
sibus lapkričio 7 d., kitą suba
rą,'Liberty salėj, 601 So. Main 
Street. Akrono Lietuvių Rate
lis sulos “Lizdas Naminio Liū
to”, dalyvaujant gabiems ak
toriams. Po teatro bus šokiai.

Vietinis.
Kunigo puota

Spalių 11 d. buvo surengta 
vakarienė Lietuvių bažnytinėj 
salėj; rengė vietinis klebonas 
su savo ištikimais parapijonais 
minėti metines sukaktuves at
ėjimo į svetainę. Iškalno gar
sino kad bus tikra Lietuviška 
vakarienė, bet tik del ištikimų 
parapijonų kurie yra pilnai Už
simokėję už visus metus, o jei 
kurie .neužsimokėję neturi -da
lyvauti, jis jų nepageidauja. 
Savo Baltrtikams liepė nepaisyt 
kas ten nebūtų, Rusas, Vokie
tis ar kitokis, bile tik duos pi
nigus už įžangą, tuos lėisti. O 
kadangi buvo vakarienėj už
kviesta Lietuviški muzikantai, 
kurie visiems patinka, tiiomi 
prisiviliojo publikos gana daug.

Kokia ta vakarienė 'būVo ne- 
mintlėsiu, tik reikia priminti 
kad ILietuviai gavo tik vaiko 
dalį ir turėjo būti užganėdinti, 
o svetimtaučiams duota įva
das ; svetimtaučiams gėrimai 
buvo duodama dykai, o Lietii1- 
viai turėjo pirkti. Vienas , žmo
gelis priėjo pasipirkt boųkutę 
lenlonado ir paprašė Lietuviš
kai, o pardavėjas žiuri akis iš- 1 
tempęs; žmogelis /vėl pakarto
jo, d pardavėjas neduoda. Pa
sirodė kad tas darbininkas yra 
svetimtautis ir nesupranta ką 1 
Lietuviai kalba.

Programo vedėjas irgi pasi
rodė visai Lietuviškai nemo
kąs, ir visi kiti kurie ant estra
dos buvo nemokėjo Lietuviš
kai. Salėj Lietuviai . pradėjd 
kuždėtis kad J nekaip '’ darosi, 
niekas nieko negirdi savo kal
boje.

Užėjęs dar vienas paaiškino 
kad išeis mergaitė šokti, bet ir
gi ne Lietuviškai pranešė. Na 
ir pasirodė šokikė: mergina 
pusplikė, vos ką ne visos kūno

dalįs matyt. Pabaigus -jai šok
ti pasirodė kad musų publika 
to visai nepaiso, nes nebuvo 
girdėt, jokio plojimo, -tik dva- ’ 
siškas tėvelis priešakyje sėdė
damas gausiai plojo. Nekurtos 
davatkos arti kunigo . šėdėda- 
mos pamatę kad ■ kunigas ploja 
ir jos prisidėjo ploti.

Buvo ir muzikos, bet paini- . 
nėšiu kad yra Lietuvių vaiku- . 
čiai kurie geriau atsižymėjo 

’ > artistus,bet
J-Lietuvių .-pasirodyti- - 
nėra Jjątąųldu J<a---
*ftlčko dU' raiKUČiai, ’ viehaįs gro- '!, 
ja kornetu, kitas saksofonu; jie 
gal metai laiko kaip lavjrias,»o 
jau buvo kviesti groti didžiau
sioj miesto salėj (armory), kur 
.jų klausė virš tūkstančio žmo
nių. Jų tėvai gavo prašymą . 
iš mokyklos kad pavelytų vai- 2 
kuš net j kitus miestus nusi- * 
vežti groti. -Tėvai yra geri ka- ; 
talikai- ir parapijos rėmėjai. -

Klausimas, kaip pavadinti ' 
tokius musų vadus kurie su- “ 
rarida svetimtaučių vaikus,' o 

Isavos tautos nemato?
Ten Buvęs. .

154 Wooster av. Akron
' čia yra kalvis pas kurį galite pi
giai gauti nusipirkti automobili — £ 
turi gerą Gray touring, ir užlaiko 
automobiliams reikmenų kam kokių į 
reikalingą. Turi Skalbimo mašiną * 
vandeniu varomą, parsiduoda pigiai, J 
ateikit pamatyti.

Taipgi perka sulaužytus automo- k 
bilius. Neikit pas Žydus.

Suvirina visokius metalus, špižą, 
teisingą, aluminą ir tt. Atlieka dar
bą kuogražiausia.

154 WOOSTER AVE.

Pranešimas Lietuviams 
Nepiliečiams

Pranešu visiems Ohio valsti- 
tijos ir kitiems Lietuviams ku
rie dar neturi pilietiškų popie- 
rų kad kuogreičiausia pasisto- 
rotumet. Man teko kalbėti su 
19-to Distrikto Su v, Valstijų 
Teisėju J. G. Cooper iš Washin
gton, D. C., kuris pasakojo jog 
už poros metų bus taip, kad 
kas neturės . pilietybės popierų ' > ... . %arba nebus Suv. .Valstijų pilie
tis tai ne tik biznio negalės 
turėti, bet ir bus varomas nuo 
darbo, o jo vieton pastatoma 
pilietis. J- P. Sabel.
' Youngstown,- O.

1OOO Bušelių 
Bulvių 

pardavimui — pirmos rū
šies — gerai suverda. 
Parsiduoda prieinama, 

j kaina.
T. P. NEURA 

2047 Hamilton A v.
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JI Kas Girdėt Clevelande-Apieiinkese |
irTelefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Balsuokit už šiuos Vyrus!
I Miesto Teisėjus

JOSEPH F. SAWICKI
•Jis yra ir dabar teisėju,-eina 

perrinkimui naujam terminui. 
Nors ir yra Lenkas, bet visiems 
ateiviams yra geras ir prieina-

CLEVELANDO LIETUVIAI j GEORGE A. GREEN 
AMERIKOS PILIEČIAI!

Kaip žinote, lapkričio (Nov.) 
3 d. (ateinanti utarniniką) bus 
linkimai miesto tarybos narių 
(Councilmen) ir miesto teisėjų.

Cleveland© Lietuviai papras
tai mažai dalyvaudavo Ameri
kos politikoje, bet pastarais' 
laikais jau pradeda daugiau in
teresuotis savo užgyvento mie
sto ir šalies reikalais.

Šiais rinkimais, mums- Lietu
viams svarbiausiu yra gauti 
mums tinkamus ir gerai žino
mus žmoniškus teisėjus.1

Clevelando Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubas iš visų 13 
kandidatų išrinko penkis ku
riuos rems rinkimų dienoje, ir 
ragina visus piliečius Lietuvius 
balsuoti už juos. |

Įsitėmykit gerai kad bus ren-, 
karna penki teisėjai, taigi kož- 
nas pilietis turi teisę balsuoti 
už penkis kandidatus ant to 
paties baloto.

Aš ypatiškai pažinodamas 
kandidatus, rekomenduoju se-. 
Rančius kaipo tinkamus ir 
mums Lietuviams draugiškus 

‘žmonės: ,' • • /

George A. Green dar nebu
vo teisėju, bet pasitiki svetim
taučių parama būti išrinktas. 
Nerasi Cleveland© Lietuvio pi
liečio kuris nepažinotų šio pui
kaus žmogaus, ir kiekvienas 
kuris turi išsiėmęs, pirmas pi-

George A. Green

JACOB STACEL
Jacob Stacel yra vienas iš to

kių ką patįs siekėsi ir atsiekė

Jacob Stacel
savo tikslų. Jis vaiku būda
mas uždarbiavo sau mokslui 
pinigus batų valymu, ir jau 15 
metu kaip tapo advokatu.

Per praėjusius 10 mėtų jis 
yra nuolatai visuomenės tarny
boj. Jis taip dirba visuomenei 
kaip dirbo jaunystės dienose 
savęs palaikymui.

Per keturis metus tarnavo 
kaipo miesto Claim Adjuster, 
keturis metus buvo miesto ta
rybos nariu, ir du metu tarna
vo vyriausiu policijos teismo 
prosekutorium. šiame ofise at
sižymėjo savo griežtumu ir tei
singumu. Teisėjo vieton jis 
visapusiai tinka.

lietybės popieras jau suėjo pa- 
žintin su juo.

George A. Green yra advoka
tas, narys Cleveland Bar As

sociation. Turi universiteto mo
kslą su šiais laipsniais: A.B., 
jjLjT, LL.M. Advokato egza
minus išlaikė 1920 metais su 
didžiausiu pasižymėjimu iš 288 
kandidatų.

Jis specialiai praktikavosi 
nątiiralizacijos ir imigracijos 
teisėse, kuo labiausia susiarti
no su svetimtaučiais, ir kožnam 
jis yra (draugiškas, piliečiui ar 
ne. Green yra 38 metų am
žiaus.

Kelis metus' darbavosi prie 
Clevelando mokyklų kaipo .už
vaizdą ir mokytojas Central 
High’School nuo 1912 iki 1919.

Su juo Lietuviai pradėjo su- 
sipažiniti nuo 1919 metų arčiau 
kuomet jis liko direktorium 
Amerikonizacijos tarybos ir 
piliečių Biuro.

Bėdoje Lietuviai rasit teis
me sau pažįstamą draugą kuris 
pagelbėjo jums tapti piliečiais, 
kuris žino svetimtaučius, nes 
su jais per metu metus susiti
ko, kalbėjosi, ir gerai pažįsta 
jų priepuolius ir reikalus.

DAVID C. MECK
Jis dabar yra teisėju ir stato 

kandidatūrą kitam terminui. Jį 
Lietuviai paremdami neapsi
riks. Teisėjas Meck gimė Ohio 
valstijoj. Jis užsiėmė mokslo 
darbais pirm atvykimo į’Cleve-

OSCAR C. BELL
Jis yra teisėju ir terminui 

baigiantis' vėl stato kandidatū
rą. Lietuviai jį paremdami tu
rės sau prielankų draugą.

Teisėjas Bell turėjo daugelį 
valdiškų vietų. 1921 metais 
buvo vyriausiu prosekutorium;

Joseph F. Sawicki 
mas žmogus;- jis yra gana ga
bus teisėjas. Jau 22 metai kaip 
baigęs advokato mokslą. Ma
no nuomone, yra žmogus kuri 
nies privalom paremti savo 
balsais.

Prašau savo vientaučių isitė- 
myti šiuos / žmones ir jų var
dus, o dar geriau, pasinaudoti 
apačioje dedamu pavyzdžiu tei
sėjų baloto — išsikirpkit jį ir 
nusinešę Į balsavimo budelę pa- 
sivaduokit, padėdami kryželi lis 
prie jų vardų kaip pažymėta 
apačioj.
MIESTO TARYBOS NARIAI

“DIRVOS” SK AITYTOJ AMS 
Kurie esat . Amerikos pilie

čiais, eidami utarninke balsuo
ti atminkit vardus teisėjų kan- 

jdidatų viršuje A. Žuko, Pilie
čių Klubo Pirmininko, įvardin
tų. ir balsuokit už juos. “Dir- 

I va” juos užgiria ir pataria sa
vo skaitytojams prisidėti prie 
jų išrinkimo.

1 Kaslink kandidato George A. 
Green dar reikia pastebėti štai 
ką: Kokie tai menkos doros 
žmonės norėdami pakenkti jo 
kandidatūrai, tyčiomis paleido 
gandus kad buk jį indorsuoja 
Ku-k)ukseriai. Kadangi svetim
šaliai piliečiai tų Klukserių ne
apkenčia, tuomi mano ai it nut

ikti p. Green balsus.
I Kandidatas Green niekuomet 
I neprašė indorsąvimo jokių par
tijų nei tokių organizacijų, jis 
eina kaipo neprigulmingas kan
didatas ir jįs tokiu bus visuose 
javo veikimuose ateityje.

Jeigu kam ir į tektų girdėti 
tuos gandus tai žinokit kad jie 
yra neteisingi ir sužiniai taiko
mi pakenkti žmogui kuris ne- 

| pripažįsta politikierių mašinos.
K. S. Karpavičius, 

■ “Dirvos” Redaktorius.

.Balsuojant už miesto tarybos 
narius reikės statyti prie vardų 
iiumerius (1, 2, 3 ir-tt.), taigi 
pažymėkit numeriais kuriuos
žmones statot kurioj vietoj; jei 
kryželius rašysit jūsų balsavi
mas nueis niekais. Numerius 
dėti galit pradedant su 1 iš 
apačios arba iš kur norit, np 
nuo viršaus paeiliui. ,

Patartina paremti šiuos žino
mus kandidatus į miesto tary
bos narius:'

John M. Sttlzmann 
John L. Mihelich 
Henry W. Koch.

Visi piliečiai privalot eiti bal
suoti tą dieną — lapkričio 3 d., 
nepalikit kitiems parūpinti 
jums teisėjus ir'kitus viršinin
kus. Jūsų 'balsui dfeug spręs, 
tik sunaudokit j«os.

Antanas Žukas,
Clev. L. A.' Piliečių Klubo 

Pirmininkas.

BALOTO PAVYZDIS

Pažymėki! kryželiu (X) vardus 
šių kandidatų ant teisėjų:
Jie yra kandidatai į teisėjus 
Municipal Court, šešių metų 

terminui.
Balsuot galit už penkis ant sy
kio, taigi pasirinkit tuos penkis 

kaip paminėta viršuj.
Balsuokit tik už tuos prie ku

rių vardų padėta kryžiukai.

SPORTAS
Ristynės Pėtnyčios vakare!
Visų Clevelandiečių su neri

masčių lauktos Požėlos imtynės 
su Lenkų pastatytu “Juodięar- 
klįu” įvyksta šios pėtnyčios'-,va
karę Lietuvių salėj, nuo 8 vai. 
Kolei ristynės nepereis visokis 
upas tarp Lietuvių bus: 'kaip

Mirė Juozas Krasauskas, šį 
panedėlį su bažnytinėmis apei
gomis palaidotas Juozas Kra
sauskas, gyvenęs 3348 Superior 
avė. Buvo 66 metų amžiaus, 
Amerikoj išgyveno apie 40 m. 
Tris sykius buvo parvažiavęs į 
Lietuvą ir vėl gryžo. Paliko 
tris sūnūs, vyresnysis jau ve
dęs ir gyvena atskirai nuo tė
vų, o Vladas ir Alfonsas gyve
no sykiu su tėvais. Liko taipgi 
jo gyvenimo draugė. Jis paėjo 
iš Panevėžio ap., Urialių kaimo. 
Čia prigulėjo prie katalikų Su
sivienijimo, bet niekas iš vie
tinės. kuopos prie laidotuvių 
nedalyvavo. ,, Kam.

Neapleiskit Nelaimingų
Lapkričio 16 iki 24 d. bus jau 

Clevelandiečiams žinomas vajus , su
kėlimui reikalingos sumos palaiky
mui beveik visų šios srities labda
ringų draugijų ir ištaigų kurios pa
laiko, globojo, užžiuri, sušelpia ir 
priglaudžia biędnus, nesveikus, ligo
tus ir visokius kuriems tik reikalin
ga tų staigu įpataroavimas.

Šiame vajuje reikalinga sukelti 
$4,500,000 sumą, kuri bus išdalinta 
proporcionaliai kiekvienai įstaigai 
pagal jų reikąjaujamo biudžeto.

Bukit pasiruošę aukauti kada at
eis ta dieno, -nes jus visur užkalbin i 
duoti, ir darbe ir namuose, ir busit 
raginami visur su savo auka prisi
dėti. i -

)—"-------------r
Klukseriams gerai teko. Cin

cinnati, O. — IKu klukserių de
legacija stotyje laukė trauki
nio. Staiga iš kur tai ant jų 
pradėjo lėkti kiaušiniai ir kiti 
daiktai'. Tuoj šauktasi polici
jos ir suimta keturi jauni vai
kinai.

I bus, kas laimės, kam Požėla 
nieko nežinodamas sutiko atva
žiuot. ir tt. ir tt. Daugybe ren
giasi eiti ir pamatyti savo aki
mis kas!- laimės'.

Prie to imsis kitos dvi poros. 
Adomas Vidžius su Vokiečiu, ir 
du vietiniai. Jonas Krunkaitis 
šu Jonu Činga.

Imtynėms įžanga nupiginta, 
šios imtynės gal bus pasku

tinis Požėlos atsilankymas į 
Clevelanda..

Atminkit visi “Dirvos” balių 
ir atsilankykit. Bus šioj suba- 
(oj, Lietuvių salėj. Turėsit ga
na linksmybių ir gerų laikų.

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

Kurie jaučiatės tikę tai 
vietai kreipkitės “Dirvon”.

VISI MES BUSIM !

Brolis Martynas

MASKARADU

Oscar C. Bell

landą 25 metai atgal. Pradėjęs 
čia praktikuot teises, jis įstei
gė dabar jau pasižymėjusią 

'John Marshall Teisių Mokyklą. 
Ši įstaiga dabar turi suvirs 500 
mokinių. Teisėjas Meck buvo 
išrinktas tos mokyklos dekanu 
ir dabar tą vietą laiko.

1924 metais jis buvo paskir
tas ton vieton per Gubernato
rių Donahey užpildymui liku
sios tuščios vietos, dabar kan
didatuoja toliau.1

Balote jie bus padėka sekančiai

X DAVID C. MECK

DAVID-’ MOYLĄN

PATRICK J. DALEY

X JACOB STACEL

X JOSEPH F. SAWICKI

x OSCAR C. BELL

A. W. MONCK

G. G. BRENNER

STANLEY L. ORR

v GEORGE A; GREEN

JOHN J. SEXTON

B. H. McPEAK

HARRIET J. WILLIS

Nušovė Policistą
Cincinnati, O. — Jaunas 21 

metų vaikinas, nušovė, policis
tą kada tas areštavo jį su mer
giną. Vaikinas buvo įtartas 
vagysftje ii- buvo surastas, te
atre. Kada policistas suėmė, jį 
ir vedėsi, jis staiga išsitraukė 
revolverį ir gatvėj, daugybėj 
žrųonių, nušovė. Po nušovimo 
norėjo pabėgti, peršovė dar ki
tą žmogų, ir šoko ant svetimo 
automobilio įsakydamas jį vežt 
ii. Policija kitu automobiliu 
pasivijo ir sučiupo. Jis teisia
mas pirmo laipsnio žmogžudys
tėj.

Ispanijoj viena moteris pa
gimdė vienu sykiu šešis vaikus 
,— tris berniukus ir tris mer
gaites. Motina randasi blogoje 
padėtyje.

| Dr. Isidore Zwick
1935 St. Clair Ave.

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

Praneša kad jis pakeitė savo 
Ofiso Valandas taip:

Daugiau vietinių žinių 
ant pusi. 6-to ir 7-to

du metu buvo pagelbinis teisių 
direktorius, rezignavo paskui 
išeidamas kampanijon kaipo 
kandidatas į miesto teisėjus, o 
dabar vėl kandidatūrą stato.

Pirm buvimo prosekutorium, 
jis buvo vyriausiu egzaminato
rium Civilės Tarnybos Komisi
jos, per keletą metų, ir miesto 
mokyklose mokino visuomenės 
ir biznio teises.

Superior dalis tarp E. 55 ir 
79 gatvių irgi bus apšviesta di
delėmis lempomis kaip ir kiti 

|tos gatvės galai, bet lempos 
bus ne ant tokių stulpų kaip ki
tos naujai įrengtos, bet kabos 

Inuo elektriškų stulpų dabar 
I šaligatviuose esančių, sutaupy
tum lėšų naujus stulpus darant. 
Lietuvių gyvenamam tarpe.

Kada nors išnyks tamsuma

Išsikirpkit šį balotą ir nusineš- 
kit kai eisit balsuoti Lapkričio 

3 dieną.

Parsiduoda Bučernė ir 
Grosernė už laibai že
mą kainą. Pardavimo 
priežastis — apleidžia 
šį miestą. .

4060 Superior Ave.
Randolph 7130. _

RYTAIS : ' 
Nuo 10 iki 12 

kasdien ir nedėlioj.

VAKARAIS: 
nuo 6 iki 8 

išskyrus nedėlias ir seredas.

TELEFONAI 
Ofiso — Prospect 500 
Nantą — Eddy 7073

(44)

Subatos vakare I
SPALIOOCT. QI i

Pradžia 7 valandą vakare B

ĮŽANGA: VYRAMS 50c.
MERGINOMS 35c. 1 WLJDHB

VAIKAMS 15c.

Lietuvių Svetainėje I
68.35 Superior Avenue

Kviečiame visus vietinius, Collinwoodo, Newbur- 
go, South Side, West Side, Rocky River, Lorain, 
Alliance, Youngstowno, Hudsono, Akrono ir kitų 
aplinkinių miestų ir miestelių Lietuvius atsilanky- 
ti. Atvažiuokit Į Clevelandą Pėtnyčios vakare, į 
Požėlos ristynės, praleisit Subatą Clevelande, da- 
lyvausit šiame Maskarade, ir turėsit geriausius šio 
rudens laikus!

ir navai- 
niausią 
apsiren
gę gaus do
vanas!

KVIEČIA VISUS “DIR VOS” BENDROVE.


