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180,000 Gelžkeliečių 
Reikalauja didesnių algų

BANDITAS ANDER
SON krĮto nuo 
SAVO ŠAUTUVO

PASAMDYTAS ŽU- 
DEIKA IŠDAVĖ 

VYRĄ

NORI GAUTI ALGAS KOKIAS GAVO KARO Į Turkų Žiaurumas 
KrikščionimisDIENOSE, KURIOS NUMAŽINTA 12%.

Jeigu ši Gelžkeliečių Darbininkų Šaka Gaus Dau
giau Mokėt, Prasidės Reikalavimai ir Kitų, 

Ir Pakėlimas Mokesnių Sieks Daug Milijonų.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ClevelandO darbininkų biuras 
skelbia kad' bėgyje spalių mė
nesio šįmet davė darbus dides
niam skaičiui darbininkų negu 
kitados kada tuo mėnesiu per 
praėjusius septynis metus. \

Biuran buvo atsikreipę dar
bo jieškoti 17,188 darbininkų, 
darbų vietų buvo del 9,818 dar
bininkų, kurių 8,586 užpildyta. 
Jš aplikantų 11,016 Puvo vyrų, 
ir 6,172 moterįs.

Ruhre,
eksplozijoj 
ninku.

Belgijai

GELŽKELIŲ DARBI- 
NINKAI REIKALAU

JA DAUGIAU 
ALGŲ

2 d. 
gelžkelių

8U

Mosul, Mesopotamija. — De
portuojami 8,000 krikščionių iš 
Turkų laikomų sričių, pakelyj 
buvo Turkų kareivių užpulti ir 
žudomi. Tokiu budu užmušta 
į 300 ypatų. Kareiviai žudė 
vyrus, išniekino moteris, ir me
tė vaikus nuo krantų užmuši-

Šitą apsakymą rado yie- 
korespondentas atsilankęs 
Arabų.

imui. 
nas 
tarp

Vokietijoj, kasyklos 
užmušta, 17 darbi-

gresia angliakasių 
streikas, nes darbdaviai atsisa
kė padidint darbininkų algas 
5 nuošimčiais.

Dover, O. — Čia pradėjo vei- 
American 
kompani-

Chicago. — Lapkričio
Įvyko konferencija 
tarnautojų unijos skyrių virši
ninkų apdirbimui algų pakėli
mo reikalavimų, kas bendrai 
sieks kelis milijonus dolarių į 
metus.

Svarstoma reikalaut algų ko
kios buvo mokama aukščiausios 

{karo laiku. Ta gelžkelių tar
nautojų organizacija turi apie 
180,000 narių. Karo laikų al
gos jiems buvo numažinta 12 
nuošimčių.

Spėjama kad šitos šakos gel- 
žkcliečių . reikalavimus paseks 
ir kiti gelžkelių darbininkai, ir 
jeigu algos bus padidinta, suma 
bus milžiniška. Dabartinis dar
bininkų kontraktas su gelžke
lių kompanijomis baigiasi gruo
džio 31 d.

Syrija Liepsnoja Kerštu 
prieš Francuzus

Damaskas.— Francuzų bom
bardavimas Damasko ir nužu
dymas apie 3,000 žmonių, kurių 
daugelis žuvo degančiuose na
muose, sukėlė visą ISyriją prieš 
Francuzija. Syrijos Hohame- 
tonai šaukia naują karą prieš 
krikščionis ir kursto gyvento
jus i sukilti. Islamo tikėjimų 
žmonės kurstoma prieš krikš
čionis aiiio tolimiausio punkto 
Vidurženainių jurų Afrikoje iki 
Kaukazo, 
masko, tie tuokiasi į gaujas 
BedouinaiS 
Francuzais;

Francuzų 
džios Syrų 
užmuštų ir

Kurie pabėgo iš

banditais

nuOstoiiai 
sukilimo 

dingusių.

kovai

nuo

kuju už-

kti nekurtos dalįs 
Sheet and Tin Plate 
jos dirbtuvių.

Akron, O., atrasta
muštas ir gazolinu apipiltai ir 
padegtas naktinis sargas auto
mobilių garažiaus.. Du žmonės 
pastebėję ugnį atbėgo ir rado 
lavoną degantį, arti jo kūjelis 
ir tuščias gazolino kibiras.

Erie, Pa. ,
nierius mirtinai nuplikytas 
da jo lokomotivas nušoko 
bėgių ir apvirto.

Akron, O. — Firestone 
mo išdirbinių kompanija 
nuomavo 35,000 akrų
medžių Meksikoje. Nori išvy- 
styt gumo auginimą Ameriko
je kad nereiktų prašyt Anglų 
loskos.

Panamoj pradėjo' Streikuoti

Šahas Atstatytas nuo 
Valdžios

Da-
i su

BU

pra-
585

Geras ar Prastas Popie
žiaus Biznis Buvo?

Gelžkelio inži- 
ka-- 
nuo

gu- 
n il

gumo

Teheranas. — Buvęs Persi
jos’ premjeras ir diktatorius 
apsiskelbęs karalium užėmė 
šalies sostą ir pavarė buvusį 
šahą Ahmed Mirzą. Mirza iš
važiavo Francuzijon, bet 
užtikrinta laisvė jeigu jis 
kels trukšmo. Jam ir jo 
mynai užtikrinta pensijos.

jam 
ne- 
šei-

— Popiežius rengiasi 
“šventą 

mėnesiams, 
'šventas metas”

metą” dar 
/ Dabarti- 
užsidarys 
popiežius 

kuri pra-

400 Įsigavo Amerikon 
Klastingai

Roma, 
prailgint 
šešiems 
nis
gruodžio 31 d. Bet 
rengiasi išleist bullą 
neš tikintiems jog žmonės gali 
gauti tuos pačius atlaidus savo 
vyskupijose kokius gavo tie ką 
atsilankė Romoj 1925 metais.

Tas parodo 
piežius mažai 
jų Romoj, ne 
kais, bet nori
kyt prie savęs, tai savo bagas- 
iovijimus sulygina su vyskupų 
ir ragins žmones neapsieiti be 
jo bagaslovijimų, nors jų 
mažai kas ir reikalauja.

įurbut kad po- 
s u laukė , lankyto- 
kaip kitais lai- 
žmonelius palai-

Vienna. — Vengrijos valdžia 
susekė agentūras kuriose viso
kiais budais sudirbamais raš-

darbininkai nainų nuomuotojai tais apie 400 Vengrų (vyrų da-
jau

mirti .pagilėjęs žmogžu-

kuris dar tik nesenai In-

Muskegon, Mich. — šiame 
nedideliame miestelyje sutiko 
sau 
dis ir plėšikas George Ander
son,
diana valstijoj nušSvė vyrą ir 
moterį už tai kad jiedu išdavė 
policijai jo draugą Chapmaną', 
banditą, pabėgusį iš kalėjimo, 
kuris pas juos buvo apsistojęs. 
Anderson mat htsikeršijo' už 
savo draugą.

Daugely.) vietų; -Anderson bu
vo matomas, bet vis paspruko. 
Dabar jis pakliuvo sekančiai. 
Paprastu savo budu, į krautu
vę užėjęs ko pirkti, padavė 20 
dolarių popierinį, kurį krau- 
tuvninkas iškeitė ir padavė 
jam gerais pinigais. Bet nu
žiūrėdamas tą $20, išėjo sker
sai gatvės bankąn pasiteirauti, 
ir bankas pripažino kad §20 ne
geras. Krautuvninkas su de- 
tektivu išėjo gatvėn žiūrinėti 
savo apgaviko, ir neužilgo pa- . 
žino jį. Detektivas priėjęš pa
ėmė Andersonui už kąlnieriaus. 
Neilgai trukus, Anderson išsį-. 
liuosavo ir pasigriebęs revolve
rį leidosi bėgti fr šaudyt. De
tektivas neišimdamas savo re
volverio vijosi, ir kada prisivi
jo,’ Anderson detektivą-»peršo-, 
vė mirtinai, kuris; už kelių va
landų mirė.- Bet dar užpuolęs 
ant Andersono detektivas jį 
nugalėjo, atėmė, revolverį ir jo | 
paties revolveriu jį nušovė ant) 
vietos. Anderson išgulėjo pora 
dienų nepažintas, bet paskui 
patirta kas jis toks, nes po vi
są Ameriką jo jieškota.

Ant detektivo šūvių dar 
bėgo pagalbon policistas, 
riam detektivas pasakė kad -jis 
jau peršautas, ir tada policis-j 
tas dar 
na, bet

Dickson, N. D. — Čia nubau
stas 20 metų kalėjimu vienas 
vyras kuris rengėsi nužudyti 
savo moterį ir jauniausi iš ke-1 
tūrių mažų vaikų, kam prikal
bino vieną iš savo darbininkų. 

[Tas vyras norėjo atsikratyt sa
vo pačios ir apsivest su kita 
mergina, 18 metų amžiaus.

Tas darbininkas, kada sutiko 
nužudyt jo moterį ir kūdikį, 
tuoj pranešė šerifui apie niek-l 
šišką vyro pasiryžimą. Darbi
ninkas turėjo išvežt savo darb
davio žmoną su kūdikiu naktį 

automobili ,

apsakymui, 
prisitaisė prie to žmo-

ir paleist atbulą 
pult nuo kranto, 
tikėtų darbininko 
šerifas
gaus telefono savo klausytoją 
ir klausėsi. Darbininkas išve
žė moterį ir neužilgo telefonavo 
vyrui į namus kad negali auto
mobilio nuridinti, nes užpaka
lyje sustojo kitas automobilis, 
kuris negali pavažiuoti, 
fas girdėjo kaip 
savo darbininką buk tas tyčia 
nenori moterį užmušti ir kad 
nepildo savo sutarties. To še
rifui užteko prisikabyt prie vy
ro ir jis prisipažino prie kaltės 
norėjime papildyt žmogžudys- 
te.'

šeri-
vyras keikė

Desperatiškas Banditu.
Užpuolimas

pagauta 
Chicagos.

paleido šūvį į Anderso- 
jau nereikėjo.
buvo manyta kad tai 
Durkin, žmogžųdis iš

Derydos su Lenkais 
Atsinaujino

Lenkijos Atstovai Sako Kopenhagene Viskas Ap
tarta, Luganoj Užbaigs tik Smulkmenas.

Naujų Derybų Pradžia iv,opcijos gegužes 8 d. 1924 m.
--------- kaslink Klaipėdos teritorijos, ir 

Kaunas. Lenkų delegaci- ag <ra[ju jus užtikrinti kad Lie- 
nariai Lugano konferenci- ųlvos delegacija padarys visa 
Šumiakovskis ir Poznans- kad pasiekti susitarimo kuris 
pareiškė spaudos atsto- gajątų patenkinti, ir Lietuvą ir

prieš išnaudotbjus , savininkus. 
Kilus riaušėms liko'deportuota 
šešiolika negeistinų ateivių.

Po ilgai tęsusių nesusiprati
mų; šiose dienose rezignavo ry
tinės Ohio valstijos angliaka
sių unijos prezidentas F. Led- 
vinka. Jis turėjo rezignuoti 
delei unijos vyriausių viršinin
kų nepasitenkinimo jo ir kitų 
tūlų apsiėjimais laike organi
zavimo ir streiko West Virgi
nijos angliakasių.

įstaty- 
paimta 
šitaip, 
išgavi-

Mirė Trockio Įpėdinis 
Frunze

Nužudė 140 Gyvačių
Fort Lupton, Colo. — Viena 

moteris jodama su trijų metų 
vaiku arkliu per lauką, užtiko 
tarškančių gyvačių spietį, ku
rios ją pradėjo atakuoti. Ji 
griebus kuolą pradėjo su gyva
tėm kovoti, vaikučiui sėdint 
įsikibus ant arklio, ir poros va
landų bėgiu išmušė 149 gyva
čių.

Buffalo, N. Y. — Desperatiš
ki banditai spalių 29 d. užpuo- 

į lė ginkluotą banko automobilį, 
1 nužudė važiką, sužeidė sargy-

t binius ir pabėgo su $93,000 pi- 
ku-('nig«-

-- į Tame automobilyj buvo apie 
. | $117,000 pinigų, kurie buvo ve

žama iš Federalio rezervo ban
ko į kitą banką, kelios gatvės 
atstu. Tris vyrai dideliame au
tomobilyj važiuodami paskui 
paskui pradėjo šaudyt be jo
kios žinios kada automobilis su 
pinigais artinosi prie savo ban
ko. Banko darbininkai 
sau. Tris kiti banditai, kurie 
slampinėjo netoli banko, irgi 
ėmė šaudyt ir griebė pundelius 
sii pinigais iš automobilio kada 
pinigų vežėjai buvo peršauti. 
Po to jie sušoko ant važiuojan
čio savo draugų automobilio ir 
išnyko.

atsi-

jos 
joj, 
kis, 
varns kad Lietuvos delegacijos .Lenkija.” 
sąstato pasikeitimas neturįs 
jokios reikšmės ir derybos ei
sią taipgi pasekmingai kaip 
Kopenhagene. 
konferencija, 
atsakė: ' 
teisiniais 
klausimai 
gene ir 
smulkmenos.

Lietuvos delegacijos narys! 
Jonynas pareiškė kad bus svar-1 
stoma klausimai tiesioginiai iš- j 
plaukią iš Klaipėdos konvenci-l 
jos. ir todėl kad pasiekti susi- r 
tarimo reikia pašalinti iš dery- Į 
bu visa kas išeina iš ekonomi
nių ribų. P. Jonynas Ipriė to- 
nurodo į spalių 9 d. juodais rė
mais laikraščius ir vieno jų 
rašą: “Tauta protestuoja, o 
riausybė siunčia delegaciją1’. 
“Spręskite patįs”, -sako Jony
nas korespondentui, -'“kiek yra 

.patogu tokiomis sąlygomis ■ iš 
plukdymo klausimo-‘daryti po
litinį klausimą, išplečiant- jo 
rūmus už ribų apibrėžtų Nemu
no vaga.” ■

Spalių 13 d. buvo pirmas po
sėdis Lenkų rezidencijoj “Bris
toly.)” 
ne, už 100 žingsnių, 
lis”).

Lenkų delegacijos 
kas Vasilevskis savo 
pasakė: “Aš tvirtai 
kad mes galų gale atsieksim 
rezultato kuris leis mums pa
daryti naujos epochos pradžią 
santikiuose abiejų musų vals- 
tybių-kaimynų surištų visa ei-, 
le bendrų klausimų”.

Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas Dr. šaulys atsakydamas' 
pareiškė: “Lietuvos vyriausy
bė, kurią aš čia perstatai!, tvir-1 
tai nusistatė iSpildyti pareigas 
išeinančias iš Paryžiaus kon-

i Lugano derybomis labai Įdo- 
|maujasi ir jas seka sovietų Ru
sija, nes ji mato jose politinį 

Į klausimą kuo; uetuyos ir Lenkijos susiarti-
užsiims Lenkai 'nima. “L. 2.”

Transportu sausuma ir | 
klausimias. Kiti visi J 

išspręsta Kopenha-1 
tik likę kai kuries1

NUŽUDYTA lietu- 
vos KURJERAS

(Lietuvių kiek prastės-
“MeLropo-

Maskva. — Paskutinėmis ži
niomis (spalių 17 d.) Lietuvos 
(jiplomatinio kurjero Br. Pliuš- 
čiausko lavonas rasta nedava- 
žiuojant Volokolamsko stoties, 
kur jis iš vagono ir buvo din
gęs.

Paaiškėjo kad Pliuščiauskas 
Siebeže (pirma stotis Rusijos 
pusėj) turėjo ilgą kratą ir už 

. privačiai vežtus daiktus sumo- 
1 kėjo . muitą. Atgabenus lavo
ną į Maskvą, nustatyta apiplė
šimo būdas, piįuščiauskas buvo 
įmestas iš vagono be palto, tik 
kostiume. Prie jo , pinigų ir 
daiktų nerasta. . Vagone port
fely.) rasta tik 50 rublių, nors- 
turimomis žiniomis jis turėjęs 
su savim gana didelę sumą pi
nigų dolariais.

Vagono palydovai suimti ir
I tardymas pavesta vyriausiai 
prokuratūrai.

Bronius Pliuščiauskas gimė 
1898 m. Kaimelio kaime, Rasei
nių ,apskr., ten iki 1919 metų 
ir gyveno. Vėliau tarnavo Lie
tuvos kariumenėj ir buvo pa
skirtas tarnautoju prie karo 
attache Lietuvos pasiuntinybėj 
Maskvoj. Pastarus dvejus įme
tus buvo užsienių reikalų mi
nisterijos diplomatiniu karjeru 
kursavusiu tarp Kauno, Rygos 
ir Maskvos. “L.Ž.”

pirminin-
prakalboj 
Įsitikinęs

“Plieninis” Žmogžųdis ' 
Ištruko

Jus
Galit

Užmušta 7 vaikai. Nahunta, 
Ga. — Trukią užlėkė ant buso 
Vežusio j mokyklą vaikus, kuo
met busaa važiavo per bėgios, 
ir užmušta septyni vaikai, 24 
sužeista.

sigavo į Ameriką prieš 
mus. 34 ypatos už tai 
tieson. Mekleriai veikė 
Jie sudarė kompaniją
mui Vengrų piliečių Ameriko
je, jau mirusių, pilietybės po
pierius, tuos popierius pardavi
nėjo norintiems važiuot į Ame
riką, o tie pasidavę kaipo vai
kai gimę Amerikoje dasignvo 
į Suvi Valstijas.

Francuzija jau turį naują 
ministerių kabinetą, kurio pir
mininku yra tas pats Painleve.

Afrikoj atrasta nauji sluogs- 
niai aukso, kur prasidės smar
kus kasimas, nes manoma kad 
to brangaus metalo ten yra dl- 

jdclė daugybė.

Maskva. — Čia pasimirė so
vietų armijos komandierius M. 
Frunze, kuris tą vietą užėmė 
po pavarymo Trvockio (nuo ko
mandavimo. Frunze palaido
tas su visomis sovietiškomis 
iškilmėmis, raudoname grabe, 
dalyvaujant didelėms minioms 
komunistų.

Francuzija pakeičia savo am
basadorių Į Suv. Valstijas. At
šaukta Emile Daeschner, o jo 
vieton nužiūrimą Berenger, ku
ris lankėsi Amerikoj su Cail- 
laux finansine misija.

Žudystes Chicagoj
Cook apskrity j, Illinois vals

tijoj, kurin ineina Chicaga, bė
gyje 279 dienų’ buvo 288 žmog
žudystės. Daugiau negu po 
vieną žmogžudystę ant, dienos. 

Anglijoj mirties bausmė gy
vuoja, griežtai vykdoma, ir už- Į 
mušėjysčių mažai. Italijoj mir- pro namą apstojusius poli- 

Icistus ir dingo.
Durkin vadinamas “banditas 

su plieno kamziole”, nes spėja
ma kad jis dėvi plieninius, šar
vus po drapanomis, todėl jo ne
nušauna. Ir laike nušovimo 
ano agento 'ir dabar keli poli- 
clstai į jį šovė, bet jis išliko 
gyvas.

Chicago. — Spalių 28 d. bu
vo užkluptas automobiliu vagis 
Durkin, kurio buvo jieškomal 
už
bet banditas nušovė vieną žmo
gų,

nušovimą valdžios agento,

sužeidė detektivą ir 'pabė-

ties bausmė panaikinta 1890 m. 
ir ten užmušėjystės sumažėjo 
tuojau.

Visa bėda su Amerikos mie
stais yra tai stogą griežtumo 
įstatymų vykdyme.

St. Joseph, Mo., atrasta 
lėtas senovės Majų gentės 
žino, 7 pėdų ir 2 colių ilgio.

ske-: 
mil-

Laivakortės Į Lietuvą 
ir atgal, visais sezo
nais ir visokiais lai
vais. — Kreipkitės 
“Dirvos” Agentųron 

3350-52 Superior Avė. 
Cleveland.

išaštrinti 
skustuvo 
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 

’ Skustuvų, vie- 
natinj skustu
vų kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet
JufcrStrop

Razor
—Įįslažtrina Pats

savo 
gele-
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Iš Lietuvių Gyvenimo,
PITTSBURGH, PA.
Komunistų straksėjimas ir 

“Miss Sandara”
Kaip Pittsburgo apielinkė 

gyvuoja SLA. ‘3-čias apskritis 
turbut dar neturėjo tokio truk- 
šmingo suvažiavimo koks buvo 
spalią 25 d. L. M. D. salėj. Mkt 
praeitam nuvažiavime buvo ko
munistėlių diduma, tai jie pra
varė nutarimą kad kuopos de
legatams kurie atvyksta Į Ap
skričio suvažiavimą 15 mylių 
kelio butų apmokėta kelionės 
išlaidos iš Apskrities iždo. To
dėl “draugučiai” ir stengėsi 
naudotis proga ir buvo “spešel” 
atvažiavę. Vienas atvažiavo tik 
biznio padaryt, pavyzdžiui A. 
Kulbickas iš Coal Centre, Pa. 
Jis atsivežė kašę kiaušinių -'ir 
kitokių dalykų papdavinėt. Pa
klausęs suvažiavimo ar tik jo 
kelionė
ir pietus bus duota Apskrities 
lėšomis, nusiskubino žemyn sa
vo biznį varyt.

Suvažiavimo sesijai ryte at
sidarius, kairieji jau nenorėjo 
Įsileist Į Apskritį Carnegie kuo
pos, nes ta jiems “trefna”. Bu
vo keliama priešingumai ir ant 
40-tos kuopos delegatų.

Vienas komunistėlis nebuvo 
išrinktas delegatu, tik taip at
ėjęs į suvažiavimą, padarė pro
testą kad jį neišrinko; bet jo 

, protestas liko atmestas, nes tai 
kuopos dalykas. ISuvažiaviman 
buvo atvykę delegatai nuo 18 
kuopų ir išviso su komitetais 
atstovų buvo 55. Taigi suva
žiavimas gana skaitlingas. į

Vitaitį išvadino visokiais var
dais. Bet diduma delegatų nu
balsavo kviest Vitaitį, o ne jų 
Jaškevičiutę.

Suvažiavimas taipgi panaiki
no bedarbių fondą. Panaikinta 
pirmesnis tarimas kad delega
tams bus apmokama kelionės 
lėšos. Nuo dabar kurios kuo
pos siųs delegatus i Apskrities 
suvažiavimą turės užmokėt jų 
kelionės lėšas. Nutarto prie to 
suvažiavimus laikyt ir aplinki- 
nse kolonijose kur butų paran
ku visoms kuopoms, reiškia 
vieną metą vienam krašte, kitą 
kitame, 
butų

kad visoms kuopoms 
vienokis važinėjimas.

Vienas iš Delegatu.

bus užmokėta, ar dar

Voreikiute. Naujom po- 
linkėtina saldaus, laimin- 

ilgo gyvenimo, taipgi

o-Sakalas, turi 
būti muzikan-

Co. gavo dide-

ruą apie muziką, 
gabumus ir nori 
tu.

—Delco Light
liūs užsakymui padirbimui nau
jos rūšies šaldinyčių del sme- 
tonkošės šaldymo. Bet šiuom 
tarpti naujiems darbininkams 
sunku susirasti 
Mat darbininkai
apsigyventi Daytone del mies
to gražumo, užtai jų ir yra 
perviršis visada. J. A. U.

užsiėmimą.
labai mėgsta

savo 
ukėj. |
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- GERB.
1 ^Spragilo kampelO^ |

Trukšmas del referendumo
Didžiausias turkšmšs pžkilo 

kada buvo įnešta panaikint re
ferendumą Apskrities reikaluo
se, Valdybos rinkime ir tt. o 
valdybą rinkt pačiame suvažia
vime iš delegatų,-nes mat bol- 
ševikėliai nujaučia kad jiems 
pritariančių tėra- tik 20 balsų, 
o pi-iešų sudaro didelę didumą. 
Lermo kėlime pasižymėjo ko
misaras Buknis ir J. Miliaus
kas, kurie pradėjo nesilaikyt 
tvarkos bet dergt ISandariečius 
kad pirmininkas J. K. Mažiuk
us turėjo net atimt jiem balsą 
kelis kartus. Ypač Miliauskas 
pasižymėjo savo nekultūringu
mu. ;Jie buvo sukilę eit laukan 
iš salės, bet vadas Gataveckas 
paragino sėst, ir vėl jie susėdo, 
nes matė kad atsistojo tik 
Braddocko ir McKees 'Rocks 
kuopų delegatai.

DAYTON, OHIO
Įvairianybės

Spalių 31 d. įvyko linksmas 
maskinis balius kurį surengė 
TMD. moterų 8-ta kuopa. Gar
bė jums, moterėlės, darbščios 
bitelės, už surengimą linksmo 
programėlio.

—Dvi jaunos porelės vedu
sių pasidaugino. Jaunikaitis P. 
Ambrazaitis apsivedė su p-le 
Anna Reipute, ir Juozas Sima- 
nauskas iš Lima, O., su p-le 
Katre 
relėm 
go ir
.neužmiršti darbuotis Lietuvys
tės labui.

—Antanas Stasevičius per
ėjo pavojingą operaciją nuo 
gall-stone. Kadangi A. Stase
vičius yra SLA. 105-tos kuopos 
narys todėl draugai jį lanko. 
■Jis sako, kai sveikas esi tai 
lankymą laikai už nieką, bet li
goniu esant labai yra brangus 
aplankymas. Linkėtina Stase- 
vičiui greito pasveikimo.

—Vlado ir Magdės Adotnai- 
ei namus aplankė garnys palik
damas dovanų gražią, ątambią 
dukrelę.

—Porą mėnesių atgal, 
pijonįs rodos buvo 
šturmuoti prieš savo 
Kun. V. Slavyną, bet 
turbut atvėsus orui,
Kas yra kaltas tame nesutiki
me sunku pasakyti, bet tautie
čiai nėra kalti del klebono ir 
parapijonų nesugyvenimo.

—P. B. Varašius, bankierius, 
ii’ J. Sakalas, siuvėjas, nusipir
ko po didelę armoniką; dr jiedu 
neilgai trukus žada linksminti 
Daytono Lietuvius puikia mu
zika. To. galima tikėtis, nes 
Varašius jau turi gerą suprati-

ROCHESTER, N.
Netvarkios vestuvės

Tūlas ūkininkas kėlė 
dukterei vestuves savo
Sukvietė labai daug svečių sa
vo draugų, ir beveik visi buvo 
tokie kaip jis pats. Vestuvės 
buvo didžiausioj betvarkėj, net 
pradėta daryti manėbrus ir 
kumščiais stumdytis. Svečiams 
atleistina, tik - šeimininkui buvo 
perdaug aliejaus galvoj, 
sižiurėję į šeimininką 1 
svečiai prisiragavo. Su 
negražiais apsiėjimais 
čiau važiuoti į Maskvą.

Žmoneliai mano kad kam ki-1 
tam skriaudą daro savo blogais 
pasielgimais, bet ne, tik patįs 
sau skriaudą pasidarot ir savo 
garbę trotinat. Atminkit kiek 
musų brolių išmirė nuo tokių 
nuodų, kiek yra sergančių li- 
gonbučiuose, sutinusių ir lau-1 
kiančių mirties. Taip bus ir Į 
jums jeigu nesusitvarkysit.

Reikalinga butų kad 
Spragilas čia atsilankęs 
šonus apkultų, o ypač 
ninkui.

Jaunavedžiams linkiu 
gero. Rochcsterietis.

. Pri- 
tuli ir i 
tokiais 
patar-1

KOMPOZITORIUS-DAINININKAS MIKAS PETRAUSKAS

Spalių 20 d. Amerikon atvyko plačiai Amerikoje žinomas ir 
Lietuvių mylimas kompozitorius ir dainininkas Mikas Pet
rauskas, kuris per eilę metų mokino Amerikos Lietuvius dai
nų ir pats dainavo, keldamas musų liaudį meno srityje.

Mikas Petrauskas pradeda .savo koncertus nuo Chicagos ir 
aplankys nekurtas kolonijas rytuose. Lapkričio 11 d. duoda 
koncertą Chicagoj, 20-tą Detroite, 29-tą Clevelande, ir tt.

Gerb. Petrauskas aplanko Ameriką tik trumpam laikui; gal 
negreit po šio jo atsilankymo gausim vėl jį pamatyt.

gerb. 
jiems 
šeimi-

viso,

I’AJIEŠROJIMAS.
Pajiėškau apsivedimui vaikiną ar

ba jauną našlį, be vaikų, ( Aš esu.26 
retų amžiaus. Atsišauk'it:

/•' Oi D..' Box. m r/ ’ 
3210 So. Hals.ted St. Chicauo, Įll.

ii

para- 
pradėję 
kleboną 

dabar, 
aprimo.

silpnai, vįena 'gelžkelių dirbtu
vė ką čia buvo likos perkelta 
į Youngstown, kas pagelbėjo 
ir Lietuvius išsklaistyt iš šios 
kolonijos. Likusieji vakarais 
ir šventomis dienomis susiren
ka į būrelius ir vaišinasi na
mine, apkalbinėja ii' pasiginči- 
nę vėl skirstosi kas sau iki ki
tos, progos. Ten Buvęs.

ALLIANCE, OHIO
Spalių 24 d. vietos (Lietuviai 

turėjo pasilinksminimo vaka
rą, kur buvo susirinkę visi iš-

[skiriant por^t^Šbimynų. Prie to 
buvo atėję' rodos keturios poros 
Svetimtaučių; taip kad išviso 
susidarė Į 5G ypatų. Visi šoko 
ir linksminosi kaip kės mokėjo

! ir buvo 'patenkinti ; 1 muzikan
tus1 turėjo pasikvietę iš Akso
no, kurie gana; :gražiai Išgrojo. KŪN. KRYSZCZUNO 
KaiiP patyriau, iš šio vakaro NEPASITENKINIMO 
rengėjams,pėlėb1 liko $4.50. 

' Darbai Alliance- eina labai ŽODIS

Valdybos rinkimai
Prasidėjo rinkimą i Apskri

ties valdybos. Perstačius p-lę 
Akelaitytę ant sekretoriaus, 
Buknis pareiškia:. . “Draugai, 
žinomis kad jei balsuosit už 
Akelaitytę tai balsuosit už 
‘Sandarą’. P-lė Akelaitytė pa
juokom pareiškė: O aš jausiuo
si kaip devintam danguje, nes 
tai aš ‘Miss Sandara’.”

Valdyba išrinkta sekanti: 
K. Mažiukna pirmininku; 
Gataveckas pagelbininku,
Akelaitytė užrašų sekretore, 
P. Savickas finansų sekreto
rium, J. Gelčius iždininku, J. 
Kazlauskas ir Urmonas iždo 
globėjais.

Apskritis nutarė rengt pra
kalbų maršrutą ir kalbėtojui 
pakviest “Tėvynės” redaktorių 
S. E. Vitaitį. Čia komunistė
liai pasirodė kaip jie gerbia sa
vo organizacijos vadus, nes G. 
Urbonas ir E. K. Surmaitienč)

j. 
j. 

A.

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit! /

2.
3.

YRA GERAS NUO
RcumatĮško Gėlimo. > 
Nerviško Galvos Skaudėjimo. 
Neuralgijos Skausmo^ 
Mėšlungiško Traukymo.

5. Sprando Suštyvėjimo.
6. Skausmo Šonų, Krutinės 

Pečių.
Apsideginimo ir Žaizdų.
Apsaugojimo nuo Uodų.
Skaudančių Muskulų.
Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų įsi- 
drčskimo,

Kaina 35c
Del patarimu

7.
8.
9.

10.

ir

65c. ir $1.25 
arba knygutės ra-

ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Depl. 16 Plymouth, Pa.
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GERB. SPRAGILO MIL
ŽINIŠKA SLAPTA 
EKSKURSIJA ANT 
BIRUTĖS KALNO 

KLYIVLAND, O. 
Ant Birutės Kalno!

Nedėlios rytas — ta pa-z 
slaptinga diena 'kurioj kož-' 
nąs proletarijošius gali ne
dirbt ir pąsakyt savo bosui 
kad tų manęs negali pri
verst dirbt.

Anksti išlipau iš medžio, 
yos. tik prašvitus, ir prade- 
jau vartyt kelmus, akmenis 
ir kasinėtis žemėse jieško- 
danias dokumentų kaip tas 
kalnas gavo sau Birutės- 

Dairiausi - po apie- 
vanduo

Iš jų diskusijų supratai} . 
kad Birutes Kalnelis jau 
užkariautas bolševikų, ir 
kad vietoj gražios suėjimo 
vietelės senbernių ir sen
mergių ten liko raini suei
ga- komunistų ir jų suklai
dintu žmonelių, kur buvo 
skelbiama bolševizmas 'ir jų 
reikalai, apkalbama be jokio 
įsimaišymo.

Šitame susirinkime Žeb
rauskas įnešė.kad reik pa
keist kalno vardas iš tau
tiško Į proletarijošišką, ba 
jau čia ‘darbininkų” uztų- 
pėta. Ale Mažeikienė ir 
Simanauskienė pašiprieši- ! 
no tam, ba, sako, gali nety
čia čia; užeit koks tautietis 
mylėdamas Birutės Vardą, *(•' 
ir jį pasiseks prikalbint į 
savo pusę, o jeigu užvar
dinsi Lenino ar Trockio 
kalnų, visi to vardo bijos 
kai Žydo česnakų prisival- ■ 
giusio. -i

Ir vardas palikta po se
novei.

Tarp daugelio kitų ten 
matėsi Krasnickas, Ušku- - 
raitis, Ponzeris ir Ponze- 
rienė, Naunčikas ir Naun- 
čikieriė, Mileris ir Milerie
nė, Bruošis ir Bruožienė, 
Rakickas ir Rakickienė, ir 
daug kitų ir kitų, ir visi sė
dėjo maždaug (pasidalinę į 
dvi dalis. Patyriau kodėl 
taip buvo: ugi tai centris- 
tai ir ekstra kairieji, ■ vieni 
“Gaidžio”, kiti “Vilnqs”; ir 
“Milžtuvės”; šalininkai; i’vie-' , 
ni koliojo Baltpu^aįtį, kįti ; 
Pruseikų; vieni, ir; kiti ,sa- j. 
viliosi Rusija . ir komūnįz-j. , 
mą, ir proletarijošių laisves - 
ir' išganymų. į,j. i.. ,, j ...

’ Pavakarį' mačiau pro ša- , 
IĮ praeinant Klemensų Urb- - 
šųitį-.sų; savo 'šonkauliu' ir J 
RaniomĮmsu savo šėhkaųlįųji.:j;!,i 

I irbuvo užsukę 'bolševikus.; įj 
paerzint . Vilčinskai, ale vis 
neapsistoja ir nepersiima >,J 
jų propaganda ir mokslu.

Mažeikienė varnas sekio
dama iškėluą gąlyų i viršų $ 
pamatė mane medyje, besė
dintį.

— Spragilas! — suriko ji • 
ir apalpo.

Vyrai pažiurėjo į medį ir 
ištikro pažino-Kad jų k'ląū- 
"sosi didžiausias jų engėjas .. 
Spragilas!

— , Vyrai'! kirskim 
įmesim ji Į vandenį! 
kaip musų paslaptis 
syti!

Naunčikas pradėjo 
rinėt, Užkuraitis ragino vi
sus lips i medį, išmest ma
ne, ale nei vienas nelipo, 
bijojo, sako gali spraktelt 
kuo per galvų. Geriausia 
medį nukirst!

Atsinešė iš! automobilių 
savo slaptus kovos ginklus 
— kirvius ir pjūklus — ii’ 
medis neužilgo gulėjo ■ ant 
šono ir aš priąirjšęs prie j°- 
Sugriebę medį nurito ųuo, 

j kalno'į vandenį, ir mane sy-" 
kiu.j Laikydamasi' už me
džio plaukiojau, visas šia- 
plas——-ir išbudau, jau ge
rokai sušlapęs', ba iš dan
gaus lijo, p aš sau medyj 
nuo subatos vakaro sapna
vau viską tų kas čia apra-i 
syta. Vandenio jau buvo 
pilnos duobelės išsėdėtos- 
kalno lankytojų, ale niekas 
neatėjo, ba lijo, ir aš išskė
tęs savo lietsargį,- kurį visų 
kelionę nešiausi, per miš
kus' patraukiau namon pas- 
savo šonkaulį, -nusiminęs 
kad negalėsiu skaitytojams _ 
apsakyt kų mačiau ir regė
jau ir patyriau ant Birutės 
Kalno pas Erie ežerą.

Taip tai pasibaigė milži- į 
mišką slaptą gerb. Spragilo 
' ' ' ■ ja ant Birutės kai- .

vardą, 
linkės — šiaurėj 
banguoja, Erie ežeras kaip 
jura, ant viršaus medžiais, 
tik stačiai į vandenį eina 
status krantas.

Po vienu dideliu akme
niu užtikau ką tokio nepa
prasto, 'pradėjau gilyn (kas
tis ir užtikau skrynią; ją 
atlupau, ir o! žiuriu joje 
guli apsenėję popieriai!

Atsargiai popierius iš- 
męs 'pradėjau; tyrinėt 'kas 
ten parašyta. Senoviškais 
hieroglifais buvo išmargin
ta papieris, ir pradėjęs iš
verst tų hieroglifų reikšmę 
į modernišką musų kalbą 
patyriau kad gilioj senovėj, 
kokie dešimts metų atgal, 
kada drąsesni Lietuviai 
pradėjo pereidinėt tuos di
delius miškus iki ežero,-jie 
užėjo 'kalną kuris stovėjo 
prieš vandeni. Tą kalnų 
aprinko senbernių susiėji
mo, vietą. Bediskusųodami 
ir berinkdami kalnui' vardą 
visi sutiko 'ant Dr. J. Šemo- 
liiiho' pasiūlymo užvardinti 
jį “Birutės Kalnelis” 'ir nuo 
nu® to laiko 'jis taip v-adi-; 
namas. .Ant dokumento .už-1 
ėjau kelis parašus, bet tik 
vieno Šemoliuno tegalėjau 
isskaityt, kiti'jau buvo ap
nykę. Dokumentą vėl su
dėjau atgal ir užverčiau 
tų® pačiu dideliu -akmeniu.

Bevaikštinėdamas užti
kau žemėje istoriškas duo
bes išgulėtas Dr. Šemoliu
no ir kitų kurie tose gady
nėse tą kalną lankydavo ir 
sugulę diskusuodavo visuo
meninio ir šeimyninio gy
venimo reikalus.

Ant medžių radau su- 
rambėjusias anuose laikuo
se išpjaustytas raides ir 
širdžių pavidalus tų laimin
gų porelių kurios vienas ki
tą ten saldžiai bučiavo, o 
paskui, apsivedę, pabėgo su- 
kitais ir kitomis.

Nors buvo dar anksti, 
pamačiau ateinant ir auto
mobiliais privažiuojant sa
lė kalno bolševikus, ir tuoj 
vėl Įlipau į medį. Rinkosi 
poromis, troikomis ir kvar
tetais žmonės, su tenorais,. 
sopranais',' altais ir bosais 
ir su kelinėmis ii; su anda- 

! rokais, visų lyčių ir amžių,'! 
visi gražiai išsirengę, atei
na šnekučiuodami, susiran
da savo paprastas duobės 
ir sėdasi.

Prasidėjo jų kalbos apie; 
i naujas tvarkas pasaulyje, 
apie revoiiu.cij.as ir nuverti- 

jmus valdžių Amerikos ir 
' Lietuvos; apie užgrobimus, 
' Susivienijimo centro, apie' 
i užvaldymą SLA. kuopos ir 
i kitų organizacijų šioje sri

tyje. Laukiau ar -nepasiro
dys 'koks tautininkas ar ka
talikas, .drąsiau bus išlipti 
iš medžio ir su 'jais ginčus 
kelti.

Laikas slinko, o pro kal
ną matėsi praslenkant še
šėliai daugelio tautininkų 
ir kitų nebolševikiškų gai
valų, ale visi 'bijojo prisi- i

Gerb.
žinomi pranešu jums jog aš' 

■ esmu labai nukrividytas nuo 
jusi] del tokio bjauraus pagar
sinimo jūsų laikraštyj,e, Kodėl 
jūs mane taip bjauriai subjau- 
rioję užbaigėt ir neparodėt tei
sybės po to kai Kun. Vilkutai- 
tis mainė norėjo nužemint. ,

Aš parodžiau .jam savo tik
rus primicijos popierius jog aš 
esu tikras kunigas iš Lietuvos, 
ir Kun. Vilkutaitis susigėdinęs 
pasišalino. Delko 
nepareiškėt ?

Antra, aš visai 
organizuot buvau 
Clevelandą, bet prakalbų lai
kyti. Dar aš gal ir sugryšiu į 
Clevelandą pasakyt prakalbą.

| Meldžiu jūsų gerb. redakto
riau atšaukti teisingai;

Kun. S. B. Kryszczunas.
Nuo Redakcijos: “Dirvos” 

34-me numeryje vietinėse ži
niose musų korespondento bu-| 
vo pasakyta, tiek kiek jo buvo 
patirta apie Kun. Vilkutaičio, 
vietos klebono, tąsynes su Kun. 
Kryszczunu, .atvykusiu iš ki
tur, ii: tas .aprašymas buvo ne 
taikytas vien tik prieš Krysz-1 
czuną, lįet sykiu ir Vilkutai- 
čiui, todėl Kryszczunas neturė- 

—— .jo manyti kad rašytą tik1 jo 
pažeminimui. Mums nesvarbu

• įgįf I ir nereikalinga laikyt nei to nei 
kito kunig.o pusės.

Kaslink nepasakymo apie pa- 
S.iujičįu ------  ir meldžiu prisiųsti, man Do-i Vilkutaičiui popierių,

2SS apie tai musų korespondentas 
nežinojo, nes niekas iš “Dir- 
vos” -redakcijos nei korespon- 
dentų nesekiojo paskui kur 'tik 
Vilkutaitis Kryszczuną tampė- 
6i, ir nežiūrėjo kokius kada po
pierius rodė.

“Dirvos” Redaktoriau:

(f

DOVANAI

>1 SUSIDEDA 
IšvšlŲ:

1—Dėžutė ’
'2—Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

J Jk—Dėžute
. geležtėms
4—Diržas 
geležčių • 
pustymui, •
(pusto 
savaimi)

tos teisybės

medį, 
žinos 
klau-

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 
“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au
toStrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina -$1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— 'tik, 25c — prisiųsdami pašto 
štampais (geriausią po-2c), arba 
kitaip. Tik prisiųskit savo parei
kalavimą sykiu su štampais, dau
giau nieko iš jūsų nereikalauja
ma. Adresuokit sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

GERB. ‘-DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

vanų AutoStrop Skustuvą kaipo Kalėdų Dovaną.

Vardas

Adresas

Miestas Valst.

žl

%

ne parapijos 
atvažiavęs j

artin't, ar lenkėsi tos negei- ekskursu 
l'stįnos vietos. j no.

užta-
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ją supratau 
lafrielis jau 
jlševiką, ir 
šios suėjimo 
irių ir sen- 
> rami suei- 
r jų syklai- 
, kur buvo 
vizmąs 'ir ją 
ima be jokio

nkime Žėb- 
:ad reik pa- 
'das iš tay- 
•ijošišką, ba 
linkų" ūžtų- 
žeikienė įr 

pašipriešr- 
o, gali nėty- 
>ks tautietis 
utės vardą, 
prikalbint į 
eigų Užvar- 
ar Trockio ■ 
vardo bijos 
kų prisival-

likta po se

o kitų ten 
kas, Ūšku- .

ir Ponze-
is ir Naim- 
ir Milerie- 
Bruožienė,.

kickienė, ir 
ų, ir visi sė- 
pasidalinę į 
yriąu kodėl 
tai centris-;; 
tirięji, ■ vieni . 
“Vilnqs!’. ;ir į 
ninkąiįjMe-' i 
rušaįtį, kįti ;
įr; kiti ,sa-;' 

r komuniz-j' 
ęšių, laisives ;

iajripro iša-.. 
nensą Urt- 
mkauliu.ir.

šonkaulių, 
i bolševikus į 

<ai, ;■ ale ris 
nepersiimar? 
r mokslu.
rnas sekio- 
ilvą.j. virau.., 
ieayjej beše-

— suriko ji

jo j medj k 
:ad jų klatt- 
jų engėjas

’skim medį, 
ideni! žinos 
laptis kįau-

■adėjo ūžta- 
s ragino vi- 
išmest ma

mas nelipo, 
Ii spraktelį

Geriausia

automobiliu '■ 
•vos ginklus1 
jukins — ii’ 
gulėjo ant 

■įšęs prję 
nurito, quo. 
ir mane sy- 

iasi- už me- 
, visas šia- • 
lau, jau ge- d 
ba iš dan-J 
sau n^dyj .j 

karo sapna- 
is čia apra-i 
o jau buvo 
s išsėdėtos- 
, ale niekas 
ir aš išskė- 

*į, kurį visą 
i’ per miš- 
namon pas 
-nusiirinęs 

skaitytojams , 
:iąu ir regė- 
ar.t Bitutės - 
e?erą. /y., 

baigė milži- ’i 
rb. Spragilo j 
Bitutes kai* J

Nuo Redakcijos Amži našai Žydas
EUGENE SUE

ŠIS-TAS

KAS BUS SU KLAIPĖDA?

||/AUN0 “Lietuva” talpi-
v na gana svarbų prane- 

išimą (spalių 9 d.) Klaipė
dos korespondento apie da
lykų štovį Klaipėdoj':

L “Klaipėdos miesto taryba L 
■išbraukė iš i rinkikų sąrašo 

Lvisus Lietuvius, nuolat ten 
įgyvenančius, ir einant rin- 
įkimų įstatymo 30 str. pa
siuntė. valsčiaus teismui vi
sus Lietuviu protestus pa-j 
duotus del šio Klaipėdos 

miesto tarybos sauvalės ak- 
įto.
t “Valsčiaus teismas ištei
sino miesto tarybos pasiel- 
femą....”

Tas buvo padaryta prieš 
-.Klaipėdos Seimelio rinki- 
musį kuo Vokiečiai arba jų 
Šalininkai pasiryžo užkirs
ti kelią prie balsavimų tūk

stančiams Klaipėdoj apsi
gyvenusių Lietuvių.

; Nors Klaipėdos kraštas 
yi'a Lietuvos dalis kaip ir 
.bile kuris kitas apskritis,! 

į bet tenaitiniai valdininkai 
/sauvaliauja kaip jiems tin- 
įfeį lyg gyvendami savoj 
i nepriklausomo  j valstybėj, 
•i Keista kad teismas pasi
ėmęs spręsti Lietuvių pro
testus, ėmė aiškinti nė Lie- 

Į tavos Seimo išleistą Seime
lio rinkimų įstatymą, bet 
Klaipėdos krėsto Kortven- 
c‘j|, lyg' Klaipėda nieko 

Lbendro su Lietuva neturi. ■ 
į Dabar, laimėję rinkimus 
;■‘autonomistai’ dar daugiau 
! sauvaliaus ir (persekios Lie- 
tuvius.
| Lietuva susilaukė > nepa
klusnaus vaiko, kurį spaus/-' 
ti kaip Lenkai Vilniją ne
pritiktų, bet jis visai nesi
skaito su Lietuva.

tina kad ji nebūtų iš Franeuzų 
ir kad ne j Franeuzų nagus ji 

į pakliūtų, nes tada nieko neiš- 
i tirs, kaip buvo ir Vilniaus kra- 
Įšte, kada ten komisija nuvyko 
j ir buvo paimta pas ponus Len-l 
kus viešėtis.

žudynių kaltininkas genero
las Sarrail, liko atšauktas į Pa
ryžių. Francuzija mano pasių
sti Syrijon civilį valdovą vie
ton generolo.

Komunistų Plėšikų 
Auka

Lietuvos ,ir Rusijos laikraš
čiai plačiai rašo apie slaptai nu
žudymą Rusijos 
vos 
kva, Pliuščiausko. 
tas,

! Tyrinės Saulės Karštį
f Amerikos mokslinįnkai pasi- 
ryžo ištirti permainas saulės 
karščio, iš ko tiki galima bus 
žinot oro permainas ne tik ke
liom dienom pirmiau, bet ir sa
kaitėm, mėnesiais, net metais. 
LSmithsonian (Instituto direk
torius astro-fiziškos obzervato- 
rijos, Dr. Abbot, vyksta į Af
riką pasirinkt vietą stočiai kur 
įbus kasdien matuojama saulės 
karščio keitinėjimaisi.
I Pradedama tikrai sakyti jog 
[oro permainos paeina tiesiogi- 
niai nuo saulės karščio keitinė- 
Jimosi diena iš dienos, kuri su- 

Jkasi aplink save ir įvairiai iš
duoda šilumą.

Reikalauja Franęuzų 
Pasiaiškinimo
I Tautų Sąjunga Genevoj nu
tarė pareikalauti Francuzijos 
'pasiaiškinimo kokiu tikslu jos 
ipastatytas Syrijos komisijonie- 
rius, Gen. Sarrail, pradėjo ža
idynes Damasko gyventojų.
I Butų ir sarmata jeigu tautų 
sąjunga tylėtų, nors joje turi 
daug galės Francuzija kaipo 

'viena iš didžiųjų valstybių.
I Francuzija gavo Syriją per 
tautų sąjungą savo globon, to
dėl tautų sąjunga privalo pasi- 

Ripint kad paimta po mandatu 
šalis nebūtų skriaudžiama. Gi' 

įFrancuzai pradėjo begėdiškai 
su Syrijos gyventojais elgtis, 
ir štai nuo 1920 metų, kuomet 
gavo ant Syrijos mandatą, ten 
išžudė apie 6,000 gyventojų. 

LSyrijon nusiųsta tautų są- 
Įjungos komisija, tik butų geis-

Kataliku Centras Kaune iš
siuntinėjo visiems klebonams, 
įsakymus priimti vakacijų lai
ku ir šerti po tris-keturis stu- 
dentus-katalikus, kurie tvers 

'davatkų skyrius ir sakys pra
kalbas kunigų naudai balsuo
jant už katalikų partiją. Tai
gi “centras” jau gatavai leido 
agitatorius busintiems Seimo 
rinkimams. Bet šitokis daly
kas turėjo būti slaptai laikoma 1 
iki pradėjimo agitacijos, bet 
“Socialdemokratas” ėmė ir ap
garsino kataliką intenciją, del 
ko “Rytas” užpuolė socialde
mokratus už vogimą katalikiš
kų laiškų, iš ko matoma kad ir 
“katalikų centre” yra socialde
mokratų—lux in tenebris lucet..

(Tąsa)
Pamačius lėtai tekančias ašaras Da

goberto veidais, Franciška laikinai paju
to norą pasakyti; bet, prisimindama prie
saiką duotą kunigui, ir atsivaizdindama 
kad amžinas išganymas tų mergaičių at
sidurs pavojuje, bąrė save už pagundą, už 
ką be abejonės ją " kunigas Dubois bartų. 
Taigi ji atsakė, drebančiu balsu: — Kaip 
jie tave gali kalint mergaičių apvogime?

— Žinok, — tarė Dagbbertas, 'brauk
damas ranka per akis, — ka'd jeigu šios 
mergaitės ėjo i tokius pavojus parvykimui 
čia. iš tolimo Sibiro, tai del labai svarbių 
reikalų — gal but milžiniškų turtų — ir 
taigi, jeigu jos nebus Parise (Vasario 13-tą 
ant Rue Saint Francois — viskas dings — 
ir per mane — nes aš atsakau už tavo pa
sielgimus.

— Vasario 13-tą? Rue Saint Fran
cois? — šuktelėjo Franciška, žiūrėdama į 
savo vyrą su nuostaba. — Kaip ir Gabrie
lius! i

— Ką tu sakai apie Gabrielių?
— Kuomet aš jį /paėmiau (vargšą ap

leistą kūdikį), jis turėjo ant savo kaklo 
bronzinį medalį. «

— Bronzinį medalį? — sušuko karei
vis, nusistebėdamas; — medalį su šiais žo
džiais: “Parise tu busi, Vasario 13, 1832, 
Rue Saint Francois”?

— Taip; iš kur tu tą žinai?
— Gabrielius taipgi turi? tarė Dago

bertas, kalbėdamas į save. ; Tada skubiai 
dadėjo: — Ar Gabrielius žino kad tas me
dalis prie jo rasta?

— Aš kalbėjau jam apie tai sykį. Jis 
prie savęs turėjo ir portfelį pilną popierų 
prirašytų svetima kalba. Aš atidaviau jas 
kunigui Dubois, peržiūrėti. Jis pasakė 
man jog jos buvo mažos reikšmės; ir vė
liau, kuomet labdaringa, ypąta, vardu Ro
din. pasiėmė Gabrieli mokinti, ir įstatė jį' 
į seminariją, kunigas Dubois perdavė po- 
pieras ir medalį Gabrieliui. Po to aš 
nieko negirdėjau apie medalį.

Kuomet Franciška kalbėjo apie kuni
gą, staiga per kareivio, mintį švystelėjo 
šviesa, nors jis buvo toli nuo nužiūrėjimo 
kad kas nors sukto buvo dirbama per ilgą 
laiką link Gabrieliaus ir mergaičių. Bet 
jis turėjo nujautimą kad jo žmona veikia 
po įsakymais ir slapta įtekme savo išpa
žinties klausytojo — įtekme kurios reikš
mės ir tikslo jis negalėjo perprasti, bet ku
ri išaiškino, nors dalinai, Franciškos už
sispyrimą kaslink dingimo mergaičių.

Po valandėlės mąstymų, jis atsistojo, 
ir tarė griežtai į pačią, įtemptai žiūrėda
mas jai j akis; Pamate šito viso ran
dasi kunigas.

— Ką

— Dangau aukščiausias! — riktelėjo 
Franciška, suimdama savo rankas baimė
je iš tokių bedieviškų žodžių; — atmink, 
jis yra kunigas!

— Kunigas kuris kelia suirutę, klas- 
tauja, ir užveda nelaimes mano namuose, 
yra toks pat niekšas kaip ir kiti, kuo aš 
turiu teisę vadinti už jo daromas skriau
das man ir maniškiams. Taigi, pasakyk 
man tuojau kur yra mergaitės, arba, aš 
tave persergsčiu, aš eisiu ir pareikalausiu 
jų iš kunigo, čia kokia nors niekšystė 
rengiama, kurios tu esi įrankiu nieko ne- 

Na, man

Ku-Klukserių Beviltė 
Clevelande

Mažuose miestuose Ameriko
je,'slapta “100 nuošimčio Ame
rikonų” organizacija Ku Klux 
Klan turi galės. Yra daug to
kių miestų kur tie klukseriai 

l valdo, kur jie išrenka savo na- 
įrius Į valdžią ir pridaro visokių 
eibių liuosai veikdami, jausda- 
mies pilnoj laisvėj ir sauvalėj, 
kadangi jų diduma.

Bet kitaip yra su dideliais 
miestais kur gyventojai yra 

į maišytų tautų — juose kluk
seriai neturi reikšmės.

Taip yra ir Clevelande — čia 
klukseriai gyvuoja 'tiktai pačių 

. sau žaislui, kuomet mažuose 

. miestuose jie yra net priešas- 

. čia kraujo praliejimo.
Rinkimams atėjus, jie ban

do pasirodyti save. Jie pasikė
sino parodyt savo gyvumą ir 
f iuose Cleveland© rinkimuose, 
ir spaudoje paskelbė kuriuos 
kandidatus į miesto teisėjus ir 
i miesto tarybos narius užgi
riu. Savo kandidatų neturėjo, 
todėl parinkę vardus savo nu
žiūrėtų asmenų ir paskelbė.

Bet kaip tik spaudoj pasiro
dė klukserių užgirti vardai tuoj 
tų vardų savininkai paskubino 
jų “užgyrimą" atmesti 
paniekinti, ir klukserių 
mas tuoj žlugo.
■ Atmesdami klukserių 
mą kandidatai žipb ką flhro ir 
pasitikėję ■ kącį elenjentai, ku
riuos klukseriaį>įpaniękino ir 
laiko negeistinais ir nereikalin
gais Amerikoje, juos pilnai iš
rinks. Ir taip dėjosi, nors kluk
seriai galėjo ir atimti savo bal
sus nuo tų “neištikimų” kandi
datų ir balsuoti už kitus.

Svetimtaučiai Clevelande ki
lu augštyn ir be jų spaudos ir 
organizacijų niekas visuome
niško nebandoma daryti.

Žinoma, čia kalba eina apie
ne

pusėj Lietu- 
pasiuntinio-kurjerų Į Mas- 

Jis apiplėš- 
nužudytas ir išmestas iš 

vagono per langą.
Kadangi pirmoj 

tyj Pliuščiauskas 
tas ir apsimokėjo muitus 
privatinius vežamus daiktus— 
ir turėjo kuo mokėti, be abejo 
tada jį nutėmijo turintį pinigų 
stoties komisarai, tas ir galėjo 
buti pagunda jo -nužudymui, ir 
komisarai galėjo pasodinti va-l 
gonan savo draugus apilpėši- 
mui ir nužudymui to Lietuvos 
kurjerėj o paskui1 sau dalijosi 
grobiu. ■

Grobimai Rusijoje yra ma
doje, ir nežiūrima kas tu toks, 
šiaip keleivis ar valstybėj pa- 
siuntinis. Tiesa, tokie plėši
kai baudžiama mirtimi kaip tik 
susekama, bet tas nei kiek ne- 
apmažino plėšimų.

Pinigo laikai sovietų rojuje 
neišnyko, 
gą tuoj galima sunaudoti viso
kiausiam reikalui kaip tik jį 
turi.

Maskvos valdžia kaip nors 
atsilj’gins Lietuvai už šį -kur- 
jerą, bet jo gyvastis niekados j svetimtaučius piliečius, o 
jau nebus grąžinta. : | kokius rėksnius, ardytojus.

'Rusijos sto- 
buvo iškrės- 

už

ir net 
klausi-

para-

tuo labiau kad pini-

PAS LANGELĮ
Pas langelį mano laužo
Vėtros jauną vinkšną laužo;
O lauželyj tylu, gera —
Ta rimtis su vėtrom’s dera.

Žiburėlis kaip akutė,
Kaip dangaus šalta žvaigždutė, 
Žiburėlį vėtros supa, 
Drumsčia dangiškąjį ūpą.

Kai siela dausų panūsta,
Vėjai raudant nebeliusta:
Tik į tolį per langelį
Skina vieškeliu takelį.

Nieks nešviečia, nieks nelydi
Ten kur dienos saulėj žydi, 
Ten kur metai metais spindi, 
Tieskites keliai slaptingi.

Pas langelį mano laužo 
Vėtros žiedus drasko, laužo. 
Aš lauželyj, rodos, rimstu, 
Kai erdvėj naujai atgimstu.

Kl.Ž.” J. Augustaitytė-Vaičiūnienė.

tu nori pasakyti, mano bran-

Tu 
mergutes, 
terų.

neturėjai reikalo paslėpti tas 
Tu esi viena iš geriausių mo- 

Tu matai kad mane tas kankina; 
jeigu tu tik suprastum, tu pagailėtum ma
nęs.

— Mano brangus------
— Aš sakau, viskas tas atsiduoda 'kon- 

fesionalu, — tarė Dagobertas. — Tu nori 
paaukot mane ir tas mergaites savo kuni
gui; bet apsižiūrėk — aš surasiu kur jis 
gyvena — ir tūkstančiai perkūnų! Aš nu
eisiu pas jį ir paklausiu kas yra galva ma
no namuose, jis ar aš — ir jeigu jis neat
sakys, — pridėjo kareivis, su grąsinančia 
išraiška, — aš žinosiu kaip priverst jį kal
bėt.

ni

žinodama, nelaiminga moteris! 
geriau bus turėti reikalo su kitu, ne .su ta
vim.

— Mano brangus, — tarė Pranciška, 
švelniu, tvirtu balsu, — tu negali rengtis 
panaudot spėką ant švento žmogaus, ku
ris per .dvidešimts metų /globojo mano sie
lą. JĮ tik del jo amžiaus reikia pagerbti.

— Jokis amžius mane nesulaikys!
— Viešpatie! kur tu eini? Tu gąsdi- 

mane!
— Aš einu į tavo bažnyčią. Jie tur

žinoti apie mergaites — aš paklausiu tavo 
kunigo — ir mes pamatysim!
•. — Prašau tavęs, mano brangus, — 
verkė Pranciška, puldama išgąstyje prie 
Dagoberto, kuris skubinosi i duris; — tik 
pamąstyk, prieš ką tu save išsistatai! Var
dan Dievo! tu Įžeisi kunigą! Žinok kad 
jų negalima paliesti!

Šitie paskutiniai žodžiai, kurie išrodė 
baimingiausi Dagoberto pačios nusižemi
nime, nedarė joko įspūdžio ant kareivio. 
Jis išsiliuosavo iš jos glėbio, ir norėjo be 
kepurės sprukti per duris, taip buvo užsi
degęs, bet štai atsidarė duris, ir inėjo po
licijos komisaras, paskui kurį inėjo Kup
riuke ir policistas, 
iš jos buvo atėmęs.

— Komisaras! 
tas, kuris pažino jį
dar gėriau — jis nebūtų atėjęs kitu tin
kamesnių. Jaikti!

Kun. Dambrauskas per “Ry
tą” labai bara Meno Mokyklą 
kurios mokiniai-studėntai nuo
gas mergas maliavoja — net 
valdininkų moteris ir gimna
zistes. Mat pikta Dambraus
kui del paniekinimo kunigų ga- 
spadinių, kurių 'artistai-studen- 
tai nekviečia pozuoti.

nešinąs rišulį kuri jis

— šuktelėjo. Dagober- 
iš uniformos. — A, tai

SKIRSNIS Lili.
Tardymai

— Poni Pranciška Baudoinienė? — 
užklausė magistratas.

— Taip, tamista, tai aš, — atsakė 
Pranciška. Paskui, pamačius išbalusią, 
drebančią Kupriukę, kuri nedryso eiti to
liau nuo durų, ji išskėtus rankas priėjo ir 
apkabino: — Ak, mano nabagUte! — tarė 
ji, apsiverkdama, — atleisk, atleisk mums 
— nes tu del mus turi kęsti tokį pažemi
nimą !

Kuomet Dagoberto žmona gražiai 
tą siuvėją apkabino, ji, atsisukdama į ko
misarą, tarė jam liudnu balsu: — Matai, 
tamista, aš nesu vagilė.

— Madame, — tarė magistratas atsi
kreipdamas į Prancišką, — tai turiu su
prasti kad tie rišulyje daiktai priguli ------

— Priguli man, tamista. Ši mergina 
man norėjo tik pasitarnauti, ji yra geriau
sia ir teisingiausia mergaitė pasaulyje, ji 
turėjo nunešti juos užstatyt krautuvėn.

— Tu, — tarė magistratus Į policis'tą 
rūsčiai, — tu padarei negražią klaidą. Aš 
raportuosiu apie tave, ir stengsiuos kad 
butum nubaustas. Tu gali eit sau. — Pas
kui, atsikreipdamas į Kupriukę, apgaila- 
vimo tonu, prakalbino: — Turiu išreikšti 
apgailos kad tau taip atsitiko. Tikėk man, 
aš pilnai jaučiu kokioj žiaurioj padėtyj 
tu buvai atsidūrus.

(Bus daugiau)

Skaitykit šią knygą, rasit kokia yra jūsų laimes žvaigžde, kokia jūsų laime.

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių.
Knygoje yra 420 puslapių. Kaina už vieną $ J 50 Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Telšių “katalikiškos” Saulės 
gimnazijos mokiniai pakėlė, 
protestą prieš katalikišką pa
protį klūpėti dvi valandas gim
nazijoje pagal įsakymą moky
tojo paifei Krzyzanowskiego, 
Lenko. Pagal toki mokinių nu
sistatymą, kuris yra baisesnis 
už Mariampolės Realinės Gim
nazijos, galima lūkėti kad Švie
timo Ministerija uždarys > Tel- • 
šių gimnaziją.

Švietimo, ministerija ■ šalina 
iš/ visų vietų mokytojus Lietu- 
v’.ius-taųticčius ir pastato po-7 
nūs Lehkus su “svolačiais” mor 
kinius terorizuoti.

Pat riotas.

CUNARD
I LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių '
I KAUNA ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . . . .$211 

Prisideda Taksai
Į Liepoją ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
Į Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
as sereda. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švaruųias. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tės prie vietos |

CUNAKD LINE
Union Trust Buildincr 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

Sumažink
Savo

greitai

skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Valet 
-AutcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrinu Pats



DIRVA

P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: “Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira- 
šot nereikalaukit ia tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00.

STORIJAZ
(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

7—SOCIALU. REVOLIUCIJA 
9—APIE MENĄ 
IR GALAS!

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS” IŠLEIDIMAS YRA BUTINA TIK
RENYBE. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METĄS MATO PER “DIR
VĄ” EINANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI- ’ 
S AI BAIGIASI: DAR TIK KELI SKIRSNIAI TELIKO. O KADANGI 
SPAUSTUVEI REIKALINGA RAIDĖMS METALAS, TAI KNYGOS 
SPAUSDINIMO DARBAS BUVO IR YRA VAROMAS SYKIU SU IŠ
LEIDIMU RAŠTŲ PER “DIRVĄ”. TO DELEI KURIE UŽSIPRENU
MERUOJĄ “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS — UŽ MENESIO-KITO JI BUS GATAVA.

f) [J DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR KIEKVIEnam REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIŲ, PAVEIKSLUOTĄ - 

TAI NEGIRDĖTA KAINA IR PERDRĄSUS LEIDĖJŲ PASIŪLYMAS 
- RIZIKUOJANT MILŽINIŠKUS PINIGUS KNYGOS IŠLEIDIMUI, IR 
DUOTI TVIRTAI APDARYTĄ!

tas reiškia? Tai reiškia kad ne jutomis skaitytojai kurie dar lauke ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali staiga pamatyti “Dirvoj” pagarsinimą 

kad prenumerata “Žmonijos Istorijos” užsidaro — ir tuomi užsidarys pro
ga gauti tą $5.00 vertęs knygą už $2.00.

.J . . . ' . ' • -

Dar tik šie keli Skirsniai pereis per “Dirva” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTĄ:

I -PRANCŪZU REVOLIUCIJA 2-NAPOLEONAS
3—ŠVENTOJI SĄJUNGA 4-DIDŽIOJI REAKCIJA
f - -T AUTINE NEPRIKLAUSOMYBE
T MOTORO GADYNE 
•S—MOKSLO GADYNE
10—KOLONIJOSz IR KARAS

ŽMONIJOS ISTORIJA
nigus ką paskui reikes mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris dabar moka 
$2 ųž knygą, moka už pilnai apdarytą, kietais viršeliais,.

į MP .'V

Tai yra darbo žmogaus istorija — po
puliariai parašyta tokiems kurie ma
žai turi laiko skaityti ilgus didelius is
torijų tomus susipažinimui su žmonių 
gyvenimų ant žemes. Tai yra ištisa 
istorija vienoj knygoj — tik už $2!!!

. E ARBA I
UdĮjOI DAUGIAU 8 

f

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:
KURIE LIETUVOJE norėtu šią knygą užsipreniiąieruoti, gali .tą padaryti pasiųsdami 1 

.22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai, yra pinigais 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, e savo gautą pašto nuo pinigų kvitą prisių-l 
sfi mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. /
Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “žmonijos Istoriją”, iri 
paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit. J

IR 
Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

lllllllilllIlllllllllllllllllllllllllllllllll1IIHIilllllllllĮI!iiįlllllllllĮ!IIinĮlllįllllllilllllllUI!IIIIHI||Į.UUlllllllliUIIIIIiUI>ill|]

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

'DIRVOS" KNYGYNAS 335^ Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

T. M. D. REIKALAI r ______ __
TMD. Valdybos Nomi

nacijos Artinasi
TMD. Centro Sekretorius V. 

Sirvydas rengiasi jau prie Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 1926 
metų seimo ir rinkimų naujos 
Centro valdybos.

Jau ruošiamą nominacijos 
blankos, kurias kuopos ir pa
vieniai nariai neužilgo gaus.

Nors musų organizacijoj nė
ra ir negali būti partiviškumų 
valdybos rinkime, kaip apsirei
škia Susivienijime, arba tokių 

• dvipusiavimų kaip kartais ap- 
isįreiškia Sandaroj valdybą be
renkant, bet nereikia apsieiti 
ir pas mus taip ramiai ir nie
ko nepagalvojus apie valdybos 
nominaciją ir rinkimus.

' Musų organizacijoj rinkimai 
j kaip kada suvėluoja tik deU to 
Ikad nominuojama valdybon bi
le kas, ką tik koks narys prisi
mena, nežinant ar jis sutiks ar 
ne palaikyti kandidatūrą. Ka
da po to nesutinka, klausinėji
mas daugelio kandidatų sugai
šina ' laiką, neš nuo kožno vis 

jie.
šina laiką, neš nuo kožno 
reikia laukti atsakymų, o 
su tuo nepasiskubina.

Prieš nominacijas galima 
sitarti, apkalbėt katras narys 
tinka valdybon, paklausti jo ar 
ąpsiims, ir tada nominuoti, o 
šitokius kandidatus sutaikiusį 
daugiausia nominacijose gavu
sis kada bus centro užklaustas 
ar apsiima, praneš jog apsiima 
ir nereiks gaišuot su. daugybe 
kitų kurie neapsiima, b kurie 
buna nominuoti, nors' ir labai 
tinkantį bet del aplinkybių ne
galinti; TMD. Centro valdybon 
(neiti.

Taipgi reikalinga apkalbėti 
narių tinkamumai, kas labai 
daug reikšmės turi organizaci
jos gyvavime. Dabartinėj cen
tro valdyboj turim veiklių na
rių, bet turim ir visai! neveik
lių.! Visus niekad nesutaikysi 
gerus ir vienodus, bet reikia 
pakalbėti ir jieškoti gerų.

Seimas prisieis laikyti sykiu 
su Sandaros .seimu, o Sandara 
seimą laikys New Yorke, kur 
bus ir S'LA. seimas. Nežinia 
dar ai- Sandara taikys savo sei
mą su SLA. seimu ar kiek pir
miau. Bet seimas įvyks birže
lio pradžioje ar apie pabaigą.

Kuopoms reikią rengtis prie 
seimo taipgi. Rengtis reikią 
turint mintyje šitą: keltį rei
kalingo kapitalo delegatų pa
siuntimui, aukoms įvairiems 
geriems ir naudingiems tiks?

pą-

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

$1 iki $25.

Wet 
-dutcrStrop 

Razor 
—Įšsiaštrina Pats

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

3352 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dėdynas — Vice-Pirmininkas

9.6 Millbury St. Worcester, Mass.
:V. Sirvydas — Sekretorius

193 Grand St. Brooklyn,. N Y.
Mrs. F. L. Bernat 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, III.

lams. Tolimos nuo seimo vie
tos kuopos gali pasižymėti di
desnėmis aukomis. Dabar gi 
yra pats laikas ruoštis kapitalą 
kelti, nes žiemą galima sureng
ti visokius vakarėlius, iš kurių 
<is atlieka dolaris/ kitas pelno.

Apie savo veikimą rašykit 
organui ir galit išsireikšti nuo
mones arba ir (kuopų tarimus 
reikale valdybos rinkimų ir at
einančio seimo.

K. S. Karpavičius.

Iš 20-tos Kuopos
Clevelando TMD. 20-ta kuo

pa- savo spalių mėn. susirinki
me turėjo gražų būreli narių, 
kurių tūli dar tik pirmą sykį 
atsilankė po atėjimo “Pasaulio 
Istorijos”, ir pasiėmę knygą 
džiaugėsi. Visi teiravosi kada 
bus gatava antra Istorijas kny
ga'.

Kuopa nutarė šurengt drau
gišką vakarienę. N.

NAUJOS KNYGOS
Apsakymai apie Didžiuosius 

Įvykius. N. A. Rubakino. Tai 
apsakymai apie 
kais įvairiose 
sius 
ros”

/Geroves skyrius'
y........... ......................... .
M DEL APRŪPINIMO 
\| MOTINŲ IR JŲ 
BkŪDIKIŲ SVE1KATOS.I

STRAIPSNIS 149

LAVINIMAS IR PAPROČIAI 'J 
Kūdikis nėra žaislas Jis žmogus, J 

su pilnai organizuotu kunu, su gcrb.J'4 
tinomis teisėmis. Motina neprivalo; j 
niekad prie jokių aplinkybių tas ' 
teises paniekint norėdama palinks- j 
mint gimines ar draugus. Perdide- J 
lis “žaidimas” su kūdikiu jį erzina, j 
ir net gali kliudyti normaliam augi; | 
mui.

Supimas, kratymas, arba mėčioji- dil 
mas tik ką papenėto kūdikio yra ‘a 
"slogas paprotis. Nekurie mano kad ' 
suomi maisto virškinimas pagreiti-' 
.lama, bet jeigu pats perkentėtum J 
tokį apsiėjimą, su pilnu skilviu, tai ‘.S 
pripažinsi kad greičiau ateina noras! 
-šverati maistą negu laikyti jį .vį- įd 
dūriuose.

Kūdikio lavinimo programa kudi- ji 
kio tėvas turi savo vietą. Jis turį.' į 
padėti motinai, nes kitaip visos pa- 
stangos tinkamai lavinti bus bergž- a 
džios. Dažnai kūdikis puikiausia ei- -.3 
gsis prie motinos, bet tuoj persimai- 
no pasirodžius tėvui. Iš tėvų ir se- 1 
nelių pusės ypatingai yra palinki- 1 
maš lepinti kūdiki ir pagadinti jį; įj 
Tokis perdidelis užsiėmimas yra la- a 
vinimo priešas. Kūdikis tuoj pri- J 
pranta ir imą to reikalauti. Jis ver- į 
kia ramintojo, jis verkia kad jį ant I 
rankų imti, jis verkia kad supti. Pa- j 
nrotis inauga, nes nėra lengvesnio į 
budo jį auginti kaip pavėlinant, ku- • 
ilikiui gauti viską ko jis nori. Nie. 1 
kas nenori “verksnio”.

Viso lavinimo pamatas yra regu- į 
liariškųmas. Kūdikio papročiai grei- į 
tai susiformuoja: Ankstybas, lavini. 
mas daug padarys palengvinimui -a 
motinai naštos, nes duos jai daugiau įl 
liuoso laiko prie namų ruošos. Pri- .įl 
silaikant valandų miegui, penėjimui į 
ir maudymui, kūdikis' tuoj 
sta gyventi “su laikrodžiu”, 
svarbu—tinkamas lavinimas 
stėje palengvina mokinimą 

Linksmas sveikas kūdikis 
inų pasidžiaugimas. Jo linksmumas 
visus padaro linksmais. Nustatyti 
papročiai ir tinkama priežiūra ‘yra 
reikalinga kūdikio sveikatai ir gero
vei. Niekais taip neatjaučia kūdikio 
ligos - kaip mptinai

Motihid' patirs' 'kad sištėmatižkas 
lavinimas yrą .būtinas kai kūdikio 
gėrovei taip ir jos pačios. Daugelis: 
įtempimų, motinos nervų paeiną nuo 
nereguliariskų, papročių pas kūdikį. 
Atminint kad papročiai, geri ir blo
gi, sunku sulaužyti. Todėl išmin
tingiau auklėti gerus papročius? .'

pramok* 
Dar kas 
įkudiky-. 
vėliau, 

yd’a na-įvairiais, lai- 
tautose jvyku- 
Išleido “Kultu- 

šiauliuose. 
Kaina 4 lt;

nuotikius.
Bendrovė 

173 pusi.
Šios kųygoš ąntgalvis yra 

neteisingas: Autoriaus yra ra
šoma apie didelius arba cĮidžius 
dalykus, o ne apie didžiuosius, 
nes jo neturėtą mintyje skirti 
didžiuosius dalykus nuo mažų
jų, tik paimti ir apsakyti apie 
tuos dalykus kurie yra didelį, 
arba dideli įvykiai.

Spindulėlis — Elementorius. 
Parašė J. T-nas. “Kultūros” 
B-vės leidinys. Su daugybe pa
veikslėlių. Knygelė mažiems 
vaikams \ pradėti mokintis Lie
tuviškai. Kaina 1 lt. 20c.

Namų Ruošos Vadovėlis. Iš 
Gunsto parašė Ona Žalkevičiu- 
tė ir Jonas Valaitis. “Kultū
ros” B-vės 'leidinys 1925 m. — 
Kainą 2 lt. 8,0c. Aprašomą na
mų darbai; naminė sąskaitą, 
biudžetas.

m.
1925 
50c?

Dažnai kūdikio maistas daro jį er- ] 
žalingu. Ypatingai dirbtinas finais- J 
tas. Gal tokje maistui netinka ku- -3 
dikio viduriams ir ,ardo jų veikimą. J 
Pasirenkant dirbtiną maistą, svarbu J 
naši rinkti tokį kuris lengvai suvirs- .1 
komas, ir kuris tuo pačiu sykiu su- -H 
teiks kūdikiui visus elementus reika- 1 
lingus augimui. Eagle Brand Koh- >1 
densuotšas pienas yra parinktinai g 
puikus dirbtinas maistas. Jis buvo 
vartojamas per metų eiles - ir tapo 1 
Įrodytas geriausiu kūdikių maistu.

Skait 'k atidžiai kas savaitę šiluM 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų

KATALOGO
"DIRVA"

33.52 Superior A v. Cleveland, 0.

Kad Butų Gražus, Sveiki Dantys
Naudok Colgate’s

Laikas kovoti danty nesveikumą yra pirm 
gedimo prasidėjimo—ne po to. -

Colgate’s prašalina priežastis danty ge
dimo taip pagelbėdamas jums užlaikyti 
dantis švariais, gerai išrodančiais ir svei
kais. Jo gardus skonis yra malonus nau
dojimui po kožno valgio ir pirm einant 
gulti.

25c.
Dideles Micros

3 už 70c.
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JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

ATSKIRTOS ŠIRDIS
Dvi sielos rusėjo 
Meilės liepsnele, 
Mylėdamos guodės 
Laisva dainele....

AMERIKOS. REVOLIUCIJA
(Tąsa iš pereito num.)

Bet daug įdomesnis už visus Vašing
tono karingus žygius ir už diplomatinius

PRANCŪZŲ REVOLIUCIJA 
Didžioji Prancūzų Revoliucija Paskelbė 

. Visiems Pasaulio Žmonėms Laisvės, 
Brolybės ir Lygybės Principus.

Ir skyrė likimas
Širdį nuo širdies
Kol jos nesulietos
Dar meilės vilnies....

Rankas pasispaudžia,

1 teriu ko dabar labiausia Lietu
vai reikalinga auginti.

%
Pesimistas: — Koks šį rude

nį netikęs oras!
Optimistas: — Tiesa, bet ir 

toks. geriau negu jokio oro ne
turėtume. .

Mainosi'laikai, ir žmonės su’ 
jais. Kitados buvo gadynė kad 
grafo sūnūs įsimylėjęs į kokią
panelę, prašė vargšo poeto pa- RODYKLŠ No. 75

nio. Tegul uždžiusta, paskui nu
trink.

Kuomet paluji savo plaukus, jeigu 
dadėsi xbiskį lemono skystimo, tas 
apsaugos plaukus nuo kritimo.

Po išmazgojimo plonų lininių, ge
riausio išgręžti juos rankom.

Išvalymui avies odos pirštines, 
sudėk į indą su gasol i nu, .tankiai in
dą kratant. • Kada išrodys jog išsi
valė išplauk kitame gazolinio inde.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

laimėjimus Benjamino 'Franklino, kurs, 
būdamas Europoje, išrūpino paskolas nuo 
Prancūzų vyriausybės ir Amsterdamo 
bankininkų, buvo atsitikęs revoliucijos 
pradžioje įvykis. Philadelphijoje susirin
ko įvairių kolonijų atstovai svarbiems kra
što reikalams apsvarstyti Tai buvo pir
mutiniai Revoliucijos metai. Didesnė pa
jūrio miestų dalis dar bbvo Britų valdoma. 
Laivai gabeno , tiems miestams pagalbą iš 

, Anglijos. Tiktai tokie vyrai, kurie buvo 
giliai įsitikinę, kad jų reikalas teisingas, 

■ galėjo drysti padaryti tokį svarbų žingsnį 
birželio 'ar lepios mėnesiais, 1776 metais.

Birželio mėnesį, Ričardas Henrikas 
Ly (Richard Henry Lee), iš Virginijos, 
padarė Kontinento Kongresui pasiūlymą, . 
kad “tos jungtinės kolonijos yra ir turi 
teisės būti laisvos ir nepriklausomos vals
tybės, kad jos yra paliuosuojamos nuo pri
klausomybės Britų karalijai ir kad visi po
litiniai ryšiai itarp tų valstybių ir Didžio
sios Britanijos yra ir privalo būti pertrau- 

• kti”.
Šį įnešimą pa’rėmė Jonas Adams iš 

Massachusetts valstybės. Antrą liepos die
ną pasiūlymas buvo Kongreso priimtas, ir 
ketvirtą liepos Nepriklausomybės Dekla
racija buvo oficialiai paskelbta. . Ją para
šė Tarnas Džefersonas (Thomas Jeffer
son), ypatingai rimtas ir gabus mokslo vy
ras, pasižymėjęs politikoje ir valdžioje ir 
jam buvo lemta būti','.vienu garbingiausių 
Amerikos prezidentų.

Kai žinios apie šį įvykį pasiekė Euro
pą ir kai kolonistai laimėjo savo kovą ir 
priėmė garsią 1787 metų Konstituciją (tai 
buvo pirmutinė rašyta konstitucija),. Eu
ropoje buvo didelio susidomėjimo. Dinas
tinės labai centralizuotų valstybių val
džios, išsivysčiusios po didžiųjų septynio
likto amžiaus tikybos karų, jau buvo pa
siekusios čiukuro. Visur karaliaus rūmai 
buvo galingi ir dideli, ir tuo pačiu laiku 
visur skurdas ir šiaip žmonių vargai didė
jo. Vargšų tarpe jau buvo daug nepasi
tenkinimo. Jie neturėjo jokios galės. Bet 
aukštesnėj! klasė, didikai ir profesijų 
žmonės, jau buvo pradėję abejoti delei 
ekonominių ir politinių sąlygų,kuriose jie 
gyveno, tinkamumo. ■ Amerikos kolonistų 
pasisekimas parodė jiems, kad daug ko 
galima pasiekti, ko nebuvo galima pasiekti 
pirmiau.

Poetas sako, kad šūvį/ kuriuo buvo, 
pradėtas mušis ties Leksingtonu, “girįęjo 
visas pasaulis”. Šiek tiek jis perdeda. To 
šūvio negirdėjo nei Kinai su Japonais, nei 
Rusai (nei, taip sakant, Australiečiai ir 
Havajėnai, kuriuos nesenai buvo atradęs 
Kapitonas Kukas, kurį jie užmušė). Bet 
to šūvio garsas perskrido Atlantiką. Jis 
pataikė į Europos nepasitenkinimo para
ką; Prancūzijoje ištikus po to eksplozija 
sujudino visą 'kontinentą nuo Leningrado 
iki Madrido, palaidodama senų valstybi- 
ninįkų ir senos diplomatijos atstovus ir 
pridengdama praeities griuvėsius demo- 
kratybės akmenimis. .

piRM olbėsiant apie revoliuciją, nepro- 
šalį bus paaiškinus, ką tas žodis reiš

kia.
Vieno didžio Rusų rašytojo žodžiais 

tariant (gi Rusai žino, ką kalba apie revo
liuciją), “revoliucija yra greitas nugrio
vimas, kelerių metų bėgyje, įstaigų, kurios 
per ištisus šimtmečius leido šaknis ir at
rodo taip patvarios ir galingos, kad net ir 
karščiausi reformatoriai nedrysta jų liesti 
net ir savo raštuose. Tai yra puolimas ir 
griuvimas, trumpu laiku, viso to, kas tuo 
laiku sudaro tautos socialio, tikybinio, po
litinio ir ekonorhinio gyvenimo branduo
lį-”

Šitokį revoliucija įvyko Prancūzijoje 
aštuonioliktame amžiuje, kai serioji kraš-

žvelgiąs j akis — 
Ir skiriasi, tylus 
Kaip žemė, naktis....

Lupos surakintos 
Skaisčia nedrąsa....
Akyse gi žvilga
Kaip perlai rasa.... 

O laisva, be- skausmo. 
Širdis, nors viena, 
Meilė neišlieta — 
Taurė kupina....

rašyt jam puikias meilės eilės, 
kurias jis padovanodavo ’ savo 
meilužei, ir ta jį išbučiuodavo 
kiek tik galėjo.

Tie laikai nyko, ale dar buvo 
ilgokai, ir mes dar atsimename 
kada kaip kas musų paprašy-
davo parašyt “meilės eiles” jo. 
nužiūrėtai mergelei, kuriomis 
jis kėsinosi ją prisivilioti-,

Dabar jau poezija kaipo mei
lės tarpininkė .išnyko.

Visko ko reikią mergos pri
siviliojimui — tik turėt, for-

Bu. Rt.

Virimo Receptas
Pieną randasi mineralai reikalin

gi kaulų ir dantį tvirtumui. Tas 
reiškia pieną, o ne Smetoną. Todėl 
protinga yra pratint vaikus mėgti 
pieną vietoj tik Smetonos. Duokit 
vaikams pieno su kožnu valgiu kai
po gėrimą arba su grūdais ar lupo
se, sd.se ir pudinguose. Jeigu paga
minsi! vaikams šokolado gėrimą su 
pienuj pamatysit kad jie išgers du- 
syk' tiek pieno kasdien. Sekantis

Doviernastįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

Galvų kirtimo mašina 
to civilizacija jau sugedo. Karalius Liud
vikas XIV buvo viskas, jis buvo net pati 
valstybė. Didikai, seniau būdavę federa- 
lės valstybės tarnautojais, pasijuto likę be 
jokių pareigų Jr virto, taip sakant, kara
liaus rūmų papuošalu.

Prancūzų valstybė aštuonioliktam am
žiuje kainavo labai daug pinigų. Šituos 
pinigus reikėjo surinkti mokesniais. Ne
laimei, Prancūzijos karaliai neturėjo pa
kankamai jėgos, kad galėjus priversti di-" 
dikuš ir dvasiškiją sumokėti savo mokes
nius. Taigi visų mokesnių naštą turėjo' 
pakelti krašto .žemdirbiai. Valstiečių, gy
venusių skurde, netekusių jokių santykių 
su savo buvusiais žemės savininkais, pate
kusių į žiaurių ir nedaug teišmanančių 
“žemės agentų” nagus, padėtis darėsi vis 
aršesnė ir aršesnės Ko delei jie beprivalo 
dirbti, ir kentėti ir skursti? Juo daugiau 
užderėdavo ant jų laukų, tuo. didesnius 
valdžia užkraudavo mokesnius, beveik nie
ko jiems patiems nebepalikta, — todęl jie 
užleisdavo, kiek tiktai galėdami, savo lau
kus.

Ir štai kitoje šito paveikslo pusėje 
matome dideliausiuose ir 'brangiausiuose 
rūmuose, paprastai apsuptą būrio visokių 
vietų jieškotojų, irgi gyvenusių iš mokes
nių, surenkamų iš kaimiečių, gyvenusių 
blogiau ir už galvijus tvartuose. Nelabai 
malonus tai paveikslas, bet tikras, šitas 
taip vadinamas “Ancien Regime” (Seno
vės Režimas) turėjo ir antrą pusę, kuri 
reikia atsiminti.

. . (Bus daugiau) '

Nuo Juoku Red.: Manykit 
kaip norit, bet šios eilės nėra 
rašytos kokio nors jums pažįs
tamo poeto (nors teisybę ap
sako), bet yra paimtomis “Pa
nevėžio Balso’’. Ar kas girdė
jot ar ne, bet Panevėžyj išeina 
tuo vardu 
laikraštis 
su eilėmis, nes po jų pasirašo 
autorius, norš Jo niekaip nesu- 
žinosit iš tokio jo parašo. Tiek 
tik komentąruoti reikia apie tų 
širdžių persiskyrimo eiles, kad 
skaitytojai kartais paskaitę ir 
žinodami apie tokį ktsitikimą 
(ar panašų pas save) tuoj spė
ja kad va turbūt bus to ir to 
eilės....

Tokių atsitikimų pasaulyje ' 
daug kur vos tik. pasipažinę, ar 
ir senai pažįstamos, dvi širdįs 
viena kitą tylomis myli, o štai 
ateina laikas persiskirt, ir 
skiriasi taip pat tylomis, ne
galėdamos, ištart kad mylėjo.

Gamta Močiutė tiek tik gera 
kad toms širdims paskui kitur 
parenka kitas širdis ir prilei
džia kruvoij, kad nereiktų am
žinai

laikraštis, žinoma, 
neturi nieko bendro

apie tą vieną liūdėti.

Gausus palikimas.
— Aš girdėjau kad Bagdo

nas mirdamas paliko viską ką 
turėjo našlaičių prieglaudai.

— Argi? ’* O ką jis paliko?
— Tuziną vaikų.

Jau mes tikimės tuoj'prade
ganti eiles dešimtmetiniam 

sukaktuvių kontestui 
kad poetai pilnai pri- 
Kurie ar kurios turit

ti
“Dirvos” 
ir tikime 
sirengę.
meldžiame siųsti.

Dovanas atmenat, bus didele 
knyga “Žmonijos Istorija” vie
nam ar vienai čia, kitai /arba 
kitam Lietuvoje, taipgi ir" “Ga
liūnas” sekantiems.

sovietų rojaus 
nuoš. alkoholio,

tai musų komunistėliai i 
nori ten važiuot gyvent.

4/
Moksliškai imant

Kaunas. — Clevelandietis A. 
Butkus atsilankė Kaune žemes 
ūkio ministerijoj ir prašo pa
matyt poną žemės ūkio minis
ter: Krupavičių.

Durų sargas: — Jis labai da
bar ’užimtas, tamista. Kokiu

Nors 
turi 40

vodka 
bet ir 

nelabai

Rusijos Moterų “Mirties Ba tali jono” Vedėja Marija 
Bočkareva. jos gyvenimas, ištrėmimas, kariavi
mai, sužeidimai; prisiartinimas Rusijos revoliuci
jos? Sujudinantis aprašymas. Vertė K. S. K. Tu
ri 295 puslapius .................................................... $1.25

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

reikalu tamista* norėjai jį .ma
tyti? -

— Aš noriu pirkt ūkę ir no
riu pasišnekėt su ponu minis-

35c ir 70c vaistinėse. Temykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & Souįh 5th Sts.

Brooklyn, N. Y. .

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje 
Užrašykit jiems “Dirvą”

receptas parodo kaip padaryt mais
tingą ir nebrangų') ‘bet skanų gėri
mą. Pradėki t daryt ji šiandien. -

Karštas Šokoladas
3 ‘puodukai evaporated pieno
6 šaukštai cocoa
3 puodukai vandens
6 šaukštą f cukraus
Vs šaukštuko druskos
Sumaišyk pieną ir vandenį ir už

kaisk iki pradės virt. Tuo tarpu 
sumaišyk kokoa ir .cukrų ir da'dėk 
šalto vandenio kad butų lėngva ko
jelė. Dapilk gaha verdančio pieno 
kad kokoa ir cukrus lengvai piltųsi. 
Pilk mišinį Į verdanti pieną ir ali 
paverda kelias ųiinutas. Nuimk nuo 
ugnies ir suplak smarkiai su kiauši
nio plaktuvu (sukamu). Tas neduos 
užsidėt ant viršaus plėvei. Padek 
vanilos ir duok su šaukštuku marš- 
mallow Smetonos ant viršąus.

Virtuvės Patarimai
Reikia but atsargia renkantis pa

jų lėkštes. Parinkit tykias kurios 
neiškilę per vidurį, nes pajus bus iš- 
sivertęs per vidurį. Geras pajus 
yrą sporas nežiūrint kur jo vidaus 
pripildymo dalykai butų. I

Kepant pajus, niekad netęsk pajų 
lukštų užpildymui lėkštės, nes lukš
tas trauksis kepant ir iškreips pa
jaus formą. Jeigu iškočiotas blynas 
neužtenka uždengimui lėkštus, ge
riau kraštus x dalipyti mažesniais 
šmotais. Jie sukeps i krūvą;

Naminiai Pasigelbėjimai
Jšėmiptui jodino plėtnių nuo kau- 

To, padengk plėtmą su kepamu paų- i 
deriu sušlapytu biskiu palto van.de-

Grožės Patarimai
Užlaikyk rankas gražiai kad išrū

dytų jaunos; reikią tik biskelio laiko 
ir lužžiurėjimo. Naudojimas gumi- 
nių pirštinių mazgojant stotkus ir 
valant namus sutaupo rankų valy-, 
mo darbą, bet jeigu jos yrą užmau- 
da tai 'pripildyk pirštų’ panages ir 

I virš nagų su cold crean®. Nemazgok 
stotkų labai karštame 'vandenyj su 
stipriu muilu. Naudok tik -tiek kar
što vandenio kiek reikia įštarpini- 
mui tyro muilo, paskui atmješk su 
šaltu. Paprastas lemonas yra pir
ma pagalba nuo visokių plėtmų ant 
rankų, o taipgi yra visokių mosčrų 
ir cold creamų ir nagų valytojų vi
sokiose krautuvėse. Svarbu yra tik 
reguliariai užžiureti rankas ir na
gus. Atminkit kad kaip rankos pa
rodo pobūdi ir papročius, jos taip 
pat pąrodd praėjusius metus.

Ypatiška Sveikata
Vienas medikalis žurnalas nesenai 

įdėjo straipsni apie reikšmę valgio 
ir saulės šviesos dantims. Išvados 
tyrihėjimo vaikų dantų1 patvirtina 
teatriją kad rupesnių valgių naudo
tojai turi gerus dantis, o minkštų 
valgių valgytojai prastus. Vanduo 
irgi sakoma turi reikšmės ant dan
tų, kietas vanduo yrą naudingesnis 
dantims. Maistai kurie, rekomenduo
jama yrą sėlenų ir čielų kviečių duo
nos, ypatingai plutos, šios gentkar- 
tes vaikams aiškinama “jog plutos 
padarys tvirtus dantis, o. ne. garbi
niuotus plaukus. Lygios* svarbos yrar 
ir reguliaris egzaminavilnas dantų 
pas dentistą taip kad dantis butų 
pilnai švdriai užlaikomi ir laiku su
laikoma bent koks gedimas?

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

arčiausias maišto vertybėj prie gry- jame' Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- Į vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
dūktas. ’.Jis yra tyriausias ir rie- I savo groserninko duoti Borden’s.

Borden’s Išgaruodintas Pienas yra grynas 
ūkio pienas su nenugriebta sdętona. Jis 
yra geriausias pienas šeimynos reikalams, 
kur tik pieno reikia. Ar esat jį išbandę 
su kava? Jei ne tai pabandę rasit kad ju
sli kava tur'es visai skirtingą skonį. Jis y 
puikus kiekvienam virtuves reikalui kur 
reikia pieno ar smetonęs.

7B® 
BORDEN 

COMPANY

Vienas
įime 1 _
(Evaporated) Pieno yra kad 
kalit pirkti bile skaičių ble- 
kniių ir turėt vartojimui ka
da norit. Nesurugs atdaro
je blokinėje, nepaisant koks 
oras.

V ardas

Lilh.)Adresas

Pajai
Sriubos
Pudingai

KUPONAS
Rašalai
K oseleš
Mėsos

Duona
Žuvis
Saldainiai

> is parankumų varte-
Borden’s Išgaruodinto

Laikykit pieną ant ledo, jei 
atdaras Borden’s Evapora
ted Pienas lengviau galima 
užlaikyti negu paprastą pie
ną, bet visgi nebūna šviežus 
per ilgą laiką po atidary- 
m ui blekines.

Unsweetened

Wporat?-11
Milk

Del paparasto kepimo
’ pienu,. atskieskit. Borden’s 
Jšgaruodintą. (Evaporated) 
Pieną lygia dalinti vandens 
ir vartokit kaip paprastą 
pieną.

Jei norit dąžinot kaip .kept 
su. Borden’s. Išgaruodintu 
(Evaporated) Pienu, ispil- 
dykit kuponą, paženklinant 
kokias pamokas norit gauti 
ir mes prisiųsim 
vaitai.........

B O R D B N 
BUILDING 
NBW YORK
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New York man^carrics liquor 
in his brief case. He calls it 
his quartfolio.

— ------ o--------
There’s poetry in trees, but 

there should be more of it in 
waste baskets.

-------- o---------
It is often easier, snaps F. 

J. Zuris, to make a statement 
in good faith than it is to have 
it accepted.

-*-------o---------
Wife: John, wake up, a bur

glar is downstairs.
Sleepy: Tell him to put 

twenty-five pounds in the ice 
box and we will pay him to
morrow.

-------- o--------
SURPRISES

Life is not
“One darned thing
After another”,
As defined by an ancient 
Philosopher;
But it is
Just one surprise
After another,
Whether pleasant or 

unpleasant,
Depends on the attitude 
Ope takes toward them. . 
Surprises!
They are what makes life 
Interesting.

— -----O----------- ’
Bow legs are a sign iof cour

age, declares George Baltruko- 
nis citing Alexander the Great, 
Cromwell, Napoleon and bull
dogs. He advises that bull
dogs and bow-legged girls be 
petted with caution.

----------0----------
Note 'from the Heckville 

Bugle: “Our distinguished cit-

War Veteran, recently celeb
rated the fiftieth anniversary 
of his marriage. The colonel 
tell some interesting stories of 
the great conflict.” 

--------- o--------
A. Zdanis says the fellow 

who watches the*clock is apt to 
to remain one of the hands. 

-------- o--------
A man’s sins sometimes find 

him out, but J. V. Mitchell 
says more often it’s his wife. 

-------- o—‘—
The gold-digger who depends 

upon her fancy silk hose to 
! make her more attractive 
might well be called a hydraul
ic miner. 

-------- o--------
THE FIRST MAN

A New York school boy was
I asked:

“Who was the first man?”-
“George Washington”, he 

replied.
“Nonsense”, said the teach

er. “What makes you say 
that ?”

“Because", said the boy, re
peating a well known quota
tion, “he was first in war, first 
in peace and /first in the hearts 

Iof his countrymen.”
“That may be”, commented 

the teacher, “but nevertheless 
; Adam was the first man.”

“Oh”, ‘retorted the boy with 
fine contempt, “if you’re talk-

I ing about foreigners, that’s 
! different.” 

-------- o--------
-.Nobody gelts old any more, 

i declares Helen , Pechkaitis, be
cause they just kid nature.

-------- o--------
Better community progress

I will be made when more people 
[follow advise “Love yer neigh-> 
! bor,’ not yerself.”

-------- o—-----
The world’s best After-Din

ner Speech: “Waiter, give me

SKETCHES FROM LIFE

He leaned his face 
Against the glass 
Behind which stood 
A row of cakes ,
That made one wish 
He were inside. 
And as I passed 
I dropped a dime 
Into his hand 
And told him to 
Go in the store 
And buy the cake 
Which he likes best. 
But he looked up 
Into my face 
And laughed aloud 

. And said that he
Had had enough 
Of better cakes 
Than those that were 
Behind the glass, 
And that he stood 
And looked within 
Because he saw 
Them do it *in 
The movies and ' 
There always came 
A “boob” or two 
Who always gave 
The boy a coin 
Because he thought 
The boy was poor, 
And that I was 
The seventh one 
To do the same.

Walter R. Baublis.

Nęužsižavėkit Aukso 
Notomis

DALE BROWN.
Manager of The Cleveland Better 

Business Commission, Inc.
i Pardavimas aukso, notų investo- 
riams, sukėlimui veikiančio kapitalo, 

| yra visiškai įstatymiškas būdas . ga
vimui naujų pinigų gerai ir atsakan
čiai Įstaigai. Vienok reikia tarti at
sargumo žodis, kadangi aukso notos 
buVo klastingai panaudotos Įvairiais 
laikais tokių organizacijų kurių biz
nis radosi visai silpnanie stovyje.

Aukso nota yra neužtikrintas pri
žadas atmokėti nustatytam laike at
eityje aukso pinigais paskolą. Ant 
kiek jos saugumas arba užtikrini
mas liečiasi tokia nota nėra skirtin
gesnė nuo paprastų prižadėjimų at
mokėti notų. Pirkėjas turi atsidėti 

. ant galimybių notos pasirašytojo, 
paprastai korporacijds, kad gales at
silygint kada ateis laikas. Nota iš
mokama auksu. Tas nieko nereiš
kia šioje šalyje kadangi prie dabar- ! 
tinių nustatytos pinigų sistemos si-1 
dabro ir popieriniai1 pinigai turi tą| 
pačią pirkimo galę kaip ir auksas.) 
Todėl 'tai nėra jokios didesnės nau
dos gauti už tas notas atmokėjimą Į

I auksu.
| štai ir yra kodėl ‘nekurios abejo-į 
Į tinos ’ korporacijos mėgsta parduoti 
• aukso notas geriau nečni akcijas ar- 
Įba bondsus. Pirmoje vietoj žodis 
j “auksas” turi savyje Įspūdingumą 
j pastovumo ir didelės vertybės. Prie 
1 to aukso notos pilnos, gražiai skam- 
| bančių legalių frazių kad išrėdytų 
kaip bondsąi arba pręferuotos akci

jos. Jos taipgi pirkėjui duodą Įspu- 
dĮ kad jis perka, ką nors didelės ver- 

j tės. Pardavėjas, taipgi, Įkalbinėja 
tą faktą kad jos atmokamos tikru 

I ’ auksu”. Tos frazės gražiai ritasi 
iš pardavėjo lupų ir .užžavėja inves- 
torių minčia kad jos yra saugios.

1 Tokios notos nėra Saugios., kaip 
Į kad mortgečių bondšai. Jos neturi 
balsavimo teisės kaip akcijos turi. 
Jos nėra geresnės už gerus norus ir 
atsakantumą to kurs jas pasirašo ir 
pažada atmokėti.

Pirm investinimo — ištyrinėk!

Už S3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje melams “Dirvą”

izen, Colonel Guzzler, the Civil; both checks.”

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Sign in Ku Kluxer’s office 
window: “Will be back at one. 
Out for lynch.”

V. K. YURGILAS
atstovauja “Dirvos” biz- 

. nio reikalus Clevelande 
• ir apielinkėj. Turėdami 
ką atli'kit per jį. Priima 
apgarsinimus, prenume
ratas ir spaudos darbus.;

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Shenandoah, Pa. sudegė vie
na katalikų bažnyčia, kuri kai
navo $250,000.

~J. G. SAROČKA 
Vienatinis “Dirvos” ir “Ar
tojo Agentas Youngstowne. 
Kas nori užsirašyti tuos laik
raščius, ar pasiskaityti kreip
kitės pas

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave- 

Youngstown, Ohio.

GERIAUSI ĮLANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbant ir importuojam 

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

HUATTA SERENELLI CO. 
fU7 Blue Island Ave. Dept. 89 

Chicago, III.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

r«i-

bet 
eina
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Puikus plaukai turžtų būti kiekvieno* 
moteries pasididžiavimo turtu, ■ * 
pleiskanos ir naikinimo darbas 

.ranka rankon.

Raffles
/r* pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prižiūrėki t gerai savo plaukus ir ___
vos odų pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles- už 65c pas 
savo vaistininką Šiandien/ arba 75c 
tiesiog per paštą ii laboratorijos.

A D. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

• Brooklyn, N. Y,

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

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

Springfield, Ky. — Du kai- čia, bet jis negalėjo kalbėti ir 
mynai susišaudė, ir po kovos | nepatirta ar jis anuos du Snušo- 
šerifas atrado tėvo ir sunausjvė ir persišovė save, ar buvo 
lavonus, o arti jų sužeistą tre-innų peršautas laike kovos.

Pinigai yra 
Sudėtas Darbas
gENIAU kada dar nebuvo 

gelžkelių, mėsos pakavi
mo įstaigų, javų elevatorių, 
kožna šeimyna susidėjo rude
nį maisto kad užtektų per žie
mą. .'
Dabar mes galim pirkti mais
tą kiek tik reikia bile, kur ir 
bile laiku, jei tik turim pinigų, 
štai čia stoja bankas. Pini
gai yra sudėtas darbas, o vie
ta kur juos laikyti yra tai tau
pymų banke.1 Pinigai banke 
dirba jūsų naudai, ir jie yra 
gatavi kada jums prireikia.

Incorporateč 13-15

(Societg to-grotoje
In the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus j taupymu banką z

Telefonai
Biznio: Prospeet 1239

ir Prospeet 2825 • <
Gyvenim t 

Glenville 421? J

REAL ESTATE MORTGAGE į
PASKOLOS į

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS) g

GEORGE W. LEDDON I
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio

$1472.90

Rosedale Dry Gleaning Go.
Randolph 7906

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

e&.

By Thornton Fisher

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue' i |

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

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

TMK IN

THE A. B
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠJEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
Mano ypntiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

Viennoje,.’Berlįne, Paryžiuje,-Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas Įrengtas su naujausiais ^-Spindulių, Elektriškais aparatais, 
Quartz Ultra-Violet šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia mari padaryti teisingų kliniškų diagnozų arba nu
spręsti tikra jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų .liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane". Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Kų aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš , leidau serumus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais
tus 606 ir 914. 1

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš, pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu, galimu.laiku tokia kaina kokių 
’šgalit mokėti. Aš pats ypatiškai > prižiūriu visus savo .patentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.

----- Mes Kalbame ' Lietuviškai-

£iiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiijuiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiitiimii)iiiiiiiiiiiiiinmHiffliiriiL'3 ‘
= Prospeet 2420 Central 1766 = j
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
g Generališki perkraustyto jai, vinduotojai ir staty- = 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus.pa- = 
| kuojam, išleidžiam ir aukraunam. |
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Okie. E
^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiinniiiniiiiin.7

sįlet c *A . q. Saugus Skustuvas kurs pats 
AUtOatrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor PILNA SUDĖTIS S1.00 ir $5.00
—Sharpens Itself Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Aiškios, Tyros, Svei-' 
kos, Puikios Akįs 

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

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygelė “Akiu Užžiura” arba
Murine Co., Dpi. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “Akią Grožė” Dykai. Q
Wurms

Mr. L Known,

ąfrmo \PPn obJ&cr re
EM1N& VHfcRt \p l IT
HGb WANT rO 6o 3OHG Placg Ek

K » CAkl FIX.|T SO ,WG < 
MEev YOU AV WeCTORJ

WHY ISABEL. ID Love TO DUt'.e
ippy s wife is a aiplomat.

ING AT BAHUfc.YS" 
r’S A VMOHOER-Fuu r J

TAUPANT - \ POHTj 
HS.CVORS* n

UKS UECVOpS" WHY 
TVVKTS OMU'/ 4$ AWFUL YouRG 

GOIH TO HGCTOO-S“

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite- tikrų Specialistų, e ne 

prie kokių neišlavintų daktaru. Tta- 
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzaminaviino. Daugybė dūkta- 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 

ai neturėjo užtektinai ajisipažinimo ir pa- 
?' tyrimo bei neišrado jūsų tikros llyoa. 
4 J Mano apnratas Radio-Scope-Raggi-X- 
*1 Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakto- 

riologiškaa egzaminavimas kraujo ati- 
| dengs man tikrų juai| ligos prieina# 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, juau 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata it 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjnslM 

^ nervus ir kenčiate nuo užnuodiju’’* 
kraujo, turite išbertas veidus, pučkun ant viso kūno ir burnočiai- 
zdas užsisenėjusias .kojose — negaišinkit ilgiau laike ir nenikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
istysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųauua- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAJ4BARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 —• nuo 6 Iki 4 rahase 

Nodildianiais nuo 18 fid L



DIRVA

Įėjo kalbėti, ir 
muos du hušo- 
save, ar buvo 
like kovos.; .
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PO LIETUVAI
! pasidairius 1

ROKIŠKIO APIE-
LINKĖS

K. širvydiėnčs Patyrimai 
silankiųs Lietuvoje.

Zenimt 
iile 421? u

SimuimiiiuiiiiiiijiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiįjniniF

Plėšikai Atmokėjo Gy
vastimis

Ukmeygė. — Rugp. 23 d. va- 
r kare netoli Ukrtiergęs miesto, 
I Pivonijos miške, buvo užpultas 
L ir apiplėštas pil. Bronius A- 
r monkevičius, iš kurio buvo at- 
S imta pinigai, revolveris ir dvi- 
į ratis. Plėšikai manydami kad 
I jis užmuštas, jo kūną.įmetė į 
g mišką? Po to naktį iš rugpju- 
I ėio 23 į 24 d. užpuolė polici- 
| ninką sargybinį Jurgį Bartkų.

Pacląrius tardymą ‘paaiškėjo 
| kąd tame apiplėšime dalyvavo 

pagailėję Ukmergės apskrity j 
i plėšikai Adomas Marcinkevi

čius, (Jonas šiška ir Alfonsas 
Liupktevičius (visi jie jau .kėni

■ le.tą Sykių buvo bausti kalėji- 
mu).Ą

Ukįnergės apskrityje tabėrą 
karo padėtis, ir (todėl visa byla 
buvo pristatyta krašto apsau
gos mįnisteriui, kuris įsakė su
daryti. karo lauko t,eismą ir ja
me bylą nagrinėti. Karo laiko | 
teismas įvyko rugsėjo 18 d. ir 
visi kaltinamieji ipasmėrkti 'my
riop. ■ Vienam iš jų mirties 
.bausmė pakeista kalėjimu iki 
gyvos galv.os, nes pasirodė kad 
jis ne pilnametis; kiti du pa
davė pasigailėjinio prašymus 
prezidiento vardu; bet jie buvo I 
atmesti? ir todėl teisino spren
dimas liko įvykdintas.

Žmonės labai patenkinti 
kitf. teisnio sprendimu, nes 
mergės apskrityj plėšikai

to- 
Uk- 
pra- 

dėjo terorizuoti ramius’ gyven
tojus. • ?įi ,‘*L.”

d, Ohio

PASKENDO LAIVAS?
Klaipėda. — šiomis ^dienomis 

motorinis laivas ‘Undinė’, pri
krautas pjautos miško mede- 
gqs, išplaukė, išt uosto, bet urnai 
pramirko ir pradėjo grimsti. 
Buvo mėginta Įvilkti jį uostan, 
bet del audros tai nepasisekė. 
Vėliau laivą su visu kroviniu 
išmetė j krantą.

Berkevičius papasakojo kad 
prieš atlaidus po mišparų baž
nyčioj pasilikięs vienas Samuo- 
laitis, o Berkevičius sutartu 
laiku, apie 11 vai. naktį, atėjęs

Jau buvo 
pietų, 
miestelį 
dovanų.

iiiiiiimmiiiiiL^ 
mtral 1766 = |

r co. I
ir staty- = 
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PLĖŠIKAI MIŠKUOSE
Vilnius. — Miškuos,e tarp 

Slonimo ir Baranovičių paste
bėta ginkluotas buris iš -50 
žmonių. Iš Slonimo pasiųsta 
raitelių policija jiems suimti.

pats 
his 
5.00 
stuvai

Svei-
Vkįs
vans, 
na, At- 
ngas.

Į” arba 
ykai. ©

AS
aliiti), • •» 
ktam Tl* 
•feioriui n»- 
ergi ir W 
nu pasakyt, 
gybi data- 
ydyt kad jit 
iinimo ir pa
tikrai llf<* 
ipe-RirtvX- 
ilnas

kraujo ail- 
;o» t>na*a*4 
gydyt, jumi 
aveikata i> 

MilpuMtglW 
uinuodiji”* 
burnty W> 
ir Uaaikw 
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AS
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nejauku, jis' pasakojo kaip dabar Dro
bės 'dirbtuvė gerai stovi ir jau 

bus .gerai ateityje., Ą
(Bus daugiau)

žiūrėjom, pasidarė 
ties prisiminė karo aukos.

■Po tam susitikom ŠBrookly- 
niečius Šimaičius, visi susėdom 
Vytauto ’ kalne. Kalbėjomės,

nūs Vileišius žiūrėt ar dar te- voje daila stovi geriausiam lai- 
bėra musų nakvynę? Radom psiiyjė.' Tik valstybės tvarky- 
viską gerai, tik buvo svečiu .iš 

. Vilniaus — Jono Vileišio sesuo 
įr daugiau kitų. Gražiai pasi-, 
kalbėję įr išsigėrę arbatos iš
sirengėm parodon.

Parodą šįmet ne kokia buvo, 
nes ankšti rengta 'ir ūkininkai (Norkų, 
negalėjo nieko pristatyti iš jan^ 'Pietų, 
[vaisių ir daržovių, o> antra tai 
lijo beveik visą laiką. Taigi 
pa/odos įspūdis nekoks. Tik 
mokyklos . mokinių skyriuje iš 
molio labai gražiai padaryti 
visokį daikteliai .turėjo įdomu
mo; tarp tų buvo ^padaryta ir 
Švcntakuprių 
tik pervėlai ją pamatėm, lnes 
jau buvo nupirkta, butume nu
pirkę ir'-atvežė“ Amerikon Šven- 
takuprių partijai kaipo dovaną:- 

u Pasirodo kad ir Lietuvoj yra
Švcntakuprių.

Arkliai; Arklių Lietuva tu
ri nepaprastai gražių,- negali 
atsižiūrėti. Tai buvo .birželio 
26 d., pėtnyčioj. Pietus valgėm 
pas p. Sleževičius. • Vakare bu
vo operą “Piku Dama”, ir buvo 
taip graži kad negaliu ir išrei
kšti. Girdėjom Kiprą Petraus
ką dainuojant, kurio rodos ne- 
paliaujamai klausytom. Lietu
va turi didžiuotis savo opera, 
joje surinktą visi gabiausi ar
tistai,; yra dalis, ir Amerikiečių.

Tą vakarą buvo*'lošiama ir 
dramą, 'bet negalėjom persiplė
šti, ir Būti. Bet Itfiriė buvo tie

Ap-

tre- 
Išėjom 
ir pa- 

Nagi 
budu-

Kamajuose, 
įčią valanda po 
pavaikščioti po 
sjpirkti kokių
viskas uždaryta; gatvėj 
kęse dar targavojo smulkmencL 

prie lango, kur priėmęs išvog-imis; priėjom pasipirkti baron- 
tus daiktus (dvi puškąs iš cim-1 kų, o policistas jau šaukia kad 
borijps su komunija). Komuni- 
kantus paliko ant altoriaus.' 
Pamatę kad puškos ne auksi
nės kaip buvo manę, parnešę
namon ir žemėje paslėpę. Po j buvo, .tik matęsi dar girtų, kų- 
tardymo policija nuvykus nu- !rie svirinėjo, kiti -gulėjo po ra- 
rodyton vieton pavogtas šven
tenybes rado; viena puška gan 
smarkiai sulankstyta. “L,”'

nevalia tąrgavoti. Taigi sku
binai pasipirkom, o budelnin- 
kai krovėsi viską ir baigė. Kaip 
keturięs jau žmonių mieste ne- partijos špyga.

tojai nemoką tvarkyti.
Miegojom ir sapnavom ope

rą. Atsikėlę radom lynojant; 
Po pusryčiu vėl nuėjom paro- 
don, bet'lynojo tai visai nekaip 
darėsi. Nuėjom pas Kastantą 

nes buvo užsikvietęs 
. Nuėję radojn daug 

svečių Brooklyniečių ir Čhica- 
giečių. Tame būryj buvo ir 
Babravičius ir Jąpkięnė, kuri 
mokinas Italijoj. Skaniai pa
valgėm, pasikalbėjom, buvo nu
traukta visų svečių paveikslas, 
ir išsiskirstėm kas sau.

Birželio, 29 parodą užsibai
gė. Tą dieną buvo aklų Latvių 
koncertas, jie ganą gražiai- su
dainavę. Pasiklausėm, prisi-

Kalėdų Diedukas sa
ko: Dabar laikas siųs
ti Kalėdų Dovanas j 
Lietuva. —Siųskit per 
“Dirvos” Agentūrą.

BAISIOS PEŠTYNĖS
Kaunas. — žaliajam Kalne, 

spalių 11 d. Vaisių gatvėje Mu- 
raškevičiaus namuose, nei iš 
šio nei iš to susikivireijio to 
namo trįs gyventojai, 
čiai
vi u ir peiliu taip buvo sumuš
tas ir supjaustytas Į galvą jog 
vąrgu jis ar beatstos daugiau 
ant kojų, 
kas 
ti,,

Kivir- 
baigėsi tuo kad vienas kir-

policinin- 
areštuo- 
atsistoję 
kirviu ir

Pašauktas 
mušeikas norėjo 
bet piktadariai 

tamsoje šalia durų su
peiliu rankose neįsileidų į vidų. 
Matydamas kad jis vienas nie
ko jiems nepadarys, nuėjo pa
sikviesti pagalbon dar du neto
li ėjusius sargybą policininkus, 
bet tie neatėjo. “LA

NORĖJO NUŽUDYTI
Gelčiai (II Gudelių vai.). —i 

Nepers'enai šiame kaime kesin- 
t«isi per langą revolveriu I nu- 

- ^šaųti-Į.ik-inįiikas -Motiejus Cibulį 
f skjsis. Bet kadangi kambaryje 
'‘ žibęjo lempa Cibulskienė paži

no prie lango prisiartinusį pik
tadarį: Tai Buvo to paties 
mo ūkininkas, kuris jau 
senai pyko ant Cibulskio, 
licijai patikrinus užsilikusius 
pėdsakus įtarimas pasitvirtino.

Piktadaris buvo suimtas. 
Bet policiją įtariamąjį tuojau 
po suėmimo vėl paleido. “L.”

Sprogstama Medega Bažnyčioj 
Vilnius. — Spalių 10 d. Vil

niuj šv. Trejybės bažnyčios po
žemiuose buvo rasta kelios dė
žės sprogstamos medegos, ku
rios sprogimas galėjo sunaikin
ti visą miesto dalį. “.L.”

iš Mą- 
puškas

iš Kau-

SUSEKTA ŠVENTVAGIAI
Marianipolė. — Pastarų lai

ku Mariampolės policijai pavy
ko suimti asmenis kurie prieš 
Šv. !Qną buvo išvogę 
riampolės bažnyčios 
(kielikus).

Kalinių riaušių metu
no sunkiųjų darbu kalėjimo 
buvo pabėgęs -Pijus Samuolai- 
tis, k.urg .s.ląpstęsj. Mąrįąnyi.oĮė- 
je,j Spalių mėn. pradžioj buvo 
suimta įjį,- ir nors buvo Įtąrią- 
liijs minėtoj vagystėj, tačjaų 
neprisipažino. Po to fbūvo sę- 
kapiąs; Vincas Berkevičius, 
kuį’s dažnai buvo gii'tas ir mie
stą šlitinėdavo. Savo įtarimą 
padidino -vagystę ,del kurios li
kos -suimtas. Tardomas, Vin
cas Berkevičius prisipažino da
lyvavęs toje VAgyętėj.e įkartu i 
SU jau £ujmtu Samuolaięiu. 1

kai- 
nuo 
Po-

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

Imk BEECHAM’S
PILLS nuo ..viduriu ir 

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

25c ir 50c dėžutės ji

ftSJsRMKa®
LISTERINE 
. THROAT 
h TABLETS d

An tise p tiekos

Prašalina 
ir Paliuosuoja

Užkimimų 
Gerklės 

Skaudėjimų
Kosulius .

čMade by
lambert Pharqiggil Co., 5?irr Loujj, U.S. A.

tais. Mat- kokia tvarka Lietu
voje : viešai nevalia pardavinė
ti, o slaptai galima viskas gau
ti. : žydeliams tai gyvenimas, 
jie gudresni, pakiša policistams 
kiek tai ir gali (pardavinėti ir 
piliečius aplupti. Kiek patėmi- 
jau, policistai nuo Lietuviškų 
aludžių neatsitraukia, o 
Žydiškų visai neprieina, 
man keistai' pasirodė.

Važiavom1 namon gražus bū
relis kėliais vėžiniais; žmonės 
linksmi, kitas net virsta iš ra
tų nuo linksmfumo.- Kai jų 'pa
klausi ,kur gavot, nes šiandien; 
vislias uždarytą, jie sako: nagi! 
pas “krikščionis” visko įvalias. [ 
Paklausiau 
ščioniais”, 
bar žydui Lietuvoje tai gyve-j labai džiaugės- kad^pyikiai ,vai- 
nimas.

Parvažiavom Jūžintų dvaran - 
pas Bakšį. Ten irgi labai daug j 
atsiminimų. Juk aš jauna bu- i 
dama ne vieną naktį praleidau i 
tenai po' medeliais linksmai f 

' šnekučiuodama su jaunikai- Į Į 
čiais. Ten dirbdavau pas bro’-h 
iii, jis buvo Judintų dvare. Ir Į 
dabar kai^vaĘą^arcelijįąvo, tai-j 
jo vaikai gavo sklypą žemės, į 
nes brolio vaikai Itarnavo ka- | 
riumenėj, taigi abu gavo, vie- | 
nas gavo aštuonis hektarus, o j 
antras du hektarus, 
iš amato siuvėjas.

’brolio žentai gavo po kelis hek
tarus žemės, todėl jau musų 
giminės čia buvo daugiau, už
tai radus ir 
smagiai porą

Kaune. P,o 
nan, msft ten 
žiavom 
rėjom 
Važiavimas ne koks, labai daug 
žmonių, nebuvo net kur‘stovė
ti, o truko kokią 12 
Taigi važiavimas tiek laiko be 
atsisėdimo tai jau ne pyragai. 
Vagonai maži ir neparankūs. 
Vyrai vis mėgsta rūkyti, o mo
teris pamatę kad vagonas ne
rūkomas, pradėjo kĮegėti kaip 
vištos kad nevalia'rūkyt. Vy
rai j.ąs pašiepinėjo, jos pyksta 
dar labiau ii’ gąsdina kad pa
šauks konduktorių. Vyrai joms 
atsako: Jus daugiau nieko ne-1 
matę -kaip tik kunduktorįų tai 
juo ir baidot, meš matėm ir 
kitokių. Taip ir važiavom 12 
valandų kaip silkės bačkoje.

Pas Vileišius. Kaunan pri
buvus tuoj važiavom pas po-

ką jie vadina 
sako, žydus.

prie
Tas

“krik-
Da-

dinta. Tas parodo’ kad Ltetu-

Geriausias
Skutimas

Šis yra
Taipgi ir

praleidom su jais 
dienų.
to važiavom Kau- 
buvo

papigintu 
išbandyti

paroda. Va- 
tikietų, no- 

važiavimą

valandų.

Lietuvos 'Lietuviai ateina į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

921 St. Clair, arti E. 9-th St.
DIŪHUMPHREYS*

“Ž4”

—yar tai v 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

“Vienybe”
Tas kuris turi .37 metų “VIENYBĖS” •kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalbą.

Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur
tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metų reiškia truputį daugiau 
kai centas į (dieną. O už juos’ gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

.“VIENYBE”
193 Grand Street • Brooklyn, N. Y.

NAUJIENOS

; ikašiden jeigu1 
' turit nujjiisty- 

“ ; t^’ ^effežtes.
jį’JBet tik '.yiejna&- 

.skustuvas — 
Valet Auto 
Stropu Skustu
vas—-pilsto sa
vo geležtes.

$14ki $25,

Wet
ArtcrStrop

Razer
—Išsiaštriiia Pats

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
ju» prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wit.

PE-RU-NA
' Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdieną dąUgiaus kaip 
per Penkiasdešimts, metu.

Gydo kosulį, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur a 
Tabletuose ir kaip skystimas

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus, 

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi ’/y 
psiešą gražių plaukų. fl//

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

F. A D. RICHTER & CO. <✓-
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y. /jjjMT

HSIBRINĘ
TOOTH PASTE

. Large Tube

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

with

Ali druggists—35o and 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Babies Leve It
Nuo visų sk.rvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

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

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu ęhe- 
mikai pagalios surado sustata 
loirs iš tikro šveičia nedrasky
damas dantų e m ales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite' per savo aptiėkoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint

i Louis, U. S. A.
40

gcr

E 
t 
f

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms. ,

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Aimana-. 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.f)0;
. , Lietuvoje $8.00, .

NAUJIENOS .
1739 S. Hal&ted St. Chicago, 111. ■,

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS LIETUVĮ” !

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymų, naudingų moksliškų Straiipsnių, ■ ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį datter ir turėsit naudingą laikraštį.

Reikalaujam agentų uarašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popierkls. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami-:

. “AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass;

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos/ir Pašaipos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siėkia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėtą $375,122,$0 
pomirtinių. , Pašalpų išmokėta $413,550.25.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti “Tė
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainai.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informaciją kreipkitės šiuo adresu:

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

ąiilliiilillllllllllilijiilliilimiilllllllllliilliiiilliiilliiiiillimillilllliliiiiililllillliiuilll ’;

REIKALINGA AGENTAI.
• Reikalingi Ag,elitai įgalioti organizatoriai pla

tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuviu kolonijose. Atlyginimas geras ir gerą 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigu nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai pa.dar.o $100 i mė- 
nesi-iiuosu laiku. ,
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:’;.

“SANDARA”
32.7 E Strėet Boston 27, Mass.

I



DIRVA

Kas Girdei Clevelande-Apielinkese Į|
SPORTAS

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais 'iki 9 vai.

Rinkimų Pasekmės
Utarninko rinkimų ir balsa

vimų pasekmės išėjo gana pa
geidautinai. Iš penkių “Dir- ( 
vos” užgirtų kandidatų į teisė-( 
jus- pateko keturi (viso rinkta 
penki). Miesto teismo teisė-1 
jais liko: šie:

Stacef ........... 56,820 b.
Moylan (neužgirtas) 51,997 j 

Į Sawicki .......... .. . .  ..,. 51,449 i
Bell .................  42,786)
Meck ......................... 39,507.
Bondsai sumoje 9,416,000 j 

pervaryta, kurie fcis ant patai-j 
symų ir pagerinimų Cievelan-į 
do. Taipgi pervarytą $2,000, - j 
000 mokyklų, bondsų.

Atmesta pasiūlymai priedų I 
prie Ohio valstijos“ konstituci
jos, neš jų sumanytojai nesi
kreipė j svetimtaučių ■ spaudą 
paramos. ' |

(4-to dist.), kuri;

Jchn L. Mihelich Nau
jas Councilmanas

Iš trečio ir ketvirto distrik-j 
to išrinkta du Lietuviams ge-l 
rai žinomi konsulai: John M.1 
Sulzmann
jau daug metų kaip yra miesto 
taryboj. Iš trečio distrikto iš
rinkta John L. Mihelich, nau
jas narys į miesto tarybą, Lie
tuviams gerai žinomas jaunas 
advokatas, Onos Žvingiliutės

Lietuviai ji parėmė gausiai, 
nes neturėjo kitų žinomesnių ir 
nbsimaišė jokis savas kandida-

Reikia pasitikėti kad John L. 
Mihelich, kaipo gerai pažįstan
tis Lietuvius, bus Lietuviams 
draugingas ir palaikys jų pu
sę ten kur bus reikalinga.

DIRVOS” BALIUS BUVO 
LABAI MARGAS

JULĖ M. BALTRUKONIUTĖ. žinoma vietinė dainininkė, ku
ri dainuos Teatrališko Choro koncerte nedėlioj, lapk. 8 d. — 
Tą dieną Teatrališkas rengia koncertą, teatrą ir balių. Atsi
bus Lietuvių salėj, nuo 4:30 v. vakare. Teatrališkiečiai tiki 
daug publikos. Visi kviejčanii atsilankyti.

Komp. Petrauskas Ne- PILIETYBĖS PAMOKOS 
užilgo bus Clevelande f. ?uo Tnat,jlJ me^. ren^ma

■ I įvesti Lietuviu salėje, pb glo- 
Clevelandiečių mylimas dai- ba Liet. Piliėgių Klubo. pamOr 

nininkas ir kompozitorius, Mi- kdg norintiems pątapti Ameri- 
kas'Petrauskas; atsilankys mu- koa piliečiais> Mokinti pasiža- 
sų kolonijoj pačioj pabaigoj da Klubo pirmininkaš Antanas 
šio mėnesio. Svetainė jau uz-ižukas. Kurie Lietuviai rengia- 
imta ir koncertas rengiama. rtėa pataptj Amerikos piiiečiais 

Gerb. Petrauskas sudainuos :;pasfstėngkit užsiregistruoti' iš- 
daug naujų savo dainų para$y- kaĮno Klube Liėtdfdiį salėje, 
tų gyvenant Lietuvoje, taipgi (K]ubas įtdaras k h vakai.aSf 

Kurie apsigyvenot šioje ša- 
dyj.e ir ją palaikot, neleiskit ki
tiems vyrauti ant jūsų, patap- 
kit piliečiais ’ ir dalyvaukit vi-

ir kitas visiems mylimas dai- į 
neles.

žinią apie gerb. Petrausko
pasiryžimą aplankyt Clevelan-
diečius visi sutiko džiaugsmin- e reikal(? tvarkyme, 
gai. Lauksime. I ■

Subatoj Lietlivių salėj buvo 
labai skaitlingas,/ gražus ir pa
sekmingas maskaradų balius 
parengtas “Dirvos” 1 Bendrovės, 
apvaikščiojimui “dvasių” nak
ties. Buvo suėję visokiausių 
dvasių, ir prie gražios muzi
kos šoko, ūžė, uliavojo. Buvo 
prisirinkus pilna salė senų, jau
nų ir mažų. Iš baliaus liko ke
letas desėtkų dolarių pelno.

Biskį nesusipratimo išėjo del
. _ . ' - sto auditorijoj prasideda mil-i padėjo>-

Požėla Michalskj Nuga-i 
Įėjo Pasekmingai

 . Pereitą penktadienį Lietuvių 
salė turėjo tiek publikos kiek 

•| vargu kada, tematė, ypač už to- 
, ]tią aukštą įžangą kokia tą va

karą buvo. Tai puvo imtynės 
musų garsaus ristiko Karolio 
Požėlos su Lenkų milžinu Wla- 
du Michalskiu iš Buffalo, N. Y.

| Požėlos laimėjimą Lietuviai su
tiko tokiu entuziazmu kad ro
dės nukels salės stogą.

Vietos ..Lietuviai pirmą kar- 
jtą tikrai pamatė savo Požėlą, 
(kuris nors turėjo labai karštą 
Į,ir sunkią kovą su Lenku, vie
nok savo priešą pergalėjo.

i Pirmą sykį Lenką priplojo 
( prie grindų į beveik 32 minu- 
itaš, antrą — į apie 30 minutų. 
[Nei vieną sykį Požėla nepasi- 
Įdavė paguldyt, nes butų reikė- 
iję jiedviem trečiu kartu imtis.

Šios ristynes buvo labai žy
mios ir rimtos, atsilankė į jas 
garsus Graikas ristikas-čam- 
pionas Jordan ir ristynių ren
gėjas Anglas Hess, kurie ir už- 

į žiurėjo ristynių tvarką ir davė 
nuosprendžius, •

Šis vakaras buvo įvairus 
visais atžvilgiais. Tarpais bu
vo kalbėtojai kandidatai ir jų 
atstovai ant teisėjų ir kiti po
litikieriai. Ėmėsi trįs poros, 
pirmutinė buvo Jonas Kr linkai
tis su Jonu Činga, abu vietiniai 
Lietuviai, sunkesnės vogos ne
gu Požėla.

Činga dar tik pirmu kartu 
stojo imtis, bet matyt drąsus 
vyras, nes iššaukė ant matra
co Krunkaitį, kuris kibo į akį 
Požėlai ir Vidžiui pirmesnėse 
imtynėse.

Krunkaitis jautėsi tikras ris- 
tikas, bet ir čingai nestokavo 
ristiko ypatybių. Abu musų 
ristikai išrodė gana muskulin- 
gi ir vikrus.

Krunkaitis turėjo darbo per 
15. minutų iki nugalėjo Činga. 
Antru, kartujiędu -nesirito, nes 
činga nesijautė gerai.
. ,-jni.-

' Vidžius nuveikė savo priešą
Lengvds vbgos ristikąs ■ Ado

mas Vidžius parodė visą savo 
smarkumą kada prieš jį išsto
jo vietinis Vokietis Scholzer. 
Pirmą kartą i Vidžius Vokietį 
paguldė į 18 minutų, antrą te-

MIRTIEČIŲ KONCERTAS Įsileido tris minutas ir Vokietis

Akrono Naujienos į

Teko patirti kad neužilgo ap
silankys Clevelande , gerb..- J.

618 
rten 
taisymo,

PARSIDUODA
Vincent avė., užpakalyj Hollen- 
Hotel, senai įstėigh drapanų 

valymo ir 'prosijimo dirb- 
arantuoįama $150 savaitėje 
Savininkas turi du tokius 
Parsiduos už $700. ' Smul- 

žiniu klauskit paš Notarą 
5907 Scovill Avė. (46)

pelno. 
biznius, 
.kesniu 
Zimerman,

Vietinis Bruzdėjimas j Butlegeriy nelaimės
Spalių 24 d. Akrono Lietu- ( Tūlas laikas atgal, f‘dėdės’*> 

viu Teatrališkas Ratelis turėjo I užklupo vieną musų butlegerką 
’ . .. . . . .i'■ ' ’ ' ” • • ’ • ' ■rfepeticijas, ir pasirodė narsiai i 

mokinasi rengiamą statyti vei- j 
kalą “Lizdas Naminio Liūto”, L 
kurį rengia lošti lapkričio 7 d. 
Roles jau moka neblogai, todėl 
galima tikėtis gražaus persta- 

stipruoliai Įtymo- Rateliečiai turi gana ge-Į.

Adomas Vidžius iššaukia prieš 
save PittsburgietĮ drutuoli K. 
Aleliuną, norėdamas su juo su
sitikti Clevelande.

Kaip tiedu musų .hU^.uv'iialĮ _ - ,
ant to atsakys žinosim vėliau, i rt UP$’ nepaiso jei kas jiems,

Bet ką darys Clevelando po-(kartais ką ir pasako,jie dirba( 
nai Poznančikai? Jie pamatę Įgavo darbą pagal išgalių, 
kad Požėla sulankstė jų Wla-,ĮeĮjs gerai stovi, ižde turi virš 
dūką gatavi buvo šokt jam į ižimt dolariu .nigaif(> ka<J pri. 
pagalba. Tik visai mažai jui, , .. ‘ .. .i j -‘t* 4 • iJ 4 -i i \nuodą jiems energijos ria^buo- buvO i Lietuviui salę atsilankę, [ .
bes turbūt nedryso petis petiji į Vs *r toliau.

Butų labai gražu. matyt Ak
sono Lietuvių jaunimą prisidėk 
jus prie šio Ratelio ir išaugi
nant jį kelis.Laitus ^stipresniu,

I Ten Buvęs.

fu (Lietuviais sėdėti. Bet išėję 
iš salės, ir tie keli dalyvavę pa- 

tokį derma prieš Lietuvius 
rodos visas Clevėtendas 
Superior kampas prie. E. 
St. tiesiog virte verda.

i galėtų ir tvarka leistų,

kėlė
kad
pliš.
79th
Jeigu
Poznančikai statytų prieš Po
žėlą du savo vyrus.

Nejaugi musų Poznančikai 
nuleis nosis ? Sprts.ir

NAUJAS VETERANŲ 
BIURAS

352 Hanna Building atsida
rys naujas sužeistų veteranų 
biuras kur jie galės paduoti 
prašymus Į valdžią atlyginimo.

Major Charles V. Burton bus 
biuro vedėjas. Jis pagelbės iš
gauti pašalpas kareiviams ku
rie buvo sužeist? ant visados 
praėjusiam kare. Biuras pa
tarnaus ir tiems kurie jau pa
davė valdžiai prašymus.

Kuriems reikalinga šita pa
galba, arba ligoninės ųžžiura, 
taipgi ir jų šeimynoms^ dabar 
gelbstimi Raudonojo Gryžiaus 
naminio patarnavimo sekcijas, 
kurks tęs tą darbą.

Kareivių pašalpų 
finansuojamas per 
Fondą, ir jis yra 
fare Federacijos. 1 
teigimas yrą viena

JOHN G. POLTER
POPIERIUOJA,' MALIAVOJA 

ir IŠTAISO NAMUS,
Darbas Pirmos Klesos.

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

1134 East 77th Street

Įsų jos pagelbininku, kurie nuo- 
jrnavo namą ir patįs tame name 
(negyveno, tik naudojo pardavi
nėjimui munšaino. Laikas lin- 

|ksmai ten ėjo, iki policija už- 
|klupo,’o tada per naktį prisiėjo 
< jai belangėj ištupėti ir turėjo 
(tris šimtus dolarių užsimpkėti 
bausmės. O ta moteris ’ škai- 

'tosi aj^viesta. Matyt kaip ge- 
(rai “apsišvietus”. — munšamą 

Ra- pardavinėja ir girtus glamonė- 
Ija; ką iš jų išgauna turi teis
mui ir advokatams atiduoti.

Už savaitės paskiau policija 
pagavo musų gįaunią butleger- 
ką A., kuri vis kišeniuje nešlio- 
dayos ir pardavinėdavo. Jeigu 
kas paklausdavo ar tu nepą- 
puisi, ■. atsakydavo: manęs nįS- 
areštuoą,,, maųe yisį Adėdėšv 
pažįštą/ Bet .'pąsręaięė’kiįd atr 
vaąia^o 'liet j oš pažįstamas “dė- 
dS” ir dienos laike "nuvežė ją 
į šaltąją ant nakvynės, ir vėl 
bausihės ir advokatai'" iš' jok 
pusės.

Po rinkimu

Žinovas.

C. Ry-' 
laimėjo

GARSINKIS 
“DIRVOJE

Akrono majoras D. 
bolt, Republikonas, vėl 
rinkimus lapkričio 3 d., perga
lėdamas du savo oponentus ih 
gaudamas balsų tiek kiek anie 
abu krūvon sudėjus.

Ku klukseriams, čia 
sekę , mokyklų . tarybos 
niai.

EAGLE STAJUP^I SUTAUPYS .JUMS 3c/c.

nepasi- 
rįnkfį

paskirstymo dovanų apsimas- 
kavusiems, bet taip visuose ga
liuose pasitaiko kur tik reikia 
dovanas dalint. Iš publikos bu
vo parinkti sprendėjai, bet 
juos kaltino.

Pirmą dovaną laimėjo p-lė 
Ralįrukoniutė.

ir

KOSIENSKI NUTEISTAS
Trečioj byloj Lenkas Jonas | 

Kosienski rastas kaltu nuįįudy-1 
me Stasio Lewandowskio, irgi I 
Lenko, pas kurį jis gyveno ir 
buvo Įsimylėjęs Lewandowskio | 
pačią ir norėdamas ]

Nedėlioj Lietuvių salėj buvo 
bolševiku “Mirtos” choro kon- 

W. Liūtas, buvęs Sandaros pre- ,certas' ji- balius. Publikos’ bu- 
zidentas. Jis -atvyksta Čia' U. VQ ■ nebaugiausia, nors bolševi- 
S. Lines reikalais. •. ’kėlįai griebiasi visokių įmonių

| Nuo lapkričio 7 iki 15 d. mie- žmones privilioti: šį: sykį' įjie 
_________________ _ . .. ' • garsinimuose vardus 

žiniška radio aparatų 'ir reik- dviejų tautininkams ir katali- 
menų paroda, kurią /aplankyti kams žiųpmų mųzįkąntų,' ku- 
turėtų 
jantis ir nežingeidaujantis.

Seredoj atsibuvo SLA. 14-' 
tos kuopos susirinkimas, buvo1 
nominacijos centro valdybos ir: 
aptarta kiti organizacijos iri 
kuopos reikalai. (Kitame num. I 
plačiau.)

kiekvienas žingeidau- rie niekad jų programe neda- 
i Jj^Vavo ir nedalyvaus.
j. Išskyrus svetimtaučių kvar- 
, tetą, visas programas- buvo sil

pnas. Buvęs.

Mirties Bausme už Pa-J. 
čios Nušovimą

________ Columbus,- O. •— čia laukia! _ __ , _ ..... ....... ,.__ 
pasidaryt | mirties bausmės Clevelandietis ^Išbėgę iš budelės žmonės pa

šau liuosą kelią prie moterėlės Todor už nužudymą savų buvu- 
surengė žmogžudystę Įtaisyda- sios j 
mas bombą Lewandowskio au
tomobilyje.

Sprendėjais buvo šeši i
ir šešios moteris, ir priėjo prie (sekiojo ir 
sutarimo
dos. Sprendėjai atrado Ko- 
sienskį kaltu pirmo laipsnio 
žmogžudystėje, bet rekomenda
vo pasigailėjimo, kas reiškia ji 
išgelbėjo nuo mirties bausmės. 
Taigi jam teko kalėjimas vi
sam amžiui.

buvo 'ištiestas.
Po to ■sekė visų nekantriai 

laukta pbra Požėla su Mi- 
chalskiu. ViSų širdis drebėjo 
kada tiedu susikibo, o kas 
mėjo jau buvo pasakyta 
raštelio pradžioj.

Imtynėse 'buvo atsilankę
lėtas 'svečių iš Akrono ir iš ap
linkinių miestelių.

lai- 
šio

ke-

KAS BUS TOLIAU?
Iššaukta du žymus Lietuviai. 

Lenkai perširdo
Clevelando Lietuviai po im

tynių iš paties Požėlos lupų iš
girdo štai ką: Požėla pareiškė 
jog iššaukia į ristynes garsų

Apsinuodino. Laike balsavi
mo utarninike, prie balsavimų 
budelės ant. West Boulevard ir 
W. 102 st. išgėrė nuodų ir pra- Lietuvį drutuolį Jušką, kuris 
dėjo šaukti, pagalbos tūlas B. dabar užsilaiko apie Bostoną. 
Šaulėmis (Soulenas), 29 metų 
amžiaus, nuo 1419 W. 25th St. kamiausia patogi kolonij 

-'siniiknlvio abipm musu di
_ . , . • skubėjo pašaukt ambulansą ir

pačios Katrės Danialas. (žmogų nuvežė ligoninėn. Gy- 
- ----- - — v"i' Alytojai sako kad jis -pasveiks.

1 ■ Policija sako jog nelaiminga
> Šaulėną prie 

.’gaužudystės. Jo kišeniuje ra
istą ir šautuvas.

Kiek pagyvenęs, jis su Kat
re pasimetė, (ji sugryžo pas sa-. __ ,_.J„ _

vyrai i vo dėdę gyventi, kur ją Todor meilė, paskatino 
y vieną vakarą perxs-T-

už pusantros valau-| langą nušovė.
Sprendėjai -

kaltu

Clevelandas numatoma tin- 
ja pu- 

siaukelyje abiem musų drutuo- 
liam susitikti: vienam į Chica- 
gą, ar kitam i Bostoną važiuo
ti neparanku. Taigi reiks tik 
išgirsti žodis iš Juškos.

Paskiau teko sužinoti kad

APGARSINIMAI

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 teisingą patarnavimą.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas Į

Fo Jog ratas
FOTOGRAFUOJAM visokias grupes 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių, paveikslus gaus viėuą didelį pui- | 
kti spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Pšveikslaras Rėmai Puse Kainos.

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

ANT RENDOS
East 39th St. 1722, arti Payne avė. 

šeši kambariai' viršuj ir šeši apa
čioj. Su maudyne. $25 viršuje, $35 
apačioje. Kreipiatės telefonu Fair- 
niount 931-M.

SVARBUS IŠGULDYMAS 
Ev. Šv. Mateiišo 13:16-17

Išganytingos jūsų akįs kad Teg, 
bei jūsų ausjs kad gird. Iš tiesos 
?akau jums, daug pratakų ir teisių
jų geidė tai regėti ką jus regite, ir 
neregėjo, ir gidėti ką jus girdite, ir 
negirdėjo.
Nedėlioj 3:06 p. p. 7017 Superior av.

Kalbės G. Bielinis.

SHHBIfflHHia

1989 E. 105th St arti Euclid Ave.
parsiduoda gerą pelną nešanti 

paukštių ir dovanų krautuvė. Ga- 
rantuoama 8200 savaitėj gryno pel
no! Ta krautuvė yra vienatinė tos 
rūšies Clevelande. Parsiduos pigiai. 
Smulkmenų klauskite pas Notarą 
Zimerman,: 5907 Scovill Avė. (46)

į biuras bus 
Community 
nariu Węl- 

To biuro įs- 
priežastis 

kodėl reikia sukelti į Communi
ty Fondą $4,500,000, kas yra Į 
daugiau 

■ Major 
sas bus 
vakarais 
silankyt 
jis, jokis veteranas neturi bi
joti ligoje ar nelaimėje kreip
tis arba pašaukti jo namų te
lefonu, Lakewood 5220, jeigu 
negali surasti ofise. Major 
Burton gyvena *1333 Slqpne av. 
Lakewood.

negu pereitą metą.
Burton sako kad ofi- 
atdaras pėtnyčiomis 

tiems kurie negali at- 
dieną. Toliau, sako

XXPAUDOS darbus g«- 
ra i padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kos darbininkus.
<K Dirvos’ spaustuvė at- 
j lieka visokius spaudos 

darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
gJT Biznieriams darome— 

□J Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
□Ikiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džlausim.

Musų užduotis atlikti 
GERAI

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit “Dirvą” ir “Artoją”

ATIDAI VYRU IRUAUNU VAIKINŲ

Overkotą£n
Grynos Vilnos, i $25.00 Vertes,

$16-95
‘ Fashion Club” ploščiai- Ipąfodė savo vertybę 

vyrams, ir vaikinams. Per daug metų šita: rūšis 
turėjo gerų reputacijų savo geru pasiuvimu. Jie 
yra grynos vilnos, dubaltava krutinę, sunkus sto
ri ploščiai visose pageidaujamose spalvose, pilko
se, rusvose, rudose ir languoti. Jie turi didelius 
užverčiamus kalnierius ir diržus užpakalyje, su 
dideliais kišeniais. Visos siūlės yra apvedžiotos 
ir Rankovės satino pamušalu. Mieros 34. iki 42. 
Specialiai Basemente.

Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinj

Radio Paroda
| Public Hali |
| LAPKRIČIO-NOV. 7 IKI 15 Į
| Specialiai Muzikaliai Radio Programai | 
| Dusyk j Dietią « |
= Didžiausias išstatymas Radio Prietaisų kokis ka- | 
f da buvo Viduriniuose Vakaruose. =
s įžanga: Popietėmis 25c. Vakarais 35c. | 
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiĮihniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiin

— Tavo Pareiga Jais Rūpintis. *=
Maži kūdikiai negali niekuoml sau pagelbsti! Kuomet jų Vidu* 

risi užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jųa, 
motinos I Prižiurėkit juos rūpestingai. Pridabokite kad jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems • Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta Ji. Jie net prašo daugiau a. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bunka 35c. aptiekose ar tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tb Street Brooklyn. N. Y.


