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Italijoj Kilo Didelis 
Subruszdimas

I VERČIA TURĖTI IL

GUS PLAUKUS

Paryžius. — Paryžiaus dide
lės krautuvės pradėjo reikalau
ti kad krautuvių patarnautojos 
merginos ir moteris turėtų il
gus plaukus. Ateinant į darbą,

TĖVAS NUŽUDĖ SA
VO DUKTERĮ

prie durų merginos gauna ilgus

Littleton, Colo. — Dr. H. E. 
Blazer, senas gydytojas, kloro- 
formu nunuodijo savo 32 metų 
dukterį, bijodamas kad jam 
mirus ji neliktų dar blogesnėj
padėtyj.

SUSEKTA SUOKALBIS BOMBOMIS NUŽU
DYSI MUSSOLINĮ - VISI FAŠISTAI 

SUBRUZDO PAJUTĘ PAVOJU-

Francuzija Neišsirango 
iš Bėdų

Fašistams Priešinga Spauda Cenzūruojama, 
daroma, Išpirkinėjama.

Už-

I DIDELIS SUBRUZDI
MAS ITALIJOJE

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Lorain, O., National Tube 
Co. darbai apmažėjo: dabar 
dirba su 68 nuoš. normalio dar
bininkų skaičiaus.

Youngstown, O., nekurtos 
ležįnės užverstos darbais ir 
gali užsakymus padaryt į 
iki 40 dienų.

Akron, O., automobilių šinų 
■dirbtuvės veikia su 80 nuošim
čiais normalio saiko. Mažai te
bus permainų iki po sausio 1 d. 
kada prasidėą dirbimas pavasa
rio užsakymų,

Salamanca, N. Y„ jiitfogli^e-, 
rino. eksplozijoj vienas., darbi
ninkas ir du arkliai su vežimu 
liko išmesti aukštai į orą ir su- 
plaišyti; nitroglicerino dirbtu
vė suardyta.

ge- 
ne-

Fairmont, W. Va. — Dvi an- 
gliakasyklos vėl atsidarys ir 
prasidės, darbas, kada darbinin
kai sutiko dirbti už 1917 metų 
algas..

Angliakasių streikas tęsiasi. 
Harirsburg, Pa. — Guberna
torius Penn. valstijos pasikvie
tė pasitarimui angliakasių uni
jos /prezidentą Lewis ir opera
torių organizacijos pirmininką, 
norėdamas eiti prie-streiko pa
baigos. Streikas tęsiasi dvyli
ka savaičių.

Fordo išdirbystė. 
Fordo Automobilių 
eina visu smarkumu,
niii laiku išdirbama gatavai po 
9,100 automobilių į dieną. No
rima prisiruošt 'išdirbimui. po 
10,000 į dieną. Didėjantis rei
kalavimas Fordų verčia darbą 
smarkiau varyti.

Clevelande.
kai dirbę prie 
cific sandėlio, 
laipų 12 pėdų 
žeidė.

Clevelande, 
Fenway

Roma. — Fašistai griebėsi 
visokiausių priemonių prieš sa
vo priešus, kada liko susekta 
pasikėsinimas nužudyti jų vadą 
Mussolini. Visoj Italijoj poli
cijai įsakyta paimti į savo kon
trolę visus masonų organizaci
jos skyrius. Socialistų unitarų 
partija įsakyta išskirstyti.

Buvęs socialistų atstovas Za- 
nobini ir Gen. Capello, karo 
kaa'žygis ir laisvų masonų va
das, liko suimti ir kaltinami už 
rengimą mirties Italijos prem
jerui Mussolini.

/ Visoj šalyj didžiausias įsi
tempimas. Visi fašistų prie
šai persekiojami, spauda su
varžyta.

Beveik visi laikraščiai kurie 
priešingi Mussoliniui liko užda
ryti arba kiti fašistų nupirkti 
ir pakeista jų tonas. S

Po suokalbio susekimo ir kai- . 
tininkų suėmimo, minios fašis- I 
tų susirinko Romos gatvėse ir ' 
laikė milžinišką demonstraciją 1 
už Mussolini. Italijos karalius 1 
pasiuntė premjerui pasveikini
mą delei laimingo išlikimo.

Paryžius. —' Francuzijos mi- 
nisterio pirmininko Painleve 
planas sukelti 8,500,000,000 
frankų padengimui Francuzijos 
skolų ir sustiprinimui finansų 
sutiko pasipriešinimą.

Premjeras norėjo kad jo 
duoti pasiulymai-bilos butų 

i svarstyta tuojau atstovų bute 
. ir senate. Bet socialistai ir ra- 
, dikalai, kurie nori uždėti mo- 
, kesčius ant turto, tuose biliuo- 

se mato labai mažai to ko jų 
programas reikalauja ir atsisa
ko svarstyti, jeigu nebus pada
ryta žymios permainos.

Francuzijos valdžia imasi vi
sokių įmonių pinigų sukėlimui. 
Pradėta kalbėti kad įvesti vi
soje šalyje 'loterijas kaipo spe- 
cialę įmonę sustiprinimui fi
nansinio stovio.

Loterijos rėmėjai sąko kad 
kitų šalių valdžios, Ispanija, 
Italija, Šveicariją, . Holandija, 
Vengrija, Skandinavija ir Pie
tų Amerika vartoja loterijas ir 
turi gerą pelną. Faktą kad lo
terija yra nemorališkas gemb- 
lerystės darbas rėmėjai sumu
ša aiškindami jog kasdien šaly
je piliečiai ant visokių loterijų 
praleidžia pinigus, o valdžia iš 
loterijų rengėjų ima tam tikrą 
nuošimtį: kodėl tada negali Sa- j 
vo loterijas rengti?

pa-
ap-

plaukus kuriuos turi dėvėti peri 
dieną, o išėję gali vaikščio su|pilna žmogysta, buvo berankė, 
savo apkarpytais plaukais.

■ Taipgi merginoms bus drau
džiama dėvėti darbe trumpus 
andarokus, be rankovių jekes, 
perdaug nusimaįiavoti veidus 
ir lupas. Kurios neklausys, po 
vieno persergėjimo bus išvary
tos ir darbo.

Ta duktė iš gimties, bet ne-

Siūlo Žymius Apmaži- 
nimus Taktų

bu-
nu-

Amerikos

Komisarai Šaudė Žmo
nes Vietoj Šunų

Anglija Susirupinus 
Francuzijos Krizių

Washington. — Atstovų 
■ to komitetas rekomendavo 

mažinimą visiems 
gyyentojams taksus.

Kapitalistams kurie už dide
les ineigas iki šiolei mokėjo po 
40 nuošimčių, siūloma nukirst 
taksai pusiau, iki 20 nuošim
čių. Pavieniams žmonėms ku
rie iki šiolei buvo liuosi nuo 
taksų iki $1000, dabar siūloma 
paliuosavimas iki $1500.

Vedusiems paliuosavimas pa
didinama nuo $2,500 iki $3,500' 
ir taksaisiuloma sumažinti nuo 
2 nuošimčių _ iki 1 ĮX> nuoš. už 
pirmus $4,000.

šeimynai kuri užlaiko vaikus 
ar šiaip ką savo lėšomis, dar 
siūloma užleidimai $400 ant 
kožnos tokios Užlaikomos y pa-Į 
tos.

Darbininkams iš šito numa-, 
žinimo taksų naudos nėra, nes 
ir taip retai kuris uždirba iki ■su P”1*®*1*1 
$2,000 į metus, už ką- su šei
myna gyvendamas nieko nemo
kėjo. Bet kapitalistai tai turės 
naudos, nes jiems atliks desėt- 
kai tūkstančių dolarių.

bekojė, nebilė raiša esybė, ku
rią tėvas nuo kūdikystės glo
bojo ir žiurėjo.

Daktaras dabar suimtas ir 
kaltinamas žmogžudystėje. No
rima ištirti ar jis buvo pilno 
proto kada naudojo nuodus ant 
savo dukters, ar sužiniai tą da
rė; kaip sakė, norėdamas palen
gvinti jos padėtį kad neturėtų 
vargti. •

Gynėjai nori išrasti ar ta 
esybė turėjo sielą ir protą, ir 
taigi vadinosi žmogysta, ar tik 
taip gyvybę turintis daiktas, už 
ką daktaras kaltinamas kaipo 
žmogžudis.

Suimta Fabrikantas 
Plėšikas

Dayton, O. — Tūlas Elliot 
Gabler, 30 metų amžiaus, pre
zidentas Gem City Engineering 
Co., liko suimtas ir kaltinamas 
užpuolime banko pasiuntinio ir 
pavogime iš jo $10,000.

Gabler sako kad jis bijojo 
papulti po areštu už; neužmo- 
kėjimą $200 taksų ir turėjo ei
ti vogti pinigus. Gabler apga
dino pasiuntinio automobilį ka
da tas buvo ,centraliniam banke 
paimt pinigus ir vežt į banko 
skyrių: Pasiuntinis išvažiavęs 

turėjo sustoti ato
kioj vietoj, kur Gabler pasivijo 
jį h- atstatęs revolverį Apiplėšė. 
Užpuolikas tapo susektas ir su
imtas.

Detroite 
išdirby stė 

Dabarti-

keturi darbinin- 
Atlantic
nukrito nuo pa- 
aukščio

and Pa-

ir susi-

streikuojantiems 
hotelio patarnauto

jams teismas uždraudė stovėti 
prie hotelio durų ir atkalbinėti 
žmones ir kitus darbininkus ei
ti į tą fotelį. Streikas kilo ka
da savininkas sulaužė su dar
bininkais sutartį jog neims į 
darb% ne-unijistų.

Viennj, Austrijoj, buvo su
streikavę 7,000 duonkepių; dar
bininkai gavo 5 nuoš, daugiau 
algų ir po keturių dienų sugry- 
žo i darbą.

Maskva. — šklov miestelio 
komisarai pasiryžo iššaudyt vi
sus palaidus šunis ir išėjo me
džioklėn. Medžioklė ėjosi labai, 
pasekmingai, nes peršauta 28 
kaimiečiai vietoj šunų.

Rado Moterį Žiauriai 
Nužudytą

Ogden, Utah. — Krūmuose 
atrasta lavonas (tūlos Jensen, 
43 metų amžiaus moteries. Ar
ti jos rasta sulaužytas kūjelis 
ir mažas, aštrus .peilis. Mote
ris matyt buvo (užmušta kūje
liu ir paskui buvo bandoma nu
pjauti jai galvą.

Londonas. — Su nepaprastu 
įtempimu čia kalbama priva
čiai/ ir oficialiai apie milžiniš
kus keblumus kokiuose Fran
cuzija šiose dienose atsidūrė — 
vidaus, politikos ir finansų at
žvilgiu, kaip ir delei Syrijos 
sukilimo. Anglįjos politikieriai 
permato kad dabartiniu laiku 
kritikavimas Francuzijos val
džios butų labai kenksmingas.

Oficialiuose rateliuose neti
kima kad Francuzija atsisakys 
mandato ant Syrijos, nes tas 
butų pažeminimu Francuzijai.

Anglija tėmija kas dėdasi 
artimuose rytuose; Francuzijos 
susistiprinimas Syrijoj nulems 
likimą kitų valstybių kurios 
turi nekurias šalis paėmę po 
mandatu.

Tyrinėjama Kūdikių 
Pardavinėjimas

Cincinnati, O. — Čia užvesta 
tyrinėjimai gandų buk moterįs 
kurios neturi savo vaikų perka 
kūdikius iš .kitų mokėdamos po 
$25 iki $35. Tas dalykas iškilo 
aikštėn vieno gelžkelio darbi
ninko persiskyrimo teisme su 
savo moteria, kame tas žmogus 
papasakojo kad jo moteris pir
kus nuo vienos neįvardintos 
moteries tris kūdikius.

Anot prosekutoriaus kuris tą 
tardymą užvedė, ta moteris tu
rinti 
eina 
kius

“kūdikių rinką”. Moteris 
pas ją ir perkasi kudi- 

kaip paprastą kokią prekę.

Pagrobė $75,000 Dau
gybei Matant

Vandergrift, Pa. — Du 
šikai iššoko iš automobilio 
čiame centre miesto, didžiau
siam žmonių judėjime, užpuolė 
ant Vandergrift Savings and 
Trust Co. banko pasiuntinio, 
sumušė jį revolverio rankenom 
ir pagrobę jo nešamą maišeli 
su pinigais, $75,000, pabėgo.

plė-
pa-

Krimas Jau Pergalėtas
Sako Pėtain

Paryžius. — Sugryžęs iš 
rokkos karo, kur kariavo 
Abd-el-Krimo . Riffais, 
las Petain sako jog Krimo nė
ra daugiau ko bijoti. Militaris 
veikimas jau pabaigta, sako 
Petain, dabar reikalą pavęda 
politikos vadams užbaigti.

Mo-
SU

Marša-*

Erie, Pa. — Juzė Einauskie- 
nė, 38 m. amžiaus, ir jos duk
tė, 13 m., užmuštos traukinio 
važiuojant automobiliu per 
gius. Tėvas išliko gyvas, 
sutrenktas.

bė- 
tik

Nužudė 40 šunų. Ashtabula, 
O. — Paplitus pasiutusių šunų 
baimei, policija šiame mieste 
nušovė apie 40 šunų.

Gavo aštuntą 
III. — Čia viena 
ris ištekėjo jau uš 
ro. Ji sako kad 
yra kaip žvejonė:
gerai laimi, kitą sykį nekaip.

76
rą. Heflin, 
metų motc- 
aštunto vy- 
apsivedimas 
vįeną sykį

Vogė po Hipnotizmo 
įtekme

Providence, R. I. į— Viena 
23 metų mergina buvo suimta 
už vogimą daiktų krautuvėse, 
ir kada ji išpasakojo jog ji vo
gė po hipnotiška įtekme savo 
mylimojo, kuris ją priversdavo 
eiti grobinėti, ji liko pripažinta 
nekalta. Ji sakė nenorėjus vog
ti, bet jos mylimasis privers- i 
davo ir ji negalėdavo jo ne- j 
klausyti. Tas vaikinas suimtas 
ir kaltinamas priėmime vogtų 
daiktų.

“Futbolas”. Amerikonai la
bai mėgsta futbolo žaismes. T 
futbolo rungtynes, kurios ren
giama tarp universitetų stu
dentų, sueina tūkstančiai. Tarp 
Illinois ir Chicagos universite
to studentų futbolo rungtynėse- 
pereitą, savaitę atsilankė apie 
76,000 žiūrėtojų.

Vėl Kabineto 
Krizis?

Galvanauską Anglija Nori Grąžinti Kaunan, Rei
kalaus Kito Atstovo j Londoną

Atstovas Galvanauskas Gryšiąs Į ;os pirmininkas Dr. šaulys kal
ia visai ne technikiniais miško 
plukdymo klausimais, jis: kalba 
apie draugingų santikių už
mezgimą !

Ylos maiše nepaslėpsi.
Kas įgaliojo taip kalbėti tau

tos vardu?

iš Anglijos?.
Kaunas. — Iš visai patikimų 

šaltinių tenka patirti kad Ang
lijos vyriausybė, del Chamber- 
laino-Galvanausko konflikto T. 
Sąjungoj, pasiūlius musų vy
riausybei- pakeisti p. Galvanau
ską kitu atstovu.

Sąryšyj su tuomi, o taipgi
"demonstracijos incidento ties į Lugano Derybos Suiro, 
ministerių kabinetu spalių 9 d- Sako paskiausios Žinios 
delei, kabineto padėtis labai pa

EKSTRA!

sunkėjus. Kaunas. — Jau pereitą šeš-
Tokiu budu visą laiką ėję iš i tadienj (spalių 21 d.) musų de- 

“šeškomui” artimų sferų gan-1 legacija išvyko iš Lugano na- 
dai kad šis naujas kabinetas I mo. 
turėsiąs vėl persiformuoti, pra-į 
deda darytis visai ______

Tvirtinama kad Krašto Ap-1 
saugos ministerių 
Žukauskas ir kad
Reinys savo vyresnybės verčia- dra

Konferencija nutraukta dėlto 
i kad Lenkai visą laiką stengėsi 
Iišeiti iš Klaipėdos konvencijos 

busiąs Gen. jribų- Jie kėlė susisiekimo ge- 
Prof. Kun. I ležinkeliais ir kitus, nieko ben- 

su Klaipėdos konvencija 
mas pasitrauksiąs iš Užsienių neturinčius klausimus. “L.” 

ministerių. j 1 ----------------

tikėtini.

IŠ LUGANO DERYBŲ

Musų Vyriausybės Lugano De
rybų Delegacijai Instrukcijų 

Griežtumas

j Kaunas. — Spalių 24 d. liko 
išpirkta iš kalėjimo F. Bortke- 
vičiėhė, -“Liet, žinių” redakto
rė, aukomis sudėtomis savo ša
lininkų.

kita ko, .Lietuvos delega- 
pirmininkas Dr. šaulys

Be 
cijos 
pirmame oficialiniame posėdyj 
su Lenkų delegacija Luganoj 
oficialiai pareiškė:

“Prašau Jus tikėt, ponas pir
mininke (Vasilevski), jog visa 
Lietuvių tauta nori kad tarp 
musų abiejų valstybių draugin
gi sanlikiai sustiprėtų, ir ji 
(tauta) laukia momento kuris 
tokius santikius leistų atnau
jini i” (?!).

Jei vyriausybė, kaip ji parei
škė Rusų spaudos atstovams, 
davė tokias instrukcijas ir 
pė oficialiai tvirtinti tokią 
kią nete:sybę, ' nepaminint 
Vilniaus problemos — 
dėsnio pasityčiojimo iš 
valios ir būti negali.

Aišku kaip ant delno
rybos yra politinės: delegaci-

lie

nst
di-

tautos
tai

— de-

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

3350-52 Superior Ave. 
Cleveland.

KAIP KALAMA SIDABRINĖS 
MONETOS

Kaunas. — Seimo posėdyje 
į atstovų Suginto ir Ralio pa
klausimą kodėl atiduota sidab
rinių monetų kalimas ne Danų 
karališkai firmai, o Anglams, 
kur tų monetų kalimas kainuo
ja į 400,000 litų brangiau, atsa
kė Finansų Ministeris Karvelis, 
pareikšdamas kad susitarimas 
su Anglų firma padaryta ei
nant visomis tokio užsakymo 
taisyklėmis. Gi Valstybės kon- 
trolieris 
pareiškė 
padaryta 
lės žinios 
trolė tos 
sianti.

Starkus atsakydamas 
kad šis užsakymas 
be Valstybės Kontro- 
ir kad Valstybės Kon- 
sutarties nepripažin-

Jus
Galit

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

$1 iki $25.

Wet
.zfekrStrop 

Razor
—IšsiaStrina Pats

savo 
gele-
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BROOKLYN, N. Y.
Lietuviui Biznierių Draugija 
šiose dienose vietos ir apie- 

linkių 'Lietuviai biznieriai su
tvėrė taip .vrfdinamą Lithuani
an Chamber of Commerce, ku
rią Lietuviškai vadina Lietuvių 
Biznierių Draugija.

Susirašė keliolika biznierių ir 
veikėjų. Valdyba išrinkta se
kanti: iPirmininku X. Strums- 
kis; vice-pirmininkus — J. Cin
kus ; raštininkus 'St. Pauža; iž
dininku — J. Garšva. Draugi
jos statuto paruošimui išrinkta 
šie: J. O. Sirvydas, A. Šrups- 
kis ir J. Naujokas.

Lietuvių .Biznierių Draugija 
pasiryžus sutraukti po. savo 
globa visus Brooklyn© apielin- 
kės biznierius ir profesionalus 
visokių šakų. V.

Vienybiečiai subruzdę
“Vienybė” ruošiasi prie dide

lio koncerto lapkričio 22 d. Į 
programą užkviesta žymiausios 
dailės spėkos kokios tik buvo 
galima gauti. Pirmiausia, pa
sižadėjo dainuoti Juozas Bab
ravičius, pragarsėjęs 'Lietuvių 
dainininkas, operos artistas; 
Marė Strumskienė, soprano, M. 
Butėnienė, mezzo soprano; V.

geriausias būdas kapitalo sura
dimui tai pardavimas Šerų, su
tartinai sumokant. Kaip ilgai 
tęsis manymas klubą steigti 
nieko tuo tarpu tikro negalima 
pasakyti. Kalnavertis.

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”
Pranas Sutkaitis, vietinis, 

užsirašė sau “žmonijos Istori
ją” užsimokėdamas $2.

’ K. J. Paulauskas, iš So. Bos
tono, rašo: Vietinė Sandaros 
7-ta kuopa užsisakė tamistos 
leidžiamą “Galiūną” (setą) ir 
man jau pridavė $3.

Taipgi A. Plevokas užsisakė 
leidžiamą '‘Pasaulio Istoriją”, 
aš taipgi užsisakau sau Istori
ją. Noriu dar keletą prenume
ratorių Istorijai gauti.

S. Stačioms, iš Chicago, Ill., 
rašo: Prisiunčiu $4.25, du do- 
lariai už “Dirvą”, kurią atnau
jinu, ir $2.25 paskaitykit už 
“žmonijos Istoriją”. Lauksiu 
jos išspausdinant.

Du vietiniai atsilankę užsira? 
šė “Žmonijos Istoriją” šie:

Stasys —umskis, užsimokė
damas $2.

Endziulis, smuikininkas; dai
nuos taipgi Operetės Choras, 
X. Strumskio 'vadovaujamas, ir 
pora pažymių pianistų akompa
niatorių, L. Berdichevsky ir 
Petrov.

Koncertas įvyks Miller salėj, 
Havemeyer st. Kor.

Jurgiui Palubinskui užrašė 
atsilankius jo moteris, užmokė
dama $2.

Petras Vaitelis, iš Brooklyn, 
N. Y., rašo: Priimkit ir mane 
į prenumeratorių skaičių, siun
čiu $2.25 ir laukiu kada baig
sit “žmonijos Istoriją”.

LONDONAS, Anglija
Spalių 11 d. Lietuvių para

pijoj įvyko bertaininis susirin
kimas; žmonių prisirinko visai 
mažas skaitlius. Susirinkime 

/teko ir man' dalyvauti. Prieš 
pradėsiant svarstyti parapijos 
bėgančius reikalus, vietos kle
bonas Kun. Matulaitis davė už
klausimą ar nebūtų galima su
teikti šiokia tokia pagalba čia 
gimusiai (Lietuvių jaunuomenei 
kuri dabartiniu laiku randasi 
Lietuvoje. Daugelis tos jau
nuomenės karo laiku kartu su 
tėvais, kurie nonerėjo stoti An
glų kariumenėn, turėjo Angli
ją apleisti, o yra ir tokių ką iš 
savo liuoso noro išvyko Lietu
von. Dabar dauguma tų Ang
lijoj gimusių Lietuvių vaikų 
malonėtų gryžti Anglijon, bet 
valdžia, kad ir čia gimusių, ne
nori įsileisti.

Po, gana rimtų apsvarstymų, 
galutinai aptarta ( pasitarti su 
Lietuviais darbdaviais kad jie 
garantuotų atvažiuojantiems- 
gryžtantiems pastovų darbą ir 
apsigyvenimo vietą. Kitaip į 
Angliją įvažiuoti neleidžiama.

Po to buvo svarstoma para- 
įpijos reikalai. Perskaityta pro
tokolas praėj usio susirinkimo, 
išduota atskaitą^ ineigų ir iš
eigų. Iždininkas pasakė kad 
šiuo laiku parapijos atsargos 
kapitalo esą suvirs 80 svarų 
sterlingų. Iš • atskaitų pasiro
dė kad parapijoj viskas randa
si pilnoje tvarkoje. Naujų su
manymų kaip ir nebuvo.

Galiaus buvo svarstyta apie 
steigimą klubo; buvo kalbama 
tas pats kas kalbėta jau keli 
metai atgal. Anot patarlės, 
neužsimoka nuobodulio pasakos 
kartoti. Aiškiai pasirodo kad 
klubą įsteigti reikia kapitalo, 
bet iš kur jį imti 3 Man rodos

PAJIEŠKOJIMAI
i Dicevičius Ignas, iš Salaku 
m., atvyko Amerikon 1907 me
tais ir gyveno Pittsburgh, Pa. 
apielinkėje.

Žadeikis Pranas ir jo trįs 
dukterįs, (Monika, Joana ir Ju
lė. 1914 metais gyveno Brook
lyn, N. Y.

Galadauskas Bronislavas, at
vyko Amerikon 1910 metais ir 
Gyveno Gardner, Mass.

Blusevičius Juozas (arba ki
taip vadinasi John Kaminski), 
prieš keletą metų gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

Tamošiūnai, Tadas, Povilas 
ir Juozas. Pirmi du gyvenę 
Kanadoj ir vadinosi Thompson, 
o Juozas gyvenęs Chicagoj.

Jieškomieji arma kas apie 
juos žinantis prašoma atsiliep
ti šiuo antrašu:

Lithuanian Consulate
•38 Park Row New York City, 
yl jj;

xSkausmas? Kur?/ 
X. Atminkit! /

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

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

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

Kaina 35c 65c. ir $1.25
Del patarimų arba knygutės ra
šykit i
ALBERT G. GROBLEWSKI & Co
Dept. 16 Plymouth, Pa.

ti, bet dar-persekioja tuos mo
kytojus kurie neapmokamai 
juos steigė.

Bažnyčiose kunigai negana 
kad žmones nemokina doros, 
bet dar patįs, imdami iš liau- 

j dies pinigus, užsiima vien ne- 
| doru šmeižimu pažangiosios 
jaunuomenės.

5UUW |

slėgta geležinės Rūtų letenos, Peisekioja visus ir viską km.
tik gali. Štai birželio 20 d. 
Seimo atstovai Bielinis, Gri
nius ir Lapinskas už gynimą 
spaudos laisvės ir susirinkimų 
teisių buvo su policijos spėka 
iš salės išmesti.

Iš to ir daug kitų nuolat pa
sikartojančių apsireiškimų aiš
ku kad Lietuvos kunigija sten
giasi liaudį palaikyti didžiau
sioje tamsybėje ir vergijoje; 
visiškai užmiršę sodžių, mies
tuose sau rumus pasistatę puo
tauja ir galvoja įstatymus 'kaip 
liaudžiai burnas užčiaupus lai
kyti ii' akis užrišus i neprileisti 
šviesos, kad žmonės prieš žag
rės pririšti vien tik daugiau 

i mokesčių sudarytų.
Aišku kad vienintelis kelias 

Lietuvos jaunimui prie apšvie- 
tos yra prigulėjimas Liet. Jau- 

Mes jautėme',-kad jųš mus|nimo įSąjungoh.^kuri stengiasi 
kaimo jaunimą šviesti.

Bet Sąjungai, arba jos sky
riams, reikia medegos — 
kia laikraščių, knygų, kas yra 
vienatiniu šviesos šaltiniu.

Taigi, draugai Amerikiečiai! 
Mes neturim'drąsos prašyti pi
niginės pašalpos švietimo rei- 
klams; ‘bet nuolankiai prašome 
padovanoti ’ mdms ir prisiųsti 
jūsų' perskaitytas knygas ir 
laikraščius, nes ■ musų Lietuvos 
laikraščiai yra 
taigi kartais (pas 
na. ■

Draugai !■ Savo 
se nepamiršk’it';pranėšt kitiems 
šį * rnusū Stsišafukimą, taipgi ir

LIETUVOS JAUNI
MAS PRAŠO LAIK

RAŠČIŲ, KNYGŲ
Lietuvos Jaunimo Sąjungos 

Garankščių Skyriaus 
Atsišaukimas.

Nors musų tėvynė Lietuva 
gana daug vargo kentėjo pri-

prisiųsti-mums knygų ir. laik
raščių, už ką busim begalo dė
kingi.

Andresuokit:
Liet. Jaunimo Sąjungai 

Garankščių skyriui, , 
Kazlų-Ruda p. Višakio Ruda 

Lithuania.
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ir graudžiai vaitojo okupantų 
Vokiečių slegiama, bet juos nu
sikračius pradėjo kurt savisto- 
kę nepriklausomą valstybę.

Valstybės kūrimo ėmėsi visi 
tikri Lietuvos sunai, bet atsi
rado ir nepriklausomybės prie- 
šų-grobikų.

Lietuvos sodžiaus jaunuome
nei jaučiant laisvę, kraujas jų 
gyslose virė iš džiaugsmo. Ne
laukdami jokių mobilizacijų pa
tįs mes šokome tėvynės laisvę 
ginti. Mes statėm savo kruti
nės, guldėm savo galvas ir lie- 
jom savo kraują; mes savo kū
nais statėm nepriklausomybei 
pamatus.
' Kuomet musų jaunimas ka- I 
ro laukuose krauju paplūdęs 
vaitojo, supratom kad ir jus, 
broliai, krūtinė plyšo iš gailės-j 
čip.
šelpėt kapitalu ir įvairiais pro
duktais.

Nors mes ir vargo panešėm 
ii- kraujo Jpraliejom, bet tėvynę 
atpirkom nuo puolančių priešų. 
Nusiblaivius tom karo audroms 
rodos turėtų ramu būti ir reik
tų tik džiaugtis tėvynėje. .Bet 
ne. Mes neturim tėvynės, ją 
su davatkų pagalba pavergė 
Romos agentai.

Šiandien tie (sodžiaus jaunuo
liai kurie vargo už tėvynės at
vadavimą, negana kad visai už
miršti, bet dar ypatingu budu 
tamsoje laikomi. Švietimo mi
nisterija negana kad neskyrė 
lėšų suaugusiems kii'r'suV'šteig-

COL. SARMIENTO
ARGENTINA.

Einant į kunigus
Daugelis tėvų nori savo vai

kus išmokinti ant kunigo, ypač 
ta garbė buvo išsiplėtojus keli 
metai atgal; nes žmonės ma
nydavo kad kunigas tai jau ir 
šventas — būtinai po mirčiai 
eis į dangų, kaipo ganytojas 
griešnų dūšelių, 
stengiasi įkvėpti 
monę. Bet tas 
giai atsieidavo

rei-

cėnzuruojami, 
mus neparei

susirinkimuo-

Vardas

M lestas Valst.

įlztlo Strop Ražo i

SUSIDEDA
IŠ ŠIŲ:
1—Dėžutė
i2-^-Skustiivas 

(rankena 
išsukama)1 .

3— Dėžute 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pustei 
savaimi)

DOVANAI
“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 

“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au- 
LoŠtrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina $1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— tik 25e — prisiųsdami pašto 
štampais (geriausia 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:

Siunčiu $----------- ir meldžiu prisiųsti man Do-

nu AutoStrop Skustuvų kaipo Kalėdų Dovanų.

Todel tėVai 
sunui tą nuo- 
mokslas nepi- 
kaip tėvams,

■ taip ir broliams ir seserims, 
i Visi kruvinomis pūslėmis dirba 
• kelis metus, nematydami gero 
i valgio nei rūbo, nes kiaušiniais,

sviestu, sūriais, kumpiais ir tt. 
i turi maitinti seminaristą. Tą
■ skurdą turi beveik kiekvieno
■ kunigo šeimyna pernešti iki iš- 
i mokina jaunikaitį. Baigę mo

kslą retai kuris neužmauna ant
■ širdies savo broliui ar šiaip gi-
■ minei erškėčių vainiką.

Toks atsitikimas įvyko Lie
tuvoje Svėdasų parapijoje, Ku
nigiškių sodžiuje. Minėtoj vie-

■ toje gyveno keturi broliai: Jo
nas, Juozas, Lucius ir Peliksas

: Baltuškos. Peliksas turėjo pa
traukimą eiti į kunigus. Prieš 
eisiant seminarijon, Peliksas 
prižadėjo savo broliui Jonui 
kad jis Juozui ,ir Luciui, kaip 
išsimokins, išmokės jų dalis, 
kad tik Jonas apsiimtų jį iš
mokinti. Jonas buvo nuėjęs 
pas Svėdasų .dekaną., pasitei
rauti, dekanas pritarė. Tuomet 
jis apsiėmė leisti Peliksą kuni- 
guosna, bet jokių dokumentų 
nedarė, nes manė kad kunigas 
niekuomet negali mainyti savo 
prisižadėjimą, ir tuomi didžiai 
apsiriko. Nemažai kruvino pra
kaito išliejo Jonas nematyda
mas „šviesios 1 dienos. Ir iki 
Peliksas baigė mokslą Jonui 
kainavo virš 3500 rublių Ru
siškų.

Peliksas baigęs mokslą gavo 
Nemunaičių miestęlyj klebono 
vietą ir išpildė savo pasižadėji
mą, priėmė Juozą ir Lucį pas 
save. Gyvenimas ėjo broliš
kas. Jonas_ laike Europos ka
ro mirė .palikdamas sūnūs Jur
gį ir Antaną. Peliksas jokių 
žygių nedarė iki Jono žmona 
gyveno. Jai mirus, Kun. Pelik
sas Baltuška. pametęs sąžinę 
pradėjo kurstyti savo brolius 
Juozą ir Lucį kad tie atsiimtų ' 
:š broliavaikių savo dalis. Da
bar tie reikalauja iš Jurgio 
Baltuškos po' 1500 litų.

Tai matote kaip kunigas lau
žo sayo žodžius. Iki gyveno 
rusų tėvelis ir mamytė, dėdės 
sąžinė nepayelijo tai daryti, 
širdingai dėkavojame tau, dė
le, kad taip Užmoki už krūvi-1. 
nas 
ęias 
bus 
sus 
ranka perdūrei musų širdis 
tos žaizdos pasiliks amžinai...

Vyrai, kurie leidžiate savo 
brolius kuniguosna, darykite 
dokumentus, nes šių laikų kad 
ir šventieji virsta liciperiais.

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

1 /-* GERB. <7 -|
I T’OpRAGILO KAMPELi2>k< | 
E ! '' S
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nas, o nieko nesulaukė.
Kitas biznierius buvo at

važiavęs su skundu kam. 
gerb. Spragilas pasakė kad 
jo krautuvėj parsiduoda 
“Dirva”, ba jis skersai ke
lio nuo bažnyčios gyvena, 
ir tą paskaitę davatkos tuoj 
jį užpuolė kad neparduotų 
to bezbažniško laikraščio, 
ba klebonas neduos Išriši
mo.

Kitas sportas telegrafa
vo supykęs kam gerb. Spra
gilas nepriėmė jo ipasiuly-' 
mą automobiliu pavėžėti, 
i bolševikų sąjung

Kiti protestavo kam iš
daviau kad jie ffriguli bol
ševikų sąjungoj.
- Viena moterėlė parašė 1 
kad ji nedovanos kolei gy
va bus už pranešimą apie 
“Petrą”.

Vienas fotografas prote
stavo kam gerb. Spragilas 
nebuvo ant Birutės Kalno 
tą dieną iki po pietų, ba jis ‘ 
atsinešė savo aparatus, no- • 
rėjo numušt gerb. Spragilo- 
paveikslus atėjus ant kak 
no, medyje sėdint ir kito
kiose pozose. Taipgi' pro-7 
testavo kam jam nepranešė 
kad tokią ekskursiją, ren
gia, jis butų pasiėmęs savo 
aparatą ir butų nutraukęš 
krutančius paveikslus pas1’' 
ką tik '"gerb., Spragilas už- - 
eis, tada butų galėjęs rodyt ' 
tuos paveikslus visoj. Amė- . 
rikbj.

— Matai, — sako redak
torius,' vietoj patenkint 
visus,"li&u^ėlį tik supykinai'* 
o tas labai kenkia bizniui.

— Ale iš /kur jie 'žinojo 
kad ir kas apie juos rašoma ' 
je'igu “Dirvos” neskaitė, — 
sakau aš. — Tai vistiek bu
vo biznio iš mano aprašy
mo. O visiems niekad ne
patiksi, — kritikavau aš.

— Tavo teisybė, ba nuo 
pirmo paskelbimo apie ta
vo kelionę nei vienas vieti
nis skaitytojas neišsibrau- 
kė, visi skubino atnaujint. 
prenumeratas,' ir kratuvėse 
neliko nei vieno egzemplio- 
rio, visur visus išpirkdavo,.
— sako jis.

— Ar žinai ką? — sakau | 
aš gerb. redaktoriui.

— O ką? — sako jis.
— Aš galvoju apie kitą, f 

milžinišką ekskursiją, _ jei?. 
gu.tik duosi man vietos ap.-/ 
rašyt tai neužilgo išsireng
siu, ba darbai apmažėjo ir 
mane gali 'bile kada atleist 
nuo darbo. Galėčiau ke
liaut sau. Ale apie tai pa
sakysiu kitą sykį kada

teini jimus visko kas 
Birutės Kalno dėsis, 
ir turėjau eit namon 

savo šonkauli nieko ne
parėjęs griebiausi

ke-

re-
ne 
u 
už

musų tėvo rankas, per ku- 
gavai mokslą. Lai garbė 

tau už tokį darbą prieš vi- 
žmones! Tik savo šventa 

ir

PO GERB. SPRAGILO 
MILŽINIŠKOS SLAP
TOS EKSKURSIJOS, 

ANT BIRUTĖS KALNO 
Epilogas

Mano milžiniškai slaptai 
ekskursijai taip nelaimin
gai pasibaigus — kadangi 
tą dieną kada žadėjau da;- 
ryt 
ant 
lijo 
pas
pešęs.
rašyt savo patyrimus ir pa- 
sinčiau gero. redaktoriui,

Misliau kad sudės viską 
viename num., ale tęsė per 
kelis; o kadangi “Dirva” ne 
dienraštis tai skaitytojams 
reikėjo laukt dešimts savai
čių iki pasirodys paskutinis 
ekskursijos aprašymo žo
dis. Supratau: redaktorius 
nori padaryt daug biznio: 
nori kad žmonės laikrašti 
skaitytų ilgai, o ne vieną'tą 
numeri.

Kai išėjo paskutinis ap
rašymas, sumaniau nueit 
pas gerb. redaktorių ir pa
klaust ar daug biznio pada
rė iš tos mano slaptos 
lionės aprašymo.

Atvykau pas gerb. 
daktorių ir klausiu:

— Ar daug biznio pada
rėt iš mano slaptos kelionės 
aprašymo ?

— Tokio aprašymo ge
riau kad ir visai butų nebu
vę, — sako jis.

Aš visai nusiminiau — 
ba tai dvi nepasekmės:'vie
na kad Birutės Kalnas tą 
svarbiausią dieną buvo tuš
čias, ba lijo, o antra tai kad 
mano tiek darbo padėta ap
rašant visą kelionę, tiek 
daug žmonių aplankyta, iš
sišnekėta, daug patirtą, o 
čia tau pasako kad “geriau' 
jei tokio aprašymo nebūtų 
buvę”....

— Kodėl? — klausiu pa
sidrąsinęs aš.

— Žiūrėk, — sako jis, ir 
padavė pundą telegramų, 
laiškų ir daviernaščių su 
skundais ant manęs.'

Vienas biznierius skun
džias) kad jį aplenkiau, sa
ko kibą aš perprastas, ar 
tik pas didžiuosius tūri už 
garbę nueit. Viena mote
rėlė protestuoja kam neuž
ėjau pas ją ant nakvynės, 
praėjau pro šalį ir pas ki
tus apsinakvojau. Kitas ra
šo kad jis “sausas” biznie
rius ir neturi jokių kitokių 
gėrimų kaip tik “saldžius”, 
ba kelis sykius pas jį kratą 
darė ir nerado.

Kita mama skundžiasi 
kad ji labai norėjus gerb. 
Spragilą matyt, ir turėjo 
net pietus gatavus, ale ne
užėjau. Laukė kelias ady-
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jį _VERSTINIUS_ BALANDŽIUS/ 5 
S Susuk to m apžėlusiom _• ko jom .vi J 
■C šokių spalvų, ir Bailus Ęirming-5 
c ha fn Boilers balandžius. Siunciuį 
įi visas Amerikos daljs, ‘, c
< J. W. RAMOŠKA. 5 
VJ2C> Lane Street Akron, Oliio.5
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PO LUGANO KONFERENCIJOS

T UGANOS derybos truko 
| užtinkam iš Lietuvos 
į atėjusiuose laikraščiuose.
[ “Lietuvos Žinios” štai ką 

į prie to prideda:
“Musų vyriausybė oficia- 

linių žinių apie Lugano de- 
I rybų paskutinius Įvykius 
Į neduoda: visuomenė palik- 
[ ta tenkintis taip opiu klau- 
į simu gandais ir svetima 
I spauda, kuri 
I ją lenkia ne 
į bes naudai, 
f? “Tiek tuo 
į kad derybos,
pranešta, įstrigo, nes Len
kai pareikalavo būtinai 
ležinkelių susisiekimo 
konsulato, be ko jie esą 
rybas nutrauksią.

* “Lenkų /spauda pažymi 
kad dabartinėms sąlygoms 
esant, dabartinė Lietuvos 
valdanti dauguma, bijoda
ma pralaimėti pavasarį se
kančius Seimo rinkimus, 
nusileidimų daryti negalin
ti — susitarimas esąs nega
limas.

“Tuo tarpu apie priva
tinio pasitarimo rezultatus 
Vasilevskio su Dr. šauliu, 
kuriems tiek* daug vilties 
dėjo Lenkai, žinių nėra. 
Lenkų spauda pranašauja 
greitą derybų nutrūkimą: 
esą busią galima derybas 
atnaujinti tiktai už pusės 
metų, kai bus išrinktą jąąų- 
jas Lietuvos Seimas.

“Apie jokį Klaipėdos kon
vencijos vykdymą Lenkai 
nekalba; jie kalba tiktai 
apie normalinių santikių 
užmezgimą.”

dažnai Opini- 
musų valsty-

tarpu žinoma 
kaip anksčiau

ge- 
ir 

de-

^■Keistai ir juokingai rašo 
Kauno “Lietuva” vienoj sa
vo pranešimo vietoj apie 
derybų nutrūkimą:

“Mes visuomet, dar ‘per
eitą vasarą, šitoje pat vie
toje rašėme kad Lenkams 
ne Nemunas, ne miškas ir 
apskritai ne bent kokie 
ekonominiai reikalai rupi. 
Jiems rupi politika — 'Vil
niaus , klausimo likvidavi
mas”. Ir tt.

Jeigu tiek “Lietuva” — 
tas valdžios organas — ži
no tai ko valdžia leidžia de
legacijas ir į Kopenhageną, 
ir į Lugano, ir leistų net “į 
patį rojų” kad tik Lenkai 
vėl Lietuvą apgautų?

Bet skaitytojai jau taipgi 
žino driko tos delegacijos 
.leidžiama: “krikščionims” 
rupi biznis^ milijonai, ku
riuos galėtų sudarę su Len
kais sutartis sau .pasidary
ti. Bet tie padlos Lenkai, 
matydami kad ‘krikščionįs’ 
nori su jais biznį daryti, 
sumanė pagamint Lietuvai 
tokią sutarti kurią pasira
šius butų Lenkams Vilnius 
atiduota visiškai ir amžinai 
... bet to kolei kas musų 
“krikščionįs” nedrysta pri
imti. ...

Jeigu sekančius Seimo 
rinkimus “krikščionįs” lai
mėtų, jie tikrai pasirašys 
išsižadėjimą Vilniaus ir ki
tų Lietuviškų žemių kad tik 
galėtų pasidaryt sau jyini- 
>...

, Ot Bolševikėliams 
Kermošius!

i į “Tai yra skandalas!” Rėkia 
komunistėlių “Vilnis” pasitie- 

. šindama Dr. Vitkaus (Cleve- 

. lando 14-tos kuopos aplikantų 
l egzaminuotojo) laišku, rašytu 
. neva ■ “pasiteisinimui”.

“Vilnis” pripiškino pusę pus
lapio iš to nieko, būtent kad 
tris bolševikuojančius aplikan
tus į 14-tą kuopą SLA. centro 
daktaras atmetė.

Kadangi šitokią “paslaptį” 
Dr. Vitkus atidengė, dabar 
musų bolševikėliams lieka tik 
sujieškoti visose kuopose kur 
kada koks netinkamas į SLA. 
aplikantas bolševikasi buvo at
mestas (palikti nuošalyj at
mestus tautininkus ir socialis
tus) ir parašyt: “Tai yra skan
dalų skandalas!”

Kaip tai SLA. centro dakta
ras dryso kada nors kokius 
nors kad ir nesveikiausius ap
likantus į Susivienijimą nepri
imti! Skandalas! Juk mums 
reikalinga turėti kuodaugiausia 
savo šulų kuopose ir pačioj or
ganizacijoj ! Juk mes jau ke
lintas metas kaip norime įjoti 
į SLA. centrą, o vis musų nie
kas neįleidžia! Beviltė!’ To 
niekad neatsieksim kolei į or
ganizaciją nesueis visi musų 
šalininkai! Provokacija! Ar 
turi kas tiesą atmest musų ap
likantus?! Juk balsavimuose 
nesvarbu koks narys, bile tik 
turi ranką ir gali ją iškelti!

“Vilnies”' pišroėliams turbut 
galvoj negerai kad iš tokio nie
ko išsisvajojo skandalą ir rėkia 
per kelias špaltas, vis tą patį 
pakartodami.

“Vilnies” piisorėliai turbut 
skandalo ir “kaltininkus”. O 
kas jie tokie? Nagi “Dirvos” 
štabas! Skandalas!!!

Štai ką “Vilnis” surado:

“....Kitokios priežasties ne
galima numanyti kaip tik tą 
kad aplikantai kaipo veiklus 
darbuotojai darbininkų orga
nizacijose nepatinka Clevelan- 
do atžagareiviams, iš ‘Dirvos’ 
štabelio, o taipgi ir daugumai 
SLA. centro ponų.”
Jeigu “Vilnies” pišorėliai tu

rėtų sveikus smegenis žinotų 
jog “Dirva” visai nieko bendro 
neturi, su atmetimu ar (priėmi
mu narių į SLA. 14-tą kuopą, i

O kas centrą informuoja jog 
Itie ir tie yra “negeistini”? —' 
gal paklaus “Vilniečiai”.

SLA. blankose yra 'paklausi
mų rodos apie tai kokiose orga
nizacijose priguli. Ten turbut 
aplikantai ir pasisako kad jie 
priguli prie kokių nors užslėp
tais vardais komunistinių or
ganizacijų. Iš to, duokim sau, 
centras mato kad čia • yra “pa
vojingas” aplikantas.

Bet kįla klausimas: ar iki 
šiolei buvo bolševikėliams įsa
kyta slėpti atsakymuose savo 
organizacijas kad centras 'ne
pajuto ir priiminėjo? Ar kiti 
bolševikėliai bijojo pasiduoti 
kad yra nariais bolševikiškų 
organizacijų? Ar jų organiza
toriai tą užslėpė, tik šitų trijų 
aplika*ntų atsitikime juos para
šė priklausančiais į kokią nors 
ĄLDLDDD ir centras susekė?’

Ir tas butų nesąmonė tikrin- 
tį, nes nebuvo tokių 
kurie bijotų pasisakyt 
organizacijose priguli.

Centras gali spręsti 
rius prikalbinančio organizato
riaus, ir atmesti tokio organi
zatoriaus aplikantus, nes maž
daug žino koks kas yra iš' veik
lesnių kuopos narių. Bet to lai
kantis, centras galėjo senai' at- 
metinėti bolševikus, nes 14-toj 
kuopoj vienas komunistėlis or- 
ganizatoriauja jau keli metai.

Bet “Dirvos” redaktoriui ži
noma (kaipo nariui 14-tos kuo
pos), kad vienas Sandarietis 
kuopos organizatorius prirašė

žvirblių 
kokiose

iš na-

kaip

taigi 
šiuos

kelis ir komunistus į kuopą, o 
nėprasilenkė su jais, kas paro
do kad tautininkai nėra taip 
priešingi aplikantų pažįuroms 
ir nenori jų nejsielisti, 
“Vilnis” pasakoja.

Kįla klausimas: kodėl 
centro daktaras atmetė
tris Dr. Vitkaus rekomenduo
tus bolševikus? Plačiau apie 
tai pasakyta vietinėse žiniose 
prie Dr. Vitkaus laiško.

Reikia spėti kad nuo dabar 
Susivienijime ineis mada: Ka
talikas, tautininkas ar bolševi
kas jei tik bus atmestas, tuoj 
pakels lermą, tuoj kuopų dąk- 
tarai, nesusižinoję su centro 

t 'daktaru, rašys laikraščiams jj- 
ncJgiausius laiškus ir prirodinės 

kad centro daktaras neturėjo 
teisės nepriimti.,

“Vilnis” iškraipo faktus ir 
įkalba nesąmones buk ant jos 
(reikalavimų - atsakyti į klausi
mus “Dirva” užtylėjo, ir bijo
dama valdžios teismo atsisakė 
įvardyti tuos aplikantus. ■

“Vilnis” sako: “Jis tepasakė 
(“Dirvos” redaktorius) kad tie 
ligoniai esą Cleveląnde ir kad 
juos rekomendavęs atmesti 
kuopos daktaras”.

Tuo tarpu “Dirvos” buvo pa
sakyta: “Jis (kuopos daktaras) 
tik išęgzaminuoja ypatą centro 
daktarui, bet pačiam aplikantui 
nei kuopai nieko nepraneša. Iš 
kuopos daktaro raporto centro 
daktaras sprendžia, ir priima 
arba atmeta' tokį apljkantą.” 

Kur čia kuopos daktaro re
komendacijos atmest? įKur čia 
ko nors “šmeižimas”?

Kur čia įtarimas kuopos dak
taro, iš ko kuopos daktaras tu
ri, anot “Vilnies’’, teisintis? O 
gabaus, ar kuopos daktaras ne- ! 
pripažįsta centro daktarui tei- : 
sės aplikantus atmesti ir ar ne
girdėjo apie atsitikimus' kur Į 
aplikantai nebuvo priimti?

Jei kam pritinka melagių 
faktų iškraipytojų vardas 
“Vilnies” pišorėliams, neš i 
faktus iškraipę paskui kal- 
buk “Dirva” pamelavus jog I 

kuopos daktaras rekomendavęs ; 
tuos tris bolševikėlius atmesti l 
kaipo nesveikus.

“Dirva” ir dabar nemato rei- j 
kalo minėt vardus tų trijų at- < 
mestų bolševikėlių, nes žino i 
gerai kad centro daktaras at- 1 
meta ir tautininkus ir visų kuo
pti netinkamus aplikantus, o ne 1 
tik šiuos tris ir tik 14-tos kuo- j 
pos bolševikėliuš. / ]
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Jie 
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RUDUO
Šaltos dienelės pas mus jau atėjo, 
Nuo visų medelių lapai krist pradėjo;

Laukuose gėlelės žiedelius išbarstė, 
šaltas lietutis jų stabarus laisvė. 

Saulelė skaisčioji vėsti jau pradėjo, 
Aukso spindulėliai rasoj nežibėjo.

Paukštelių pulkeliai apleisti pradėjo 
Miškus ir laukelius kuriuose čiulbėjo.

Ruko kalnai didus visur pasirodė — 
Tankiame miškelyj, pievose ir sode.

Vėjas tankiai kaukia, suka lapų krūvas, 
Vanduo upėm plaukia po išartas dirvas. 

Bjaurios dienos liko ant musų žemelės, 
Visi tik gailaują šiltos vasarėlės.

Pranyko gražybės nuo musų laukelių, 
Nustojo žydėti darželiai seselių.

Nutilo dainelės linksmaus jaunimėlio, 
Jie jau iškeliavo nuo savo tėvelių.

Liūdnumo dienelės pilnai pasirodė, 
Geltoni lapeliai rudeni mums rodė. 

Lietuva. J. Narbutas.

tai
kad

Kad ir Nesąmonė, 
Bile-----

“Garsas” talpina kokio 
ignoranto pastabą apie tai
“Dirva” savo skelbtame pus
metiniame, paštui statemente 
nepažymėjo kiek “Dirva” skai
tytojų turi.' To ignoranto nuo
mone, “Dirvos” leidėjai “ne- 
drystą” to daryti.

Neįstabu kad tas žmogelis 
ignorantas, tik įstabu kad ir 
“Garso” redaktorius pasirodo 
jam lygiu nežinėliu tokiu nieku 
laikraštyje vietą užimdamas. 
Ko paštas reikalauja atsakyti 
to nei "Garsas” net ir labiau
sia “nedrysdamas” negalėtų 
neatsakyti. Bet prenumerato
rių skaičių paštas reikalauja 
tik iš dienraščių. Tame klau
simų lakšte yra pažymėta štai 
kas: “This information is re
quired from daily publications 
only”.

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Aš tikiu tamistai, ir ačiū už užuo

jautą, — tarė Kupriuke.
Nualinta visokių priepuolių, Kupriu

ke puolė į krėslą atilsėti.
Magistratas buvo jau beeinąs, kaip 

štai Dagobertas, kuris per keletą minutų 
rimtai mintijo, tarė jam rimtu tonu: — 
Meldžiu tamistą išklausyti manęs; aš tu
riu padaryti vieną pareiškimą.

— Kalbėk, tamista.
— Ką aš dabar pasakysiu yra labai 

svarbu; taigi tamistai; kaipo magistratui, 
tą pareiškimą tegaliu daryti.

— Ir kaipo magistratas aš išklausy
siu.

— Aš parvykau čia dvi dienos atgal, 
parsigabendamas su savim iš Rusijos dvi 
mergaites kurias man pavedė jų motina — 
žmona Maršalo Simono.

— Maršalo Simono, de Ligny kunigai
kščio? — tarė komisaras, labai nusiste
bėjęs.

— Taip, tamista. Taigi, aš palikau jas 
čia. turėdamas išeiti svarbiu reikalu. ŠĮ 
rytą, man nesant namie, jos dingo — iš aš 
esu tikras jog žinau tą žmogų kuris yra 
priežastimi jų dingimo.

— Ką tu, mano brangus? — Įsikišo 
Pranciška, labai pergandinta.

— Tamista, — tarė magistratas, — 
tas pareiškimas yra labai didelis. Pradin- 
gimas ypatų tai piktadarystė. Bet ar tik
rai žinai kad taip yra?

— Tos mergaitės buvo čia; valanda at
gal; aš pakartoju, tamista, kad laike ma
no nebuvimo jos buvo išvestos.

— Aš neabejoju tamistos pareiškimo 
teisingumui; bet visgi keista išaiškint šitą 
pagrobimą. Kas sakė kad tos mergaitės 
negryš daugiau? Prie to, ant ko meti 
nuožvalgą? Vienas klausimas, pirm negu 
Įteiksi savo apkaltinimą. Atmink kad ta
mistą išklauso magistratas. Išeidamas iš 
čia, jis paves visą reikalą tiesoms.

— To tai aš ir noriu. Aš esu atsako
mybėj už tas mergaites prieš jų tėvą. Jis 
bile valandą gali pribūti, ir aš turiu but 
gatavas pasiaiškinimui.

— Aš yiš'as jtas priežastis suprantu; 
bet buk atsargus kad neįtartum nekaltą 
asmenį. Tamistos pareiškimus priėmęs, aš 
tuoj turiu imtis žygių prieš tą ypatą. O 
jeigu butų tamistos klaidingas įtarimas, 
pasekmės butų labai blogos tamistai pa
čiam; neinant toliau, »— tarė magistratas, 
rodydamas į Kupriukę, — matai kokios 
buvo pasekmės klaidingo įtarimo.

— Girdėjai, mano brangus, i— susi
rūpinus tarė Pranciška, pergandinta Da- , 
goberto pasiryžimu apskųst jos kunigą Du 
Bois; — nesakyk daugiau nei žodžio, pra
šau tavęs.

Bet juo daugiau kareivis galvojo tuo 
labiau persitikrino jog niekas kitas kaip 
tik kunigas privertė Prancišką padaryt 
taip kaip ji padarė; taigi jis pradėjo, tik
rai įtardamas: — Aš kaltinu mano pačios . 
išpažinties klausytoją kaipo svabriausį ' 
asmenį ir dalyvautoją pagrobime Maršalo . 
Simono dukterų. /

Pranciška giliai aiktelėjo, ir paslėpė 
veidą savo delnuose; gi Kupriuke, taipgi 
nusistebėjus, bandė ją raminti. Magis- ' 
tratas išklausė Dagoberto dideliai nusiste- ' 
bėjęs, ir dabar tarė i jį biskį rustai: — 
Meldžiu,' tamista neįtark ypatos neteisin- 1 
gai, kurio vieta reikalauja didžiausios pa- 1 
garbes, kunigo! Aš persergėjau tamistą

iškalno kad apsigalvotum ką darai. Tas 
bus rimtas dalykas; o tamistos amžibje, 
tokis pasielgimas bus nedovanotinas.

— Bet, — tarė Dagobertas nekantriai, 
— mano amžiaus žmogus turi supratimo. 
Štai yra faktai. Mano žmona yra geriau
sia ir prakilniausia moteris — paklausk 
bile kaimyno, ir jie tą patvirtins; bet ji 
yra • davatka; ir per dvidešimts metų ji 
viską matė tik kaip jos kunigas jai liepė. 
Ji didžiuojasi savo sunum, ji mane taipgi) 
myli; bet ji stato kunigą pirma musų.

— Tamista, — tarė magistratas, — 
šie šeimyniški reikalai----

— Yra svarbus, kaip 
landa laiko atgal aš išėjau 
gšės merginos. Kuomet 
gaičių jau nebuvo. Aš 
kam ji jas pavedė, ir kur jos yra; ji puolė 
prie mano kojų verkdama: “Daryk- su ma
nim ką nori, bet neklausk kas atsitiko su 
mergaitėm. Aš negaliu atsakyti.”

— Ar tas tiesa, madame? — suriko 
komisaras, žiūrėdamas į Prancišką nuo
staboj.

— Piktumas, grąsinimai, prašymai li
ko be reikšmės, — tęsė Dagobertas; — į 
viską ji atsakė švelniai kaip šventa: “Aš 
nieko negaliu pasakyt!” Taigi, tamista, aš 
laikausi nuomonės jog mano žmona netu
rėjo jokio tikslo iš savo pusės tas mergai
tes pradanginti; ji yra po visiška valdžia 
jos kunigo, ji darė kaip jis jai įsakė; jis 
yra kaltininkas.

Dagobertui kalbant, komisaras žiurė
jo įsitempęs i Prancišką, kuri, apglėbta 
Kupriukės, tiktai verkė. Po valandėlės- 
pagalvojimo, magistratas priėjo prie, Da
goberto pačios, ir tarė jai: — Madame, 

girdėjai ką tavo vyras dabar pasakė?
— Taip, tamista.
— Ką turi pasakyt pasiteisinimui?
— Bet, tatnista, — tarė Dagobertas,— 

skundžių ne savo pačią — aš ne apie 
kalbu: reikalas eina apie jos kunigą.
— Tamista, tu kreipeisi į magistratą, 

ir magistratas turi elgtis taip kaip .geriau
sia tinka išrast teisybę. Dar sykį, mada
me, — kalbėjo jis į Prancišką, — ką turi 
pasakyt pasiteisinimui? .•

— Ak, visai nieko....
— Ar tiesa kad tavo vyras paliko tas 

mergaites tavo globoj išeidamas?
— Taip, tamista.
— Ar tiesa kad sugryžęs jis jų jau 

nerado?
— Taip, tamista. z “
— Ar tiesa kad, kuomet jis paklausė 

kur jos yra, tamista pasakei jog negali 
jam paaiškinti?

Komisaras įsitempęs į Prancišką ne
kantriai laukė atsakymo.

— Taip, tamista, — tarė ji, nuolan
kiu tonu, — tik tiek aš savo vyrui atsa
kiau. J

— Ką, madame! — tarė magistratas, 
dideliai nustebęs; — tiek tik atsakei ant 
prašymų ir reikalavimų savo vyro? Kas? 
tu atsisakai 
farmacijas?

— Ne,
— Bet,

pamatysi. Va- 
žiurėti šios var- 
sugryžau, mer- 
klaušiau pačios

ar

as 
tai

duoti jam net mažiausias in- 
Ar' negalima ir negalėsi ? ;

tamista, negalima.
pagaliaus, madame, pasakyk 

ką padarei su tom mergaitėm kurios buvo 
pavestos tavo globai?

— Aš negaliu nieko paaiškint, tamis
ta. Jeigu aš negalėjau atsakyt savo vyrui, 
aš tikrai nepasakysiu niekam kitam.

(Bus daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. 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 Pus^aP^* Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND
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ŽMONIJOS
Kodėl STRAIPSNIS 150

ISTORIJA
(Su Daugybe Paveikslų)

ARBA
$1 iki $25.NIEKADOS

DAUGIAU
uz

MINTZ
1846 EUCLID AVE

Didžiausias Player PianųCleveland© Pasiūlymas

Player-Piano ReikmenisTO DELEI KURIE UŽSIPRENU

DYKAI
$10 PER MENESĮ

Pastaba .Skaitytojams Lietuvoje

{mokėjimo Nereikią
Priimsim Jūsų Seną. Muzikai] Instrumentą arba

Kaipo Pirmą {mokėjimą

iiiiiifiitiiiifiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiimiiMiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MINTZ PIANO COPinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adresuokit

1846 EUCLID AVE. 4425 LORAIN AVE.DIRVOS" KNYGYNAS 3352 Supsrior Avenue

Atdara Vakarais

Litchfield, Conn.

Jūsų Proga Sutaupyt Pinigus 
Pradėsit Mokėt Sausyje 1926

Radio Priimsim Pilna Dabartine Pinigo Kaina

Naujas $650 Vertės Player Pianas. Stebėtinas Išdirbėjo Pasiūlymas Jums

7—SOCIALĖ REVOLIUCIJA 
9—APIE MENĄ 
IR GALAS!

(500 Puslapių Knyga)

DIDELĖ LEMPA 
VOLAMS ŠĖPUTĖ 

SUOLELIS IR 
MUZIKOS VOLAI 

Su kožnu PIayeriu 
perkamu dabar

X«kUD1K1U 
rEROVĖs SKYRIUS1

West Side—4425 Lorain

Skait/k atidžiai kas savaitę šituos 
d.rainsvfns ir nanidek Atpigini.

$50—KUPONAS—$50
Per keletą dienų mes priisim ši 

$50 kuponą kaipo kreditą ant bi
le piano arba player pjano musų 
sandėlyje, taipgi ant visų instru- 
Plentų. Musų Kalėdų dovana jum.

Sutaupyk $50
Atsinešk!t Šitą Kuponą

. pieno n 
gai kūdikiams, 
ji rekomenduoji 
vienodumo. ~ 
Amerikietės 
kūdikius su 
Jos tą dare 
rekomendavo 
kad rado jį patenkinančiu.

Kūdikį turi laikyti sveiku ir tvir
tu. O tas didumoje priklauso nuo 
maisto kurį duodi. Reikia jį kas
dien mazgoti ir reguliariai penėti. 
Jei negali jo žindyt bandyk Borden’s 
Eagle Pieną — padarytą iš. riebaus 
karvių pieno ir cukraus — ypatin- 

,Gydytojai iš visur 
del jo kokybės ir 

Per keletą gentkarčių 
motinos išaugino savo 
Borden’s Eagle Pienu* 
dėlto kad Eagle Pieną 
joms draugės ir dėlto

Bargenai ant Pianų 
$50 — $100 — £150 

^Mes siūlom naudotus sta
čius pianus nuo $50 ir auk
ščiau, (gerame ;(stovyje. Tūli 
kaip nauji. Šie pianai paim
ta mainais ir tuoj reikia iš
parduoti. Mokėsit po $2 sa
vaitėj ir aukščiau.

pultų lygiai ant valandų. Tada lai
krodžio mušimas primena žindymo 
laiką ir palengvina motinai atmintį.

Jei pienas sunkiai pasirodo, arba 
tekėjimo neužtenka, nenusimink ir 
neatimk kūdikio nuo krūtų. Pieno 
tekėjimą nustato kiekis darbo ku
ri kūdikis atlieka žaisdamas.

Per pirmą dešimts dienų kūdikis 
turi gauti apie dvi uncijas pieno 
kiekvieną sykį. Pasveriant j tuoj 
pirm ir po žindymo galima patirti 
Įdek jis suvalgė. Jei kūdikis ne
gauna užtektinai tai gal but reikės 
pridėti pieno iš kitur, iš bonkutės. 
Čia reikia elgtis atsargiai kad šitas 
dienas butų griežtai šviežias, saldūs 
ir grynas. Jei kįla abejonių, geriau 
vartoti patikėtiną kondensuotą pie-

Dar tik šie keli Skirsniai pėreis per “Dirva” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTA:

KURIE LIETUVOJE norėtų šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami 
|22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigui 
'“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, p savo gautą pašte, nuo pinigų kvi|ą. prisių- 
isti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. .
Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “Žmonijos Istoriją”, ir 
paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit. ' . .

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

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

DEL APRŪPINIMO 
MOTINU IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

persiuntimo 
lėšoms

f .TaPTRICHTER 4 CO. 
'Berry & South 5th Sts. /
> Brooklyn, N..Y.

Abi Krautuvės Atdaros vakarais 
iki 9 vai.

Mergina Teisiama už 
Nužudymą Vaikino

KAIP PENĖTI NAUJAGIMI
Kuomet motina apdovanojama kū

dikiu, ji turi suprasti kad jis gimė 
su teise gauti geriausią priežiūrą ir 
maistą. Nors mokslas per mėtų me
tus bandė surasti dirbtinų maistą 
kuris prilygtų motinos p'ienui, bet 
dar nepavyko. Todėl jūsų kūdikis 
turi teisę tikėtis krūtų.

Pienas krūtyse pasirodo tik tre
čioj dienoj po gimdymo. Žindymo 
pirm to laiko akstiną krūtis. Reikią 
kad praeitų bent šešios valandos po 
pirmo žindymo, kad motina atsigau
tų. Kūdikį'reikia žindyti tik keturis 
sykius per pirmas 24 valandas. J3et 
reikia dubti jau abi kruti šį sykį, 
žindymo tarpais reikia duoti kūdi
kiui du ar tris šaukštus vandens, 
kuris pirma reikia išvirinti ir atšal
dyti. Yra saugiau vartoti tą van
denį tik vieną sykį.

Pienus pasirodžiusį paprastai tre
čioje dienoj, kūdikis teorėtų būti žin
domas šešis sykius per 24 valandas, 
kas trįs valandos per dieną, ir vieną 
sykį naktį.

Jei reikia, išbudink kūdikį, .nes 
tas ne tik pratina jį prie reguliariš- 
kumo, bet ir motinai pavelija geriau 
laiką sutvarkyti darbui ir pailsini.

Penint reikia vartoti vieną krūtį 
sykiui. Reikia kad ją gerai iščiulp
tu, tada pieno bus užtektinai, žin
dyti reikia neilgiau 20 minutų.

Nustatant penėjimo valandas, ge
rai yra padaryti kad penėjimas pri-

!-PRANCŪZU REVOLIUCIJA 2-NAPOLEONAS
3—ŠVENTOJI SĄJUNGA 4-D1DŽIOJI REAKCIJA
5-7 AUTINE NEPRIKLAUSOMYBE

MOTORO GADYNE
C—MOKSLO GADYNE
10—KOLONIJOS IR KARAS

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus. naudokit šj garsų namini 
pagalbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro ^vaizbaženklia ant pake-

Bargenai—Naudotų Playeriu
$185 i— $225 — $250

Mes visad tftrim pardavi
mui mažai naudotų pleyer 
pianų. Dideli pigumai, sy
kiu su suoleliu ir volukais.

pęĄ tas reiškia? Tai reiškia kad ne ju Jomis skaitytojai kurie dar laukė ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali Staiga pamatyti “Dirvoj” pagarsinimą 

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

ŽMONŲ OS ISTORIJA
pigus ką paskui reikės mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris dabar moka 
$2 už knygą, moka už pilnai apdarytą kietais viršeliais.

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS" IŠLEIDIMAS YRA BUTINA Tik 
RENYBĖ. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR

Tai yra darbo žmogaus istorija — po
puliariai parašyta tokiems kurie ma
žai turi laiko skaityti ilgus didelius is
torijų tomus susipažinimui su žmonių 
gyveniniu ant žemės. Tai yra ištisa 
istorija vienoj knygoj

skuta
Valet
Skus-

viena-

čia tei
siama viena mergina, daininin
kė, 21 metų amžiaus, už nušo
vimą vyro kuris buvo jos kū
dikio tėvas ir ją apleido. Mer
gina kaltinama žmogžudystėje 
ir jai gręsia mirties bausmė.

Jos kūdikis gyvena, ir jai lei
džiama laiks nuo laiko kūdiki 
matyti; į

LEIDIMU RAŠTU PER “DIRVĄ”.
MERUOJA “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS — UŽ MENESIO-KITO JI BUS GATAVA.,

Neužmirškit 
pridėti

Razor
i —Išsiaštrina Pats

VĄ" EINANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI
SAI' BAIGIASI: DAR TIK KEL4 SKIRSNIAI TELIKO. O KADANGI 
SPAUSTUVEI REIKALINGA RAIDĖMS METALAS,-TAI 'KNYGOS 
SPAUSDINIMO DARBAS BUVO IR YRA VAROMAS SYKIU SU Iš-

f)| J DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR KlEKVIEnam REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIU, PAVEIKSLUOTĄ - 

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

mokslas

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA

(Tąsa iš pereito num.)
Turtinga vidurinį klasė, labai artima 

didikams (paprastu procesu, kai turtingų 
bankininkų dukterjs išteka už nuskurusių 
baronų)- ir pilni karaliaus rumia linksmų 
žmonių, aukštai ištobulino dailias maneras 
ir etiketą. Kadangi ir protingiausiems 
krašto žmonėms nebuvo leidžiama užsiim
ti politikos ir ekonomikos klausimais, tad 
jie laisvu savo laiku ir diskusuodavo tik 
abstrakčius klausimus.

Galvojimo budo ir asmeninio užsilai
kymo mados gali nukrypti kraštutinybėn 
taip pat, kaip ir rūbų mados, tad ir dirbti
noji tų laikų visuomenė labai domėjosi taip 
vadinamu “paprastuoju gyvenimu”. Ka
ralius ir karalienė, absoliučiai Prancūzijos 
savininkai ir valdovai, ir visos Prancūzų 
kolonijos ir dominijos, ėjo gyventi keistose 
kaimų trobelėse, rengdamies kaimo mer
giotėmis ir berniukais, žaisdami piemenų 
žaismes, lyg gyvendami senovės Eladoje. 
Aplink juos jų dvaronys šokinėjo ir tar- 
navb jiems, rūmų muzikai komponavo dai
lius minuetus, rūmų kirpikai rūpinosi kuo- 
dailiausia puošti plaukus; gyvendami iši- 

' tarp be jokio užsiėmimo, be jokio intereso, 
šitie Versalio (Versailles, — tai buvo didi 
Liudviko XIV linksmybių vieta, kurią jis 
Įkūrė toli nuo trukšmingo miesto) žmo
nės apie nieką kitą nekalbėjo, kaip tiktai 
tolimus nuo viso jų gyvenimo dalykus, ly
giai kaip ir alkanas žmogus nekalba apie 
ką kitą, bet tiktai apie maistą.

Kai Volteras (Voltaire), tas drąsus 
senas filozofas, istorikas ir rašytojas ir 
aršus' visokiariopos tikybinės ir politinės 
priespaudos priešas, pradėjo mėtyti savo 
kritikos bombas į visa, kas tik buvo riša
ma su Įsiviešpatavusia Dalykų Tvarka, vi
sas'Prancūzų pasaulis plojo jam, ir jo ra
šytų teatrui1 dalykų ėjo žiūrėti kas gyvas. 
Kai Jonas Jokūbas Ruso (Jean Jaques 
Rousseau) nusmalavo, sentimentus apie 
pirmykštį žmogų ir dailiai aprašė tikrą 
šios planetos gyventojų landę, visa Pran
cūzija skaitė jo “Socialį Kontraktą”, ir ta 
visuomenė, kurioje karalius ir valstybė 
buvo vienas daiktas, graudžiai pradėjo 
verkti; sužinojus, kad Ruso ragino gryžti 
į tą laimingą laikmeti, kuomet tikroji su
verene valdžia buvo žmonių rankose ir 
kuomet karalius buvo tiktai savo žmonių 
tarnu.

i
Kai Monteskje (Montesquieu) paskel

bė savo “Presijos Laiškus”, kuriuose du 
žymiu Persu keleiviu pajuokė visą Pran
cūzijos visuomenę kartu su karalium ir su, 
šešiais šimtais jo virėjų, knyga bematant 
taip išsiplatino, kad ji buvo išspausdinta 
keturiose laidose ir užtikrino jos autoriui 
tūkstančius skaitytojų jo “Teisių Dvasiai”, 
kur tūlas prakilnus baronas lygino pavyz
dingą Anglijos systemą su atgaleivišku 
Prancūzijos systemu ir .patarė, vietoj ab
soliutūs monarchijos, įkurti tokią valsty
bę. kurioje Pildomoji, Įstatymų leidimo ir 

' Teismo valdžia butų atskirose Įstaigose,ir 
veiktų nepriklausomai nuo viena kitos. 
Kai Lebreton’as, Paryžiaus knygų parda
vėjas, paskelbė, kad Diderot’as, d’Alem- 
bert’as, Turgot’as ir visa eilė kitų žmonių 
rašytojų rengėsi išleisti Encyklopediją, 
kurioje bus “visos naujos idėjos, ir naujas 
mokslas, ir nauja Žinija”, visuomenė labai 
jautriai atsiliepė; po dvidešimts trijų me
tų buvo užbaigtas paskutinis dvidešimts 
aštuntas tomas; kiek suvėlintas įsikiši- 

; mas Į šį, darbą policijos jau nepajėgė su
laikyti to entuziazmo, su kuriuo Prancūzų 
visuomenė pasitiko šį visųsvarbiausią, bet 

: Ųaip jau ir labai pavojingą, įnašą į to lai
ko diskusijas.

Reikia šičia Įspėti skaitytojas. Skai
tant apysakas apie Prancūzijos Revoliuci

ją, matant kokį scenos kurinį ar krato
mus paveikslus tuo klausimu, gaunama įs
pūdžio, buk Revoliuciją sukėlusios buvo 
šiaip Paryžiaus skurdžių gaujos. Nieko 
panašaus nebuvo. Gaujos dažnai pasiro
do revoliucijų scenoje, bet visados po va
dovybe šitų vidurinės klasės profesinių 
žmonių, kurie panaudoja išalkusias mi
nias, kaipo galingą talkininką savo kovoje 
prieš karalių ir didikus. Bet pagrindines 
idėjas, buvusias revoliucijos priežastimi, 
išrado ir išgalvojo protingi žmonės; tos 
idejoš buvo įvesdintos į “Ancien Regime” 
Balionus, kur nusibodėjusios. ponios ir po
nai, priklausę jo didenybės rūmams, svar
stė jas ir diskusavo. šitie malonus ir nie
ko nebojanti ponai žaidė su socialės kri
tikos paraku, iki prie jo prisiskyerbė ki
birkštys pro nutrūnijusio ir beveik jau 
griūvančio senosios tvarkos rūmų plyšio. 
Kilo klyksmas, jog dega!1 Bet to seno rū
mo savininkas, susidomėjęs visu kuo, bet 
tik ne tuo, kad protingai prižiūrėjus val
stybės tvarkos, nei nežinojo, kaip reikia 
šios pirmos kibirkštys gesinti. Liepsna 
greitai plėtėsi, fr, neilgai trukus, visą na
mą sunaikino gaisras, kurį mes vadiname 
Didžiąją Prancūzijos Revoliucija.

Patogumo delei galima padalint Pran
cūzijos Revoliuciją į dvi dali. Nuo 1789 
iki 1791 metų buvo maždaug tvarkus ban
dymas įvesti konstitucinę monarchiją. Ši
tai nepasisekė, dalinai del paties karaliaus 
kvailumo ir užsispyrimo, dalinai ir del są
lygų, kurių niekas negalėjo tuo metu įvei
kti;

Nuo 1792 iki 1799 metų buvo Respu
blika ir pirmos pastangos įkurti demokra
tinę valdžios formą. Bet tikrasis smurto 
išsiveržimas nebuvo tai netikėtas dalykas, 
— jis sekė tik po visos eilės neramių suki
limų ir po daugelio sąžiningų, 'bet bergž
džių bandymų įvesti reformas.

Kai Prancūzijos skolos pasiekė 4,000 
milionų frankų, kai Prancūzijos iždas liko 
visiškai tuščias ir jau nebebuvo jokio daik
to, kurį butų buvę galima apdėti mokes
niais, tai net geras karalius Liudvikas 
(kurs buvo geras kalvis ir1 geras medžio
tojas, bet nebuvo tikęs karalius) pradėjo 
galvoti, kad reikia kas nors daryti.. Jis 
pasikvietė Turgot’ą į finansų ministerius. 
Šis vyras (Anne Robert Jacques Turgot, 
Baron de l’Aulne), apie šešisdešimts metų 
amžiaus, ypatingas jau išgaištančios dva
rininkų didikų klasės atstovas, buvo gan 
geras vienos provincijų gubernatorius ir 
labai gabus politinės ekonomijos mėgėjas. 
Jis darė ką galėdamas, tik, nelaimei, jis 
negalėjo daryti stebuklų. Nebebuvo gali
ma išspausti iš nuskurusių kaimiečių dau
giau mokesnių; reikėjo gauti pinigų iš di
dikų ir iš dvasiškių, kurie niekados dar ne
buvo mokėję nei skatiko mokesnių. To
dėl, žinoma, Versajo (Versailles) rūmuose 
Turgot’as buvo visų nekenčiamas asmuo. 
Be to, jo nekentė ir karalienė Marija An
tuane tė (Marie Antoinette), nemėgdavusi, 
kad kas nors drystų užsiminti prie jos apie 
taupumą, apie “ekonomiją”. Netrukus 
Turgot’as buvo apšauktas “nepraktišku 
svajotoju”, “teoretiku profesorium”, ir, ži
noma, jo vieta buvo nebepakenčiama. 1766 
metais jis buvo priverstas rezignuoti.

“Profesoriui” pasitraukus, jo vieton 
atėjo “praktiškas ir protingas biznierius”. 
Tai buvo Šveicaras vardu Nekeris (Ne- 
cker), praturtėjęs javų spekuliatorius ir 
priklausęs, kaipo dalyvis, prie tūlo tarp
tautinio banko. Jo žmona, turėjus daug 
ambicijos, stūmė jį į valdžios vietą, norė
dama sudaryti karjerą savo dukterei, ku
ri vėliau, ištekėjus už Švedų ministerio 
Paryžiuje, barono del Stael, labai pasižy
mėjo devyniolikto amžiaus literatūroje.

(Bus daugiau)

BALIUS
Ga'spadorius, gaspadinė 
Kamaroje už statinės 
Užsilindę ilgai manė.... 
Ir baliuką rengt sumanė. 
—Ką darysim tą darysim, 
Degtinėlės išvarysim, 
Ir apseisim.be pirktinės — 
Išsivirsim sau' naminės. 
Ir užraugė penki pūdų.... 
Privarvėjo puodai, bliudai, 
Ir pripilstė daug bonkelių 
Stipraus raugo skystimėlio. 
Jau pakviesti giminėlės, 
Kaimynai ir /kaimynėlės.... 
Kad tik jie nesįdidžiuotų, 
Eitų, jotų, atvažiuotų. 
Privažiavo ir prijojo — 
Lyg kad jomarkas pristojo; 
Arklių pilnas kiemas buvo, 
Net pašerti kuo' nebuvo. 
Prisikimšo pilna gryčioj,. 
Susispaudė kaip bažnyčioj, 
Viens prie kito nusiminę, 
Ir pradėjo riaukt naminę. 
Tuoj bematant palinksmėjo: 
Ką kas žino tą kalbėjo.... 
Buvo duonos priraikytos, 
Mėsos virtos ir rūkytos. 
Bet nelaimė atsitiko — 
Gett nei valgyt nebeliko. 
Sėdint už tuščių stiklinių 
Svečiai suokė vakarinę. * 
Ir taip baigė baliaus dieną, 
Ėmė skirstytis po vieną — 
Viens ropojo, kits riaumojo, 
Viens už kito virto, stojo.... 
Keikė, rėkė, piktžodžiavo 
Kol išjojo, išvažiavo. 
Galvos skilo, akįs svilo 
Kol šiaip taip namon parkilo.

Ramutis.

Nuo Juokų Red.: “Šešupės 
Bangi/” redaktorius dar ne ka
lėjime todėl mes gavome pro
gą patiekti jums, 'skaitytojai, 
šias ' labai tipingas musų kai
miečių Lietuvoj gyvenimo ei
les. Nesakome kad pats re
daktorius jas rašė, nes parašas 
visai kitokis, bet kai redakto
rius atsiduria už grotų tai nė
ra nei laikraščio, nei skaitymo.

“Šešupės Bangos” išeina Ma- 
riampolėj, kaip jau žinot, ir 
yra tokios kurios banguoja ne 
su kunigėlių vėju, bet prieš, to
dėl jeigu kada išgirsim kad jų 
redaktorius už grotų tai nebus 
jokia naujiena.

Kaip Lietuvis Apgavo Vokietį 
Stiklių kaimo ūkininkai gavo 

popierį nuo Vokiečių vyresny
bės kad kuogreičiausia prista
tytų rekviziciją, vieną veršį, 
dvi kiaules ir |dvi vištas. Kai
mas paaimanavęs išrinko Petrą 
Veršį kad tos nuvežtų Vokie
čiams rekviziciją. Petras buvo 
gudrus vyrukas, ir bevažiuoda
mas sugalvojo pabandyti Vo
kiečius apgauti ir veršį atga
lios kaiman pristatyti.

Kada Petras padavė Vokie
čiams popietį ant kurio buvo 
pažymėta kokie gyvuliai reikia 
priimti, ir pasirašyti kad rek
vizicija išpildyta, Vokietis pa
žiūrėjęs j popierį sako:

— Dvi kiaulės, dvi vištos 
yra, bet kur gi tavo veršis?

— Pan nefarštei, tam popie- 
ryj šreibina kad priimkite iš 
Veršio dvi kiaules ir dvi vištas. 
Veršis tai mano pavardė, — 
aiškino Petras Vokiečiui.

.— Gut, gut, farštei, :— ir 
pasirašė Vokietis kad viską ga
vo'. ,

Petras važiuodamas 
dainuoja. Veršis veršį 
veža. Veršis veršį nuo 
išvadavo.

Vokiečiai gudrus,
šneka, bet Veršis Vokiečius pri
gavo.

namon 
namon 
mirties

žmonės

Petras Kriukelis.

Lietuvos, atsilan-Svečiai iš 
kydami Amerikoj, ant Užmeti
mų nelygybės Lietuvoj, prisie- 
gavoja kad Lietuvoj žmonės 
daug arčiau vienas su kitu — 
inteligentas su prasčioku, nes 
ten tie patįs kaimiečių vaikai 
yra ir ' valdininkais ir viskuo 
kitu.
>. Bet kaip žiuri į Lietuvoj, lai
kraščius, tuoj pamatai kad tie- 
svečiai neteisybę tikrina: Lie
tuvos 
nutes 
vardo 
niose 
rius, 
vardų

laikraščiai paduodami ži- 
iš kaimo, prie žmogaus 
dadeda “pilietis”, o ži- 
iš miestų, apie ministe- 
valdininkus, priešakyje 
padėta, “ponas”.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

.93ft|WiUiąmson Bldg. .̂
■ ' ’’Cleveland, 'Ohio'.
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iV a i k us auginant; 
nėra nieko svarbes 
nio gyveninio pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

RODYKLĖ No. 76

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KĄ Y

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.

2
„Tamstos vaistai yra kaip 

tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Bos 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur 9 
Tabletuose ir kaip skystimas

Jei' prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu. Ų

Virimo Receptas
Jus visi atmenat kuomet groser- 

ninkas sėme oat meal (trintas avi
žas) iš bačkos (kuri tankiai būdavo 
neuždengta) ir svėre popieriniuose 
maišeliuose. Jus nešėtės 'maišeli 
namon ir išpylėt į puodynę kuri kas 
sykis reikėjo saugot nuo sumušimo. 
Šiandien trintos-suplotos avižos su
dėtos beorinėse puškose. Dauguma 
jų yra užvaškuota kad neineitų j vi
dų drėgnumas. Avižos yra visiškai 
išvalofnos ir dalinai išverdamos dir
btuvėje, ir yra daug būdų kaip gali
ma avižas naudoti namuose. Sekan- 
,is receptas parodys kaip padaryt 
skanius riešutinius pyragaičius su 
ivižomis:
Plotų ‘Avižų, Riešutiniai Pyragaičiai

3¥t puoduko Plotų Avižų
1 puodukas riebalų
1 % puoduko cukraus
3 kiaušiniai
1 puodukas miltų
!•> šaukštuko sodos

.šaukštuko druskos \
1 šaukštukas cinamonų
% šaukštuko gvazdikų
1 puodukas kapotų' riešutų
% puoduko kapotų razinkų
1 % šaukšto karšto vandens
% šaukštuko nutmego
Sutarpink sviestų, dadėk cukrų, ir 

olak. Dadėk gerai suplaktus kiau
šinius, Kellog’s Rolled Oats (avi
žas), vandeni ii* miltus sumaišytus 
su likusiais sausais dalykais. Dadėk. 
kapotas razinkas ir riežutus. Kabyk 
šaukštu ir dėk ant taukuoto kepamo 
pado, paskui kepk vidutiniame kar
štyje per 10 minutų. Gausi 30 pyra
gaičių.

. Virtuves Patarimai
i Ką d zupė turėtų savo skonį, nie
kad nevirk jos smarkiai, bet lai po 
biskį jsiverda ir virena iki gatava.

Nedėk induose prezeryų and vir
šutinių lentynų,. Geniausia p&dėt 
visai prie žemės/ nes karštas oras 
būnantis viršuje prezervus raugina, 
gi šaltas oras palaiko tokius kaip 
buvo padėti.

Sulaikymui vaisių skystimo nuo 
išbėginio per pajaus lėkštės kraštus, 
Įstątyk į vidurį pajaus mažą popie
rinį kaminuką. Skystimas tada bur- 
builuos per viršų, o nebėgs per pa
jaus lėkštės kraštus. f

Naminiai Pasigelbėjimai
Jeigu jums reikia naudoti tankiai 

žvakes deginimui, galit pailgint jų 
gyvenimą užtepant ant jų eilę balto 
lekero (varnišio) ir padėt kelioms 
dienoms apdžiūti. Tas neduos lajui 
bėgti per kraštus žvakės ir prail
gins žvakės degimą.

Nuvalymui maliavotų paveikslu 
naudok skarulį padažytą linų alieju
je. Paveikslas nuo to nesusigadins 
(aliejuotais dažais teptas).

Grožės Patarimai
Kožnas šmotas muilo kurį perka t 

padarytas’ tam tikram tikslui: kaip 
tai valymui, gydymui, antiseptišlcam 
tikslui, arba medikaliam tikslui ir 
tt. Kožnas muilas turi aliejų arba 
riebalų savo pamate. Kastilio mui
las padarytas iš alyvų aliejaus. Ko- 
koa muilas ^padarytas iš liejaus iš
spausto iš džiovintų kokoanutų vi
durių. Kiti muilai padaryti iš linų 
aliejaus, peanacų aliejaus, etc. Taro 
muilai ir karboliški muilai naudo
jasi dizinfencijos tikslu; sieros mui
lai odos ligų gydymui. Glicerinas 
naudojama pridavimui muilui švel
naus ir raminančio jausmo. Perfu- 
ams arba spalvos dadėta tik paten
kinimui nekuriu žmonių skonio. Bu
kit tikros perkant muilą įimti tokį 
kuris išdirbamas pasitiketinų išdir- 
bysčių ir, neturėsit baimės su jo ge
rumu.

Y pa tiška Sveikata
Valgiai kurie pagelbsti dantis bū

davot! yra žali vaisiai ir daržovės, 
ypatingai siutimai kaip obuoliai, ko
pūstai ir celeriai. Jie ’yra naudingi 
valytojai, ir geistina kad jie butų 
įvesti duoti po valgio. Kaip daug 
geriau jaustųsi musų burnos negu 
dabar jeigu gale valgio duotų anų 
vietoj saldžių pudingų ir pyragai
čių. Vaikams reikia duot Sielų gru
dų valgius. Gatavi valgymui pus- 
rytiniai maistai yra naudingi ka
dangi juos, reikia kramtyti, o kram
tymas stimuliuoja dantis/ Nekųrios 
motinos duoda savo vaikams tuos 
grudus sausus tarp valgių, o pusry
čiams. duoda su pienu. Kitas mai
stas bu<Įavojantis ir saugojantis 
dantis yra pienas, cod liver aliejus 
ir saulės šviesa. Pienas turtingas 
kalkių, o cod liver aliejus ir saulės 
šviesa pagelbsti kunui sunaudoti tą 
kalki,  .

'MES REKOteNDUOJAUtlĖ- SĖDANČIUS PRODUKTUS:,-.
Borden’s Evaporated Pienas yra l blausias šviežias pienas su palikta 

arčiausias maisto vertybėj prie' gry- į jame Smetona ir suruošiamas po už- 
io karvės pieno negu koks kitas pro- 1 vaizda veterinarų ekspertų. Prašyk 
luktas. Jis-yra tyriausias ir rie-* savo groserninko duoti Borden’s.

^‘Vienybė”
Tas kuris turi 37 metu “VIENYBĖS” kompletus, tu
ri namuose turtą kurio kultūrinė vertė atstoja pagar
sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš
leistą Harvardo Universiteto profesorių pagalba.

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
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms.
NAUJIENŲ. Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS;

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.
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Į liMiGA AGENTAI
Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie- 

E tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuosląikiu pasidaryti pinigu nuo $-50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 į mė-

• | nėšį iiuosu laiku.
| Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau
f sekančiu antrašu:

“SANDARA”
E 327 E Street Boston 27, Mass.,
?llilliilllilllllIlHilllllllllll1lllliHliilllllllll|lllllililliilllll|IIIIIIIillllilllUIlllllIlilllll>i?
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By Junius

OFFICE CAT
A normai American town is 

one that needs -another school 
building.

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

New Barber Song, “Down 
With the Mustache, Down with 
the Down”.

-------- :------0--------------

Dumb Bell: “Who 
smartest man living?”

Wise Guy: “Thomas 
ison. He invented the

is the

A. Ed- 
phono- 

graph and the radio so people 
would stay up all night and use 
his electric light globes.”

——o--------
'Secretary Wilbur in ignoring 

the demands Of certain news
papers that he should resign 
evidently 
ing just 
Company 
tire” ads.

D T

The Younger Set
UPON GAZING AT THE SKY 

AT DUSK

V

to 
to

dons effort he is forced 
make in beating the ladies 
a seat in the trolley.

-------- o--------
Man: Į would like—ah—you 

see—I want [to—
Salesman in jewelry store:

Take the elevator, diamond I ry first, 
rings third floor. 

—:-----o--------
Half the world doesn’t know 

how the other half lives—un
till some officious gossip spills 
the beans.

the Congressional Record.
■■------- o—■■------

Oh!
What’s the matter?

Agnes:
Becky:
Agnes: I’m in a terrible dil

emma. I’ve got ‘two proposals 
and can’t decide which to man-

0, to mound 
On a dark cloud 
And said at dusk 
Away into the heavens 
Beneath the first shining 
To gaze the moon 
Full in the face, 
And then go drifting, | 
Drifting into the space 
Until the shades of night 
Spread their covers of darkness 
Over 'the earth.

0-

-------- o—
They speak of 

higher up” in the 
business, but isn’t 
down as another?

the "man 
bootlegging 
one as low

thinks they are jok- 
like the Fisk Time 
in its “Time to Re-

man

the

“I
until

“Did
idea?”

“Yes, 
me.”

AT DAWNING 
worked on that problem 
5 o’clock this morning.” 

you finally get the

it began to dawn on

o-
sad”, said the 
Cleveland landlady

senti-
at

0, to sail silently
O’er the bejeweled sky
And see the myriad beauties
Of which man has never 

dream.

waste 
college 

catalogs

I think

---------o---------
Police Sargeant. '“Is the 

dangerously wounded ?”
Patrolman: “Two of

wounds are fatal, but the other 
one isn’t so bad.”

-------- o---------
One of the encouraging 

[signs of the times is the decline 
of oratory. 

------ —o--------
Flappers have their domes 

shingled to prevent leakage. 
—------o--------

A cynic might call this 
age of cliff dwellers who 

: have like .cavemen.

an 
be1

a very! S'—'--- --------
L- The poet who wrote of .1 
shade of night ‘and the shelterj- 

palm knows the great 
American porter all right.
• —o——'

“It’s 
mental 
the table, “to think this poor 
little lamb should be slaughter
ed in the flower of its youth 
just to satisfy our appetite?’

“Yes”, agreed the cynical 
boarder, “it iš tough”.

-------- o———
Drawing the Line 

“Honey, I’d, die for you.' 
“Sambo, dat' ain’t 

tion—will you wurk 
“Wurk fur you ?

de ques- 
fur me?” 
Honey, I 

got te draw a line .somewhere, 
ain’t I?”

the Į

I ---------------o--------
Why should a man 

his time and money on 
when Sears, Roebuck 
are still gratis?.1 

-------- o--------  
“Smith: Say, Jones, 

my wife would make
good member of congress?

Jonės: How’s that? •<
Smith: She’s always intro- 

ducing bills into the house. 
---------9-------- ■. r ■

THE , question is, shalt - we;,. “That iš the latest stile’’, 
save civilization or let it : go I said the Brunswick township 
to thunder and start all over farmer as he pointed to the 
again? ['new gate in the face.

-------- o--------
The height of tough- luck: 

A burglar whose wife won’t 
let him go out nights, 

-------- o---- —
J. V. Mitchell thinks the' 

softest job in. the world would 
go the the Humorous Editor ofl

———o--------
What a pity, thinks Mrs. A. 

Grigas, we can’t find out how 
fine the dead are before they 
ane dead and tell them so.

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

The reason for the tired 
business man is the tremen-

O, to sail,
To
As
To

sail away .into the Dawn 
it breaks in the East, 
embrace its roseate hues 

And drink of its sparkling 
radiance. . .

Thus sailing, drifting,
Sailing, drifting, thru countless 

aeons,
Forgetful of time,
Forgetful of space,
Forgetful of cares.
Just sailing, drifting,
Sailing, drifting, sailing, 1

drifting...,
Walter R. Baublis.
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GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

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

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

Chicago. I1L

JOHN G. POLTER
POPIERIUO.IA, MAIJAVOJA 

ir IŠTAISO NAMUS.
Darhas Pirmos Klesos.

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

1134 East 77th Street

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

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave.
Youngstown, Ohio.

GARSINKIS
DIRVOJE

. All druggists—35c and 65c jars and tubes. 
Children's Musterole (milder form) 35c.

Better, than a Mustard Plaster

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 
Rusai .draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimų.

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

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Aiškios, Tyros, Svei- ' 
kos, Puikios Akįs 

Yra Puikiausia Dovana, 
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

' Knygelė “Akių Užžiura” arba 
Murino Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago “Akių Grožė” Dykai. Q

flfflRSraiU r a

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly-, 
nyt) ar naujus pamuša
lus sudėti. Turėkit jas ga- 
tavas kada reikės, ir dar- 

įSį.* bas bus padaryta geres- 
nis dabar.

i *

S

Manykit
Tūkstančiais

TZtJOMET Dėdė Samas išleidžia 
IX savo Iždinės, bondsus jų su
mos siekia nuo $100 iki $100,000. 
Bondsai po $100 išrodo veik tokie 
patįs ir naudojama tiek pat popie- 
ros ir atramento kaip ant $100,000 
bohdsų.
Taigi mums yra lengva daryti ir 
yra ekonomiškiau varyt biznį di
delėmis sumomis negu darant ma
žomis.
Neleiskit sau būti pasiganėdiniu- 
siais mažais dalykais. Siekit au
kštai. Kuomet jus turit šimtą do- 
larių ant knygelės žiūrėkit linkui 
tūkstančio.

incorporated J64&

in the Citr of Cleveland
PULlIC square

Dėk taupymus į taupymų banką

Telefonai
Biznio: Prospect 1239

ir Prospect 2825
Gyvėninu

Glenville 42* J

REAL ESTATE MORTGAGE
PASKOLOS

(TIESIOGINOS AR IŠMOKĖJIMAIS)

GEORGE W. LEDDON 1
3354 Superior Ave. Cleveland, Ohio gj
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Prospect 2420 Central 1766

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

kuojanti, išleidžiam ir sukraunam.
8400 St. Clair Avenue ' Cleveland, Ohio.

Rosedale Dry Gleaning Go.
Randolph 7906

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

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

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

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’L Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymu 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 
rie yra mano geriausi liudininkai 
daryt ir jums. ” 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo 
uis 606 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu 
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina 
»šgalįt niūkėti • Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.

—Mes Kalbame Lietuviškai-----

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

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

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

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

'This

GERIAUSI

*

By Thornton Flsho^

šildy- 
Mon-

pagy- 
kokią

looks fool;sk 
bixt •

pagydžiau tūkstančius žmonių ku- 
Ką aš padariau jiems galiu pa- 

Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
Vais-

Ive'^ot toTiiJe 
jr 'sontewk

Valėt» . ex Saugus Skustuvas kurs pats 
AutOotrop Išaštrina Savo Ašmenis

R&ZOr PILNA SUDeTIS 81.0.0 ir $5.00
Sharpens Itself Parsiduoda kur Pasiduodą Skustuvai

*1r. I. Snowitt- —■ " — —

INTERNATIONAL CARTOON CO- M. Y.

' Wker? you. know
the reasori-

Where čLid that

1 ■ Leave. it to him to gum things up|

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

r KE6P 6001-
I I40TWW C.V1Š 
■miete the 
Minore how

pkeces it^'THe
WKV AHO- i

MONCRIEF, TIKTAI PATYS FURNACES
Neturėtumėt taisyti netikusį 
mo būdą nors butų ir pigus, 
crief Furnaces yra vienos rūšies tik
tai — geriausios — ii jų pirmi kaŠ- 

į yra neperdidžiausi.
Parsiduoda lengvomis išlygomis.

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pa« tikrą Specialists}, • nd 

prie kokią neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius na
gi klausinė. kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakyk} 
po išegzaminavimo. ’ Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jis 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggs-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškau egzaminavime^ kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos priešast) 
ir jeigu aš paimsiu įjus gydyt, jumM 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuriua 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijiais 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, fei- 
zdas užsisenčjusias kojose — riėgaižinkit ilgiau laiko ir nsaikvė- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo^ tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yrą jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagclb ėjimas reikalinga jums’ vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
1.0406 Euclid A v. Kampas E. lU5th St. Cleveland

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandas: Nuo 1.0 ryte iki 4 — nuo • Ud • vakses 

Nodildiaaiaia nuo 10 Qd L
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Vieni meldžias, antri vagią
Kamajuose per Ražžlncavos 

atlaidus bažnyčioj viena mote
rėlė kitai moterėlei iš apatinio 
■sijono iškraustė 20 litų. Bet 
nabagė pakliuvę, ir turės pa1 
tupėti

benti Kaunan.
Tardymas parodė kad tie 

plėšikai ilgą laiką veikė kalba
mame rajone. Jie patalpinti 
Kauno kalėj iman. “L.Ž.”

trejetą mėnesių.
P. Kriukelis.

Ankstyva žiema
šlapio rudens šįmet dau- 
nesėjo rūgi. Bet kurie

1 Del 
t guma
Į ir išėjo, mažas džiaugsmas, nes 
Į vargiai sudygo ir apšalo.

Spalių 15 d. tiek jlaug buvo 
Į sniego kad jau galima buvo ir 
| rogėmis važiuoti,

supuvo, bet mažai po
I ko. P.

ligoni-

parodė 
iš Ma-

Daug bulvių 
sniegu li- 
Kri ūkelis.

PLĖŠIKAI
Raudondvaris. —

d, 11? vai. nakties, trįs kilomet
rai irž Raudondvario į Vilkiją 
važiuojantį pirklį Antaną Jucių 
netikėtai užpuolė trįs šautu

vais ginkluoti plėšikai. Plėši
kams užpuolant Jucius miego
jo; Plėšikai sulaikę arklį sušu
ko: “Stok, rupuže, rankas auk
štyn!” O patįs elektros lem
pute švietė į akis. Pil. Jucius 
tuojau susigriebė ir paleido į 
plėšikus iš revolverio šūvį. Į 
tą jo šūvį plėšikai taipgi šuviu 
atęakė, bet šaudęs plėšikas pa
sitraukė toliau, šaudymas iš 
vienos ir iš kitos pusės 
apie' dvi minutas, po ko 
kai pasitraukė miškan.

Tuojau buvo pranešta
doiidvario policijai, kurį į tre
čią dieną plėšikus susekė; pa
sirodė tai esą Savickas iš 
Kvesų kaimo, Barysą iš Klam
pos ir Jermalas nuo Telšių. Vi
si gyveno Raudondvaryj. Jie 
prisipažino kad iki to padarę 
dar keturis piešimus. Išplėštos 
prekės rasta pas čižinauską 
Salamiankos kaime, Raudon
dvario vai. čižinauskas taipgi 
suimtas. . “L.Ž.”

Rugs. 21

tęsėsi 
plėši-

Rau-

PASMAUGĖ SUŽIEDOTINĘ 
PRIEŠ JUNGTUVES

Ties Raudondvariu nesenai 
buvo rasta griovyj pusgyvė pa
nelė Skripaitė, kuri buvo nu
gabenta Kauno miesto 
nėn.

Policijos tardymas 
kad p-lė Skripaitė, kilus
riampolės apsk., buvo įsimylė
jus į Raudondvario gyventoją 
B., kuris su ja buvo meilės 
sentikiuose, bet paskutiniu lai
ku jis buvo įsimylėjęs kitą pa
nelę. Kadangi p-lė Skripaitė 
jau buvo nėščia, ji vertą B. ją 
vesti, grąsindama teismu. Spa
lių 4 d. buvo paskirta jungtu
vės Raudondvaryj. Jungtuvių 
dieną mergina išvažiavo pasi
tikti jaunikio, bet (jisai sutikęs 
ją pasmaugė ir įmetė griovin, 
manydamas kad ji negyva. 
Pats gi nuvyko į kitą kaimą, 
kur rytojaus dieną vedė savo 
antrą numylėtinę.

Bet tą pat vakarą pirmoji 
numylėtinė buvo rasta ■ be są
monės griovy j, ir atsipeikėjus 
viską papasakojo. Piktadaris 
tuoj tapo suimtas ir tardomas 
prisipažino neturėjęs kitos iš
eities, nes jis jos nebemylėjęs, 
o ji norėjus priversti jį apsi
vesti; Kaltininkas tapo paso
dintas Kauno kalėjime, o byla 
perduota teismui. Merginos gy
vybei pavojaus nėra. “L.Ž.”

Kaune. — Birželio 30 d. ryte 
nuėjau turgun pažiūrėti. Tur
gus didelis, visko privežta pi
gia kaina. Pavakare apstojo 
lytį. Tada su p. Vileišiais nu
ėjom Kauno miesto sodan, nes 
buvo atidarymas po įrengimui 
per naują. Matėm krutančius 
paveikslus. Sodas gana gra
žus. Judanti paveikslai tai ne 
koki; jie eina trimis kalbomis, 
Lietuviška, Latviška ir Rusiš
ka.

Liepos 1 d. buvo apsiniaukus, 
i bet nelijo. Apie 5 vai., vakare 
nuėjom L. M. G. K. prieglau
dom Ten parodė visą užvedi
mą ir visas mašinas kuriomis 
vaikai (mokinasi stalystės, Ibat- 
siuvystės; mergaitės irgi įdir
ba visokius rankų darbus, siu
vinėjimus, audimą. Viskas 
bai gražiai padaroma.

Prieglaudos namas labai
delis, ir viskas labai parankiai 
įtaisyta, turi karvių, kiaulių ii 
savo pirtį ir gražų darželi pa
vaikščioti ; žodžiu viskas gerai, 

tame kad 
nesirūpina 
o tik vis 
jau atsa-

la-

di-

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

švaru. Tik nelaimė 
Lietuvos valdžia 
Lietuvos piliečiais, 
svetimais. Valdžia
kius L. M. G. Komitetui prie 
glaudai vietą,/sako jai reikią 
šito namo, ir prieglauda' gal: 
kraustytis nors gatvėn, jiems 
galva neskauda kur dės šitiek 
Lietuvių vaikelių.

Tokią žinią išgirdę visi sve
čiai labai susi judinom. Kaip 
rodos, tai Amerikiečiui auko
mis visas namas remontuotas 
ir dabar valdžia nori jį sau pa
siimti ii- našlaičius iškraustyti 
nežinią kur-

Vaikeliai labai gražiai augi
nami ir inbkinami, b kaip jie 
moka gražiai šokti visokius ra
tus! Džiaugsmas ima žiūrint 
kad jie užaugę bus tautos 
lai, nes jie yra karo aukos 
jrių tėvelius karas atėmė. 
T»gpamirš būti karžygiais.

įteikįau prieglaudos vai-, 
$25,' kuriuos Brooklyno 

G. D. davė nuvežti.' Vai- 
paliko labai linksmi kai

šu- 
ku- 
Jie

TASTELESSCASfOROIL

Drobės Bendrovėje
Pavaikščioję po Kauną, sė

dę Į busą važiavom pas Dro- 
biečius Amerikiečius, tai ■ Ši
maičius, Strimus. Jų dirbtuvė 
gana graži ir didelė ir jau įsi
gyvena. Linksma kad nors vie
na Amerikiečių dirbtuvė išsi
laiko. Turi žemės labai didelį 
plotą, nueina net Nemunan, ir 
turi jau pastatę muro namą ir 
supirkę mašinas, bet sako kad 
negali darbo pradėti, nes nėra 
pinigu. Jie sako kad Ameri
kos Lietuviai kurie turi pinigų 
važiuotų ir pradėtų popierį dir
bti, nes (biznis labai pelningas. 
Dabar dirbtuvė stovi visai be 
naudos.

Negaliu net išreikšti kokį 
sutinki malonumą susiėjęs su 
buvusiais (Amerikiečiais — net 
akis nušvinta, rodos kad pas 
tėvus būni: linksma, smagu, 
nesigirdi žodžiai: ponas, poni, 
nei linkčiavimų nesti, šneka 
su tavim atvirai, nieko nebijo 
ir patįs nesivhržo ir kito ne
varžo.

Parnakvojom pas štrimus. 
Tie namus įsitaisę parankiai, 
stuba taip kaip Amerikoj.

Penktą vai. vakare važiavom 
su Šimaitiene stotin pasitikti 
p. Liūtą, mat jis atvažiavo su 
ekskursija. Tik jo neradom, 
nes jis kaip tik iš vagono tai 
ir nubėgo miestan. ■ Taigi pin
ko nepešusios vėl važiavom na
mon. Namie vieni pasikalbė
jom, ' išsimiegojom. Ryte nu- 
budino kareivių gražios dainos, 
taip maloniai dainavo kad net 
ašaras traukįa. •

Kareiviai stojo /dhiįiavęį už
traukė tuoj gegutė,?

Iš Šančių važiavopi. vėl Kau
nan pas K. Norkų, ten sutikom 
Liūtą, kuris papasakojo 'kad 
Amerikoj- darviskaPgerar.. i 

Norkus pranešė kad. jis se
kančią dieną nori parengt A- 
merikiečių vakarėli Kariškių 
Klube.

Vakare prie Karo Muzejaus 
buvo gražios appigOs; nes buvo 
atvažįavę Čeko-Slovakai- moki
niai. Jie atnėš'ė labai gražų

gėlių vainiką ir padėjo ant žu
vusių paminklo. Gen. Nagevi
čius ''pasakė gražią prakalbą 
pasveikindamas Čekus.

Liepos 4 d. rytas gražus, šil
tas, net linksma; o vakare bus 
Amerikiečiams vakarienė. Ką 
darysi,- reikia rengtis.

Po pusryčių nuėjom Kauno 
pirtin pažiūrėti kaip ji užlaiko
ma. Pirtis yra dvejopa, su ga
rų ir su šluotom vanjotis kai
nuoja vienas litas. Antra rū
šis tai maudynės vienam ar 
dviem, tos kainuoja trįs litai. 
Bet švaru, kambariai dideli, 
švarus, maudynes atskiros; jo
se mažai maudos, nes brangu, 
ateina tik poniškesni; o kur po 
litą ima ten pilna.

štai jau ir vakaras, ir mes 
Kariškių Klube. Klubas labai 
gražiai įtaisytas; vakarienė bu- 
vb labai skani. Manydami kad 
Amerikonai visai “sausi”, jie 
prinešė visokių bonkų Visokios 
rūšies gėrimų, net visą stalą 
nustatė. Pašaukė fotografą 
nutraukti visų dalyvių paveik
slą. Pasitaikė kad J. Vileišis 
atėjo paskiausia ir jam teko 
vieta tame stalo gale kur buvo 
sudėta bonoks; jis atsistojo ir 
užprotestavo kad prie miesto 
burmistro tiek daug bonkų. 
Bet jį nuramino, esą tas nieko, 
reikia parodyt kad Kaunas ne

sausas. Taip ir nutraukta pa
veikslas su visais buteliais.

Kariškių Klubas gražus, ■ bet 
ir jų dvasia prakilni ir graži, 
kiek teku išsikalbėti. Naktis 
buvo labai trumpa tai greitai ir 
prabėgo besilinksminant.

Sekančią dieną skubom riše 
tis pundukus, nes įvažiavom pas

Pijų Norkų į Pilviškius. Die
na graži ir šilta, bet kadangi 
nekaip išsimiegojom tai jautė
si nekaip. JTik pasiekėm Jur- 
šiškių vienkiemį ir pradėjo lyt.

Norkus gražiai gyvena, jo 
ūkė labai pavyzdinga; jis turi 
ir vėjinį malūną, tik pasitaikė 
tykios dienos tai mažai sukos.

Dabar užsirašyk 
“AMERIKOS LIETUVI”

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

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

“AMERIKOS LIETUVIS”
1 4 Vernon Street Worcester, Mass.

PANEVĖŽIEČIAI, ŠTAI NAUJIENOS IŠ JŪSŲ KRAŠTO!
“PANEVĖŽIO BALSAS”

Dabar laikas užsisakyti 1926 metams 
“PANEVĖŽIO BALSAS”, plačiai rašo ne tik apie vietos rei
kalus, bet taipgi paduoda svarbiausius įvykius visoj Lietuvoj 

užsienyj.
ypatingą domę kreipia į sodžiaus

• gyvenimą ir 'į savivaldybes. 
_ .. yrft nuolatinis satyros kampelis '

‘Radio”. J
Prenumeratos kaina Amerikoje; Metams $2.50.

Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. Metams 12 litų ($1.20). 
(Pusei metų pusė kainos.)

Adresuokit: 
“PANEVĖŽIO BALSAS” — Panė'vėžys — Vasario 16 g. 26

ir
“PANEVĖŽIO BALSAS’*

“PANEVĖŽIO BALSE’

GAZO NAUDOJIMAS DEL ŠILDYMO

SUGAVO PLĖŠIKUS
Kauno kriminale policija ga

vo žinių kad Kauno apskrityje 
veikia plėšikų gauja, kuri slap
stosi miške ir užpuldinėja ke
leivius. Buvo išsiųsti kriminal
ios policijos valdininkai su po
licininkais, kurie apsupo miš
ką ir suėmė penkis plėšikus. 
Jie tapo nuginkluoti ir atga-

Visai tyras castor oil mecli- 
kaiiam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir lab'elinotas 
Laboratorįjoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Dr.HUMPHREYS*

“7TI For durip. Influenza 1

labai 
labai 
man
gra-

Ant pirmo ženklo šalčio— 
imk Dr. Humphreys’ “77”;

' Išvaryk šalti iš save.—Ge
ri. ir nuo Gripo. Turit lai
kyt “11” namuose. Bukit 
gatavi prieš Šalti ir Gri
pą. “77” naudojamas 30 
Inystu.. Pirk “77” šiandien.

. At all Druggists 30 cents.
HUMPHREYS’ HOMED. MEDICINE CO.

156 William Street, New York

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

25*
—y ar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

25*

'Aš 
dybai 
L. M. 
kėliai
p. Šleževičienė pranešė kad ga
vo $25 ir už tuos nupirks cuk
raus maišą. Aš juos pasveiki
nau Brooklyniečių vardu ir sa
kiau kad męs nepamiršim jų ir 
toliau. Vaikučiai buvo 
linksmi; viena mergaitė 
gražiai pasakė eilutes ir 
įteikė gražią dovanėlę su
žiu jų pačių pieštu kvietku "ir 
pačių austa 
kvietko visi vaikai pasirašė sa
vo vardus. Po tam nutraukė 
visų svečių paveikslus su prie
glauda. Pradėjus lyti skirstė- 
mės kožnas sau, nusinešdami 
gilų įspūdi iš vargšų širdelių ir 
kaip jie dėkingi mums kad juos 
šelpiam.

Liepos 2d. — Rytas apniu
kęs, į lietų panašu, bet paukš
čiai taip čiulba, gegutė kukuo
ja kad nęgali atsiklausyti

Išėjom pasivaikščiot po Kau
ną liuosąi, nes jau*beveik'visus 
reikalus atlikom. Liko tik pa
sivaikščioti ir pasisvečiuoti.

Kąųno gatvėmis einant ver
čia manyti kad dabar gudrus 
žmogus miestu valdo. Nagi J. 
Vileišis. Gatvės taip švarios 
ir šaligatviai visi apsėti gėlė-, 
mis; 
labai 
dėlto 
tas.

juostele; viduje

Geriausias 
Skutimas

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

$1 iki $25.

Valet 
Aut<rStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

Viršuje parodyta moderninis, atsakančiai padary
tas priedinis gazinis oro šildytojas sujungtas su an
gliniu pečium, šis įrengimas yra labai geras, pa
rankus, ir daug nekainuoju.

Gazine Šilto Oro 
Kombinacija

JOK1S kuras neveikia geriausia kaip jam reikia jeigu 
naudojamas ne jam Įrengtame pečiuje.

TIKRAS būdas deginimui gazo yra tai pečidje įrengta
me del jo—ir daugelis tokių pečių yra labai pagerintų 
ir geresnių negu ta rūšis kokius mes pripratę naudoti, 
kaip panašiai yra su automobiliais šių dienų ir tų kaip 
buvo dvidešimts metų atgal.

MODERNIŠKI gazo deginimo •budai turi svarbią reikš
mę prie gazo kaipo kuro, kuris turi tinkamai tarnauti 
ir atsakyti šildymo tikslams.

LEISKIT musų Service Depąrtmentu.i pasakyt' jums kaip 
galima teisingu būdų gazą degint. Bile laiku per biznio 
valandas Gas Ofise, Rockwell ir East 6th Street.

EAST OHIO GAS CO.
SERVICE DEPARTMENT

yra ir rūtų pasėta, ir jos 
auga ir linksmos — gal 
kad Lietuviai mėgsta ru- 
Gatvės daug švaresnės

kaip pas mus New Yorke-
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Dr. Vitkus ir Trįs 
Bolševikėliai

Akrono Naujienos

Iš SLA. 14-TOS KUOPOS
SLA. 14-ta kuopa turėjo sa- kas •>' J- Stankevičius po

Musu Klebono elgesiai
testai, tik termai prieš tauti-) 
ninkus ir jų pusės centro na
rius, ar priešingai.

Tos pat kuopos vienas tauti-1 
ninkas organizatorius irgi tu
rėję tris atmestus aplikantus, 
bet nei jis nei 
pakėlė lermo 
Vitkų prašyti 
zaminavimų.

Bolševikų prievarta veržima-i te
sis parodo jų tisklą, kas jiems 
iš komunistų centro įsakyta — 
spraustis į Susivienijimą ir už- 
valdyt kuopas, o per kuopas ir 
patį centrą.

(Jeigu Dr. Vitkus kaipo dak
taras norėjo tiktai pateisint 
tų aplikantų sveikatą, reikėjo 
tik tuo klausimu ir kalbėti, o 
ne nužvelgt SLA. centrą ar net 
kelti mintį kad kas nors kuopo
je tam kalti, kaip nužiūri ir 
kolševikų “Vilnis”).

ninku ir jų kėlimą lermo jeigu 
kuris jų šalininkas buna atme- 

pasitaiko tarnas,' o pavyzdžiu parodė tik 
i—-- 4-3‘atsitikimą SLA. 14-toj kuopoj.

kitas žmogus negali tapti | Tokiu atsitikimų esti ir dau- 
organizacijos nariu, betĮgiau, ir‘.aplikantai buna atme

stai tris bolševikėliai a plikau- * tami visose kuopose nors juos 
tai buvo nepriimti į SLA. 14-[prirašo ir ne-bolševikai organi- 
ta kuopa, del kuriu kilo1 pusėti-kątdriai; bet tie nekelia protes-

imusų klebonas lošia žalingą ro- 
suckis. Jis kaip tas Pilotas iš
davęs Kristų ant kančių nusi- 

i plovęs rankas pasirodo visuo- 
I menei nekaltas;

tie aplikantai ne- Lenkas . peikia Lietuvius 
ir nėjo pas Dr. mums n®ra stebėtina, ir toks 
laiško ir pereg- priešas nėra pavojingas. Bet 

musų klebonas lošia žalingę ro-
Iš jo darbų išrodo, kad jis 

,|yra ne kunigas; tik taip sau 
. nereikalingais darbais užsiimi- 
. I nėjantis žmogelis.

Kįla klausimas ar jis net ti
ki į Dievą. Atsakyti reikia kad 
įtiki ir netiki. Musų 
daug fanatikų kurie supranta
mai meluoją, bet jų aklumas 
'parodo juos teisingais.
musų klebono matyti kad jis 
ne žmonių dūšių išganymu rū
pinasi, o tik kunigiškomis 'sal
dybėmis, kurias parodo puspli
kės žydelkaitės ant estrados 
bažnytinėj svetainėj, žinoma, 
jei musų klebonas žlibas tai ne 
jo kaltė ir už tai jis neatsakys 
prieš Dievą, tas gal ir tiesa.

Tiek tik yra musų laimė kad 
jis nemoka gėriau |Angiiskaį 
kalbėti ir jo Angliški, pamoks
lai yra ant tiek prasti kad sve
timtaučiai nesugaudo minčių, 
dėl,ei kp ir jie piktinasi. Lietu
viai sako kad jis yra labai auk
što gimimo žmogus, kokio ten 
Vilenskinio šunbajorio sūnūs, 
klams, bet nuolankiai prašome 
visą Akrono Lietuvių koloniją. 
Jis sėdi ant Lietuvių sprando 
ir uja juos, p tie lyg avelės 
duoda jam savo centus ir dar 
■pabučiuoja į i 
tiki neineisią 
žino kad jis i 

'i iiI », j. i •. ' 
ištautėjiman. 
buvo gudresni 
pasilįuęsavo.

Kiti sako ar 
sudna dieną, nes šventame raš
te esą parašyta kad prieš tai 
susimaišys dvasiškijos protas, 
Net pats šv. tėvas nežinodamas 

jką padarė atidavė' 
[Vilnių: 
i Praeitis rodo kad 
'niečiai neužilgo bus 
ir dąbai* nedaugiau 
dešimts kunigo ištikimų klap
čiukų. O kiti eina į bažnyčią 
tik pasiklausyti Įkaip klebonas 
juos pakeikia, kad per savaitę 
turėtų už ką kleboną keikt. 

Man rodos kad toks vadas 
neneša naudos nei tautai,, nei 
bažnyčiai, Gilys.

Nuo Redakcijos: Nepriėmi
mas Į SLA. aplikantų yra pa
prastas dalykas, nes ] 
visokių priežasčių del kurių tas 
ar 
tos

J. Ambrazevičius, A. Ragins-1 publiką viliojo garsinclamas 
i i/. I plakatuose temą Kun. Petkaus 

bylos su “Laisve”, bet drožė' šą- 
34 vo nudėvėtus proletarijošiškus 
13 žodžius.

■alima —-------------
rihkimų| sekantį antradienį Lietuvių 

, salėj, nuo 7:30 vąl. vakare, at- 
.s. jsibus TMD. 20 kuopos susirin- 
11 Ikimas. - Viši nariai malonės at- 

B . . ..lAimiimyt/. J. V. Mitchell,yirutemis. Pamatysime ar vėl _________

Ant Daktaro-Kvotėjb:
Dr. E. G. Klimas
Dr. S. Biežis
Iš šitų nominacijų 

spręsti ir kokios busi 
balsavimo pasekmės.

Sekančiam susirinkime 
rinkimas kuopos valdybos,

vo susirinkimą pirmu sykiu se
redos vakare, lapkričio 4 d. Bu- 
vo gana skaitlingas ir truks- • 
mingas susirinkimas, nes buvo I 
nominacijos icentro valdybos. 1 

Pirmiausia pereita kuopos 
bėganti reikalai. įkaityta pra
nešimai iš centro valdybos pa
skelbiant valdybos nominaci
jas, taipgi buvo pranešimai jog| 
pakeliama apsaugos ir 
skyriai didyn. Dabar Susivie
nijime galima apsidrausti ant 
$150, $300, $600, $1000, $2000, 
$3000 ir 5000; ir pašalpos sky
riai yra ant 
savaitėje,- $9 
vaitėje, $15 
savaitėje.

Į musų kuopą persikėlė diijapie pabaigą šio mėnesio. 
nariai7: J. Bukevįčiųs iš' 293 kp. -----------------
Wilsonville,^ Ill., ir Z Aleksan- TEATRALIŠKO CHORO 
dravicius is 298 kp. Elco, Pa. KARAS

žieminio sezono komisija ra
portavo kad esą išrinkę šenai | 
loštą veikalą “Amerika Pirty
je”, kurio suvaidinimą 'susirin
kimas užgyrė.

“Protesto” susirinkimo de
legatas: raportavo kad “protes-1 
tas” Įvyko, bet kiek iškaščių j 
kuopai bus tail bus paskelbta 
sekančiame susirinkime. 

Draugiško vakarėlio rengimo 
komisija aiškino savo nuomo
nes, ir prieita prie išvedimo 
kad tokio vakarėlio nerengt.

Ligonių kuopoje randasi pen-

i- V - i •' ’ , iKimas. 1nominaci- susirinkimas bus saukiama at-|siIankyti. 
’Simai loir Vlrl'temis. P^ty-me ?.y ve! 
r pašalpos muslJ r®ksn’a* trukšmą kels, j

Korespondentas. I SPORTAS
Sek.

UCll IJUVV Į kJAUjO.. A-X- . p* *«

tą kuopą, dęl kurių kilo1 pusėti- Izatoriai; bet tie
naš lermukas. Už juos užsisto-1 tų).
ja ir Dr, J. T. Vitkus, vietinės į Kokis tikslas
sai aiški. Reiškia kuopos dak- pasitarnavimo”

ir klausimą stumia j spau- iš Dr. Vitkaus pusės mums ne
štai ką Dr. Vitkus rašo:

šito “meškos 
bolševikėliams

jas,
aišku. Pilnai žinome kad Dr. 

į Vitkus nėra bolševikų ’šalinin
kas. Tuo “pasitarnatimu” tik 

i Vii-1 padidino lermą 14-toj kuopoj, 
kuo-i 

centro i

Viši laukia Petrausko, Išgir
dę kad - atvyksta į Clevelandą 
su koncertu musų mylimas dai- j 
nininkas ir kompozitorius ĮMi-1 Anglijos garsus stipruolis Lie- 

, visi Clevelan-.'tuvis P. Juška dar nieko'neat
bus . sako-- ant “challenge” — neži- 

!nia ką galvoja Požėlai pasakyt, 
:o Clevęlandiečiai nekantriai ir 

VĄ. I žingeidžiai laukia kada Juška 
įkibs jaunam Požėlai į čiupryną.

t i o i- j-v i Daugelis Clevelandiečiu ku- Lapkricio 8 d., nedėlios vaka-l . „
re,. Teatrališkas Choras turėjo ?e STveno rytinėse valstijose 
surengęs savo vakarą. Lietuviu PA ™k.° kad ??'

' • . Parengimas pavy-ja Pr’es -H neatsilaikytų. Jie
— - |bile kada gatavi statyt pinigus

i už Jušką. 
O musu 

Clevelando 
rie andai su 
ko prieš Litviną Požėlą ir pa
rinko jam savo stipruolį iš Buf
falos, Vladą Michalski, dabar 
nosis nuleidę ką tai galvoja, ar 
tik nejieško kokio kito savo 
sy Jociaus.

I Nekurie Lietuviai pasakoja 
! kad Michalskis po' pralaimėji
mo., jų užšnekintas Lenkiškai,

Turbut

$3 savaitėje, $6 
savaitėje,. $12 sa- 
savaitėje ir $181 kas Petrauskas, 

dįėčiai laukia. Koncertas ’ ’ : n i n va n V, J rr •-» ” * —

Ką Atsakys Juška?
Požėlos iššauktas Naujos

Kuopos valdyba pasiaiškino 
kodėl perkėlė susirinkimų Hie
ną j seredą, ir susirinkimas tą 
valdybos pasielgimą patvirtino. 

Toliau eita prie nominavimo 
Centro Valdybos. Nutarta pa
sakyt agitatives prakalbas už -------

kuris 
Už ką 
tauti- 
:nuro- 
pusės 
na ir

[Svetainėje.
i ko labai gerai, nes publikos bu
vo pilna svetainė. Choras tu- 
rės iš to gero pelno. i

I Turiu pasakyt bravo choris-1 
tams už nesidavimą kokiems 
sųskėms vyčiukams save už 
nosių vedžioti iir kad jie t-ik- 

|tuotų ką choras gali kviest dai
nuot ii’ ką ne. Mat tie nedape- 
ros nori kad Teatrališ'kiečiai ei
tų pas vyčius, ten iš jų feltfė- 
belio gautų leidimą kas chorui 
galima veikt kas ne. Vyčių 
feltfėbelis Adomukas mat norė
jo kad choras neleistų <

“Poznančikai”?
ponai Lenkai, ku- 
tokiu narsumu šo-

jo kad choras neleistų dainuot visai nenorėjo kalbėt.
p-lės Julės Baltrukoniutės, kam ponelis pyko ant savo tautiečių 
ji kada tai per prakalbas rinko uz pralaimėjimą ir uzsnekmtas 

_ _  _ ----- _ ! m ?-> »■> a imi I zvvtlz-n H i • /vi • i

kandidatus. Pirmiausia 
jo bolševikų agitatorius, 
kaip matyt nei nežinojo 
agituoti. Jam pabaigus, 
ninku puąės agitatorius 
dinėjo už kuriuo^ iš tos 
vertėtų balsuoti ir delko, 
butų buvę einama prie balsąvi- 
mo kad ne musų bolševikėliai 
pakelia lermą ir pareikalauja 
kad vėl jiems butų leista kal
bėti, ir žinoma kai jų vadas. .įsu 
karščiavo tai nei pirmininko 
neklausęs savo tulžį išliejo ne 
tik ant nekuriu centro valdy
bos narių,' bet ir ant savo kuo
pos narių. Jo moteris sekdama 
tą pačią dvasią net pradėjo bo
biškai ypatiškai Įžeidinėti užra
šų raštininką kada tas patėmi- 
jo jog ji ne vietoj kalba. Bet 
šj susirinkimą valdė tikri Lie
tuviai, o ne bolševikai, ir buvo 
sekančios nominacijų pasek
mės:

Ant prezidento:
St. i - 
B.

Ant 
Pr. 
M. 
V.

Gegužis gavo balsų 
Salaveičikas 
vice-Prezidento: 
Bajoras 
Bacevičius 
Kamarauskas

Ant Sekretoriaus: 
P.

A.
Ant

L.
A.

Ant 
J. 
J. 
P.

Jurgeliutė 
Ješkevičiutė 
R. Strimaitis

Iždininko:
P. Baltrukonis 
Kišonas 
Paukštis 
Iždo Globėjų: 
M. Danielius 
Švitra 
Jačionis 
žalimas

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.

Wet 
AukrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

aukas “Sandaros” bylai prieš 
Kun. Garmų. .:. Tie nedape-. 
ros vaikščiodami po kampus 
plepėjo ant ^Teatrališkiečių vi
sokiausių eudaunų dalykų kad 
tik kaip nors atsitiktų kad ta
me parengime p-lė Baltruko- 
iiiUtė nebūtų prileista dainuoti, 
o tada sapnavo sau galėsią pa
sididžiuoti kad “Clevelandas 
musų”. Bet vyčiukai gavo to
kį morališką antausį kad atsi- 
rųins iki savo ščėstlyvo smer- 
čio. P-lė Baltrukoniutė daina
vo, vyčių boikotas to vakaro , 
1 šukes subirėjo, publikos į sa
lę prigužėjo daugybė, iš ko pa- ,

“PASITEISINIMAS
“Dirva” atsakydama į 

nies’ klausimus sako: “Iš 
pos daktaro raporto 
daktaras sprendžia, ir priima 
ar atmeta toki aplikantą’. Tas 
yra teisybė. Vienok ‘Dirva’ 
klysta kuomet jinai kalba apie 
nepriėmimą trijų aplikantų į 
SLA. 14-tą kuopą. ‘Dirva’ 
tvirtina jog centro daktaras 
juos atmetė ‘delei ju neatsa
kančios sveikatos’ Išvada vi
sai aiški. Reiškia kuoops dak
taras Vitkus pripažino minė
tus tris aplikantus 
kais, o centro daktaras 
atmetė. Tas neteisybė

“Atmestieji aplikantai, 
kuriuos eina ginčai, yra 
ki. Užtikrinu, aš padėjau 
Į aukščiausią sveikatos klasr 
ir rekomendavau priĮmti Į S 
L. A. Jeigu centro daktaras 
yra kalta? pripažinime tų ap
likantų nesveikais tai jis ne
sprendė iš. mano raporto. Jis 
turėjo turėti kitokius moti- 
vus. Prie to, aš netikiu kad 
šiame klausime yra centre 
daktaro kąltė.,

“Du iš(i atmestų aplikantų 
buvo atėję ,,pas mane tuojau 
po atmetirųo ir klausė kodėl 
aš jų nepr,iėmęs į SLA. Aš 
jiems tvirtinau jog tai nėra

tarpe yra

nesvei-
juos

apie 
svei 
juos

į nors gerai žino kad tie apli
kantai nei su 'policijos pagalba 
negalės į SLA. 
centro daktaras 
vaip.

Gal d)r. Vitkų 
sybės jiešokojimas užtarti tuos 

>tris bolševikus. Bet juk tei
sybę galėjo rasti parašydamas 
kelis žodžius SLA. centro dak
tarui, kuris butų tikrai atsa
kęs, o tada, jeigu reikėtų, gali 
užvesti ginčus su centro dakta
ru, kaipo abu daktarai ir nusi
mananti pilnai apie žmogaus 
kūno reikalus ir sveikatos rei-

Ncdėlioj 3 p. p.
Kalbės F. J. Diglis

Įsiveržti jeigu 
išsprendė sa-

paskatino tei-

Bet iš

SVARBUS IŠGULDYMAS
Ev. šv. Mateušo 5:29. Taigi, 

piktina tave dešinė akis, išplėšk 
ir mesk ją nuo savęs. Nes naudin
giau tau yra kad vienas tavo sąnariu 
pražūtų, užtat visas tavo kūnas bu
tu įmestas į peklą.

7017 Superior A Ve.

jei
jft

■nenorėjo nei Lenku daugiau 
skaitytis.

j . Laukiamą atsakymo ir iš K. 
Aleliuno, Pittsburgiečio dru- 
tuolio, kuriam dryso mesti pir
štinę A. Vidžius ir, gatavas jį 
susitikti Lietuvių salėj ant ma- 
trąso kada tik Aleliunui pa
tiks. Na Pittsburgiečįai, kas 
bus su jūsų drutuoliu?

Požėla laimėjo ir Chicagoj
Pereitą pėtnyčią buvo suren

gta didelės ristynpfs ęhieugoj, 
kur ėmėsi kelios ]Lietuvių poros 
su svetimtaučiais.

Požėla ritosi su Minnešotos 
čempionu E. Eberhardtu. su 

J var' 
j go, uei visneK paritu. Požėla 
savo priešą pirmą kartą pagul
dė į 42 miliutas, o antrą kartą 
į 37 minutas. Tai matyt dar. 
yra stipresnių už Buffalo's Len
ką;

M. Zanavičius ritosi su Mon
tanos “cow boy”’ M. Plėstina)- 
kuris Zanavičių nugalėjo 
mą kartą į 32 minutas, o ant
rą kartą į 1'6 minutų. Ši pora 
buvo iš didžiųjų sunkiųjų ris- 
tikų.

K. Sarpalius ritosi su Italu 
Ferrero ir paguldę Italą pirmą’ 
kartą į .15 minutų, antrą kartą 
į 10 minutų.

sirodė kad ne vyčiai Teatrališ- kuriuo turėjo baisiai daug 
kiečius ir dainininkę myli, bet | go, bet vistiek parito. P 
Cleveland©

Vakaras 
Pirmiausia 
rių atidengimų veikalas "Ūki
ninko Prapultis-”'. Sulošta ga
na gerai,' tik žinomą pats vei
kalas labai nuobodus. Pavyz
džiui karčiamos Scena tęsiasi 
apie pusę valandos, o lošėjai vis 
tuos pačius žodžius' kartoją — 
dar vieną, dar vieną, dar vieną, 
ii\tt.

Lošime gyviausi buvo tai p'. 
Marozienė ir Adomas Slavins
kas, kuris lošė žydo rolę. Bet 
ir kiti savo užduotis atliko gę-

publika.
ėjo šitokioj tvarkoj, 
buvo sulošta ketu-

Teatrui pasibaigus, pirmiau
sia pasirodė Julė Baltrukoniu
tė, kurios vyčių štabskapitonai 
tą vakarą taip nenorėjo matyti 
toje scenoje. Jai pasirodžius, 
suužė visa salė. Padainavus 
vieną dainą vėl suužė plojimai. 
Po antrūs, trečios ir penktos 

'.dainos vis gausus plojimas.
i Ant pat galo, visas mišrus 
Teatrališkas Choras padainavo 
tris dainas, kurių paskutinė bu
vo geriausia — “Mes be Vil
niaus Nenurimsim 1”. Choras 
kaip visuomet taip ir dabar la
bai gerai sudainavo, kadangi 
gerai išlavintas.

Užsibaigus programui tęsėsi 
šokiai. ’ * švilpukas.

Pereitą seredos vakarą Lie
tuvių salėj kalbėjo komunistų Į 
carukas Pruseika. Prakalboms I

pir-

Findlay, O..-, nusižudė vienas 
darbininkas iš ^nusiminimo, ne
galėdamas niekur rasti darbą.

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

A S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 

Fotografas
i FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
' VFSTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui
ku spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

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

fo-

aplikantui privačiai

kalavimus.
O jeigu butų• gavęs patenki

nantį atsakymą nuo centro da
ktaro, butų galėjęs kožnam at
riestam
pasakyt priežastį, ir butų buvę 
atlikta 
priderantis darbas.

Dr. Vitkus šiame atvejyj iš- 
sistato save aukščiau visų dak
tarų, aukščiau centro daktaro 
(nes kuopa turi informacijas 
kad tų .trijų ypatų nepriėui- 
mo priežastis pasilieka centro

rimtas, profesionalui

mano kaltė, ir patariau pasi-j reikalauti kuopos kad pakeistų 
teirauti pas kuopos valdybą. 
Tuo ir pasjbąigė. Dabar, kuo
met ginčąį atsidūrė spaudoj ir 
kaltė už atmetimą tų aplikan
tų yra bandoma suversti ant 
manęs, aš, esu verčiamas pa-j 
ęiteisinti. ,

Jonas T. Vitkus, M. D.
“P. S. kopiją šio laiško n- 

siunčiu į “Tėvynę” ir “Vilnį”.

T.
vo
tų

paties Vitkaus, bet iš

Keistenybės
"Dirvos” redakcija šį Dr. J. 
Vitkaus laišką (kopiją) ga
nė iš
trijų kalbamų atmestų bol- 

- ševikėlių aplikantų į SLA. 14- 
tą kuopą. Prie Dr. Vitkaus pa
stabos jog siunčia “Tėvynei” 
ir “Vilniai”, tie siuntėjai prira
šė savo ranka jog laįškas ir 

. “Dirvai”. Reiškia, Dr. Vitkus 
nematė reikalo j-iųst “Dirvai”, 
nors i “Dirvą’5 kalba ir prieš 
“Dirvą” teisinasi (nors “Dir
va” to nereikalavo, kadangi a- 
pie aplikantus kalbėdama mi
nėjo tik “kuopos daktarą”, kas 
atatinka visų kuopų daktarams 
ir visose kuopose taip dedasi: 

, vieni aplikantai buna priimami, 
kiti atmetami, centro daktaro 
sprendimu).

Sykiu su Dr. Vitkaus laišku 
tie tris atmesti bolševikėliai 
dadedn savo prierašą ir pasi
rašo. savo vardus.

Kadangi jų priėmimas ar ne
priėmimas i SLA. mums apei
na tik kaipo principas, o ne jų 
ypatos, “Dirva” jų laiško ne
talpina ir nenori minėti jų 
vardus, kaip neminėjo ir pir- : 
miau (nes rašė tik apie bolše- ; 
vikėlių užsispyrimą privaryti į 1 
SLA. kuodaugiausia savo šąli- i

Dovanai 
Dusuliu Sergantiem
Dykai Bandymas Metodo kurį Kož- 

Gali Naudoti be Keblumo 
ir Gaišavimo Laiko.
turime metodą kuri .suvaldo 
(Asthma), ir norim kad iš-Dusulį 

bandytumėt musų lėšomis. Nežiūrint 
senumo ar , naujumo jūsų ligos, rei-, 
kalaukit šito dykai bandymo. ‘Ne-1 
svarbu lairiam klimate gyvenat, ne
žiūrint amžiaus ir užsiėmimo, jei įtik 
kenti nuo Dusulio, musii metodas 
tūri paliuosuot jus tuojau.

. Mes ypač ''norjm siųst, beviltiems 
daktaro žinioj, o ne centro sek- ligoniams, kur višoki vaistai, “pa- 

x v i . .. tontuoti rūkymai” ir tt. negelbėjo,retores), UZ ką centras gali P^_ I Mes norim parodyt kožnam savo lė
šomis kad musų metodas panaikins 
visus dusulio negerumus.

Šis dykai pasiūlymas nereik už
leisti. Pašvk tuoj. Nesiųsk pinigų. 
Tik pasiųsk kuponą—nemokėsi nei 
ūž persiuntimą.
----- FREE TRIAL COUPON -------  
Frontier Ahtsma Co. Room 612-Dj

Niagara and Hudson Sts. 
Buffalo, N. Y.

Send free trial of. your method to:|

kad tų trijų ypatų nepriėmi- 
savo daktarą, ir ateityje gali 

• atmesti Dr. Vitkaus pildytas 
. aplikacijas.

Kuopos daktaras tik išpildo 
aplikanto sveikatos stovį; žino
ma, dar rekomenduoja 
rekomenduoja priimti.

i komendavimai tankiau 
gal pažinties ypatos, 
nujaučiama kad aplikantas iš
galės “persirist per tvorą”, ar
ba tik-tik siekia reikalavimus.

SLT. 14-toj kuopoj nuo se
niau buvo 'ir dabar rašbsi bol- 
ševikėliai kas nori. Dr. Vitkus 
juos neatmetinėja. Dr. Vitkus 
išegzaminuoja, išpildo blan'kas 
ir jos pasiunčiama centrui, 
jų centras neatmetinėjn 
po kitam paeiliui (ant 
organizatoriais pasirašo 
vikėliai kuopos nariai).

. kas ir šių trijų atmestų apli- 
kantų atsitikime nepasiuntė į 
centrą “skundo” kad jie yra 
bolševikai, teroristai ar kokie 
kiti niekadėjai, kurie galėtų 
sunaikint 14-tą kuopą ar net 
visą 'Susivienijimą. Jie yra ra
mus, paprasti Lietuviai žmone- 
liai (viena moteris), prieš ku
riuos niekas nieko neturi kuo
poje.

Dr. Vitkaus pasitarnavimas 
kėlimui 14-toj kuopoj lermo 
yra visai neapgalvotas. Jeigu 
kožnas atmestas aplikantas vis 
bėgtų pas kuopos daktarą ir 
už kožną daktaras užsistojinė- 
tų (dėlto kad nori idant darbo 
žmogus prigulėtų į kokią nors 
pašalpos organizaciją ir užsi
tikrintų sau ateitį), kas iš to 
išeitų ? Kuopoj butų tik pro-

arba
Bet 

eina pa
ir jeigu

ne-
re-

o 
vieno 
kurių 
bolše- 

Nie-i

Neleiskite
Pleišką-
noms
Sugadinti
Jūsų
Gražumų

KČIS U 
kantų

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patėmyti, Jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite, kad tie jkyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite 

RlSfles 
kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po . 65c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

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

, Brooklyn, N. Y,

ranką, nes kitaip 
į dangų. Jie ne
veda jų vaikelius 

Kurie Lietuviai 
i tie senai nuo jo

tik neprisiartina

Lenkams

visi Akro- 
laisvi. Jau 
yra kąip

APGARSINIMAI -
PARSIDUODA MESINYČIA PIL
NAI ĮRENGTA, LIETUVIŲ AP- 
GYVENTOJ VIETOJ-- $700 CASH. 
RANDASI 1596 E. 66 ST. RAN
DOLPH 2131.

NORIU PARDUOTI 
saliuną ir valgyklą, kampinis na
mas, randasi 0702 Št. Clair Avenue 
Cleveland, O., labai puiki vieta ir se
nai išdirbta, tarp Lietuvių ir kitos 
tautos žmonių. Priežastis pardavi
mo — palikau našle ir negaliu pa
sekmingai apžiūrėti.

ANT RENDOS
5 kambariai, užpakalyje Lietuviš

kos bažnyčios, ant East 65th Street. 
Renda prieinama.

1989 E. X05th Si. arti Ęuclid Avė. 
parsiduoda gerą pelną nesanti 

paukščių ir dovaną krautuvė. Ga- 
rantuoania $200 savaitėj gryno pel
no. Ta krautuvė yra vienatinė tos 
rūšies Clevelande, Parsiduoš pigiai, 
Smulkmeną klauskite pas Notarą 
Zimernian, 5907 Scovill Avė. (<v>

Columbia Theatre
East 9th Street prie Prospect

Vienas Blokas nuo Ėuclid

Nuo Pietą Iki lt Nakties.
ATEIKIT BILE LAIKU NUO PIETŲ IKI 11 NAKTĮ.

BUKIT KOLEI TIK PATIKS IR MATYKIT VISK4
NUPIGINTOS KAINOS DIENA 10c—20c—30e __ _

.. c IR VAKARAIS ir keletas po 50c.


