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peikia Lietuvius 
ebėtina, ir toks 
Javoj ingas. Bet 
lošia žalingą ro

ll išrodo kad jis 
s, tik taip sau 
darbais užsiimi- 
ilis.
is ar jis net ti- 
akyti reikia kad 
Musų tarpe yra 
kurie supranta- 

bet jų aklumas 
isingais. Bet iš 
matyti kad jis 
ų išganymu ■ ru- 
unigiškomis ,'sal- 
i parodo, pusplj- 
i ant estrados 
tainėj. žinoma, 
įas žlibas tai ne 
;ai jis neatsakys 
is gal ir tiesa, 
musų laimė kad 
jriau jAngliŠkai 
ngliški pamoks- 
prasti kad sve- 

Ligaudo minčių, 
iktinasi. Lietu- 
s yra labai auk- 
ogus, kokio ten j 
įbajorio sūnūs, 
lankiai prašome 
etuvių koloniją, 
ietuvių sprando .
tie lyg avelės j 
centus ir dar | 

įką, nes kitaip | 
langų. Jie ne- I 
la jų vaikelius ‘j 
Lurie 'Lietuviai a 
e senai nuo jo 1

No. 47 KAINA 5c CLEVELAND, OHIO PENKTADIENIS, NOV.-LAPKR. 20, 1925

Francuzijos Fašistai Nori!
Užgriebt Valdžią

« TUTANKHAMEN AT-1 
“ RASTAS AUKSO 

GRABE
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FAŠISTAI

ik neprisiartina 
s šventame raš- 
į»kad prieš tai 
siškijos protas, 
'as nežinodamas 
Įdavė Lenkams

kad visi Akro- "į 
bus laisvi. Jau į 

ilgiau yra kaip j 
» ištikimų klap- • 
eina i bažnyčią į 

,i (kaip klebonas ■ 
kad per savaitę 1 

kleboną keikt,.1 1 
kad toks vadas J 

; nei tautai, nei i
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Angliakasiai išgelbėti. Tren
ton, Mo. — Septyni angliaka
siai išsigelbėjo nuo mirties iš- 
siknsdami į laisvę po užgriuvi- 
mo jiems išeigos.. Užgriūti jie 
išbuvo virš 11 valandų, 200 pė
dų gilumoj. Gelbėtojai kasda
mi jiems išeigą (išgirdo iš vi
daus lopetų barškėjimą, kas 
reiškė jog jie užgriūti nesnau
dė ir nelaukė kolei'kas gelbės.

Dingo 200 žuvininkų

Madras, Indija. — Kelias 
niautus audrai, 60' žuvininkų 
laivų , su 100 vyrų spėjama bus 
žuvę, nes po audros laivų ne
sulaukta gryžtant.

Armėnijoj, Kara Kala diat- 
trikte, vietoj pinigų naudoja-- 
ma kiaušiniai pirkime.

S. Valstijose yra 17,000,000 
negrų gyventojų.

Clarksdale, Miss. — Dešimts 
'kalinių pabėgo iš valstijos ka
linių ūkės, nugalėdami sargy
binius ir panaudodami jų gin
klus.

Nužudė Pačią 
Columbia, Miss., tūlas 73 

sepis ūkininkas, 
vas, nuteistas mirtin už
jlymą savo pačios. \

m. 
tė-19 vaikų 

nužu-

Pakilo iš Pelenų Užgin- 
čyt Savo Mirtį

Chicago. — Vienais vyras, pa
kilo iš savo pelenųį’' kurie Stovi 
inde mdusoleume su jo vardu 
prie indo, ir pareiškė, kad tai 
ne jo ten pelenai. Mat, per 
klaidą tas žmogus buvo savo 
dukteries pažintas kaipo nusi
žudęs kotelyje, ir liko sudegin
tas kaipo jos tėvas. Tame kam
baryj rasti laiškai davė dūkte- 
rei priežastį patikrinti kad tai 
jos tėvas, nes rado kambaryj 
jos laiškus tašytus
lavoną ji nelabai ir žiurėjo.

Kada pasklido žinios apie jo 
nusižudymą, jas patėmijo kitoj 
valstijoj gyvenantis tos mergi
nos tėvas ir pribuvo į Chicagą 
pyirodyt kad jis dar gyvas.

Mergina, mokytoja kolegijoj, 
jau susirašė su motina apie pe
lenų pervežimą j jų miestelį ir 
palaidojimą.

tėvui, o

j Derybų Nutraukimas ir 
Kas Toliau?Sandusky, O. — Tula Marė 

Kellei", 47 metų amžiaus, ap
kaltinta žmogžudystėje už nu-i 
nuodijimą savo septynių metų I Lenkų Pinigai Puola, Būtinai Nori Susidaryt Sau 
amžiaus dukteries. Mergaitės Draugus kad Pakiltu Prekyba,
lavoną užtiko vaikai pelkėje 
užleistoje, miesto apielinkės da- Kaunas.

Luxor, Egiptas. — Orui 
vėsus vėl pradėta tyrinėti 
raono Tutankhameno kapas ir 
grabas. " Atidarius auksinį gra
bą, ’ padarytą žmogaus kūno 
formoj, atrą$ta lavonas farao
no Tutankhameno, kuris tūli 
tyrinėtojai spėjai buvo tik pen
kiolikos metų uipžiaus kai mi
rė. Faraono Tanlcos sudėtos 
ant krutinės, ant galvos auksi
nė karūna. Pats apgaubiantis 
kuną grabas iš gryno aukso ir 
išdailintas^ labAi dailiais orna
mentais, artistiško darbo. Au
ksinio grabo kaina nenustaty
ta, bet įsakoma jog tai yra di
džiausias šmotas aukso ką ka-| 

‘da archeologai vienoj -v:
dyt į savo pagelbiniiikiis Ru- i do. 
sus. Dauguma Rusų kareivių šalip kitų Tyrinėjimų norima 
toj divizijoj užmušta. patirti nuo kb

Rusai buvo gelbėti atlaikyti onas mirė.
prieš Wu Pei-Fu armiją. Su
žeisti guli be., pagalbos, 
taučiai daktarai bijo ineiti į tą 
tei’itoriją.

Var.šava. — Lapk. 13 d. re
zignavo Lenkijos miriisteriii 
kabinetas kilus nesusipratimui 
delei skirtingi; minčių ’palaiky
mui poniško zloto nuo kritimo.

KE- Į „ , 
Cninai Saudo Rusus

— Lapkričio 
Francuzijos kampų su- 
mėlyn-marškiniai Fran-

15 d.

savo ’ šalyje judėjimo 
kaip sumanytojai tiki, 
išgelbėjimą Francuzijos 
dabartinės vargingos pa

jų noru yra pastatyti

nereikšmin • 
valdžios.
Francuzijos 

diktatoriaus

Paryžiui 
iš visų 
plaukė 
elizijos 
dituui 
kuris, 
lemia 
iš jos 
dėties,
valdžios priešakyje autoritetin
gą vyrą; respublikos prezidentu 
į vietą dabartinės 
gos parliamentinės 

Tas reiškia jog 
fašistai siekia prie 
savo šaliai.

Keturi tūkstančiai su 1a min- 
čia jaunų vyrų suvažiavo j Lu
na parką, kur jų 61‘ganizacijos 
vadas prezidentas Pierre Tait- 
tinger, dalino jiems vėliavukės 
ir pareiške savo programą, ku
rį jie prisiekė kūnyti.

Tą dieną po pietų mieste ga
tvėse grojo fašistų kapelijos ir 
maršavo gatvėmis. Tą pajutę, 
tuoj suskato ir komunistai ir 
išėjo demonstruoti su savo mu
zika ir dainomis.

Valdžia, lygiai Ijfšališkai j 
tuos abu kraštutiniuosius ele
mentus atsinešdama, uždraudė 
reguliares demonstracijas ir 
ypatingai procesiją prie Perga
lės Arkos, kaip fašistai plana
vo. Vienok būriai žmonių de
monstravo vistiek, nors ne ofi
cialiai.

Priešingai negu skelbė fašis
tai, parliamentarinės valdžios 
palaikytojai, komunistai savo 
susirinkimuose reikalavo įstei
gimo sovietų diktatūros ir nu
vertimo buožių.

Fašistai skelbė jog jie išeis 
su spėka jeigu komunistai kė
sinsis spėka vykinti savo užsi
mojimus,

Tikima kad fašistų spėkos 
yra didesnės negu komunistų.

Žuvo Devyni Jūreiviai
Halifax. — Lapkričio 16 <1. 

audroj prigėrė devyni Jūreiviai 
nuo Suv. Valstijų pakraščių 
sargybos laivo. Nelaimė atsi
tiko jiems plaukiant valtele iš 
laivo į pakraštį, netoli Shelbur
ne, Nova Scotia.

20 Žuvo Ispanijos Audroj
Dvidešimts jūreivių prigėrė 

apsivertus Ispaniškam žuvinin
kų laivui netoli Lisbono.

at-' 
fa-

kada rasta mergai- 
ir’tėvo pažintas, li- 
ir tuoj suimta. Ji 
padarius todėl kad 
ėjo 

skiriantis

T.'ingtac. — Maršalo Čang 
Tso-Lino viena (divizija sukilus 
prieš viršininkus pradėjo 3au- ietoj ra- du.

tas jaunas fara-

kambariai tame 
rengiamasi ati

daryti ir tikimą rasti taipgi di
delių stebėtinumų.

Dar yra du
i, svetini- kape, kuriuos 

: r.. .1__ , • ... , •

Nušovė Mylimąją ir 
Pats Save

Prigėrė 68 Anglai
Submarinu

SU

Jersey City, N. J. ■— Vienas 
specialia policistas, 23 m. am
žiaus, nušovė savo mylimąją,. 
21 m., po to pats nusišovė. Su- 
.gryžus iš teatro jos sesuo rado 
lavonus ir laišką .kuriame pasa
komą Jog jiedu mylėjosi įr; ji 
prašius kad jis ją nušautų. Bu
vo 
tai

kalbos jog jiegu .buvę sląp- 
apsivedę.

Nuteistas Numirti

pirmo laipsnio žmogžudy-
Jis prisipažino nužudęs 

vežiką ir pagrobęs ir nu-

Newark, N. J. — Tūlas Noel, 
23 metų vaikinas,' liko atrastas 
kaltu 
stėje. 
taksi
žudęs šešių metų mergaitę. Ap
gynėjai nori prirodyt kad jis 
tą padarė būdamas nepilno 
proto.

Turkai Užkirs Ameri
kiečiams Bizni

Motina, 
tės lavonas 
ko susekta 
kalbėjo tai 
tarp tėvų 
jiem skiriantis mergaitė 
atsidūrus skurde.

Kada po susipykimo 
apleido namus, pas:

, ji pardavė namų rakandus j dymu 
už dalį pinigų nupirko nuo-

Tą naktį 'ji išsinešė mer- 
I gaitę i tą pelkę ir ten miegojo 
užleistoj budelėj. Sekančią die
ną ji uždavė mergaitei nuodų, 
tčmijo iki ji numirė, likusius 
nuodus pati išgėrė* bet jai ne
pakenkė. Paskui ji išvažiavo 
į Toledo pas pažįstamus. Su- 
giyžus iš Toledo, vyras parei
kalavo* pasakyt kur mergaitė 
dingo, ji atsakė jog paliko To-, 
ledoj pas pažįstamus. Kuomet 
vyras spyrėsi važiuoti į Toledo 
mergaitę parsivežt, moteris vėl

__ Įvyko tai kas tu-' Nėra šiandien mažiausio abe- 
rėjo įvykti — Lugano derybos jojimo kad tas jiems ii" rūpėjo, 
nutruko. Kitaip ir būti nega- Gale Lugano derybų tokia yla 
įėjo. Jei Lenkams butų ištik- Į aiškiai išlindo iš 

rųjų rūpėję miško 
tai, tiesą pasakius,

maišo: Len- 
plukdymasl l<ai pareiškė kad jiems nesą 

nereikėjo I jokio intereso derėtis šu musų 
nesutikimai iri jokių derybų. Lenkai butų ga- atstovais vien miško plukdymo 

butų i [ėję pasinaudoti musų Seimo klausimais, šis įvykis dabar \ 
išleistomis miško plukdymo tai- j turėtų dar kartą aiškiai įtikin- 

-- vyras Ryklėmis Nemunu; o jei butų IU *r tuos žmones pas mus ku- 
akojo mote- kilę kokių nors surištų su pluk-jf'e pamiršo Suvalkų sutartį, ir 

I.,.—.;l smulkmeniškų 'klausimų,įduoti jiems suprasti kokie žmo- 
juose galima butų buvę pasi-|nos yra Lenkai.
kalbėti kur nors pasienyj abie- Dabar klausimas: kas

• . .v ' jų pusių atstovams ir isspręs-, po, šių derybų? Lenkai 
ti kas reikia. Bet šituo Len- pinus darę mums visokių 
kai nesitenkino.... bių užsieniuose,

Jų visi reikalai— ir pėlitikos I8*-*? Tautų Sąjungos 
: vidu-įvalstFbiŲ, 

.pasunkėjęs I kūrę 
nuolatinės suirutės, j g’*n,o Lenkijai , 
kritimas užsieniuo 
prisiartinus sienų

toliau
nesti

ii’ ūkio — baisiai pašlijo 
ryj neapsąkomai 
gyvenimas, 
zloto kurso 
se, visiškai

Į reviziją su Vokietija, visų kitų j*e&a nuims, 
sienų nesaugumas, atšalęs di-. 
džiųjų valstybių palankumas 
Lenkijai, negavimas niekui" pa
skolų, ir kita — verste vertė tr 
te^ęvei’čia 
naig. Sų 
šiaip taip 
su Rusais 
niumis ėmė masinti tartis, tikė- 
damiesi kad ir mus pavyksią 
įsikinkyti išvežti savo įklimpu
sį vežimą. Jie manė pakartoti 
Suvalkų sutai’tį: norėjo vėl pa
sirašyt! su mumis taikos sutar
tį, kurios niekuomet nemanė 
laikytis ii" kurią jau rytoj me
tą po pasirašymo butų sulaužę, 
tik šį kartą* butų galutinai pa
sitikrinę sau Vilnių, išdildė jo 
klausimą tarptautiškoj politi-

■ ko j ir plačiai atsidarę sau duris 
pulti ir dabartinę musų nepri
klausomą, neokupuotąją Lietu- 

i va. Juk tokiems gabiems žnio- 
1 nėms kaip Lenkai, pei’rengti 
miškb pirkliais visą savo štabą 

Italija Jau Moka Ameri-1 jr vjerią ]<įtą diviziją nebūtų 
kai Skolas jau įajp siMijkt,. Tai skamba

Washington. ‘ Italija' -susi-;, . . , . , , „ ,; keistoka i, bet po pirmos Su val- 
tarė šu Amerika karo skolų at-lkų sutarties patyrimų, koki yra 
mokėjimu; Ithlija mokės perjįąidai kad jie to nepadarys? 
62 metu.’ 
Valstijoms 
susitarimo,

Londonas. — Spalių 13 d. , •_ -
.laike manevrų -nuskendo-'Angvi^^ ir R11gjils j'budelę pa- 
Jijos submarinas su^ 68 vyrais« ėmus mergaitės- lavoną išnešė 
Submarinas nugrimzdo perdi- ir paslėpė krūmuose, kur ją ir 
deliame gilume kad butų gali-jatrado vaikai netyčiomis, 
ma iškelti, taigi nors išsvk ke- ■ 
lias dienas jūreiviai ir bus gy
vi, jie turės užtrokšti, o jeigu' 
atsidarę submariną bandytų iš- L 
lysti tai jei keli ir išlystų, bet 
dauguma butų vandenio užpil- siųsti nauji kareiviai jau pribu-| 
ti nespėjus išlysti, ir prigertų. 7vo į Syriją. Pasirodymas na'u-

Submarinas M-t buvo pada-'jų kareivių padaręs ant Drusų 
rytas 1918 metais pirm karo,,įtekmę ir jie, net veikliausi su- 
pabaigos, bet jo neleista. į ju-i kilėliai, sugryžo į kalnus, 
ras kariauti, nes bijota kad Vo-| Dabartiniu ląiku šalis biskį 

aprimus, ir tik mažas būrelis 
sukilėlių veikia aplink Damas
ką. • .

Iš Beiruto, Syrijos, praneša
ma jog susirėmimuose Kawka- 
ba 'kaime užmušta 150 banditų 
ir 40 Maronitu.

kiečiai pasigavę 
sau tokių.

Dabar sakoma 
narai žada leistis 
žiūrėti submariną i 
ma iškelti.

nepasidirbtu

jog Vokiečiai 
į gilumas ap- 

ir jei gali-

Dukters Nužudytojas
Išteisintas

Franęuzija Stiprinasi 
Syrijoj

Paryžius. — Francuzijos pa-

taikytis su kaimy- 
Čekoslovakais neva 

.sentikius , pagerino, 
pradėjo gerinti ir su

suny- 
nesiliaus kur- 

ir didžiųjų 
nesiliaus pas mus

“sąjungų Lietuvos prijun- 
nesiliaus kur- 

stę savo pakalikų pas mus, gal 
'.but nesiliaus ii" aiškiai grūmoję 

O mes ką? Nu
rodęs, rienusigąęime, 

nes prie gąsdinimų jau esame 
gana pripratę. Atviidcščiąi, te- 
paštikauja Lenkai apie mus, te- 
pakelia daugiau trukšmo — Į.tąs 
galų gale išeis musų naudai — 
mus pasaulis plačiau pažins... 
O mes tuo tarpu ruoškimės: 
kelkime savo salį, stiprinkime 
jos vienybę ii" ištvermę.... ir 
Vilnius bus musų! Bus be jo
kių abejonių! “Trim.”

Keturi Užmušti Arti Columbus
Nedėlioj važiuojant į baž

nyčią, automobiliui užvažiavus 
nnt gelžkelio bėgių, atlėkęs lo- 
komotivas užmušė keturias y- 
patas.

Chicagoj viena akla mergina 
buvo priežasčia persiskyrimo 
vieno vyro su motere. Tas vy-. 
ras taip įsimylėjęs į tą aklą 
merginą jog pradėjo savo pa
čiai sakyti kad ji skirtųsi su 
juo, o jis nori globot tą akląją. x

Konstantinopolis. ,— Turki
jos valdžia pasiūlė šalies seimui 
Angoroj sumanymą išleisti Įs
tatymą paimantį į valdžios ran
kas visus Turkijos aliejaus lau
kus. Tas įstatymas užkirstų 
kelią tokioms korporacijoms 
kaip Amerikos Standard Oil Co. 
varymui aliejum prekybos Tur
kijoje. Tą nujaustama Stand- 
dard Co. jau mažina savo vei
kimą Turkijoje.

Socialistams Nukarpė 
Ausis

Vienna. — Karpatų kaimuo
se, Čekoslovakijoj, kaimiečiai 
užpuolę nupjaustė socialistams 
agitatoriams ausis. Jie laikė 
prakalbas ir ragino žmones bal
suoti už jų kandidatus. Agi
tacija varyta didęliąusiu užsi
degimu iš visų pusių. Penkio
lika agitatorių neteko ausų.

Littleton, Cojo. — Dr, ■ Bla
zer liko išteisintas ir apvalytas 
nuo kaltinimų už mirtį savo 32 
metų dukters, raišos, kurčios, 
aklos, bekojės ir berankės.-

Dr. Blazer nunuodijo ją per- j 
eitą vasario 24 d. užtroškinda- 
mas chloroformu. Jis norėjo 
palengvint jai, neš pats senas 
būdamas, manė jog gali tuoj Į 
numirt ir ji bus tik 
tiems — ne žmogus, 
stas turintis gyvybę, 
gyvenimas buvo tik

13

fe; Ithlija mokės per jąidai kad jie to nepadarys?
Ta šalis skolinga S. j Jei vieną kartą sulaužė sutarti 
§2,042,000,000. Po su mumis ir tas jiems labai ge
stose dienose Itali- rai pasibaigė tai aišku kad tas 

jos atstovas įmokėjo pirmą mo- butų paraginę juos padaryti tą; 
kęsti $5,000,000. Į patį ir antrą kartą. ...

našta ki- 
tik grum- 
kuriai šis
vargas.

Žuvo Gelžkelio Ne- i 
laimėje

New York. — Pennsylvania 
gelžkelio linijos traukinis per 
miglas nematydamas nieko sa
vo kelyje, užlėkė ant kito trau
kinio, ir tame susikulime už
muša 13 ypatų. Iš sužeištų:.; 
keli dar mirs. Hotel Cleveland Bldg.

Kalėdinė exskursija

S.S. George Washington

Išplaukia 
Gruodžio 12

„Plauk po Amerikos Vėliava** 
Nupiginta ten ir atgal kelione i 

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau per Bremen ar Cherbourg

T EI darote planus praleisti Kalėdas savo senoje tėvynėje, 
prisidėkite prie specialčs Kalėdų Ekskursijos, kuria 

asmeniškai ves Mr. J. A. Peont, ir kuri išplaukė iš New 
Yorko gruodžio 12 ant pukaus United States Lines laivo 
“George Washington.*'

Jus pasidžiaugsite malonia kelione drauge su savo tautiečiu 
būriu. Turėsite ertvų kambarį, puiku maistą ir plačius 
dėnius, o kaina pigi. Gaukite pilnas informacijas šiandie 
nuo savo laivakorčių agento, arbo nuo.

43 Brėa<w»y P New Yprk Cįt,

Cleveland, Ohio

Jus
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtes Į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs 
išaštrina 
geležtes.

$1 iki 
Wet

savo 
gcle-

pats
savo

Razor
—Išsiaštrina Pats
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si linksniai išfeiąkirštė.
BuVo dar renkama aukos bie- 

dniems moksleiviams ir surin
kta $12 su centais. Tas paro
do kad Maspetho 'Lietuviai nė
ra kokie bolševikai; čia bolše
vikai nyksta. , K. š.

Jau

MASPETH, L. L, N. Y.
Bolševikėliai nyksta

Maspetho Lietuviai būdavo 
skaitosi bųlševikais, nes jie vis 
trukšmavo. Bet dabar jau bol
ševikai nusilpnėjo, mat atsibo
do jų pasakoj, iš kurių gero 
nieko del Lietuvių. Taigi da
bar Maspetho Lietuviai nusi
kratę bolševikų pradėjo rimtą 
darbą, kuris bus naudingas.

Jie pradėjo organizuoti Lie
tuvius statyti svetainę,
žemę turi nupirkę labai gra
žioj vietoj ir didelį šmotą. Lap
kričio 8 d. buvo surengę sve
tainės statymo tikslu prakal
bas. Prakalbos gerai pavyko. 
Kalbėjo svetainės reikale J. O. 
Sirvydas, o liaudies mokyklos, 
A. J. Dymta.

Po prakalbų, kurios buvo la- 
rimtos ir nušvietė Maspe- 
Lietuvių ateitį labai gerai: 
jie pastatys svetainę tai 
centras Lietuvių iš Brook-

bai 
tho 
kai 
bus
lyno ir kitų miestelių, buvo ir 
klausimų, kurie buvo juokingi, 
mat ne bolševikų, 
klausė Sirvydo: “ 
voje merginos?” 
ma dar. nevedusio 
rupi. Kalbėtojas 
kad Lietuvoj yra perdaug mer
ginų tai jos labai myli vaikinus 
kurie parvažiuoja iš Amerikos 
— jos apspinta tokius kai mu
sės”. Tada Dulkė sako: tai va
žiuosiu Lietuvon. Visi juokės. 
Buvo klausimų apie ūkį ir pra
monę Lietuvoje, bet viskas ra
miai, be trukšmo padaryta.

Užbaigus, prakalbas buvo už
rašoma Šerai svetainės naudai. 
Šerai $25. Užsirašė nemažas 
būrelis. Vakarą vedė Jocis.

Antras kalbėjo Dymta; jis 
aiškino apie liaudies mokyklą, 
kaip ji yra svarbi Lietuviams. 
Mat jis čia mokina vaikelius 
ir turi tik 21 vaikutį mokinti. 
Mokykla yra Lietuvių klube, 
160 Perry avė. Taigi jis skati
no tėvus kad leistų savo vaike
lius pasimokinti Lietuviškai. 
Jis priminė ir njinyškas, kaip 
jos mokina vaikus — jos iš
mokina .poterių, bet sykiu ir at
ima kūdikius nuo tėvų ir tau
tos, nes jos inangina svetimą 
paprotį, o ne meilę laidos, nes 
jos pačios buna ne Lietuvaitės 
nors Lietuviškose parapijinėse 
mokyklose mokina, ir tt.

Nekurie tėvai pažadėjo leisti 
savo vaikelius mokintis Lietu
viškai pas Dymtą.

Taip ir baigės vakarėlis; vi-

Dulkė pa- 
'0 kaip Lietu- 

Mat jo esa- 
tai jam labai 

nupasakojo

ROCHESTER, N. Y.
Užėjo Dievulio Bausmė

Katalikus Lietuvius pradeda 
Dievulis jau bausti už nėjimą 
Į bažnyčią už dūšeles pasimel
sti. Uždušinių dieną didelė ne
laimė tarp vietos Lietuvių at
sitiko. Vienas užsikūrė bravo
rą “munšaino”; bevirdamas už
migo, dūšelė Įlindo per skylę ir 
eksplodino katilą. Tas žmoge
lis buvo taip išsilavinęs virti 
kad per mėnesį išvirdavo po 
šimtą galionų. Moterįs bai
siai verkė kad jų vyrai algas 
prageria, kitos su kudikiaiš tu
rėjo pragyventi su penkiasde
šimts centų savaitėje. Dauge1- 
lis sakė kad “tas velnias savo 
smerčiu nemirs”. Jų žedžiai 
ir išsipildė. Katilas sprogo, 
užsidegė munšainas ir žmoge
lis apdegė.' Išvežtas/į ligonbu- 
tį jis mirė. Betvarkėj 
betvarkėj ir mirė. Jis
jokio Lįėtuviško laikraščio.

Štai broliai Lietuviai jums 
puikus pavyzdis kurie betvar
kėj gyvenat..

Tą pačią dieną kitas girtas 
važiuodamas užmigęs įvažiavo 
i kitą automobilį. Susižeidė 
sunkiai, automobilius sudaužė 
savo ir kito.

Dar kitas , girtas važiuoda
mas turėjo nelaimę; jį suareš
tavo, ir užstatytas po $500.

Tai, mano broliai, kur jūsų 
pinigai nueina. Užsimokat po
licijai pabaudų už savo ir sve
timus 
rams
už dalelę tų pinigų užsirašytu- 
met gerus laikraščius, vaikus 
leistumėt į aukštestį mokslą, ir 
nereiktėų kentėt skausmo.

Brangus vientaučiai, sustokit 
gerti, nes puikus matosi pa
vyzdžiai iš girtuokliavimo. Ne
mažai jau musų žmonelių mirė 
nuo to, kiek dar rrtimirs; 
guli sutinę, proto netekę.

Katalikas būdamas, pasiimk 
sau šventą dieną pailsį, paskai
tyk laikraštį. Didelę klaidą tu
ri katalikai manydami kad va
lia jiems viską daryti, tik pas
kui nueis pas kunigėlį, išsispa- 
viedos, ir viskas bus dovanota. 
Ne, brolau, kas atlygins skriau
dą padarytą kitam iš tavo pai
kumo, kas atlygins tau už pra- 
teriotą sveikatą?

Mieli tautiečiai, eikit prie ap- 
švietos. Rochesterietis.

užganėdinti teisėjų nusprendi
mu ir pradėjo pult baliaus gas- 
padorių J. Virbicką; ypač pa
sižymėjo J. Geležauskas, kuris 
pradėjo kelt tokią suirutę kad 
reikėjo šauktis policijos. Dar 
L. M. D. pirmininkas ir kiti no
rėjo nuramint Geležauską, bet 
nebuvo galima, tada policistas 
ėmėsi vesti jį lauk, bet Gele
žauskas kibo policistui į kruti
nę, už ką policistas lazda su
daužė jam galvą.

Tai buvo negražus pasielgi
mas už koki menknieki pada
ryti tiek nesusipratimo.

Kuopa 
abejonės 
giau kad 
daugelis
skirstytįs namon.

uždirbo apie $30; be 
butų uždirbtą ir dau- 
ne tas trukšmas, nes 
nusigando ir pradėjo 

Buvęs.

gyvepo, 
neskaitė

Laukiama M. Petrausko
Gruodžjo 5 d., subatos vaka

re, čia bus didelis koncertas 
ri rengiama kompozitoriui 
kui Retrauskui. Koncertas 
L. M. D. salėj, 142 Orr St., 
ho dalyų.

Taigi Pittsburgo ir apielin- 
kės Lietuviai dar . kartą turės 
progą išgirsti savo mylimą (dai
nininką Petrauską, kuris tik ką 
atvažiavo iš Lietuvos ir palin
ksmins mus savo puikiomis 
dainelėmis. Nepraleiskit pro
gos išgirst M. Petrauską, nes 
gal daugiau nėpasitaikyt tokia 
proga.

Ant rytojaus, nedėlios vaka
re, bus vakarjenė gerb. svečiui 
pagerbt; vakarienę rengia San
daros kuopų sąryšis, Vakarie
nė. bus su muzikaliu programų 
ii- prakalbomis,. kalbės: “Sancfti- 
ros" redaktorius ,A. Ą. Tulys: į;; 
Ed. Paurazas, tik ką sugryžęs 
iš Lietuvos. i J. Virbickas.

SHENANDOAH

automobilius, ir dakta- 
bilas. Geriau butų jei

Skausmas? Kur? 
\ Atminkit!

kiek

ku- 
Mi- 
bus 
So-

PA.
Gaisrai

mieštas nėra didelis, 
tvarkiai įrengtas, ir

betSis 
labai 
gyventas žmonių taip tankiai 
kad piktadariui bėda rasti pa
sislėpimai Jei pasitaiko kokia 
nelaimė, gaisras tai nelabai te
gali padarys daug blėdies, nes 
ugniagesiai labai išsilavinę.

Pereitą mėnesį sudegė Airių 
katalikų bažnyčia, kuriai su
kako dešimts metų nuo pasta
tymo. Buvo kalbama kad su
deginimas bažnyčios buvo (ku- 
klukserių darbas, nes prieš tai 
pora vakarų klukseriai užniies- 
tyj sudegina du kryžių. Kiti 
sako kad bažnyčia įsudegė gais
rui kilus nuo elektros 
Airiams didelis smūgis; 
čia kainavo $150,000.

Dabai- Į pora 'savaičių
vėl aplankė didelis gaisras, ku
ris taipgi padarė $150,000 nuo
stolių. Tai buvo 12 d. lapkri
čio,' 10 vai. vakare. Tą dieną 
buvo labai didelis lietus ir vėt
ra ir iš nežinomos priežasties 
kilo gaisras lentų sandėlyje. 
Ugnis taip prasiplatino kad lig- 
niegesiai negalėjo greita ap
malšinti, nes audra plėtė ugnį, 
ir liko sunaikinta lentų sandė
lis, keletas stųbeįių ir dviejų 
Šeimyųų naniųi sudegę su vi
gais rakandais, 
spėjo prasišalint, 
keli automobiliai, 
ge elektros vielos
miesto neturėjo per naktį švie
sos. Ugniagesių buvo privažia- 
jfg iš visų aplinkinių miestų,, 
ir jų keletas susižeidė begesni- 
dąmi. Jei ne pagalba įš kitų 
Plięstų tąi audros pječigmą ūg
li js butų dąy daugiau .blėdies, 
pridarius, šįmet musų mieste

ap-

dratų.
bažny-

po to

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

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

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

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

ir

ir tt.
65c. ir $1.25 

arba knygutės ra-

PITTSBURGH, PA.
Sandariečių Balius

ALT. Sandaros 36-toą 
pos balius pavyko gerai; 
nių buvo pilna svetainė ir 
daug gražiai pasirėdžiusių 

Isimaskavusių), mat buvo 
karadų polius. Tik pežinią ar 
ir kjtose kolonijose ai- tik pąs 
mus Pittsburge taip žmones 
mano kad kuris apsirėdęs tai 
turi gaut ir ę(ovaną. Taip bu
vo šį kartą. Nors dovanas skirt 
buvo pąkviestį žmonės įš to
liau, S. Bakanas iš Bridgeville; 
Pa., M. įJepaitis iš Cųpnegię, 

ir J. Ęikjnas iš S. S., bet 
į žmonių kurie nebuvo

kuo- 
žmo- 
labai 
(ąp- 

mąs- žmopės vos
Ugnyje liko
Buvo ,nude-

delei ko pusė

Pa.,
atsiradę
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GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

DOVANAI

SUSIDEDA
IŠ šlŲ:

1— Dėžutė
2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

“DIRVOS” SKAITYTOJAMS 
“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au- 
toStrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina $1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— tik 25 c — 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

Siunčiu $.

r Adresas
■ ! ■ . ) l

/-■’Miestas ______ —Valst.

ir meldžiu priarųsti man Do- 

tanų AutoStrop Skustuvą. kaipo Kalėdų Dovaną.

eina

ugnis jau padarė $400,000 nųo- 
storįų. , Shenąndoahryj tik 42 
metai atgal tokia-ugnis buvo ir, 
tiek nuostolių padarė.

Angliakasių streikas
Angliakasių streikas

maišiai, visi ramiai tuno, ir ne
sigirdi jogio streiko galo, tik 
žmonės patįs šneka kad tada, 
tai tada pradės dirbti, bet ir- 
patįs nežino kada.

J. Basanavičius. I

DIDELIS SUSIŽINGEL 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Benediktas Liesiųs. vietinis, 
atsilankė “Dirvon” ir ušsimo-; 
kėjo $2 už “žmonijos Istoriją”!

Juozas Karpavičius, iš Provi
dence, R. L, rašo: Čia prisiun- 
čiu $5: prenumeratą už “Dif- 
vą” ir “Artoją” ir du dolariu 
už “Žmonijos Istoriją”.

Jonas Verseckas, iš Detroit, 
Mich., rašo: Prisiunčiu $2.25 
už “žmonijos Istoriją” ir mel
džiu man prisiųsti ją kai bus i 
gatavą.

P. J. Keršis, vietinis, rašo: 
Prisiunčiu čekį vertės $2 už 
“žmonijos Istoriją”. Tokios 
progos negalimą praleisti ne
pasinaudojus. Kiekvienas Lie
tuvis ir Lietuvė, ypatingai mu
sų jaunuomenė, turėtų perskai
tyti “Žmonijos Istoriįą”. 
rie 'nėra lankę 
universiteto 
susipažinti 
ir žmonijos 
o tie kurie 
yra studijavę įvairių šalių is
torijas, gauną gerą progą at
naujinti savo mintyse užmirš
tus fąktųs. Pasitikiu kad ma
no gentkarčiai nepraleis šios 
progos nepasinaudoję ir neat
liks ant toliau nežinančiais ir

nežinančiomis žmonijos Istori
jos. i

Jonas Markei, iš Engei Mine, 
Calif i, rašo: Aš gavau laišką 
iš 'Lietuvos, jie man rašo kad 
gauna “Dirvą” tik vieną ant 
mėnesio, nežinia kodėl. Taip
gi prašo pas mane kad užrašy
čiau jiems “žmonijos Istoriją”, 

I tai rodos reikią tai padaryti, 
I nors pinigų stoka". Čia prisiun
čiu $2.25 ir prašau užrašyti. 
'Aš save apleidžiu, kadangi su 
pinigais bloga; gal galėsiu ki
tą kartą tai ir sau išsirašysiu 
“Žmonijos Istoriją”.

Nuo Adm:. “Dirvą” išsiun- 
čiam reguliariška-i, gal kas Lie
tuvoj pašte cenzūruoją nepa
tinkamus numerius.

P. Gvaidauskas, iš Somerset, 
Pa., rašo: Prisiunčiu $2.25 ir 
meldžiu man prisiųsti “žmoni
jos Istoriją” kai bus gatava.

TETULE APIE ATPUS- 
KUS IR MASKARADŲ 

BALIŲ

Tegul bus pagarbin
tas,. vaikeliai.

— Nagi tai tetulė atsilan
kei pas mus? Senai jau bu
vai, manėm kad užmiršai 
mus.

— Vaikeli, aš visaip apie 
jus mislinu, ir mislinu išsi- 
žadėt kaipo bedievių, ir vėl 
ne. Kaip kada užeina, mis- 
lis kad negaliu -išsižadėt, 
jūsų, 'ba jeigu neatęidinė- 
siu pas jus, judu galit vi
sai patekt ant blogo kelio. 
Ateidįnėdama retkarčiais, 
tikiuosi kada dar atversti 
prie dvasios šventos.

-— Tai bereikalo tetulė 
tikiesi, ba mes nesijaučiam 
paklydę, nuo žmoniškumo 
kelio.

— Ale, vaikeli, paklydę 
nuo tikėjimiško kelio, tas 
man rupi.

— Ant 
nei. tetulė 
kas kitas

— Kaip 
tai manai 
dieve?

— Visai ne, aš žinau kad 
tetulė esi davatka, ale tikė
jimų yra tiek daug ir vi
sokių, kad nežiūrint kokio 
tikėjimo kelyje 'busi vis bus 
kam sakyt kad tu klaidin
gam kelyje.

— Ale, vaideli, aš 
apie 
apie

katalikų yra daugiau- 
Matei kelis .Žydus, o 
daugelį kitų tikėjimų 
nei negirdėjai. Yra

tikėjimiško kelio 
nestovi, nei nie- 
ant jo nepataikė, 
tu tai sakai?' Ar 
kad aš kokia 'be-

kalbų
o netikrą tikėjimą, 

kokį ten kitokį.
Kas tik kokį tikėjimą 
tas ir sako kad jo ti- 

tik

—- Ir aklas gali matyt tą.
— O aš tetulei pasakysiu 

štai ką. Tu gimei ir augai 
tarp* katalikų tai tau rodos 
kad 
šia. 
apie 
visaį
tikėjimas Budistų Azijoj, 
kuris turi daugiau pasekė
jų negu katalikų tikėjimas; 
prie to, visi kiti pagoniški 
tikėjimai turi daugiau pa
sekėjų negu 'visi krikščio
niški sudėjus į krūvą. To
dėl neturi sakyt kad kata
likai vienatiniai ant žemės, 
o kiti tik biskelis atsimetė
lių. Laikytis bent ant ku- 
;rioi tų tikėjimų kelių butų 
nesąmonė ir nežinojimas 

.nieko daugiau kaip tik tiek 
ką kunigėlis pasako:

•+T- Ale vistiek, vąį'keli, vi-< 
sų tų tikėjimų žmonės žiu
ri ir rupinąši kad jų dūšios 
butų išganytos, o tu visai 
nepripažįsti nei 'dūšios, nei 
dangaus, nei peklos.

■— Aš apįe tuos dalykus 
nešneku ir nesirūpinu, tik 
kada tu 
pamokslais tai man ręikia 
tau duot paaiškinimus, nes 
gaila tavo nešinės.

— Apgailausi tu tada kai 
Baž-

at-

užsispiri su savo

sa-
ne-

Ku- 
kolegijos arba 

gauno gerą progą 
su plačiu pasauliu 
nuveiktais darbais, 
lankė mokyklas ir

RACINE, WIS.
Lapkričio 26 d,„ padėkavonės 

(dienoj, JLietuvių Dramos Rate
lis rengia gražų vakarėlį su šo
kiais ir vakariene. Pokilis pra
sidės nuo 2 vai. po pietų, tęsis 

I iki vėlumai. Apie vakarienės 
laiką bus vakarienė ir manoma 
turėt gražų programėlį. 
kas rengiamą 1 

i Wisconsin st., 
tos gatvių.

Kenosha ir 
subendrintomis 

į gia lapkričio 29 d. teatrą, kon
certą ir balių. Atsibus Turner 
salėj. Dalyvaus SLA. 212-tos 
kuopos “Dailės Ratelis” -iš Ke
nosha įr A. L. T. Sandaros 35- 
tos kuopos Jaunų Lietuvaičių 
Choras, Racine. Dalyvaus Sty
gų orkestras, taipgi' bus suloš
tą “Dūšelės” ir bus dainų.. 
Programas prasidės 3 vai. po 
pietų.

Vis-
Union salėj, prie 
tarpe 4-tos ir 5-

Racino Lietuviai 
spėkomis ren-

turi 
liejimas tikras, o įjitų 
niekai' '

— Ale, vaikeli, kurie 
ko kad musų tikėjimas
geras tie turės skaudžiai 
atsakyt prieš Dievą. Taigi 
saugokis ir tu kolei laikas.

— Tetulė, visų tikėjimų 
fąnatikai taip sako. Visi 
pasirinkę kokį nors tikėji
mą ir nori priversti' 'kitus 
tikėti taip kaip, jis. Dievas 
del tų tikėjimų turbut vi
sai nieko nesidaro, nes jis 
nei į tų nei į kitų maldas 
neatsiliepia. Tik žmonės 
vienas kitą visokiom prie
vartom ir net per kraujus 
verčia jų tikėjimą išpažin
ti. Juk senesniuose laikuo- 

i se ėjo baisiausios žudynės 
už vienokius ir kitokius ti
kėjimus. Jeigu
butų rūpėję kurs nors tikė
jimas jisai butų tą palikęs 
ir niekad nebūtų kitaip bu
vę, kaip nėra kitokios gam
tiškos tvarkos kaip tik vie
na žmogui užgimti.

— Ale aš vistiek sakau 
kad musų tikėjimas yra ge
riausias, ba jį daugiausia 
žmonių išpažysta.

i —Q iš kur tą tetulė žį-
Viet. nai?

Dievuliui

pekloj smalą gersi. ] 
nyčioj buvo didžiausi 
■puskai, keturiasdešimta 
landų, o jūsų nei vieno 
mačiau.

— 0 kai aš tetulės nema
čiau “Dirvos” maskaradų 
baliuje tai dėlto nesibaru.

— Ale aš buvau ir ant 
baliaus. Aš buvau apsimas- 
kavus kad mane niekas ne
pažintų, ba bijojau kad ne
pamatytų vyčiai ir neap
skųstų ščėstlyvo^ smerties 
draugystei, paskui nepriim
tų mane bažnyčjon kazy- 
rupt. Mačiau vyčių špiegai 
buvo atėję ir galvas įkišę 
pro duris žiurėjo ar salėj 
daug publikos yra..

— O kaip tetulė nebijai 
eįt ant bedieviško baliaus?

— Pasilinksmint, vaikeli, 
biskf reikia, ale reikia ne
užmiršt ir dūšios išgany
mo.

— Kunigėlis visiems sakė 
peit į tą balių, 
taigi papildei 
grieką.

— Vaikeli, aš 
dosiu ir vėl įbus

— O jeigu nespėtum išsi- 
spaviedot tada keploj su 
Įiciperiura tektų baliavot.

— A, su bedieviu nesuSi- 
šnekėsi. Gudbai.

va-
ne-

o tii ėjai, 
smertelną

issispavie- 
gerai.
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į pRUODŽIO 4 ir 5 d. su- 
g' kanka dvidešimts me- žinodama skundo priežasties, 
į tu nuo Didžio Vilniaus Sei- iš anksto atsiprašo kunigo ir ko Lenkai Lugano.) iš Lietuvių 

■ HM), kuriame suvažiavę vi-Į reiškia savo didžiausią pagai- j norės — tai ko siųsti dar at- 
ftfiiš Lietuvos: atstovai, skai-l lą.” 
| čiuje poros tūkstančių ypa- 
! tų, pirmų kartu po suvirs 
I šimto męių netekimo nepri- 
I klausomybės, po vergavimo 
' Rusijai,-pareiškė tai pačiai 
j Rhsijai jog reikalauja sau 
| autonomijos, nuvertimo cą- 
I rizmo, valdymosi, visų gy- 
Lventojų išrinktų Seimu, su 
I sostinę Vilnium, kur’ turi 
I būti šalies Seimas.

Tai buvo didžiausias nuo- 
į tikis musų istorijoj — po 
I didžiųjų nuotikių gilesniuo- 
I se amžiuose. Šis Seimas 
‘ įvyko (dar mitsų gyvenamoj 

eroj, kada po Japonų karo 
nusilpninta Rusiją negalėjo 
perdaug priešintis savo pa
vergtoms šalims. Musų ne 
vienas esam dalyvavę par 

. čiame Seime, arba skaitėm 
apie jį, tada, laukdami di
dėlių .pasekmių. Po spau
dos atgavimo Seimas buvo 
antras milžiniškas nuotikis 
atidarantis kelią Lietuvių 
tautai 'į laisvę.

Tarp kitų reikalavimų ta
me Seime, buvo pareikalau
ta suvienijimo Lietuvių ap
gyventų žemių; prayedimo 
Žemės reformos; mokyklo
se dėstymo Lietuvių kalba, 
I Atmename, tuoj po Sei
mo', daugelyj Lietuvės’"^ę- 
tų buvo prašalinti iš vals
čių valdybų', mokyklų senie
ji caro tarnai, mokytojai,

I policija, įvesta vidaūs įstai- 
I gose 'Lietuvių kalba; buvo 
I sustabdyta miškų išveži- 
I ,mas, paimta ganiavos.

Apie tą Seimą ir jo nuo- 
I veikius bei carizmo trukdy- 
i mus daugelis žinom iš sa

vo ypatiškų patyrimų, iš
I įvairių raštų.

Patriotinėms organizaci- 
K joms Amerikoje reikia tas 
į sukaktuves paminėti. Dar 
Į yra laiko parengti masinius 
Įsusirinkimus.
I Lietuvoj, (kaip praneša ’ 

I “Liet. Žinios”, Seimo minė- 
| jimui gruodžio 6 d. šaukia- 
|nia suvažiavimas senųjų 
I Seimo dalyvių, tų metų vi
suomenės Veikėjų ir prita- 
įrėjų; rengti visose Lietuvos 
I dalyse paminėjimus, rinkti 
Kaukas Vilniui ir tt.
s Jeigu “krikščionis” pabi- 
Ijoję to suvažiavimo nenu- 
I tars uždrausti tai Lietuva 
[turės grąžų paminėjimą tų 
[didžių sukaktuvių.

(Tąsa)-
— Matai, tamista, ar ne tiesą sakiau?

— tarė Dagobertas’. — Teisingą, prakilni 
moteris kaip jį; kuri visada 'buvo protinga 
ir atsidavusį, o kalbą šitaip — ar tas natu- 
rališka? v Aš atkartoju, tamist a, j og tai 
darbas jos kunigo; imkis prieš jį tuojau 
ir rimtai, inęs tuoj viską patirsim, ir mano, 
vargšės mergaitės bus vėl man grąžintos.

— Mada e, — tęsė komisaras, negalė- 
I damas susilaikyt niuo susijaudinimo, — aš 

tintis Lietuvos žmonių valiosi - -- ...
įsroirkimais kaip toliau1 šavoįno parejga verčia taip daryti.
straipsnyje piktinasi: kunige-1 į,tampa toks rilntas ir painus,, jog aš

tuoj turiu pradėti teismišką. bylą dęl to.
(Tu pripažįsti kad tos,mergaites buvo pa-jmas eina tam senam kareivius; .tarp palik- 
| liktos pas tave' o negali pasakyti 'kur jbs. tam vienam, Agrikolai paimatm -kalėji- 
j Klausyk fnarięš; jeigti atsisakysi pasiaiš-1 man, Andriennei beprotnamyje, ir. Rožei 
ikint, tu vieną busi kaltinama už jų pradin-iir Blančei' Simoniutėms vienuolyne; šiuo- 
Įgirną. Aš busiu priverstas, nors labai ap- mi paskuhiniame užtikrint skaitytoją kad 
j gailaudamas, paimti .tąiiiistą teisman. ne tik jų businti žinigsniai bus sekiojami, 

—» Mane! —^suriko Franciška, labai Į bet ir tamsios Jėzuitų^ machinacijos, ir 
pergandinta. .. ■ • šiurpios scenos kuriose naujos ypatoš. at-

_ jąi _ šutkelėjo Dagobertas; — likinės saĮvo roles, bus po globojama dva-

kunige- i 
avo intere-| 

, <>■ kitų pažiūrų spauda iš-1

jai gerai pamena, kad “Dirva;”
pasakė štai ką: .Ją žinu
tę ialpinoirie ne su tikslu ap
šmeižti kurį nors kunigą, bet
pilnai pasitikėdami jog mušti į Jį j atstovauja tik 
Kauno korespondentas teisybę
rašė, kaip tikime ir-dabar kad reiškia įtjii ko pageidauja visa Į 
jis neturėjo tikslo šmeižt. Bet I tautą U-, jokių derybų su Len-'j 
jei pasirodytų kad tas nėta tei-Įkais iki .nebus išpildyta. Suvąl-į 
sybė ir Kun. Mielaška buvo. įm 
neteisingai ir tiksliai ap
šmeižtas, nies tą.1 žinią mielai i 
at ša uksime.”

Iš to kožnam aišku kad čia 
nėra jokios pagailos ii- atsipra
šymo, tik pasakyta tas kas pri
dera laikraščiui turinčiam šiek 
tiek garbes, pasakyti;

Kuo pavadinti tokį “Vilnies” 
pišorėlių niekšišką užmetimą 
jei ne ištvirkėlių zauną ?

sutartis!

Po liūdno atsisveikinmio, kurio laike, 
nežiūrint teroro, Franciška pasiliko išti
kima savo duotam kunigui prižadui — Da
gobertas, kuris atsisakė įtarti savo žmo
ną, paliko rymantis prie stalo, nualintas 
susijaudinimais, ir neiškentė .neprabilęs: 
— Vakar aš turėjau su savim savo žmo
ną, savo sūnų, ir mano'.vargšes našlaites, 
o , .dabar — likau vienas, vienas !

— Vos tik jis ištarė' tuos žodžius, už
pakalyj jo prabilo švelnus, liūdnas balsas: 

Įnoriu kalbėt su tavim labai griežtai.. Ma---- Ponas Dagobertai, aš čia ęsu; jeigu pa-
Šįs atsiti- velysi man, aš tamistai pasitamausiu.

Tai buvo Kupriuke'! 0
Pąsitikėdami kad skaitytojo užjauti-
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KAIP GALIMA IŠVENGTI AKLU
MO, KURTUMO IR AMŽINO 

RAIŠUMO.
Reikia imti dideliausios atidos lai

ke plovimo kūdikio akiji, ausų, no
sies ir gerklės. Nors svarbų šituos 
organus švaroje užlaikyti, bet lygiai 
svarbu ir nepažeisti valant. .Reko
menduojam didžiausį švelnumą. Ne
vartoki! aštrių muilų ar tirpinių. 
Del antakių apvalymo .užtenka pa
prasto borakso tirpinio gaunamo ap- 
tiekoje. Tą patį galima vartoti’j ir 
nosei bei gerklei. Jei akis, ausis, 
nosis šluostoma su - skaruliu tai rei
kia ijnti minkštą ir sterilizuotą. Ap- 
tiekoje gaunama sterilizuota vata 
geriausia tinka. Kokią materiją ne
vartosi neteik jos vartoti du sykiu. 
Mazgojant akis, vartok vieną .švarų 
šmotuką kiekvienai akiai paskirai, 
ir nedažyk j tirpinį, bet pilk skysti
mą ant skepetos. Taip pat reikia 
mazgoti ir ausis, gerklę ir nosį. Bu
kite tikros kad jūsų rankos, švarios 
pirm čiupinėjant materiolą.

Jei pasirodytų bile minėtų organų 
nešvarumas, tinimas arba /pūliai-, ne
bandyk jų pati gydyti — būgk pas 

| gydytoją, arba nunešk kūdikį į dis- 
pensarija, ar sveikatos centre. J*'k 
žinai kad nieko nenusimanai kas iš
šaukė tokius apsireiškimus; todėl 
negali jų nei gydyti. Iš to guli kilti 
aklumas ar kurtumas jei neprisiren
gsi tuoj šauktis medicinos pagalbos. 
Gydytojas gali kur kas daugiau .gero 
padaryti ligos pardžioje negu kada 
liga jau pasiekė žiaurų laipsni.

Yrą tam tikri .iškrypimai kurie, 
gimstant lieka nepatemyti, kaip 
stabkojė ir. šašai. Yrą rimta klaidą 
leisti tokius dalykus pro pirštus, pa
sitikint kad kūdikis išaugs. Pasi- 
rodavymąs su gydytoju tokiais at
vejais nedarys skriaudos. Jei gydy
mą atidėti toliau tai reikia tam 
kompetentisko daktaro pritarimo.

ią mielai i

Washingtonas Rado 
Iką Garbint
Į Visada šaltas ii- ramus 
stas, Suv. Valstijų sostinė 
shingtonas, ilgai Jaukė karžy
gio kurį galėtų garbinti: ir ne 
ant bile ko puolėsi.

j Pulkininkas W. Mitchell, ku
ravimo 

zeppelino Shenandoah savo aš
tria kritika laivyno ir karo de- 

> partmentų, užėmė didvyrio vie- 
|tą. Kur-tik jis pasirodo mies- 

' 11 ė, tuoj .aplink jį apspinta mi
nios 
jiis.
ja- 
Visa

Kas kitas teikias melagystes Hs pakėlė skandalą po 
savo skaitytojams 
jei ne komunistai?

teikti

Ragina Liaudį Žiūrėt '
Į Vilnių

Kunigas saką: .Klausyk ką 
ką sakau, nežiūrėk ką darau, 

1 Taip įcjinigtj valdžios orga
nas “Lietuvą” Lietuvos liau
džiai, sako: Nežiūrėkit ką mes 
daęęm,,tik. klausykit ką, ,są|vųm:!

Lietuvių-Lenkų derybų klau
simu "Lietuva” štai kaip sako 
(nr. 239):

“žiūrėkime Į Vilnių, ne į .Lu
gano.” -

Tai antgalvis- pradinio strai
psnio,- (kurio rodos užtenka su
pratimui kunigėlių politikos: 
Kunigėlių atstovai Luganoj de
rasi su Lenkais apie apsunki
nimus Lietuvai, apie progas ge
ram pasipinigavimui kunigėlių 
partijoms, bet Į Lugano liau
džiai nevalia žiūrėti, nes pra
dės būti blogai.

“žiūrėkime Į Vilnių”, — ir 
dejuodami kad Vilnius iš musų 
atimtas, nematykim ką kimi-'

mie- 
Wa-

ir i surengia demonstraci- 
Teatruose apie jį dainuo- 

Jtjgu tik jis norėtų ir tu- 
aidžiunija, ji visi kviečią,. 
ĄidžiiuiįM; j «įvrti kviečia,! 

vis’okios organizacijos vyrų ir 
moterų.1 Sti juo .sykiu yra gar-' 
binama ir jo žmona ar zeppcli- 
no'1 žuvusio komandieriaus mo
teris. Tos trįs ypatos Washin
gtone užima žymiausią vietą.

Valdiški tarnai ir žemesni 
department!) viršininkai tiesiog 
gėrėjas! .pulkininku del jo drą
saus pasakymo ką 

i' viršininkai ir 
sloginami

i tik tylėt ir džiaugtis tuo 
turi.

Nors aukštesniųjų viršinin
kų akyse jis yra nusižengėlis 
kareivis ir patrauktas karo, 
lauko teisman, bet visuomenės 
akyse jis yra karžygis, kaip 
i'gtai kam pasitaiko.

mano, nes 
tarnautojai 

aukštesniųjų ir
turi

Amžino Žydo, ką matysit toliau.šia, niekados! Aš kaltinu jos kunigą, ne ją. 
Tu imsi ją teisman, kurgi! — ir priėjo 
prie Pranciškos, kaip apsaugojimui.

— Jau pervėldi, tamista, — tarė ko
misaras. — Tamista padavei savo skundą1 
už pradingimą tų mergaičių. Sulyg ta
mistos žmonos pareiškimo, ji viena įsipai
niojus iki šiolei. Aš turiu vest ją pas pro- 
sekutorių, kuris išspręs kokių žygių imtis.

— O aš sakau, tamista, — riktelėjo 
Dagobertas, rustai, — kad rhano žmona 
neišeis iš šio kambario.

— Tamista, — tarė komisaras šaltai, 
aš suprantu tavo jausmus".;' bet, teisy

bės vardan, aš prašysiu tamistos nesiprie1- 
šint reikalingiems žygiams—žygiams' ku- 

: riė ’U^ 'dęšinitdpinųitų jąų'ųętyus galimi la
istai sulaikyti.

Tuos žodžius išgirdęs, kareivis nusi
ramino ir tarė: — ‘Bet, tamista, aš juk ne
įtariau savo žmbnoš; . -H

— Nesirūpink, mano brangus — ne
mąstyk apie mane! — tarė Pranciška, an
gelišku kankinės atsidavimu. — Sutver- 
tojaš dar nori mane tardyti ir toliau.; aš 
esu jo nužeminta tarne ir turiu 'pasiduoti 
jo valiai. Lai areštuoja mane jeigu nori; 
aš nepasakysiu kalėjime daugiau kiek pa
sakiau iki šiolei apie tas mergaites.

— Tamista, — tarė Dagobertas, — tu 
matai kad mano moteris išėjus iš galvos. 
Negalį ąreštuot jos.

— Prieš kitą ypatą kurią įtari nėra 
užmetimo, prirodymo ir priekabės, jo es
mės turi būti gana jo neliečiamybei. Jei
gu aš paimsiu tavo moterį, ji gal bus vėl 
pakeista po trumpo išklausinėjimo. Gai
la, — tarė komisaras, pagailos tonu, — 
kad reikia taip daryti, kuomet, ir tamistos 
sūnūs po areštu....

— Ką>! — suriko Dagobertas žiūrėda
mas be kalbos į pačią ir į Kupriukę; — ką 
jis sako apie mano sunu?

— Tamista dar nežinai apie tai?' Ak, 
atsiprašau, — tarė magistratas, užjaus-, 
liai, — toks pranešimas yra skaudus.

— Mano sūnūs? — kartojo Dagober
tas, susiėmęs sau galvą. — Mano sūnūs 
areštuotas?

— Už menką politišką prasižengimą, 
— pridėjo komisaras.

— Ak! tai perdaug. Viskas vienu sy- ■ 
kiu! — aimanavo kareivis, puldamas į kė
dę, padengdamas veidą rankom.

vii*

DALIS ANTRA 
ATMONIJIMAS. 
Prologas.

Dviejų pasaulių apžvalgymas.
Kaip erelis, pasitupęs ant kalno

šunės, turi prieš akis visus vaizdus aplink 
save—ne tik kas dedasi apačioj ant že
mės, bet ir 'kas dedasi aukštybėse, taigi 
lai dabar skaitytojas '.pamatys tai kas jam 
parodoma,’kas guli žemiau laipsnio ir ko 
begalimą matyti paprasta akia.

1 <831 metais, galingas Jėzuitų Ordenas 
pamatė tinkamu pradėti veikti ant infor
macijų'kurias ’tūlas laikas buvo surinkę 
į savo rankas. 1 ■

Kadangi' tai lietėsi sumos nemažiau 
kaip trisdešimts ar keturiasdešimts milijo
nų frankų, nestebėtiną: kad jie griebėsi 
-pad’idibtAsžtvoi pastangas pagauti tuos pi
nigus iš jų tikrų savininkų.

. Tie savininkai buvo, matyt, ainiai Ma
rijaus, Renneponto grafo, iš laikų valdy
mo Francuzijos karaliaus Liudviko XIV.

Tie ainiai buvo atskirti nuo kitų žmo
nių paprastų ženkleliu, kurį visi,, viršuje 
paminėtam mete, turėjo savo rankose.

Tai buvo bronzinis medalis, turintis 
šiuos žodžius apt vieno ir antro šono:

Vesario 13 d.
metais
už mane.

Kaip Apsaugoti Savo Kūdikius
Ar esi viena iš tii kę tik .kad ne- 

dirpenėjinias randamas tik' biednilo- 
nienę Tikrai' vestu
tyrinėjimai parodę kad tarp milijo
no mokyklos vaiku Nėvir Yotke tik 
17 nuošimtis buvo pirmos klcsos kū
no padėtyj, Turtingi kūdikiai ir 
biedni kenčia nuo. to.,. Gal but apie 
jus visur yra- nedapenotų, 'negerai 
benimŲ- vaiky, bet nematai pavojaus. 
Vedapenėjimas laipsniškai suardo 
visa kūną, bet dėlto kad dirba tokiu 
slaptų budu, jo vaisiu nesimato ne
atidžiai akai iki jau pervėlu.

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

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

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

l F. AD. RICHTER & CO. / 
\ Berry & South 5th Sts. /» 
|k Brooklyn, N. Y. JĮJĮ

Busi Parišę
1832

Melskis

Tie kurie turėjo tuos medalius buvo
ainiai šeimynos kuri, šimtas ir penkiasde
šimts metų atgal, persekiojimų liko išblaš
kyta po visą pasaulį, tai ištremtį tai patįs 
pabėgę; keičiantis religijai, turtams ir jų 
vardams. Jos nariai 'buvo vieni garbingi, 
kiti nuskurę, 'kiti pažymus, kiti nežinomi,1 
kiti turtingi', kiti prasčiokai. Ištisai per 
daug gentkarčių, gyslomis turtingų ir >bie- 
dnų, valdovų ir plėšikų, protingų ir maža- 
žinių, baukščių ir narsių, šventų ir bedie
viui tos šeimynos kraujas užsilaikė per vi
sus -pusantro šimto metų.

. Septyni dar tos šeimynos atstovai li
kučiai perstatė dorybę, narsumą, nupuoli
mą, išdidumą, biednystę ir rasę... Septyni: 
dvi našlaitės dukterįs ištremtų tėvų, nu
mestas nuo sosto kunigaikštis,- vargšas mi
lijonierius kunigas, žmogus vidurinės kla
sės, jauna mergina aukšto vardo ir didelių 
turtų, ir vienas darbininkas.

(Bus daugiau)

UŽMIRŠO...
Atvyko laimužė pasveikint žmoniją, 
Suteikt jiems laimės iš savo taurės, 
Visus aplankyti, suteikti malonės, 
Kad nuskriaustieji užmiršty vergiją....

Bet mane užmiršo ir nebepaliko
Man nei lašelio laimužės taurėj....
Tuoj vėl naujas smūgis krutinę ištiko
Užgaudams ilgesį jis mano širdyj....

Širdis sudejavo, nes vylės laimužę 
Išvyst, ir iš josios taurelės ragaut, 
Gi laimė jau rengias į didžią kelionę, 
Palaimos šaltiniu ji nori keliaut.

Išskubo, išskrido ji keliais žvaigždelių 
Per mėlyną- erdvę Į platų pasaulį 
Kur vėl prisiringus į taurę lašelių 
Sugryš p žemelę slopinti vargelį.

Jai kylant išvydau kad vienas lašelis 
Dar kabo prie josios taurės....
Laimuže; o laime, štai lupos mano, 
Duokš, jisai jas pasotint galės!

Lai krinta lašelis, del manęs jis liko;
Lai krinta į žaizdą manosios širdies, 
Kur vieton ramybės sielvartėlis liko.... 
Gal priduos, jisai man vilties!

Kl. Ž.”

Kodėl
skustuvas trau
kia? Tai atšipus 
geležtė. Visai aš
tri geležtė 
puikiausia.
AutoStrop 
tuvaš yrą
tinis ką turi vi- i 
saį .aštrią gėlež- h 
tę kožnam skuti- į 
timui. i

skuta 
Valet 
Skus- 

vifena-

į Begėdiška Bolševikų
I Melagystė
B Bolševikų “'Vilnies? pišorė- 
Iliai pasirodo nuolat didžiausiais 
Į žemos doros niekšais ir to vi- 

W sai nesigėdija. ,
t Pasklidus gandui kad Kun. 
Mielaška skundžia “Dirvą” už 

Ineva apšmeižimą, i ir “Dirvai” 
įdėjus tame klausinre pastabą 
nurodant už ką tas kunigas ga
lėtų prie “Dirvos” kibti, bolšo- 
Vikėliai pišoriai “Vilnyje” štai 
kaip meluodami paskelbia: 
IJ “....Verta pažymėti kad 

H ‘Dirva’ sakosi nežinanti už ką

siems sakė 
o tii ėjai, 
smertelna

išsispąvie- 
gerai. . 
Dėtum įsi- 
keptoj su 
baliavot 
du nesusi-

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždes to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy- i 
meta kurios žvaigždes pagal astrologų išrodymų turi įtekmes ant žmonių. Į 
Knygoje yra ^20 puslapių. Kaina už vieną $ 1,50. Dvi $2.001 
[sigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi. Į

E. S. Eglaitė. | REIKALAUKIT “DIRVOJE” — 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND |Į

$1 iki $25.

Wet 
jfutcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats



DIRVA

P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” darnegatava ir kurie užsira- 
šot nereikaląukit ją tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00.

ISTORIJA
(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

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

KS

. ARBA |

nilhiir niekados! 
tloiJol DAUGIAU '■

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

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

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS” IŠLEIDIMAS YRA BŪTINA TIK
RENYBE. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR
VĄ” EINANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI
SAI BAIGIASI: DAR TIK KELI SKIRSNIAI TELIKO. O KADANGI 
SPAUSTUVĖ!JREIKALINGA RAIDĖMS METALAS, TAI KNYGOS 
SPAUSblNIMO DARBAS BUVO IR YRA VAROMAS SYKIU SU IŠ
LEIDIMU RAŠTŲ PER “DIRVĄ”. TO DELEI KURIE UŽSIPRENU
MERUOJA .“ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS - UŽ MENESIO-KITO JI BUS GATAVA.

W-A tas reiškią? Tai reiškią kad nejutomis 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 vertės knygą už $2.00.

• ' - ' * &&

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

Dar tik šie keli Skirsniai pereis per “Dirvą” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTA:

2—NAPOLEONAS
4-DIDŽIOJI REAKCIJA

!-PRANCŪZŲ REVOLIUCIJA
3—ŠVENTOJI SĄJUNGA
5— ' AUTINE NEPRIKLAUSOMYBE
6— MOTORO GADYNE
8—MOKSLO GADYNE
10—KOLONIJOS IR KARAS

7—SOCIALE REVOLIUCIJA 
9—APIE MENĄ 
IR GALAS!

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

(KURIE LIETUVOJE norėtų šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami] 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai/ 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prišių-'.

Vsti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. Z
/Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytų “Žmonijos Istoriją”, iri 
\paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kąs suspėsi! jei skubėsit. J

IR 
Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

iniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiJįJuniiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresų, ir adresųokit

DIRVOS" KNYGYNAS 335^?“Šro^nue VGicLITCi9 VxJUO

T. M. D. REIKALAI
Ruoškitės prie Nomina

cijų Centro Valdybos

Šiose dienose Centro Sekre
torius jau siuntinėja kuopoms 
Centro Valdybos nominacijos 
ir lakštelius. TMD. nariams 
reikia gerai prie šių rinkimų 
prisirengti. 'Reikia atiduoti no
minacijose balsus tiems TMD. 
veikėjams ir nariams kurie ga
lėtų pasidarbuoti kada bus iš
rinkti.

Draugijai reiika veikimo, ir 
jei susideda valdyboje nariai 
kurie tik visokius planus ir 
kombinacijas daro, arba kurie 
visai neveikia, tada Draugija 
esti negyva.

Reikia sukviesti kuodaugiau- 
sia narių j susirinkimą ir ge
rai apkalbėti kandidatų tinka
mumus ar ne.

Nominacijų laikas baigiasi 
su sausio 39 diena, todėl kuo
pos privalo negaišuoti su nomi
nacijomis, nelaikyti priimtų 
blankų iki paskutinei dienai. .

Šiais rinkimais norima 1926- 
1927 metų valdyba išrinkti an
ksčiau kad nariai galėtų žino
ti kas yra išrinkta dar pirm 
Seimo. Pastarais pora ar tre
jetu rinkimų buvo kitaip: tik 
seime delegatai 
ineina valdybon, 
suspėta rinkimų 
ganė paskelbti.

patirdavo Įcas 
nes nebūdavo 
pasekmių or-

PR

Nelaukit=
Naudokit Colgate’s '

kurios nebuvo iš Centro pilnai 
kųopąi prisiųsta delei narių ne- 
užsimokėjimo už viršelius.

25c.
Didelės Mieros

Užžiurėk gerai dantis ir dantis užžiurės 
jus. Užleisk juos, ir visokių rūšių nege
rovės gali prasidėti.

Bargenai ant Pianų 
$50 — $100 — -$150

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

CLEVELAND, O..
Lapkričio 17 d. TMD. 20-ta 

kuopa laikė susirinkimą ir ne- 
kurie nariai dar tik dabar at
siiminėjo savo “Pasaulio Isto
rijos” pirmą tomą. Kiti lau
kia “Princo ir elgetos” ir “Se
novės Europa ir Tolimi Rytai”,

Dayton, Ohio
TMD. 8-ta moterų kuopa sy

kiu su SLĄ. 105-tą kuopa ren
gia smagų balių subatoj, lap
kričio 21 d., Barney Communi
ty salėj, Valley ir Chapel gat. 
Balius rengiama naudai Lietu
vių našlačių Kaune ir Vilniuje.

Colgate’s saugiai prašalina priežastį dan
ių gedimo, taip pagelbėdamas užlaikyti 
dantis gražiais ir sveikais. Ir šalip to, 
gardus Colgate’s skonis yra malonus nau- 
dojimui,po kožno valgio ir pirm eisiant 
giilti.

3 už 70c.

vov.v.v^.w.v.w^^Aw.w.*.w.-.v.w.v.v.w.v.v.\’.-.w.wr.*.v.w.w.w.\’.w^/nv!j

MINTZ
1846 EUCLID AVE.

West Side—4425 Lorain

Didžiausias Player PianųCleveland©

Player-Piano Reikmenis

’395DYKAI
$10 PER MĖNESI

S

Abi Krautuves Atdaros vakarais

Įmokejimo Nereikią
į

MINTZ PIANO CO
4425 LORAIN AVE.

Arti AV. 44111 Street

Atdara Vakarais

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

S50 kuponą kaipo kreditą ant bi
le piano arba player piano musų 
sandėlyje, taipgi ant visų instru- 
ipcntų. Musų Kalėdų dovana jum.

Sutaupyk $50
Atsineškit Šitą Kuponą

Priimsim Jūsų Seną Muzikalį lnstrumenlą arba 
Radio Priimsim Pilna Dabartinę Pinigų Itąina 

Kaipo Pirmą {mokėjimą

Bargenai—Naudotų Playerių
§185 r— $225 — $250 

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

1846 EUCLID AVE.
Arti E. 19 th Street

Pasiūlymas
Naujas $650 Vertės Player Pianas. Stebėtinas Išdirbėjo Pasiūlymas Jums

DIDELĖ LEMPA 
VOLAMS ŠĖPUTĖ 

SUOLELIS IR 
MUZIKOS VOLAI 

Su kožnu Playeriir 
perkamu dabar

Jusų Proga Sutaupyt Pinigus _ 
Pradėsit Mokėt Sausyje 1926
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DIRVA

PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavimi

KU KLUKSERIS GA
VO KALĖTI UŽ GY

VULIŠKĄ DARBĄ

(Tąsa iš pereito
Nekeris ėmėsi 'danbo 

mu, kai ir Turgotas pirm 
jis paskelbė labai tikslią 
nansų peržvalgą.

Naminiai Pąšigelbčjimai
Prašalinimui 'karščio žymiu nuo 

mahogany rakandų, užlašink .kelis 
lašus kamparinio aliejaus ir lai įsi
geria. Paskui nušveisk minkštu ska
ruliu, greitai ir tvirtai trinant.

Geriausias būdas nuvalymui -, savo 
akiniu kad žibėtu tai su ammouija 
ir vandeniu. Užlašink kelis lašus 
ant akinių ir paskui nuvalyk su- 
skaruliu.

RODYKLĖ No. 77
Virimo Receptas

Visos daržoves yra sveikos ir mai
stingos, bet sakoma jog žirniai yra 
maištingiausi už visus, žalius žir
nius yra labai sunku išlaikyti “švie
žus”. Bet patrsit jog dėžėse dėti 
žali žirniai užlaiko jšayo original! 
skoni ir viską leaip /‘švieži žirniai”. 
Daugybė rusių žirnių yra pardavi
mui rinkoje, kaip įat: smulkus, pa
prasti’, Francuziški, etc. Dadėjus se
kantį receptą prie vakarienės sutei- 
ksf kiekvienam savą’namiškiui vieną I 
iš sveikiausių ir skaniausių valgių 
kokius tik kada padarei.

Noblesville, Ind. —» Vienas 
buvęs klukserių vyriausias val
stijos viršininkas, Stephenson, 
liko 
lėti

GYVENIMO NUOTRUPOS
Jus, vaikinai, gražus, dailus. 
Bet ant niekų labai smailus 
Tie' niekai tai yr ’giri 
žmogui atima gyvybę: 
Tie nuodingi syvai yra, — 
Daugel centų jiems išbyra, 
Ką taip sunkiai yra uždirbti — 
Greit kaip sniegas ima tirpti. 
Pagalvokit jus čia gerai — 
Ar išeis iš to jums gerai: 
Syvus geriat, pypkes rukot, 
Ilgai smuklėse užtrukstat; 
Ten mergaites “mylėdami”, 

įSavo garbę žemindavi —
Nė tik garbę, ir sveikatą — 
Kvailapročius visi mato; , 
Kas girtuoklių neniekina — 4 
Iš laikraščių visi žino.
Geriau protą sutvarkyti, 
Save dorais padaryti! 
Kas ten rėkia ir: taip šaukia? 
Tai girtuokliai baloj plaukia; 
Tai girtybė yr’ nelaimė — 
Ne tik miestuos, bet ir kaime. 
Kas' degtinę gerią, maukia, 
Tą nelaimė visur laukia. 
Valdyk protą, buk ramus, 
Dabok savo tu namus, 
Tai ii- busi laimingiausia 
Ir prie svieto garbingiausis. 
Kas girtuoklio nepažįsta — 
Girto cnhtos greit suvystą; 
Tat broliukai apsistokit, 
Jus čia gerai pagalvokit: 
Kas iš jūsų toliau bus — 
Daug igrtuoklių greit pražus. 
Ar beturčiai, ar bagoti 
Jus išmokstat šunim loti, 
Kreivais keliais jus ' vaikščio

jat,
Savo dora sumyniojai, 
Kuri jums taip 'brangi yra — 
Ar mergaitės;, ar tai vyro. 
Imk laikraštį ir knygutę, 
Skaityk namie, savo bute! 
Jus nenorit jų skaityti,. 
Savo akim jų įnatyti. 
Nelaimingi jus Jau esat, 
Labai sunkų jungą nešat: 
Apsipilat sau akis, 
Gulit smuklėj per naktis. 
Kas gi kaitąs jums yra 
Kas nuo nosių šašai byrą'': 
Nebegerkit jus daugiau, 
Ir gyvensit laimingiau!

Vėjo Brolis.

smailus;
irtybė, ‘<ur*
kzrx. ra isra IS

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Ji 
bu-Teisme 

pati su jais 
ar buvo pa-

Kad nuraminus didėjantį nepasitenki- 
nilhą, jisai/ sušriukė didikų (Notables) su
sirinkimą 1787- metais, šitai, buvo susi
rinkimas didikų šeimynų, kad pasvarsčius, 
kas reikia daryti ir kas turi būti padary
ta, visai neliečiant feodalų ir dvasiškijos 
privilegijų, dėka kurioms jie buvo laisvi 

Inuo mokesnių. Posėdyje dalyvavę 127 di
dikai griežtai nesutiko atsisakyti kad ir 
nuo vienos bent' kokios privilegijos. Ne
protingą juk butų- tikėtis, kad koki nors 
visuomenės dalis sutiktų nusižudyti, eko
nominiu ir politiniu atžvilgiais, kitos ku
rios norįs grupes naudai. Minios gatvėse, 
kankinamos bado, reikalavo, kad Nekeris, 
kuriuo jos labai tikėjo, gryžtų finansų mi
nisterio vieton. Didikai1 nesutiko. Minios 
gatvėje pradėjo daužyti langus ir kitokiais 
budais rodyti savo rūstybę. Didikai išbė
giojo. Kalonas buvo atleistas.

Liudvikas, jau gerokai Išalkusių savo 
pavaldinių įbaugintas, paskyrė naują ir 
nereikšmingą finansų ministerį, kardinolą 
Brianą (Lomenie de Brienne) ir sutiko su
šaukti senovinį Estates Generales, “kai tai 
pasirodys praktiška”.. Žinoma, niekas ne
galėjo pasitenkinti tokių neaiškiu pažadė
jimu.

Beveik per visą šimtmetį nebuvo buvę 
tokios žiaurios žiemos, kai ši. Pasėliai bu
vo sunaikinti arba potvynių, arba didelių 
šalčių. Provanse sušalo ir sunyko visi aly
vų medeliai. Šiaip organizuojama priva
tinė labdarybė bandė, kiek įmanydama,- 
gelbėti krašto gyventojams, bet aiškų kad 
negalėjo .patenkinti visųaštuoniolikos mi- 
lionų žmonių, ųeikąlavimų. Visur buvo 

1 žmonių sukilimų dęl /duonos. Bent gent-- 
karte prieš tai tokie sukilimai butų buvę 
armijos ginklų numalšinti.. Bet naujosios 
filosofinės mokyklos darbai jau pradėjo 
rodyti savo yaisius. Žmonės jau pradėjo 
suprasti, kad šautuvas negali patenkinti 
alkano pilvo, -reikalaujančio duonos, ir kad 
riet kareiviais (parėjusiais iš sodiečių) jau 
nebegalima pasitikėti. Būtinai reikėjo, kad 
karalius darytų ką nors žmonių gerai va
liai atgauti, bet jis vis dar dvejojo, vis dar 
nedryso.

Provincijoje vienur kitur naujos mo
kyklos šalininkai kūrė mažas nepriklauso
mas respublikas. Ištikimoje vidurinėje 
klasėje buvo šaukiama: “neduosime mo
kesnių, jei netui’ėsime valdžioje savo at
stovų” (tokį pat obalsį buvo paskelbę Ame
rikos maištininkai pirm dvidešimts penkių- 
metų). Prancūzijai grąsė bendra, visuo
tina anarchiją,' Kad kiek nuraminus žmo
nes ir kad pakėlus karaliaus populiarumą, 
vyriausybė visai netikėtai panaikino buvu
sią i’kitol ganą aršią -knygų cenzūrą. Be- 

malonus finansų matant rašalo potvynis užliejo visą Pran
cūziją. Visi,; kas tiktai gyvas, kritikavo 
kitus. Atspausdinta suvirs 2,000 rūšių 
pamfletų. Didele užsipuldinėjimų audra 
nušlavė Brianą. Skubinai buvo, pašauktas 
Nekeris raminti, kaip išmanant, visuotiną 
nepasitenkinimą. Kai matai, dalykai ap
rimo. Bedru susitarimu, žmonės sulaikė 
savo teismą dąr kuriam laikui. 1789 m. 
gegužės mėnesį turėjo susirinkti Estates 
Generales, ir šičia visos tautos išmintis tu
rėjo išrišti vigus klausinius ir paversti 
Prancūzijos karaliją sveikesnė ir laimin
gesnę valstybe-

(Bus daugiau)

num.) • 
tokiu pat uolu- 
jo. 1781 metais 
Prancūzijos fi-

Karalius nieko nesu-

Liudvikas XIV

nuteistas visam amžiui ka- 
už mirti vienos (merginos, 
su juo ir kitais dviem vy- 

važiuodama automobilių
buvo užpulta ir išniekinta, 
po to nusinuodijo, 
vo klausimai ar ji 
gavu noru važiavo 
imta prievarta.

Du kiti vyrai,, jo sargai, iš
teisinti. 1

Stephenson stebėtinai pakilo 
i klukserių vadus. Keturi me
tai atgal jis pribuvo i Indiana 
valstiją, neturėjo pinigų nei 
draugų, buvo niekam nežino
mas. Kaipo smarkus kalbėto
jas, įtekmingos išvaizdos, jis 
pakilo Į vyriausi klukserių vir
šininką toj valstijoj, ir neužil
go jis pradėjo sakyti “aš' esu 
Indianos įstatymai”. Jis turė
jo susinėsimus ir pažintis su 
valstijos senatoriais ir atsto
vais ir jo raštinė visada buvo 

Bet kaip 
ii- nupuo- 
niekšišką

pilna politikierių, 
greit iškilo taip greit 
lė papildydamas tą 
darbą.

Pasirodo kad ne tik
tų, bet ir klukserių vadai‘susi
deda iš piekšų ir tamsių gai-i 
valų.

Žalių žirnių Smetoninę Zupč

lrĄ ’puoduko evaporated pieno 
2^> puoduko šalto vandens
1 šaukštukas cukraus
% šaukštuko drošt.ų svogūnų
2 šaukštai šviesto ar pavaduotojo 
ll/£ šaukšto miltų
1 šaukštukas druskos 
M’ šaukštuko pipirų
2 puodukai dėžinių arba virtų ža

lių žirnių
Sudek žirnius, cukrų ir svogūnus 

į šaltų vandenį ir šutink per 20 mi- 
nutų. Paskui pertrink per sietų; su
dek svaporated pienų, perkaitink ir 
pratirštink miltais sumaišyatis su 
sviestu ir kitais likusiais dalykais.

. Grožės Fa tarini ai
Lašai ant veido paeina nuo jaut

rios odos išstatymo prieš saulę. Kai 
ir visos odos > ligos lašai yra dalykas 
odos specialisto. Raudonplaukiai la
biausia turi lašus ant veido, švie
siaplaukiai mažiau ir brunetai be
veik visai ne, nes jų oda Įdega vie
nodai rudai kada buna saulėje. Pas 
vaikus lašai apsireiškia vasarų ir iš
nyksta žiemą, bet augant senyn jie 
pradeda patapt nuolatiniais ir todėl 
reikia jų saugotis. Motina kurios 
mergaitė greitai išsilašuoja turi žiū
rėti kad jį nebūtų perdaug stiprioje 
saulės šviesoj. Moterįs gali apsau
got; savo odą vakarą, dėvint velio- 

parasolius, dideles skrybėles.nūs,

komunis-

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

«nnmtn:tiiuniiuimiunmitnniioniiniuuiminnni:

prato iš to jo “Compte Rendu”. Jis siun
tė kariuomenes Amerikon, gelbėti kolonis
tams jų kare prieš bendrą priešininką, An
gliją. Šita ekspeęlicjja pasirodė begalo 

-- brangi, ir karalius reikalavo, kad Nekeris 
parūpintų reikalingų lėšų. Bet kai jis, 
vietoj parūpinti pinigus, paskelbė dar 
daugiau skaitmenų ir pradėjo vėl kalbėti 
apie “taupumą”, tai ;jo dienos jau buvo su
skaitytos. 1781 metais jis buvo atleistas, 
kaipo nekompetentingas tarnas.

* / Po šitų profesoriaus ir biznio žmo
gaus ton vieton atėjo malonus finansinin
kas, kurs ketino garantuoti kiekvienam 
šimtą nuošimčių, jei tik visi tikėtų neklai
dingiems jo metodams.. Tai buv» Karolis 
Aleksandras Kalonas (Charles Alexander 
de Calonne), —gana agresingas valdinin
kas, pasidaręs savo karjerą gabumais ir 

. visišku besąžiningumu. Jam užėmus fi
nansų ministerio vietą, kraštas buvo pa
skendęs skolose, bet jis buvo gudrus, — ; 
norėdamas visiems Įtikti, jis veikiai sura- : 
do vaistus. Jis apmokėjo senas skolas už
traukdamas naujas. Šis metodas nėrajiau- 

•jas. Ir pasekmės visados, nuo neatmena
mų laikų, •būdavo- pragaištingos. Trijų me
tų laiku Prancūzijos skolos padidėjo ant 
800,000,000 frankų, 
ministeris niekados nesirūpino, jis tik šyp
sodamasis pasirašydavo ant vekselių, pa
tenkindamas reikalavimus jo Didenybės 
ir jo karalienės, kuri savo jaunatvėje, bū
dama Vienoje, gerai išmoko išlaidumo.

Pagaliaus ir Paryžiaus Parlamentas 
(aukštoji teisingumo, bet ne Įstatymų lei
dimo įstaiga), nors ir buvo visai lojalus ir 
ištikimas x karaliui, nusprendė kad reikia 
kas nors daryti kraštui gelbėti. Kalonas 
norėjo pasiskolinti dar 80,000,000 frankų. 
Tais metais derlius buvo labai menkas, vi
sas kraštas buvo vargo, skurdo ir bado 
replėse. Buvo aišku, kad Prancūzija eis 
prie bankruto, jei kas nors ko nors grei
tai nepa'darys apsisaugojimuį nuo bankru
to. Karalius niekados nežinojo, kad padė
tis susidarė rimta. Ar nebųtų gera pasi
tarti su žmonių atstovais? Nuo 1614 me
tų Estates Generales jau nebuvo šaukia
mi susirinkimam Turint omenyje grąsi- - 
nančią paniką, kilo reikalavimas sušaukti 
Estates. Tačiau Liudvikas XVI, niekados 
nedrysdavęs spręsti, atsisakė padaryti to
kį svarbų žygį.

V. J. PUGHERIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

Išvalymui perkolatoriaus- vidaus 
‘kada jis pajuosta, sumaišyk šaukštu
ką borakto karštąni vandenyj ir vi
rink tę skystimą viduryj perkolato
riaus. 'Tas prašalins’ plėtmus.

Geriausia yra leisti karštai zupei 
pastovėti ir ataušti pirm dėjimo jos 
Į ledų šėpą lotam sykiui. -

Kuomet darai biskvitus geriausia 
supilk visus sausus dalykus į krūvą 
ir tik tada dadėk šlapius. ,oll

Šaltos bulvės galima apkepins ar- valgyt 
ha sudaryt su sipetona taip pat ge- sveikat 
rai kaip šviežiai virtas .tam tikslui.1

Ypatiška Sveikata
Jus tankiai girdit motinas 

bant apie davimą vaikams ką 
valgyt tarpe valgių. Valgymo 
valgių nereikia pratinti normaliai 
sveikus vaikus, bet jeigu jūsų vai
kai yra labai gyvi ir žaidžia kiek 
tik jiegų turi, arba jeigu jie turi 
mūžus apetitus, nebus bloga jeigu 
bus duota jiems keletas vynuogių, 
arba graham krekių arba kas nors 
tokio biskeli suvalgyti, bet jiems ne
reikia duoti kad godžiai ką nors 
privalgytų kada\ ne laikas. Ncaks- 
tink jų apetito su duona ir vaisių 
košele arba syrųpu ar pyragu. Lai 
jie įsipratina valgyt tik kada laikas

i ir patirsit kaip jų abclna 
sveikata, žymiai pagerės.

nors 
tarp

Borden’s ’ •] - i . ■ * ___ ___ _______
arčiausias maisto vertybėj prie gry- jame Smetona ir suruošiamas po už? 
no karvės pieno negu koks kitas pro- vaizda veterinarų ekspertų, 
dūktas.

TMD. KUOPOS, UŽSIRAK YŠIT 
SAU T. M. D. ORGANĄ—KAI
NA $1.50 METAMS. ŠEKIT T. 
M. D. REIKALUS ATIDŽIAI.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
> Evaporated Pienas yra i biausias šviežias pienas su palikta 

įsisi-.n vprt.vhėi nrir* erv- iamn smptona ir snrunšinmaK ttž-
__  # .... Į Prašyk

Jis yra tyriausias ir rie-l savo groseminko duoti Borden’s.

syk
Tu- 
per 
pa

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
•Mes išdirbam ir importuojam 

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

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

Chicago, I IL

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jug prašot44.

James Pearson, 
Box 192.\ Drummond, Wi«.

3441. Valgių Gaminimas ir Namų Prižiūrėjimas. 
Kjekviepa moteris ir mergina privalo turėti 
šių knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces
ter, 1919, pusi. 162, didelio formato .
Drūtais apdarais . ........................................

3522. Lietuvių Lemcntorips arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugelių 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago,

1 paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ... ...'....

3352 Superior Ąvę. Cleveland, Ohio

PE-RU-NA
unsweetened

mPQRATl?
milk

Borden’s Evaporated Pienas yra du 
riiąist i Og esnis negu paprastas pienas., 
rit vartoti Borden’s Evaporated Pieną 
pusę su vandeniu jei reikalinga kaipo 
prastas pienas.
Jei turit savo receptą kuris reikalauja Smeto
nos, vartpkit tiek pat Boyden’s Pieno kiek rei
kalaujama Smetonos.
Borden’s yra tyras ūkio pienas su Smetona pa-._ 
likta jaihe. Jo maistingumąs daro jį tinkamu ir - 
kavai ir valgiu .virime. Jei norit žinot
ir virt'su Borden’® Evaporated Pienu, 
kuponą? paženklinant kekių nurodymų 
mes prisiųsim dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Bordo> Building, New York

kaip kept 
išpildykit 
norit, ir

$1.25
$1.50

35c

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus'kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

Parsiduoda visur « 
Tabletuose ir kaip skystimas Adresas (Lith.)

Duona
Žuvis
saldainiai

Vardas

KUPONAS
Rašalai
Košelės
Mėsos

Pa/ai 
Sriubos 
Pudingai
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IH The Younger Set
UPON THINKING OF FALSE 

loVe

iOFFICE CAT
By Junius
s—“Do youMrs. Sprii 

any shoes?”
Mrs. Briggs—“No.”
Mrs. Spriggs—“Neither 

Let’s go into this shoe 
and rest while they try 
on us.”

need

o-

By stuffing the 
with unfinished work, 
F. J. Zuris, some fellows 
ag’e to keep their desk 
clean and “business-like”.

drawers says P. Akšis, sticks up.
snaps I motorist when lie gets it.
man-1
tops Į

lawn mower.
neighbor

^eat*| comes to
like the wju soon

•o-

the

Don’t discard that worn-out 
Lend it to your 
next time he 

This 
habit.

the 
borrow things, 
discourage the

When I showered you with gifts 
Of jewels, trinkets, and costly 

baubles,
I found favor in your heart
And a smile on your lips
At my approach.
But now—
Now when the source has 

vanished
You turn your back
And do not deign to look on me.

JOHN G. POLTER |
POP1ERIUO.IA, MALIAVOJA I 

ir IŠTAISO NAMUS.
Darbas Pirmos Klesos. | 

Lietuviai', kreipkitės pas savo | 
tautietį, ypatiškai arba pasiųs- | 
kit atvirlaiškį, pribusiu apkai- | 
havimams. (47) |

1134 East 77th Street |

Sumažink
Savo

do I. 
fstorė 
some

“He|lo,

-O-

there(Before it is< too late1, 
is one thing we must give the 

‘Turks credit for; they got up 
a pęetty good bath.

-------- o---------
B’. Jokubenas says there isn’t 

a great deal'of peace/on earth 
for the( gent who has' waited 
until the last minute to pick 
her present.

-------- o———
She Couldn’t Help It 

A good old dame is Maggie
Wood,

She did her bit at saving 
food;

No wonder that she felt 
depressed

When Paw would spill soup 
his vest.

-------- o--------
If the ancient Greek 

waves were anything 
modern American ones, we I

j don’t blame Diogenes for spend
ing his life in a tub.

_———
First Sky Writer:

Bill,, ya. still/ with, the, Lucky 
Strike people?”

Second Maniac: '“Naw, gotta 
easier job now. I’m writing 
fer Lux.” i ~

The Ungrateful Thing!
One paper says: “One young 

woman escaped from the burn-1 
ing building only half glad.”'

How heartless are humans, 
[low cruel their passions.

-o-

-------- o--------
“.Quick, Watson, the needle”, 

pleaded 
ticing a 
sock.

Sherlock Holmes, 
hole in the hedl of

—v------ o------------
When you come right down 

to it, the pnly difference bet
ween in-la wk arid outlaws is the 
spelling. \.

------- -----—O------------

Thoughts for today: How 
long would your business run 
if operated on the present 
municipal plan?

-------- o--------
Wall 'street is .broke,. '.Lost 

about a million. One who fish
es is liable to lose his bait,, re- 

on . marks an exchange.
1 —---- o—----- '

I Eat your mashed potatoes with 
your peas

■ If you w.ould pl.easg your wife. 
You’ll like the dumbination fine 

i They won’.t fall off your knife.
-------- o--------

in- Į “Read the newspapers tho-

no-
his

Packed in the huge oval was 
tlje colorful crowd, jammed in 
with scarcely room to breathe 
—row on row—layer on layer 
—the crushing mob whs pack
ed in—packed in, as some one 
said. 
And 
that

like sardines—sardinės, 
the, funny part of it is 
they were sardines.

o-

anie fellow who doesn’t 
new suit of 
thinks jack

get his 
ruined

-------- o---------
Missionaires from Africa

sist the jungle Beauties wear I roughly and yotr may" live to be 
more clothes than our flappers 1-50, years old”,. ,say,s Chauncey 
do.>

—r—0--------
"Where are you from?” 
‘.'South Dakota”.
“My! You don’t talk 

Southerner.”
-------- o---------

A necking party; thinks
V. pitched, is something that 
makes midnight look like 9 o’
clock.

Depew at ninety-one. 'But 
! can we wade through the 
day editions in a' merė 
years?

like

J.

vanity
the door of your

and drab it is 
without emotion

Trhu barbaric finery 
And woman’s 
I had opened 

heart, •
But how dull
Without life,
A false store-room for fools' 
Which closes automatically 
When their pockets are empty

That’s human nature for you, 
comments Helen Pechkaitis. 
The
want to 
clothes
Dempsey ought to rush into a 
fight with that nose he has 
just bought.

how
Sun-

150

I __—o——— ' '

“You’ve got no kick coining” 
said the bootlegger, slyly, as he 
sold the flask, of cold tea.

-------- O-- '■----- ; <
The pedestrian who sticks up 
thumb for a ride sometimes,a

kjiVCLE WIGGILY’S tricks

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.
I am the fool,
But not the false lover,
Not a polluter of Love’s 

sacredness-.
Walter Baublis. I Į|

Sanitariškos Lietaus į|

Valet 
-ilutcuStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

MAUDYNĖS 25c:
921 St. Clair, arti E. 9th St. N'™S‘

užrašykit jiems “Artoją'

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, įx 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą. p

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos, odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus.

Raffles
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo ' maistininką. 75c kuc 
siumčia'ma tiesiog iš laborator

F. AP, RICHTER & CO.
Defry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y.

Children’s Musterole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

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

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

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

aš

Kiek Aš 
Turėčiau

Sutaupyti?
JEIGU jus bent kiek stengė- 
J tęs patirti kur jūsų pini
gai giria; gal but jus buvot su
sirūpinę klausimu “Kiek 
turėčiau sutaupyti?’’

štai yra dvi taisyklės kurios 
tankiai naudojama. Jos ne- 
atatiks visiems ir pasiūlomos 
tik kaipo pagelbiniai sumany
mai:
1. Pasidėk mažiausia 10 nuo

šimčių savo ineigų.
2. Turėk ant knygelės pasi

dėjęs sumą lygią vienų me
tų irieigų apsisaugojimui 
svarbiame atsitikime.

in the Ci<2 of Cleveland.
PULUC square

Dėk taupymus i taupymu banką

Jūsų Proga!
APKFISK SENĄ ELEKTRIŠKĄ DUPLEX 
vacuum Ya™Yujo’T PREMIER

Apribotam laikui; mes duodame ši stebėtiną pasiūlymą kožnai 
šeimininkei. Jeigu turit nudėvėtą elektrišką vacuum valytoją, niės 
už, iį paskaitysim .gerokai p^ie pirkimo naujo Premier Duplex. Prie 
tb duds’.m lengvins išmokėjimais. Biski Įmokėsit ant syk, paskui 
-mokėkit, mėnesiais-.

Premier Duplex daugiau negu išsimokės už save, nes negadina 
grindų patiesalą, nevargina naudotojo ir taupo laiką. Turėsit dau
giau progos su savo vaikučiais ir daugiau laisvės namą darbams.

Tai yra vėliausias išvystymas vacuum valytojų industrijoj. 
Padarytas vienos iš seniausių ir didžiausių vacuum valytojų iš
taigų pasaulyje. Jis pahudavotas'’vaikinui ir laikynmi ilgai.'

A. GRDINA & SONS
Laidotuvių .Direktoriai ir Rakandų Krautuvė

■ Rakandų krautuvė Krautuvės skyrius'
6019 ST CLAIR AVE. 153.01 WATERLOO RD.
Randolph 1^8J Skyriaus telefonas Eddy 5849
Randolph 4550> - Cleveland, Ohio.

i p

Didžiu
Kaunas 

jevėžio a 
j jagrihfjai 

byla, kuri 
tomuiiistiĮ 

Komunistų 
teraturg. 
apie 3.0 as 
bėgu užsk 
Itismį.

K'nžuįė ži

Spaiiij j 

N gyveu 
rakaif įi. 

blaivus, ja 
vo žffiona 

'šaiitu^į pi 

penketas i

Pro Kun. 
Kaunas.

su panele i 
fa ir atsis 
kedėse, viei 
je pusėje, 
kad juos si 
pas, ir pa 
pradėjo da 
kad abu gi 
dengė yisg I 
pakelyje si 

■ reiksią mat, 
šiito atsisėsi 
tiems nekli 
nieko negin 

kštėse pozo 
dėjp prasti 
drysp daugį 
IŠ turėjo 

pro kunigo 
pamatyti gi 
butu pasir 
rietą kur į

fe Busta ž 

Jiąąnas. — 
Berne bevalai 
i buvo rasti 
Sgyšyj su tu 
Jidii kad tai

A S. BARTKUS
Vienintelis Cleyelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPĖS 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Pusė Kainos.

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

Rosedale Dry Gleaning Co,
Randolph' 7906

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

| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZ AMINA VIM AS UŽ $1.00 | 
~ Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 
E Viennojo, Beriine, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykių su mario 25 E 
E metų -patyrimu gydyme keblių- ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų — 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano S 
E dfisasi Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, U
— Quartz Ultra.4,Violėt Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato-i =
— .rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozę arba nu- E
~ Spręsti 'tikrą jūsų ligos priežastį. E
E “Mano Darbe Nėra Spėjinėjiniu”. Naujų metodu aš paliuosuoju =
— nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
X lio, be pjaustymų ir be jokių skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
įi Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs‘busit, “Nenustokit z 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”./ Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- =
— rię yra Piano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
“ daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E
— tiesiog i Krnitjo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E
—. tus 6U6 ir 914. ; Ę
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai; Jeigu pagy- E 
E dolua aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią =

1“ išgalit mokėti Aš ,pats ypatiškai prižiūriu visus savo patentus. E 
= Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. E

= ----- Mes Kalbame Lietuviškai  Ę

I Dr. BAILEY, Specialistas
|= 1104 Prospect Avenue |
Ii ANTRAS AUKŠTAS I :: PROSPECT BUILDING |
= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) Ę
E Ofiso Valandos-: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1. Ę 
',uuiniiuuiiiiiuiin»iiiuiiHii»iiiiHiiin»imii'Hiiii|||i|n>iiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiuuiii<'1
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THE A. B.
Savings & Loan Co

3354 SUPERIOR AVE.

Tisai tyras « 
Mian naudo, 
tas ir giynui 
k Be šok™ 
i,®aš į bankas 
laboratorijoje. 
;!!»« vaistini

SHO 
Shi 
INSI

1*11 only pay for the. 
oixtsiia.

SHOt $ 
SHINE D 
iNS

$1472.90
Yrd tai Pasekme Pa- 
sidejimo po $5 savai; 
tėję per Penkis Me? 
tus ant 5 % į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

ĮjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii^ 
E Prospect 2420 Central 15 66 =
| THE F. W. ZIMMERMAN CO. I 
E Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa-' E 

kuojam, išlaidžiam ir sukraunant.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. E
FJiiiiiuiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiitiitiiiiiitiiiiii?

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite paa tikrą Specialistą, o n» 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ns- 
sUdausinęš kokia ligą sergi ik kur 
skaudą. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad ji* 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jusiį tikros liijos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Kag|i-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo aflį 
dengs man tikrą jusįj ligos pn*iaM| 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum* 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikatai ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnšhultu 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijune

kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnų*, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaikiukit ilgiau laiko ir nraikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi? 
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. li>5th St devdUind 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
OSm valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo 0 iki 4 Tataoa 

NėdUdiazuais nuo 10 Qd L

taiHMMP
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Didžiulė Komunistų Byla nevėžio pirklio galva,, kuris

Kaunas. — Spalių 23 d. Pa- prieš kurį laiką be pėdsakų din- 
nevėžio apigardos teisme buvo go. “L.ž.”
nagriįięjama astuonių asmenų I 
byla, kurie kaltinami prigulėję 
komunistų partijai ir platinę 
komunistų atsišaukimus bei li
teratūrą. Teisman patraukta 

'apie 3.0 asmenų, kuriu, dalis pa
bėgo užsienin ir pasislėpę nuo 
tęismp.

Šiaų- 
Nor-

Nužudė

“L.ž.”

žnyoną ir Pats Nusi
žudė

16 d, Daubiškių kąi-
gyventojas Pranckevieius, 

ne-

Spaįių 
mo 
vakari gryžęs iš turgaus 
blaivu^, rankom pasmaugė sa
vo žmoną ir iš medžioklinio 
šautuvo pats nusišovė. Liko 
penketas vaikelių. “L.ž.”

Nužudė Savo Dėdę
Kariumenės Teismas 

liuose nagrinėjo Stasio 
kaus bylą, kuris liepos 11 H.
1920 m. norėdamas apiplėšti, 
revolverio šūvių tyčia nužudė 
savo dėdę Ant. Pamędytį ir 
pagrobė .jo apie 30,000 ostmar
kių ir 10 sidabriniu Rusų rub
lių. Atsižvelgdamas į visas by
los aplinkybes teismas rado rei
kalingu nubausti Stasį Norkų 
mirties bausme, bet einant 
nestijoš įstatymų bausmė 
'keistą kalėjimu iki gyvos

am-
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Pro Kun. Šmulkščio Pažastę
'Kalinąs. -—- Kun. Šmulkštys 

šų panele atėjo į kinematogra
fą ir atsisėdo ložp.jc, piririose 
kėdėse, viens vienoje, kits kito
je pusėje, bet greit pasijuto 
kad juos skiria perdįdęlis tar
pas, ir pasilenkę', susiglaudę 
pradėjo dalytis įspūdžiais, 
kad abu ganą petingi tai 

'dengė visą ložės priešakį, ir 
pakalyje sėdinti. negalėjo
veikslą matyti. Balsiai papra
šius atsisėsti -tinkamai kad ki
tiems nekliudytų, abu nudavė 
nieko negirdį ir pasilikę pirmy
kštėse pozose. Užpakalyj sė
dėjo prasti žmoneliai tai neiš-, 
dryso daugiau ką nors pasaky
ti ir turėjo pąsitėnkiątį„t,npul{L 
pro kunigo Šmulkščio, pažastę 
pamatyti galėjo. Arknė' geriau 
butų pasirinkti flirtui tokią 
vietą kui-z kitiems’ nekliudytų?

. “L.ž.”

Rasta žmogaus Galva
Kąųnas. — Klaipėdos gatvės 

kieme bevalant 
tą buvo rasta 
Sąryšyj su tuo 
gandų kad tai

išeinamąją vie- 
žmogaus galva, 
mieste pasklido 
esanti tūlo Pa-

Ant pirmo ženklo šalčio— 
imk Dr. Humphreys’ “77”. 
Išvaryk šalti iš save.—Ge- 

‘ ri ir nuo Gripo. Turit lai
kyt “77” namuose. Bukit 
ffatavi prieš Šalti ir Gri-

- Dą. ttrn” naudojamas 30 
metu.. Pirk /“77” šiandien.

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

156 William Street, New York

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moteris dabar 
naudoja Zonitc vietoj nuo
dingu dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonitc yra 
naudingas ir visai nekefi- 
ksiningas deliktoms plė
vėms.

Nužudė ir Sudegino
Šiaųliąi. #— Kariumenės Teis

inąs nagrinėjo bylą Mykolo Ka- 
teįvos, Jono ir /Alekso Krūti
nių, kurie lapkričio 3 d. 1924 
m., norėdami apiplėšti, -nužu
dę. savo troboje Jurgį ir Bronę 
Grinkevičius, d nužudymo pėd
sakams paslėpti padegė jų gy
venamus namus. Teismas nu
sprendė Miką Katęivą ir Joną 
Krūtinį nubausti mirties 
me, o Aleksą 'Krūtinį 15 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

baus- 
metų 
“L.”

Ųž Ntinuodijimą Saldainiais
Šiauliai. — Spalių 24 d. -Ka- 

riumenes . Teismas nagrinėjo 
' bylą Barboros 1 Jonikienės, kal
tinamos. nunuodijus Juzę Rim- 

"saitį'.’"1"’ ■ —
Prieš- kąrą; Juzės Rimšaitės 

tėvas, išeidamas Amerikon, sa- 
I vo1 ūkį pavedė savo tėvui,, kuris 
jį išnuomojo dvylikai metų Jo
nikams. Auklėti ir auginti 
Rimšaitę privalėjo Jonikai, bet 
jie jos nepriėmė', ir ją prisiėmė 
auginti Ona Juręvičįehė'.' Rimš- 
šaitės tėvas sužinojęs per laiš
kus kad Jonikai neužlaiko jo 
dukters ir ricina iš jo ūkio,'.‘par
siuntė Vin. Dargio ir Jono Šid
lausko vardu įgaliojimą užvesti 
pas taikos -teisėją bylą iškelti 
Jonikus iš neteisėtai valdomo 
-ūkio. Bylą buvo'iškelta ir tai-

tės naudai.
Bet Jonikienė norėjo ir to-1 

liau valdyti ūkį, o Rimšaitę 
ryžosi nunuodyti, šiam tiks
lui ji pasirinko tokį' būdą. Lie
pos 24 d. 1924 m. ji, varydama 
į ganyklą žąsis, ant to pat ke
lio kuriuo turėjo varyti žąsis 
ii- Rimšaitė, numetė keturis už
nuodytus saldainius. Mergaitė 
nieko bloga nemanydama sal- ■ 
dainius pakėlė ir vieną suval
gė, o kitus tris perdavė savo 
globėjai Onai Jurevičienei, kuri 
taip pat juos suvalgė, 
kus Rimšaitę mirė, o 
nė pasveiko.

Teismas nusprendė 
Barborą Jonikienę
darbų kalėjimu iki gyvos gal
vos. “L-”

RU CENTRAI, MALŪNAI, PLECIAI

Netru-
Jurevičie-

nubausti 
sunkiųjų

istorija tokia, 
vyrai to paties 
krūmuose leido

MAŠKĖNAI '(Rokiškio aps.) 
žmogžudystė išėjo/ aikštėn.-^- 

žmogžudystės 
1920 in, tris 
kaimo, netoli
degtinę. Prisireikus- kibiro du 
vyrai nuėjo i kaimą jo parsi
nešti, o trečias liko prie darbo. 
Šis nesulaukdamas draugų par
einant ėjo jieškoti. Iš.netyčių 
pažvelgęs Į vieną grintelę pa
matė savo draugus pjaunant 
du seneliu. Nieko nesakęs, sku
botai atbėgo prie, degtinės, ir 
dirba kaip nieko nežinodamas.1- 
• Draugams sugryžus, ir ei
nant namon, trečiasis vyras ir 
sako: Vyrai, na ką jus šiąnakt 
padarėt! -Tadą -jje gorėjo ir ji 
nužudyti, įiet tanp-ipąsišėkė 'pa
bėgti. Jis ibijojo Į t>"į>iičij'ki įsa
kyti kad ir prie; jo - neprisika
bintų į už deg|ftie^ varym'ą. .šis 
trečiaš Jšvažiavo^ ^Argentinon, o 
įeitus ' du tardant: rado nėįcal- 
tais. '.Bet dabartiniu laiku iš 
Ai'gentinbs.. policija gavo laišką 
stį išaiškinimu žmogžudystės ii' 
abu žmogžudžiai šuimti ir pa
talpinti Panevėžio ’ kalėjimam 

P, Kriukelis.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Geriausias
Skutimas

.žinios apie parduodamus Lietuvoje dvarų centrus, atskirus 
sklypus, malūnus ir plytnyčias, kurie numatyta 
varžytinių 1926 metais. „ _
Apskritis ir ūkio pavadinimas:

> Alytaus 
Padubysio dvaro centras 
Pasimnyčių dvaro centras 
Pramežio dvaro 4 sklypai , 
Mergalaųkio dvaro pieva 
Kolesnykų dvaro pieva • 14 ‘ ■’
Daugų vandens malūnas 
Nemaniūnų vandens malūnas 
Dvišakių pieva 
žaliadvario pieva 
Vaištartonių dvaro sklypas 
Lelionių dvaro pieva 
Pąvartėnų kaimo sklypas 
Muiželėnų dvaro sklypas 
živulčiškių dv. skl. (sąla Nemune 
Merginęs miestelio piečius 
Varėnos mięstelio du piečiai

’ Viso parsidūoš 203 ha., 3557

Va'ls, 
ąpskr.

Simno 
Simno , 
Ūdrijos 
Simno 
Simno 
Daugų 
Nemaniūnų 
Pivašiūnų 
Pivašiūnų 
Pivašiūnų 
Pivašiūnų 
Alovės 
Alovės 
Seirijų 
Merkines 
Varėnos 

kv. metrai

Biržų-Pasvalio apsk.
Pąrovėjos dvaro centras 
Jovaičių dvaro centras 
šlyžų dvaro pieva 
Likėnų dvaro centras 

numatoma kurortui steigti)
Kiršonių dvaro sklypas N. 1
Žeimelio miestelio plyt, piečius 
Salamiesčio dvaro -pieva
N. Radviliškio dvaro kalk, piečius 

.Prie Paysti-iečių kaimo piečius 
Prie Nokiškėlių kaimo 'piečius 

kaimo sklypas 
1,86 ha., .3228 kv. metrų

Ežerėnu 
dvaro centras 

Mukulių dv. sklypas Nr. 
Veneavos dviirb kluypas 
Veneavos, dvaro sklypas 
Imbrado 
Imbrado' 
MįliUnęų 
Millęulių
Ląųęęnzėjos dy^sklypas

Namišių
Viso

Veneavos

dvaro sklypas 
dvaro sklypas 
dvaro sklypas 
dvaro sklypas

Viso'241 -ha.7T3885

parduoti iš

Kaina

Lt. 30,00.0 
20;000 
30,000 
12,000 
11,000 
10,000 
5,0001 
7,000 
§,50.6 
3,600

200
2,000 
1,000 
1,000 
2,000
3,000

141',330už

Biržų 
Žeimelio 
Biržų 
Paberžės

54,006

46,115

Paberžės
Žeimelio
Biržų
N. Radviliškio
Pumpėnų
Joniškėlio
Saločių

(kaina nepilna
apskr.: '

Antalieptės

593

100,708

22,374
23 Imbrado'

Nr. 44 Antalieptės ' 3j937
Nr. 45 Imbrado '
Nr. 24 Imbrado
Nr. 2 Imbrado
Nr. '3 Imbrado 355

Nr. 17 Imbąrdo
Nr. 31 į; Paupynės

(suma nepilna) 30,843
Kauno

'■ metrų

Bojėrių dvaro centrąs
Opnąrų dvaro -skjypas

(su
Marld-Budos' dwjp■ sklypas ,z

Nr. 18 
augančiai mišku)

Čekiškės
Bųčiunjį

' Bučiunų
Bučiunų
Vimbarių dvaro pieva iNr.9
Kudrėnų dvaro sklypas Nr.

Viso 237 ha.,, 6876 dv.

dvaro 
■dvaro 
dvaro 
dvaro

Citras 
centras 
pieva 
miškas

apsk.
Babtų
Pažaisliu

71,795
21,683

9 
metrų

Raudondvąrio 
Čekiškės 
Vendžiogalos 
Vendžiogalos 
Vendžiogalos 
Vendžiogalos 
Lapių

(nepilna suma

6,911

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

Dabą r laikas užsisakyti .192.6 metams 
“PANEVĖŽIO BALSAS” plačiai rašo ne tik apie vietos rei
kalus, bet taipgi paduoda svarbiausius įvykius visoj Lietuvoj 

ir užsieny j.
“PANEVĖŽIO BALSAS” ypatingą domę kreipia j sodžiaus 

gyvenimą ir j savivaldybes.
, "PANEVĖŽIO BALSE” yra nuolatinis satyros kampelis 
j “Radio”.

Prenumeratos kaina Amerikoje: Metams $2.50.
; Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. Metams 12 litų ($1.20). 

(Puseizmetų pusė kajpos.)
' Adresuokit:

I “PANEVĖŽIO HALSAS” — Panevėžys — Vasario 16 g. 26

Valet
AutoStrop

Razor
—Sharpens Itself

Saugus Skustuvas kurs pats 
Išaštrina Savo Ašmenis 
PILNA SUDĖTIS S1.00 ir 55.00 

Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

Išpumpavimas
Jurų Sausai

VrBA taip lengva kaip išvalyti stu- 
bą su paprasta šluotą. Nes šluo

ta' neišima dulkių ir purvo, tik perke
lio kiton vieton. Šluota sukelia debe
sis dulkių kurios nusileidžia kur nors 
kitur—tada reikia pradėt valymą iš- 
naujo.

Nutrauk šitą begalį retežį darbo 
valydama elektrišku budu.

Elektriški valytojai išvalo taip kad 
dulkių nelieka. ” Jie neatsistoja ant 
paviršutinio purvo—jie įsikasa gilyn 
ir ištraukia lauk nematomas, įsisėdė- 
jusias dulkes; į

Elektriškas valytojas pailgins amžį 
jūsų patiesalų, kadangi jis neplėšo pa
tiesalo audimo.

Jis pailgins jūsų gyvenimą taipgi, 
kadangi su juo galit išvalyt namą su 
trečdaliu laiko ir su trečdalių pastan
gų kiek ima dirbant su šluota.

Įsigijimui elėktrišjęo valytojo į sa
vo namus rpikią tik pasitarti,su par
davėju kuris turi Electrical League of 
Cleveland emblemą. Galit gauti len
gvomis išlygomis, jeigu pageidausit.

1,966
102,349

$1 iki $25.

25*

Ionite

TASTELESSCASTOR OIL
/or-BILIOUSNESS

Imk BEECHAM’S
PILLS nuo vidurių ir 

kepenų ligų. Geras odai. 
Liuosuoja gerai vidurius. 
Neturi savyje Cąlomelio
Pirkit vaistinėse 

25c ir 50c dėžutėsDR.HU M PH BEYS’

i* CriD. Influenza

Visai tyras castor oil medi- 
■ kaliam naudojimui. Stipru- 

• mas ir grynumas nepakeis
ta. k Be sbknip ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labclinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

i'”

bv*0.

viduriavimo

Sts.

> ri / a iyi .d ■
1'.. u-C-fSiSW

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH paste

Large Tube

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

Wet
AitcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

-----  • -to 

Dėkingos Moti;
Aukščiauv . Pacituotas i -k nos Diudymas

v«nu iš d«ugeUo " '•‘“'tai k,ih
'‘“■MJant «pie Unk * '’V*nori«i , "* “ve- 'Ji? m U* 

vidurių ušktaH-“*''*1“'*’- «utu.
Wiarrhoea). , “‘""‘baso, vidurt"‘u’.n*udoj,I1t į,mblB0

’ dieglio

tleąųi iš Uįį.

4ASouthHa!F?TER & CO

Brooklyn n. v.

ELECTRICAL
LEAGUE of CLEVELAND



Il*Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese |
Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

PETRAUSKO KONCERTO VI
SI LAUKIA

Kitą nedėldieni, laipkričio 29 
d., nuo 2:15 vai. po pietų Lie
tuvių salėj Clevelandiečiai ir 
aplinkinių kolonijų Lietuviai 
turės progą 'pamatyti ir išgir
sti dainuojant visų mylimą dai
li ių-kompozitorių Miką Petrau
ską, kuris laikinai atvyko Ame
rikon pasimatyti su savo vien
taučiais ir pakoncertuoti.

Šalip koncerto, gerb. Petrau
sko draugai 'rengia jam įvai
rias vaišes.' Šalip kitų, lapki'i-1 
čio 28 d., subatos vakare, bus 
yieš'a vakarienė.

Nei Vienas neapsilęnkit ne
atėję į šį koncertą, nes gal M. 
Petrauskas jau negi'eit Cleve- 
landą aplankys, jeigu aplan
kys.

Clevelandiečiai Laukia Miko Petrausko!

Gavo Akrono Naujienos

KUDIRKINĖS MASKARA
DŲ BALIUS

Padėkavonės dienoj, ketver
ge,' lapkričio 26 d., Lietuvių sa
lėj įvyks gražus Dr. V. Kudir
kos Draugystės maskinis ba
lius. Draugija šį balių nori at
žymėti paskirdama dideles do
vanas — net $35, iš kurių vie
nos bus pinigais, kitos daik
tais. Visi mėgsta Kudirkinės 
parengimus, tikima šis paren
gimas bus laibai .skaitlingas. •

. SVARBUS IŠGULDYMAS
Į Ev. Šv. Mateuso 5:18: Ištiesęs 
įsakau jums pirfniaus Dangus'ir že- 
I me sugaiš, .negu mažiausis raštelis 
I parašytas.
Nedėlioj 3 p. p. .7017 Superior Ave.

Kalbės F, J. DigitsSPORTAS
VYČIAI IR POŽĖLA

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per Dirvos’ Agen

tūrą šios voatos
J ieva Raškevičienė . . ■ L(. 200
Uršulė Smailienė......... '..100
Petras Jocis .......................140
Ona Valentinavičienė ........ 50
Veronika Bcnulis .. 
Ad. Nakrašcvičius • •

Išsykio kada pereitą vasarą | 
ĮClevelande .pasirodė Lietuvis | 
I nepergalimas drūtUolis Karolis 
| Požėla, Glevelando pąrapijonai 
Įšoko tuoj ji paniekinti ir ragi- 
,no neremti.’ Bet 
į du sykiu nugalėjo 
j Hunus, rparapijonai 
I ščiuose džiaugiasi 
j Požėla, 
I norėjo jį pirmiau-skriausti.;
], Clevelandiėčiai sportą labai j 
i pasirodė myli, nes paskutinė-1 
Ise imtynėse užgrudo Lietuvis-'

kada Požėla 
Lenkus gai
šavo laikra- 
ir gerėjasi 

visai užmiršdami kad cat?°s.
džiaugiasi

100

LANKĖSI LIŪTAS
Lapkr. 23 ir 24 d. Clevelan- 

de lankėsi gerb? .T. W. Liūtas, 
Suv. Valstijų garlaivių linijos 
atstovas. Jis biznio reikalais 
aplankė Lietuviškas ir svetim
taučių laivakorčių agentūras.

Iškeliavo į Pittsburgą utar- 
: ninke po pietų, atvyko iš Chi-

I PILIEČIŲ MOKYKLA
Nuo naujų metų, patogų va- 

ikarą,’ Lietuvių salėj bus diio- 
jk s-.. dama Amerikos pilietybės pa

ką salę. | mokos tiems kuri nori išsiimti
j ką salę, nežiūrint vyčių boiko- i antras popieras, taipgi pagelb- 

stima bus gauti pirmas popie-

Kompozitorius-dainininkas M Įkas Petrauskas, kurio Cleve- 
landiečiai laukia atvykstant su koncertu. Gerb. Petraus
kas padainuos daug visai naujų savo dainų dar negirdėtų.

to.
1 Visi dabar laukia ką atsa- ras. 
kys P. Juška ant Požėlos iš- Mokytojas 
šaukimo ir ką pasakys K. Ate- liečiu Klubo 
iunas, Pittsburgietis, kuri Vi- tanas Žukas 
Ižius pasirengęs palamdyt. bininkai.

Lenkai ant kiekvieno susiti-1 Kurie norit lankyti tas kle-I 
kimo su Lietuviai pyksta kam sąs užsiregistruoki! Klube da- 
Požėla sumalė jų poneli. i bas, 6835 Superior Ave.

bus Lietuvis, Pi- 
pirmininkas An- 

ir gal kiti pagel-

nepamirškit atsivesti naujų 
narių įsirašyt į kuopą.

Organizatorius S. Čerauka.

Stato "Kantrią Aleną” 
Nedėlioj, lapkrilio 29 ti

rono Lietuvių Teatrališkas 
telis stato scenoje žinomą
sakišką* veikalą, “Kantri Ale
na”. LquiTnas atsibus Turner

Ak-
Ra-
Pa-

salėj, '552 Grant St., prasidės 
nuo 4 vai. po pietų. ■ Salė at
darė nuo 3 vai. Visi Akronie- 
liai ir aplinkinių kolonijų Lie
tuviai rengiasi j tą perstatymą. 
Įžanga bus 75c., vaikams. 25c.

CLEVELAND ORCHESTRA 
KONCERTAS

Antras tarptautiškos muzi
kos koncertas kurffluoda Cleve
land Orchestra įvyks laipkri
čio 29., nuo 8 vai. vakare; mie
sto auditorijoj. Muzikos' kon
certų mylėtojai gali ten atsi
lankyti, neš tai bus populiaris 
koncertas su visai mažomis 
įžangos kainomis, tik 50c. ii- 
25c.

Pirmam tokiam .koncerte da
lyvavo virš 10',000 įvairių tau
tų žmonių, kaip jokiam kitam 
koncerne niekad nebuvo.

VYČIŲ UŽMETIMAS
Vyčiai tik priekabių j ieško iš 

SLA. 14-tos kuopos ir kaltina 
ją susidėjime su bolševikais ir 
protestą vime (prieš ’Lietuvos 
valdžią. Vyčiai turėjo matyt 
kad nei vienas 14-tos kuopos 
tautininkas tam protestui su 
bolševikais nepritarė, jie tik 17 
narių atėję (du daugiau už 
tautininkus)' nubalsavo prisi
dėti prie bolševikų. Ir Naun- 
čikas, kuris kalbėjo nuo 14-tos 
kuopos, nėra jokis tautinin
kas: Narys.

PRAKALBOS
Ateinantį nedėldieni, lapkri

čio 22 d., nuo 10 vai. .ryte, Na
tional salėj, 6006 St. Clair av., 
nepriguĮmingąs (L. T. IKatalikų 
Bažnyčios kunigas F. A. Mika
lauskas laikys pamaldas ir pra
kalbą;

Kun. Mikalauskas yra ket
virtas kunigas atsilankęs Cle- 
velande bėgyje mėnesio;

su

SLA. 136-TA KUOPA 
šaukia svarbų susirinkimą 2 d. 
gruodžio, nuo 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių salėj, ant antrų lubų 
kambaryje', kur visuomet šios 
kuopos susirinkimai buna.

Bus svarbių tarimų, turim 
net tris didelius reikalus ap
tarti. Pirmas tai rengimas šei
myniško vakarėlio, antras, tu
rim išrinkti naują kuopos val
dybą, ir bus nominacijos. Cent
ro Valdybos; Nariai ateidami

Elektros Gadynės Pa
togumai

Erne 6,000 metų iki pasaulis iš
rado atsakantį ir lengvą būdą valy
mui namų, sako Electrical: League 
of Cleveland.

Primjtiviai žmonių gyvenami už- 
vai buvo šluojami surikta sauja ry- 
kščių. Ir šių dienų šluota nėra, nie
kuo daugiau kaip fa pati sauja ryk
štelių Diskelį sumodernizuota.

Kėsintis užlaikyt švariai stubą
šluota yra negalima užduotis kaip 
negalima išpumpuoti sausai jurų. 
Šluota neprašalina dulkių, ji tik per
varo jas kiton vieton. Dulkės ir pur- . 
vas šluętos paliesti tik sukįla ir ap
sistoja kitur. Paskui vėl jas reikia 
“vytis”.

Elektriškas valytojas apima prin
cipą visai kitokį negu šlavimas. Jis 
ištraukia purvą iš patiesalų, kdrpe- ! 
etų ir rakandų ir sudeda į maišą 
iš kurio galima išimti jas lauke.

Jis turi visus patogumus kur'e 
gelbsti šeimininkei apdirbti valymo 
darbų greitai ir be nuovargio.'

SMAGUS PROGRAMAS 
COLUMBIA TEATRE 

“Step on It”, E. M. .Rosenthal's* ( 
smagus perstatymas a įsi buna ^Co
lumbia Teatre šią savaitę, su pdpu- 
liare muzika, komedija ir vpavėiksH 
lais. George Nibl’o ir Helen Speh- , 
e.er Užima vadovaujamas roles.

Tai yra linksmiausias šių rtietų" ; ■ 
perstatymas ir tuo pat sykiu šva
riausias. Tai" perstatymhs į kuri
tėvai gali atsivesti vąikus ir neras 
nei vienos eilutės kuri butų nepri
tinkama.

LOUIS EISENBERG
MALIAVOS GELEŽIES 
IR ELEKTROS Daiktai
IEČIAI IR LANGAM STIKLAI 
Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda 

ir Taiso Pečius-Furnasus 
Randolph 5977

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

Informacijos Keleiviams i i 
Kanadą

Žinia tiems kurie nori atsikviesti i 
savo gimines j Kanadą iš Lietuvos ] 
arba iš kitų šalių, bus suteikta kas j 
yra reikalinga kiekvienam keleiviui 
norinčiam atvažiuoti į Kanadą. At-, 
sikreipkit ypatiškai arba per laiš-1 
kus į musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksim visas informacijas 
ir kokie yra Kanados imigracijos 
įstatymai. Aš buvau Kanadoj su 
tais reikalais nuvažiavęs ir vislią su
žinojau kas reikalinga del norinčią 
įvažiuoti į Kanadą. Aš turiu*kores- 
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie I 
atitiks ir viskuo aprūpins. Su visais 
reikalais kreipkitės j

Geo. Kaupas & Co.
Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen

tūra, Real Estate ir Insurance
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O.

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

NAUDOJIMAS GAZO ŠILUMAI 

Igeresni 
luBUBAfcl 

DEGINIMUI 
/jjįI if

pASEKMĖS su gazu priguli labai 
nuo būdų kaip jis naudojama, to

dėl mes pašvenčiam dali musų karį- 
doriaus per visą Lapkričio mėnesi pa- 
rodymui ir supažindinimui su moder
niškais gazu šildymo metodais.
Primitiviai ir aikvojanti gazo naudo
jimo budai atitraukia daugybei žmo
nių pilniausią naudą kokią jie galėti) 
turėti deginant šitą puikų kurą.

Kelias prie daug didesnio šildymo pą-
• togumo yra tinkamas naudojimas ga

zo ir hera nieko paslaptingo prie to,
> arba “sunkaus”, taipgi.

Geriausias .būdas naudojimui gazo del t 
šildymo patogumo ir šildymo malo- 
numo parodoma musų karidoriuje vi
są ši mėnesį.
Yrą paprasti budai naudojimo gazo 
kurie nėra geriausi, bet nuo kurių 
daugybė žmonių negali pasitraukti 
tuojau. Iki to laipsnio kiek tie meto
dai gali būti pagerinti, mes taipgi pa
siūlome praktišką pagalbą.

Musų Service Departmentas turi iš
lavintus vedėjus gatavus atsakymui 

’.visokių klausimi) ir ypatiškai parodys 
jums apie ką mes kalbame sakyda
mi

GERESNIS GAZO DEGINIMAS

THE EAST OHIO GAS 
COMPANY 

Service Department

Paveiksle matosi Adomas Gutauskas ir Emilė šketrienė

Atrasta Didelė Akrono Mun- 
šaino Dirbtuvė

Po Lakemore kalnais atrasta 
ilgi slapti cementuoti tuneliai, 
kuriuose buvo verdama [lami
ne. Majoras .Fultz su keletu 
yyrų nuvykę, ten sugavo savi
ninką, Joe Russo, ir keturis jo 
darbininkus, taipgi užgrobė ke-

\ į lis šimtus galiųnų 
koholio bei visus 
fabriko aparatus.

Iki šiolei Russo 
tuneliai jam buvo 
užlaikymui cementinių lietinių j vandens. Trečiam urve nieko 
akmenų, ir jam tikėjo, nes jis nerasta. Po to liko suimtas
turėjo cemento dirbtuvę Šate | savininkas tos cemento dirbtu- 
kalno. Bet penkis mėnesius tė-1 vės ir jo keturi darbininkai, 
mijant, ir matant nuolat ten į 
atvykstančius Įvairius svetimus 

. automobilius, nutarta padaryti 
tyrinėjimai.

Pirmas urvas buvo aštuonių 
pėdu pločio ir šešių pėdų aukš
čio. Pasieniais buvo katilai su 
šunfančiu raugu, 1,600 galionų 
išviso. Maži pečiukai palaikė 
rūgstančią medegą šiltai.

Už pirmo tunelio ėjo antras 
tunelis; čia buvo liktarnom nu
šviesta ir aparatai perdirbo al-

raugę ir ai- koholi į degtinę.
to požeminio] Trečias tunelis buvo 

tas nuo pirmų dviejų 
sakė kad tie ; stora cementine siena, 

jam buvo reikalingi, sieną tunojo kelių colių 
cementinių lietinių vandens, 
jam tikėjo, nes jis nerasta.

|| COLUMBIA
E. 9th St. ir Prospect 

:| Perstatymai nuo pietų iki 11 vak. 

ji Muzikalė Komedija 
Į Vodevilis Paveikslai 
| SAVAITĘ PRADEDANT LAP. 15 

Labai graži muzikalė komedija
‘ Step On It”

George

užtver-
tunelių

Palei
gjlumė

Kavai 

su suvi 

žiavusių 

cukraus 

skendo, 

gliškas 

Žmones 
j Haitiįi

Colum 

nio darb 

vienas i 

met epi 

kelio 1 

viršunė 

bininkat 

ra i.

Cincin

Proctor i 

bturėj, ;'ii 

mušta tr, 

kiti sužeis

CIe vėlam 
I į vežimo mi 

I .kas dirbęs \ 

Mind Lunibei 
■jmo.

Į|J.odziuje, , 

‘Rektorius iš 

hreiamom.s 

’Mindyti į du 

tarnautoju. J 

Wiams- nei 

Sydney, Aus
L,;'-'.’.'.' f
linky unijos pi 

betonus liko < 

Sportuojami i 

Uosio laivų ds 

it. Valdžia ai 

M nors buvo 

Was.

Atrasta Nužudytas Vyras
Pereitą savaitę ant Sandy

I Hill kelio atrasta lavonas su 38 
Z | peilio žaizdom tūlo Bingeli, 29 
Ši in. amžiaus. Suimta 35 ypatos 
į išklausinėjimui. Detektivai sa- 
Į ko patyrę jog Bingeli turėjo iš- 
||kolektuot $45 prigulinčius jam 
Į už slaptai pristatytą degtinę, 
Į ir .diena pirm nužudymo jisai 
: prašęs policijos apsaugos, nes 
i nujautęs kad jam gręsia mirtis 
į iš pusės jo butelegerių draugų.. 
Į Vienoje žaizdbje atrasta palik- 
Į tas kišeninis peilis. Policija 
s mano jog Bingeli buvo nužudy- 
. tas Akrone ir išvežtas j išlau

kę, Jis gyveno 829 Biruta st. ,

Helen 
Spencer 

merginų— 
KAS 

KETVERGĄ

—Spiečius
PROGRAMAI 
NEDĖLDIENI 

10c, 20c, 30c ir kelios po 50c.

puikiausių 
MAINOMA 
IR

$16.92 
CHICAGO 

IR ATGAL

!J^!CK£J-PaTE|^DAD
($17.24 nuo Euclid Ave. Stoties)

PK. 29-30 GRUOD. 1-2-3-t
Reikia būti sugryžusiu

£W.WV.W^AVA^W."«WAį 

į IšPARDUODU LIETUVIŠKUS į! 
5 VERSTINIUS BALANDŽIUS j! 

Siu šukom apžėlusiom kojom vi,Į 
į '.okiu spalvų, ir Baltus Birming- Į ■ 
įham Rollers balandžius. SiunčiuJ, 
f į visas Amerikos dalis. >[
£ J. W. RAMOŠKA S
}92(> Lane Street Akron, Ohio.į

1 Indroje Superi 

j O subatos naktį 

1 t devynios ypai 

j šia traukiama

I įta nuo garlaivio

GYVULIŲ PARODA
Lapk. 28 iki Gr. 5 

City Ticket Office
| Chas. Elliott, C.P.A. 2010 E. 9th 

Tel. Cherry 2000

Visu keliu Miegami Vagonai ir 
Kočai—Parlor Karai ir Valgomo

jo Vagono Patarnavimas

-'ielios di 

®hli kometa. Lai 

buvo patėmyt 

gM'lgo pp to p. 

v ^ kitokia kon

[ 12 Užmu 
| bwiOe. Ky. - 

| bwe, aplink Lot 

j ifflęs didėlis sla] 

1 ^hras, kame k 

1 liėgiu (Ivy. 

1 ir trylika sn


