
ienos .
Grant St., preside, j 

po pietų.-■ Salė at- ,1 
vai. Visi Akronie- J 

ikiniij kolonijų Lie- 
asi į tą perstatjTiia. 1 

75c., vaikams 25c.

lilė šketrienė

s buvo aštuonių 

šešių pėdu aukš- 

buvo katilai su 

i, 1.600 galionų 
iečiukai palaikė 

įgą šiltai.
įelio ėjo antras 

o liktarnom mi

ltai perdirbo al- 

lę.
lis. buvo užtver- 

['■dviejų tuneliu 

iė siena! Palei 

eliu colių gilumo 

iiaih ■ urve nieko 

to'liko suimtas 

cementų dirbtu- 

ri darbininkai.

Sūdytas Vyras j 

aitę ant Sandy 3 
ita lavonas su 38 i 
tūlo Bingeli, 29 į 

Suimta 35 ypatos j 

. Detęktivai sa- t 
Bingeli turėjo iš- j 

prigulinčius jam | 

įstatytą degtine, 1 

nužudymo, jisai j 

is apsaugos/ nes 1 
am gręsia mirtis j 

telegerių draugu, 

je atrasta palik-1 
peilis. Policija 1 

yell buvo nužudy- 1 

išvežtas j išlau- d 

o 829 Birute st. |

vawavaw; ’
LIETUVIŠKU J; I 

l BALANDŽIUS J j 

ėlusioni kojom vi ? | 
r Baltus Binning-į J 

įlandžius. SiunfmJ a 

Os dalis, 4 iž
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Prastos Galvos 
Pamokymai

PIEJI PRIEŠ VERS
TINĄ BLAIVYBĘ

Kairo. — Faraono Tutank-Į 
ihamerio kurias ąii vidujiniu au
ksiniu gTabti bits-pergabentas į 
Kairo muzejų. Buvo manyte 
palikt to vaiko-karaliaus lavoną 
jo kape, vienok pasirodė jog 
pavojinga, palikti1 tokį daiktą, 
riet -ir labai saugojamą, kape 
tyruose, todėl nutarta perkelt 
j Kairo tyrinėjimams ir laiky- 

Paryžius. — Francuzijoj tik mui.
ir šnelcama: Ar Francųzija pa
siekė to laipsnio kad ją turėtų tyniolikoj eilių 
valdyti diktatorius, ii’ tai butų giausių karolių,

Angliakasių Streiku
UNIJOS PREZIDENTAS LEWIS SAKO KAD 

OPERATORIAI NEPILDO SUTARČIŲ.

Teiraujasi ar Prezidentas Coolidge Neįsikiš Į Tai 
ir ar Nesistengs Daryti įtekmes kad Opera

toriai Nepaniekintų ką Pažada Pildyt.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Prigėrė 200 Darbi
ninkų su Laivu

Havana, Kuba; — Garlaivis 
su suvirs 20G darbininkų, 
žiavusių 
cukraus 
skendo, 
gliškas 
žmones 
į Haiti i

Columbus,' O. .— Du trauki
nio darbininkai liko užmušti ir 
vienas sunkiai sužeistas .kuo- 

• - *met sprogo' IPennsyĮvartis’”gėlž- 
kolio lokomotivo galro katilo 
viršūnė. Trečias sužeistas dar
bininkas irgi mirs, sako dakta-

va- 
i Į Santiago de Cuba Į 

lendrių laukus, nū- 
Vėliau atplaukęs An- 

laivas terado vos du 
ir paėmęs nuvežė juos 
salą;

Cincinnati, O. —\ Netoli 
Proctor arid Gamble imuilo 
btuvėj, ištikus eksploziją i; 
mušta tris 
kiti sužeisti.

čia, 
(lir- 
už-

darbininkai, penki

CIevelahdę, važiuodamas ant 
■ vežimo mirė vienas darbinin- 
; kas dirbęs prie General Timber 
■and Lumber Co. lentų išvežio- 
jimo.

Lodziuje, Lenkijoj, darbo in
spektorius išleido įsakymą kad 
karčiamoms da,ilgiau nevalia 
samdyti į darbą merginų pa
tarnautojų. Negardus bus gir
tuokliams > nei alus.

Sydney, Australiją. — Juri
ninkų unijos pirmininkas ir se
kretorius. liko areštuoti ir bus 
deportuojami už' vadovavimą 
kilusio laivų darbininkų strei
ko'. Valdžia atsiąąkė palikti 
juos, nors buvo pįduotįi 'pra
šymas.

Audroje Superior ežere per
eitą subatos naktį manoma 
vo .devynios ypatos kada 
barka traukiama garlaivio
lupta nuo garlaivio ir apversta!

zu-
jų

12 Užmušta
Louisville, Ky. —- Kentucky 

kalnuose,, aplink Louisville, bu
vo iškilęs didėlis slaptų degtin
darių karas, kaine kelių dienų 
šaudymosi bėgiu dvylika ypatų 
Užmušta ir trylika sužeista'.

va, Wis. — Kėlios dienos pir- 
Atrasia kometa-. Lake Gene- 

miaii čia buvo patėmyta kome
ta^ ir neužilgo, po to patėmyta 
.kita, visai, kitokią kometa, be 
iiėdegos.

Jieško Diktatoriaus

Pittsburgh, Pa. — Penketas! 
Išimtų vyrų ir moterų sųsįrin-, 
kiriie Penu hotelyje nutarė pra-| 
dėt vis&j šalyj propagandą pa- j 
naikinimui Volstead 
draudusio naudoti 
čius gėrimus.. Jų

akto už-1
svaigman- 
nuomOne,

kožna valstija gali turėti savo
teisę apsispręsti ar gali naudo- spalių 25 d.

“Lietuvos” Redaktorius Prirodo kad Lietuvos 
Valdžia Kaipo “Smegenis” Yra Sugedus

GRASINA MINKŠTO
SIOS ANGLIES KA

SĖJŲ STREIKU
Philadelphia, Pa. — Ameri

kai gresia minkštosios anglies 
kasėjų streikas. Tuomi anglia- 

’ kasių unijos viršininkai nori 
' priversti darbdavius užbaigti 
1 dabar einantį 158,00.0 kietosios 
' anglies kasėjų streiką, kuris 
' tęsiasi jau nuo rugsėjo 1 d.

Jau žiema visai čia pat, o 
1 gliąkasių streiko pabaiga 

visai kažin kur toli.
Šitą pagrasinimą streiku 

darė angliakasių unijos prezi
dentas Lewis savo' 
zidentą Coolidge, 
šia prezidento ar 
mano įsikišti kad 
koma garbingumas Jacksonvil
le padarytos minkštosios 
lies algų sutarties”!;.

Lewis 
sutartis, 
su pagalba teisingystės, darbo 
ir komercijos depatmentų. jau 
operatorių yra laužoma. Tas 
Lewis’o laiškas daugelio svars
toma kaipo grąsinimas iššaukti 
į streiką svarbiausių 
sios anglies 

Iki šiolei
streike Suv. Valstijų preziden
tas laikėsi nuošaliai ir visuo
menė kolei kas neparodo dide
lio susirūpinimo. Tik iš ope
ratorių ir darbininkų pusės ap
sireiškia palinkimas matyti 
streiką užbaigtu, neš abi pusės 
turi nuostolius.

ąn- 
dar

pa-

laiške į prę- 
-Lewis klau- 
valdžia ne- 

“butų palai-

ang

prirodinėja kad 
kuri buvo padaryta

šita

minkšto-
s,ričių darbininkus, 
kietosios anglies

Sako Submariną Nu
skandino Laivas

Londonas. — Kaip paaiškėjo 
dabar, Anglijos submariną M-l 

I kurią nuėjo Į dugną su 68 vy
rais, nuskandino laivas kuomet 
laivas užėjo ant submarine ir 
sumušė jį.

Taigi šis atsitikimas yra ly
giai toks pat kaip nesenai buvo 
šų Amerikos submarinu, kurį 
irgi laivas užvažiavęs nuskan
dino su visais vyrais!

Karalius buvo įvyniotas Įsep- 
įvairių bran- 
kiirie sudaro 

didžiausią pasaulyje artistišką 
brangmehų skarbą.

Trockis, vėl Negavo

toki
“Co-

vienatinis jos išsigelbėjimas-?
Atstovų bute eina dideli ne

sutarimai, po didžiausių suiru
čių ir karstų debatų rezignavo 
Painleve kabinetas; Dešinieji 
atstovai dairosi kur gauti tokį 
diktatorių kaip Italijos Musso
lini, kuris; nepaisydamas seimo 
autoriteto, valdytų šalį spėka.

Kraštutinieji Socialistai, ku
rie dar vis sudaro seimo didu
mą, taipgi turi mintyje dikta
torių, bet, jie turi mintyje 
kajp Robespierre ir garsu
mittee du Salut Public”, kas 
buvo Didžiosios Prancūzų 
voliucijos laikais prie Liudviko 
XIV.'- Jie nekalba apie paleidi
mą seimo,-peš bijo kad kitų 
rinkimų Helairiiėš, o dfešinieji 
nori seimo paleidimo..

Francuzijos žymesni biznie
riai ir industrialistai' kurie iki 
šiolei laikėsi užpakalyje, dabar 
susirūpino dėlei socialistų žin- 
gėjimo pirmyn ir deda pinigus 
ir gelbsti organizuoti draugijas 
kovai su komunizmu ir sccializ- 
rriu.

Re-

Šitų piniguočių pagalba liko 
suorganizuota “mėlyn-marški- 
nių” fašistų organizaciją, kuri 
jau turį 8,000 narių. Niekas 
dar netiki kad jie galėtų pa
mėgdžioti Italiją, lies jie netu
ri tikro ir tinkamo vado.

Doumergue pa- 
sudaryti m'ihis- 

Briąri jau yrą 
sykius;' premjeru.

Prezidentas 
kvietė Brianą 
terių kabinetą, 
buvęs kelis
Bet socialistams prieštaraujant 
nepasisekė kabinetą sudaryti.

Liko pakviestas paskiau se
natorius Patil Doųmer, 
jo pasekmės nekokios.

bet ir

Anglija Patvirtino
carno Sutartis

Maskva. — Trockio draugai 
stengėsi Įgyti jam vietą kuri 
vadytųsi jau vėik ekonominė 
diktatūra visoje Rusijoje; bet 
ton vieton liko paskirtas Gleb- 
Maksimilianovič kaipo pirmi
ninkas valdžios planavimų ko- 
ųiisijos.

Nesusitvarkymai Vokie
tijos Valdžioje

kabi-

nių” darbus 
niaus.

Del Lugano
Anot j.o visų akis likti negalima, 

ti svaigalus ar turi būti “sau- Į esančios įsmeigtos į 'Lugano, si nė del savo 
|sa”. ■ tuo gi tarpu reikia žiūrėti

Vienas kongresriianas, kuris įsai į kitą pusę.
irgi tame susirinkime dalyva-, Muhis atrodo kad “Lietuvos” (
Vo, skaitė savo biliu koki ma-1 minti galima butu

L .no įnešti sekančiam kongresui daug .. .. . .
delei
mo. 
tarė.

Kaunas; -— “'žiūrėkime Į Vil
nių, ne Į Lugano”, šaukia “Lie
tuva” vedamajam straipsnyje I

nebesimato Vil-

blaivybės akto panaikini- žodžiais: “Klausyk ką kun'gas
Visi jam trukšniingai pri- sako, o nežiūrėk ką jis daro”, i

■ j (Nuo “Dirvos” Red.: Musų1W 
---------------- I pereitanie num. redakcijos pus-

, Atsikeršijo už Brolį laPJrje ii°i panaši iišvada 
----------- puola su šiuo gautu "Lietuvos

Chicago. — 'Laike kiaušinėje Į žinių” straipsniu.) 
mų apie aplinkybes nužudymo 
vieno mušeikų, Miko Vinci,' 
j.o brolis, akivaizdoj policijos, 
išsitraukęs revolverį nušovė 
kitą, pašauktą kaipo liudininką.

šis šovikas liko suimtas-; jis! 
pasakė policijai jog jo nuomo-' 
ne tas nušautas vyras nužudei 
j'b brolį. Vinci nušovė tą sa-i 
vol vientauti Minatti kada tąsi

vyriausybės pa
nes ten jie dera! 
asmenio, bet vį- 

■ sos šalies tunto išvežimo.
Oficiozas puola 'Lietuvių tau

tą kad ji nemokanti Vilnių vą- 
išreikšti duoti; “Musų tauta,” i 

aiškiau ir jai priprastaissumenkėjo ir išsigimė 
tau.

Iš kur gi gauta tokios žinios 
išvados ?

Ar apie tautą sprendžiama 
sulyg jos tariamomis 
n imis?

| Pasitikime oficiozo 
’ nos žiniomis....

štai

smege-

Berlinas. — Vokietijos 
netek rezignuos ,tuoj kaip,, tik 
bus Londone jmsirąšyta Lokąr- 
no sutarįįs, gruodžio 1 d. Tą 
pareiškė premjeras Luther at
stovu bute, kur jis buvo pra- _...... . . ,. . ... Pulk,syti atstovų patvirtint sutartis.

šitas Luthero paskelbimas 
jog rezignuos nedaug ką ir nu-f 
stebino, nes jau visų buvo su-' 
prantama kad Luther; paaukaus j 

užir savo kabinetą tik 
tai kad socialistai atstovai 
remtų Locarno sutarties 
tvirtinimą.

Bet nekuriu manoma jog 
rezignacijos prezidentas 
denburg vėl kvies Luther; 
daryt kitą kabinetą.

Kuomet Luther tą dieną
sirodė reichstage komunistai 
pradėjo ji visaip pašiepti, Su
kaudami, “štai atėjo Amerikos 
didelių kapitalų atstovas.”

medici-
“L. Ž.”

Išrasta Budas Atjaunint 
Moteris!

Kopenhageno, Danijos, at- 
žinia jog atrasta būdas 

kad Luga-1 perdedant giles iš Šileikų mo- 
nenarduoda. terų Į apsilpusias ir senas šios 
ten -.''.iąunėja. pąvikrėją.

Dr. Blad Jriu keliorns mote-

Skaityk ką rašo apie Vil
niaus vadavimą Liudas Gira, o 
nežiūrėk į Nemunu plaukian
čius sielius, medžio fabrikus 
Klaipėdoje ir 60,000 kieįmete-' 
rių sausų, lyg vandenyj riebųb' 
vusiiį, malkų. :eiiia

Oficiozas bažijasi 
no, jokio Vilniaus 
Nciaį tikimi? kad

kiausinėjamas užsigynė nepaži-Įąpfe medžius. Tačiau!
Į nojęs jo brolio. ,, l0 pilnai 'paltanka kad atidžiai j Hnis tokias operaiijns padarę

I sekti medininkų h- malkininkų
Mitchell vis T ar- j politiką:

aomas . j Prie progos “Lietuva” sten
giasi išaiškinti valdžios kaipo

Washington; Po išklausy-1 fqĮį'ioį reikšmę! Ji cituoja Tai-
irių įvairių liudininkų, galiau li-įne žodžiuS ]<ad vis dėlto turėti

•ko pašauktas klausinėjimams|blogial1sią va](lžia csa gerial|
pats kaltininkas Pulk W. Mit-|kaip kad jokios neturėti. 
chell. kuris patrauktas karo 
teisman už kalbėjimą ant virši- 

[ ninku ir kritikavimą jų darbų.
P° i Dar nešintą kuo teismas įš- 

I virs, bet Mitchell laikosi savo 
nuomonės kad Amerikos karo 
orinis laivynas yra visiškai ne
tikės ir kąd jį tokiu palaiko 
netikę karo ir 
viršininkai. Ne 
ha pačius, viršininkus kiek sis
temą po kuria oro laivynas ne
turi reikšmės. Mitchell sako 
jog Japonija gali valdyti Rą- 
mųjį okeaną savo orlaiviais iri 
kad Suv. Valstijos ten nieko | 
negalį padarytį, jeigu.,reiktų su
sikirsti.

ir skelbia kad ateityje tas bus 
galima visai pasekmingai clary-

Renkasi Londonan Su
tarčių Užtvirtinimui k

pa-
pa-

su-

pa-

Banditai Apšaudė 
Miesteli

jūrių laivyno; 
tiek jis kalti-Į

Londonas. — Gruodžio 1 d. 
: šaukiama aliantu ir Vokietijos u-1 ■
ja Į atstovų suvažiavimas užtvirti- 

Visi 
ir jii žmonos 
Locarhpj pa
valdžios sye-

1 j Matyti kad oficiozas šią 
ne mintį taiko 'Lietuvai, 
jau mes į jokius ginčus su 
ciozu neisime, pilnai pasitikė
dami jo kompetentingumu da
ryti tokius sulyginimus.

Dideliu pasitenkinimu “Lie
tuva” primeną Taine žodžius, 

| kad valdžia esanti žmonių vi- 
siiomenėje tai kas' yra smege- 

j njs gyvuojančiame sutvėrime:'!
Taip tai taip, bet žinoma taip 

Ipat kad ir smegenjš kartais pu- 
‘Iria, atsitinka iš kai kurių prie- 
l zascių ir paralyžius. Be to, es-1 _ 
ti ii'’ ’visai betikusių 'smegenų, j

WyiMaiisy 
į Vilnių’ 
vyria usy

ofi-
suvažiavimas 

nimui Lokarno sutarčių 
valdžių 
kas tik 
kviesta 
čiais.

Vokietija šiose 
kė į aliantų notą 
ginklavimo kaip reikalauja su
tartis, ir aliantai išpildys visus 
savo pažadus kaslink Reirilan- 
do apleidimo, dele'i ko Vokieti
ja galės pasirašyti dabar šau
kiamame suvažiavime sutartis.

atstovai 
dalyvavo 
Anglijos

dienose
kaslink

atsa-
nusi-

Cassopolis, mažas' miestelis 
Michigan valstijoj, buvo, visą- 
naktį užimtas banditų, kurie 
nukapojo telefonų ir telegrafų 
vielas, apšaudė visus žmonės 

I kurie tik pasirodė gatvėj, iš
šaudė langus namų ir budinki] | mįrti šešios ypatos, kurios ta- 

SuvarO me name miegojo.
su-1 i banką kelis piliečius laikė 

įjuos nelaisvėje ir banką apga- 
de- dino, bandė išplėšti -pinigų šė
rei- pas, bet dinamituojant neturė

jo pasekmių. Pagrobė tik 400 
vertės krasaženklių. | 

Vienas telefonas dar buvo j 
MacDonald j nenukirstas j kitą miestelį! ir] 

David Lloyd, mergina įstengė pašaukti pa
galbos. Banditai paspruko au-| 

apkalbėta ir tomobiliu. 
j Tautų Są-

Lo-

“Palikim *» Lugano £ 
l bei, o patįs žiūrėkim 
I patetiškai sušunka

Ballston ’Šjia, N. Y; —Su- bės lęįborganas. k 
degus namui, 'Ugnyje' sutiko

Moteris Nuteista Mirtim
Elizabethtown, N, Y. — Tu

la Fannie Soper nuteista 
mirti elektriškoj kėdėj už 
žudymą savo trečio vyro.

nu
li ti

Suv. .Valstijų paštas neužilgo 
išleis krasažen klius 
prezidento Wilsono atvaizdžiu. 
Krašaženkliai busią

su buvusio

po 17c.

Londonas. — Anglijos atsto- kur tikpamatė šviesą; 
vų hutas užtvirtino Locarno 
tartį “375. baisais prieš 13.

Patvirtinimo prieita po 
batų ir kalbų iš užrtibežių
kalų sekretoriaus Chamberlai- 
no, kuris įnešė kad sutartis bu- dolarių 
tų priimta. Priešingai tani de 
batavo socialistas 
ir Liberalų vadas 
George.' x

Ten pat buvo' 
Rusijos inėjimas 
jungą, ir tame klausime Cham
berlain pasakė ..jog tas ypatin
gai priklausys nuo Rusijos val
džios pažvalgų.

“Ciesoriui ciesoriaus, o Die- i, 
vo Dievui”.

Gerai, tačiau per “krikščio- Į|

Jus 
Galit

Youngstown, O. — žųdeika i 
užpuolęs Mikę Protich krautu-1 
vę nušovė patį savininką ir at-. 
silankiusį .krautuvėj vąikiną. Hotel Cleveland Bldg.

Kalėdine 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

JEI darote planus praleisti Kalėdas savo senoje tėvynėje, 
prisidėkite prie specialus Kalėdų Ekskursijos, kurių 

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

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

Ij^tė^Sta^^Liiies
45 Broadway _ New York City

Cleveland, Ohio

išaštrinti 
skustuvo 
žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vu kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

§1 iki $25.

Wet
JhfcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-
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J Iš Lietuvių Gyvenimo.
BROOKLYN, N. Y

■ šis ir Tas

kupetas
veiki-

D. dar-

Šiaip rodos kad Brooklyne 
lėra jokio* gyvumo, nieko ne- 
;imato didesnio. Bet kas taip 
nąno tas klysta, štai 
;inių iš Brooklyniečių 
no.

Pirmiausia tai L. G.
mojas labdarybės darbe; narės 
aiko susirinkimus, tarias kaip 
geriau pagelbėti (Lietuvos varg- 
lieniams. štai spalių 1 d. pa
siuntė aštuonis rišulius Lietu
von, Ulytelės kaiman, Patie
kus Draugijai. Tuos daiktus 
suaukavo geri Lietuviai.

Dabar jau vėl turi prisiųstų 
daiktų iš New Haven — Agnie
ška Pilvelienė atsiuntė dėžę rū
bų ir $3 pinigų, 
daugiau, ir kaip 
vėl pasiųsta.

Lapkričio 10 
draugiją turėjo
mediją “Lapkus”, publikos bu
vo apie 300; nuo vakaro liko 
pelno. Butų buvę ir daugiau 
publikos, bet Y. W. C. A. salė 
dar nežinoma, ne visi 
važiuoti jos jieškoti.
salę gauti pas Kun. Pauliuką, 
bet jis kunigiškai atsakė ne
duosiąs salės 
to kad K. 
pirmininkė, 
jom kreiptis 
Pasirodo ko
kunigai — visai menkų 
lių, o jie vis primena iš sakyk
los kad jų nei pekios vartai ne
pergalėsią. Dabar mes galim, 
pasijuokti iš kunigų kurie šne
ka kitaip negu mano. • *

M. G. D. pirm. K. š.

Laukiama ir 
susirinks bus

d. ta moterų 
surengus ko-

norėjo
Norėta

tai draugijai del- 
širvydienė 
Taigi mes 
prie Y. W.
bijo musų

esanti 
turė- 

C. A. 
jauni 
bobe-

L.

Piliečiai Subruzdo

Nors jau praėjo rinkimai, 
bet vistiek pasiliko pasekmės 
Lietuvių Amerikos piliečių klu
bo darbų. Jie darbavos kad 
nušluoti Republikonus, rengė 
prakalbas ir išnešė nuosprendį 
kad Republikonai turi eiti iš 
miesto valdžios, o ateiti Demo
kratai. Kalbėtojas J. O. Sirvy
das pareiškė kad Amerikos 
Demokratai tai kaip Lietuvos 
Valstiečiai-Liaudininkai.

Visas klubas sutiko remti 
Demokratus,' pasibaidė tik keli 
socialistai; jie pareiškė kad rė
mime Demokratų, nebūtų mini
ma klubo vardas, lai remia kas 
nori, bet jie neturėjo reikšmės, 
ir klubas viešai išėjo už De
mokratus. Viet.

Moterų Darbuotė
Lietuviu Moterų Globos Dr- 

jos rengimu, lapkričio 10 d. Y. 
W. C. Ą. svetainėje, tapo sules
ta juokingas veikalas ‘Lapkus’, 
kurio rolę vaidino K. B. Kriau
čiūnas, 'Vingilio <— J. Valentis, 
Matildos — M. Teiberiutė, Ka
itri utės — U. Bacevičienė, Ple- 
paitięnės — K. širvydienė. Vi
ši vaidintojai buvo gerai prisi
rengę ir prijuokino publiką iki 
soties nuo pradžios iki pabai
gos.

Pertraukose J. Mikolainienė 
padarė pranešimą apie dvide
šimts metų jubilėjų nuo įvyki
mo Didžiojo Vilniaus Seimo, 
gruodžio ir 5, 1905 m., ir per 
skaitė to Seimo nutarimus, da- 
dėdama kad tame laike caro 
valdžia taip nepersękidjus Lie
tuvių spaudos' konfiskacijomis, 
piniginėmis baudomis ir sun
kiųjų darbų kalėjimais kaip da
bar Lietuvos valdovai kunigai- 
katalikai persekioja, kurie be 
teismo sprendimo sumetė į ka
lėjimus Lietuvos Močiutę Feli
ciją Bortkevičienę, “Lietuvos 
Ūkininko” ir “Lietuvos žinių” 
redaktorę, ir Leoną Vitkauską, 
"Šiaulių Naujienų” redaktorių. 
Dabartinių Lietuvos valdovų 
režimas yrą toli bjauresnis už 
caro režimą, nes jie sulaužė 
Lietuvos Konstituciją, sumynė 
demokratijos principus — ne 
kokie svetimšaliai, bet savi— 
Lietuviai, tiktai pasiėmę sveti
miems dievams- tarnauti....

Paskiau p-lė A. Žarskytė pa- 
? dainavo dvi daineli, kuriai pia

nų. palydėjo Elena Vyziutė, ir 
a'fit galo p. K. Širvydienė kal- 

- bėjo apie Lietuvių Moterų Glo
bos Komiteto darbus 1 šelpime 
Lietuvos našlaičių ir kvietė pu
bliką pastoti* tos draugijos na- 

i riais.
Daugiau panašių vakarėlių. 

į Dalyvis,

ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiųiiiiĮiiiR ■

Skausmas? Kur?/ 
\ Atminkit!

YRA GERAS NUO
1 Rcuniatiško Gėlimo.
2\ Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvėjimo.

Skausmo Šonų, Krutinės ir 
Pečių.
Apsideginimo ir Žaizdų. 
Apsaugojimo nuo Uodų. 
Skaudančių Muskulų. 
Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
nio nuo mažų atsitikimų įsi- 
drėskimo,

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

6.

7.
8.

10.

ir tt.
65c. ir SI.25 

arba knygutės ra-

TU PAVYZDŽIAI 
CHICAGQJ

Biznieriams žinotina.
Lietuvos Konsulatas Chica- ' 
lie vra caves iš (Lietuvos Pre-Į Wk*goję yra gavęs iš Lietuvos Pre- 

Įkių Muzejaųs eilę Lietuvos ga
mybos produktų pavyzdžių, k. 
tai: linų, sėmenų, sėmenų alie
jaus ir išspaudų, dažų, įvairių 
grudų, išdirbtų odų avalinei, 
ašutų, šerių sortuotų, įvairių 
rūšių kiaušinių eksportui, deg
tukų “Lietuva”, kartono (card
board), fanieros (veneer), ce- 
luloido, gintarų, lošiamų kor
tų. . etc.

Biznieriai importininkai, Lie
tuvišku “Chamber of Commer- ■
ce” nariai ir kiti Lietuvos ga
myba interesuojanti asmens 
yra maloniai kviečiami, atsi
lankius Konsulate, susipažinti 
sų tais Lietuvos produktų 
vyzdžiais.

Kas norėtų kokių nors Lie
tuvos prekių parsigabenti iš 
Lietuvos, tai prekybos tikslams 
tai dovanoms, tesikreipia į: 
Lithuanian Import Committee 
3351 S. Halsted St. Chicago, Ill. 
r r ba į

Lithuanian Consulate
S. Dearborn St. Room 1538 

Chicago, Ill.
608

Rengkimės prie Lietu
vos 1

1C IjlCLU'

Seimo Rinkimų

S

SUSIDEDA
IŠ ŠIŲ:

1— Dėžute
2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

,4xi toft-oyĮtxior

DOVANAI

Siunčiu $. ir meldžiu prisiųsti man

vanų AutoStrop Skustuvą kaipo

prisiųskit:
GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA:

JUibo'Su*op Razor

“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.

^.C QERB- C^OPRAGlLO KAMPELI^
§ 
K 
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ĮGERB. SPRAGILAS APIE 
W BOLŠEVIKĖLIU SKAN- 

DALŲ SKANDALĄ
B? 1 ir

j kaip “Dirvos” redaktorius 
užsimanė naujos milžiniš

kos slaptos ekskursijos 
i Sanklėro 
griuvėsius, 

savo

Lietuviškus 
padidinimui 
biznio.

“Skandalų 
tokiu

Skandalas!;
antgalviuparašiau

pamokslą apie Klyvlando 
bolševikų
kad j Susivienijimą turi bū
ti priimti visokie kurie tik 
nori, nors centro egzami- 
nuotojas atmeta, ir atbė
gau linksmas pas gerb. re-

dideli atradimą

Tautiškos Krikštynos
Lapkričio 15 d. įvyko pavyz

dingos krikštynos Vytauto ir 
Onos 
buvo 
land, 
nė; 
mulevičius sumanė kad 
pasakytų prakalbėles, 
pats sumanė kad šios krikšty
nos butų atžymėtos. “Kadangi 
kaip seniai Sirvydai taip ir jų 
sūnūs yra plunksnos darbinin
kai, tai mes per krikštynas su- 
meskim biedniems plunksnos 
darbininkams Lietuvoje, kad 
jie galėtų tą darbą ir tobulin
ti”. Kūmas Tamulevičius padė
jo už save1 ir už kurną auką 
f>10; kūdikio tėvas Vytautas 
Sirvydas $3; motina Ona $2; 
kurna Bajorienė vėl nuo savęs 
52; senelė K. Širvydienė, Min
daugas 
dročiutė, 
šedienė, 
)0 $1. 
pribuvęs 
pridėjo $5, 
darė $30.

Taigi graži būs atmintis Vik- 
torui-Kaziui širvydukui kai . jis 
paaugęs atras tėvelio knygoj 
iškarpą su aprašymu jo krikš
tynų, ir jam bus linksma kad 
iš pat jo pirmų dienelių jau 
geri Lietuviai pradėjo atžymė
ti jo nuotikius gerais darbais.

K. š.

krikštynos 
Sirvydų sūnelio. 
P. Tamulevičius : 
N. Y., ir Jieva 

Laike vakarienės,

Kūmai 
iš Vine- 
Bajorie- 

, p. Ta- 
svečiai 
ir jis

Sirvydas, Elena Kan- 
Juozas Silk, Florence 

Dr. J. Stanislovaitis— 
O. Sirvydas, vėliau 
prakalbų Cliffside, 
taip kad viso pasi-

J, 
iš

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

.Rinkimai i Lietuvos Seimą 
bus pavasarį. 'Lietuvos vysku- “te 
pai jau paragino visus kunigus 
varyti agitaciją! bažriyčiose ir | 
visur kad ir 
mą balsų, kad vėl pasilikti vie-1 
apačiai didinimui' Lietuvos ne
laimių’: 'H! (

Rengkiihės prie'1 riiikinių ir 
mes — prirengkime savuosius 
Lietuvoje, kad anie prisireng
tų ir kitus prirengtų rinkinių 
metu balsuoti už Valstiečių- 
Liaudininkų partiją. Mes sa
viškius prirengti galime prie 
laimėjimo rinkimuose nusiųš- 
dami jiems sekančias knygeles 
— paaukojant kaipo dovanėlę 
Kalėdoms:

1. Ką privalo žinoti kiekvie
nas pilietis-social-demokratas 
bekuriant valstybę; 
. 2. Kiek ir kaip mes turime 
būti valdomi-;

Musų kunigai-klerikalai 
šviesoje;
Katalikų bažnyčios padė- 

ijetuvos valstybėje';
žemės balaukiant; l

6-. Rekvizicijų liekanų išjie
škojimas ;

7. Kaip Italijos valstiečiai 
tvarkosi savo reikalus;

8. šventasis Tėvas, Papa, 
Ryme.

Visas čia minėtas astuonias 
knygeles nusiųsiu visiems Lie- į 
tuvoje ir Amerikoje., už vieną 
ddlarį ($1) registruotai, 
riaš žmones ilgais žiemos va
karais 
itipras 
šiuose 
suoti.

Kada 
valdžia 
stovį 
kimų 
liks 
gryčioje, 
bės 'Lietuvos piliečiams nuvers-1 
ti katalikišką-despotišką val
džią, ir pasistatyti sau gėrės? 
nę. ko ir Dievas nedraudžia, I 
sulyg Kuri; Tarno Žilinsko tvir
tinimų.

P. Mikolainis | “DIRVA’’ 
188 Sands St. Brooklyn, N. Y.Į3352 Superior Av. Cleveland,

r yėl laimėti daugū-

Vardas

‘ Adresas

Miestas

faktų

ku-

Kalėdų Dovanų.^faktorių kad turėsiu kuo 
■ TTA11A-A AA.TA 1/A«1

Valst.

DIDELIS ŠUŠIŽINGEI- 
DAVIMAS ‘‘ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Grand Rapids, Mich.
šis tas ir pas mus retkar

čiais 
kėši 
čias 
Užkl;

būna naujo. Nesenai lan- 
čia dar nematytas sve- 
Kun. S. B. Kryszczunas. 

lausus mums jo kada at-

Juozas Dęlkūs, iš Hodgeville, 
Sask., Kanados, rašo' Prisiun- 
čiu $2.00 ir užsiprenumeruoju
“Žmonijos Istoriją”, kada' busl'V^0 kas jisai yra, jis rodė sa- 
knyga g'atava' malonėkit man|vo dokumentus ir kitus raštus 
prisiųsti, už pTisitintimą ’atsi-1 parodančius jog jis yrą tikras 
lyginsiu. ■ | kunigas.

Nuo Adm.: (Pinigus už per- Į Kiin.
siuntimą 25c. reikia prisiųsti' prakalbas 
sykiu su dviem dolariais.

V. T. Neverąuskas, iš Akron, 
Ohio, rašo-: Su šiuo laiškučiu 
užsisakau sau “Žmonijos Isto
riją”, prisiunčiu $2, taipgi pri- 
siunčiu vieną “Dirvai” prenu
meratorių ant metų.

Pr. Narvydas, iš Brooklyn, 
N. Y.,, ’rašo: Prisiunčiu $5.25 
ir prašau pakvituoti mane į 
skaičių palaimintųjų prie gavi
mo garsios knygos “žmonijos 
Istorija”. Taipgi užsimoku už 
“Dirvą” ir “Artoją” ant metų.

A. Bartoševičius iš Paryžiaus 
rašo: Pajieškau geradarių ku
rie galėtų man užprenumeruo
ji TMD.

I “Dirvos”
beskaitydami išmoks-!Istoriją”’ ir kitoki« 
už ką ’ reikią ateinan- j bhlabaikų. ... , Tie 
Seiųio rinkimuose bal-l^angauS valstiją.

frankučiai prieš dolarį
Lietuvės katalikiška lnegiliu°Ja’ ir ® man tikj 

tyčiomis įvedė karo j ant mitybos vos užtenda. Ma-| 
ir neleidžia jokių susirin- 
tai niinėtos knygelės at- 
susirinkimus kiekvienoje

Musų dolaris pagel-

Kryszczunas surengė 
kurios buvo gana 

ypatingos. Kalbėjo apie pir
mąjį, antrąjį ir trečiąjį dangų, 
sakė kad yra pekla ir čysčius, 
rodė kaip persimaino mėnulis, 
pasakojo apie žmogaus dūšios 
gyvumą. Jis darodinėjo kad 
kiekvienas žmogus apkrikšty
tas yra tikras katalikas, nežiū
rint ar bus Rusas ai- Protesto- 
nas ar kitoks.

Teisybės Mylėtojas.

Geriausias
Skutimas

“Pasaulio Istoriją’’ 
leidžiamą

ir 
“žmonijos! 
bedieviškų 1 
užsipelnys | 
Paryžiaus į 

nieko .

no antrašas: A. Bartoševičius, 
Rue Lavieuville, 18. Paris, 
France.

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų 

KATALOGO

0.

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

$1 iki $25.

Wet
AutcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

be vargo užkišt savo kam
pelį (ba nustoju garbės jei
gu kurį nuiperį’ netelpa), o 
medega raštui' tokia puiki, 
tokią gyva ir lengvai gau
nama.

Ale gerb. redaktorius pa
skaitė kelias to .rašto eilu
tes ir'sako:

— Čia matau polemika 
dėl nepriimtų Į kuopą tri
jų bolševikų, kuriuos kuo
pos daktaras viešai paskel
bė tinkamiausiais už visus 
iki šiol Į tą organizaciją Įsi
rašiusius narius, vyrus ir 
■bobas.

— Taip’, — sakau aš.
— Netinka, — sako jis.
— Kodėl? — sakau aš.
— Nenoriu daugiau tais 

niekais vietą užimt. Jeigu 
visų kuopų bolševikai norės 
būti priimti, o Lūs atmesti, 
ir jeigu visų kuopų dakta
rai rašys jiems apgynimo 
straipsnius nepasiklausę iš 
centro kas yra, tai kas bus 
iš to?'— sako jis/

— Bus kugelis, — sakau 
aš. 1

— Todėl nenorių kad ir 
'tu i-tą kugelį Savo pirštus 
kištum, —■■ sako jis;’ '

:— Na ’tąi: gud’bai', aš 
nu, — sakau aš;
nu, nieko kito neturiu 
rašęs, nenoriu tamistos 
bai brangų laiką gaišint,— 
sakau aš?

— O, ne, ne! meldžiu pa
silikt! meldžiu sėst! Aš tu
riu labai svarbų užklausi
mą', — sako jis-

— Gerai, gal ir galėsiu 
paaiškint. O 
sakau aš.

—- Aš noriu
Į sumanei kitą slaptą milži
nišką ekskursiją, ir ar ta 
pati į kurią aš sumaniau 
tave pasiųst? — sako jis.

— Tai tikrai galiu pasa- 
I kyt kad ne ta pati, — sakau 

Ilaš. |
įk O iŠ'.kur tu žinai 'kad 
I nė ta pati iki aš nepasa- 
iĮkiau savo plano? — sako

apie ką?

jis.
— Niekas nenuspės iki 

aš pats nepasakysiu kur tą 
ekskursiją rengiu. Meldžiu 
pasakyt .kokią eksrursiją 

įgerb. redaktorius sumanei?
— sakau aš.

— Žinai ką, klausyk, ir 
pasakyk teisybę, ar ne j tą 
pat ir tu rengiesi. Man te
ko dagirst kad i šiaurvaka
rius nuo. redakcijos, už dau
gybės myliu,, kitados buvus 
didelė Lietuvių sodyba — 
su puikiausiais palociais,:

1 budinkais,. teatrais, ban- 
'įkais, karčiajpomis, sveįai- , 

_ „a, . bažnyčia, kalėjimu 
i daugybe kitokių Įstaigų ir 

’ vietų, kur senose gadynė
se, apie dešimts metų at
gal, Lietuvių kultūra pui
kiai žydėjo; visi gyveno di
deliam sutikime, vienas ki
tą mylėjo, fundijo, vaišino,

■ mušė, šaukė policijas, areš
tavo, išpirko, užtarė; dėjo 
milijonus Lietuvai ir at- 
sių darbų. Ta sodyba va
dinosi Sanklėras su apielrn- 
kėmis Amiltonu, Oregonu 
ir kitomis, — sako jis.

— Pirmą sykį girdžiu 1 O 
kur tikrai ta vieta randasi, 
verta aplankyt! Niekad aš 
apie tai nebuvau girdėjęs, 
ir ne Į tą ekskursiją aš ren
giuosi. — Sakau aš.

— Verta, taigi ir aš no
riu paleist ten ekspediciją; 
ale ten jau tik griuvėsiai, 
sako j a,u ten nieko to kas 
anoąeęgadyiįėse buvo .dabai; (,f;r 
nerasi;, daugelis 
statyta ( .naujais 
reikės anų senų 
surast; daugelis 
sukrypę dar stovi; dauge
lis dar tvirtesnių budinkų 
užgyventa svetimais. Tą 
man pasakpjo seni-seni ki- . 
tados ten gyvenusių tėvų- 
tėvų-tėvų vaikai, taigi ži
nok Į kokią svarbią arkeo- 
logišką ekskursiją aš noriu 
tave išleist.

— Aš keliaut nebijau, ale 
nežinau kaip aš ten pasiek
siu; redakcija turės koki 
forduką padovanot, ir su
rast nors-kokias senoviškas, 
mapas iš kurių galėčiau pa
taikyt kur ir kaip nukeliaut 
ir kur kokio žmogaus jie- 
škot, — sakau aš,

— Jokio žmogaus ten ne
rasi apie kuriuos ir kurių 
gyvenimus' iT užsiėmimus 
iš anų gadynių aš noriu 
kad tu aprašytum, ale kiek 
padavimai nors menki sa
ko, 'ta' sodybą buvo labai 
garsi ir turi garsią istoriją, 
todėl nereikia jos duoti že
lviems užgriūti amžinai, — 
sako jis.

— Na tai kada man tą 
slaptą ekskursiją pradėt?
— sakau aš.

— Ateik pas mane 'kitą 
savaitę, aš turėsiu gatavas 
mapas ir kitus reikalingus 
padavimus, o gal ir fordu
ką, ir galėsi keliaut; ba ta
vo slapta milžinišką eks- ' 
kursija ant Birutės Kalno 
mums daug biznio padarė,
— sako jis. .

— Na tai iki pasimaty
mo, — sakau aš. -

— Iki pasimatymo. — s'a- . 
ko jis’. , - ' , ....

vietų už- 
budinkais, 
griuvėsius 
sulužę ir

ei-

pa- 
la-

žinot kur tu
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Nuo Redakcijos Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

VOKIETIS LAKŪNAS 
GRAŽINTAS SA

VO ŠALIN

as nenuspės iki 
pasakysiu kur tą ' 
rengiu. Meldžiu 

;okią:. eksrjirsiją 
(torius sumanei?

TĄSYNES FRANCUZIJOJ

ką, klausyk, ir 
isy<be, ar ne 1 tą- 
mgiesi. Mante- 
kad i šiaurvaica- 
iakcijos, už dau-. 
į, kitados buvus 
uvių sodyba- 
įsiajs palociais,: 
teatrais, ban

aliomis, svetai-. •,. 
lyčia,. kalėjimu, 
;okitj; įstaigą ir ■ 
senose gadynė- , ] 
šimts metą at- 
u kultūra piji-., 
visi gyvenu di- 
ime, vienas ki- 
undijo, vaišino, 
policijai, arės- ;

i, užtarė; įėjo /, 
ietuvai ir at- 
Ta sodyba va
iras su apielin- 
onu, Oregonu 
- .sako-, jis.
ykj girdžiu! 0 į 
vieta randasi, 
t! Niekad aš . ,1 
nyau girdėjęs, 
:ursiją aš ren- 
au aš. / 
ligi ir aš no- 
i ekspediciją; 
ik griuvėsiai, . 
nieko to kas 
!(įįbįlV0,<dpb^ MKl 
lis. vietų už-, , 
is budinkais, J 
nų griuvėsius, 
dis sulužę ir 
stovi; dangę-. 
įsnių budinki} 
vetimais. Tą . .
i seni-seni ki-,.| 
venusiij tėvų?,J 
ikai, taigi ži- J 
svarbią arkeo- J 
irsiją aš noriu

ĮkpRANCUZIJA vėl be vai- Mirimai ir Gijnimai 
K* džios, kada sugriuvo P. Lietuvoje 
I Painleve kabinetas. Fran- 
I cuzijos politinė padėtis šiuo!
| tarpu pasviro nuo blogo Į ■ 
E aršesni. Kelis sykius bu- 
I ves premjeru Brian buvo 
E pakviestas vėl sudaryti ka- 
I binetu, bet ačiū socialistams 
Į nepasisekė. Socialistai da- 
| bar valdo dalykų stovi.

Brian norėjo sudaryt ka- 
Lbinetą be socialistų, bet jie 
į bendrai pasipriešino; mat 
P socialistai seime turi biski 
s daugiau negu pusę savo at- 
| stovų, delei ko Brian nega

li gauti seimo paramos.
Brian paskui sumanė pa- 

rsikviest socialistus daly- 
’ vauti kabinete, bet tie nors 

sutiko pasakė 'kad jie nori 
gauti septynias iš keturio
likos vietąs kalbinete, tarp 
tų premjero vietą, finansų 
ir vidaus reikalų ministeri- 

; jas. Ant to Brian nesutiko 
ir turėjo atsižadėt kabine
tą suformuoti.

Prezidentas Doumergue 
paskui pasikvietė Doumer 
bandyti sudaryti kabinetą.

Jo pastangos irgi gali nu
eiti ant nieko.

Francuziją iš krizių ne- 
išsivynioja. Finansinis kri- 
zis privedė prie kabineto 
sugriuvimo.

Daug norėjimas apžioti 
nuo pat karo pabaigos die
nų įstūmė Francuziją Į da- 
įbartinę duobę. Norėjimas 
Valdyti Europą, organizavi
mas valstybių ir rėmimas 
jų kad turėjus tvirtus kai
mynus nedavė nieko gero, ! 
nes nebuvo reikalo nei sa
vo didelių armijų 
stiprintų kaimynų 
o 'tūomsyk sunyko 
vęs šalies turtas, 
y Ilgai Francuziją 
savo paikumo vaisius.

daktarų. Tie daktarai ne tik 
pagelbėjo užkirsti kęlią teisin- 
gystei, bet užtraukė dar pašai
pą ant medicinos profesijos.

Teisme vietoj advokatų pra- 
| deda apgynimą Iii
vienas prieš kitą mėtyti

nei ap- 
naudoti, 
dar bu-

valgys

mt nebijau, ale 
aš ten pasiek

ia turės koki 
lovanot, ir sa
ikias senoviškas 
rių galėčiau pa- 
r kaip nukeliaut 
i.o žmogaus jie- 
au aš,
žmogaus ten ne- 
airiuos ir kurie 

h* užsiėmimui 
dynių aš noriu 
ašytum, alė kiek' 
nors menki a- 

iyba buvo labai 
f i garsią istoriją, 
ikia jos duoti žė
rinti amžinai, -

tai kada man tą 
skursiją pradėt? 
aš.
k pas mane kitą 
š turėsiu gatavas 
kitus reikalingi 

s; o gal ir font 
lesi keliauti ba t 
i milžiniška 
int ■ Birutės 
,ug biznio padaš’ 
jis...

tai iki pas®^’ . 
akai! aš.' r jM 
pasimatymo.'3’ :

Žmonių Prezidentas
K Kada Vokietija išrinko sau 
| prezidentu von Hindenburgą, 
[ visi nusigandę šaukė kad išrin- 

kta militaristas ir kad jis tuoj 
| bandys grąžint kaizerizmą ir 
Lvisas kitas senoviškas ydas.
( Bet tas 78 metų senis pasi-' 

rodė liaudies prezidentas. Jis 
f neliko nacionalistų pastumdė- 
E liu kaip jįe manė sau ji turėsią. 
!. Hindenburgas pasirodė pri- 

E taria užtvirtinimui Locarno su- 
t tarčių, nors nacionalistai prie- 
į šingi, ir neveikė su nacionalis- 
į tais kai nacionalistai nariai ap- 
I leido Lutherio kabinetą.

Niekas netikėjo kad toks se- 
; nos tvarkos palaikytojas bus 

toks geras šalies prezidentas.
"Dirva” gerai nuspėjo pasa

kydama.po Hindenburgo išrin
kimo kad jis geriau jausis pats , 

i būti vyriausia šąlies galva jį
jį valdovu, negu norės vėl grąžin
ėti kaizerį ir jam lankstytis. 
E Hindenburgo pastojimas kai
zerio vieton kaipo prezidento 
-padaro jam garbę daug didesnę 
■negu jis kitaip butų galėjęs . 
iųžsipelnyti.
L Pilnas jo vardas yra Paul 
Von Beneckendorff und Von 
Hindenburg.

(Tąsa)
Likimas išblaškė po Rusiją, Indiją, 

Francuziją, ir Ariferiką.
Našlaitės, Rožė ir Blančė, paliko savo 

mirusios motinos kapą Sibire ir globoje 
kareivio vardu Franciškus Bąudoinas, ar
ba Dagobertas, kuris prie jų buvo labai 
prisirišęs kadangi buvo labai pamėgęs jų 
tėvą, savo komandierių generolą, gryžo 
Prancuzijon.

Kelionėj Į Parisą,’ jiems trims pirmu-

Per pirmą 1925 metų pusme
tį Lietuvoje mirė 18,824 žm.; 

j jų tarpe 5,314 vaikų iki vienų . 
'metu amžiaus. ,. , . , ...Abelnai kur tik kokis

Per ta patį laiką 1924 me- L . e izudis paimamas teismui
tais mirė 17,587 žm.; ju tarpe . . , . _ _ i, . , . n .. ..turi kuo pasisamdyt daktarus s ciausia pastojo Kelią nežinoma jiega ma-
4,107 vaikai iki vienu metu . . _ . > , . . XT j.., , .,■ • -jtuoj daktarai ir varo apgyni-įzame Mokerno miestelyje. Ne tik kad 
amžiaus. . Įmo byla. j žvėrių mokintojas ■ cirkininkas, žinomas

e ybų skaičius pei pumą, Norg £]aktarai turj savo or-(vardu Morokas, jieskojo priekabiu susi- 
pusmetį siekio 10,709; o per tą . ..*111 IZiCaC 1J &l O 
patį laiką 1924 metais apsive- 
dimų buvo 11,527.

Gimimų skaičius beveik ne
pasikeitė : per pirmą. šių metų 
pusmetį buvo 33,957, o 1924 m. 
per tą pat ląiką — 33,921.

Taigi šiais metais per pir
mus šešis mėnesius Lietuvos 
gyventojų skaičius pasididino 
ant apie 15,000 dūšių.

kaltinimus
dakta-

žmog- 
ir jis

vėl, kuomet Generolas Simonas gulėjo pra
laimėtam lauke prie Waterloo, raityda
masis žaizdose, norėdamas numirti po to
kio pralošimo^ tas pats vyras užraišiojo 
jam žajzdas, ir prašė kad jis gyventų var
dan savo žmonos.

Už kelių metų vėliau, turėdamas tą 
pačią nepakeistą išvaizdą, tas vyras susi
tiko Dagobertą Sibire, ir padavė jam del 
Generolo Simono žmonos, dienyną ir laiš
kus nuo jos vyro, parašytus Indijoje, nors 
Simonas netikėjo kad tie raštai jo žmoną 
pasieks. Ir tą metą kuriame šis dalykas 
imama rašyti, tas vyras atidarė Leipcigo 
kalėjimo duris, ir išleido Dagobertą ir naš
laites, kad galėtų keliauti Į Parisą.

Iš kitos pusės, kuomet Indijono peilis 
jau rėžė Gabrieliui odą aplink galvą, ir 
kaip tuoj jau butų buvę jam škalpa nulup
ta, staigas apsireiškimas pergandino prie
taringus indijonus. Tai buvo moteris apie 
trisdešimties metų, kurios rudos kasos su
darė gražų rėmą aplink jos karališką vai
dą, amžinai ir labai nuliūdusį.

Raudonveidžiai tuoj apleido savo už- 
sigeidimą, ir kuomet ji išskėtė rankas tarp 
jų ir Gabrieliaus, Indijonai surikę pradėjo 
bėgti Į visas -šalis. Gabrielius liko išgelbė
tas, bet visą savo gyvenimą jam liko lem
ta turėti aplink galvą tą kankinio randą.

Jis buvo Jėzuitas. Savo draugijos Įsa
kymu jis tuoj gryžo Europon. Čia turime 
pasakyti kad jis, nors buvo vienas iš sep
tynių turėjusių medali, jis nežinojo kad 
jam reikia ji nešioti. Jo laivas buvo aud
rų sumuštas -pas Azores skalas, kur jis sė
do j kitą laivą, kuriame važiavo Kunigaik
štis Džalma Į Francuziją, per Portsmoutą.

Bte audros sekė jį, ir parodė savo 
žiaurumą sulaužydamos laivą ant Pikar- 
dijos skalų. Čia pat ir sugadintas garlai
vis Hamburg buvo užmestas ant uolų, o 
jame plaukė, į. Francuziją Dagobertas ir 
tos dvi našlaitės. Ant laimės audra nesu- . 
naikino jų visų. Ten išsigelbėjo Džalma 
ir jo vientautis Karingas', gaudomas Britų 
Indijoje; Dagobertas ir Rožė' ir Blančė, 
kurias Gabrielius išgelbėjo. Išsigelbėju
sieji atsigaivino ačiū užžiurai kokią gavo 
Kardovilių Dvare, kur jie buvo priglaus
ti, ir išskiriant Džalmą ir FSringą, kiti vi- 

skubiai išvažiavo i Parisą.
(Bus daugiau)

(tą

bu- 
ka-

Kehl. Vokietija. —s Čia par
gabentas iš Francuzijos karo 
laiku, 1918 metais, numuštas 
garsus Vokietis lakūnas baro
nas von Richthofen ir palaido
tas savo tėviškės žemėje.

Francuziją sutiko atiduoti 
Vokiečiams jo lavoną. Baronas 
von Richthofen buvo vienas iš 
keleto vyrų Vokietijos armijo
je turėjusių gerą vardą Anglų 
kareivių tarpe karo laiku 
sritį gynė Anglai).

Tas jaunas lakūnų tūzas 
vo žinomas tarp visų Anglų
reivių kaipo “geras sportas”-— 
švariu budu ir karžygiškai ka
riaująs.

Jo pabaiga buvo taip pat žin- . ' 
geidi kaip ir jo Visa karjera. 
Jis buvo mūšyje su Anglišku 
lakunu kada mirtį sutiko; mū
šyje, jis turėjo pirmenybę ant , 
priešo todėl vijosi jį vis norė
damas nudėti, o Anglas skrido ' 
link saviškių. Jie jau buvo tik 
100 pėdų nuo žemės. To Vo
kiečio buvo toks paprotis — 
vytis iki galo, o ne^ryžti pa
mačius priešus arba atsidūrus 
arti jų. Tada jį pamatė Anglų 
kanuolės ir pradėjo šaudyt. Jo 
raudonsparnis orlaivis nespėjo 
pasprukti ir nukrito ant žemės 
peršautas. Orlaivį apžiuręjus 
von Richthofen buvo jau ne
gyvas. Jis buvo palaidotas Fri- 
courte su pilniausiomis ’.nilita- 
riškomis iškilmėmis ir aliantų 
orlaiviams skraidant ratu ore.

prisilaiko tam mušti su nuolaidžių kareivių, bet kada to 
tikrų taisyklių, bet tik iš vir- neįstengė, jis užlaido draskią panterą ant 

pa- kareivio arklio. Tas arklys nešiojo Dago- 
pri-jbertą, po Generolo Simono ir Didžio Napo- 
su-jleono akių, po idaųgybės mūšių; nešė gene

rolo žmoną į ištrėmimą iš Lenkijos Į Si
birą, ir tas mergaites dabar skersai Rusi
ją ir Vokietiją, bet turėjo taip žiauriai ga
lą sutikti. Nematoma ranka veikė tuos 

i visus darbus. Dagobertas, pasmerktas kai-
> po Francuzų špiegas, ir jo. jaunos sąkelei- 
i vės Įtartos kaipo jo slaptų žygių padėjė- 
i jos, už ką Dagobertas užpykęs, ne taip del 
i savęs kaip del tų mergaičių įžeidimo, pa-
> mokino puikų Mokerno majorą, kas, ta- 
i čiau, buvo pasekme jų suareštavimo Leip- 
. cige ir jie buvo pasodinti kalėjime.

Generolas Simonas, kuriam nepasise
kė dasigauti ir būti prie savo valcįovo Na
poleono ištrėmime ant Šv. Helenos salos, 
iškeliavo kariaut prieš Anglus Indijoj. /Bet 
nežiūrint jo išmiklinimo Radžo-singo ka
reivių, jis buvo nugalėtas ir ne (ik kad se
nas karalius Mundi buvo nužudytas, ir ka
ralystė pridėta prie Anglų kompanijos že
mių, bet ir karaliaus <sųnus, kunigaikštis 
Džalma, liko paimtas nelaisvėn. Tačiau, 
galutinai pasiliuosąyęs, jis jiųvyko, su Ge
nerolu Simonu, j Bataviją. ■To kunigaikš
čio motina buvo. Francuzė, ir tarp kitų da
lykų paliktų jam Javoj, generolas nudžiu
go pamatęs pas Džalmą kitą 
kokį žinojo turėjo jo žmona.

Nematoma prįešo ranka 
jo laiškai buvo pagrobiami, ir 
nei apie savo žmonos mirtį nei kad jis tu
rėjo dvynukes dukteris.

Prigvayste, tą vakarą kada garlaivis 
apleido Bataviją išplaukdamas į Suezo su- 
smauką, Džalma buvo nuviliotas nuo savo 
draugo ir atskirtas, ir turėjo plaukti į Eu
ropą vienas, o jis sėdo sekantin laivan.

Misijonierius Gabrielius bastėsi po ka
ringas laukines žemes, su Įsitikėjimu ir ne
bijojimu kaip tikram kryžiaus kareiviui 
pridera. Viename tokiame karžygiškame 
žygyje, Indijonai/sugavo ji, nutempė Į sa
vo kaimą palei Skaluotus Kalnynus, buvo 
prikalę prie padirbto kryžiaus, ir rengėsi 
nulupti jam galvos plaukus ir odą.

Bet jeigu nematoma priešo ranka te- 
riojo arba žudė Renneponto šeimynos vai
kus, matomas Įsimaišytojas tankiai užsto
jo juos, įvairioše žemės dalyse.

Vyras, kokių trisdešimts metų am
žiaus, labai aukštas, su protinga bet nu- 
liudusia išvaizda, Įsikišo i talpą — laike 
karščiąusio mūšio — tarp kanuolės ir Ge
nerolo Simono. Kanuolė iššovė savo mir
ties šūvį, bet kada liepsna ir durnai prasi
blaškė tas aukštas vyras stovėjo tiesiai 
kaip pirma, Įtemptai žiūrėdamas ir tyčio
damasis iš šoviko, kuris tuoj puoėl ant ke
lių išsigandęs kaip patį Šėtoną sutikęs. Ir

šaus. i Ir jie taipgi, kaip ir 
prasti -biznierčliai, kur tik 
uoilžią pinigo ten ir eina, 
mindami, savo taisykles.

ŠIS-TAS

pasaka 
pasirodė 
jog jau

Ukrainoje pasklido 
jog vienam kerdžiui 
Kristus pasakydamas 
bus pabaiga svieto. Kaimiečiai 
apie tai išgirdę pradėjo pulkais 
plūsti ir kiekvienas atsinešė po 
kryžių, — viso 17,000, kuriuos 
kunigai pašventino — permal
davimui Dievo. Tarnai ir tar
naitės pametė savo darbdavius 
ir turtelius, plūdo pas kerdžių 
ir meldėsi, laukdami svieto pa
baigos, taip kaip vasario mėne
si tūli tikybiški maniakai ir 
Amerikoje jau laukė,.bet nesu
laukė.

Bolševikų valdžia apie tai iš- 
‘ per

si gana pinigų ir gali;klausinėjo keletą šimtų žmo- 
pro-;nių, kurie vis tai patvirtino — 

išliks'kad bus pabaiga svieto, nes ir

Advokatai Imasi 
Gero Darbo

Clevelando advokatų draugi
ja nutarė imtis žygių prašali- 
nimui augančio visuomenėj nu
žiūrėjimo ir nusistatymo kas- 
link medikalių liudymų teis
muose. Su jais eina ir Cleve
lando Medicinos Akademija.

Jau perdaug pradėjo ineiti į 
madą lėmimas bylos ant dak
tariškų liudymų apie kaltiniu-' 
ko protą. Žmonės dabar jau j 
iškahio žino kad katras kalti-!girdus padarė tardymą, 
namas turi gana pinigų ir gali;klausinėjo keletą, šimtų 
apmokėt pragarsėjusiems 
to-smegenų žinovams tas 
nuo didžiausios bausmės.

Garsiuose žmogžudžių
kunigai taip sakė šventindami 

teis- kryžius. Aštuoni kunigai tapo 
muose perdaug aiškiai tas ap- nubausti kalėjimu už išnaudo- 
sireiške, ir visuomenė pradeda jjimą tamsunų nebūtais daik- 
neapvertinti nei advokatų nei j tais, vietoj pamokinimo.

SU TAVIM
(Rudens Melodija)

Prispausk mano sušalusias rankas 
Prie savo degančios krutinės: 
Aš nebijosiu lapų krintančiųjų, 
Nei vėjų puotos rudeninės.

Nešiu savo naktis tamsuolėles
I tavo bevakarę dieną —
Nereiks tau slėptis nuo kaitrų dieninių, 
Man nykuma neniauks blakstienų.

Aš džiaugsiuos tavim kaip žiedais pirmais, 
Ir aukso lapais nubarstytu
Keliausim kur dar nieks žydriau nematė, 
Paženklinti jaunatvės rytu.

Tai kas kad liks tušti namai
Ir vartai atviri sodelio,
Juk daug gražesni rūmai toliai mėlynieji
Kaip pirkios prie dulkėto kelio.

Kad mano šaltos rankos, nebijok:
Jas šiaurio nubučiavo lupos;
Bet sieloje dar jiegos tik sužydę dega, 
Kur tik ką saulėje supos.

Aš nebijau nei vėjų, nei mirties — 
Šiaurys man toks bejiegis tapo: 
Suspausk mano atšalusias rankas tvirčiau 
Lelijas skinsime iš kapo.

“Kl.Ž.” J. Augustaitytė-Vaičiunienė.

toki medalį

pasiekė jį, 
jis nežinojo

si

RUDUO
O, kaip gaila vasarėlės, 
Jau rudens motivai girdis, 
Atsiminus skauda širdį, 
Riedi gailios ašarėlės. 
Miškas liūdnas, nerimauja, 
Arti šaltas rudenėlis, 
Šlama medžių tik šakelės, 
Vasarėlės gailestauja.
Kaip ir visad miškas ruošias 
Šaltą žiemą ramiai snausti, 
Ir su vilčia kantriai laukti 
Vėl prašvisiant vasarėlės.

Ir aš norėč’, kartu su juo, 
Užmigt ir laukt šviesių dienų.... 
Bet jau sulaukti aš anų
Kaskart mažiau, mažiau tikiuos.....

Alytus, 1.925. Ant. Sk-is.

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė 
Tulėlis. Puslapių 160..............................................50
Tvirtai apdaryta .........................  $1.00

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patemijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra ^20 PU8^aPW- Kaina už vieną $1.50. Dvi už $2.00 
Įsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

Sanitariškos Lietaus ( 
MAUDYNĖS 25c.

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

r V. J. PUGHERIS 1

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

930 Williamson Bldg.
Cleveland, Ohio.

tai PAIN- \
EXPELLERIS I

Praveja Skausmus! ■
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odų j pat tų vietų, iš kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimų ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimų gjslomis.

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

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

Brooklyn, N. Y.

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

skuta 
Valet 
Skus-: 

viena-

$1 iki $25.

Wet
-ArtcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats
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P. S. Skaitykit ši skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira- 
šot nereikalaukit ją tuoj atsiųsti. Kai bus gatava, ta pati ką gaunat u ž $2.25, kainuos $5.00. T. M. D. REIKALAI

■■■ ■?• ■■ :—:—<—_______L_i

Prisirašė Nauji Nariai

perdaug sūrios, rūgščios ar kt.
Šviežia žuvis — smožyta, virta.
Kiaušiniai — vienas, du kasdien.
Virtų javinių košelių su pienu ar

Smetona.
Mėsos sykį į dienų — aviena, ver

šiena, jautiena, kumpis, lašiniai ir

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

149 kp. Portland, Ore. a— 
Paul Atko.

žinskas 
Leosė, 
Stasys, 
činskas

Jonas, Stankevičiūtė 
Tareila Jonas, Tiknius 
Vyturys Viktoras, Vil- 
Jonas, Vitas Antanas,

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!!!

- ARBA |

ffahflr niekados! UūUliI DAUGIAU “

T){J DOLARIAI UŽ PUIKIĄ, NAUDINGĄ IR KIEKVIEnam REIKA
LINGĄ KNYGĄ - APIE 600 PUSLAPIU, PAVEIKSLUOTĄ - 

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

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS“ IŠLEIDIMAS YRA BUTINA TIK
RENYBE. SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR
VĄ” EINANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI-,X) 

. SAI BAIGIASI: DAR TIK KELI SKIRSNIAI TELIKO.' O KADANGI 
SPAUSTUVEI REIKALINGA RAIDĖMS METALAS, TAI KNYGOS 
SPAUSDINIMO DARBAS BUVO IR YRA VAROMAS SYKIU SU IŠ
LEIDIMU RAŠTŲ PER “DIRVĄ”. TO DELEI KURIE UŽSIPRENU
MERUOJA “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” NETURĖS KNYGOS LAUKTI 
DAR METUS - UŽ MENESIO-KITO JI BUS GATAVA. • j

’ 20 kp. Cleveland, O. — J. 
Raudonis.

68 kp. Detroit, Mich. — J. 
Anuškevičius.

5 kp. Waterbury, Conn. — 
K. Montvilą, J. Rušinskas, P. 
Motiečius, Jonas Zanavičius.

Viso nuo pradžios metų šį
met Įsirašė 156 nauji nariai.

j
Į Nariai Kuire Šiuo Laiku
i Užsimokėjo už 1925 

Metus
1. 20 kp. Cleveland, O. — S.
i Banys, B. Jakubėnas, J. Mišči- 
kas, C. F. Petraitis, J. Raudo
nis,. M. Savaitis, Iz. Samąs, J. 
Vidugiris, J. Uloza.

68 kp. Detroit, Mich. — J. 
M. Rudžius, P. Kugelis, M. Ku- 
liesa, A. Kajutis, P. šlapelis, 
C. Samsonas, P. Bendzienė, P. 
Butkevičia, V. Gumbris, T. Ju
rėnas, J. Morkus, M. Jaruševi
čius, Bendinskienė, V. Tamalio- 

. nis, K. Būtis.
70 kp. Scranton, Pa. — K. 

Zarskis, A. Celkis, F. živatas, 
K. Garmus, R. Lisajus, L. Sa
vickas, J. Rekliavičia.

5 kp. Waterbury, Conn. — 
Alyta Mikas, Alyta Vincas, Bo
sas Jurgis, Bosas Jonas, Ažu- 
naris Jokūbas, (Bakanas Stasys, 
Brazauskas •Motiejus, Cepukai- 
tis Juozas, čiapas Stasys, Če
pulis Pranas, Cvirka Kazys,

I Vasiliauskas Kazys, Veverskis 
Gabrys, žemafttauskas Jonas, 

1 žemaitis Jurgis, Žemaitienė K., 
Žiūraitis Saliamonas, Žukaus

kas Ignas, Zuvišius Vincas.

Į
j TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas

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

96 Millbury St. Worcester, Mass.
V. šifrvydas — Sekretorius

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

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

Globėjai — Worcester, Mass 
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill. .

Siame ak yliuj* mes laika* 

noo lift* gvildensime reU 
kaltu jdmlus bCaknflonw 

motinoms Ir motinoms Ja*-, 
n y kfidlklą,'

Kūdikių aprūpinimai Ir p*

• kUDIKIu e 
GEROVĖS skYRIUS

ir ne* jaučiame, kad tol 
yra dalykas, kurį BMa ta

rimo rtguliariikah Mk»- 

tarpiuls iMjV Jt toul 

ę.

STRAIPSNIS 152

DEL APRŪPINIMO g 
MOTINŲ IR JŲ ® 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.!

vištiena.
Duona turi būti valgoma bent po

ros dienų senumo.
Paprasti skanskoniai — šaltakoše 

arba kiaušinienė.
Vaisių reikia valgyti daug, ir ža

lių ir virtų.
Gėrimai — pienas, koko, arba 

pabuvos.
Arbatos ar kavos mažai vartoti.
Gerk užtektinai vandenio, jei gali

ma dvi kvortas į dieną.

Štai du puikus receptai, kurie pa
įvairins valgius ir tuo pat laiku su
teiks motinai ypatingai sotaus mai
sto.

Graham Džiovimai
1 puodelis Bąrden’s Evaporated 

Pieno.
1 puodelis vandens
2 puodeliai graham miltų
1 šaukštas cukraus
3 šaukštai sviesto
4 šaukšteliai kepafno* pauderio
1 šaukštelis druskos
2 kiaušiniai
Suplak lengvai kiaušinius, dadėk 

pienų ir Vandenį, o paskui persijo
tus kitus dalykus. įmaišyk ištirpin
tą sviestą ir gerai suplak. Pilk į pa- 
sviestuotas pyragaičių kepimo blo
kines ir kepk karštame pečiuje 20 
minu tų.

Kepta Kiaušinienė
2 šaukštai Borden’s Eagle Brand 

Kondensuoto Pieno.
1 kiaušinis
7/8 puodelio vandens
Biskelis nutmego.
Sumaišyk Eagle Brand ir vandenį 

gerai. Suplak kiaušinį ir pridėk prie 
pieno maišant gerai. Pridėk vanilą 
ir nutmegą. Kepk ant vandenio vi
dutiniame karštyje. Kada peilio aš
menis persmeigus išeinh švarios tai 
kepimas baigtas.

PR7

Į^Ą tas reiškia? Tai reiškia kad nejutomis skaitytojai kurie dar laukė 'it 
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
niguš 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 “Dirva” ir jau “Žmonijos Istorija” bus 
BAIGTA:

2—NAPOLEONAS
J—DIDŽIOJI REAKCIJA

7—SOCIALE REVOLIUCIJA
9—APIE MENĄ 
IR GALAS!

Dcvenis ’Petras, Dėvenis M. M., 
pęvenįs;. Leonas* Delipįks Ja
nas, Eidukevičius Vincas, Iva
nauskas Juozas, Jokša Jonas, 
Jaruševičius Jurgis, Jokubėnas 
Pranas, Jokūbaitis Jonas, Jaun- 
žemis Antanas, Kenausis Vin
cas, Kažemekas Kazys, Kron- 
kaičiutė Juzę, Kirminaitis Mo
tiejus, Karpas Petras, Kutelis 
Ipolitas; Kudlinskas Jurgis, 
Kvaraciejus Jonas, Krugelis 
Motiejus, Laskevičius Jurgis, 
Liutkevičius Vincas, Mačiulis 
Juozas, Montvila Bernardas, 
Matas Tamošius, Mačiulis Pra
nas, Mockaitis Antanas, Motie- 
jaitis 'Stasys, Mikelionis Juo
zas, Miknaitienė Magde, Nai
rn’s Antanas, Grantas Antanas, 
Poškinto Emile, Rakickas Juo
zas, Ručinskas Vincas, Rauly- 
naitis Albinas, Senkuvienė JieL 
va, šervinskas Petras, šaliunas 
Juozas B., Strikulis Kazys, šul-

MOTINOS MAISTAS
Nėščia motina reikalauja daug so

taus ir sveiko maisto, nes ji ne tik 
save peni bet ir mažytę gyvybę, ku
rią tikisi paleisti. Dailus pyragai
čiai ir košellės niekad nepadaro pie
no ar stiprumo. Reikia paprastų 
valgių, gerai išvirtų. Perdaug ap
taisytų arba labai riebių valgių rei
kia vengti. Taipgi nereikia valgyti 
keptų valgių. Nors svarbu nėščiai

Nesuprasta, užleista mergaitė nė
ra tai atsitikimas paimtas iš knygos. 
Laike brendimo daugelis jaunų mer
gaičių pereina per tokį vargo ir rū
pesčio laikotarpį — motinos, jums 
nepatiks šitas — dėlto kad jos ne
turi pasitikėjimo motinomis. Dau
gelis motinų atsisako pripažinti kad 
šitas laikas yra vienas iš kri tingia u- 
sių mergaitės gyvenime.

Saugumas guli teisingame maiti
nime. Dadėjimat? Borden’s Eagle 
Pieno prie jūsų mergaitės valgio su
teiks jai kiekvieną veikėją reikalin
gą vikriai sveikatai. Suprantama, 
šviežias oras, mankštymas, užtekti
nai miego ir sveiki pasilinksminimai 
taipgi gelbsti. Bet jei maistas ne
tinka, niekas netinka.

motinai gauti užtektinai maisto, bet 
reikia atminti kad persivalgymas 
pasunkina organams darbą, ir gali

i .užtraukti rimtą ligą-
Nėštumo laike ir per visą žindys 

mb alikotąrpį rekomenduojame se
kamus valgius:

Visokių rūšių sriubos — bet ne-

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

TOOTH PASTE
Large Tube

’ -PRANCŪZŲ REVOLIUCIJA
3—ŠVENTOJI SĄJUNGA
5...TAUTINE NEPRIKLAUSOMYBĖ
G MOTORO GADYNE 
8—MOKSLO GADYNE 
10—KOLONIJOS IR KARAS

' Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:
(KURIE LIETUVOJE norėtu šią knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami) 
122 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANK AN KAUNE, pažymint kad tai yra. pinigai/ 
/“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, o savo gautą pašte nuo pinigų kvitą prisitj-v 
\sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. į
/Kurie turit giminių Amerikoje, reikalaukit kąd jums išrašytų “Žmonijos Istoriją”, iri 
^paduokit jiems “Dirvos”,antrašą. Dar kolei kas suspėsi! jei skubėsit. ' J

IR ilIlIlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllHtIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lillllliuillllllllilllll
Neužmirškit 
pridėti Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų savo adresų, ir adresuokit '

Snlim. 'DIRVOS" KNYGYNAS 3352 Superior Avenue
,.v Cleveland, Ohiolesonis

Vengk Dantų Negerovių
Naudok Colgate’s

Colgate’s yra toks danty valytojas kuris 
valo taip gerai; kad tvirtus dantis lengva 
turėti.

Jis prašalina priežastį danty gedimo-taip 
pagelbčda'mas užlaikyt dantis sveikais. 
O sveiki dantįs taip reikalinga prie gro
žės kaip gražios akįs ir švelni oda.

Skaityk atidžiai kas savaitę, šituos 
straipsiAis ir pasidėk ateičiai.

Dept. 3

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
tuoj; pradekite var 
toti Eagle Pieną.

Ęagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti.
Trys gentkartes 
juo išaugo.

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

Šita 
išmintis 
sunkenyt 
Ji sutruk 
daiyti pe 
šituo lai! 
Nekeris 
Štaį pras 
batuoti a 
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JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

RUDENS SAULE
Vai saulute, 'ką veiki 
Kad taip vėlai tu teki? 
Ko užkaitus raudonai, 
Gal Mėnulį mylavai ?

PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA

(Tąsa iš 'pereito num.)
Šita idėja, buk jungtinė visų žmonių 

išmintis galinti prašalinti ir išrišti visas 
sunkenybes, pasirodė labai pragaištinga. 
Ji sutrukdė daug rimtų pastangų šį- tą pa
daryti per daugelį mėnesių. Vietoj to, kad 
šituo laiku suėmus valdžią į savo rankas, 
Nekeris leido dalykams eiti sena vaga.

bent viena raide. Bet jis negalėjo supras
ti sunkios valandos. Net ir tuokart, kai 
jis jau paguldė savo galvą .po giliotinos 
kirviu, jis ivis dar jautėsi labai nuskriaus
tas ir neteisėtai baudžiamas tų žmonių, 
kuriuos jis sakėsi mylėjęs visa savo šir
dim.

Istorijos “jeigu” niekados neturi jo
kios reikšmės. Lengva yra pasakyti kad 
monarchija butų buvus išgelbėta, “jeigu”

Po aukštybes skrajoji, , 
Apie meilę svajoji, 
Ten su- Marsu flirtuoji, 
Ir Aušrinę bučiuoji.

Turbut žemės nemyli 
Kad spindulių neskleidi; 
Vėlai ryte užteki, 
Vėl tuoj veidą paslepi.

Po debesiu sau kiuksai,
Štai, prasiveržė naujas smarkus upas de- Liudvikas butų turėjęs daugiau energijos 
batuoti apie geriausius budus senai kara- jr nebūtų buvęs perdaug geros širdies

Mumis visai pamiršai;
Žemės rūbas nurudav’,

lijai lopyti ir taisyti. Policijos jėga ir įta- žmogus. Bet juk karalius nebuvo vienas. Rudens vėjas sudejav’.
ka visur ėjo silpnyn. Paryžiaus priemies
čių gyventojai, patekę profesinių agitato
rių Įtakon, veikiai pajuto savo jėgą ir pra
dėjo tą vaidmenį, kurs ir buvo jų ypatybė 
per visą didžiojo bruzdėjimo metų eilę, kai 
jie naudojo žiaurią jėgą, remdami Revoliu
cijos vadus, siekusius to, ko nebūtų pasie
kė teisėtais budais.

Net “jeigu” jis butų turėjęs begalinę Na
poleono energiją, jo karjerą šijuo sunkiu 
laikmečiu lengvai butų sunaikinus jo žmo
na, Austrijos Marijos Teresos duktė; ji pa
sižymėjo visomis dorybėmis ir ydomis, jau
nos mergaitės, išauklėtos kraštutinėje vi
duramžių aristokratų rūmų dvasioje.

Ji nusprendė, kad reikia kas nors da-

Tu ant mus jau neboji, 
Sau po dausas skrajoji, 
Šaltis mumis jau purto, 
Grožė purvais pavirto.

Vai, Saulute, susiprask 
Ir žemelę mus priglausk, 
Apkabinus pamyluok,

Kad patenkinus kaimiečius fr vidurinę 
klasę, Nekeris nusprendė suteikti jiems 
dvilypę atstovybę Estates Generales’e. Ši
tuo klausimu kunigas Siejis (Abbė Sieyes) 
parašė tuomet žinomą pamfletą: “Ką gi 
reiškia Trečioji Klasė?” Trečiąją klase 
tuokart pavadinta buvo vidurinė gyven
tojų klasė. Šitoje savo knygelėje jis daro 
išvadą, kad trečioji klasė turi reikšti vis
ką, kad ji nieko’ nereiškė praeityje ir kad 
ji yra pasiryžus reikšti ką nors. Jisai iš
reiškė sentimentus didelės gyventojų di
džiumos, giliai susirūpinusios del savo 
krašto likimo.

Pagaliau Įvyko rinkimai, 'bet jų laiku 
sąlygos buvo visųblogiausios. Rinkimams 
pasibaigus,-308 kunigai, 285 didi'kai-bajo- 
rai ir 621 Trečiosibs Klasės atstovas ren
gėsi kelionėn Į Versajį. Trečiajai Klasei 
reikėjo vežtis su savim ir pridėtine baga
žo. (Tai buvo stambus, dideli raportai, va
dinami “cahiers”, kur buvo surašyti at
stovų rinkikų nusiskundimai ir reikalavi
mai. Taigi, buvo prirengta scena dideliam 
ir galutinam aktui, turėjusiam išgelbėti 
Prancūziją.

Estates Generales susirinko 5 d. ge
gužės, 1789 m. Karaliaus upas buvo ne
tikęs. Dvasiškiai ir didikai pasisakė ne
sutiksią atsisakyti nei nuo vienos savo pri
vilegijų. Karalius įsakė visoms trims at
stovų grupėms susirinkti atskiruose kam
bariuose ir atskirai svarstyti savo 'klausi
mus ir skundus.1 Trecioji Klasė atsisakė 
pildyti karaliaus įsakymą. Šitą savo nu
sistatymą atstovai patvirtino priesaika 20 
d. birželio, 1789 m. Jie nusprendė, kad vi
si atstovai, t. y. dvasiškijos, didikų ir tre
čiosios klasės, turi kartu susirinkti ir po
sėdžiauti ir apie tai pranešė karaliui. Ka-i 
ralius nusileido.

Estates Generales susirinkime pradė
jo svarstyti Prancūzijos karalijos padėtį. 
■Karalius Įpyko, bet vis dar nežinojo kas 
reikia daryti. Jis sakėsi niekados nesutik
siąs išsižadėti absoliutės valdžios. Paskui 
išvažiavo medžioti, užmiršęs apie valsty
bės reikalus;'sugryžęs iš medžioklės, jis ir 
vėl nusileido. Matai, tai jau toks karalių 
papratimas, — atlikti tinkamą žygį netin-

ryti ir ėmė planuoti kontr-rėvoliuciją. Ne
keris buvo atleistas ir Į Paryžių buvo pa
šaukti ištikimi karaliui kareiviai. Žmo-

Bastilija

nės, išgirdę apie tai, puolė Bastilijos tvir
tovės kalėjimą ir 14 d. liepos, 1789 m., nu
griovė tą garsų ir visų nekenčiamą auto
kratų galybės symbolą, kurs nuo senai jau 
iš politinio kalėjimo buvo paverstas vagi
šių ir plėšikų kalėjimu. Daugelis, didikų, 
pajutusių pavojų, pabėgo iš Prancūzijos. 
Bet karalius, kaip paprastai, nedarė nie
ko. Bastilijos griuvimo dieną jis medžio
jo, nušovė kelias stirnas ir buvo labai ge
rame upe.

Visuotinas Susirinkimas ėmėsi darbo 
ir 4 d. rugpjūčio, Paryžiaus minioms ke
liant trukšmą, jis nusprendė panaikinti vi
sas privilegijas. 27 d. rugpjūčio buvo pa
skelbta “Žmonių Teisių Deklaracija”, gar
sioji Įvada i pirmutinę Prancūzijos Kons
tituciją. Šituo betgi laiku karaliaus rū
mai, matomai, dar nieko neišmoko. Vi
sur buvo manoma ir jaučiama, kad kara
lius ketina pastoti kelią šitoms reformoms; 
pasekmėje šito ūpo 5 d. spalių Paryžiuje 
guvo antras sukilimas. Jis pasiekė ir Ver- 
sa ji ir nenurimo, iki karalius pats neatvy
ko į Paryžių. Žmonės netikėjo jam, iki jis 
buvo Versajuj. Jie norėjo matyti ir dabo
ti jį, norėjo kontroliuoti jo koresponden
ciją su giminėmis Vienoje, Madride ir ki
tose Europos sostinėse.

(Bus daugiau)

šiltais spinduliais' bučiuok.
Petronėlė M.

Nuo Juokų Red.: šios eilės 
yra labai naturališkai atvaizdi
nančios rudens saulę, kuri vė
lai pasirodo ir anksti prading
sta nuo dangaus. Saulės toks 
vėlai kėlimas ir anksti gulimas 
yra gamtiška taisyklė, bet tik 
del to kad taip dedasi, daugy
bė poetų turėjo ką rašyti ir vi
saip tą saulutę išvadino: ir tin
gine, ir paslaptai su mėnuliu 
besimeilaujančia, ir tt. ir tt.

Tą patėjimo įr senų senovėj 
Lietuviai poetai, ir biskį kito
kioj prasmėj yra užsilikus ši
tokia pdsakti:

Mėnuo Saulužę vedė 
Anksti pavasarėli.
Saulužė anksti .kėlės, 
Mėnulis atsiskyrė.
Mėnup viens vaikštinėjo, 
Aušrinę pamylėjo.
Perkuns didei įpykęs 
Mėnulį pusiau perkirto.

Šis apsakymas yra apie sau
lės santikius su mėnuliu, kur 
kaltininku yra mėnulis1.

Jau pradedame gauti eilių 
“Dirvos” dešimtmetiniam kon- 
testui. Atėjo jau eilių iš Lie
tuvos ir nuo poetų ir poečių 
gyvenančių Amerikoje. Taip
gi laukiame daugiau.

Kontesto numeris bus Kalė
dinis numeris. Už geriausias 
eiles ar šiaip raštą gaus po 
pirmą dovaną vienas Lietuvo
je, kitas Amerikoje, po didelę 
knygą “žmonijos Istorija”, ki
ti gaus po “Galiūnas”.

Gudrus Bernas
Jonas Tinginėlis mėgdavo 

skaniai pavalgyti, gurkšnelį 
degtinės priimdavo kaipo dū
šios vaistą, o kaip sotus tai ne 
pro šalį ir pamiegoti. Bet Jo
nas buvo neturtingas, tokių 
malonių ne tankiai galėdavo 
gauti.

Bet Jono puodynė sugalvojo 
kaip maišas papenėti. . Vieną 
sykį jis nuėjo j artimą mieste
lį ir apsiėmė pas Žydą bernau
ti, vandenį hešti, malkas kapo
ti, karvę, arklį pašerti. Jonas 
gerai žinojo kad jo pono nese
nai mirė mylima Sorkė, ir kad 
žydelis labai jos gailisi ir mini 
ją. Pirmą naktie pernakvojęs 
pas Žydą, atsikėlęs ryte žydui 
Jonas sako.

— Kad tu žinotum, Janke- 
liuk, kokį aš' sąpną sapnavau!

— Ui, Jonai! pasakyk.
— Ogi žiuriu aš esu danguj. 

Ponas Dievas sėdi auksiniame 
krėsle, jam barzda sidabrinė, 
su didele šiuba, ir su kaliošais. 
O tavo Sorkė atėjo su dideliu 
bliudu kuriagie buvo visokių 
valgių ir paaavį Dievui. Die
vas vieną patrovą paragavęs 
ją pagiria ir liepia daugiau iš
virti ; ir išėmęs iš kišeniaus 
bent dešimts svarų dolarių pa
davė jai dovanų. Sorė padėka- 
vojus dainuodama nubėga palei 
dangų.

— Ui vai koks žingeidus sa
pnas. Gal tu, Jonai, nori iš
gerti, kąfsaldaus užkąsti?

Ir taip Jonas diena iš dienos 
vis naujus ir naujus sapnus 
pasakodavo, už ką nuo Janke
lio gaudavo degtinėlės, pyra
gaičių.

Bet Jonui nusibodo meluoti, 
o gal ir pristigo. Vieną sykį
atsikėlęs pasišaukia Jankelį ir 
sako:

— Vot kad sapnavau tai sap- 
nąvau!

— Ui, tu, Jonei brangus, 
šventas, razumnas Jonei, pasa
kyk ką!.

— Ogi buvau dangui, žiū
riu kad tavo Sorkė ant kiaulės I 
joja, o jai uodega maskatuoja. |

— Ui tu, 
šas, kad tu 
vo sapnais.

ŠEIMININKĖMS KELR
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo sei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

aliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimininkei.

RODYKLĖ.No. 78
Virimo Receptas

Apie ketvirtdalis pinigu pralei
džiamų ant maisto turėtų eiti ant 
grūdinių valgių. Grudai yra labai 
maistingi. Senoje tėvynėje žmonės 
valgo juodų duonų, pržius, makaro
nus, ir čielus grudus, kurie yra na
mie sumalti, ir duoda su pienu. Tie 
papročiai yra pergęri numesti. Šio
je šalyje namie malamų grudų vietų 
užima produktai pagaminti grudų 
kompanijų. Daug yra skanių gru
dų gatavii valgymui. Šeimininkei 
reikia tik atidaryt dėžę ir supylus i 
torielką duoti valgyt- su pienu arba 
Smetona, Sekantis receptas yra vie
nas kuris yraf labai sveikas ir turė
tų būti valgoma mažiausia sykį sa
vaitėje.

Sėlenos su Smetonuotais ^Ryžiais
% puoduko ryžių
ĮĄ puoduko sėlenų (bran)
1 puodukas vandens
1 puodukas pieno arba skystos 

Smetonos
’4 puoduko druskos
Numazgok ryžius ir sudėk į du- 

haltavų virdulį užpylus vieną puodu
kų vandenio, virk iki vanduo susi
gers* \ Paskui dadėk druskos, sėle
nas ir pieną, ir virk iki ryšiai su
minkštės. Duok į stalą su Smeto
na ir tarkuotu nutmegu, jeigu pa
tinka.

Išvalymui odinių pirštinių, sudėk 
•jas i stiklinį indą pripiltų gnsolino 
ir palik stovėt, retkarčiais\ indą pa- 
kratant : Kuomet, išrodo švarios, iš
imk ir išplauk inde tyro gąsdino.

Jeigu jūsų mezgamas virbalas su- 
linksta galit atitiesint ją perpylus 
ant jos labai karšto vandenio ir tuoj 
lenkiat kad butų atip kaip reikia. 
Po to įkiškit virbalą i šaltų vande
nį, tas plieną sukietins. |

Grožės Patarimai
Kuomet mus patraukia koks gra

žus veidas, jo akįs pirmiausia pada
ro į mus įspūdį. Atbukę akįs abra 
silpnos, taipgi ašarojančios daugiau
sia esti nuo perdidelio įtempimo ir 
persidirbimo. Guomet skaitai arba 
siuvi turi sėdėt taip kad šviesa pul
tų iš kairės pusės nuo peties, taip 
kad ji nešviestų tiesiai į akis bet 
pultų tiesiog ant to daikto į kurį 
žiuri. Geras būdas atgaivinimui ir 
atilsinimui akių yra švelniai brau
kant pirštų galais užmerktas akis. 
Spausk lėtučiai ratu braukant, pra
dedant nuo baltimo iki lėliukes. Po 
to vėl užmerkus akis reikia uždengti 
ranka iki jos atsigaivys. Daryk tą 
tankiai ir perplauk akis nuolat su 
nelabai suriu vandeniu naudojant 
akiai plauti puodelį:

Virtuvės patarimai
Kuomet duodi į stalą vištieną vi

sada turėk ir gero bruknių soso.
Patirsit jog visi mėgsta saldžias 

bulves padarytas į saldainius. Iš
virk ir supjaustyk saldžias bulves 
ir paskui iššmožyk jas rudame cuk
ruje su sviestu.

Jeigu nupirkti kiaušiniai yra su
sitepę numazgok juos su biskiu acto. 
Tas prašalins plotinus. \

Naminiai Pasigelbėjimai
Nuvalymui suteptų limpančių pia

no klevišų, trink juos su šmotu min-1 
kšto skarulio ^pamirkyto alkoholy].

Kuomet mazgoji stalinius lininius 
užtiesalus, dadėk į vandenį biskį ke- 
rosino. Tas priduos lininiams žibė- 
jimų. y I

Y pa tiška Sveikata
Apgalvotas valgymas ir gėrimas 

sykiu su užtektinai tyro oro, miego
jimas gerai ventiliuotam kambaryj, 
šilta maudynė sykį ar. daugiau sa
vaitėje ir geras pasivaikščiojimas 
kasdien, pagelbės gamtai dirbti sa
vo darbą atsakančiai. Gera sveika
ta reiškia smagumą, o §veika link
sma moteris, yra malonus dalybas. 
Jokia moteris negalės turėt skaisčių 
akių, gražios odos ir smagios eise
nos jeigu ji neaprupins savo plau
čių oksigenu atsakančiai įkvėpuoda
ma tyrą orą. Reikia vengti ' visų 
saldumų, cukraus, miltinių valgių ir 
blynų per kokius; tris mėnesius ir 
naudoti tiktai vaisius ir daržoves, ir 
pamatysi kaip oda patyręs ir pa- 
skaidrės, akįs likr,' skaisčios, žandui 
ir lupos raudonos, taipgi būti jau- 
nesnė ir energingesnė.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Borden’s Evaporated Pienas Ąyra į biausias šviežias pienas • su palikta 

| arčiausias, maisto vertybėj prie gry- I jame Smetona ir suruošiamhs po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- ^.vaizdą veterinarų ekspertų V Prašyk 
dūktas. Jis yra tyriausias ir ric-• savo groserpinko duoti Borden’s.

Jonas, durnas, glu- 
prasmegtum su sa-

Peti’as Kriukelis,

Reikia Tikėti
Pupytė, Telšiuose, mėgo 

savo metus. Vienas
Ona 

mažinti 
vyras bent kiek paabejojo ar 
jai tiek mažai metų. Už mer
giną užsistojo kitas vyras:

— Kaip jai netikėti kad ji tą 
patį tikrina jau dešimts metų.

“DIRVA’-’ arba “ARTOJAS” 
(ar abu) bus jūsų geriausia ir 
ilgiausia atmintina dovano jū
siškiams Lietuvoje. Jie ma
tys jūsų duosnumą per visus 
metus laiko. Užrasykit.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TURI SKILVIO 
IR KEPENŲ NEGERUMUS 

Ir To Nežino.
Jums nereikia kentėt nuo Užkietėjimo. Dyspepsijos, Nevir
škinimo, Gastritis ir I’rarugimu Vidurių—Jeigu jums rei
kia Maistų, turit turėti pačius geriausius.

Didžiausias vaistas nuo Nevirškinimo, Užkietėjimo, Dyspepsijos/ 
pramigusio skilvio, Kepenų, Gazų ir kitų skilvio skausmų ir nege
rovių vadinasi BIOXOL.

Ar skauda Galvą? Ar turit juodus plėtmus prieš akis, ar svąig- 
stat kada lenkiatūs? Ar maistas neturi skonio? Ar nepailsit mie
gant? Ar jautrus ir nervingas? Ar skauda strėnas? Ar išvaiz
da išblyškus? Ar liežuvis apvilktas? Ar blogas kvapas? Ar tan
kiai vemiat, ar gurguliuoja skilvis? Ar jaučiatės silpnas,, nuilsęs 
ar nepasitenkinęs? Ar viduriai sukietėję? Viskas tas rodo kad jū
sų sveikatai reikia tuoj pagalbos. Atminkit kad BIOXOL suteiks 
greitą pagalbą. Toms negerovėms nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai rado greitą gerą pagalbą naudodami BIOXOL. Jeigu jus nuo 
tii apsireiškimų kenčiat tuoj reikalaukit šio puikaus vaistu. Ši ste
bėtina Formula, pagaminta didžiausios pasaulyj laboratorijos, yra 
žinoma vardu BIOXOL. lengvai naudojama namuose ir veikia kaip 
magikas del nesveiku vyrų ir moterų.

BIOXOL, dėlei savo greito veikimo ant skilvio, kepenų, žarnų ir 
kraujo, veikliai nugali ir panaikina visas nuodingas išmatas vidu
riuose, jr itžA kelių dienų organai atlieka savo pareigą reguliariai 
ir žmogus gali dirbti su ambicija ir energija.

JEIGU JUS KENČIAT—IŠBANDYKIT ŠĮ
Nežurint kaip-bloga jūsų padėtis ir ką nebandėt, bet turbut ne

naudojo! BIOXOL. Pasiuskit mums savo vardą ir adresą ŠIAN
DIEN, ir duokit mums prirodyti kuo tikrai šie vaistai yra. Tai yra 
saugus,, nepavojingi, patikimi, išbandyti tūkstančių. Regularė kai
na už BIOXOL yra $3.00. bet, trumpam laikui, mes prisiusi m jums 
kurie dar nėliandėt už tik $2.00. Mes taip darom žinodami jogei 
BIOXQL pagelbės jums ir noriai rekomenduosit jį savo draugams. 
BANDYKIT j. Tik prisegkit $2.00 savo laiške, arba, del patogumo, 
pridėkit ir kiipopą iškirpę iš apačios:

kainu laiku ir netinkamu budu. Kai žmo- 
nės šaukė ir reikalavo sau, leiskime sau, A, 
tai karalius barėsi ir nieko jiems nedavė. 
Bet kai alkanų žmonių minios trukšmin- 
gai apsupo karaliaus rumus, tai karalius 
nusileido ir prižadėjo minioms visa, ko tik 
jos buvo reikalavusios. Tuo betgi laiku 
žmonės jau reikalavo A ir B. Komedija 
ir vėl pasikartojo. Kai karalius pasirašė 
Karališką Įsakymą, pripažindamas numy
lėtiems. savo pavaldiniams jų reikalavimų 
A ir B, minios grasė nužudyti visą kara
liaus šeimyną, jei nebus išpildyti jų reika
lavimai A ir B ir C. Ir šitaip ėjo per visą 
alfabetą, iki priėjo prie ešafoto.

Nelaimei karalius visados atsilikdavo

3441. Valgių Gaminimas, ir Namų Prižiurčjįmas. 
Kiekviena moteris ir mergina privalo turėti 
šią knygą ir ji turėtų rastis kiekviename na
me. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė. Worces

ter, 1919, pusi. 162, <lį<lelio formato . $1.25
Drūtais apdarais . ..............   $1.50

3522. Lietuvių Leme.ntųrius arba geimas skajtyijio ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms- Sutaikė S. P.( TapaneVičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu budimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 .i.... 36c

Mahometo Kelione i Dangų — aprašymas Mohame- 
taniamo ir Įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius. 1919 m. ■ 125 pusi. ....... ...............1..... • *50

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meiles ir mokslo pa- 
viikslčliai. Daug žingeĮdžių ir pamokinančių da
lykų. Paraše K. S. Karpavičius'. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius ......,..................... • .35c

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes . išdirbom .ir importuojam 

visokius ‘ pirmos klesos'rankų dar-; 
bo Itališkus Ąkordeonuš/. geriaū- 
sitis pasauly. Garantija 10. motų. 
Kainos yra žemesnes už kitų., 
Dykai pamokinanti groti pirkikųs. 
Garahtuojam kad galėsit groti 
musų didėliais Akordeonais iš np- 
tų papraktikavus 4 mėnesius. Ra-, 
šykit-Angliškai pilnų informacL 
ų. Dyįaii pavciksluęti4;' katalogai' 
ant pareikalavimo. (17)

Rl'ATTA SERENELL1 CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 89 

Chicago, III.

Vardas

Adresas

t ——SPECIALIS PASIŪLYMAS 
Osborne ’folljck Company, 

210.7 Carson Sc. Pittsburgh, Pa 
i Specialiu Pasiūlymu ir 

dyt: jūsų TJ1OXOL, už kurį čia prisiunčiu $2.00. ]

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moteris dabar 
naudoja Zenite vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui. Zenite yra 
naudingas ir visai neken- 
ksiningts delilttoms plė
vėms.

D R . H U M P H R E Y S* 
•I

Ant pirmo ženklo šalčio— 
imk Dr. Humphreys’ “77”. 
Išvaryk šalti iš save.—Ge
ri ir nuo Gripo. Turit lai
kyt “77” namuose. Bukit 
gatavi ■ prieš Salti ir Gri
na. “77” naudoiamas 30 
metu.. Pirk “77” šiandien.

At all Druggists 30 cents.
HUMPHREYS' HOMEO. MEDICINE CO. 

156 William Street, New York

‘’ KELIOMS _ 
TASTELESSCASTORtJlt

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

RODYKL%25c4%2596.No


6 DIRVA

Ii gw? npi C s
ggj Ine Younger bet g|

.M—HM—..—m....—I..———“..“.I——.....■I.—.’.'—*

Savc — or slave.
-------- o-----

If all the arguments in the 
world were placed end to end, 
A. Žukas says, they would not 
reach any conclusion.

-------- o--------
White lies are used to get 

out of black situations, opines 
J. (Bartkus.

-------- o---------
A. Slavinskas Says man nev

er realizes how weak he is un
til he tries to quit smoking or 
meets a pretty girl' saleswoman.

-------- o--------
Many a man before he should

Has gone to his sarcophagus 
By. pouring booze reputed good

Adown bls’ dry esophagus. 
-o--------

The weaker sex is that por-
tion of the human race which 
goes down town in zero weath
er iii a half-masted lace waist 
and pumps to buy a muffler 
and woolen socks for her hus
band £0 he can go1 to work.

-------- o--------
✓ Most then like girls who re
fuse to wear short skirts any 
longer.

—:----o------ -
A telephone call ;s often an 

engagement ring.
.--------- o----- .— ;

Among the boarding hijysį 
pests we have known are guys 
who''get.up at five o’clock Sun
day morning.

Some honeymoons last, for 
| years. Others end before the 
first hotel bill is paid.

, . -------- o--------
It taįses nine men to win a 

ball game, but, says Nick Vil-
you stop to figure out that all I Budding Journalist: I intend [kelis, any one of them can lose 
lips fit you’ve got to admit j to work on a paper when I ■ it.
that nature is a. grand, tiling. graduate. j ---- —o----------

-o--------  | Editor: What route do you I Never take a man seriously, 
Bones—“What did your wife Į want? ■ Isays Mrs. A. Jankauskas, as

say 'about your being out so I -------- o--------  | long as he flatters you—wait
late the other night?” I Nearly every man becomes1until he begins to moralize

Jones—“Don’t ask me yet.Ian earnest booster for his homeiyour rouge, your hair-cut, or
When she gets through with 
the subject, I’ll condense it for 
you.” 

-------- o--------
Jennie Jankauskas says a 

friend in need should have 
started a savings account and 
he wouldn’t be that way. 

-------—o---------
POME

The shades of nigh t were • 
falling fast,

When for a kiss he asked 
her;

She must have answered
• “yes” because
The shades 'came down still 

faster. 
-o--------

People who like one another 
and dislike the same people.

town after he has left it for 
■ good.

-------- o--------

[the length- of your skirts.

There .was a time when a
woman couldn’t get anywhere 
without clothes. Now she can’t 

1 get anywhere; 'with' ’em, 
-------MJ—------

The old-fashioned girl who 
: put everything She had on her 
I back now has a daughter who 
puts on nothing below her 
knees, 

-------- o---- -—

I

1 gave her all the line I had,
To catch her was my wish 

Do not blame me for getting 
mad—

I lost the dog-gone fish;

P. Aksiz says there are 3,867 
kinds of lunatics,, including 
those who undertake to class
ify the others.

-------- o-------- '
A prostrated meeting when 

held in town is a revival.

I Informacijos Keleiviams į 
Kanadą

Žinia tiems kurie nori1 atsikviesti 
savo gimines į Kanadą, is Lietuvos 
arba‘iš kitų šalių,; bus suteikta kas 
yra reikalinga kiekvienam keleiviui 
norinčiam atvažiuoti į Kanadą. Att 
sikreipkit ypatiškai arba per laiš
kus į musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksim visas informacijas 
ir kokie yra Kanados imigracijos 
Įstatymai. Aš buvau Kanadoj su 
tais reikalais nuvažiavęs ir viską su
žinojau kas reikalinga del norinčių 
Įvažiuoti Į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuoše Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprūpins. Su visais 
reikalais kreipkitės Į

Geo. Kaupas & Co.

S ui'iininum.'nti minti iii!:iiiiii>iiuiin*iiiiiTnuiiiiiiii'iiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii>iiiuihi aniiinii'- S 

|j JOHN G. POLTER jį 

h POPIERIUOJA, MALIAVOJA Ii 

ir IŠTAISO NAMUS.
Darbas Pirmos Klesos. į| 

Įl Lietuviai, kreipkitės pas savo || 
tautieti, ypatiškai arba pasiųs- j| 

|| kit atvirlaiškį, pribusiu apkai- || 
Į f navimams. (47) j I

If 1134 East 77th Street I! E= 1 . SS

i Sumažink |Į
Savo jI ' • I

skutimo lėšas. Ir į 
apsiskusk greitai j 
ir dailiai. Vi ė - i 
natinis sklis- | 
tuvas su tikrai Į 
aštrio geležte vi- Į 
šokiam skutimui Į 
yra Valet Auto- i 
Strop Skustuvas. |

S
$1 iki $25. Į

Wet | 
j AukrStrop j 

Razor
—Išsiaštrina Pats

* ■•■mbmbmbbbmmb ninmmHHmH*

. ——o—------
A bird in the hand is- worth 

I two on the bush, but, F. J. 
I Žuvis says, who wants any 
I.birds, anyhow.?

——o--------
Any free citizen can do as 

I he pleases, except for his con-1 
i science/ his wife, his landlord j 
land the neighbors.

-------- o--------
Another story of the “mean-' 

1 est man“ has come from a 
newspaper office where the 
proof 'render was fired tor lęt- I 
ting funniest mistakes, slip 

' through and then call them to 
the attention of the columnist.

Dr. Frank Crane says
1 

trous-
ers are ugly but he isn’t doing 
anything about it. What can 
he do ?

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai-kreipdamiesi tu-

j rėš teisingą ^patarnavimą.

Pinigų Siuntimo, Laivakorčių Agen
tūra, Real Estate ir Insurance

(>603 St. Clair Ave. Cleveland, 0.
Neužmirškit savo brolių artojų 

užrašyki! jiems “Artoją”

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

Tough White Boy: “Gosh, I Judging by the copy receiv- 
it’s awful scrappin’ these nig- ed in a newspaper office, a 
gers. Yuh‘ don’t stand a show great many people learned I 
of.givin’ ’em a black eye.” I darned little in schools or the.l 

o--------  ■ schools taught them darned i
(Marcella Karuža says when little.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

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

Better than a Mustard Plaster

APŽIURĖKIT RUDENINES
IR ŽIEMINES DRAPANAS 

gal reikia išvalyt (iškly- 
nyt) ar naujus pamušai 
lūs sudėti. Turėkit jas. ga
tavas kada reikės, ir dar
bas' 'bus .■padaryta; geres
nis dabar.

Rosedale Dry Gleaning Co.
Randolph 7906

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

THE A. B.
Sayings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

$1472.90 Į
Yra tai Pasekme Pa- 
sidėjimo po $5 savai
tėje per Penkis Me
tus ant 5% j

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★
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| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZ AMINA VIM AS UŽ $1.00 | 
3 Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose s 
S Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 = 
S metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų g 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano S 
E ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
= Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- S 
S rija, kas leidžią man padaryti teisingą klinišką diagnozę arba nu- s 
~ spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. —
E “Mano Darbe Nėra Spejinėjimii". Nauju metodu aš paliuosuoju S 
« nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 2 
—• Ii o, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
~ Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E
= Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nęnustokit S
E Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- S J 
E r:e yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- s I 
E daryt ir jums. Per praeitus penkioliką metų 'aš leidau serumus E
E tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E
=. uis 606 ir 914. E
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 
E »sgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E 
S Yra moteriškoj slaugės pasitarnavimui. E

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----  E

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue

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

E Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėlioinis 10 ryte iki 1. E 
aiHllllllllllllllltlIlHIHIIIIIIIlllllllHllllllllllilIlIlIlHIHIIIIIIIIBIIHIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIB
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į senąją

draftai ir

Siuntimas
Kalėdų Dėduko 
į Seną Tėvynę

y^R jus siunčiat Kalėdų 
dovanoms

vo giminėms 
tėvynę?

Užrubežiniai
money orderiai yra ge
riausia ir saugiausia for
ma siuntimui.

Siuntimas pinigų Į užru- 
bežius prie langelio No. 
19.

pinigų sa-

in the Citrj of Cleveland.
PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus i taupymu banką

Jūsų Proga!
DUPLEX

PREMIER
apkeisk seną Elektrišką
VACUUM VALYTOJ \ ANT

Apribotam laikui, męs duodame šį 
šeimininkei. Jeigu turit nudėvėtą elek;____
už jį- paskaitysim gerolcai prie pirkimo naujo Premier Duplė: 
i.o duosim lengvais išmokėjimais. Biskį imokėsit ant syk, paskui 
mokėsit mėnesiais. ■

Premier Duplex daugiau negu išsimokės už save, nes negadina 
grindų patiesalų, nevargina naudotojo ir taupo laiką. Turėsit dau
giau progos su savo kikučiais ir daugiau laisvės namų darbams;

Tai yra vėliausias išvystymas vacuum valytojų industrijoj. 
Padarytas vienos iš seniausių ir didžiausių vacuum valytojų įs
taigų pasaulyje. Jis pahudavotas val-ymui.;ir laikymui ilgai.

A. GRDINA & SONS
Laidotuvių Direktoriai ir Rakandu Krautuvė

Rakandu krautuve ■ Krautuvės skyrius
6019 ST CLAIR AVE 15301 WATERLOO RD.
Randolph ,4881 ' Skyriaus telefonas Eddv 5849
Randolph 4550 ... > Cleveland, Ohio;

stebėtiną pasiūlymą kožnai 
:triška vacuum valytoja, mes• - - - ix prio

A S. BARTKUS;
Vienintelis Člevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
ki? spalvuotą paveikslą dovanų jnuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

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

£jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitiit  ̂
E Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- | 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- I 
| kuo jam, išleidžiam ir aukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland'. Ohio =
^iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiniiiinr

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite tikrą Specialistą, e Ba 

prie kokią neišlavintą daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinės kokia ligą sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo, Daugybė dakta
rą užtai negalėjo jus pagydyt kad 
neturėjo užtektinai apsipažinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jusiį tikros licoa 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgęno ir pilnas Bakte- 
riplogiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusij ligos prieiastj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslua 
nervus ir kenčiate nuo uinuodlfims 

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

DR. SMEDLEY; SPECIALISTAS
10406 Euclid A v. Kampas E. 105 th St. deretaad

ANTROS GRINDYS, KAMBARI8 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 fid R vakavę 
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■šlapia;' Tri 

šalta,,, vėjas 

■ Dešimtą i 

i liampplėj. 

j negalima b) 

Paėmėm veš 

"Šešupės Ba 

sipažiiiti su 

į apstojo lyti, 

sto apžiūrėt 
turgus'tai z 

rinkoj; Rin 
‘ gi ūkininkai 

į vėžiukais pili 

: — sviesto, s 

du, paukščių 
j gros: :6—7 s 

į Jai. TKądąnj 

mokam'.30c i 

; atrodo ten-i 

: Bet biedniem 

; gu ir tris lit 

Apsidairę 

į pas Dr. St.^i 
.1 šeimynos net 

i vienas kai 
| labai malonu 

1 kalbėjom, jis 
į jis’; nekaltai i 

j vąldžios, kas 
j; sveikatos. ;!

Vakare turi 

j tureliu Jilarit 

tu pas Pene;
] liūs, Sirutis,

i tišąius ’TY V? 

I apie praeitit 
| reikalus ir 1

Nakvynę t 

j? rikieti Miški 

j 24 metai at; 

j viešbuti. Jis
Atsikėlę ra 

1, paukščiai čiulJ 

a liai veržiasi p 
1 Miškinienė pa 

| jįusiskundė ki 
j įįeyjkon ir n 

: ir af Wvi ar j 
į ^Užėjom Ryg 

j nažijon. Jos 

j nebejaunas Ai 
I rinkas P. Dai 

1 apvedžiojo mus 

j nazijos nuirus,

ii svetaines. Tai 

į šiai, tik dar k 

j lingas; prie gini 

1 Eažas ir dailiai 

j tas su pakalnėj 
I sope. Mokinių i 

| d buvo išvažiaj 
J S gimnaziją yra 

j sos; jaunosios

J teatru, vadovauj 

■■ Daniliausko 
| Pavakarį nuėje 

1 plės kapines, ki 
1 jaujų pagalba t 

| !) musų rašyto; 

1 bnuntienės. Ka; 

i atvertas, bet pa 
1 irą. Liūdna' da 
Į b jos kapeliu nt 

j J Lietuviams yra 

pliko savo gi'az

Įnašiiis.
j Pasižvalgius ma 
I abu 'žibančius pi 
j akio kunigėlio, ta 

i * taip kokio turi 
a 'ako nepadarė taut 
1 ^negirdėjo ir n< 

I Wi puošia, pati 
j Šdama savo žolei 

jj fe pats advokat



D I R V A

glllllllllltlllllllilllllllillllllillllillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillilllllllllllllllli

|PO LIETUVAI
f PASI DAIRIUS J

LIETUVOS PVARU, PLEČIU
Vieta
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K. Širvydienės Patyri
mai Lietuvoje

Mariampolėje
ap-
ne-

ir .dailų ūkį Ma-

Lietus taip lijo jog 
buvo iš stoties eiti, 

vežiką kad nuvežtų į 
Bangų” redakciją ap
sti jais. Nuo 12 vai.

Liepos 8 diena — rytas 
. niuręs ir lynojo, pertai ir 
• smagų buvo eiti stotin, šalta, 

-šlapia. Traukinyje buvo irgi 
šalta,,; vėjas švilpia per langus.
• Dešimtą ryte jau buvom Ma- 
riampplėj.
negalima 

I Paėmėm 
Į .“Šešupės 

sipažinti
apstojo lyti, tai traukėm mie
sto apžiūrėti. Tą dieną buvo 
turgui ' tai žmonių buvo pilnos 
rinko?. Rinkos dideles ir vis- 
gi ūkininkai jas užpildė savo 
vežimais pilnais visokių prekių 
— sviesto, sūrių, visokių grin
dų. paukščių; vištos labai: pi
gios: 6—7 svarų višta tris li- 
.tai. ' Kadangi mes Amerikoje 
mokam 30c už svarą vištos tai' 
atrodo ten vištos visai dykai. 
Bet biedniems pirkti tai bran
gu ir trįs litai.

Apsidairę turguje,
pas Dr. St. Matulaitį; jis 
šeimynos neturėjo namie, 
vienas kai p'ustelninkas. 
labai malonus senukas,
kalbėjom, jis nusipasakojo kaip 
jis nekaltai užpuolamas kunigų 
Vąldžios, kas . jam atėmė daug 
sveikatos.

Vakare turėjom susiėjimą su 
būreliu' Mariampolės inteligen- 
lų pas Penčylą. įBuvo Kisie
lius, Sirutis, Stiklius, Į)r. .Ęąu- 
tidhius ’ii1" kitT.''‘"PaSikaibė5ftmrl 
apie praeities ir »dabartinius Į 
reikalus ir kiutinom miegpti. |

Nakvynę turėjom 
rikietį Miškinį, jis 
24 metai atgal ir 
viešbutį. Jis gerai

užėjom 
savo 
buvo 

Jis 
Pasi-

minkštas, ne-
Taigi buvo

Pikelių palivąrko centras 
Grinkiškio dvaro sklypas 
Rudžių-Mataičių dv. skl. 
Stenionių dv. skl. N16 
Diržonių dv. sklypas N29 
Aukštuoliukų dv. sklypas 
Airiogalos dvaro sklypas
Pelendegių dv. vand.. malūnas 
Dvorcovaja ir Karkovaja vanden. 
Rudžių dv. sklypas Nil 
Morkuniškių paliv. sklypas N2 
Airiogalos d v. sklypas N27

Kretingos Apskrityje: 
Kulių 
Kulių 

. Veviržėnų
Veviržėnų 
Gargždų 
Veviržėnų

} kožnai 
oję, mes 
»x. Prie 
| paskui '

negadina 
•šit dau- 
rbams:

įtrijoj.

ilRui. •

įkyrius
.00 RD.
ddy 5849

Ohio. ■

ir
vis lieka taukuotos 
veidas.

Ų& I 

I 
Artistas j

a s
GRUPES j 

rOKFAS. i 
nutraukti I 

didelį pui- j 
(nuo tuzi- Į 
jgrafijų. j 

umažintos. 
?aipgi pa- j 
s paveiks- j 
iname fo- 
ikimų. 
tainos.

S
leveland Į

— Į 

iiillHiiiiuiię* 
ra! 1766 |

i 
staty- = 
js pa- |

Ohift = 
iiihiiiiiniiiiP

S
ite, • m 
«Į. Tik- 
oriui »■ 
i ir kur

18 dakte- 
n kad j» 
m« te P»- 
roi licoa 
-BagthX- 
u Bakte
rinio kfl- 
pri«Įut| 

iyt, Jobu 
'aikšte i> 
Ipnihulu 
nuoimiM 

toi- 
noukte- 
ikrai pa
ulinė

msvi-

s

pas Ame-. _, , . Tėvukąjau gryzo 
turi didelį 
laikos.

Atsikėlę radom gražų rytą, 
paukščiai čiulba, saulės spindu
liai veržiasi per medžių lapus. 
Miškinienė pataisė arbatos; ji 
nusiskundė kad sunai pabėgo 
Amerikon ir nežino kur jie yra 
ir ar gyvi ar ne. 
į Užėjom Rygiškių Jono Gim-1 
nazijon. Jos direktorium yra 
nebejaunas Aušrininkas-Varpi
ninkas P. Daniliauskas. Jis 
apvedžiojo nnis po visus gim-1 
nazijos mūrus, kambarius ir j 
svetaines. Tai dideli trobe
siai, tik dar knygynas netur
tingas; prie gimnazijos yra ne
mažas ir dailiai priaugęs sod
nas su pakalnėje bėgančia Še
šupe, Mokinių nebuvo, nes. vi-, 
si buvo išvažiavę atostogoms. 
Ši gimnazija yra pasidarius vi
sos' jaunosios inteligentijos 
centru, vadovaujamu rimto p. 
Daniliausko.

Pavakarį nuėjom į- Mariam- 
polės kapines, kur susijieško- 
jom _sų pagalba davatkėlės ka
pą 'musų rašytojos žemaitės- 
Zimantienės. Kapelis gražiai 
aptvertas, bet paminklo jokio 
nėra. Liūdna daros kad 
kas jos kapeliu nesirūpina, 
ji Lietuviams 
paliko savo 
parašius.

Pasižvalgius

'ta, ką savo propagandos reika
lais anais metais rado naudin
gu p. Žemaitę tąsyti po Ame
riką, matyt nekreipia domės' į 
žemaitės kapą, nors jis dabar 
yra turtingas, - sako turi gražų 
palociukąį ir kelis namus Ma- 
riampolęję
turtėjo tas proletaras imdamas 
po 500 litų už kiekvieną .stoji
mą teisman kokio žmogelio by
loje). |

Stovint ir žiūrint prie že-!
ma-įtės. kapelio, darosi graudu I 
kad niekas nepasirūpino nojrs I 
menko kryželio pastatyti apt 
jos kąpo su jpą,Vardu.

Apžiūrėję ir atsisveikinę ’ su 
Mariampolės ' senais darbuoto
jais vėl gryžomj pas Norkus į 
Jurkšų kaimą.

■Liepos 10 d. jau buvom pas 
Norkus. Rytas''toks gražus, 
paukščiai gieda visokiais bal
sais. Mat, Šešupės krantai ap
augę karklais, kuriuose paukš
čiai susispietę linksminasi. Mes 
su Norkiene pavaikščiojom po 
Šešupės pakraštį, malonu žiū
rėti. Pasimaudėm Šešupės van
denyje, jis labai 
reikia nei muilo.
prpga galvą išsimazgoti Šešu
pėje, nes Nemune ties Kaunu 
ir kitur vanduo labai netikęs, 
negalima nusiprausti: kaip ne
siprausi 
rankos

Nuo 12 v. pradėjo niaukti: 
Valca re 
tą dieną išpuola “Septynių Bro- 
jjų Ąlįegančių” 
sako turi lyti, ir lijo.

Ant rytojaus, 11 d. liepos, 
rytas nors apniuręs, bet nelijo.

išleidau Kaunan , su 
reikalais kaip 4 vai. ryto, o aš 
klausiaus gegutės kukavimo. 
Klausydama užmigau, ir atsi
kėliau tik 11 vai. dieną. Bu
vau pažiūrėt kaip ūkininkai' iš
dirba durpes — tai įdomus pa
matymas, nes aš niekuomet'ne
mačiau durpių išdirbimo, nes 
pas mus jomis niekas neužsi
ėmė, nors durpių yra ų- Kauno 
rėdyboje.

Liepos 12 d. jau išsrengėm 
iš Norkų, atsisveikinę su jais 
traukėm Pilviškių stotin. Trau- 
kinis išėjo 10 vai. ryto. Saulė 
taip kaitino kad nesmagu buvo 
nei važiuoti. Traukinis pilnas 
keleivių. Sustojom Kėdainių 
stotyje ir buvo proga apsižval
gyti ir prisiminti, tą nemalonų 
atsitikimą, nes tame mieste po
licijai gaudė ir vedžiojo mergi
ntis ir motėrįš pas daktafą pa
tikrinimui jų 
je susitikom 
korespondentą, 
nenugirdau); 
tą “Liet, žinių

visai pradėjo lyti. Mat

£tąj ūkininkai

nie-

yra brangi, 
gražių

nes
nes 

knygelių

doros.... Štoty- 
“Lietuvos žinių” 

(jo pavardės 
jis davė mums 

numerį kurį
valdžia konfiskavo. Jis parodė 
už ką konfiskavo, perskaitė tą 
straipsnelį. Musų akis nema
tė nie^o ten blogo. Bet kuni
gėlių valdžiai pasirodė labai 
baisu, mat baidos savo-šešėlio.

Bus: Šiaulių Stotis. .

matąi aplinkui 
auksu žibančius paminklus tai 
kokio kunigėlio, tai dvarininko 
ar taip kokio turtuolio, kurie 
nieko nepadarė tautai ir jų nie
kas negirdėjo ir nežinojo, o šį, 
kapelį puošia, pati gapitą au
gindama savo žoleles. ■ .

Tas pats advokatas A- Bulo-

Pranešima^ apei Naają

BURN-RITE
Valsčius 

Kėdainių Apskrityje: 
Dotnavos 
Grinkiškės 
Grinkiškės 
Airiogalos 
Airiogalos 
Grinkiškio 
Airiogalos' 
Kėdainių 
malųn. Kėdainių 
Žeimių 
Šėtos 
Airiogalos

N20
N25

N8 
Nil

Lt. 24,3
13,6

8,0
4,3
2.3

. 4,26

■ Gazo Degintoja (Išimamas)

Aleksandravo dv. centras 
Kaklėnų dvaro centras 
Trepkalnių dvaro centras 
Liepaičių dvaro cen.tras 
Gribžėnų kaimo sklypas 
Ruzgių kaimo: sklypas

Mariampolės Apskrityje: 
Balbieriškio dvaro centras ' Balbieriškio 
Kižių dvaro centras Antnemunio

Alytaus apsk.
Mozuriškių dv. centras Veiverių
Gardų vandens malūnas

Mažeikių 
centras 
centras
skl. N4 
malūnas

Karaliaučiaus dv. 
Did. Domenų dv. 
Varkališkių paliv. 
Lielaičių vandens
Renavos dvaro sklypas

Punsko v. Seinų apsk.
Apskrityje

Laižuvos 
Sedos 
Židikų
Viekšnių
ŽidikųN18

21
20
19

8

Viekšnių
Viekšnių
Viekšnių
Tirkšlių
Židikų 

žiclikų

Meižių dvaro I sklypas 
Boguslavo dvaro sklypas 
Viekšnių ęerkyės 8 sklypai po Iha 
šerkšnėnų-Ąnitąvos,' dv. skl. N53 
Renavos dvaro sklypas N6
Liepkalnės-, paliv. du sklypai (pelkės) 
Dautarų 'dvaro sklypas Sedos
Židikų dvaro sklypas prie Židikų m. piečius MS* f \ . ‘
Židikų dvaro sklypas •-*■■• Židikų - - 
Paliušės dvaro sklypas (ši. pieva) Židikų A

, Panevėžio 
Apitavos dvaro ce 
Naujadvario dvaro 
Naujadvario dvaro 
Punkiškio pievos 
Pavermerės dvaro

Promedžiavos dvaro 
Tonikių dvaro centi 
Rahoniškės dvaro i 
Dainių dvaro .pelkė, 
Amerikos dvaro skl 
Reišių dvaro sklypą;

Apima 
vėliausius

1,43
1,77!

23,00
150,45
95,00'

1,00'

60, 
36,'

62,17'
58,00i

18,'
7,i

7, 
6,'
6,

4,778

5,500
4,660

Apskrityje
itras Vaduoklių . 50,000
centras Subačiaus ž 30,000
■centras Nadjamiesčio fį 70,000

Šimonių 5,000
skl. N24 ' Ramygalos 4,561

Raseinių Apskrityje:
> centras Girkalnio 40,0,00
ras Kražių 40,0.0.0
centras Tvtavėnų 36,000

:, durpynas Raseinių l-,5'90
:lypas Betygalos ® j: | - '317
is Raseinių Ą 200

Rokiškio Apskrityje:
Parokiškės dvaro pieva “Duke” ir “upeliai”
Salų dvaro pieva “Kumponas”, 3 skl. po 1 ha. Skapiškio 1,500

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

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

ir užsieny j.
‘‘PANEVĖŽIO BALSAS^ ypatingą domę kreipia į sodžiaus 

gyvenimą ir į savivaldybes.
“PANEVĖŽIO BALSE” yra nuolatinis satyros kampelis 

“Radid”.~
Prenuineratos kaina Amerikoje: Metams $2.50. 

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

Adresuokįt:
“PANEVĖŽIO BALSAS” — Panevėžys — Vasario 16 g. 26

T virtas i si tikinimas i

-RU-NA
Mrs. Albert Hue t, 109 Prospect St., So. 

Manchester, Conn., isitikinusi, lead išgelbė
jo jos sveikatą, rašo;

jau Pc-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
. ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ,ir Ųcrą ape-j
titą, Mano .yra j tvirtas.. įsitikinimas ūž 
Pc-ru-na/ kaipo gyvasties išgčlbctojas. AsJ 
kasdien patariu savo . 'draugams, vartoti 
Pc-ru-na ir .daugeliui jos pagelbėjo0.'

Pe-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas.

principus 
teisingo

gazo 
degintojo 

ir parengtas

ypatingai 
tikram 

tarnavimui 
ir ekonomijai 

lengvas 
Įdėti ir 
išimtį—

jūsų furnasas 
akimirkoj 
gatavas 
kūrenti 

anglim arba 
gazii

Tinkamas Prijungti prie 1% -Colių Paipos ir Įdėti 
i Anglinio ar šilto Oro Furnaso Duris

Visai Maža 
Kaina, Tiktąi ®

Už Setą su Trim Degimo Kaklais Gatavą Įdėti
BURN-RITE GAZO DEGINTOJAS YRA SPE
CIALIAI PADARYTAS VEIKTI VISOKIOSE 
APLINKYBĖSE NEREIKALAUDAMAS PA- 
KEITINĖJIMO KADA SYKĮ BUNA ĮDĖTAS

Didelis' patogumas ir stebėtinai žema kaina kuria galima 
parduoti šitą BURN-RITE išimamą gazo degintoją su
kėlė didelius reik alavinius .jų, ko ir buvo galima tikėtis.' 
Pardavėjai norinti'jų turėti, todėl, prašomi susinešti su 
sandėliu kuogreičiausia.

BURN-RITE Gazo Degintojų ir Gatavi Jums Pristatyt: 
Sekanti Pardavėjai Jau Turi Savo Krautuvėse Gana

F. H. HUTCHiSOl, ūiilritator
EAST SIDE

N. J. BENEDICT & SONS HDWE. CO. 
3519 St. Clair Ave.

BEST STOVE & REPAIR CO. 
10700 Superior Ave.

CLEVELAND STOVE & REPAIR CO: 
5312 Euclid Avė.

—. A. COLEMAN 
11220 Primrose Ave. 

CONSUMERS SUPPLY CO.
CO-OPERATIVE HARDWARE CO. 

10405 Cedar Ave.
CORLETT HARDWARE CO. 

13215 Miles Ave.
W. L. CREIGHTON HARDWARE CO. 

14110 St Clair Avenue 
DAVIS, HUNT & COLLISTER 

416—:j20 Prospect Ave. 
DEBES & COMPANY 
1.249 East 105th Street

A. DRAHEIM 
14920 Lake Shore Blvd. 

EISENBERG HARDWARE CO.
11,69 East 79th Street 

EUCLID AVENUE PLUMBING CO. 
6525 Euclid Ave.

GARFIELD HARDWARE CO. 
12211 Mayfield Rd. 
GA.'1'ES & ALLEN 
12305 St. Clair Ave.

GLENVILLE PLUMBING CO.
' 10017 St. Clair Ave.

HERRINGSHAW COMPANY 
14213 Euclid Ave.

KINSNER BROTHERS CO. 
7017 Wade Park Ave.

C. W. KOENIG 
16360 Euclid Ave. 

KOLLER BROS. CO.
724 Prospect Ave. 
■iOS.. J. KOVACH 
11419 Buckeye Road

II. M KUHN HDWE. CO.
1201. St. Clair Ave. 

LINDQUIST PLUMBING' CO. 
10200 Woodland' Ave.
t. p. McDermott 
2452 Superior Ave.
H. b. McGrath 
13857 Euclid Ave. 1

McNUTT FURNACE CO., 
Euclid—46th St. Market

Wm. M1SCHLER
12734 Woodland Ave. 

MONCRIEF FURNACE CO. 
3474 Bast 49th St. 

MOSKOWITZ HDWE. CO.
925 E. 105th Si.

W._ M. OPRE 
682it Broadway

NOLAN HARDWARE CO. 
2196 Ncble Road 

PARAMOUNT HDWE. CO.
12814 St. Clair Ave.

1* ITTISON SŪPPLY CO. 
777 Rockwell Ave. i 

’ F. M. POTTER
10633 Euclid Ave.

ROBERTS PLUMBINC CO. 
2133 East 105111 St. 
Wi H. SCHAEFER

E. C. SCHMIDT HARDWARE CO. 
■1620 St. Clair Ave.

CHAS. P. SEIFRIED 
8716 Hough Avenue

M. W. SHEANAN SHEET METAL 
& FURNACE

1621 St. Clair Ave.
F, J. SHIELEY SHEET METAL CO. 

12701 Miles Avenue
II. SISKIN

7820 St. Clair Ave.

E. J. STANEK 
13802 Kinsman lid.

STONE.MAN COMPANY 
7110 SupiteKr Ive. 

SUPERIOR HOME SUPPLY&HDWE. Co. 
6401—5 Superior Avė; -

C. ' F. WELKER 
0006 Cedar Avėnue 

WEISKOPF BROS. HDWE.&PLUMBING 
COMPANY 

1140 East 105th Street
■ M. W. ZIMMER 
12424 Superior Ave. 

WESTERN SŲPBLY CO. 
5900 Euclid Ave.

CLEVELAND HEIGHTS 
COVENTRY HARDWARE CO. 

1783 Coventry Road 
T. B. JAMISON 

1817—48 Coventry Rd. 
CHARLES MICHEL 

1(2421 Cedar Road 
II. L. WALSH HARDWARE CO. 

3956 Mayfield Rd.
WEST 'SIDE

CITY STOVF & REPAIR CO. 
37.66 West 25th St. 

.1. F. GIBLIN 
1938 West 47 St.

R. E. GREEN & SON 
4525 Detroit Ave. 
FRED C. GUEST 
511'8 Lorain Ave. 

HAEFELE — RAUCH 
1'3412 Detroit Ave. 
A. C. HAUSMAN 
14718 Detroit Ave. 

IDEAL HARDWARE GO. 
INCHES HARDWARE & ELECTRIC CO. 

15102 Detroit Ave.
KNUT PLUMBING CO. 

1'4522 Detroit Ave.
. MERKLE <& MILLER Į

3792 West 25tb St.
MURPI1Y-SHER.WIN CO. 

11624 Detroit Ave".- 
GEORGE F. RANDT 

1-650 Elbur Ave. 
GEOS REDMOND GO. 

7312 Detroit Ave.
II/ REHBURG 

3040 West 25th St. 
ROBINSON FURNACE CO. 

5103 Detroit Ave.
Ę. s. Moody 

9512 Detroit Ave. 
SIGWORTH HARDWARE CO. 

1570.7 Madison Ave.
SIXT HARDWARE CO. 

15503 Lorain Ave. ' 
.1. SPANUR 

13355 Madison Ave. 
WAIBE1. HARDWARE CO. 

t Cor, Clark & W. 53rd St.
F. WARN KE 

80,02 Loarin Ave.
W- J. WEEKS - 

2332 Broadview Rd. 
WEST END HARDWARE CO. 

Cor. Lorain & W. 73rd St.
H. M. WYATT 

3819 'West 25th St. 
ROCKY RIVER. OHIO 

ROCKY RIVER HARDWARE CO. 
19203 Detroit. Ave;

F. F. INGERSOLL CO. 
1947-1 Detroit Rd.

NORTH OLMSTEAD. OHIO 
į I. J.. ELMINARD 

North Olmsted
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J) Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
j kompozitorių. Programas bus 
labai žingeidus, todėl muzikos 
mylėtojai dalyvauki!.

Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

Petrausko Koncertas 
Bus Smagus Nuotikis

Musų Kolonijoj
Komp. Miko Petrausko kon

certas Įvyksta jau nedalioj — 
gražiu, patogiu laiku kožnami 
ir kožnai ateiti — po pietų nuo 
2:15 vai., Lietuvių salėje.

Prie gerb. Petrausko bus 
dar vienas kitas vietinių solis
čių ir solistų. -

Nepraleiskit nei vienas š5os 
puikios progos pasimatyti su 
musų mylimu kompozitorium ir 
dainininku kurio dainas girdė
jom seniau, girdime iš rekordų, 
ir girdime chorus dainuojant.

Gyvendamas Lietuvoje, kom
pozitorius pagamino daug nau
jų savo dainų, labai gražių, 
malonių, niekur negirdėtų, nes 
dar jos Amerikoje nepasklis
tos. Išgirsite naujų juokingų 
ii- rimtų dainų.

Šios subatos vakare sureng
ta gerb. svečiui draugiška va
karienė, kurioje dalyvaus arti- 
niesni jo Clevelandiškiai pažįs
tami ir rėmėjai.

Gerb. Petrauskas atvažiavo 
į Clevelandą iš Detroito ketver
ge vakare, išbus čia kelias die
nas, o gruodžio 5 d. dainuos 
Pittsburge.

kįla reikalas kuopos daktaras] 
gali \ tik pasiklaust centro, o 
ne savo nuosprendžius pareiški- 
nėt. Narys.

Atidai SLA. 14-tos kuopos 
nariu, SLA. 14 kuopos prieš, 
metinis susirinkimas bus sere, 
doj, gruodžio 2 d., Lietuvių 'sa
lėje. Nariai būtinai dalyvau
kit patįs ir atsiveskit prisirašy-į 
t i neprigulinčius j SLA.

Susirinkimas tuo ‘ svarbūs 
kas bus renkama nauja ,kuopos 
valdyba 1926 m. Yra svrąjĮju 
išrinkti darbščią ir energingą

VIS NENURIMSTA
Pan Paguzelcki sako jog jis 

nedovanos C. L, Teatrališkam 
Chorui kolei choras jam ir jo 
šeimynai nenupirks čeverykų. 
Kaslink tų čeverykų tai buvo 
toks atsitikimas. Aš jį vadi-, 
nu pan Paguzelcki, bet kiti jau 
jį vadina net verbliudu, tolią 
aukštą vardą jis čia įsigijo.

Čeverykų pasaką. Keli mėtai 
atgal jis rašė ant vienos kata
likiškos draugijos neteisinga^ 
žinias; paskui ta draugija ne
žinojo ką su juo daryt, taigi 
išrinką vieną ypatą ir nusiun
tė pas jį kad paklaustų ko jis 
nori nuo tos draugijos. Dele
gatės nueina pas. jį ir sako: 
Pąn Paguzelcki, kam taip ne
teisingai ,-ant draugijos rašai? 
Jis atsako: Tu tego harrįe, aš 
nėž.įūrau ar katalikiška ar ne, 
bet aš noriu kad mane sušelp
tume!, Kitas sako: Na; pan 
Paguzelcki, kokio sušelpimo no
ri? Ar tu, hame, nematai kad 
aš neturiu čeverykų jau kelin
tas mėnuo? Ta ypatą atsakė: 
Labai gerai, eiva, aš nupirk
siu. ji’ nuėjo krautuvėn ir nu
pirko porą čeverykų, ir nuo to

toj dirbančia, aš jos klausiu ar 
choras pirksi panuP Paguželc- 
kiui čeverykus. Tada ji sako: 
jeigu choras pirktų jam čeve
rykus tai aš prašyčiau Dievulio] 
kad tie čcverykai jį nuvestų 
stačiai į ežerą už jo kibimą 
prie choro.

Ir kiek aš klausiau narių vi
si atsisako čeverykus pirkti.

Dabar nesenai štai kas atsi
tiko. Choras rengė vakarą 8 
d. lapkričio; Pan Poguželckį ir 
jo sėbrai juodi hipbkritąi susi-, 
tarė ką čia padaryt. Ir sugal
vojo taip: išimt-nutarimą .iš ko
vo menesio Draugijų sąryšio 
knygų ir" patalpini į Sukučio la
pelį, ir tą atliko pats verbliu- 
das. Paraše kad katalikai nei 
vienas neitų j tą balių; nes visi 
sugriešys. žmonės skaitydami 
tą nežinojo kas yra. Bet tuo
jau paaiškėjo: įvvko sąryšio 
susirinkimas ir nekurie nu
sprendė kad jeigu tūlos dvi 
merginos prie choro tei vakarą 
dainuos tai choras turį eit iš 
sąryšio. , (Bus)

Paguzelcki Draugas.

DIDELIS KONCERTAS
The Cleveland Orchestra, va

dovaujama Nikola i Sokolofo, 
vėl rengia didelį koncertą mieš
to auditorijoj nedėlios vakare; 
Visi svetimtaučiai darbuojasi

valdybą. Sekr. V. P. Banionis
1017 Ė. 72 Pi:

Didėles Lietuviškos vakaruškos
Nedėlios vakare, apie 7 vai. 

(po Petrausko koncerto), Lie
tuvių salėj bus labai prašmat
nios Lietuviškos vakaruškos su 
Lietuviškas patrepsiniais ir ki
tokiais šokiais-. Atsilankykit 
seni ir jauni, nes gal Advento 
bėgiu iki Kalėdų daugiau ne
gausi! taip pasišokti.

Kurie pasiliks po koncerto 
salėj tie galės dalyvauti už tą 
patį tikietą. Bus puikus orkes
tras visų mylimi muzikantai.

Rado ką Garbint
Po nakties CIevelando bolše- 

vikčliams išdygo didvyris — 
kurį seniau “buožių” vadindavę 
— tai 14-tos kuopos aplikantų 
egzaminuotojas. Netyčia žmo
gus gali bus apšautas didvyriu 
tik reikia paglostyt proletarui 
tą šlaunį kur labiausia skau
da. Bet jeigu kuopos dakta
ras nuolat bolševikėliams pa- 
tiešijančius laiškus rdšys tai 
kitiems labai nepatim's, o tų .ki
tu yra didėle diduma. Jeigu

Kalėdų Diedukas sa
ko: Dabar laikas siųs
ti Kalėdų Dovanais į 
Lietuvą; —Siųskit per 
“Dirvos’.’. Agentūrą.

pan Paguzelcki daugiau nerašė.
Taigi dabar matom ko pan 

Paguzelcki reikalauja iš Teaiį-
rališko Choro. Turi nupirkti 
jam ir jo vaikams čeverykus: 
Bet butų stebuklai jeigu tokia 
mada įvyktų.

Man teko kalbėti su viena 
mergaite, mokyta ir geroj vie-

CIevelando gatvėse iki lapkr. 
24 d. automobiliais užmušta 
193 ypatos.

Smarkiausias Trūkis
Pereitą nedėldienį buvo ban

dymas kiek greičiausia trauki
nis gali važiuoti, ir inžinierius 
Coffey su savo mašinistų leido
si gariniu lokomotivu iš CIeve
lando į Columbus, išbandyti ir 
padaryti greitumo rekordą. Jie 
praūžė 138 mylias į 125. minu- 
tas lygiai.

—
Išgąstis Toledo j

Toledo, O. — Visas miestas 
subruzdo ir apsiginklavęs gau
do mušeiką kuris pasigavęs 
gatvėse moteris ar merginės 
sumuša ir pabėga. Kelių pas
kutinių dienų bėgiu jau apie 

i.dfešėtkas merginų-moterų taip 
Į buvo sumuštos', kitos gana la 
ibai, rastos gatvėje nualpusios.

Spėjama kad tai yra darbas 
i kokio pamišėlio.

i 1 COLUMBIA TEATRE
| Teatro lankytojai ras sau gerą pa- 
| silinksmininią Columbia teatre ap
silankydami pamatyti “Abe Rey
nolds ir jo Rounders”. Yra daugy
be linksmų naujybių ir gražios ses- 
nos. Turėsit.'ntiolatinio juoko ir gra
žių vaizdįj; 'į?,

SPORTAS
Mieste Buvo Didelės Imtynės

Pereitą penedėlį - miesto au
ditorijoj buvo imtynės įvairių 
tautų milžinų. Gausus Strang
ler Lewis ėmėsi su- Italijos le
vu Labriola. Ūž 45 minutų La- 
briola buvo sužeistas ir nega
lėjo daugiau imtis tą vakarą.

Ėmėsi taipgi Lenkas Stanley 
Stasiak, kuris yra nugalėjęs 
abu Zbyszku. Jo priešas buvo 
Toots Mondt. Jie išėjo lygio

Kambaris aritJjrendds—didelis, švie- 
I sus, gražioje vietoje, švariai už- 
| žiūrimas; •; su šiluma, del vieno ar 
'dviejų vaikinų. Kreipkitės šiuo adr. 
i 14210 Thames Ave. Arba šaukit te- 
. lefbnii Eddy 5084-M.

tą koncertą paremti kad jis bu-1 
tų toks pasekmingas kaib puvo 
pirmutinis spalių 10 d., kur1
dalyvavo 10,000 suvirs žmonių. 
Koncertas prasidės nuo 8 .vai. 
vakare. Viso;- sėdynes po 25c 
ir 50c.

1 Programas susidės iš muzi
kos dešimties tautų žymiausių

NEDĖLIOS VAKARE Nuo 8 
"The

CLEVELAND
ORCHESTRA

Nikolaif JSokoloff, Conductor 
Duoš*Kitą Didelį

“Pop” Koncertą
Public Hali

Tikiebai 25c ir 50c 
Dreher’s; ‘1226 Huron Rd.

mis. "
Prie jų buvo ir Demetrai, 

Graikas, su Anglų McDougall. 
Demetrą! laimėjo.

Bruzdėjimas prieš Požėlą
Teko patirti kad Greikas ku

ris pereitose Požėlos imtynėse 
su Michalskiu buvo sprendėjų 
ir, kaip daugelis1 tas imtynes 

' mačiusių sako, pataikavęs Len
kui, norėdamas kad tik Požėla 
butų prispaustas, dabar veikia 
išvien su Lenkais prieš Požėlą 
ir nori padaryt kokias pinkles 
kad Požėla išvažiuotų iš CIeve
lando su sarmata, jeigu dar pa
sitaikys jam su kokiu susikib
ti/

Tas Graikas yrą lengvos yo- 
gos • čampionas ir gerai žino
mas Cleveįande. .Jis vpats su 

I Požėla niekad nesiris, nes nėra 
Požėlos vogos, bet Lenkai su 

I juo susiuostė ir planuoja kaip 
padarius Požėlos smarkavimui 
galą Cleveįande. Kur jis laimi 
ir ką nuveikia nesvarbu, bet 
Lenkai kurie kartais pasigiria 
jog Clevelandas yra’jų ir sako 
turį apie 100,000 savo tautie
čiu, nenori kad Cleveįande koks . ' . . -.".z'’
Litvinas nuolat pergalėtoju iš
eitų. /

Vienais to Graiko atsiųstas 
pas Lietuvius šnipas apuostinė
jo apie Požėlą: išsiklausinėjo

Ar pažįstat kas čia? Nagi Požėla, bet ne maudytis, tik imtis 
pasirengęs.. Požėla turi tankiai imtynes apie Chicagą.

kiek Požėla sveria, kiek metų, 
kokių aukščio, kur ėmėsi Eu
ropoj, apžiurėjo Požėlos pavei-

I šitą ant Požėlos....
Jeigu'kas bus tai teks ir pa- 

j tirt. Pamatysim. Sprts.
kalus. Vėliau teko patirti lead---------------------------------------
tas Graikas yra garsus Euro-1 
poje čampionas, laimėjęs pef1-I 
gales savo šalyje, taipgi Bulga- ■ 
rijoje ir Turkijoje. Gal Lenkai"! 
su anuo Graiku susitarę siundoj

O *
O 
f O $ 
o

Visi Esat Kviečiami į
Miko Petrausko

KONCERTĄ
Nedelioj, Lapkričio-Nov. 29 d. 1925

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
PRADŽIA — 1SITĖMYKIT GERAI — 2:15, PO PIET

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

Įžanga 75c. ir $1. Keletas Sėdynių po $1.50
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o 
t <► o o o o o o <► o <►♦ <►

Pratęsimas 
Telefono Sutaupo 
Laiką ir Žingsnius
Kaip tankiai jūsų telefo

nas skaipba kuomet esate 
daug laiptų toli nuo jo; 
Jums reikia skubint atsa
kyt ir tuo tarpu tankiai 
šaukėjas uždaro. Pravedi- 
mas telefono į viršų arba 
kurią kitą dali namo išris 
tą klausimą.

Teelfono pratęsimas at
sieina tik keli centai į die
ną. Pašaukit musų biznio 
ofisą ir susitarki!' įdėji-

The Ohio Bell 
Telephone Company

ii LOUIS EISENBERG . || 
| MALIAVOS GELEŽIES Į 

11 IR ELEKTROS Daiktai | 
: PEČIAI IR LANGAM* STIKLAI Ę 
s Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda : 
: ir Taiso Pečius-Fumašus

Randolph 5977
1169-73 EAST 7pth ST. j

Lietuvos 'Lietuviai ateina į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St'CIair, arti E 9th St.

I 
ji 
jį

į 
j

Ii
ii.

COLUMBIA
E. 9 th St. ir| Prospect
Sid Lorraine, Inc. Stato 

su ABE REYNOLDS
ir jo / IĮ

“ROUNDERS”
Su Florence Mills

- nuo 2:30 ir 8:30 vaakre | 
Puiki Muzika

i Choras Tikriausiu Gražuolių | 
4 Paveikslai nuo pietų iki 2:30, ■ 

5 iki 8:30
Rezervuotos- vietos 2 sav. iškalnoil 

Phone Main 205
Antradienio vakare Air.atiurai 1: 

Penkt. vale Charleston Kontęstas Į;

į IŠPARDUODU LIETUVIŠKUS 5 
■- VERSTINIUS BALANDŽIUS į 
į Su šukom apžėlusiom kojom vi-5 
% šokių spalvų,- ir Baltus Binning-į 
įham Rollers balandžius. Siunčiu?

visas Amerikos dalis. • -S 
į J. W. RAMOŠKA į 
?92G Lane Street A kr oh, Ohio.?

PRAKALBOS! PRAKALBOS’
lemoje: ‘‘KELIAS I GYVENIMU”??,

EV. ŠV. .10X0 8:51: “IŠTIESOS Iš TIESOS" SAKAU'JUMS: JEI KAS 
MANO ŽODI UŽLAIKYS PAS SMERTIES NEMATYS AMŽINAI”..

* ;Viešpats kitoj?? vietojo mokino, Melskite Dievo ‘karalijos,. Luko 11:2. 
^Toliau Viešpats apsako J<nkio ženklai bus, ir ant ko mes galėsime numa
nyti kad Dievo Karalija bus steigiama.

Ev. šv. Mateu'šo 21:7: 
prieš žmones, bus badas; i:

“Sukils Karalystes prieš karalystes, it'žmonės 
maras, ir drebėjimas žemės”.

Pranašas Danielius sako 2:4-1: “.Ale laike šitų karalysčių Dievas i.š 
dangaus pakels karalystę, niekada nesugaištunčią, ir JO karalystė neteks 
nei jokiems kitiems žmonėms. Tu visas šias karalystes, sutrupins ir šu/
gaišins: nle JI amžinai išliks-------” /

Tiktai pamislykit tr.ipulj ar lųn neišsipildė .visos Pranašystės, ar ka
ralystės nepučia viena -po kitos, ir ministerijos išsilaiko? Visi matom kad
NE. Tai mieli nuisų broliai ir sesutes, matot savo akim kad jau tas lai
kas prisiartinu k.ač Dievo Karalija yra steigiama, ir visi kurie priims, ti- 

I kės j Viešpati: s žnjlžiįfs ir užlaikys juos, galės gyventi ant amžių ir NE- 
EEMIRS.

Kalbės G. BELINIS- 
ĮŽANGA DOVANAI.

Nedėlioję 
Lapkričio=Nov. 

29 d., 1925
7917 Siipėrioi Alt, 
Cle\ eland, Ohio 

Pradžia Ligei 3:0.0 vai. po pietų

Rengia T. B. S. S. 
Kolektų Niekad Nebus

Jeigu jūsų fomasas yra gerame 
stovyje bet neturi Šalto Oro Grą
žintojo, užsimokės tokį Šalto Oro 
Grąžintoją įdėti. Turintis Leidimą 
Moncrief Pardavėjas padarys tų dar
bą be nesmagumų ir už mažiausius 
galimus kaštus. I

Pašaukit mus.

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

MONCHIEE UŽSISAKYK ŠALTO 
FURNACES ORO grąžintoją


