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Turkija Gatava Kariaut 
Prieš Angliją

KIEK KAINUOJA SU-j 
VIENYTU VALSTIJŲ! 

VALDŽIA

LOCARNO TAIKA 
PASIRAŠYTA

TURI GATAVAI 300,000 ARMIJĄ VISKUO | Komunistų Vadai Nu-. 
APRUPINTĄ IR GATAVĄ MUŠIUI.

Jeigu Tautų Sąjunga Neišspręs Mosulo Klausi
mo Turkijos Naudai, Turkai Nemano Pa

leisti tos Teritorijos Anglijai.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

TURKIJA GATAVA 
PRIEŠ ANGLIJĄ

Bandoma Taikint Ang
liakasiai

savinin- 
už- 
trįs

gu-

Pennsylvania valstijos gu
bernatorius pradėjo tarpinin
kauti angliakasių unijos virši
ninkams ir kasyklų
kams kad imtųsi tartis ir 
baigtų streiką, kuris jau 
mėnesiai kaip tęsiasi.

Angliakasiai sutiko ant
bernatoriaus pasiūlymo pradėti 
taikymosi derybas. Bet ka
syklų operatoriai atinetė ir sa
lio kad tas.,planas nerodo^ jog 
bus galima a'tšiekti. rinitų su
tarčių. Kasyklų operatoriai iš 
savo pusės nori kad unija eitų 
į tarybas tomis išlygomis ko
kias pirmiau unijos preziden
tas Lewis atmetė. Kaip toliau 
bus nežinia,

Londonas. — Westminster 
Gazette skelbia jog kilo gana 
pavojinga padėtis iš ginčų An
glų su Turkais už Mosulo rube- 
žius ir kad yra rimtas pavojus 
karo tarp tų dviejų šalių.

Turkai, tas laikraštis skel
bia, yra pasiryžę, jeigu Tautų 
Sąjungos išsprendimas butų ne 
jų naudai ir jeigu riebutų pa
siūlymų ant jų reikalavimų, ei
ti į Iraką ir užimti Mosulį. '

Turkų armija, skaičiuje apie 
300,000 vyrų, sako Westmins
ter Gazette, yra gerai prireng
ta ir turi pakankamai amunici
jos. Didelė, gerai aprūpinta, 
Turkų kariumenės dalis jau be
santi prie Irako rubežiaus.

Westminster Gazette yra vai- 
priešingas laikraštis, 
nepasitenkinęs kam 

valdžia laiko Iraką.

džiai

lijos
Ang

Budavojimo darbai visose S. 
valstijose šios žiemos metu ma
tyt eis smarkiai, ir šiuo tarpu 
nėra jokių nesusipratimų tarp 
budavojimo amatų darbininkų 
ir darbdavių, išskyrus New 
Yorke.
įVNekuriuose miestuose buda- 
votojai reikalauja penkių die
nų darbo savaitėje arba 40 va
landų vietoj 44 į savaitę.

Amerikos Karo Laivai 
Chiniją

Chicagoj unijistai kapų duo
bių kasėjai priešingi reikalavi
mams kad jie, kuomet neturi 
kam duobes kasti, apipjautų 
kapų žolę ir aplaistytų.

Manila. — Tris Suv. Valstijų 
kariški laivai pasiųsti iš Mani- 
los į šanghajų apsaugojimui 
Amerikos gyventojų ir jų inte
resų Chinijoje.

Chinų kovose Čefu miesto 
gatvėse užnjušta 35 ir 50 su
žeista. Kova prasidėjo kada 
Tsingtao jūreiviai norėjo užim
ti barakus laikomus Čefu ka
reivių.

Sušaudė 12 Komisarų
Clėvelandas ir Columbus turi

Šiuo tarpu geriausias i 
apistovas negu koks kitas 
stas Ohio valstijoj. Iš 
kreipiančių į darbo biurus 
kančių darbo pusė gauna 
tinkamus užsiėmimus.

daębo 
i tr.ic- 

atsi- 
i jieš-

Altoona, Pa. — Nesuvaldo
mam prekiniam lokomotivui 
įsibėgus ir sudužus užmušta in
žinierius ir pečktiris.

Clevelande, Van ' Dorn Iron 
Works Co. apdraudė savo 540 
darbininkų gyvastis ąnt sumos 
virš $900,000. Kožnas darbi
ninkas apdraustas nuo- $1,000 
iki $3,000.

Maskva. — Leningrado mi- 
litario teismo nuosprendis iš
pildyta sušaudant dvylika auk
štų departmentų valdininkų.

Jie sušaudyti nežiūrint dide- 
liausių pastangų iš jų draugų 
pusės dėtų paįtekmėt centrali- 
nius sovietų viršininkus.

Teisme ' iškelta aikštėn 
tie viršininkai nusuko virš 
lijono dolariir Vertės 
reikmenų.

kad 
mi- 

armijos

Japonija Išmeta Laukan 
Amerikos Reles

Clevelande. Harvard ir East 
55th st. tramvajų stotyje liko 
užmuštas tramvajų kiemo už- 
žiurėtojas, kada stumiamas į 
kitas reles tramvajus jį paga
vo ir sutrynė.

Ką Pasėsi tą 
NupjausiLondonas. — Gruodžio 1

Suv. Valstijų piliečiai tiesio-'!septynių Europos valstybių 
ginai ir netiėfeiaginai sumokės [stovai susirinkę užrubežių 

(apie $10,000^090,000 palaiky-1 "isterijos raštinėje, s...... 
mui federates, valstijų, i
čių ir miestų vAklžių per metą!tartį ir priedines sutartis, ku- 
baigiantis sekantį birželio niė*.r,®s optimistų nuomone atneš 

I Europai taiką.
Kadangi buVo nutarta pasi

prašyti alfabetiškai, pirmiausia 
' pasirašė Vokietija. Diploma
tai savo kalbose išsireiškė tik 
draugiškumo jausmus, nerėžė 
karštų sausų kalbų kaip kitais 
atvejais, ir visi jautės drau- 

—Kancleris Luther j gaiš, o ne vieni pergalėtojai,

d.. Į 
at- 
nii-' 

auksinė I 
apskri- 'plunksna pasirašė Locarno sii-i 
.. I tari I ir nrlprlinpc cninrlic lr.n_

Studentų Riaušės Kauno Universitete ir Kas už 
Jas yra Kaltas

( nesį. ,’i': Įj
bausti Kalėjimu Federalė valdžia taksų mo-, 

I.ondonaSr~T?ylika Ang-|kfto'anls kainu0<* aPic 93,500,-( 
lijos komunistų vadų, apkaltin-1 
tų kurstymo konspiracijoje, at
rasti kaltais. Penki jų gavo [ 
po metus kalėjimo, 
tyni, kuriems buvo 
pasitaisymas neskelbti daugię.u | 

l komunistiškų doktrinų, i 
kė ant to sutikti ir 
šešis mėnesius kalėjimo.

Jie visi nugabenti, kalėjiman i 
po didele sargyba, nes bijota 
kad jų draugai komunistai pa
keliui užpuolę jų neišliuosuotų. Paskutini'

Lo

Kaunas. — Studentija yra i 
tautos žiedas: Ir kaip kiekvie-j 
nas žiedas, studentija turi būti ■ 
saugojama nuo blogo musų da- Į |ls 
bartinės

I Musu jaunam universitetui I , ’ n ,
1 įvykusios lapkričio 8 d. musty- 

■ nės yra toks smūgis nuo kurio 
ilgai negalės pasitaisyti. 

[Studentams atimta rami darbo 
[atmosfera, o slegiantis lapkri
čio 8 d. įvykių įspūdis paskirs
tys juos i Kinų siena izoliuotas 

I grupes.
[rektoriui Prof. Avižoniui 
1 maža reiks
i Ateitininkų “žygdarbių 
[sius 'likviduotų. Tik pasitikint 
jo ir prorektoriaus Prof. M. 

j Biržiškos taktu ir dideliu pėda? 
gogišku prityrimu galima lauk7 
ti kad užvirta Universitete ko
šė neatsilieps giliau į jo darbą.

Bet kas ir butų įkvėpėjas 
8 d. muštynių, jų kal- 
turi būti pavyzdingai 
kad niekam ateityje 
noras nešti į mokslo

politikos oro.
šių dienų viešpačiai | 
pakilti aukščiau (savo 
net tokiuose švelniuo- 

dalykuose kaip jaunuome- j
Ir j tą auklė-1

Vokietija Priėmė 
carno Išlygas

Berlin: , , t i. ... j-,.
atsisa- l’ž>'ubežinių reikalų ministe-!K,n nugalėti.

gavo po!ris Streseman «tsiekė didelius! Kas iš šios laikos sutarties 
[laimėjimus savo kovoje už sei- išeis matysime.

j*n_ mo užtvirtinimą ’ Lokarno su-1
'tarčių ir išlygų , kokiomis, Vo- Ktm. J. Žilius Klaipėdos
[kietija ineis Tautų Sąjungon. Krašto Gubernatorius 

iu balsavimu 291 -
balsu prieš 174 reichstagas pri- Klaipėda. — Naujas Klaipė- 
čmė bilių užtvirtinantį sutartis d®s Krašto Gubernatorius J. 

[pagamintas Lokarnoj ir pridė-[žilius pamažu perima guberna-
tines sutartis su Francuzija, 
Belgija, Lenkija ir Čekoslova
kija .

Kiti sep- 
duodama

Žmogžudis gal Ištruks Į 
nuo Mirties Bausmės

■ New York. — žmogžudžio 
Chapmano gynėjai, kuris ran
dasi Hartford, Conn., kalėjime 
nuteistas ant mirties, stengia
si išgelbėti jį nuo pakorimo.

Chapmano draugas Andęr- 
soti nesenai liko nušautais Mi- 
chigan valstijoje. Jis tūlas lai
kas atgal nušovė vyrą ir mote
rį kuriedu išdavė^ Champaną,- 
kuomet jis buvo jieškomas kai
po pabėgęs iš kalėjimo kalinys.

----- —--------t ...

Du Nužudyti Laukiant
Sugaut Žmogžudį

Chicago. — Du vyrai; vienas 
jų policistas, nušauta kovoje 
su keturiais plėšikais kurie už
puolė cigarų krautuvę. Poli
cija gavotžinią kad ton krautu- 
vėn užeis jieškomas žmogžu- 
dis, Durkin, susitikti su savo 
draugais, todėl nusiuntė poli- 
eistą ten laukti. Kada plėšikai 
užėjo policistas juos užpuolė, 
todėl jie ppndėjo šaudyt ir be
gaudydami 
Chinijos

pabėgo.
Valdovas 
Bėgti

Žada

Briand vėl Premjeru

toriaus reikalus.
Po ilgokų derybų su M. Šia* 

ža jis liko pašauktas guberna
toriaus padėjėju ir pradėjo ei
ti savo pareigas.

Su gubernatoriaus pasikeiti- 
|mu gubernijpje įvyksta įvairų 
!administracinių atmainą'. ‘

“L.”

Paryžius. — Po pakartotinų 
'bandymų sudaryti ministerių 
kabinetą, kitu, atveju pavadin
tas premjero1 vieton, Briand su
darė kabinėta kada kitiems ne-i o i . t m---!. Susekta Gauja Plėšiku pasisekė. Briand jau septynis;  “
sykius buvo premjeru. I Biržų-Pasvario apskrityj ii-

Jis pats eina ir užrubežių mi-[gą laiką pasikartojo ginkluoti 
nisterio pareigas, lodei išvažia-l plėšimai, įvairios vagystės ir 
vo į Londoną pasirašyti Locar-[be to ■ buvo nužudyta šimtelis 
no taikos sutartį. Sandlerip. Iš kai kurių

kaitimų žymių galima 
spėti kad tai darbas tų 
asmenų, todėl uoliai buvo
nėjama visi pėdsakai. Pasta
romis dienomis teko nustatyti 
kad .vienas iš svarbiausių gau
jos dalyvių esąs Ant. Baranau- 
'skas, kurį Panevėžio kriminale! 
[policijai ir pasisekė sulaikyti.
Tuoj susekta ir kiti devyni tos 
gaujos dalyviai (be vieno, ku
ris slapstosi). Jie yra padarę 

I septyniolika vagysčių. “L.”

Duosnus Milijonierius
Toledo, Ohio, ,mirė milijonie-; 

rius 'Libby; jo bendras turtas 
siekė $20,000,000. Keletą mili
jonų jis paliko įsteigimui įvai-j 
riji dailos mokyklų Toledoj. ,

Jis įsteigė tame mieste d’ai-[ 
los muzejų ir dabar paliko pi
nigų jo padidinimui, o tos dai-. 
los mokyklos bus prijungtos 
prie muzęjaus.

Ne visi milijonieriai palieka 
savo turtus tik giminėms.

nusi- 
buvo 
pačių

pažiūras. Jau-

Naujam Universiteto 
ne* 

pasidarbuoti kad 
vai-

Tokio. — Japonijos gelžkėlio 
departmento valdyba praneša 
jog nuo gelžkelių bus išimta vi
si bėgiai dirbti Amerikoj ir bus 
uždėta nauji, daug geresni, iš
dirbti Anglijoj ir Vokietijoj.

Visas gelžkelių atnaujinimo 
darbas ims dešimts metų ir 
kainuos 50,000,000 jenų.

Pekinas;
Či-Jtti, pirmininkas Pekino lai-| 
kinos valdžios, pasirengęs Lilę! 
kada pasišalinti iš Pekino, i. 
bile dieną laukiama kada Peki-' 
ną užims “krikščionis genero
las” Feng Yu-Hsiang, kuris 
ims valdžią į savo rankas.

Gen. Li čing-Ling, civilis 
bernatorius čihli provincijos, 
kuris buvo skaitomas Mandžu- 

! rijos diktatoriaus čang Tso-Li- 
no rėmėju, paskelbė čihli pro
vinciją nepriklausoma, su tiks
lu padaryti tarpinę valstiją 
tarp Mandžtu’ijos ir Pekino.

Tas reiškia atvirą sukilimą 
prieš čang Tso-Liną.

Maršalas Tuan
Druzų Moterjs Kariauja 

prieš FrancuzusAudra ir Sniegas Užklu-: 
po Europą.

ue ------- — I
I Londonas. — Pereitos f savai-, ir tęs pabaigoj visą Europą per- 
šlavė smarkios audros su snie- ^*tu su vyrais prieš Francu-j 
gu. Visur beveik temperatūra zus Syrijoję. 

pa-l. . . ..žymiai nupuolė.
[kinta turto ir gyvasčių. .
ja labiausia jautė audras,
ten gyvasčių nuostolių nebuvo. I
Milžiniškos bangos iš jurų už-. 
tvino pakraščius ir užpildė upes 
iš kurių apsisėmė sausumos. i

gu-

tautiš- 
dova-

Bulgarijos karalius, 
kos dienos paminėjime, 
nojo minties bausmes keliems 
bombistams kurie pereitą pa
vasarį buvo suimti ir apkaltin
ti susprogdinimo katedros, kur 
užmušta daug žmonių.

Moterįs Plėšikės Įkliuvo

Deja, 
nemoka 
kromelio 
se
nės auklėjimas, 
jimą jie neša savo utilitariš- 
kas, bizniškas 
nuomenė auklėjama ne tautai,
ne valstybei, bet krikščionių- 
demokratų partijai. Tik palan
kus tai partijai studentai gali 
tikėtis stipendijų, tik jai dir
bantieji gali laukti šiltų vietų, 
net mokslo nebaigę. [lapkričio

Siauru partiniu antagonizmu Jininkai 
perimti patįs, krikščionįs-de- 
mokratai visokiais budais sten- [ 
ginsi įdiegti tą antagonizmą ir židinį krikšč.-demokratų admi- 
jų globojamai jaunuomenei. inistravimo metodus.

Lapkričio 8 d. įvykiai Uni-'l 
,'.'•jrsito'<' tai tiesioginis “krikš
čioniškos” globos vaisius. I

Krikščionių-ilemokratd vadai [ 
visai užmiršo kad vienas svar- j’e . 36-me žinutė 
biausių auklėjimo tikslų yra iš- [“Lietuvos Kunigų Dora’ 
mokįnti gerbti švetimą nuomo- [dabar mums praneša 
nę. 
prastas mandagumas yra 
įmanomas. Bet iš viso 
nančiosios jaunuomenės 
(lojimo, kuriuo pastaru 
krikščionįs-demokratai 
afišuojasi matyt kad jei 
kas rupi tai tik ne jaunuome
nės doros auklėjimas.

Apistovas kuriose lapkričio 
8 d. įvyko muštynės Universi
tete tarp studentų aiškiai rodo 
kad jos buvo iš Ateitininkų pu
sės išanksto apgalvotos. Iš ki
tos pusės, vargiai jie butų dry- 
sę imtis iniciativos tokiame ne
švariame darbe jeigu nebūtų 
buvę užtikrinti kad už debošą 
juos “ten viršuje” nenubaus, 
bet paglostys. Tai žygis visai 
panašus krautuvių iškabų nak- 

Itimis dėgutavimui. Matomai, 
kur tai kaš tai prie panašių 

kad 
pa
šil
dą-

nubausti 
neužeitu

"L. Ž.”

Kaip tilpo “Dirvoš” numery- 
. 36-me žinutė užvardinta 

, da- 
musų 

Be ta mokėjimo net pa-[Kauno korespondentas kad jis 
ne- buvo suklaidintas (blogos valios 

moki- žmonių, kuriems rupi išprovo- 
išnau- kuoti pažangiąją visuomenę ir 
laiku (patiems tuo pasinaudoti. ( 

viešai 
jiems

| Korespondentas sako jog nie
ko panašaus kas kalbamoj ži
nutėj . pasakyta nėra buvę, ir 
todėl žinutė atitaisoma ir Įžeis
tas asmuo Kun. Mielaška atsi
prašomas.

Grand -Rapids, Mich. ■— Sep- 
užmušta auto- 

jie važiavo nak-
tynios ypatos
mobilyje kada 
ties laiku per gelžkelio bėgius.

Toledo, O..
amžiau
m. amžiaus,

įnamis, 38 metų 
nušovė šeimininkę, 26 

ir pats nusišovė..

Londonas. — Du tūkstančiai
Druzų moterų susiorganizavo į 
“atkeršijimo korpusą” ir einai „ “žygdarbių kursto. -Is to 

, tu ‘’žygdarbiu” kaltininkai Pirmame musy- .I lieka nesurasti, o jeigu ir je 60 Druzu moterų užmušta. ... , ..... , . . rasti tai nenubausti, tenkaterįs naudos visokius ko* .... ...Irvti liūdną išvada kad tie zyg- Vienam Francuzui ‘ ....... ..., . , „ . darbiai pritinka musu pohti-besigydanciam Bei- , ,,,mam kursui.
[••Tačiau muštynių organizaci
ja universitete yra toks bjau
rus išsigimusio antagonizmo 
tipsireiškimas kad pro jį musų 
visuomenė neturėtų praeiti ty
lomis.

Tie kurie žaidžia žarijomis 
turėtų žinoti kad muštynės uni
versitetų studentų tarpe pa
prastai buna revoliucijos ir ci-

O

Jus
T

Daug sunai- Į
Itali-Į Moterį

i, betįvos budus.
Į oficieriui
nite viena tokiu kovotojų kol 
... . . ’ . Itik nenupjove ranką. 

'-------- o ■ -
Vis del to Pasaulinio 

Tribunolo
Washington. — Suv. Valsti

jų senatas vis tebesitampo už 
ir prieš prisidėjimą prie Pa- 

[ saulinio Tribunolo. Jaučiama 
(kad naujam kongresui susirin- 

šalininkai turės
[dvieju trečdalių didumą ir nu- vilinių karų kregždutėmis.
tars prisidėt). Priešininkai ne- ar šiuo keliu jie skubina palai- 

Inori kad Tribunolas turėtų ką I (loti 
ibendro su Tautų Sąjungą. p?'

Sioux Falls, S. D. — Dvi mo
teris — motina .ir duktė — ku
rios pereitą savaitę apvogė ban
ką, pateko į valdžios nagus ka
da pradėjo leisti naujus centus [kus Tribunolo 
pavogtus banke. Jos viso pa
grobė $930. Suimtos, aiškino
si ■ kad reikėjo pinigų tai vis* 
kas.

.Lietuvos nepriklausomy

savo 
gele-

pats
savo

išaštrinti 
skustuvo 
žtes į dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs 
išaštrina 
clcžtes.
$1 iki

Wet

Razor
—Išsiaštrina Pats
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! Is Lietuvių Gyvenimo J yra viltis kad ateityje susior- j 
| ganizuos ir tos. šėrininkas.!

B . Q GERB. q
<| ^Spragilo kampeli^

BROOKLYN, N. Y.
Po “Vlėnybės” Koncerto

'• Jau atsibuvo plačiai garsin
tas ‘‘Vienybės” koncertas su 
paminėjimh Vilniaus Seimo 20 
mėtų sukaktuvių, kuomet Lie
tuviai Vilniuje susirinkę tarėsi 
kaip pasiliuosuotii iš po Rusų 
letenos. A. Mikalauskas, Vie
nybės Bendrovės pirmininkas, 
pirmiausia perskaitė Seimo pa
reiškimus kuriuos padare Lie
tuviai Vilniaus Seime. JĮ nu
lydėjo gausus plojimai ir šau
kimas “Mes be Vilniaus nenu
rimsim !”

Po to prasidėjo koncertinis 
programas. Artistai visi savo 
užduotis išpildė gerai. J. Bab
ravičius padarė stebėtiną suju
dimą svetainėje: kai jis pasi
rodė ant estrados svetainė ūžė 
kelias minutas. Po dainavimo 
Babravičius buvo atšauktas ke-

spauda su gražiais vakarų pa
rengimais ir istoriškais' pami
nėjimais, kaip padarė “Vieny
bė’.’, K. š.

Našlaičiams Aukės
Geros»širdies Lietuvaites vis 

nepamiršta b’iednų vargšų. Štai 
Grasilda Katilienė pridavė gra
žių rūbelių ir $2, F. Bendziu- 
nienė iš Fitchburg, Mass., pri
siuntė rūbelių ir $1. Ji aukau
ja kas metai. Abiejų pinigai 
aukauta persiuntimui rūbų.

Jau pasiimtom 2486 svarus 
labai gražių rūbų, užmokėjom 
$13 už persiuntimą.

Mes L. M. G. D. laukiame 
daugiau tokių geraširdžių su 
auka, kas turit rūbų, pinigų 
prisiųskit, neš Kalėdos netoli, 
o našlaičiai laukia dovanėlių— 
ne jokių brangūmynų, tik duo
nos šmotelio ir šiokio tokio ap
dangalo.

turis sykius; jam Įteikta gėlių 
buketas. Babravičius dainavo 
visas Lietuviškas dainas.

Operetės Choras irgi gražiai 
ir labai gražias daineles sudai
navo,- visos labai tiko prie Vil
niaus Seimo sukaktuvių pami
nėjimo.

Kaslink kitų dainininkų, pub
likoj buvo heužsiganėdinimų 
kam jie dainavo kitokiose kal
bose, ne Vien Lietuviškai.

Viena dainnininkė taip ne
mokėjo Itališkai dainuoti, ir 
kai vienoj vietoj suriko tai pu
blikoj tik sudundėjo ir pasipy
lė juokai.

Po koncerto buvo šokiai. Pu
blikos tiek daug 
truko tikiėtų ir

kad ,pri- 
: vienu safeje.

Jei salė butų buvus gana dide
lė butų priėję kokie keturi tūk
stančiai žmonių.

Garbė “Vienybės direkto
riams kurie paėmė drąsą ren
gti -visokių parengimėlių ir vi
si gerai pasiseka. Reikėtų ir 
kitiems laikraščiams pradėti 
tokius parengimus publikai tei

Mums rašo Ulytėlėš kaimo 
Patiekos Draugijos pirminin
kas P/ Kriukelis kad pas jį at
eina kasdien po 40 vaikelių 
prašydami apvalkalėlių, tai 
knygų mokyklai, bet kur jie 
gaus jei .mes Amerikos Lietu
viai neduosim.

Jau per tris metus Brookly- 
no Liet. Moterų Globos Drau
gija darbuojas ir jau šimtus 
vargdienių sušelpė Lietuvoje 
ačiū geraširdžiams Amerikos 
Lietuviams.

Visi siųskit ką turit, pridė
dami kiek už persiuntimą, šiuo 
adresu: 193 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Jei kurie norit pa
daryti auką dabar tai pasku
binkit kad iki gruodžio 10 d. 
gautume ir galėtume pasiųsti 
Lietuvon. K. Š.

Ką tas suvažiavimas 
blogo nuveikė neteko 
Bet poteriu atkalbėjo

pustymui, 
(pusto 
savaimi)

DOVANAI

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

vanų AutoStrop Skustuvą kaipo Kalėdų Dovaną.

Adresas

Miestas Valst.

DAYTON, OHIO
Lapkričio 21 d. įvyko links

mas batitiš, kurį rėngė bendrai 
TMD. 8-ta moterų kuopa ir S. 
L. A. 105-tft kuopa. Rengta su 
tikslu pelnyti keletą dolarių 
sušelpimui Lietuvos našlaičių 
Kalėdoms 'ateinant. Nuo ba
liaus liko pelno $21.30, kurie 
perskirta pusiau ir pasiųsta 
Vilniaus ir Kauno našlaičiams.

Reikia tarti ačiū varde naš
laičių dviem tėvynainiam už 
paaukavimą daiktų lioterijai — 
siuvėjas J. Sakalas dovanojo 
armoniką, o mėsininkas P. 
Dambrauskas didelį' kumpį. Tie 
du daiktai lioterįjos keliu davė j 
$10 daugiau uždarbio del varg
šų našlaičių.

Reikia paačiuoti ir to baliaus 
darbininkams Gužauskams, Va- 
rašiehei ir Milašienei. Taipgi 
ir publikai už atsilankymą ir 
parėmimą medegiškai.

—Lapkričio 26 d. Įvyko su
važiavimas SLRKA. Apskričio, 
susirinko bažnytinėj salėj. De
legatų buvo atsilankę ir iš kitų 
kolčnijų. 
gero ar 
patirti, 
ivalias.

LIETUVOS ATSTA
TYMO BENDROVĖS 

ŠĖRININKAMS 
PRANEŠIMAS

kti, nes tautiški laikraščiai tar
nauja visuomenei tai šalip sa
vo laikraštinio darbo turi duo
ti ir kitus gražius dalykus pub
likai.

Bolševikai rengia vakarus 
del “matuškos” ir turi pasise
kimus, o Lietuviai rengdami 
savo tautos žmonėms irgi tu
rės pasekmes. Jeigu tautiška 
publika neremtų bolševikų pa
rengimų tai jie niekad nieko 
nelaimėtų.

Taigi lai gyvuoja tautininkų

YRA GERAS NUO
1 Rejjmutiško Gėlimo."
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
r>. Sprando Suštyvėjimo.
6. Skausmo Šonų, Krutinės ir 

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

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

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

MASPETH, N. Y.
Jau minėjau kad Maspetho 

Lietuviai nori pasistatyti sau 
svetainę. Na ir darbuojasi tam 
išsijuosę. Vardas svetainės iš
rinkta Maspetho Lietuvių Au
ditorija. Lapkričio 21 d. buvo 
ekstra susirinkimas svetainės 
reikale. Mat dar nebuvo pri
imta organizacijos įstatai ir 
visi tvarkos nustatymai. Mi
nimam susirinkime viską apta
rė ir priėmė Įstatus. Prie įs
tatų priėmimo buvo juoko; 
mat New Yorko valstijoj nėra 
reikalavimų kad butų aprube- 
žinota Šerų pirkimas, o nekurie 
.o reikalavo, taigi kilo trukš- 
nas kodėl įstatuose nėra pa
žymėta kad šėrų nevalia pirkti 
jaugiau kaip už $300. Lermas 
)er kokią valandą} neleidžia pri
imti įstatų ir gana. Bet nera- 
nuoliai liko nuraminti ir įsta
tai priimti vienbalsiai. Nusta- 
yta kad bendrovės metiniai sti- 
drinkimai bus vasario mėnesį 
r iškalno šėrininkams bus iš
siuntinėta pranešimai.

Perskaityti Įstatus pakvies
ta J. O. Sirvydas. Jis taipgi 
mteikė reikalingus patarimus 
T pasipirko keletą šėrų.

Lapkričio 29-tai dienai su- 
'cngta šėrininkų ir svečių va
karienė. Po Kalėdų rengiama 
lidelis balius.

Taigi Maspetho Lietuviai su
kruto darbuotis.

Svetainės statymo direkto- 
iai yra: Jocius, Liziunas, Ba
lčiūnas, Bernotas, šiaučiulis 
ir kiti.

Čia tautiškų organizacijų iki 
šiolei nebuvo, kaip va Sanda-

dalyvavo didelis
Tapo išrinkta komi- 

peržiurėjimui bendrovės 
Ta pati komisija tapo 
sušaukti šėrininkų vi- 
suvažiavimą prieš Lie- 
Atstatymo Bendrovės 

seimą.

New Yorko ir Jew Jersey 
apielinkės Lietuvos Atstatymo , ■ . . . i. . . i . 
ę®||df'ovės šėrininkų sųvažiavi; 
mas įvyko lapkričio« d. šv. 
Jurgio Draugijos salėje, New
ark, N. J.

Šėrininkų 
skaičius, 
sija
knygų, 
įgaliota 
suotiną 
tuvos 
metinį

Brangus brolau ar sesuo šė- 
rininkc, esi įdėjęs sunkiai už
dirbtus savo centus į tą bend
rovę, iš kurių neturi nei ma
žiausios naudos, tik nuostolių.

Mes matydami tas mums 
Lietuviams padarytas dideles 
skriaudas, su pagalba tam tik
rų žinovų, šaukiame visuotiną 
šėrininkų suvažiavimą, 
įvyks nedėlioj, gruodžio 
Šv. Jurgio Dr-jos salėje, 
New York Ave., Newark, 
2 vai. po pietų.

Taigi visi šėrininkai

kuris
13 d., 
180-2 
N. J„

Ani+frrof >jao

SUSIDEDA
Iš ŠIŲ:

1— Dėžutė
2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas

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

Iškirpkit šį kuponą ir prisiųskit:
GERB. “DIRVOS” ADMINISTRACIJA: W

mums nežinomas kokių pažiūrų 
yra. Skaitytis' ar nesiskaityti 
su šiuo atšišahkimu paliekame 
pačių šėrininkų nuožiūrai, jei 
bent teks sužinoti kas daugiau 
apie tai iš kitų asmenų arba 
laikraščių.

DIDELIS SUSIŽINGEL 
DAVIMASs “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

at-
“Dirvon” užsirašė 

Istoriją” užsi- i kingas. 
vaduoti 
go.

liaudis';Ijau pradeda 'Susiprasti 
ir pažinti' vilkus avies kailiuo
se. Kas kart daugėja skaičius 
prijaučiančių laisvamanybei ir 
pageidaujančių laisvos minties 
literatūros.

Kadangi 'mano kaipo laisva
manio užduoti yra plęst laisva- 

■ manybę tarp Kražiečių, bet tu- 
'r.int tik kelioliką knygučių ku
riomis negaliu patenkinti taip 
i daug pageidaujančių, šiuomi la
bai prašau perskaitytą bei at- 

. liekamą 
ti man,

SLAP-GERB.( SPRAGILO 
TA EKSKURSIJA Į

ISTORIŠKUS. SANKLĖ-
RO GRIUVĖSIUS

Forduku leidžiasi kelionėn
Parėjau aną dieną is re

dakcijos ir sakau savo šon
kauliui:

— Mane gerb. redakto
rius nuskyrė Į kitą slaptą 
ekskursiją ištyrinėt Sanklė- 
ro istoriškus Lietuvių griu
vėsius, — sakau aš.

— Net taip toli! O ar 
ilgai tu ten busi? — sako ji.

— Porą dienų, manau 
paspėsiu ištyrinėt ir apra
šyt, ba negaliu iš darbo iš
likt, reiks atlikt subatoj ir 
nedėlioj, — sakau aš.

— Tai ir vėl mane vieną 
paliksi! Tu su savo 
kiom ekskursijom! —

kurie

viso- 
sako

— Ale žiūrėk kiek 
bės kada žmogus ką 
ir aprašau! Visi skaito ir 
kelia tave 
sakau aš.

— Ar ir 
si? 
žai.

gar- 
ištiri

Į padanges! —

vėl pėkščias ei- 
šlubas pargry-

sako nekan- 
knyga bus ga- 
kad bus labai

iš Fort Plain,# 
Prisiunčiu. $2.00

Agota Kibildicnė, vietine, 
silankius 
sau “Žmonijos 
mokėdama $2 ir 
triai lauks kada 
tavą, lies spėja 
žingeidi.

Ad. Sagail 
N. Y., rašo:
už “Žmonijos Istoriją” ir 25c 
persiuntimo lėšų. Nepamirškit 
mano vardą įdėti į knygą ir 
atsiųsti kada ji bus .gatava.

Marę Stulgienė iš Chicagos 
rašo: Noriu irr as likti “zmp- 

.tam'e suvažiavime,, kuriame bus!n,.iQS Istorijos’’ prenumerato- 
svarstoma bendrovės likimas. I r*Ū skaičiuje, todėl siunčiu $2 
jeigu pats ypatiškai negali da- Ūž knygą ir pridedu 25c. pašto 
ly Vauti tai įgaliok savo drau-1 
gą arba prisiųsk žemiau pasi- 
vąšiusiėnis komisijos nariams 
viršminčtu antrašu, pažymėda
mas pilną savo vardą, pavardę, 
antrašą, kiek šėrų ėsi pirkęs, ir 
šėrų Ccrtifikato numerį.

Atsimįųk pats, šėrininke, jog 
Būrėsi naudą iš to suvažiavimo- 
jeigu tik gausime reikalingą 
skaičių balsų. Šeras turi balsą, 
o ne ypąta. Tamistos. vienas 
prisiųstas .balsas gali turėti’ di
delę Svarbą.
Liet, Atstatymo N. Y. ir N. j. 

Apielinkės Specialė Komisija:
M. Miškinis, 
K. L'ebeliunas, 
P. Mikšis.

Nuo Red.: Nei vienas iš

esate
kviečiami būtinai dalyvauti šli-

stampomis už .persiuntimą.
A. Trcinauškas, vietinis, at- 

Įsilankęs “Dirvon” užsirašė sau 
“žmonijos Istoriją” užsimokė
damas 82. , , r ,

čia

_ Prašo Pažangiųjų 
Knygų

Šiūomi turiu1 garbės 
sušelpti mane laisvos 
literatūra, 
nuo senų laikų1', 
mo lizdas, dabar 
mo rinkimams 
visokio plaukei 
kuriąs kunigai ir 
dovauja subruzdo Ij 
sdamos,. į piliečius mulkina 
traukia į savo žabangas.

kokią knygutę prisiųs- 
už ką busiu labai dč- 
Pagelbėkit mums’ issi- 

iš po klerikalizmo jun-

Povilas Vismontas,
Raseinių apsk. Kražių p. ir m.

Bažnyčios gatvė 5.

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

Geriausias
Skutimas

prašyti i į! 
minties i š 
Kražiai i i

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

Kadangi 
yra klerikaliz-i j 
artinantis Sei-1 i 
krikščioniškos s 
organizacijos | 

' davatkos va- j 
galą jau- | 

ir i
Bet i

$1 iki $25.

Valet 
TutcuStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

£ 
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Į kuriose senovės laikuose 
Ibuvo didelis Lietuvių gyvu
mas ir bruzdėjimas, drau- 

| giškumas ir neapikSnta, 
i sutikimas ir muštynės.

— Aplankyk tas vietas ir 
Į aprašyk, — saiko jis.

— Gerai, — sakau aš, ir 
suvyniojęs mapas išsine
šiau ir sukišau Į forduką:

— Laimingos kelionės,— 
sako jis.

— Ačiū, —- sakau aš, ir 
išsileidau kelionėn.

Kaip pradėjau važiuot, 
tuoj ,pradėjo visokios mis- 
lys imt: Lengva ant mapos 
parašyt kad tas čia; tas čia, 
ale kai nuvažiavus reikia 
atrast tada labai sunku.

— Kaip aš ką pažinsiu ir 
iš ko sužinosiu keno
griuvėsiai, kas juose gyve
no-, kas juose dėjosi, ir tt. 
ir.be galo....

Taip 'begalvodamas, visai 
reužsižiurėjau kad baisiai 
greitai važiuoju.. Tik pa
jutau kad vienas forduko 

j ratas ratatai nusirito kažin 
kur, tuoj kito ąšis pokšt, ir 
forduka’s tvykst ant Šono, o 
aš guliu baloje. Išlipau, pa
sipurčiau, nusikračiau pur
vyną, apžiūrėjau forduką, 
ale jau su juo daugiau va
žiuot negalėsiu, misliu sau.

Mušiau redaktoriui tele
gramą kad fordukas šulu-' 
žo ir klausiu ką daryt-, ar 
gryžt atgal, pirkt naują, ar 
kaip. Redaktorius telegra
mų' (atsakė kad jeigu nega-. 
liu ,t& pataisyt fhi’ eit pėkš-‘ 
čiasį ba jis nori kubgrėi- 
Čiausia gaut aprašymą San- 
klėro griuvėsių.

Mano fordukas sulužo 
beveik ties ta vieta, kur pra
sideda dideles tuštumos de- 
šiniam Superiorave šone; 
ir kadangi girdėjau kad ten 
kitados rasta pasmaugtą 
mergina ir negyvas vyras; 
bėgau nuo tos !vietos i kitą 
šoną kelio ir traukiau pėk
ščias iki Petrinės 'bažny
čios.' Jau buvo netoli pie
tus kai atsisėdau ant Petri
nės laiptų ir išsiėmęs ma- 
pas žiūriu ar nepaklydau.

Susirupinus vėl kaip aš 
ką pažinsiu ir žinosiu kur 
kas anose gadynėse buvo, 
štai prieš mane pasirodė 
koks tai pavidalas. Nusi
gandau ir žiuriu.

— Nebijok manęs, aš ešu 
tavo draugas, aš noriu tau 
pagelbėt, —- sako jis.

— O kas tu toks esi? — 
sakau aš.'

— Aš esu Čikagos Sporto 
Dvasia, aš žinau kad tu iš
siųstas i svarbią ekspedici
ją ir nieko nežinai kas ten 
yra ir kur ką surast. Aš 
tau viską' apsakysiu. Aš 
tais laikais ten gyvenau, 
mane visi pažino ir aš vis
ką žinau kas ten buvo. Alę 
eiva iš čia, nesėdėk, ba gali 
(perkūnas trenkt, — sako 
Jis.

— Perkūnas? Juk -čia 
bažnyčią, o prie to jau vė
lyvas ruduo, perkūnas ne
gali trenkt, — sakau aš.

— Ale čia tokia vieta, šią 
bažnyčią anuose metuose 
viduryje 'Žiemos perkūnas 
trenkė, — sako jis.

Kitą syki pasakysiu kur

Andai
Redakcija sau biznio 

tavo aprašymų daro, o 
tu tik iš garbės džiaugiesi,
— sako ji.

— Man redaktorius žadė
jo padovanot tai, kelionei 
forduką, — sakau aš.

Sulaukiau subatos ryto, 
ba subatom nedirbu, ir nu
ėjau pas redaktorių.

— Labą rytą, — sakau 
aš.

— Labą; tai jau kelionę 
pradėt atvykai? — sako jis.

— Taip, jeigu\ fordukas 
yra, — sakau aš.

— Yra, ale atsiprašau, 
gal nepatiks, ba mes tik to
ki nupirkom, ba nežinom ar 
daug biznio padarysim iš 
tavo kelionės tai nenorėjom 
daug išleist ant forduko — 
užmokėjom tik 39 dolarius,
— sako jis.

— Tai mano ir dantis iš- 
barškės tokiu forduku be
važiuojant. Na ale ką da
rysi, jeigu kitokio nėra rei
kia važiuot tpkiu, ba nega
liu laukt ilgiau, reikia iki 
nedėlios vidurnakčio kelio
nę užbaigt, ba panedėlj vėl 
reiks j darbą važiuot, — 
sakau aš.

— Taigi, žiūrėk planus,
— sako jis. Ir patiesė viso 
pasaulio mapą ant kurios 
nurėžė raudonu ’ (paišeliu 
kelionei kelią. Kėlias ėjo 
Superiorave iki septyniolik- 
tostryto i vakarus, paskui 
sukopi Į septynioliktą šiau- 
rėn, atsimušė Į Sanklėrą ir 
paskui sukosi Į rytus.

Sanklėru buvo nužymėta 
Cis kur pagal padavimų

kokios garsios vietos, mudu pirmiausia užėjom.

PRAS

i/AUNE k 
v siteto st 

las, kuris >p 
viii mokslei 
aukštojo mo 
vaikėzų rolė 

Lietuvos 
spyrę kalti 
partijas: kle 
tas, socialist 
Valstiečiai-L 
maišo Į tai v 
listiis.

Skandalas 
rikalų stuc 
socialistus u 
dentils reng 
su priekabe 
tavo prieš n 
teroristų; ir 

Šalip to k 
versiteto vai 
ši Studentus 
davimais už 
kėlimą, dar 
dentų 'organ 
pasirodo yri 
ir nutarė bo 
nes pakėlusi 
tas organiz 
jie priguli.

Viskas ta 
Lietuvos jai 
nors skaitos

■ lą lankanti v 
ne savo dari 
tai studentą 

į kio reikalo 
. bing politiki 

eigą, nei kli 
. diiAi ssno a 
' ti muštynes, 
1 žvalgu stud 

kių boikotų, 
studentams 
nereikalingo 
kos organiz. 
kalingas jie 
kaipo uodegi 
socialistus, I 
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^TZĄUNE kilo tarp univer-l 
| , siteto studentų skanda
las, kuris pažemina Lietu-1 
vių moksleiviją ir pastato' 
aukštojo mokslo lankytojus 

‘vaikėzų rolėse.
Lietuvos laikraščiai įsi

spyrę kaltina vieni kitų 
partijas: klerikalai socialis
tus, socialistai 'klerikalus, ir 
Valstiečiai-Liaudininkai Įsi
maišo Į tai užtardami socia
listus.

Skandalas kilo kada kle- 
I rikalų studentai užpuolė, 
[socialistus universiteto stu- 

dentus rengusius paskaitas 
F su priekabe kam jie protes- 
Įtavo prieš nubaudimą vieno 
į teroristo, ir kilo muštynės, 
f Šalip to kad sujudo uni
versiteto valdyba ir griebe
isi studentus bausti suspen- 
i davimais už muštynių pa- 
| kėlimą, dar subruzdo stu
dentų organizacijos (kurių 

į pasirodo yra apie tuzinas) 
ir nutarė boikotuoti mušty
nes pakėlusius studentus ir 

^itas organizacijas kuriose 
jie priguli.

Viskas tas parodo kad 
Lietuvos jauni vaikėzai — 
nors skaitosi aukštą moks
lą lankanti vyrai — užsiima 
ne savo darbu: nei socialis
tai studentai neturėjo jo
kio reikalo kištis į valsty
binę politiką ar teismišką 
eigą, nei klerikalai sugun- 

’dinti savo vaikėzus , pąkeL’ 
■ ti muštynes, nei kitokių pa- 
žvalgų studentai imtis jo
kių boikotų. Vienu žodžiu, 
studentams kaipo tokiems 
nereikalingos jokios politiš
kos organizacijos ir nerei
kalingas jiems sekiojimas 
kaipo uodegoms tai paskui 
socialistus, tai paskui ko
munistus, tai paskui Liau
dininkus ar klerikalus.

Tokiu: paiku darbu užsi
ėmė Rusijos universitetų 
studentai, taip daro kitų 
Europbs šalių studentai, ir 

į Lietuvai nei kiek negali at- 
I siskirti nuo kitų ir neturi 
L gana protingų žmonių mo
kinti moksleiviją kad ji tu- 

| ri rūpintis tik mokslu ir už- 
| siimti tik moksleivijai pri- 
Į klausančiais žaislais, spor- 
I tu, o ne būti uodega kokių 
i. nors partijų ir už tai kelti 
t muštynes tarp savęs, 
t Kas skirtumo tarp girtų 
| kaimo bernų kurie susimu- 
r ša už kokią mergą, ir tarp 
[ politika apsvaigusių uni- 
|. versiteto studentų, kurie 
įšoka kitus mušti už tai kad 
į kiti kitaip mano — ir visai 
į kitaip mano negu jiems rei- 
[ kalinga manyti?

s Universitetuose yra viso- 
I kio amžiaus žmonių — vai- 
į kėzų kurie vos .perskaitę 

kokią brošiūrėlę lįeka kar- 
■ ščiausiu partijos šalininku 

F ir revoliucijonierium (tos 
į: partijos šalininku kurios 
I “literatūrą” pirmiau gavo 
į pamatyti); taipgi yra jau 

pribrendusio amžiaus vyrų, 
l kurie irgi su vaikėzais su- 
| sideda, vietoj paskubėti su 
I mokslu ir eiti į gyvenimą 

kur jam pridera.
Tokių kvailysčių nėra

I

I
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Amži našai Žydas
EUGENE SUE

Kaizeris Išsiprovojo Sau 
Atlyginimus iš Prūsi

jos Valdžios
Berlinas. — Prūsijos minis; 

terija sutiko duoti buvusiam 
kaizeriui atlyginimo 30,000,600 
markių pinigais- (apie ?7,150,- 
000), 180,000 akrų dirbamos 
žemės ir miškų, tris palocius 
Berline ir vieną Babelšburge, 
ir dar kaip kuriuos budinkus, 
visus pilnai Įrengtus su rakan
dais. Kaizeris padavė valdžiai 
reikalavimus atlyginimo sie
kiančius šimtus milijonų mar
kių.

Prūsijos valstybė pasilaiko 
sau taip vadinamas karališkas 
pilis su jų istoriškais rakandais 
ir sodnais, visus dailos darbus 
Berlino muzejuje, ir Schacht 
galeriją Muniche ir karališkas 
gražmenas.

Valdžia taipgi pasilieka savo 
globoj buvusius Hohenzollėrnii' 
knygynus ir archivus, karališ
kus teatrus ir jų fondus, apie 
70,000 akrų žemės ir miškų, na
mų Berline ir Potsdame, taipgi 
ir ineigas nuo jų.

Valdžia aiškina kad 30,000,- 
000 markių skiriamų kaizeriui 
atlyginimo yra dabartinė vertė 
už pasilaikomus buvusius kai
zerio budinkus ir žemes.

Valdžia buvo priversta 
ryti tokį atsilyginimą su 
rio šeimyna, užbaigimui
teismuose. Visuose žemesniuo
se teismuose Hohenzollernai iš- 
laimėjo ir valdžia vis ėjo į auk
štesnius teismus, bet galiaus 
ministerija rado tinkamesnių 
užbaigti su' kaizeriu atsiskaitys 
dama, o ne vesdama bylas.

Dar lieka susitaikymą užtvir
tinti Prūsijos seimui.

sos išdykėlių.
Ta gauja, beveik visai girta, tuoj pa

didėjo, staiga susituokė viename aikštės 
kampe, taip kad išblyškus, raiša mergina, 
kuri tuo kraštu ėjo, tuoj liko pagauta bū
ryje. Tai buvo Kupriuke. Ji jau buvo at
sikėlus ir skubinosi į dirbtuvę gauti sau 
daugiau maišų siūti. Atminus kaip gauja 
apsiėjo su ja kada ji buvo diena pirm to 
areštuota, per klaidą, taigi ir dabar ji įsi
vaizdino baisenybes kada pasijuto viduryj 
minios prieš savo norą. Nežiūrint savo 
pastangų, ji negalėjo iš gaujos išsiveržti, 
ir kada pribuvo daugiau padykėlių, vie
nas kitą ėmė stumdyti, stumdė sykiu ir ją, 
ir tampė po visą aikštę.

Naujai atėjęs buris padykėlių buvo 
daug geriau už šiuos pasipuošęs, nes jie 
prigulėjo prie aukštesnės klesos kuri tan
kiai maišėsi po Chaumiee, Prado, Colisee 
ir kitose ne taip purvinose ir prastose šo
kių salėse, — tai buvo daugiau studentai, 
darbininkės merginos, patarnautojai, šiaip 
kokie, tik ne gatviniai padaužos.

Kada abu būriai susitiko, prasidėjo 
keisčiausios, paikiausios ir šlykščiausios 
kalbos ir rėkavimai vienų ant kitų.

Atsidūrus minioje apsimaskavusių ir 
i rėkaujančių žmonių, vyrų ir merginų, Mo
tina Kupriuke girdėjo visus jų kalbų žo
džius, kurie jaizbuvo labai skaudus, nes jie 
maišė kas ką žinojo ir išmanė, apie jos se
serį daugiausia, 'kurią ji nematė per ilgą 
laiką. Abi jos augo sykiu, bet ana nuėjo 
blogais keliais, norėdama turėti lengvą gy
venimą, ir dabar buvo pagarsėjus kaipo 
Bakkanahj Karalienė.
-1 — Prie karietų! Prie karietų! — rė- 
^ė-gauja; ir Kupriuke buvo sykiu minios 
nešapia prie karietų. Tai buvo nepapras
tai žingeidus vaizdas. Vyras raitas, apsi
taisęs. kaipo procesijos vadovas, su ilgais 
plaukais supintais į kasą, stovėjo prieša
kyje. karietų,įsu.-arkliais. Jose buvo- gata
vi važiuoti girtuokliai išdykėliai. Raite
lis šaukė: — Duokit kelią Bakkanalų kara
lienei ir jos palydovams!

Atidengtoj karietoj, traukiamo] ketu
riais kudais arkliais, ant kurių jojo du ki
ti vyrai, apsirengę velniais, buvo sudaryta 
vyrų ir moterų piramida, kurių vieni sė
dėjo, kiti stovėjo, įvairiausiose pozose ir 
kostiumuose; tarp tų buvo šlykštus ir gra
žus veidai, gražios ir šleivos figūros; bet 
visi buvo linksmumo perimti, ir visi buvo 
atsikreipę į antrą karietą, kurioje sėdėjo 
ant sosto Bakkanalų karalienė.- Jai visi 
šaukė: — Lai gyvuoja Bakkanalų Karalie
nė!

Antroj karietoj šalip ‘karalienės’ buvo 
tris kiti šokikai ir šokikės iš Tulpės kar- 
čiamos — tai Ninny Moulin, Rose-Pompon, 
ir Snaudalihs.

Dumoulin, religiškas rašytojas, kuris 
norėjo varžytis už madamę de la Sainte 
Colombe su savo rėmėju, Rodinu — Du
moulin, pramintas Ninny Moulin, stovėjo 
ant priešakyje padėtų paduškaičių, nuda
vė labai juokingą tipą.

Jis, apie 35 metų amžiaus, turėjo ant I 
galvos užpakalio Romietišką helmetą iš si- i 
dabrinio popierio. Nuo helmeto kabojo I 
plunksnos.

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Senas grenadieras parsigabeno našlai
tes Į savo namus iki gaus žinią nuo Gene
rolo Simono.,, Jo sūnys užlaikė tuos na
mus, iš didelio atsidavimo savo motinai. 
Tai buvo labai prastas butas kokį galėjo 
išlaikyti savo uždarbiu darbo žmogus Ar- 
rikola, ir buvo toli nu,o tinkamo gyvenimo 
dukterims de Ligny kunigaikščio ir Fran- 
cuzijos Maršalo, kuriuo Napoleonas nu
skyrė Generolą Simoną, nors tą laipsnį ne
senai tik buvo jis įgijęs.

Bet Parise ta nežinoma priešininko

Nepasisekė
Clevelando komunistėliams 

nepasisekė Įstumti savo lermo 
į SLA. organą “Tėvynę” ir tas 

(laikraštis netalpino nei 14-tos 
I kuopos aplikantų egzaminuoto
jo “atestato” nei jų pačių “pro- 

Vg_ testo” už nepriėminją jų i Su
sivienijimą.

lai-i “Tėvynė” jiems pasako be- 
ir “Dir- 

: daug kitu aplikantų į Su-I , ..... _ ...
. . i ranka pasirodė «dar žiauresne negu kitur 

. |kur. ■ *
"" į Prakilnaus vardo ir didelių turtų jau

na mergina, Andriennė de Kardoviliutė, 
....... , . . I turėjo tetą, Kunigaikštienę de SainLDi-rasineja jeigu kas ir ateina, pa- . J _ L .

zier, kuri buvo Jėzuite. Per jos ir jos 
bendrų machinacijas, tos jaunos merginos 
pirmeiviškas, bet padorus, lakštus bet pro
tingas, romantiškas , bet teisingas pobūdis 
liko sumaišytas, taip kad ją verstinai pa
ėmė į bepročių namą.

Tas beprotnamis buvo greta Šv. Mari
jos Vienuolyno, į kurį liko prigavingai nu
viliotos Rožė ir Blančė. Užtikrinimui jų 
išviliojimo, DagObertas buvo klaidingais 
raštais nuviliotas į kitą miesteli, po prie-i 
kabe parodymo kokių ten Generolo Simo
no dokumentų kokiam ten advokatui; jo 
sūnūs Agrikola suimtas už iš davystę, iš 
priežasties kokių ten beverčių eilių, už ku
rias tą jauną kalvį rado kaltinti, o Dago
berto žmona liko nusilpninta, ir net pada
ryta pagelbininke per paintekmėjimą jos 
kunigo! Kuomet DagObertas gryžo iš sa
vo tuščio žygio, našlaičių jau nerado: Mo
tina Kupriuke (kuri gyveno tame pačiame 
name su Dagobertiene, tik palėpėj) nieko 
nežinojo, o senė Pranciška atsisakė Dago- 
bertųi pasakyti, kun ji mergaites dėjo. Su
pykęs, kareivis įtabe jo's kunigą, bet vietoj 
areštavimo kunigo,. ipagistratas jautės, pri
verstas areštuoti Prancišką, kurią norėjo 
paimti išklausinėt ąpie dingimą mergaičių. 
Tas buvo laimėjimu, kolei kas, nemato
mam priešui.

Našlaitės vienuolyne; nuverstas nuo 
sosto kunigaikštis blaškosi svetimoje že
mėje; prakilni jauna Andriennė heprotna- 
myj; misijonierius jaunas kunigas pri
slėgtas po nykščui':savo‘ viršininkų.

Kašlink to vidurinės ■ klesos žmogaus, 
ir to darbininko, kurie dapildo tos šeimy
nos eilę, taipgi apie kitus asmenis, pa skai
tysime sekančiose eilėse.

Amerikos universitetų 1 stu
dentų tarpe, o partijoms 
užtenka ir veikėjų — ir jas 

įvadovauja didumoje ne vai- 
j kežai bet rimti suaugę vy
rai, parėję paikystės ir 
jų gaudymo periodus.

Lietuvos rimtesniems ....
kraščiams vietoj talpinus veik Pati r>apa|<ė ii 
vienų vaikėzų boikotų ras- va”: kitll aplikanti
tus -prieš kitus, reiktų rim- sivienijimą buna atmetami, bet! 
tai imtis įrodinėti kodėl jie tie nekelia protestų ir nebėgio-į 
neturėtų užsiimti politika, [ia Pas ku°PP daktarus jieško-į 
ir dėti pastangas kad mok-

1 slo įstaigoj iš kurios išeina 
profesionalai 
butų panaikinta 
viams teisė tverti 
izmų draugijas ir

Kolei jaunimas 
ims sau prideramais dar
bais tolei) negalima tikėtis 
gero iš tautos.

“svidetelstvų” ir tie

darbininkai 
mokslei- 
visokių 

kuopas.
neužsi-

siklaustl kodėl jie nepriimti.
“Vilnies” ir kitų bolŠevikišl- 

kų laikraščių “skandalų skan
dalas” iš šito nuotikio pasirodo 
tik “pufff”.

Lietuviai Drutuoliai _ 
Garsėja

Prasimušti Į pasaulinių gar
sių žmonių eiles gana sunku 
kaip operos dainininkams, dai
lininkams, taip ir ristikams- 
drutuoliams. Bet tinkamiausi 
laiks nuo laiko randa sau pro
gas.

Sekančią savaitę Clevelande 
risis Lietuvis drutuolis Koma
ras su, Lenku Vladu Zbyszka. 
Jų ristynes Įvyks miesto audi- 

. ------ tori joj,-kur sutelpa apie 12,000
visokių publikos.

j Ristynių rengėjai neužilgo 
iada Į tą pačią auditoriją par- 

tą reakciją kokia kviest kitą Lietuviams žinomą 
Rin-'drutuolį-ristiką Karolį Požėlą, 

sumušta'

Smūgis Bolševikams
Australija ilgus laikus buvo 

radikališkiausia iš Angliškai 
kalbančių šalių pasainyje, iš
skyrus, gal tik, savo kaimynus, 
Naujosios Zelandijos gyvento-

Australijoj didelė proporcija 
gyventojų užsilaikė miestuose, 
nors išdirbystės ir industrija 
yra sulyginamai maža, ir tokiu 
budu ta sala turėjo v 
bandymų su valdžiomis.

Šiuomi tarpu Australija irgi j 
pergyveno i 
apsireiškė kitose šalyse.
kiniuose liko žymiai sumušta' Clevelandiečiai Lietuviai im- 
Darbo partija ir laimėjo kon-tynių sportu labai susižingeida- 
servativiškesnis elementas. ;vo ir pamėgo, ačiū Požėlai, ku-

Tas labai nemalonu girdėti ris kelis sykius Cleveland^ at
muša radikalams. lankė.

MM

SAPNAS NE SAPNAS 
(Mikui Petrauskui)

Šį vytą linksma atbudau, 
Sapne idealą mačiau — 
Skaistų, malonų ir tyrą, 
Tštiesų gerbtiną vyrą.

Jo akįs kai -žvaigždės spindi, 
Veidas blaivus, rodos žydi, 
Ir gražios, kiltos jo mintis 
Visados liksis atmintyj.

Jis dirba, del žmonių gero, 
Apšvietą tarp vargšų varo, 
Kartais daug tur’ nesmagumų, 
Bet dirb’ su pasišventimu.

Nesmerkia jisai tamsuolių ' 
Kurie nespej’ žengt su pasauliu; 
Jis gražiais pavyzdžiais savo 
Daug iš tamsos išvadavo, 

Dvasią jųjų atbudino, 
Dainuot gražiai išmokino, 
Naujus jausmus sužadino, 
Plačiau mąstyt paragino.

Šiandien daug jo vaisių turim ' 
Į kur tiktai mes pažiūrim: 
Visur veiduos’ šviesa spindi 
Jo dainelių garsai girdis.

Gegutė.

SKIRSNIS I. DALIS II.
Maskaradas 1

Sekančią dieną po to kaip Dagoberto 
žmona (suareštuota už. nepasiaiškinimą 
ką padarė su Generolo Simono dukterim) 
buvo nuvesta pas magistratą, atsitiko la
bai trukšminga ir gyva scena Place du 
Chatelete, priešakyje budinko kurio pir
mas aukštas ir skiepas buvo naudojama 
kadčiamai vadinamai “Žindantis Veršis”.

Jau baigėsi karnivalo naktis.
Pusėtinas buris apsimaskavusių vyrų 

ir moterų, gražiuose ir ’prastuose parėda- 
luose, išbėgo iš žemos rūšies šokių salių 
Guildhall srityje, ir šukavo visokiausias 
dainas eidami skersai aikštę. Bet pamatę 
antrą būrį irgi tokių pačių ateinančių iš 
kito krašto aikštės, pirmieji sustojo lauk
dami anų ateinant, šūkaudami, rėkaudami, 
rengdamies perdainuoti ir perkolioti juos, 
kaip tada buvo paprasta tarp žemos kle-l

Šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant, 
žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertė 
Tulelis. Puslapių 160............................ '...........
Tvirtai apdaryta .................................................... $1.00

.50

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

Žemes Kaimynai Dausose

pada- 
kaize- 
bylos

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

GUNARU-
l LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 klesos abiem 

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

Prisideda Taksai
Į Liepoją ir Atgal šiais 

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

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland. O

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

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

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND

$1 iki $25.

Wet
-Ąuto^Strop

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

ŽMONIJOS
ISTORIJA
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Pinigus su užsakymais siųskit pridėdami aiškų Scivo adresą, ir adresuokit

‘ I

$

fe
8?

(Su Daugybe Paveikslų) (500 Puslapių Knyga)

7$
''

Y '

Ai?

T.M.D. REIKALAI GILIŲ EKSTRAKTAS 
PAAKSTINA VIŠTAS 
DĖT I 24 VALANDAS

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 |

ri^hiir niekados! UOmOI DAUGIAU "

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

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

VIENOK “ŽMONIJOS ISTORIJOS” IŠLEIDIMAS YRA BŪTINA TIK
RENYBE. . SKAITYTOJAI JAU ANTRAS METAS MATO PER “DIR
VĄ” EINANT “ŽMONIJOS ISTORIJOS” RAŠTUS - IR JIE JAU VI
SAI BAIGIASI: DAR TIK KELI SKIRSNIAI TELIKO. O KADAITI 
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 MENES1O-KITO JI BUS GATAVA.

J^Ą tas reiškia? Tai reiškia kad ne jutomis skaitytojai kurie dar laukė ir 
neužsiprenumeravo dabar, gali staiga pamatyti “Dirvoj” 'pagarsinimą 

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

'Ž A’/TfANTT T A iskalno užsisakantiems bus duodama
ZaVlUlN 1J UO 1O1UK1J 2A apdaryta tvirtais viršeliais už tuos pi
nigus ką paskui reikės mokėti $5.00. Nes kiekvienas kuris dabar moka 
$2 už knygą, moka už pilnai apdarytą kietais viršeliais.

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

1 -PRANCŪZŲ REVOLIUCIJA 2-NAPOLEONAS
3—ŠVENTOJI SĄJUNGA * h—DIDŽIOJI REAKCIJA
5-7 AUTINE NEPRIKLAUSOMYBĖ
(- MOTORO GADYNĖ 
8—MOKSLO GADYNE 
10—KOLONIJOS IR KARAS

7—SOCIALĖ REVOLIUCIJA 
9—APIE MENĄ 
IR GALAS!

Pastaba Skaitytojams Lietuvoje:

(KURIE LIETUVOJE norėtą šia knygą užsiprenumeruoti, gali tą padaryti pasiųsdami j 
22 litu 50c LIETUVOS KREDITO BANKAN KAUNE, pažymint kad tai yra pinigai/ 
“DIRVAI”, CLEVELAND, AMERIKOJE, e savo gautą pašte nuo pinigą kvitą prisią-'. 

\sti mums laišku, pažymint už ką buvo pinigai Kaunan pasiųsti. /
/Kurie turit giminiu Amerikoje, reikalaukit kad jums išrašytu “žmonijos Istoriją”, iri 
\paduokit jiems “Dirvos” antrašą. Dar kolei kas suspėsit jei skubėsi!. j

IR 
Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

'DIRVOS” KNYGYNAS 335* SuRerior Avenue
1 * Cleveland, Ohio

Waukegan, Ill.
TMD. 13-tos kuopos balius 

pavyko gana gerai. Jis buvo 
rengtas spalių 25 d. ir davė 
gryno pelno $65.15., Tai yra 
gera parama naujai kuopai, 
kuri dar metai laiko kaip susi
tvėrus. Taigi ji dabar ižde tu
ri $83.11.

Ačiū baliaus tvarkvedžiui, 
darbininkams ir rėmėjams ku
rie gerai parėmė musų TMD. 
13-tos kuopos balių. Nors pu
blikos buvo neperdaugiausia, 
bet pelno pasidarė gražaus.

Tas yra gražiu dalyku kad 
mes Waugekano Lietuviai su
tinkam nežiūrint kokioj kat
ras partijoj priklausom ir ne- 
užsivarinėjam vieni ant kitų ir 
nekenkiam nežiūrint kokių pa
žiūrų žmonės koki parengimą 
daro, šito delei visados ren
gėjai turi pelno ir nereikia iš 
iždo pridėti. Aš mylėčiau kad 
ir toliau mes galėtume taip ge- 
rai ;sugyvent.

Lapkričio 20 d. turėjom su
sirinkimą pas kuopos pirminin
ką K. Ambraziuną. Nors tai 
buvo metinis susirinkimas bet 
narių nedaug atsilankė, gal to 
del kad buvo paprastas vaka
ras, kas nepatogu, nes daugu
mas dirba. Liko išrinkta nau
ja 13-tos kuopos valdyba, ku
rion inėjo senieji valdybos na
riai: Pirmininku — K: Am- 
braziunas, raštininku — J. Mi
sevičius, Iždininku — J. Masi
liūnas.

Ačiū valdybai už pasidarba
vimą 1925 metais ir manau ji 
1926 metų bėgyje dar daugiau 
pasidarbuos kuopus ir organi
zacijos labui.

'Liko nutarta surengti du ba
liai, vienas del TMD. Apskri
čio, o kitas vietinei kuopai. Ap
skričio baliaus rengimo komisi- 
jon inėjo K. Ambraziunas ir J. 
Mankus, kuopos baliaus komi
siją sudaro S. Adamkus ir J. 
Masiliūnas. Tie baliai atsibus 
po Kalėdų, kada sausio mėnesį.

Musų kuopa .dabar narių tu
ri 37, tik penki dar nėra užsi
mokėję už šiuos metus ir neat
eina i susirinkimus atsiimti nei 
knygų. Kviečiu nemokėjusius 
šių metų mokestis ateiti Į susi
rinkimą ir užsimokėti, taipgi 
atsiimt “Pasaulio Istoriją”, ku
rią gauna visi mokėję už 1924 
metus.

Kuriems nepatogu ateiti i 
susirinkimą, kviečiu užsimokėti

nėr tam išrinktus du nariu, ku
rie pereis per stubas mokestis 
rinkdami, tai S. Adamkus ir J. 
Leškis.

Butų labai gerai kad nariai 
patįs pasirūpintų ir užsimokė
tų. Butų geriau jeigu nereik
tų prašyt ir ragint atėjus j na
mus.

TMD. 13-tos kp. Narys.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

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

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

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

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

Globėjai — Worcester, Mass 
Juozas Solis ---- Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

cUDIKlų®X.
uEROVės skYRIUS
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Wko rrfldenslBB nl* 

kalu busiančioms 
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KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

STRAIPSNIS 153

DALYKAI KURIUOS MOTINA 
TURI ATMINTI

Niekad neduok kūdikiui vaistų be 
gydytojo įsakymo. Jei reiks tai gy
dytojas pasakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kolei 
jis dar perjaunas. Vaikštinėjimas, 
arba stovėjimas kol kaulai dar nėra 
sutvirtėję, gali padaryti jį amžinu 
raišiu.

Niekados nelaikyk šlapios ar su
terštos palos ant kūdikio. Nuimk 
tuoj ir išmazgok.

Duok kūdikiui užtektinai vandens 
jei gydytojas nedfaudžia. Vandito 
turi' būti pinna pervirintas ir atvė
sintas.

Paprastai lengvai ir greitai pri- 
.prantama prie visko. Todėl pradėk 
kūdikį mokinti gerų papročių.’

Prie pirmo ženklo viduriavimo ar
ba vėmimo patartina šaukti gydyto
jas.

Vartojamas pienas turi būti liuo- 
sas nuo visų užkrėtimų. Eagle 
Brand Pienas yra liuosas nuo visų 
kenksmingų bakterijų ir yra kūdi
kiui sveikas maistas.

Motinoms kurios turi kūdikių bet 
negali jų žindyti, stiprai patartina 
vartoti Borden’s Eagle Pieną į bon- 
kutes. Tai puikiausias pienas ir ge
riausias cukrus moksliškai sulietas. 
Borden’s Eagle Pienas yra maistas 
kuris auklėja stiprias kojas ir vik
rius kunus. Jis augina kūdikio svo
rį, kuris reikalingas jo normalumui 
ir sveikatai. Gydytojai ji rekomen
duoja jau 65-ti metai del jo aukštos 
rūšies. Motinos patirs kad ir šiaip 
sveiki kūdikiai nuolatos augs iš 
Eagle Pieno. Jei nežinai kaip var
toti Borden’s Eagle Pieną, iškirpk 
kuponą kuris randasi musų laikraš
tyj ir pasiųsk jį į The Borden Com
pany, o ji atsiųs visai dovanai pa
mokinimų jūsų kalboje kaip penėti, 
kūdikį ir kitokios svarbios literatū
ros, kaip prižiūrėti savo kūdikį.

Skaityk atidžiai kas savaitę šituo* 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

wrtfts
Murine Co., Dpt. H. S., 9E. Ohio St.,Chic

Aiškios, Tyros, Svei- ' 
kos, Puikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana.
Mūrine - Valo, Palengvina, At

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.'

•Knygele “Akiu Užžiura” arba
~ “Ąkią Grožė” Dykai. ® j

A Y c* Saugus Skustuvas kurs pats 
Autootrop Išaštrina Savo Ašmenis

Razor PILNA SUDĖTIS SL.00 ir 55.00
Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai

—Sharpens Itself _______________

Galiaus mokslas rado būda pasiekt 
vištos kiaušinį gaminančias giles ir 
naakstint dėjimą kiaušiniu—beveik 
per naktį! Tas išradimas leidžia viš. 
tai dėti kiaušinius kaip iki šiol ne
manyta. Dabar kožnas vištų augin
tojas gali padidint savo pelnų padvi
gubindamas kiaušinių dėjimų.

'Girdėjot apie gilių perdėjimų ir 
vitaminus žmonėms ir stebuklus įsų 
mokslas atsieki. Dabar, Poultry 
Vitaminus Company išvystė vaistus 
vištoms stebėtinai pasekmingai. Viš
tos irgi turi giles, kaip ir žmonės. 
Vištoms reik vitaminų irgi. Ir šie 
vaistai turi tuos svarbius energijų 
duodančius dalykus kurie veikia ant 
paukščių jauslių organų.
5 Sykius tiek Kiaušinių 
Kiaušiniai! Kiaušiniai! Daugiau jų 
net šalčiausiam ore! Tik sutrink, ke
lias VITĄMINŲ plyteles į geriama 
vandenį. Paskui tėmyk pasekmes! 
Valdžios stotis praneša kad vištos 
gauna vitaminus padeda 300 kiauši
nių. Paprasta višta padeda tik 60. 
Pamastykit! Penkis sykius daugiau! 
Penkis sykius didesnis pelnas!
30 Kiaušinių Vietoj 6

“Tie vaistai padarė stebuklus”, rašo 
Mrs. H. D. McReynolds iš Adairdale, 
Ky. “Aš negaudavau pusės tuzino 
kiaušinių į dienų iš 60 vištų. Kaip 
ėmiau duot joms tuos vaistus tik per 
savaitę dėjimas pasidaugino iki 216 
tuzino kiaušinių.” Ar jus kada tu
rėjot ką panašaus pirma?

Kiaušiniai—Kiaušiniai
Taip, daugybė kiaušinių, sveikos vi
štos! ir pelningas užlaikymas. Pa
versk savo nenaudes į geras dėjikes. 
Padvigubink savo pelnų. Kų kiti pa
daro galit ir jus. TABLETED VIT
AMINES turi tikrų gilių ištraukų ir 
vitaminus ir veikia stebėtinai ant 
dėjimo ir abelnos vištų sveikatos.

$1.00 Pakelis 
DOVANAI!

Nesiųsk pinigų. Tik išpildyk kuponų 
ir prisius. The Poultry Vitaminas 
Company pasiųs jums tuoj DU re
guliariu po dolari pakeliu TABLA- 
TED VITAMINES. Užmokėk laiš
kanešiui tik $1 ir 17c persiuntimo, 
kada atneš ABU pakeliu. Tas ekstra 
dolarinis pakelis duodamas dykai.

PASEKMĖS GARANTUOTOS 
Nelauk. Pasinaudok proga šiandien.

Poultry Vitąniipes Coųjpapy yi- 
siskai garantuoja arba grąžins pini
gus.' Negalit pralaimėt. Gaukit tu
zinus kiaušinių dabar! Pasiuskit ku
ponų dabar!
NESIŲSKIT PINIGU

Poultry Vitamines Co'., Dept. 4139 •
837 Spruce St., Philadelphia, Pa. 

Pasiuskit DU reguliariu dolario pa
keliu Tablated Vitamines.- Užmokė
siu laiškanešiui tik $l,ir 17c už pri- 
siuntimų už ABU pakeliu. Jus su
tinkat grąžint pinigus bėgyj 30 die
nų jei nebusiu patenkintas.

Name ______________________ ■

Address _______ ______________
Jei norit siųskit. $1. su kuponu ir su
taupysit mokėjimų persiuntimo.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS|

K Antiseptiškos j|

■ M Prašalina į
1 H ir Paliuosuoja g 

H Užkimimų ■
Gerkles 

H Skaudėjimų ■
Kosulius H

ČMade by
Lambert Pliarnucal Co., Saint Louu, U. S. A.

25^
—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE
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MĖNESĖLIS

PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA

(Tąsa iš 'pereito num.)
Tuo tarpu Susirinkime didikas Mira- 

bo (Mirabeau), likęs Trečiosios Klasės va
dų, pradėjo tvarkyti chaosą ir betvarkę. 
Bet pirm, negu jis galėjo pagelbėti kara
liaus padėčiai, jis pasimirė 2 dieną balan
džio, 1791 m. Karalius, jau tikrai pabū
gęs, kad ir pats gali netekti gyvybės, ban-' 
dė pabėgti 21 d. birželio. Bet kažkas pa
žino ji pagal jo atvaizdą ant pinigo; Tau
tos Sargybos nariai sulaikė ji Varanos 
(Varennes) kaime ir pargabeno Paryžiun.

1791 m., rugsėjo menesį buvo priimta 
pirmutinė Prancūzijos konstitucija, ir Vi
suotino Susirinkimo nariai išsiskirstė. Pir
mą dieną spalių, 1791 m., vietoj Visuotino 
Susirinkimo buvo sušauktas krašto įstaty
mams leisti atstovų posėdis, Šitame žmo
nių atstovų posėdyje buvo nemaža 'karšta
galvių revoliucionierių. Drąsesnieji jų yra 
vadinami Jakobinais,.— nuo Jakobinų vie
nuolyno, kur jie liuoba susirinkdavo posė
džiauti. Šitie jauni ir energingi vyrai 
(daugumas jų prikląusė profesinei klasei) 
šakė labai karštas kalbas. Kai jų kalbos ' 
pateko spaudos ir pasiekė Berjiną ir Vie
ną, tai Prūsijos karalius ir imperatorius 
nusprendė ką nors pradėti, kad išgelbėjus 
savo gerą broli ir mylimą seserį. Tuo 
nietu karalius su imperatorium buvo labai 
užimti, bedalindami Lenkiją, kur Įvairios 
politinės grupės buvo pridariusios tokios 
betvarkės, kad visas kraštas liko malonė
je bent keno, kas tik norėjo pasiplėšti. Ta
čiau jie šiaip taip pasiuųįė. armiją pulti 
Prancūziją ir išvaduoti karalių.

Ir štai visą Prancūziją apėmė didelė’ 
baimė. Visi ikišiol dar varžomi ilgų metų 
bado, vargų '-ir neapykantos jausmai pa
siekė ' čiukuro. Ištikima Šveicarų sargyba 
dar bandė gimti valdovą; bet Liudvikas, 
vis dar negalėjęs suprasti tikros padėties 
ir pavojaus, liepė “liautis šaudžius” kaip 
tik toje valandoje, kai minia buvo pradė
jus trauktis atgal.
kraujo, trukšmo ir pigaus vyno, išžudė 
visus Šveicarus sargybinius, įsiveržė į rū
mus, nuėjo pas Liudviką, kurš buvo pa- 
sprupęs Į Posėdžių salę. Čia minia tuojau 
jį suspendavo, suėmė ir nusigabeno Į se
nąją pilį.

Bet Austrijos ir Prūsijos armijos vis 
ėjo pirmyn; panika pasikeitė Į isteriją ir 
pavertė vyrus ir moteris laukiniais žvėri
mis. Pirmą rugsėjo mėnesio savaitę, 1792 
m., minia Įsiveržė Į kalėjimus ir išžudė 
visus kalinius. Valdžia 'nieko nedarė ir 
nekliudė rainiai. Jakobinai, Dantonui va
dovaujant, žinojo, kad ši valanda turėjo 
išspręsti revoliucijos laimėjimą ar pralai
mėjimą ir kad tik kraštutinas ir žiaurus, 
drąsumas gali juos pačius išgelbėti. 21<fl. 
rugsėjo, 1792 m., buvo uždarytas Įstatym- 
davyb.es pasėdis ir sušauktas Tautos Susi
rinkimas. Šitą įstaigą sudarė beveik iš
imtinai revoliucinio ūpo žmonės. Karalius 
buvo apkaltintas krašto išdavystėje ir at
gabentas Į posėdį, čia jis buvo pripažin
tas kaltu. Didžiuma 361 prieš 360 balsų 
jis liko pasmerktas mirčiai; Įdomu tai, 
kad 361-mas balsas priklausė karaliaus 
pusbroliui Orleano kunigaikščiui. 21 d. 
sausio, 1793 m., jis buvo ramiai nuvestas 
prie ešafoto ir nukirstas. Jis niekados ne
galėjo suprasti, kas buvo atsitiks, delko 
buvo tie visibšaudymai ir tas visas trukš- 
mas, gi kitų apie itai klausinėti jis nedry- 
so ir nenorėjo.

Po to Jakobinai atsigryžo prieš ra
mesnįjį posėdžio elementą, prieš Žirondis-' 
tus (Girondiste), pasivadinusius taip 
miesto Gironde vardo. Buvo Įkurtas 
cialinis revoliucijos tribunolas, kurs 
smerkė mirčiai 21 Žirondistų vadą.

Žmonės, .'apsvaigę nuo

nuo 
spe- 
pa- 

Kiti

ir Svietas Juoksis sy 
kiu su Tavipii

apvertint. žinot kad nekurie 
dalykai iš pirmo perskaitymo 
nepatinka, bet kada perskaitai 
kelis sykius tada atrandi juose, 

vertę. Siųskit kad turėtu- 
laiko kelis sykius perškai- 
ir išstudijuot.

jų 
me 
tyt

nusižudė. Jie buvo gabus ir sąžiningi 
žmonės, bet perdaug mėgo filosofuoti ir 
del savo ramaus budo negalėjo pergyven
ti šito baisaus laiko.

Spalių mėnesi, 1794 m., Jakobinai su
spendavo Konstituciją, “iki bus paskelbta 
taika”. Visa valdžia buvo rankose neskai
tlingo Viešos Saugos komiteto, su Danto- 
nu ir Robespieru kaipo vadais. Krikščio
nių tikyba if senoji metskaita arba chro
nologija, buvo panaikinta. Atėjo taip va
dinama. “Proto Gadynė”' (apie kurią Ang
lų kalba daug rašė Thomas Paine Ameri
kos Revoliucijos metų) ir “Smurtas”, arba 
Teroras, kuris, išsilaikęs per metus su kau
pu, žudė visokių- — ir gerų, ir nelabų ir 
nieko neišmanančių — bent po 70 ar po 
S0 Į dieną. 1

Autokratinė karaliaus valdžia žlugo. 1 
Jos vietą užėmė tyranija 'kelerių asmenų, 
kurie taip aklai buvo Įsimylėję Į demokra
tines dorybes, kad jautėsi tos meilės ver
čiami žudyti visus, kas nesutikdavo su 
jais:
Visi su nuožvalga žiurėjo Į visus. Niekas 
nesijautė saugus. Keletas senosios Kon
stitucijos narių, nujausdami, kad jiems pa
tiems teks eiti ant ešafoto, atsigryžo prieš 
Robespierą, kurs jau buvo nukapojęs dau
gelio savo buvusių draugų galvas, 
bespieras, tasai “vienintelis tikras ir 
ras Demokratas”, bandė nusižudyti, 
nepasisekė. Subandažavus (peršautą 
smakri, jis buvo nuvilktas prie giliotinos. 
27 d, liepos, 1974 m. (tai buvo, sulig keis
ta Revoliucijos chronologija, II-jų metų 
Thermidoro mėnesio 9-ta diena) Teroras 
užsibaigė,1 ir visas Paryžius šokinėjo iš 
džiaugsmo.

Atsižvelgiant- Į Prancūzijos padėties 
pavojingumą, reikėjo palikti valdžią kelių 
tvirtų vyrų rankose, iki visi Revoliucijos 
priešai bus išvyti iš Prancūzijos. Pusnuo
gės ir alkanos revoliucinės annijos kovėsi 
ties Reinu, Belgijoje, Italijoje, Aigipte ir 
Įveikė visus Didžiosios Revoliucijos prie-j 
šus. Tuo tarpu Prancūziją valdė per ke
turis metus penki Direktoriai. Paskui 
valdžia pateko Į rankas tūlo generolo, var
du Napoleonas Bonapartas, kurs 1799 me
tais liko Prancūzijos “Pirmutiniu Konsu
lu”. Laike sekančių penkiolikos metų se
noje Europoje buvo daroma Įvairių politi
nių eksperimentų, kokių pasaulis dar 
buvo

Prancūzija virto skerdynių kraštu,

iki to laiko matęs.
Bus: NAPOLEONAS.

Ro- 
ty- 
bet 
pa-

nėr

JAUNIEMS ERELIAMS
Eikit šian, o ereliai jaunųjų dienų! 
Mes krūtinėm jaunom sau jėgai milžinų 
Prasiskirsim kelius Į auksuotas erdves. 
Kur mus grožio ir laisvės troškimai nuves. 
Jeigu tamsu, nuo pikto net oras tvankus, 
Tat jauna dvasia savo blaškykim rukus, 
Ir piimyn, kur liepsnoja teisybės ugnis, 
Kur apsnūdusios širdis nuo meilės atgis. 
Mano broliai, ar verta trunėti sapnuos 
Jei pavasario gėlės marguoja laukuos? 
Juk ateis joms ruduo, kai po dienai naktis, 
Ir nors verksim tuomet, jos visvien nukris. 
Tat pabuskim visi kol dvasią dar jauna, 
Sų viltimi didžią' ir drąsia šypsena.- • 
Išblaškykim miražų kenksmingus vylius.. 
Ir Į tikrąją saulę nutieskim kelius!

“L. Ū.” Ant. Gustaitis.

3522. Lietuvių I.ementdrius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S, P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdarų. Chicago, 
paveikslėlių. Chicągo, 1912, p. 84 ...........

Mahometo Kelione j Dangų — aprašymas Mohame- 
tariizmo ir jkujrčjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai. Parašė K. S. Kar
pavičius, 1919 m. 125 pusi......................  .50

Užtekanti Saulė—Patriotizmo, meilės ir mokslo pa- 
vtikslėliai. Daug žingeidžių ir pamokinančių da
lykų. Parašė K S. Karpavičius. Su paveikslais. 
Knygelė turi 94 puslapius ....................   -35c

3352 Supprior Ave. Cleveland, Ohio

36c

Mėnesėlis
Skaistveidelis 
žvaigždžių jūroj
Šypsos, nardės....
Debesėlių
Lak unėlių
Plauko būriai
Po padanges....
Moja, moja
Mėnesėli
Jau pralenkę
Debesėliai
Lėkt su jais kartu..,.
Bet negirdi
Mėnesėlis
Mojų-vylių
Debesėlių:
Jam linksmiau juk
Vienam svajot....

Žvelgimas.J.

J. žvelgu- 
musų poe-

, i Vakarušku “muzika.” 
Čiru, čiru, duok pipirų, 
Kad neduosi nečiruosiū.

Pilvą skaud, pilvą fkaud, 
Vabalėlis širdį grauž.

Šoku; šokti prakaituoju,
Nors su klumpiais, nešlubuoju.

Muzikėle—čiuriu-riu, 
Naginėles dar turiu.

(“Ž.B.”)

SAUMYLĖ MERGELĖ

RODYKLĖ
tine.

Nuvalymui nailvuotų indų lengvai, 
trink minkštu skaruliu- pamarkytu 
kerbsine arba. kreida sumaišyta su 
oiskiu ammonijos.

Geras cementas sulipdymui sutru
kusių stotkelių (china) yra mišinis 
miltų su vandeniu.

Po valgymo prie stalo, visada su- 
lankstyk savo rankšluostėlį. Palik
tas sumankytas rankšluostėlis išro
do labai prastai.

Prašalinimui taukų plėtmų nuo 
odos trink* su benzinu arba terputi- 
nu. '

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė, Šeimininke Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinčjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips- 

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Nuo Juoku Red..:
nas 
tas, 
šios 
pradžiugina kad 
gerą bendradarbį 
šiam kampeliui arba ir' kitur 
kur gerų eilių.

Tokios eilės yra 
turinio ir galima 
prie tokių kuriose 
žodžiai, o jos nieko nepasako 
ir nedaro įtekmės į skaitytoją.

Poetams patartina rasti ei
lėms geresnes temas ir įdėti į 
jas kokią nors reikšmę.

4?

Gerb. Jurgis Išalkęs iŠ Pary
žiaus prisiuntė/porą savo “poe
zijos” kurinių panašių kaip ne
senai nuo jo "turėjome, kur tik 
paskiri žodžiai - ‘sudėta. Dabar 
•jo “eilės” yrą (tokios:

Lietuvos Turtas
Kunigai, vagystės, činauninkai 

■ir tt.
Antros eilės yra tokios:

Mergelių Troškimai
Krūmai, karčiamos, riešutai 

ir tt.
Bet-mes mintydami jog rei

kia padaj-yt galas tokiai “poe
zijai” iki dar ji neišsiplėtus, 
jo “eilių” daugiau nedėsime ir 
šias palaidojame gurbe.

Iš viso gerb. Jurgio Išalkusio 
tono matyt kad jis yra didelis 
proletarijošius, kuris Paryžiuje 
jieško tokios tvarkos kaip 
sovietų rojuje. Tik gaila 
jis to sovietiško medaus 
paragauja, gardesnes butų 
ryžiaus garstyčios.

yrą visai naujas
Lietuvos, bet 
kiek mus ne

va gavome 
kuris patieks

iš Rokiškio, 
jo eilės nei

labai silpno 
priskaityti 

tik matosi

“Dirvos” eilių kontcstas 
visai arti todėl kurie ir kurios 
norit dalyvauti siųskit!savo ku
rinius dabar kad butų -laiko iš- 
kalno tinkamai persvarstyt ir

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbom ■ ir importuojam 

visokjus pirmos klejos ‘rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly 'Garantija 10 metų. 
Kainos yra žemesnės už kitų 
Dykai pamoktam' groti^ pirkikus. 
Garantuojant kad galėsit groti 
musų didėliais Akordeonais iš no
tų paprųktikavus 4 menesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informadi- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (1'7)

RUATI’A SERENELLl CO, 
817 Blue Island Ąvc. Dept. 89

Chicago, Ill.

Tekėsiu už seno diedo 
Jei tik nereikalaus priedo. 
Nors bus šleivas ir kuprotas 
Bile bus gerai bagotas. 
Nes tie jauni bernužėliai 
Biedni, pliki kai indeliai, 
Neturi šilto namelio, 
Anei 
Kam 
Nors 
O ir
Bet kad nėra jis turtingas, 
Negal vest, ir but laimingas. 
Užtat tekėsiu už senio 
Bile kokio besmegenio, 
Nors ir nebusiu laiminga, 
Ale busiu sau- turtinga.

Petronėle

minkšto patalėlio;
tekėt už vargdienėlio ?
širdis jo daug ^karštesnė,
meilė but tvirtesnė,

M.

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

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ąve.

Youngstown,1 Ohio.

Vienas iš populiariškiausių pajų 
ko Įtins šiandien daro yra kokonu tų 
smetoninis pajus. Nuolat to valgio 
reikalaujama nežiūrint kur eisi. Sal
dus, riešutinis skonis pienuoto koko- 
nuto turi patraukiantį ir sultingų 
skonį burnoje. Jeigu kokonutai ne 
sezone} juos galima gauti pirkti kar
tonuose arba dėžėse bile geroj gro- 
šerriej. Išmokit kaip padaryt skanų 
kokonui smetoninį pajų.

Kokonu t Smetoninis Pajus
1 dėžė Koko nu tų *

puskvortč pieno
kupinas šaukštas kornų krakmolo 

kiaušinių baltiniai 
pūoduko cukraus

1 šaukštais sviesto
1 šaukštukas vanilos
Ištiesk gilią pajų blekę su 

ta tešla, iškepk jų karštame 
per 15 iki 20 minutų. Kada 

jpadėk į šalį.
Supilk pienų į dubcltavą 

sušlapyk kukuruzų krakmolų 
kiu šalto pieno, sumaišyk į verdantį 
pienų, ir maišyk nuęlat iki sutirš- 
tes. Paskui dadėk cukrų, sviestų ir 
kokonutus. Suplak kiaušinių balti- 
musj iki pasidarys tirštos putos ir 
suleisk atsargiai J verdantį mišinį. 
Nukelk nuo ugnies ir dadėk priesko
nį. Supilk tų į iškeptų lukštą ir ke
pini; vidutiniame karštyje per aipc 
20 minutų. Duok valgyt kai atšals.

, Virtuves Patarimai
Karštų kokį mišinį norint atšaldyt 

reikia laikyti kur yra koks pūtimas.
Labai lengvas užkandis vaikui į 

mokyklą neštis prie kitų valgių yra 
puodukyj kepta kiaušinienė.

Kad petruškos išsilaikytų šviežios, 
įkišk oktelius i stiklą karšto van
dens kurin reikia įpilti šaukštukas 
acto.

Padarymui košelių (dressing) ne
susitraukusių dadėk į daromą 
neplakto kiaušinio baltinio.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui rudžių plėtnių 

plieno trink su šmoteliu žvynuoto 
(emery) skarulio pamarkyto terpu-

i

papras- 
peČiuje 
gatava,

virdulį, 
su bis-

biskį

nuo

> Grožės Patarimai
Juodgalviai pučkeliai yra chroniš

ka liga liečianti kaktą, nosį, smakrą, 
krutinę, pečius arba tas dalis. Jie 

Į paeina arba nuo užtvinimo odos, nuo 
nenumazgojimo gerai, nuo> stokos 
mankštinimosi; taipgi gal nuo už
kietėjimo vidurių. Geriausias būdas 
gydyti juodgalvius .yra mązgojant 
su karštu vandenių ir muilu ir pas
kui dedant ant veido šaltu vandeniu 
mirkytus abrusus. Būtinai reikia vi
sai ntišlųostyt po kožno mazgojimo- 
si. Geriausias muilas yra arba cas- 
tile arba labai riebusi Kartais rei
kalinga naudoti gerą toniką vidu
riams, tokį kaip cod liver aliejus.

Ypatiška Sveikata
Mes geriam vandenį, beveik nema

nydami apie tai, bet troškulis yra 
gamtos reikalavimas reguliaviinui 
kūno teiuperaturos ir pagelbėjimui 
išnešti nereikalingas medegas. Kie
tas vanduo turi kalkio, kas budavo- 
ja kaulus, todėl geras augantiems 
vaikams, ir sakoma ypatingai ge
ras vystymui gerų, tvirtų dantų. 
Verdant daržoves kietas vanduo iš
laiko daržovių skonį geriau negu 
minkštas vanduo. Druska daliniai 
vandeni pakietina. Visi kieti van
denis galima paminkštinti skalbimui 
dadėjus biskį sodos, kas ypač pagel
bsti prie skalbimo vilnonių ir pada
rymui jų švariais ir minkštais. Rei
kia išgert keliolika stiklų vandens 
per dieną. Tas labai ■ svarbu gerai' 
sveikatai.

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

arčiausias maisto vertybėj prie gry-1 jame Smetona ir suruošiamas po už- 
no karvės pieno negu koks kitas pro- | vaizda veterinarų ekspertų', 
dūktas. Jis yra tyriausias ir rie-

Prašyk 
savo groserninko duoti Borden’s.

jau

kad
ne-
Pa-

Vienas is parankamų naudo- 
nie B o r d e n* s Evaporated 
Pieno yra kad galit ji pirkti 
bile skaičiuje blekinių ir tu
rėt naudojimui kada norit. 

'Nesurugs atdaroje blekinėje, 
< nepaisant koksai oras.

MILK

jas visai dovanai.

IŠGARUODINTAŠ PIENAS nekai
nuoja daugiau kaip kiti paprastos rū
šies pienai, bet turi už save tyrumą, 
šviežumo ir gerumo garantiją, kurią 
Borden palaikė nuo 1857 metų.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

BES—5SSS

Duona 
Žuvis 
Saldainiai

KUPONAS
Rašalai
Košeles
Mėsos

Pajai
Sriubos'

Pudingą
Vardas -— __________________ _22._ 'Nb. 3
Adresas -- _____----------------------- ■----------- __ (LithJ

■ ■■■■ ■

. Jeigu norit žinot kaip 
kept su Borden’s Eva
porated Pienu, išpildy- 
kit kuponą paženkli
nant kokių pamokų no
rit prisiusim

^APORATE5
Milk

davyb.es
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“Were you excited on y°ur 
wedding day?”

“Excited? Say, I g»v® 
bride ten dollars and tried to 
kiss the preacher.”

—:---------------
EXTRA! EXTRA!

Woman killed whilez cooking j 
her husbandts breakfast, 
horrible manner!—From 
Daily.

SKETCHES FROM LIFE

best
mar-1
like.

perfectly friendly.
-------- o--------

ALL PEACHES!!
Grocer: “This is the 

brand of peaches on the 
Ret;—your husband will 
them.”

Wife: “The peaches my hus-1 
band likes are not in cans.”

Grocer: “What are they in ?”
Wife: “Bathing suits!” 

-o---------
An optimist, snaps V. P. 

nionis, is a man who thinks
I world owes him a living and|

the I

2,000 
Anything 

help the back-to-the-farm

Kansas City enacted 
local laws last year, 
to
movement.

DIRVA

down these days you 
know if it was lightning 
auto. ’ .

Finansiškai
Gatavi

“Dirvos” Agentūrą.

j

or an esat kviečiami prisidėti

JOHN G. POLTER
POPIERIUOJA, MALIAVOJA 

ir IŠTAISO NAMUS. )
Darbas Pirmos Klesos.

Lietuviai, kreipkitės pas savo 
tautieti, ypatiškai arba pasius
kit atvirlaiški, pribusiu apkai- 
na v ima m s. (47)

1134 East 77th Street

for help 
there rushed

At first they sneered 
And then they called 
Each other names 

‘Like children do, 
But only worse 
Until the dne 
Who stood about 
A half a foot 
Above his friend 
(Or he who used 
To be his friend) 
Told him to keep 
His d-----  mouth shut
Or that he would 
See that it’s done. 
But as he spoke 
The smaller one 
Jumped at him 
And shot a 
Straight at 
That’ landed
Upon the nose 
And then the blood 
Began to flpw 
And he yelled out 
A word or two 
That I cannot 
Write on this page 
Because you would 
Be greatly shocked. 
But just the same 
The taller one

Kalėdų Diedukas sa
ko: Dabar laikas siųs
ti Kalėdų Dovanas į

Began, to fight 
And soon he had 
The other one 
Upon the ground 
And pummelled him 

f In such a way 
That he began 

• To shout 
And soon
Upon the scene 
An officer 
Who tore apart 
The combatants 
And sent a call 
For the patrol 
Which soon arrived 
And bore away 
The principals 
Of the affair.

Walter R. Baublis. | 
■ When you see a tree torn | 

never1I

pRADEDANT šia savaite 
* Society for Savings išsiun
tinėja savo 1925 Kalėdinio Klu
bo nariams jų- čekius už pini
gus kuriuos jie sutaupė metų 
bėgiu.

Kalėdinės išlaidos juos nesuru- 
pins. Jie yra finansiškai, gata-

yra lengvas būdas taupyt 
tikslui ir ypatingai šven- 

reikalams.

Tai 
bile 
čiųin a, i gets married on it. State?

-■—-■į—o—::---- ;
First try yoąr hand at some

thing, and if you fail, try both 
hands. Then- if unsuccessful, 
try using yoiir head.

-------- o--------
Yes, we think it is all right 

to make them read the Bible in 
school, otherwise some would 
never read it.

-------- o—-------
Dear Pop: Please come home. 

Mother is drinking and there 
is no one here to milk the 
—From Western Weekly.

jab 
his face 
flush

The 
seldom 
in the

-------- o—------
bathing beach beauty I, 
fails- to find her place j 

li
sun. I

fl
Sumažink

Jus 
prie 1926 metų Klubo kuris da- , 
bar tveriasi. Depozitai dedami 
per 50 savaičių, po 25c, 50c, 
$1.00, $2.00 ir $5,00 savaitėje.

I don’t 
This to- 
bargain

I was
I would COW.

--- -----o--------
HE STUCK TO IT 

she didn’t Robert Fulton years ago 
the steamboat

-------- o--------
“May I offer you some re- jI I 

freshment ?”
Savo-------- o—------

Real Estate Agent: 
see why you hesitate.- 
bacco plantation is a 
at any price.

Budding Financier: 
just deciding whether
grow cigars or cigarettes. 

-------- o--------
A Collinwood housewife was 

asked recently why
subscribe for a daily paper. gaid he’d make 
The questioner received a shock 
when she answered airly, “Oh,; 
we hear enough.” 

-o--------
“Say, Conductor, I 
of the car can I

it.
began to jolly, |

Customer: 
at which end 
get off?”

Conductor: “Either end. you 
sap, both ends stop”. :

' .--------o—- ' ’
Mary had a little lamb

(The plot begins to thicken),
She sold it to a restaurant

And now’they call it chicken. ■
-—---- o---------

Every time a movie star 
starts for Paris now her hus-.
band has to file an affidavit til you have seen me.”- 
that their marital relations are ; Buffalo, S. Dak., Independent.
“TuNCLE VViGGJLY’S TRICKS

Nurse Jane said Ter ptrrse 
was here *

And stuck to
Robert’s friends
Called the steamboat Fulton’s I 

Folly,
But the darn thing went, by 

golly, * I 
stuck to if.

you ever stop to think, 
A. Zdanis, that a fortune

“Yes, j’ou might give me a 
few moments to myself!”

Lai PAIN- \
EXPELLERIS 1

Praveja Skausmus! •
Trinkite greitai taip, kad šis 
stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai., 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tė myki te, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

■ Brooklyn, N. Y.

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai i!EH5£22EBS2DBHEE

įfoctetg for Swings 
in the Citj of Cleveland

PULlIC SQUARE

Dėk taupymus į taupymu banką

He

Did
snaps
awaits the man who invents
an atjustable engagement ring?

-------- o---------
An Honest S. D. Doc. Adver

tises
‘‘Do not give up all hope un-

■Ad in

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

Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.

$1 iki $25.

Wet 
■ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

Vienybe”

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

Better than a Mustard Plaster

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

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

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

Keturi dolatiai ant mėtą'1 reiškia truputį daugiau 
kai centas į diena. O už juos gausite “Vienybę” kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną.

“V I E N Y B E”
193 Grand Street Brooklyn, N. Y,A S. BARTKUS

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas 
Fotografas

FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ . IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

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

APŽIURĖKIT RUDENINES 
IR ŽIEMINES DRAPANAS 
, gal reikia išvalyt (iškly- 

nyt) ar naujus pamuša- 
-lus sudėti. Turėkit jas ga
tavas kada reikės, ir dar
bas bus padaryta geres
nis dabar. '■

Rosedale Dry Cleaning Co.
Randolph 7906

SAVININKAS G. F. PETRAITIS 6702 SUPERIOR AVE
Vakarais atdara »iki 8 vaU. Netoli Lietuviškos bažnyčios.

| Pranešimas Sergantiems 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 
= Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Eufopos Klinikose 
s Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų 
~ davė man <laug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. > Mano 
= ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, ElektrišKais aparatais, 
s Quartz Ultra-Violet šviesa. Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- 
= rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozę arba nu- 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.
-- “M u no Darbe Nėra Spėjinėjimu". Nauju metodu aš paliuosuoju 
* nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 
s Ho. be pjaustymu it h'' jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
x Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgirao. 
E Nežiūrint kokiu bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
E Vilties, Ateikit Pas Mane”.
E riė yrp niapo.j geriausi liudininkai 
E daryt ir juniį. Per praeitus 
E tiesiog Į Kratijo Srovę, taipgi 
= pis 6l‘G ir 
E Jeigu jūsų liga nepagydoma . . . „
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina 
E ’šgalit niokoti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacentus. 
E V ra moteriškas slaugės pasitarnavimui.
= ------Mes Kalbame Lietuviškai——

Dr. BAILEY, Specialistas 
1104 Prospect Avenue

= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
E (Pirmas Budinkas j rytus nuo Winton Hotel)
E Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1.

Vais

ai pasakysiu jums tai. Jeigu

By Ttiarntofl Hshor

pagy- 
kokią

Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku-
Ka aš padariau jiems galiu pa- 

penkiolika metų aš leidau serumus 
Prof. Ehrlich'o garsius Kraujotherr vy-'z 

pockets?’'

'Mayt® ske meant # 
unJer here!

Mr. I. Knowltt

IKTUINAT1ONAL CARTOON CO., N y

BfcPOP.e.VO'J
IVG.O CPOOK.-

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

Where they Never mind lookvrtd .

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

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiĮ  
= Prospect 2420 Central 1766 f

THE F. W. ZIMMERMAN CO. Į 
S Genęrališki perkraustytojai, ‘vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 

kuojam, išleidžiam ir sukraunam. |
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. =
r.iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiihiiiiiiiiiif;

DR. SMEDLEY, SPECIALISTASm
He doesn’t care how long he argues

loud! qf 
course, i \nill 
I OUGHT TO 

fUP-N Yov 0V6R 
HE POUCE- 
l KNČH-u YO'J 

SliCKGUYS!

FREDERICK 
PERKIN SJ

V/Ho WfcS WiT• 
6000-FOR. nothing 
uoaFer- who 
HOME UJIVH,'*£’,! 

THIS HOUR-<^

Eikite pas tikrą Specialistą, e ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne
si klausinė s kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats ta jums pasakys, 
po išegzaminavirao. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinuno ir pa- 

Ši' tyrimo bei neišrado jūsų tikros lljfos. 
Ji-ZAš Mano aparatas Iiadio-Scope-Raggi-X- 

Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
)p' riologiškas egzaminavimas kraujo sti
ll dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuiius 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijimo

kraujo, turite Išbertus veidui, pučkus ant viso kūno ir bumo*., tai- 
zdzs užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid Ar. Kampas E. 105th St. devttand 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 8 iki 0 vntara 

Nedildieniais in U fH L
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|PO LIETUVĄ'
i P A S I D A I R ‘ I U S

3

LIEfŪVoŠ DVARŲ, plečiu pardavimai i Mės pašipirkom visokiii kny- 
'gų del dovanų Lietuvoje; pasi
rodo kad 'Lietuvoje knyga tai 
brangiausias daiktas. Mes pa- 
pirkom ir “Pasaulio Istoriją” ir 
padovanojom keliem. .Gal Ame
rikos Lietuviai negalės įsivaiz
duoti kokį džiaugsmą gavo tie 
kurie apturėjo tas knygas — 
jie nešiojosi jas prisispaudę 
prie krutinės ir gryčia nuo gry
čios rodė savo draugams, vis
ką kitą pamiršdami.

Taigi Amerikos Lietuviams 
reiktų prisiminti savo brolius 
ir prirašyti juos prie TMD. ir 
patiems rašytis kad ir visa šei
myna ir gaunamas knygas pa
dovanoti saviškiams Lietuvoje.

(Bus daugiau)

dyta's kalėjimam, šalto dabar 
tas ne naujiena. Ji padeda vy
rui spaustuvėj dirbti. ■

Iš jos išėjom, pasidairėm po 
miestą ir užėjom Kultūros- Ben
drovėm kuri spausdina TMD. 
“Pasaulio Istoriją”. Tą ben
drovė gerai gyvuotų jeigu jos 
nepultų kunigai su savo davat
komis. “Kultūra” spausdina la
bai geras knygas ir platina po 
visą Lietuvą ir tarp Amerikos 
Lietuvių.

Spaustuvės vedėjai aprodė 
kad jau viskas prirengta spau
sdinimui ir antro tomo “Pasau
lio Istorijos”, tik laukia iki pa
veikslai ateis, nes jie gamina
ma Latvijoje. Bet užtikrino 
kad apie Kalėdas Amerikiečiai 
gaus antrą tomą tos knygos.

K. Širvydienčs Atsilan
kymas Šiauliuose

Patyrimai Kelionėj po Liėtnvą

Liepos 12 d., 3 vai. po pietų, 
jau buvom Šiaulių stotyje. Pa
sitiko mus p. PurVis ir šaulių 
kuopelė, nes jų pirmininko p. 
šalčiaus važiuota tame pačia- 

1 rne traukinyje, taigi jie pasiti
ko jį su vėliavomis ir mes sy
kiu važiavom viešbutin. Pra
dėjo lyti, lijo kokias dvi va
landas. Kadangi p. šalčius tą 
dieną rengė paskaitą šauliams, 
mes nuėjom j paskaitas.

Paskaitos klausant graudu
mas ėmė. Jis perskaitė. Seimo 
išleistus įstatus šauliams, ku
riuose užgina kelti tarp Lietu
vių patriotizmą, šauliai turi 
būti prisiekę Romos popiežiui, 
o ne Lietuvai, 
tau iš šalčiaus 
tų įtsatymų.

Po paskaitos 
kurioje dalyvavo 
inteligentai, 
ską atvirai kalbėti, taigi aš pa
siremdama paskaitos punktais 
ir prasitariau atvirai apie šau
lius. Štai tik sužiuro visi į ma
ne taip rūsčiai kad aš pasiju
tau pavojuje ir turėjau perkei
sti savo kalbą ir kalbėti kas 
pavelytina. Paskui paaiškėjo 
jog jie bijo kad valdžia jų są
jungos visai neuždarytų, todėl 
jie turi taikintis prie įstatymų. 
Aš atsiprašiau kad buvau atvi
ra ’.išsireikšdama jog Amerikos 
Lietuviai nieko nebijo, taip ir 
baigės vakarėlis, visi linksmi 
išsiskirstėm.

Ant rytojaus apžiūrėjome 
Šiaulių miestą; čia irgi buvo 
turgus tai gražu buvo žiūrėti 
kaip ukinifikai barasi su žydel- 
komis". Jau_buvo visokių 
ir kaip kas turėjo' obuolių, 
sidairę po turgų užėjom 
tan parašyti atviručių, 
ėjom pas Purvį, kur sužinojom 
kad “Šiaulių Naujienų” redak
torius Vitkauskas areštuotas; 

‘Purvis darė pastangas 
liuosuoti. į

Po to atsilankėm pas 
sko žmonelę pasiklausti 
vra ir už ką suimtas. . 
kojo kad- kaip dabar tai nerei
kia didelių priežasčių papulti į 
kalėjimą. Jis papuolė už patal
pinimą kokios ten “gromatos į 
Paną Mariją”.

Poni Vitkauskienė labai link
sma ir drauginga moteris, _ ji 
nenusiminus kad vyras patup-

Vietos' . p&v&Iiniin'as Valsčius
Šiaulių Apskrityje: 

Joniškio 
Joniškio 
Joniškio 
Joniškio 
N. Žagarės 
Rozalimo 
Žagarės 
Šiaulių 
Radviliškio 
Radviliškio 
Šiaulių 
Kuršėnų 
Kuršėnų

Apskrityje: 
Kvėdarnos 
Tauragės 
Laukuvos 
Kvėdarnos 
Švėkšnos

Mąldėriių palivarko ceiim>

Kaina

22,043 
29,827 
34,028 
58,875 
61,900 
16,350 
11,640 
10,450 
8,600 
5.250 
4,3801 
1,1701 
1,550

Šių Dienų Mokyklose
Kaip tenka skaityti laikraš- 

| čiuosę,. visur Lietuvoje norima 
įsteigti priverstiną pradinių 
mokyklų mokslą. Tam reika- 
kalui, steigiama mokyklų. Bet 

lį man . rodos 
nesirūpintų

I “jei žmonės
Kad '.šį rašinį geriau išpildyti 
paimd pavyzdin Paparčių pra
džios mokyklą (Raseinių apsk., 
Šimkaičių vals.). 1924 m. įs- 

į teigtą ta mokykla sulig daug 
r tėvų reikalavimo. Ir jeigu ne 

pats [ mokytpjas K. S. tai čia 
dar ilgus laikus butų buvę tam
sus vaikai 
tėvai;

Vargais 
I užtvirtinta, 

namas pas 
paskirta 
Stankaitis.

I joje suolų nei vieno, lentos nei 
kitų baldų taip pat jokių. Bet 
džiaugėsi žmonės, ypač neturi 
tingieji, kad1 jų mažučiams vai
kučiams nereiks plumpti keturi

I ar penki kilometrai Vadžgirin 
ar kur kitur, per supuvusius 
lieptus, kurie žiemos metu nu- 
ledinti, per girias, per tyrus 
laukas, kur vėjas mažučius ne-

I retai susargina.
Neužmiršta tėvai padėkuoti 

guviam mokytojui už jo suma
nymą vaikučių naudai.

Ir rugsėjo mėnesio pradžioj 
darbas pradeda energingai ėi- 
tj.( Susirinko net virš 50 vai-

■ kų, iš kurių gal keli'temm^jo 
I skaityti ir rašyti. Atėjus Ka- 
I ledoms suruošta mokinių eglai

tė, gražiais papuošalais papuo-
f šta. Prie eglaitės scena, kur. 
I mažučiai plonais balseliais dai

neles dainavo, eiles sakė. Pra-
■ dėta Tautos Himnu.
g, žvakes ir žibant papuošalams, 
Įį mokytojas K. Stankaitis pasa
ukė trumpą prakalbą, kuri riš-
■ te rišo jaunųjų sielas prie mo

kytojo. Daugelis tėvų reiškė 
gilios užuojautos, padėką mo
kytojui' už jo pasidarbavimą.

Nors tą vakarą per šokius 
aplinkinių ir vietos kaimo pus
berniai apsiėjo labai negražiai 
ir pridarė truksimo už tai kad

■ neduota pagal jų papročio ap-| 
siėiti, vienok mokslas ėjo savo 
kėliu kaslink vaikučių.

Buvo surengta ir suaugusių 
kursai, tik kuomet suaugusieji

■ kuršininkai rengė vakarus bu
vo; statoma Įvairios kliūtys^ 
Bet kurie dalyvavo, turėjo ga
na i-pasimokinimd.

Baigėsi mokslo metai, daug Stasys 
per ' juos nudirbta, nors daug 

;ir kliudymo buvo. Viso suvai
dinta trįs vakarai, paskaitoš, 
pasilinksminimai, įkurta kny
gynas, [dramos mėgėjų, paga
linus pąvesta vietos L. J. Są
jungos Paparčių skyriui.

Vasaros metu susitaisė, bu-[apiplėšime, 
ris švilpukų, nesusipratusiu, 
gražių kaip aržuolų vyrukų, 
pusbernių, ir susirašė pareikš- 
(laini valdžiai kad mokyklos 
Paparčiuose nereikią, nereikią 
ir mokytojaus. Jų prašymas 
buvo išpildytas.

Sužinojęs tai mokytojas K. 
Stankaitis pranešė tėvų komi
tetui, tėvai visi susirūpinom ir 

i.nėžinojome ką daryti. Bet jau
tėmės piliečiais esą. ir turį pi
lietiškas teises. Sumanėm duo-

kad valdžia visai 
mokyklų 

prašymų
s’teigti 

neduotų.

kaip dabartiniai jų

negalais mokykla 
gauta mokyjdąi 

pik Dzidą Stankaitį, 
mokytojas Kazys 

Kiek vargo buvo,

pradžios; mbkyklų 
kad paliktų mums 
mokytoją. K. Stan- 

vaikų auklėtoju.

ti prašytai* 
inspektoriui 
mokyklą ir 
kaiti musų
Prašėm atvažiuoti ištirti daly
ką vietoje ir nubausti tuos ku
rie būdami piemenis, huliganai 
padavė ant mokytojo Skundą 
ir reikalavo panaikinti .mokyk
lą, kuri musų gana sunkiu var
gu buvo įkurta.

Bet deja! Jų skundas iš-j 
klausytas, mokytojas Slankai-! 
tiš iškelta , nors pradžios mo
kyklų Įstatymas sako kad mo
kytoją gali rinkti tėvų komite
tas. Bet čia nieko negelbėjo, 
klerikalų valdžia Pavasarinin
kams pritarė (o čia kaip tik 
Pavasarininkų darbai). Mąt, 
pavasarininkai turi didesnių 
teisių j ’ mokyklų administraci
ją negu niokinių tėvai.

Vienas iš tų “veikėjų” Jonas 
Survilas yra Pavasarininkas ir 
žymus peštukas iš seniau ir 
dabar; jis už darkymą ir kc- 
libjimą žmonių buvo nuteistas 
dviem savaitėm kalėjimo.

Tokiais darbais čia užsiima 
klerikalų šulai. Jie skaito sau 
už garbę kad moka papeckioti, 
rašyti, ir suagitavę kokius ne- 
dakėpėlius lenda į ‘mokyklų ad
ministraciją su skundais. Tuo 
jie Įžeidžia jauną augančią kar
tą, Lietuvos ateitį, mokinius, 
mokinių tėvus ir mokytoją. O 
klerikališka valdžia tam noriai 
pritaria. Mums tėvams parei
kalavus skundo nuorašų, pra
džios mokyklų, inspektorius A. 
Giedraitis atšisakė duoti.

Mokinio Tėvas.

Čia jau 
jų aukštų

Degant iei stotis

ROKIŠKIS
pradėjo statyti dvie*- 
muro stotį. Iki šio- 
buvo lyg šunies bu

delė. Prie mūrijimo dirba 
vien tik Rusai. Kurmis.

SUĖMĖ ŽMOGŽUDŽIUS

Ukinėrgė. — Naktį į spalių 
11 d. Gelvonių miestelyj įsi
veržę pro langą žmogžudžiai

. užmušė šeimininką žydą Adi- 
| maną Dovydą 72 m. ir jo žriio- 
ną Merą, apie 70 m. žiauriai 
užmušę apiplėšė paimdami 10 
litų (tiek tik rado)’, staldengtę, 
du pyragu it kt. Ukmergės 
kriminalei ir vietos policijai 
antrą dieną žmogžudžiai pavy
ko suimti. Dalyvavę žmogžu
dystėje pasirodė esą Juozas ir 

Jurkevičiai (pilname
čiai), Balys Valiukas, (Stasys 
Rudelis ir Vincas /Žukauskas 
(po 20 metų). Tardyme pri
sipažino paskutinieji du. Įro
dyta faktai kad užmušę kirviu 
šeimininką ir kuolu ąęimjniiikę 

[Jurkevičiai. Kiti dalyvavę tik 
žmogžudžiai yra 

vietos dvaro ir miestelio gy
ventojai.

Raudondvario dvaro centras 
Karpiškių dvaro ęentras 
N. Žagarės dvaro sklypas 
Gegužių dv. sklypas N12 
Monkiškių sklypas 
Linkaičių. sklypas (be varžytinių) 
Gegužių paliv. sklypas Nil 
Gendžgirio sklypas N27 
Gendžgirio sklypas N28

Tauragės
Degimų palivarko centras
Tauragės dvaro sklypas
Vaitukaičių dvaro ^sklypas 
Gražiojo Pajūrio dvaro sklypas 
Stamplių dvaro sklypas ‘C’

Telšių Apskrityje:
Alsėdžių 
Rietavo 
Žarėnų 
Alsėdžių 
Alsėdžių*

17,869

601
Taip aš supra- 
paskaitos ir iš j3S3

Lonkos-Lauko palivarko centrai 
Norbutiškėš paliv. centras 
Krepšių dvaro centras 
Alsėdžių vandens malūnas 
Pagerinančio paliv. 5 sklypai 
Kuodžių vandens malūnas su žeme

Trakų Apskrityje:

'3

Daugirdiškių dvaro centras Semeliškių
Karveliškių dvaro centras Kruonio -
Starovkoš lentpjūvė -ir malūnas Semeliškių'
Semeliškių vandens malūnas Semeliškių
Medžečes malūnas Vievio
KapČiškių malūnas Semeliškių
Bučionių kaimo žemės sklypas Žaslių
Romaravos dvaro 2 sklypai Onušišfcią ■

Ukmergės Apskrityje:
Lazarių dvaro centras Giedraičių

'Lazarių ežėro sala su vaisiniu sodnu
Ambroziškių 'dvaro. centras Giedraičiu
Timen^čiznos dvaro * Centras Giedraičių
Slabados paliv. sklypaę Veprių

Utenos Apskrityje:
Degsnjjj,_dxai:c_.£Sn.tras . Daugailių
Sėteręčių vaųdeps malūnas Užpalių
Gatkiščių-Zacišės dvaro sklypas Linkmenų ?'■

Vilkaviškio Apskrityje:
Rumokų dvaro centras žaliosios''
Skardupių dvaro centras Gražiškių
Kakšiškių dvaro centras Vištyčio
Bakšiškių vandens malūnas su ski. N12
Versnupių dvaro centras 1 ■ Alvito
Viktorinės dvaro centras Lankeliškių
Sabinės kaimo sklypas Lukšių
Konstantinavo palivarko sklypą s Nl, “Giliškė”
Bartininkų dv. sklypas N53 Bartininkų
Bartininkų-dv. sklypas N38 Bartininkų
Taboriškių dvaro sklypas N25 Alvito
Taboriškių dv. ski. vad. “Pokės ’ Keturvalakių
Kuro kaime sklypas Lekėčių
Pamiontkos kaime sklypas Paežerėlių
Sklypas prie Svietošino miško ‘ Y" Paežerėlių
Zyplių dvaro, sklypas “Meškinė ’ Lukšių
ŠiaudiniškiųlKaralinavos d v. s k Nl Kybartų
Sklypas vadinamas “Plegvietė” Lukšių
šiaudininkų-Karolinavos dv. skl. N5 Kybartų

30,000
25,000
50,000

5,000
1,500

39,000

16,900
30,000
35,000
20,500

2,000

200

32,650
■ 28,540

51,200
31,340

2,770

69,113

2,074

120,292 
45,000 
35,000 

8,000 
50,000 

■ 30,000 
6,000 
4,000 
3,200 
3,000 
3.900 
4,000 

80'0 
1,200 

500 
2,500 
4,200 
2,000 
1,500

buvo vakarienė, 
Šaulių 

MeiT papratę vi-

uogų 
Pa- 

paš*-
Nu-

jį pa-

Vitkau- 
kur jis 

Ji paša-

Lietuviškai Angliškas ir
Angliškai LietUvikas

Žodynas
O 0 0

Didžiausias turtas žmogui kuris jį turi, Ameri
koje gyvendamas. Telpa jame visi žodžiai, kurie 
yra vienoj dalyj pradėti Lietuviški, kitoj Angliš
ki, taip kad kurios kalbos kokio žodžio reikia to
ki gali rasti, šis žodynas bUs jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per sa've. Reikalaukit tuo
jau — nelieskit bė žodyno.

Katalogo No. 3146. Drūtais' apdarais ... .$10.00
Tas pats, gera morokko oda .........  $11.00

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 

ir į savivaldybes.
yra nuolatinis satyros kampelis 
“Radio”.

Prenumeratos kaina Amerikoje^ Metams $2.50.
Užrašyldt jį saviškiams Lietuvoje. Mętams 12 litų ($1.20). 

. (Pusei metų puse kainos.)
Adresuoki!:

“PANEVĖŽIO BALSAS”—-Panevėžys — Vasario 16 g. 26

gyvenimą
“PANEVĖŽIO BALSE”

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TURI SKILVIO 
IR KEPENŲ NEGERUMUS 

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

Didžiausias vaistas nuo Nevirškinimo, Užkietėjimo, Dyspepsijos, 
prarugusio skilvio. Kepenų, G^zų ir kitų skilvio skausfnų ir nege
rovių vadinasi BIOXOL. »

Ar skauda Galvų? Ar tutit juodus plėtmus prieš akis, ar svaig- 
stat kada/lenkia tūs Ar nfaistas neturi skonio? Ar nepailsit mie
gant? Ar jautrus ir nervingas? Ar skauda strėnas? Ar išvaiz
da išblyškus? Ar liežuvis apvilktas? Atz blogas kvapas? Ar tan
kiai vęmiat. ar gurguliuoja skilvis? Ar jaučiatės silpnas, nuilsęs 
ar nepasitenkinęs? Ar viduriai sukietėję? Viskas tas rodo kad ju-"> 
sų sveikatai reikia tuoj pagalbos. Atminkit kad BIOXOL suteiks 
greita pagalbą. Toms negerovėms nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai rado greitą gerą pagalbą naudodami BIOXOL. Jeigu jus nuo 
tų apsireiškimų kenčiat tuoj reikalaukit šio puikaus, vaisto, ši ste
bėtina Formula, pagaminta didžiausios pasaulyj laboratorijos, yra 
žinoma vardu BIOXOL, lengvai naudojama namuose ir veikia kaip 
magikas del nesveikų vyrų ir moterų.

BIOXOL, delei savo greito - veikuti o ant skilvio, kepenų, žarnų ir 
kraujo, veikliai nugali ir panaikina visas nuodingas išmatas vidu
riuose, ir už kelių dienų organai atlieka savo pareigą reguliariai 
ir žmogus.gali dirbti su'ambicija, ir energija.

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

I .naudojot BIOXOL Pasiuskit mums savo vardą ir adresą ŠIAN
DIEN, ir duokit mums prirodyti kuo tikrai šie. vaistai yra. Tai yra 

noravojingi, patikimu išbandyti, tūkstančių. Rcgularč kai-

___ ___ Mes -taip darom žinodami jogei 
ir noriąj rekomėnduosit ji savo draugams.

Tik prisegkit $2.00 savo laiške, arba, del patoguhlo,

Tvirtas Įsitikinimas i

Ant pirmo ženklo Žalčio— 
imk Dr. Huihphrčyš’ “77”^ 
išvarVk šalti iš savę.yr-Gę- . 
ri ir nuo Grino, Turit lai- 
Kvt “Ti” namuose. ..Bukit 
era ta vi nrieš šalti ir Gri-T* 
na. “77” naudojama? 30 
ničtO.. jPipk *‘77” šjandiėn.

At all Druggists 30 cente. 
HUMPHREYS* HOMĘO. MEDICINE CQ.

138 WUitam Street, New York

DR.HU m PH REVS’ 

77" Foi-Gnp^ Influenzal
PE-RU-NA
RE Mrs. Albert Hyct, 109 Prospect StSo. 

Manchester, Cpnn., įsitikinusi, kad išfelbe- 
ttit jq jos sveikatą, rašo:

“Aš turėjau skilvio fcatarą, žarnų ir. Tte.r 
penu.' Ąš vis turėjau gulėti lovoj ji Va rto* 
jau Po-HHna įijr. ATan-ą-liu ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerų skilvy ir ger4>9pe- 
tita. Mano ,,yra tvirtas isitjkhiuuas i 
Pe-ru-na,- kaipo gyvasties išgelbctojas. Ai 
kasdien patariu savo draugams, vartoti 
Pe-ru-na ir daugeliui, jos pagelbėjo”..

P;e-ru-na yra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas.

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

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta, Be soknio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir labclinotas 
Laboratorijoje.^ Parsiduoda 
visose vaistinėse.

d I ntan

/orBILIOUSNESS

bob

BEECHAM’S

saugot, ....__ ._________ __ , .-----  .- .
na už BiOXOL yra SikOO. bet, trumpam laikui, mes prisiųsim jums 
kurie dar nebandot u'ž tik $2.00. Mes taip darom žinodami jogei 
BIOXOL pagelbės iumi 
BANDYKIT j. ' 
pridėkit ir kupom? iškirpę iš apačios': J

TAS 
Clrntai

,----- —SPECIAI.IS PASIŪLYMAS------------
Osborno Tollick 'Company; >

2.107 Garson St. B-25 Pittsburgh, Paf
'Gcrb.: Noriu pasinaudoti proga Specialiu Pasiūlymu ir išban
dyt: jūsų D1OXOL, už kurj čia prisiunčiu $2.00.

Vardas

Adresas
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
ISTORIŠKI PAVEIKSLAI , 

Rodomi
Nedėlioi 3 p. p. 7017 Superior Ave.
, ■ Jžąnga Dovanai

Eis?' ■ ■■’ ■ «

SPORTAS kibs su Wladek Zbyszko;, pra
garsėjusiu Lenku.

Clevelandiečiai kurie šenai

j j--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X
Telefonas Prospect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.

1 hji•.  _______________________________ . ii

PETRAUSKO KONCERTAS
Nedėlioj Lietuvių salėj atsi

buvo gražus kompozitoriaus ir 
dainininko Miko Petrausko 
koncertas, šalip gerb. Petrau
sko programe buvo Jdlė Bal- 
trukoniutė, Julius Krasnickas 
ir Nikodemas Neverauskas, pi
anistės Aldona Jankauskaitė ir 
Jane Martin.

Pirnįaušia dainavo Krasnic
kas savo paprastą. “Visur Ty
la’’, po to M. Petrauskas “Man 
Skaudėjo, Širdis” ir “Margoj 
Pievoj” (savo kompozicijos).

dainas nebus pardavinėjami. Tikietus 
iš galima gauti pas 136-tos, kuo- 

pačioj pos narius. Korespondentas.

jie dainuoja Petrausko 
kada užsimano pasipinigaut 
turėt sau naudos. Toj 
bažnytinėj salėj jie stato Pet-
rausko veikalus ir traukia pub
liką, bet kada Petrauskui rei- 

!kia Clevelande koncertuoti mu- 
sų parapijonai liežuvius iškišę 

Įbarška kad tik niekas neitų Į 
i Petrausko, koncertą.

Gėda but tokiais žemo išsi
vystymo žmogiukais. Solo.

Lankėsi Clevelande p. J. Sa-
1 bei iš Youngstowno . ir dalyva-

Sekanti Julė Baltrukoniutė 
dainavo “Tykiai Nemunėlis Te
ka”,, po jos riekė M. Petrauskas1 
"Pavasario R^as” (savo) ir 
Romansas iš “Petrarkos” (Glo- 
zunovo). Iššauktas pakartoti 
padainąvo “Sesutė” ir “Aš nei, 
Lokio Nebijau”.

Su Krasnioku sudainavo due
tą “Vakaras” ir “Rudens Me- , 
lodija”. ,

Po pertraukos N. Neveraus-1 
skas smuiką grojo “Souvenir”, 
akompanuojant A. Jankauskai
tei.

Vėl sekė Mikas Petrauskas— 
“Eilė Karolių” (Čaikovskio), 
J. Baltrukoniutė — “One Fine 
Day”, ir ant bis sudainavo “ži
nau aš Grąžų Daržą”. ..

Sekė Miko Petrausko virtinė 
liaudies dainų, kurias jis gra
žiai sudainavo: “Oi Tai Barsiu 
Mergužėlę”, “Susvartyk Ante
le”, “Barborytė”, “Devynios 
Pačios”.

Krasnickas sudainavo “Dai-| 
niaus Testamentą” iš M. Pet
rausko operos “Pirmoji Gegu
žės”. ' ' - X '-'I

Galiaus sekė duetas Julės 
Baltrukoniutės ii“ Miko Petrau-: 
sko, iš jo operos “žalčių Kara
lienė”, kas išėjo labai puikiai.. Į

Publikos buvo gana daug, ne- ’ 
žiūrint kad parapijonai turėjo i 
savo kermošių bažnyčioj ir la
bai Petrauską boikotavo. Vie
nas iš tokių nekulturiškų žmo
giukų tai pasirodė Muliolis, ku- 
atkalbinėjo žmones nuo koncer
to, sakydamas kad Petrauskas 
atvažiavo pasipinigaut. i

Tik didelis begėdis taip gali 
plepėt, ypač prieš žmogų kuris 
per ilgus metus sėjo kultūrą 
tarp Amerikos Lietuvių, be ku
ino dainų neapsieina nei pats to 
Mulolio parapijos choras, nes

vo Miko Petrausko kbncerte.
Seredoj Clevelandan atvyko 

pakeliui iš Detroito Pr. Bagu- 
žis, iš Montello, atstovas Brock
ton Standard Shoe Co. Lankė
si ir “Dirvos” redakcijoj. Ža- 
,da pabūt čia kelias dienas biz
nio reikalais ir aplankyt Pitts- 
burgą.

APSIVEDĖ BARTKUS
Lietuvis fotografas Antanas 

Bartkus pereitą savaitę apsive
dė su p-le Emile Višniauskaite. 
Šliubąs buvo Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj, su ^didelėmis 
iškilmėmis. Vestuvių vakarie
nėj dalyvavo Kun. Vilkutaitis 
ir kiti. Poni Bartkienė yra gi
mus ir, augus Clevelande. Pats 
Bartkus atvyko Amerikon 1912 
m., paeina nuo Kauno. Lin
kime naujai porelei laimingo 
gyvenimo.

Neatsargumas su gazu atė
mė gyvastį Anai Grabauskie
nei, 70 m., nuo 6525 Gertrude 
avė. Jos vyras paliko gazą de
gantį ir užsuko kaminą; gazas 
užgeso ir pradėjo plėstis po 
stubą kuomet jie miegojo.

ANKSTI RUOŠIASI
Kas tik mėgsta pasilinksmint 

kviečiam visus rengtis ant' 13- 
tos dienos vasario, 1926 metų, 
nes SLA. 136-ta kuopa rengia 
tą dieną didelę vakarienę pa; 
minėjimui Lietuvos Neprigul- 
mybės sukaktuvių. Ruoškitės 
dalyvauti visi be skirtumo, na
riai ir ne nariai.

Vakarienė rengiama su mu
zika ir šokiais, visiems gerai ži
nomoj vietoj, Lietuvių salėj.

Tikietus reikia pasirūpint iš- 
kalno, nes tą vakarą tikietai

VIS KABINĖJASI
(Tąsa.) ' Na ir prisiartino 

Teatrališko. Choro balius. Vi
si nariai išsigandę manė sau 
kad tas verbliudas jau. laimės 
su savo parašymui Atėjus tai

Tėjo kad bendrovė Už jo darbe
lius užmokėtų. Aš patarčiau 
■pasisaugot tokių kada ateipa 
,kokie rinkimai.

Pagtiželcki Draugas.

LIETUVIS KOMARAS: IMSIS 
MIESTO AUDITORIJOJ

Charles Mąrotta, žinomas im
tynių rengėjas, rengia miesto 
auditorijoj, ant East 6th St. 
ir St. Clair Ave. garsių pasau
linių ristikų imtynes. :.-

Joe Komar (Juozas Komaras
Her- 

, im-
Kamarauskas), Lietuvis 
kulis, turės ‘pažymią vietą

dienai, nespėjo svetaine atida-

Maisto produktu užžiurėjimo 
viršininkas Įsakė, sunaikinti 116
tonų arba 175,000 tuzinų kiau
linių, kurie pasirodė negeri.

ryt, tuoj žmonės pradėjo eiti j Tie kiaušiniai buvo laikomi šalį 
kaip ir‘visada Į Teatrališkiečių dyklose Clevelande, Cincinnati,
parengimus, ir girdėjau šį syki Toledo ir Columbus; 
choras daugiau pelpė negu ki- kai paneš nuostolius.

i tais sykiais. Garbė Cleveland©1 
Lietuviams kad neklauso kokių 
ten hipokritų.

Aš rašydamas vadinu < juos 
hipokritais, bet skaitytojai gal 
nežino jų vardų. Tai yra pan 
Paguželcki, visų hipokritų fet- 
iėbelis, antras tai Kreivanosiu- 

; kas, trečia- žilas Kaziukas, ket- 
! virtas Lenkbernis Rakukas, 
j penktas Storapilvukas, šeštas I 
tai Sukutis, Visų sekretorius, 
neš*ųls* pats pasakė: vyrai, nė-Į 

Įra ką Clevelande gerbt, tik jusi 
1 penkis,- nes jus tik ant mano ! 
| skadų stovit ir atnešat man | 
visas katalikų navynas.

I Kreivanosiukas ir žilas Ka- [ 
[ziukas yra geri “aniatninkai”, 
'moka munšainę virti, jau keli, 
metai žmones nuodija, o susi- 

1 rinkimuose moka rėkt kad Te-i 
' atrališką Chorą reik mest lauk | 
Įneš jis nesąs katalikiškas.,,.

Kiti du fetfėbelio sėbrai, — 
I Storapilvukas ir Rakukas tai 
tiek akli kad nei vardo nemp- 

jka pasirašyt;. j uos fetfėbelis iš
mokino rėkt tą patį ką ir jis i 
ir plot rankom tai viskas bus 
gerai. Kitą kartą daugiau pa- Į 

I rašysiu apie ilgą Saduką ir ša-1 
Į šuotą Ftanuką, neš ir* jie pųšėT I 
tinai rėkia ąnt visų, taipgi jų 
tarpe yrą. viena šinSrki ‘ poni”,/ 

(kuri labai rėkia ant choro na
rių. Rėdęs ir apie ją primint.

Teko patirt' kad pan l’.agu- 
že'lcki su savo sėbrais kalbasi Į 
kad jis labai nori ineit į ban- 
kutės clirektori.us. Atmenam," I 
nesenai vienas kapitalistas su- į 
bankrutijo savo ofisą, o- Lietu- Į 

I vių bankas nustojo daūg tūks
tančių per ji, o jeigu šfis inęįtų 1 
į valdybą tadti bankas 'nustotų Į 

' visti pinigu, nes atmenat kaip 
jis darė būdamas šalyje -gas- 
padorium ar direktorium, nd-

Savinin-

Tula Hanna Wismer, ,79 ni. 
amžiaus, susipykus su duktere 
pasakę eina nusiskandyti Į eže
rą, ir išėjus iš namų nuėjo ir 
pasiskandino. Jos- lavonas’ at
rastas išplautas į krantą, '.V

Vincas Radusis, 37. m.,: “nuo 
4213 W. 130 St., prisipažino 
įkaitu susukime $11;342 savo' 
brolio pinigų, kuriuos 'jam ka
ro departrnęntas rųokėjo bėgy
je penkių metų už sužeidimą. 
Vincas gavo tris metus kalėji
mo. '
i Cleveland© policija pradėjo 
vajų prieš revolverių nešioto
jus. Tuoj prasidėjo gaudymas 
nužiūrėtų asmenų turinčių- re
volverius ir nereikalingus pei
lius bei kitoicius įnagius;

PARSIDUODA KONCERTINĄ 
(Kafetaiitinka) '” ’ 

Geriausios išdirbystes> ma’žaj varto- 
tota. Pardavimo priežastis, turiu dvi. 
Kreipkitės- šiuoadresu: K. Malinau
skas. 907 E. 70 St, Cleveland, O. 
'50)
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| V. J. PUGHERIS
I LIETUVĄ ADVOKATAS
i Ofiso vai.: 0 ryte iki 5 po pietų 
| Subatomis Oiki 2.:po.pietų.

930 Williamson Bldg, 
Cleveland, Ohio.r _____ .. -_ - tĮ------- ■■ rifo .< ■ '—— :

rioūišfiHsri 
| MALIAVOS GELEŽIES I 
Hit ELEKTROS Daiktai [| 
| PEČIAI IR LANGAM. STIKLAI Į 
" ,‘inuoja, Dengia Stogus ir Dedalą

■ ir Taiso Pečius-Furnasus i
Randolph 5977 •

Į169-73 ‘ EAST 79 th ST. JI
Lietuvos Obfuyiai ąteįnaf.-j
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Pasaulinių Stipruoliu Imtynes

Jo e Koma r

JOE STECHER 
pasaulinis sunkios vogos čempionas 

su
GUS NĖLSON

Švedu.

WLADEK ZBYSZKO
Lenkas

4 ' suJOE KOMAR
LIETUVIU

GEORGIO CALZA
Italas;' 

su
IVAN MERTIECOFF

Rusu

JOE VARGA
Hungaras 

su 
žydu.

ABIE CAPLAN

PUBLIC AUDITORIUM
East 6th St. prie St. Clair Ave.

Gruodžio=Dec. 8 d. 1925
.Pradžia 8:15 Vakare

Charles Marotta, Imtynių Rengėjas

Tikietai po $1.00, $2.00 (ir taksai)
Moteris taipgi kviečiama atsilankyti Wladek Zbyszko

TIKIETAI IŠKALNO GAUNAMI; PAS DREHER’S, 1226 HURON RD- ir salėj tą vakarį

GavoV/ic v cimiuicvičii oolitu

norėjo matyti Komarą užimant 
savo tikrą vietą tarp, pirmaeįr pinigus Lietuvoj siųstus
lių ristikų Amerikoje, apsi
džiaugs išgirdę jog jis stritoT 
mas šų Zbyszko, kadangi tas | 
(Skaitysis. išbandymu . Komąro L 
tikros spėkos.' ■' įj

Tą vakarą imsis išviso ketu
rios poros,- susikibs vienas prieš 
'kitą astuonių tautų žmonės, 
į Svarbiausia pora . bus Joe 
IStecher, pasaulinis supkipą yo- 
gos čampionaš, .su Gus Nelson, l.įoj' salėj, kad patįs Lietuviui 
švedu čampionu'.., [matytų kąip jų smarkuolis liks

Imtynės prasidės', su Abie priplotus prie mątraso ir pą- 
Caplan,-' smarkiu Žydu,- kuris bėgs niro savo tautiečių susi-; 
kibs į Joe Varga, Clevelandie- Įsarmatinęs ir kad daugiau nė- 
tį Ungarą. -’ Georgio. Calza, Ita- -smarkautų.
Jas, ir Ivan Metriecoff, Rusas, r Paguldytas Buffalos drutuo- 
bus ąritra to vakaro pora. i lis Michalskis sako nėra pasku- 

šios imtynės bus išbandy- tinis pasaulyje jų drutuolis. ;»■ 
mas spėkų tarp pasaulinių’' žy- Joųąš Krunkaitis, vietines 
minusių ristikų. ; Lietavį-u čampionaš, įieško sritį 
7" Kąirtbs ‘ bus /tos iiačios kaip .pęiešą, ir jeigu pasitaikys prb-. 
buvo pirmutinėse imtynėse toj 1 gą ęsąs gatavas stoti į kovą ir 
pačioj vietoj; .pereitą .savaitę, | nęatjdųot Savo čampionato Ki- 
$1.10 ir, 82.20.. Tikietąi jmš'" 

(galima gauti tą .pat vakarą sa-
• o

[vietas gauti pasištengkit huši- 
1 pirkti. .
Huron 
12th SS

giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen- ‘ 

turą šios voatos
Ona žiburiutė .........Lt. 600
Juozas Juknevičius ............100

Į JiirgiS ' čučulka .................... 100
l'Mairė. rPė'trikienė .................... 300
iLebnris Poderskįs ................. 100

lę kąm'i greitu laikų.

Įlėj, iškalbo norint geresnes

dąbar,'. iš Dreher’s, 1?26 
Road-, netoli •Euclid ties

Cle-Požėlai Dangus Niaukiasi 
velande

Clevėlando “Poznančikai” -su
sibičiuliavo su Graiku, kuris 
pereitose Požėlos imtynėse bu
vo sprendėjų, ir trusiasi’ 'kiek

Di. V. Kudirkos Dr-stės me
tinis .'susirinkimas įvyks nedė
lioj, ' nuo 2 vai. po pietų, pa
prastoj vietoj, Flynn salėj, kur 
nariai kviečiami atsilankyti. '

Bus, rinkimas naujos valdy
bos, ir .bus apkalbama kiti svar
bus reikalai. Nepribuvę į susi
rinkimą nariai gali papulti po 
bausme.
-'Sandaros 18-tos kuopos susi- 

sirįnkimas įvyks ateinantį an-
, nuo 

7:'3O Vai. vakare, gruodžio 8 d. 
Nariai,' būtinai atsilankykit. ’

tynėse toje milžiniškoj sveiai-Į galėdami surast Požėlai kokį tradiejų, Lietuvių salėje, 
riėj. utarningo vakare,-; gruodžio galiūną ir, kiek teko patirt,, no- —1----- —-JI’-
(Dec.) 8 d., kuomet j jis susi-, ri pastatyt toj pačioj Lietuviš-

GAZQ NAUDOJIMAS DEL ŠILDYMO

EAST OHIO GAS CO
SERVICE DEPARTMENT

Viršuje parodytą moderninis ’ atsakančiai 
padalytas priedihis gazinis oro šildytojas 
sujungtas su Angliniu pečium, šis įrengi
mas yra labai geras, parankus, ir dąug 

nekainuoja.

Gazine Šilto Oro 
Kombinacija
JOKIS kuras neveikia geriausia negu jam ręikik jei
gu naudojamas ne jam Įrengtame pečiuje. ;
TIKRAS būdas deginimui gazo yra tai pečiuje Įreng
tame del jo—ir daugelis tokių pečių yra labai page
rinti ir geresni negu ta rūšis kokius mes pripi'atę nau
doti, kaip panašiai yrą su automobiliais šių dienų ir tų 
kaip buvo dvidešimts mėtų atgal. ,
MODERNIŠKI gazo ideginimo budai turi svarbią reik
šmę prie gazo kaipo kuro, kuris turi tinkatfįąi tarnau
ti ir ptjakyti šildymo tikslams.
LEISKIT musų Service Departmentui pasakyti jums 
kaip galinja teisingu būdų gazą degint. Bile laiku biz
nio valandose Gas, Ofise, Rockwell ir East 6th Street.

j “iisff a
Leidžia kas
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Sovietų Gal
mesniuos:
Nori Grt

DAF
IR DARBIN

Iš Angliais
Harrisburg, 

kietosios anglu 
liestreikuoja. 
operatoriai ir 
vesti kovą “ik 
jog streikas bi 
sitęs visą žienri

Unijos vir 
kasyklų savin 
streiko; jie es 
vieno colio nu 
ihų. , Operate 
dyti jokiai t 
jai savo knyg 
kius iriilžinišk 
Antra, sako 
operatoriai 
anglies kainas 
las uždarytas 

• turės mokėti u 
. bus reikalauja 

nori numušti c 
' o ketvirta, sun 

šių uniją. į
Pennšylvanijo 

, bernatorius dedi 
■ vesti abi kovoj 
Tarybas, iįį&i 
s Siuvėjai prieš 

Philadelphia, • Pa 
drapanų siuvėją ' 
cijoj koiąųnistai 
IsimėjOį, nors ar 
nienkiausį dalyli 

: sumigti1158 bals 
Komtliiistsi deda 
gas; bet jau tr'ei 
kaip jie meko i 
ras kelti lermus.

Weirton. )V. Vt 
Ieties ir plieno (ji 
jo statytr|- ILuJli 
plieno ir gėlėles j 
rikus. Tulįs^hčįs 
ku bus darbo “

Clevelahdo, dįdė 
lės bėgyje lapkrič 
mes iialinkiirio j i 
Devyniasdešimta'd 
tavęs iš šimtą p 
darbininkiį. skaičių 
ėmus 1.4 nųoš vii 
nėšio darbininkų s

Nederland. Col. - 
srui sidabro, ir aul 
ir sunaikinus' išeig: 
ninku liko -gilumos 
dideliu pastangų jii 
lėti. Vienps tik ni 
21).

Steubenville, 0. 
kasykloj užmušta v 
tinkas motoro nela


