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Rusijos Darbo Unijos 
Bruzda Prieš Sovietus

i PRANAŠAUJA ŠAL
TĄ ŽIEMĄ

NORI SUMUŠT AUK- 
I ŠTUMO REKORDUS

DARBININKAI PRADĖJO NEPAKĘSTI KO-1 Anglija Gal Neišgalės 
MISARŲ DIKTATŪROS IR ŠIAUŠIASI. Mokėti Skolų

Sovietų Galvos Susirūpino — Pradėjo Drausti Že
mesniuosius nuo Kišimosi Į Unijos, Vietoj to 
Nori Gražumu Gaut Darbininkų Simpatiją.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Londonas. — Rimtai prade-| 
tą abejoti ar Anglija gales mo
kėti savo pažadėtomis dalimis 
Amerikai karo skolas.

I ją tikėjosi apmokėti Amerikai I 
j skolas iš savo eksporto biznio, 

RUSIJOS DARBININ- pet tas biznis apsunkėjo.

KAI. ŠIRSTĄ ANT
KOMISARŲ

'Airiai Galiaus Susitaikė

Geneva. — Maskvos carai pa
juto nerimastį. Jiems prieša
kyje stovi pavojus 'grasinantis 
suardyti visus jų industrialius 
ir ekonominius planus, ir smo
gia Į pačius sovietų politiškos 
piliorius budavohės kurią rau
donieji per septynis vargingus 
metus suimdavo jo.

Sulyg visiškai patikėtinų ži
nių gautų Genevoj tarptauti-

Iš Angliakasių Streiko 
Harrisburg, Pa. — 158,000 

Įdėtosios anglies darbininkų te- 
bestreikuoja. Skelbiama jog 
operatoriai ir unija pasiryžus 
vesti kovą “iki galo”. Tikima 
jog streikas1 bus. ilgas ir gal už
sitęs visą žiemą.

Unijos viršininkai kaltiną 
kasj'kht savininkus už ‘ tęsimą 
streiko; jie esą neniisilęido nei 
vieno colio nuo savo Įiiįsištaty- 
ihų. Operatoriai nendri palo
dyti jokiai tyrinėjimų komisi-. nianie d;irbo bi”re> kuris oficia- 
jai savo knygų ir atskleisti ko-p’a’' neoficialiai, šlapiai ir kito- 
............. . ■ ■-1’—» ’ ■ - budais tėmiją Rusijos 

1 reikalus', pradetla 
pakelti j aikštėn jo£ darbininkų ra

teliuose opozicija komunistų 
partijai išaugo tokia stipri jog 
centralinis komunistu partijos 
komitetas išleido griežtas' in
strukcijas vietiniams komunis
tų partijos skyriams idšnt pa
liautų kišęsi į darbo unijų rei
kalus, o darbo unijų klausimą 
padėjo į programą sekančiam 
komunistų kongresui kuris pra
sidės Maskvoje gruodžio 15 d.’, 
išsprendimui kaip tikrai reikės 
daryti.

Iki kolei kongresas susirinks, 
komunistai studijuoja visą da
lyką ir stengiasi 
budais gauti darbininkų 
jautą 
nmi. 
gauti 
yra dalyvavimu unijose ir va
rymu tarp darbininkų gražios 
propagandos už komunizmą, - o 
ne 'prievartą vertimu darbi
ninkus lenkti sprandą komisa
rams, kurie didumoj yrą niek
šai ir vagįs.

Darbininkai pajuto kad ko
munistai perdaug juos viskuo 
užvertę, spaudžią, išnaudoja ir 
prievarta diktuoja viską atlik-

kius milžiniškus pelnus jie •-t'errl. krais 
Antra, sako unijos viršininkai, Į darbininkų 
opefąt'oriąi stengiasi 1 
anglies kainas ir laikys kasyk
lai uždarytas iki visuomenė 
turės mokėti už anglį tiek, kiek 
bus reikalaujamą... Trečia, jie 
nori numušti darbininkų algas, 
o ketvirtą, sunaikinti angliaka
sių uniją.

Pennsylvanijos valstijos gu
bernatorius deda pastangas su
vesti abi kovojančiąs puses Į 
tarvbas... ? ■ •:

Siuvėjai prieš raudonuosius. 
Philadelphia,- Pa.' — Moteriškų 
drapanų siuvėjų unijos konven
cijoj komunistai delegatai pra- 

kovojo lįž 
Jie liko

gražiausiais 
užuo- 

ir palankumą komuniz- 
Tą palankumą stengiasi 
“gręžimu iš vidaus”, tai

Londonas. — Po ilgų metų 
ginčų ir laikymo armijų abiejo
se pusėse rubežių, galiaus Lai
sva Airių Valstiją ir Ulsteris 
susitaikė ant nustatytų rube
žių ir pabaigia karo stovi.

Ulsteris yra šiaurinė Airijos 
dalis, tik 
nori būti 

kita 
nors

Washington. ' — Valdiškas Dayton, O. — Leitenantas J.
| oro tyrinėjimų, biuras skelbia A. MacReady, McCook orlaivių 
Į jog tuoj užeis •’didžiausia žiema (stoties lakūnas,- rengiasi sumu- 
! kokios Amerikąf neturėjo per šti visus .aukštumo rekordus i 
ilgus metus. - Į kokius iki šiolei orlaiviai pada--

Pasiremiant tam tikrais pro-'rė. Sykiu su tuo jis pasiryžęs! 
tarpių išąkaitliavimais, sakoma'išbandyt naują prietaisą kuris 

j jog šįmet išpudla kita didelė I suteiks jam reikalingą kvėpa- 
| ir šalta žiema. vintui oksigeną, nes augštumo-

Tik 1917 metais Amerika tu- se jau nėra gana oksigeno ir ' . I į : • I
|rėjo tikrai aštrią žiemą. žmogus neturi kuo kvėpuoti.
I Biuras pranašauja kad pra-' Jeigu tas naujas išradimas tin-j 

Angli-1 clžioie sausio užstos reguliarė į karnai veiks tai gerai., o jeigu 
- -i žicnia ir tęsis, per vasario ir|nc tai lakūnas rizikuos net sa

kavo mėnesius. Naujoji Ang-|vo gyvastį. Jeigu tas aparatas 
lakūnas nustos visos 

Atlan-! sąmonės ir tada puolimas že- 
nieko myn. Bet nupuolęs iki 20,000 

piisty-lpėdų aukščio nuo 'žemes vėl at- 
sigaįvy.s, ir jeigu tada spėtų 
suvaldyt orlaivi tai išliks gv- 
vas. Kur nors viršuje ore jau 

(prasideda taip vadinama “stra- 
šaltis buna bai- 
jog tas yra apie 
aukštyje. Tenai

lijo

tiko 
kito 
Inai.

įier vasario
Naujoji

;ako jaus tikrai kietą žie-j neveiks, 
Per kelis mėnesius 
pakraščiais1 ' busią

kaip tik Audros ir

Vieniems A Uksas, Ki
tiems Skurdas Floridoj

daugiau suanglėjus ir 
ištikima Anglijai, gi 
Airijos dalis iškovojo 
Laisvą Valstijos var-sau

dą ir teises, negalėdama gauti 
pilnos nepriklausomybės.

Japonija Auga
pen-Japonija per praėjusius 

kis metus paaugo keturiais mi
lijonais gyventojų; 1 Dabar gy
ventojų turi apie 60,000,000, 
iš'jų 30,.00'0,000 vynų ir suvirs 
29,000,000 moterų.

Vokietija Liko Be Mi- 
nisterių Kabinęto

Mušty nes Lietuvos 
Universitete

jau

Klerikalai Jas Surengė Nukreipimui Visuomenės 
Domės, Korespondentas Sako.

Ministerįs pareikalavo, pasku
tiniai gavo tiktai papeikimą.

neteisinga, Į tąi,1 kaip 
, profesorių taryba re

lies universitetas’'negali' 
ministerijos pastumdėlis. 

Komendantas socialistų studen
tų valdybą susodino į kalėji
mą visam mėnesiui, tai šie jau 

Idu kart nubausti, o mušeikos 
todėl šie siundo jaunuolius At-|f*k*-a* papeikimu atsiteisė. Kur 
eitininkus. Jauni dažniausia 
senių 
Taip 
Žydų iškabas, o paskui, lapkri
čio 8

(Specialiai “Dirvai’’)
Katinas. — Jau ankščiau bu

vo pastebėta, kai tik artinasi 
Šeinio rinkimai ir kademai pra
dedą abejoti kad rinkimus lai
mės, prasideda fašistinis “ka
talikiškos” moksleivijos bruz
dėjimas.

Muštis seniams “katalikams” 
arba tepti iškabas nepatogu,

Jauni 
‘garbingų” 
čia. Pirma jie ištepė

girdėt, 
aguos,

Visos' pažangiosios studentų 
prganizacijos ir visuomene tuo 
nepatenkintą.

Bet charakteringiausias čia 
•a Seimo rinkimų artinimosi

Kai tik nkademai 
laimėdavo tuoj tie 

prasmegdavo, bet
dabar sunku pasaky-

momentas, 
rinkimus 

ųversda- “fašistai”

laimėjo, nors aršiai 
menkinusį dalykėlį, 
sumušti 158 balsais prieš 107. 
Komunistai deda 'tisas pastan
gas, bėt jau trečia konvencija 
kaip jie nieko neišgali išskyl 
rus kelti lermus.

Weirton, W. Va. Weirton ge
ležies ir pheno dirbtuvė pradė
jo statyti-) $15,000,000 vertės 
plieno ir geležies išdirbinio fab
rikus. Tukstančiąniš, darbinin
kų buš darbo' 

Clevclando didėsės išdirbys- 
tės bėgyje lapkričio parodė žy
mes palinkimo į geresnę pusę;
Devyniasdešimta devynios dirb-Įti tik taip kaip komunistų ko- 
tuvės iš šimto padidino savo Į misa ra m s patinka. Tą pajuto

Iras ir parei
kalavo kad su darbininkais ap
sieitų švelniai jeigu nori' kad 
unijos hutų “komunizmo moky
klomis”.

Palengva iš mažų žaizdų iš
auga 
laike 
augo 
bar 
jos 1 
jog turės imtis griežtų 
nusimesti priespaudą.

darbininkų skaičių abelnai pa- ir komunistų cent
ėmus 1.4 riuoš. virš spalių mė
nesio darbininkų skaičiaus.

Nederland. Col. — Kilus gai
srui sidabro ir aukso kasykloj 
ir sunaikinus išeigą, '20 darbi
ninkų liko gilumose. Bet po 
didelių pastangų jie visi išgel
bėti. Vienas tik mirė nuo ga- 
zų.

Steubenville, O. — Bradley 
kasykloj užmušta vienas darbi' 
ninkas motoro nelaimėj.

1 baisios ronos, taip buvo 
' caro, kada proletaras iš- 
* iki revoliucijos; taip da- 

laike komunizmo
darbo klesa išaugs

tironi- 
iki to 
žygių

Berlinas. — Luthero kabine
tas rezignavo, kaip buvo sutik
ta prieš pasirašymą Lokarno 
sutarties, jeigu reichstagas su
tiks tą sutarti užtvirtinti, 

šis krizis yra pirmas prezi
dento Hindenburgo ministeri
jos krizis.. 1__ ____ o ____

tosfera”, kur
Miami, Fla/ j— Šio rudens sus. Sakoma 

bėgių pietinė Suv. Valstijų vai-175.000 pėdu 
stija Florida pragarsėjo kaipo I spėjama temperatūra siekia 80 
aukso salia daugeliui kurie su- laipsnių žemiau zero, kiu- 
gebėjo tinkamose - vietose nu-, barometras neveikią, 
pirkti pigiai žęniės ir paskui 1 —----------------
jas brangiai parovė. - Nekurie|Kongresas Republikonų 
tokie -pirkėjai pasidarė milijo- Valdom
nūs dplarų kelių savaičių b§-  
giu. . 1 I Washington. — Gruodžio 7

Tie gandai sii’t'i-aiikė . į Flori- d. susirinko .Suv, "Valstijų kon- 
dą laimės ' jieškotojų ■ šimtus gi-esas. Atstovų butą' pilnai 
tūkstančių, kurie dabar -skurs-,! valdo Republikonai^/kurie mi
tą. Apskaitliuojama kad- apie.sprendė paimti visą tvarką-....į 
60.0,0.00 taip suplaukusių į- Fm-isavo rankas in laikytis griež- 
ridą laimikio jieškoti žmon ų čiausia savo pai'Liviškos1 takti- 
gyvena laukuose palatko.se, ne-i koš. Kadangi iš -Republikonų' 
galėdami rasti namų. Valdžią| partijos, atsirado daugiausia su- 
bijo kad neprasidėtų tarp jų kilėliit ir atsimetėlių kongresą, 
epidemijos. Rcpublikonai vigtiek Ilu'ėdami

‘ --------- ;------  1. didumą pasiryžę parodyt vi-
Ot kas Turi Pinigų! -siems neištikimiems jog jie ne- 

---------  i turės reikšmės ir negalės inei-
Suv. Valstijų Presbyterijonu1,. . -įi.;,, TZ• Į ri į jokius-'komitetus. Kas tik 

bažnyčios budžetaš 1926 mė- __ 11:1. u ,Repubhkonams nepatiks viską 
tams buš $15,000,000; ta su- .. , -• jie atmetines ir nepraleis, 
mą užtvirtino jų generalė ta- .'
ryba., Tuos penkiolika milijo- »«,. _ 1 «>■ .| Mirė nuo Nuodų Ketu- 

rurios Ypatos
Hindenburg ėmėsiI nu dolarių, surenkamų iš parą-, 

altai ir rimtai, kaip senas ka- pijonų, Presbyterijonai praleis, 
tems tikslams:.- Vietinėms nii- 

$4,331,040; užrubeži-įville, 111., 
nėms misijoms $3,351,4.00; mi, 
nisterių pensijoms $1,082,781; 
krikščioniškam mokslui plėsti 
$1,448,866'; Amerikos- Biblijos 
Draugijai $77,340; federuotai 
bažnyčių tarybai $20,624. 

Yra žmonelių kurie dar baž
nyčioms sudeda milijonus savo 
sunkiai uždirbamų- pinigėlių-.

reivis, sudarymo naujo kabini 
to. Sakoma gal ims ilgai, iki sijoms 
galo šių metų, kolei kabinetas 
susidarys, 
sitiki kad 
rius tikrai

bet' prezidentas pa
šaras kabinetui na- 
atsakahčius žmones.

Naujas Sovietų Armijos 
Vadas

Maskva. — Vieton mirusio 
sovietų armijų viršininko Frun- 
se, kuris buvo Trockio įpėdiniu, 
nauju raudonųjų armijų vadu 
liko nuskirtas Klemensas Vo- 
rošilov, 44 mėtų amžiaus, kai
mietis ir atsižymėjęs revoliuci- 
jonierius iš pat jaunų dienų.

Teisiama už Nunuodiji' 
mą Podukrės

Randasi Negerų $50
Suv. Valstijų iždinė perserg- 

sti piliečius jog Amerikoje pa
leista suklastuotas $50 popieri
nis, taip gabiai' padarytas kad 
vargu galima atskirti; Jis yra 
biskelį trumpesnis už papras
tą tikrą popierinį ir gerai įsi
žiūrėjus spalvos išrodo biskį 
blankesnės.

kaip bus
Ii. Gal teks kairiesiems, kurie 
žada rinkimus laimėti, nubaus-1 
ti juos, nes negalima gi leisti 
klastai viešpatauti ant teisės,

1 teisėtumo, teisingumo, ypač* 
kad tas kenkia ne tik atskirti 

Dabargj, aišku, todėl I laisvei ir saugumui,.

East St. Louis, 111. — Mary- 
vienoj šeimynoj nuo 

ypatingų nuodų, kurių nesuse
kama', mirė keturios ypatos.

Kada jos apsirgo, spėta jog 
serga nuo gėrimų pieno tokios 
karvės kuri gal užėdė nuodin
gų, žpljų. Tyrįnėiąnt mirusių 
ypatų vidurius nerasta jokių 
žymių nuodų.

Springfield, O. — Čia pirmu 
kartu po 30 metų moteris sto
ja teisman kaltinama 
laipsnio žmogžudystėje,
nuodijimą savo podukrės; 
metų mergaitės. Ta moteris Į 
yra 49 metų amžiaus, Mr 
die Štrome.

Nuožvalga ant močekos kri
to kada mergaitė staiga 
Dalyką ' iškėlė daktaras 
mergaitę užžiurėjo.

Bulgarija Laimėjo 
prieš Graikiją

Geneva. — Tautų Sujungęs 
komisija, kuri tyrinėjo Graikų- 
Bulgarų pastarą susikirtimą, 

pirmo (rado kaltais Graikus ir išspren- 
ųž nu-Graikija užmokėtų 'Bul- 

ląlgai'ijai 20,OCH),000 levų nuos- 
• tolių (levas yra Graikų pini- 

Bir-lsų vardas).
Į Prie to dai- Graikija turi už
mokėti Bulgarams 6,000,000 le
vų už gyvastis.

d., Universiteto ritmuose 
užpuolė socialistus studentus ir 
pradėjo muštis ir net buvo re
volverius išsitraukę iš makštų.

Mušeikos aiškinasi
mi bėdą’ socialistams, kurie 
protestavę buk prieš komun's- 
to sušaudymą. Ištikrųjų gi ta 
pati draugija' jau ne vieną kar
tą yfa protestavus prieš mir
ties bausmę nežiūrint kam ji 
buvo taikoma, betgi muštynių 
nebuvot 
reikėjo .muštynes pradėti kart 
ąrtiąąsi fSęimo rinkimai ir rei
kia,gi. kuopi nors nukreipti vi
suomenės. akis nuo “krikščio
niškų,”. darbų ir t turėti naujų 
argumentų, mitinguose. Taip 
buvo,,per ..rinkimus į pirmą Sei
mą, ta.ip, buvo jį paleidžiant, 
kad vįsi rūsiai prisirinko gink
luotų 
taip ir

Visų 
dai tie

Muštynėse smarkiai pasidau
žyta, nors ne pavyzdingai. Tik
tai keliems pašonės pamaigyta, 
kišenini atplėšta, maniškos nu
ardyta, vienam karininkui ak- 
selbaulai nuardyta, o rimtes
nio nieko.

Vis tik ir tokios niuštyn ū-c 
universiteto rūmuose tąi yra 
neleistinas dalykas, kuris liu
dija kiek save stipriais jaučia 
tie valstybės ragaišiu’ penimi 
fa^ištėliai, kad ir snargliai, 
kaip čia žmonės sako.;

Universiteto senatas už tai 
visus nubaudė, bet socialistus 
smarkiau: juos pašalino (val- 

jdybą) dviem semestram, o A'i-iij 
'eitininkus kelis tik vienam s-.:-Į |j 
'mestrui; o vėliau, kai švietimo 9

“katalikiškų fašistų”, 
dabar yrą.
reakcijų ir visur met > 
patįs — smurtas.

bet kenkia vigai valstybei ir jos 
daliui sujungimui'.■|

žinovas.

Fremont, O. — Tūlas Reiber 
liko nubausta^ $25 už permu
šimą sato motinos) su kuria 
buvo' pradėjęs bartis.

Jus
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtęs j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina 
geležtes'.1

§1 iki $25.

Wet
AuttrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-

savo

t

mirė.
kuris Ispanijoj diktatūra panaikin-' 

ta, įvesta ministerių kabineto 
valdžia. Primo De Rivera, bu-

.Plauk po Amerikos Vėliava'*

United. States Lines
Hotel Cicėnui,: B1<lg,________ _____ Cleveland, Ohio

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

RM jūsų sekančios kelionės į 
IJetuvą nusprendimo, būtinai iš- 

ite kokius puikius laivus Ūuiled 
eS Lines, laivynas valdomas S. 
Valdžios, siūlo jūsų patogumui.
ilžinas, . . knpuikiausias “Levia- 
1". ir visi kiti laivai turi erdvius 

'tanibąi įii’s, duoda pui- 
urrioše valgyklose, ir

it-s galu. Apsimokės jums gauti 
informacijų šiandie nuo jūsų

Library, Pa., streiko riaušėjvęs diktatorius, lieka naujos 
troko užmušta viena moteris. I valdžios premjeru.

palatko.se
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į B Lietuvių Gyvenimo!
BROOKLYN, N. Y.

Piliečių Vakąrįene
Lapkričio 26 d., Padėka vo- 

,ės dienoj, Lietuvių Piliečių] 
.lubas surengė vakarienę savo! 
:ambariuose, 1153 Putnam av. I 
Ivečių buvo net perdaug, visi] 
gražiai linksminos skaniai vai-1 
rydami; tik gaila kad savo puo- į 
oj neprisiminė savo brolių var- ] 
rstančiū Lietuvoje, biednų mo
ksleivių, kurie nori pasiekti 
iviesos spindulėlio, o per vargą 
legali. Reiktų tautininkams 
vesti madą kad kožnam sųsi- 
•inkime, parengimėlyje vis bu- 
ų sumetama keli centai bied- 
liems del mokslo. Tas labai 
pagerintų tautininkų liberalų 
ladėtj Lietuvoje, nes daugiau Į

išeitų mokslus musų pakraipų 
jaunuomenės, o pamokyti žmo
nės labai brangus. Jei mes tą 
pilnai suprastume mums butų 
visur' lengviau kovoti su prie
šais. Klerikalai ir bolševikai 
tą jau suprato ir jie Šiandien 
turi valdžias savo naguose. Vi
si pažangieji turi tuo dalyku 
susirūpinti ir vykinti, šelpda-; 
mj- bįedną moksleiviją, kurių 
dą-uguma rašinėja Amerikoj 
laikraščiuose.

Operetė “Išeivis”
Lapkričio 28-29 d. Operetės 

Choras Kun. Pauluko parapijos 
salėje statė scenoj operetę “Iš
eivis”. Vaidinimas gražiai pa
vyko. Pirmam akte motinos 
rolę vaidino M. Kižiutė, Jono

YRA GERAS NUO
1 Reunjfi tiško Gėlimo.
2. Nerviško Galvos Skaudėjimo.
3. Neuralgijos Skausmo.
4. Mėšlungiško Traukymo.
5. Sprando Suštyvėjimo.
6. Skausmo Šoną, Krutinės ir 

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

10. Apsaugojimo nuo užnuodiji- 
mo nuo mažų atsitikimų jsi- 
drčskimo, ir tt.

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

K. B. Kraučunas, meilužės — 
M. Strumskienė. Buvo grau-. 
cįingas reginis kaip Jonas ren
gės Į Ameriką, kaip jo apgaila
vo motina ir jo meilužė. Gra
žios arijos-dainos graudino pu- 

■j bliką iki ašarų.
Antram akte buvo juokinga 

ir labai teisinga kaip atvažiavę 
Lietuvaitės išteka ir pradeda 

1 kibinėtis su burdingieriais; jų 
i roles vaidino P. Starkiutė, A. 
Saurusaitienė ir A. Venslovai- 

f te; burdingierius buvo Morkus. 
. Visi labai gyvai suvaidino. Per 
abu vakaru publikos buvo ga- 

I na daug. Ką Operetės Choras 
|rengia visada labai gerai nusi- 
,1'seka. . K.J'Š.

i “DIRVA” arba “ARTOJAS”
I (ar abu) bus jūsų geriausia ir 

ilgiausia atmintina dovano ju-
I aiškiams Lietuvėje. Jie ma-
I tys jūsų duosnumą permaus
I metus laiko. Užrašykit.

MASPETH, N. Y.
Lietuviu Auditorijos Vakąrierjė

Veik visi Mąspetho Lietuviai 
susidomėjo ■ Auditorijos Bend
rove, kuri ruošiasi statyti di
džiulę svetainę.

Lapkričio-29 d. bendrovė su
rengė vakarienę Piliečių klu
bo salėje, kur dalyvavo abiejų 
lyčių apie šimtas svečių. Buvo 
Lietuviška muzika, taipgi va
karienė irgi Lietuviška. Per 
vakarienę svečiai turėjo pasa
kyti prakalbėles. Vakaro pro
gramą vedė F. Jocis, kuris pats 
kalbėjo, paskui užkvietė sve
čius; kalbėjo P. Kulisi J. O. Sir
vydas, J. Dymta, R. Brandis, 
P. Bagočiunas, P. Kabašinskas, 
K. Liziunas, S. Šiaučiulis, A. 
Klimas, J. Zelįonis ir K. Šįrvy- 
dienė. Visi kalbėjo apie, reika
lą Įsigyti savo svetainę, na ir 
užinteresavo svečius, kurie ir 
pradėjo pirkti šėrus. šie pir
ko šėrų sekančiai: J. Vaicekau
skas už $400; J. iBernath už 
$100: P. Kulis už $50; J. Poš
kus už $50; V. Zabelskis už 
$50; Mare Zabelskienė už $50; 
V. Zambliauskas už $25; S. 
Šiaučiulis už $25; K. Liziunas 
už $25; Kasparienė už $50. 
Užsirašė pažadus pirkti: V. Ki
veris už $10t); P. Bagočiunas 
už $50; J. Zelionis už $25; J. 
Blėka už $25; S. Girnius už $25.

^Protarpiais bizniškų kalbų 
buvo pamarginimų; p-lė Šim- 
kaitė pasakė gražią deklamaci
ją, mažytė Alena Novickaitė 
dailiai sudainavo “Du Broliukai 
Kunigai”. . Vakarienės surengsi
me darbavos moterjs: P. Jocie
ne, O. Liziunienė lir K.’ širvydie- 
nę. Taipgi daug darbaVos Klu
bo ’ nariui, kaip va J. Berną th, 

‘ S. Šiaučiulis, (Liziutių ir Josiu' 
mergaitė? ir' kitos pasitarnaVi1- 
niė aplink stalus ir’ svečių* pri
ėmime. ‘■ ■

Persekiojimai už “Dirvos” Skaitymą
‘ (Korespondencija iš Kauno)

Vienas Šančių plačiųjų gelž-j balsiai atsakė kad laikraštyje 
kelių dirbtuvių darbininkas lį- yra apie kunigus, o penktas,
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Uito Strop Razor-

DIR VOS ADMINISTRACIJA:

i $---------  ir meldžiu prisiųsti man Do-

toSlrop Skusluv. kaipo Kulodi) Oovaoą

SUSIDEDA
Iš ŠIŲ:

1— Dėžutė
2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžute 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

Malonu būti taip gražiam bu- 
rėlyj Lietuvių, kaip' jie suėję 
gražiai pasikalba apie' šavtts 
reikalus, susipažįsta vieni su 
kitais, '“'pasišoka, pasidainuoja, 
savo daineles, kurias dainavo 
dar būdami Lietuvoje, ir visi 
linksmi išsiskirsto, atlikę savo 
užduoti parėmime prakilnaus 
tikslo. Malonu kad vietos Lie
tuviai jau pradeda atsigauti 
nuo bolševikų trenksmo, kurie 
buvo Lietuvius veik pritrenkę.

DOVANAI
“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 25 c — prisiųsdami pašto 
štampais (geriausia po 2c), arba 
kitaip. Tik prisiųskit savo parei
kalavimą sykiu su štampais, dau
giau nieko iš jūsų nereikalauja
ma. Adresuokit sekančiai:

“DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland. O

Ant rytojaus, užbaigimui va
karienės likučių, -susirinko visi 
kurie padėjo rengti vakarienę. 
Gaspadinės pašildė likučius, 
pridėdamos šio to naujo ir pa
darė gražią vakarienę; o kiek 
joje buvo juokų tai net sopai 
išskaudo.

Juokus krėtė visi tie musų 
vyreliai kurie dar nevedę, nes 
žaisluose teisėjais buvb vedę, 
Bagočiunas, K- Liziunas, J. O. |
Sirvydas, F. Jocius. Jie klausė 
kožnp viengungio kodėl taip il
gai neapsiyedė, o tų nevedėlių 
pasirodė daug esama, na ir tu
rėjom juokų iš jų pasiteisini-1
mų. Vienas teisinos kad per
sunkus apsivesti, kitas kad my
lėjęs merginą ir ji jį pametus, 
kitos neiną už . jo. Kiti sako 
kad iš Lietuvos neatvažiuoja
merginų, o Amerikos Lietuvai
tės labai miltuotos ir juos bro-| 
kuoja ir tt, Kiti sakė ’kad darJ 
augina sau merginas; kiti, kad 
tada žęnysis kai Lietuva turės 
savo 'laivyną jie važiuos Lie-1
tuvon sau panelės jieškoti. Vie
nas sakė: Laukit ir tėmykit, 
kai pamatysit žilą žvirblį tada 
aš apsivestų. Teisėjai kožną 
baudžia auditorijos šęrąis: tąi 
vienu, tai penkiais, jis sutinka

ko klerikalų valdžios nubaustas' 
už skaitymą “Dirvos”, kurioje ■ 
buvo įdėta žinelė apie Lietuvos I 
kunigus, nors ta žinelė buvo 
neteisinga, tik paskleista blo
gos valios žmonių kad prisika
binus ir prie “Dirvos” ir kad 
ją į Lietuvą neįleidus.

Tas darbininkas, neturėda
mas daug pinigų (nes uždirba 
tik 7 litus 4c į dieną) išsirašyt 
“Dirvą”, pradėjo eiti, skaityk- 
Ipn, nes jam labai “Dirva” pa
tiko, ir ten ją skaitydavo.

Vieną vakarą paėmė “Dirvą” 
(No. 36) ir rado tą straipsnelį. 
Manydamas kad tas straipsne
lis įdomus, paprašė skaityklos 
vedėjo kad įduotų “Dirvą” par
sinešti. namon. '• Vedėjas suti
ko duoti, ir žmogeliu parsinešęs 
laikraštį namon perskaitė tą 
dalykėlį savo žmonai 'ir bažny
čios brostvininkams. Brostvi- 
ninkai kaipo šventi žmoneliai 
pranešė apie tai Karmelitų kle
bonui ir Seimo nariui Mielas- 
kai. Kaip bematant jis per
davė skundą .kad tas žmogelis 
skaitąs bedieviškus laikraš
čius.

Vieną dieną, parėjęs iš darbo 
nuvargęs išgirsta iš savo žmo
nos kad jį šaukia milicijon, esą 
svarbus dalykas. Jis nuvyko 
pas dižuruojantį milicijantą ir 
patiria kad jam yra pakvieti- 
mas teisman, egąs kaltinamas 
už šmeižimą Mielaškos. žmo
gelis mano sau:, niekur niekad 
jo nešmeižiaų,, tik skaičiau lai
kraštyj apie jį ir pasakiau vie
nam kitam draugui.

Gavęs pakvietimą teisman, 
žmogelis pradėjo girdėti viso
kius gandus: vieni sako 'gausi 
menesį kalėjimo, kiti sako tris 
mėnesius, o trečias -sako kad 
jei kunigas skundžia tai jis-' li
zino kad tau klius gerai.

žmogelis laukė dešimtos die
nos lapkričio, drebėdamas kaip 
žydas baisiosios nakties lauk
damas. Pasikalbėjęs su drau
gais, teisman nusprendė stoti 
vienas, be advokato.

Kunigo liudininkai buvo pen
ki, keturi Lietuviai, o penktas 
sulenkėjęs Lietuvis. Teisėjas 
paklausė ką girdėjo jie apie 
šmeižimą, tie keturi visi vien-

mokėti bausmę. '
Priėjo pasiaiškinimai ir ve

dusioms; jie gerai atsakė: mes 
gerai stovim, mums riereik nei 
svetainių, nei klubų, mes tu
rim namus ir šbimynas, šiltas 
vakarienes, ir tt., bet jums 
viengungiai tai ' reikia jieškoti 
kitų pastogės, ir tt.

Gaspadinės, 'Jocienė, Liziu- 
nienė, šįrvydiene pareiškė kad 
jos nesutinka su nevedėlių pa- į 
si teisinimais, ir’ jos sako kad Į 
singeliai turi daugiau išpirkti s 
šėrų ir darbuotis svetainės reį- į 
Italais, nes jiems daugiausia Į 
tokių vietų reikia. Vienas pa- i 
reiškė kad mes sutinkam pa- !' į , 5statyt svetainę, bet vedėlįai nc-|j| 
gausit j on ineiti.

Taip bejuokaujant sumanyta Ij 
kad reikia sumesti keletą cen-'jĮ 
.tų biednienis Lietuvos mokslei-. i. - ■ '• . v, x : - . I -
viams, ir sumestą $11. Tai I ’’ ; 
gražus pavyzdis ir kitų miestų J i 
veikėjams ir visiems prakilnios y• ■ ■ •- - " • ■■ • ■-t |ji
širdies Lietuviams, Visad pri-, • 
sįmįn.kit biednujs mokslevįus. j | 

Padarius sutraukas pąsiųpclč • | 
kad vakarienę. dąvė pelno apie || 
$40 ir šėru išpirkta už $800. I

' ■■■■■ ■,

Simas Kuraųckas, Darbo Fede
racijos narys ir sulenkėjęs (jis 
gieda Lenkų chore) ir dar my
lintis buteliuką, manydamas 
kad kai kunigai išlos tai dari 
jį ir nugirdys, pradėjo liudyt 
kad tas žmogelis jam sakė ir 
juokės kitiems apie tai kas pa
rašyta. Jis liudijo i labai klas
tingai. Tąs žmogelis sakyt sa
kė, nes laikraštyje buvo para
šyta,. bet jokių išjuokimų ne
darė. Bet už tai jam priteista 
50 litų arba penkios paros areš
to. ,

Tai matot, už mažo / straips
niuko perskaitymą tokia baus
mei Jeigu butų visą “Dirvą” 
perskaitęs tai butų reikėję vi
sų metų, algą užmokėti* 

žmogelis padavė apeliaciją ir 
pervedė bylą į apigardOs teis
mą. Koresp.

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Juozas Ivanauskas, iš Phila
delphia, Pa., rašo: šiuomi pri- 
siunčiu $2.25 ir meldžiu man 
prisiųsti kliygą “žmonijos Is
toriją” kada ji bus gatava. Ma
no nuomone, šią knygą būtinai 
turėtų įsigyti kiekvienas Lietu
vis, iš kurios galėtų pasisėnitį 
sau daug mokslo. Istorijos ži
nojimas kiekvienam yra labai 
reikalingas. Taigi* aš iš' savo 
pusės linkiu ' kad kiekvienas 
“Dirivos”1 skditytojas > šią knygą 
įsigytų (ir ’ p’rikajbintų 1 savo 
draugus 'tapti “Dirvos-” 'skaity
tojais ir’ Įsigyti “žmonijos! Is-1 
torjją”'.'-/l i s'L -' t i/i..,l.i. i

K, Kasiulionis, vietinis, atsi
lankęs “Dirvon”- užsimokėti sa-1 
vo prenumeratą už laikraštį, 
užsirašė .sykiu sau '‘žmonijos 
Istoriją” užsimokėdamas ’ $2.

F. Sankalas. farmeris, 'Ches
terland, O., užsimokėjo prenu
meratą už “žmonijos Istoriją” 
per V. P. Banionį, vietinį.

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų 

KATALOGO 
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala- 1 
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami savo aiškų 
antrašą, sekančiai:

“DIRVA” 
3352 Superior Av. Cleveland, O. 

ir "'

| Geriausias 
Skutimas

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

$1 iki $25.

^let 
-4uto“Strop

Razor
—-Išsiaštrina Pats

TA EKSKURSIJA Į 
SANKLĖRO GRIU

VĖSIUS'

Kelionė su Čikagos Sporto 
Dvasia Į Griuvėsius

Jeigu prie bažnyčios 
pavojinga stovėt tai galim’ 
eit. Ale iŠ kur tu žinojai 
kad man pavesta toks di
delis darbas ir kad man rei
kia pagelbininko? — sakau 
aš.

— Aš šitas istoriškas 
vietas gerai žinau, ba gy
venau tais laikais ir tarp 
tų žmonių apie kuriuos tau 
paliepta ištirt ir aprašyt. 
Mane pasiuntė čia gerb. Li- 
čiperis, kuris tave labai 
gerbia ir turi tau paskyręs 
fetfėbelio vietą ir' sostą kai 
tu pas jji nukeliausi, o nją- 
ne ■ laiko gatąyai .tau batus 
pucuot ir pasitarnauit, taigi 
ir dabar atsiuntė tau Į pa
galbą/ sako Dvasią. - > ■ 
• — Tai shiagu girdėt: O 
kur tu užsilaikydavai kadą 
gyvenai tpj istoriškoj Lie
tuvių sodyboj,, kurią man 
dabar reikia ištirti?. — sa
kau aš. ■ - 1 1

■ — Aš daugiausia' prabu- 
vojau Poviląųsko karčia- 
moj kai gert norėjau, o kai 
norėjau valgyt tąi eidavau 
i Virbicko duonkepyklą ir. 
ten senų duonų prisirankio
jęs turėdavau pietus, — sa
ko Dvasia.

— Nors aš tavęs nepažįs
tu ir nežinau ar teisybę sa
kai, ale man reikia kas pa
gelbėtų apsakyt ir aprodyt 
visas svarbias anų laikų 
vietas, taigi eik su manim, 
— sakau aš.

— Aš tau turiu pasitąr- 
naut, ba aš tam čia atsiųs
tas, taigi nenuvyk manęs, 
ba aš busiu nubaustas, — 
sako jis.

— Na tai einam, ba aš 
tik pusantros dienos laiko 
tam turiu, — sakau aš,

i I Pradėjom eit per Supe- 
Į rior į kitą šoną nuo Petri- 
į nes. Automobiliai smarkiai 
i lekia, net žemė dunda, ir 
Į štai ant musų užlėkė vie- 
į nas didelis automobilis — 
Į aš spėjau pabėgt, o Dvasia 
| pateko po ratais. Nusimi- 
įlhiati, sakau netekau to vie- 
: no naudingo pagelbininko. 
I Ale žiuriu Dvasia atbėga 
į paskui mane Į kitą kelio 
• ršoną ir juokiasi.
Į Manęs 'suvažinėt nei 
i sutrint niekas negali, nenu- 
Į simink, — sako Dvasia.
i Atsidusau ramiai. Pasie- 
; kus kitą kelio šoną, mano 
Į kelionės draugas pastiro ir 
l||stovi akis ištempęs:
Ii — Kas čia, — suriko jis. 
L — Na, kame dalykas? — 
l(sakau aš. [

Jj£ 'parodė skersai Septy
nioliktą Į kitą kelią kampą:

— čia kitados irgi buvo 
bažnyčia! Žiūrėk, jau pa
statytas visąi kitokis bu- 
dinkas. Nei nežinojau ka
da bažnytėlę nugriovė,

Ką tik jis man pasakė aš 
tuoj užsirašiau.

Pusę valandos keliavus, 
Dvasia pradėjo pasakot kad 
tuoj prieisim Oregon sody
bą, kur anais amžiais Lie
tuvių buvo apgyventa kaip 
skruzdžių, kur armonikos 
ūžė, stiklai skambėjo, gal
vos tarškėjo,' smegenis tiš- 
,ko, policijos, vėžimąi dundė
jo, moteris ir. vaikai klykė 
iš baimės ir girtumo; kur 
gyveno patįs primitiviai 
niųsų pratėviai, nua. girių 
ir tyrlaukių suvažiavę, ir. 
kurą čia 'sau Amerikonišką 
gyvenimą kokį geriausia 
suprato. O tas gyvenimas 
buvo tai amžina girtybė,' 
peštynės, barniai, nesutiki
mai ir viskas kitas ką ma
žos civilizacijos žmogus ge
riausia supranta. .

— O ar tarp jų jokių ge
rų dalykų nebuvo?

— Apie gerus dalykus 
nori žinot? Misliau kad 
tik apie blogus reikalingą 
tau žinot, — sako Dvasia.

Ir pradėjo 'pasakot kad 
čia buvo gjrąžauš jaunimo, 
'daug puikių jaunų vyrų'1 
kurie sunkiai dirljdąyo, lęij- į 
'sdąvo: savo, tėvams ;pinigųs,, ■. 
partraukdavo- savo.1 broliu? 
ir,'Seseris ii* draugus; pa-;' 
gelbėHA'Vo' jidms' ’ rastų dar-l '/; 
bus. Vyrai eidavo' pas nau-''' 
jai atvažiavusias merginas, 
meilaudavos, kalbindavo 
žeįiytis, apsiženydavo, kur
davo savo namelius, augim 
dąvo vaikus, kurių daūgu-y 
mą išaugo plėšikais, mušei1 , 
komis, padaužomis, tingi
niais, nenorėdavo mokslo, 
dukterį s išdykaudavo, nak
timis 'trankydavęs,' pames
davo tėvus už pabarimą, ir 
tt.

Partraukti * iš( Lietuvos 
bi’oliai ir draugai nenorė- 
dąvo atsilygint už laivakor
tes, prisiskolindavo krautu
vėse, pabėgdavo išnešdami 
kitų pinigus; paviliodavo 
kitų pačiaš, ir tt..

Ir man beklausant, pajų-,, 
tau kad vėl visas apsaky
mas išversta ant blogo.

Manau sau: Kibą gerb. 
Liciperis jam taip įsakė da
ryt ....

— Ale ar daugiau gei‘iį' 
darbų čia Lietuviai neatli
kinėjo? — sakau aš.

— Taip, taip. Dėjo pini
gus ant bažnyčios, taupėsi 
ir pirkosi sau namus, dėjo
si biznius, organizavo savi
šalpos draugijas, gelbėjo 
vienas kitą ligoje ir mirty
je; užžiurėjo našles it1 naš
laičius. Rengė, prakalbas, 
teatrus ir balius; ten susi
ėję girtavo, mušėsi ir stum
dėsi. Supykę ant kunigų 
mėtė juos iš bažnyčių, sa
lėse užpuldinėjo kalbėtojus, 
vieni kitus varė iš namų už 
nejimą bažnyčion ir skaity
mą kokių ten laikraščių ir 
knygų, ir—- 
apie kelionę su Dvasfa.

Kitą sykį* rasit daugiau
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skersai Septy- . 
į kelią kampą: 
idos irgi buvo, 
iurėk, jau pa- 
i kitokis bu- 
nežinojau ką- 
nugriovę, 
nan pasakė aš 
u.
dos keliavus, • 
o pasakot kad 
Oregon sody- 
amžiais Lie- 

įgyventa kaip 
ir armonikos 
tąmbėjo, gal- x 
siųegenįs 'tišr J 
ižimai dundė- į, 
vaikai klykė 

jirtumo; kur ■' 
primitiviai' 

i, ntift. girią 
suvažiavę, ir, 
Amerikonišką į 
d geriausia, 
s gyvenimas 
ina girtybė,’ ■ 
ai, nesutiki- 
ritas ką ma- 
žmogus ge-

a. ■ J’' riį 
jų jokių ge- 1 
ivo?
us dalykus 
lisliau kad 
. reikalinga- 
ko, Dvasia, k.; 
asakot kad J 
is jaunimo, 
tunų vyrųj’;,;! 
rbdayo, Jei- , 
ins .pinigus, 
tvo brolius 
auguš; pa-’

/o'pas nau- 
d njergiiiąs,'Č J 
kalbindavo • 
rdavo, kur
inis, augin- 
rių daugu
mais, mušei- 
mis, tingi- 
vo mokslo, -i 
idavo, nak- , 
ros, ‘ pames-. 
■abarimą, ir j.
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MELUOJA NET PAČIAM POPIEŽIUI
CPAUDOJ paskilbo žinia f“----------------------------

"D- kad popiežius parašęs 
Lietuvos vyskupui laišką, 
kuriame kunigai raginama 
nedalyvauti politikoj arba 
mesti pildymą savo tikybi
nių pareigų, nes kunigų da
lyvavimas politikoj kenks-

f

I

Amžitiasai Žydas
EUGENE SUE

ŠIŲ DIENŲ INKVIZI
CIJA LIETUVOJE

š Lietuvos
£ai nenore- 3
liž ląivąko'r- j 
avo krautu- T 
> išnešdami
paviliodavo >
t./
tįsantį, paju-
sas apsaky- 4a 
i( blogo, 

’Kibą geri), j 
ip.įsakė d*, d

'ne iš tyros širdies žmonių 
j iš didžiausių - kriminalistų, 
■ šiku ir kitokių niekšų,
i darbininkai turi klausyti.

Nėra abej’onės kad baisi di- 
1 durna komisarų yra plėšikai ir 

I mingai 'atsiliepė ant bažny- grobikai, tik ne visus sugaudo.
g . čios. Į

Kad tokį laišką’vyskupas kad sovietų 
Į gavo liudija antra žinia, pa- 
I leista iš Lietuvos atstovy- 
I bes Paryžiuje, kuri sako:

“Lietuvos pasiuntinybė 
t išleido pranešimą užginči- 
į jantį jog katalikų kunigija 
I Lietuvoje užsiima politika” 
I ir tt. .

Ar reikia žemesnės me- 
I lagystės kaip šita?- Bet še
fe ‘kant Jėzuitų taktiką, musų 
I kunigai net pačiam popie- 
| žiui meluoja, kad tik galė- 
I tų puikiai viešpatauti.

Popiežius pajuto kad ku- 
į nigų politikavimas kenkia 

bažnyčiai, bet paleisk poli- 
| tiką iš savo nagų, ir kuni- 
t geliai pakabins dantis, nes 
I kada pasibaigs nrievarta 
į žmonių laikymas savo na- 
I guose, tuoj baigsis ir tėve- 
| lių gerovės dienos....

Keistą pastabą prie tos 
B žinios apie popiežiaus laiš- 
r ką prideda ‘Darbininkas’— 
į jo redaktorius spjauja tid- 
E siog į akį popiežiui prirodi- 
į nedarnas kad kunigėliams 
į reikalinga valdyti politiką 
[ ten kur jie gali; sako, nęse- 
f nai dar ir pbpiežiali buvo 
į vyriausi politikos karaliai, 
r o dabar gina Lietuvos1 dva- 
į siškijai .politika užsiimti.

Tas; ,esą; parodymas , “iš- 
I naujo Vatikano anįti-Lie^p.- 
L visko nusistatymo”.' į.

Reiškia, jeigu popiežius 
I nori' suvaldyt savo kunigus 
Į ir reikalauja kad jie žiiirė- 
| tų bažnyčios reikalus, o ne 
I šmugelystėmis ir šaudy- 
I mais bei kitokiais šlykščiais 
[■ darbais užsiimtų, tai jis ne- 
| geras, jis jau priešingas 
r Lietuviams, vėl gal Len- 
| kams (o gal ir Valstiečiams 
I Liaudininkams!) 
jį. vęs...

Oi sunku, sunku 
| nigeliams politiką 

Jeigu del Vilniaus 
r iiRomos dar neatsimetė tai 

Uel draudinio kištis į poli-
I ’-tiką tikrai atsimes — jeigu 

papa rimtai to iš jų parei-
į kalaus..

Bet, žinoma, reikia s'kai- 
I tyti popiežių pasitenkinusiu 
į Paryžiaus atstovybės me- 
į lagyste: juk Lietuvos kuni- 
| gai visai į politiką nesiki- 
I ša............ .  • ■ •

parsida*?

bus ku- 
paleisti.

lugiau geni 
jviai neatii- 
u a š.

Dėjopini- 
šios, taupėsi 
lamus, dėjo- 
nizavo savi- 
as, gelbėjo 
je ir mirty- 
išles if naš- 

prakalbas, 
is; ten slid- 
sėsi’ ir stum- 
ant kunigą 
ažnyčių, sa- 
1 kalbėtojus, 
iš namą ui 

m ir skaity- 
aikraščiy ir

Kaunas. — Lapkričio 6 d. 
apie 10 vai. ryto eidamas Lais
vės Alėja ties Daukanto gatvę 
susitikau su išsigėrusiu piliečiu 
Petru Laurinavičium, kuris pa
plūdo mane kolioti. Po tirštos 
koliojimo Įvairiausiais žodžiais 
lavos P. L. paprašė ten pat 
Laisvės Alėjoj Stovinčio polici
ninko Kazio Puodžiuno mane 
areštuoti, ką tas, turėdamas iš 
seniau ant manęs piktumą, pa
darė ir nusigabeno mane 3-jon 
policijos nuovadom

Nuovadoje aiškinau ’ dežura- 
vusiam policininkui Skėriui kad 
nesu girtas, ir paprašiau su
statyti ant manęs protokolą jei 
esu kame nors kaltinamas ir 1
paleisti, bet policininkas Skė
rys, į tai man nieko neatsaky
damas, Įstūmė mane “šalto- 
jon”, ir, padedant pulicininkui 
Puodžiunui, surijo man rankas, 
ir kojas ir pakorė aukštyn ko
jom prie “šaltosios” lango kro- 
tų. / Nežiūrint į mano prašy
mus nekankinti manęs, polici
ninkai tiktai nusijuokė ir išėjo 
užrakindami duris, po ko poli
cininkas Puodžiūnas, gryžęs 
savo sargybos vieton, pasisku
bino pasigirti pažįstamiems sa
vo darbu.

Nuo tokio kybojimo kraujas 
subėgo man i galvą, nuo ko ap
svaigau ir pradėjau^ nustoti są- 
moriės. Jei bučiau buvęs vienas, 
galėjau galą gauti, bet mąno 
Jairnei buvęs su manim “šalto
joj” pilietis Alf. Cicho-Sasnau- 
skas, matydamas kad netenku 
sąmonės, atrišo mane nuo lan
go ir paliuosavo nuo veržian
čių mano rankas ir kojas vir
vių, po ko atsigavau.

j 'J ' Pranas Mižutdvičius.•fl l

(Tąsa)
Iš po Dumoulino galvos dangčio matė

si rausvas ir linksmas jo veidas, visai nu
dažytas gausiu vynu. Diktoka nosis, be
veik visa apaugus puekais, pusiau raudo
na, pusiau mėlyna, rodė keistą išvaizdą jo 
be ūsų ir be barzdos veidui; jo didelė bur
na, storos išsivertusios lupos prisidėjo prie 
pridavimo juokingumo jo išvaizdai.

Matant tą linksmą vyrą, žmogus ne
gali iškęst nepaklausęs kaip jis neprigėrė 
vyne, šimtą sykių, delei jo šlykščių, aršių 
raštų kurie pylėsi iš po jo plunksnos ant 
Ultramontanizmo priešų, ir kaip jo kata
likiškos pažvalgos’ gali apsireikšti pasek
mėj šitokių pašėlusių gėrimų ir ūžimo pa- 

.. „ - . , įleistuvingose vietose. Tas klausimas butu
................įOS ne tu5 sunku atsakyti jeigu neprisimintum is ki-

mę, nors gana priprotestavo 
prieš mirties bausmės įvedimą 
suaugę socialistų partijos na
riai ir visuomenė.

Socialistai surengė paskaitą, 
tuoj klerikalai vaikėzai šoka 

Įmušti juos: mat, socialistai ga
li sugriaut jų partiją, reikia ją 
gelbėt.

Socialistai vaikėzai su kleri
kalais vaikėzais susipešė, tuoj 
Valst.-Liaudininkų vaikėzai šo- 

Ika su protestais ir boikotais, Į 
'ir tt. Į

Mes manome kad ‘Naujienos’ 
pilnai supranta kad university-j 
tų mokiniams nereikia politiš-Į 
kų partijų ir muštynių už poli-1 
tiką.
kad Amerikos partijos’ ne tuŠ-Į 
čiofį del to kad jose nedalyvau- tos pusės kaip daugybė aktorių, kurie lošia 
ja studentai. ■1 ' -

Taigi, nepaisant kad Euro
poj dar, studentijoj eina poli-

. tiškas durnavojimas, laikas bu- perei- .■tų Lietuvoje pradėti pastatyti 
moksleiviją j jos tikrą kelią, o 
ne leist sekti tą kas nudėvėta 
ir neduoda augančiam naudos.

Tada tik tauta susilauks ge
rovės ir pakantumo kada jau
nimas galės užaugi su sveiku, 
politiškai neužnuodintu protu, 
o tik gyvenimui reikalaujant 
pasirinks sau partiją, šaltai ap- 

----— .........— — ------- galvojęs.
tinka ir del jų amžiaus ir del v v
jų užsiėmimo visai ne tuo- kas 
jiems priguli. Jeigu universi
tetuose yra ir senyvų vyrų ir 
jie sykiu užsiima jaunųjų nę-, 
dakeptlių darbais . tai ir juos 
negalima skirti nuo plmųjų. ■

■Bet keista' štai kas: kadangi 
šiame klausime liečiasi sociiv- 
listai-studentai, kurie rengė por 
liįišką paslęaitą.i j“Nąųj;ienoms” 
ląbai nepatiko, pavadinimas stu
dentų vaikėzais. , Bet tos pačios 
fNalijiehos” vaikėzavo to pa
ties "Kalino' universiteto stu
dentus Marčiulionį ir Banaitį, 
klerikalų studentus kurie Ame
rikoj lankėsi, ir muštynes pa-i 
kėlusius klerikalų studentus 
Ateitininkus neatskiria nuo 
va ikėzų; fą pat daro ir Lietu
vos laikraščiai, kurie pasipikti-i 
no' klerikalų studentų darbu.

Kitą dalyką “Naujienos” no
ri “Dirvai” prirodyti, tai kadi 
buk Amerikos universitetų stu
dentai “anaiptol neignoruoja 
politikos”.

“Dirva” tą žino, ir. štai kaip1

bet 
plė- 

kurių

I Dar keisčiau tai .taą dalykas
’ ' 1 ' catai panaikinę I 

viską buržujiško nepanaikino I 
kapitalistiškos, mados šaudyti] 
savo vagis viršininkus saulei 
tekant. Galėjo įvesti šaudymą 
saulei leidžiantis.

Biskis Paaiškinimo 
“Naujienoms”

“Naujienos” del fnusų 
tame numeryje išrodymų kad
Lietuvos universiteto studentai 
vaikėzai visai neturėtų užsiim-1 
ti politika, o tik Sau tinkamais 
darbais, bando barti “Dirvą” ir 
nori kaip ką pamokinti.

“Naujienos”, bara “Dirvos” 
redaktorių už pavadinimą uni
versiteto studentų vaikėzais. I 
Bet tas vardas ypač jiems pri- galvoje!

jie nuo Į Amerikos universitetų studen-

nori

tai daro: Jiems mokytojai už
duoda politiškas temas,-nurodo 

. laikraščius, žurnalus, ir not jų 
puslapius kur kokiu klausimu 
galima raiši medegą apie poli- 

' tiką, prohibiciją ii.- kitus tokius 
klausimus. Na ir studentai 
dirba, visai nežinodami ką. 
džiaugiasi kada savo tokį “ 
reikalingą” darbą užbaigė.

Jeigu rengiama debatai tai 
irgi mokytojų paskiriama te
mos ir Studentai priverstinai 
turi stoti. Bet tą, kaip ir poli
tiškais klausimais raštus, turi 
išpildyti ir vidurinių mokyklų 
(high .schools) vaikai, ne tik 
univei'sitetų mokiniai.

Vienok jie arit rytojaus po to 
jau užmiršo ką vakar darė, ir 
rūpinasi apie sporto reikalus 
(nors gal tuo net perdaug už- 
interesuoti).

Bet p. Grigaitis neužtiks nie
kur tarp Amerikos universite- 

studentų nei Republikonų, 
Demokratų, nei Socialistų 
kitokių partijų kuopų (be
buvo Valparaiso universite- 
bureliai Lietuvių....) ku- 
nariai-vaikėzai nešiotųsi re-

Dvasia.
šit daugiau _ /

į Šaudymas Sovietų 
t Viršininkų

Rusijos sovietų valdžia 
t pasirodyt teisinga sušaudyda-
f ma prasikaltėlius grobikus kad 
E ir labai aukštose vietose sėdin- 
| čius valdininkus.

Lapkričio 29 d. saulei tekant 
k sušaudyta tuzinas aukštųjų ko
i’ misarų už sušukimą apie mili- 
g jono dolarių vertės. armijos rei- 
I kmenų. Jie be abejo iš to pa- 
I; sidarė sau po keletą desėtkų 
L tūkstančių dolarių. 

į šita žinia parodo keletą da- 
| lykų. Pirmiausia, kad net di- 
į džiausi komunizmo agitatoriai 
Į viršininkai-veikėjai (kurie pa- 
I dėjo komunizmą įvykint ir pa- 
I laikyt), nors pritarė idėjai kad 
E pinigai ir grobis nereikalingi, 
t bet patįs grobia kur tik pasi- 
I sukę. Antra, pasirodo kad ko- ; / iuoj įsuciausiai vamezai šoku
g Munizmo palaikytojai susideda | protestuot prieS mirties baus-

Europa Bando Apsieit 
be Amerikos
, (Susirinkę kelios savaitės at
gal Lokąrnoj septynios Euro
pos valstybės susitaikę,; tųomi 
lyg; netiųsioginai paręikšdamos 
Sųy.i Valstijoms jog .Europa pa
ti viena, yra ganą ikompętentįš- 
ka jpasidaryti taiką be mekeno 
pagalbos. Lokarno taika buvo 
lyg atsakymas' į gandus jog 
Prezidentas Coolidge i rengiasi 

įšaukt. Washingtone ginklų ma
žinimo konferenciją po Ameri- 

; kos; vadovybe, i Reiškia, nerei- 
I kalinga Anierikos. paraginimas 
prie nusiginklavimo.

Bet Europa eina ir toliau.
Vadovaujant Tautų Sąjun

gai, Europa rengiasi sušaukti 
savą ginklų mažinimo konfe
renciją.

šiose dienose susirinko Tau- 
lų Sąjungos Taryba, kuri pir
miausia įvesdins Vokietiją į 
sąjungą, paskui imsis kitų da
lykų. Tą padarius, visos Euro
pos tautos, išskyrus Rusiją, bus 
gatavos nusiginklavimo konfe- 

ir ‘ rencijai. Rusija, žinoma, yra 
‘ne-1 Svarbus akmuo ant kelio ir su 

ja dar ilgai bus vargo iki pri
leis prie tvarkos. Bet ir Ame
rikos šaukimas tokios konfe
rencijos šitos padėties nepage
rins. ,

Bet Tautų Sąjunga rengiasi 
kviesti į tokią Konferenciją Ru- 
,siją ir Suvienytas Valstijas.

Manoma net pakviesti tas 
abi valstybes prie prirengiamo 
darbo, jeigu jos sutiks.

Jeigu tos dvi didelės valsty
bės prisidėtų, tada Tautų Są
jungos darbas ir egzistavimas 
butų pilnai pasekmingas.

nei 
nei 
j e, 
te 
rių
veiverius savo partijos princi
pus ginti, 
dentil gali 
publikomis 
komunistus 
protestuos,
dalyku rūpintis. 
Kaune: 
mirt in 
tuoj socialistai vaikėzai šoką

Del Amerikos stt- 
iššaudyt visus Re
ar Demokratus ar 
teroristus, jie ne

nes yra kam tuo 
Bet kas kita

koks žydas nuteista 
už kareivio nužudymą,

Biblija Išversta į
Kalbas

835

išvers- 
skelbia

Dabartinė biblija yra 
ta į 835 kalbas, kaip 
Britiška Biblijos Draugija. Ta 
draugija susitvėrė 1804 metais 
ir tada biblija tebuvo 72-se kal
bose.

Pats išvertimas dar nieko, 
bet ar jus norėtumėt tikėt kad 
pasaulyje yra tiek kalbų?

baisiausias, žiauriausias mušeikų ir vagių 
roles ant scenos teatruose, o tikrame gyve
nime yra geriausi žmonės. , ,

Ninny Moulin (arba Dumoulin), sto
vėdamas karietoje, rėkė maišydamas žo
džius: “Lai gyvuoja Bakkanalų Karalie
nė!” ir suko didelę barškynę kurią turėjo 
rankoje. 1 ' 
plevėsavo vėliava ant kurios buvo užra-, 
šas “Meilė ir linksmybė Balkkanalu Kara-; 
lienei!”

Miegalius buvo apie dvidešimts penkių 
metų amžiaus. Jo veidas buvo linksmas 
ir inteligentiškas, jis turėjo rusvą barzdu- 
kę; jame dar nebuvo žymių niekšysčių, 
nors nuo vėlyvų nakčių išrodė nuvargęs. 
Jis buvo tikriausias tipas Paryžiečio, kaip 
yra priimta sakyti. Tas nėra komplimen
tu, bet ir toli nuo įžeidimo; tai yra epite
tas ! kuris tuoj įdeda ypaton atsakomybę, 
pasigerėjimą ' ir baimę; ries jeigu, 1 šiąnąe 
atsitikime, Paryžietis yra daugiausia įįuo7 
sas ir lęrmingas, taipgi greitas šayp darbe, 
apsisprendęs pavojuose, ir visada baisiai 
satyriškas ir riiėgfeta praktiškus juokųs„-

Jis irgi buvo ypatingai įsirėdęs reika
lingame maskaradui koštiuihė.

Karietos užpakalyje, stovinčios ant 
minkštų patiesalų, buvo Rosė-Pompon įr 
Bakkanalų Karalienė.

Rose-Pompon, pirmiau dirbus prie siu
vyklos, buvo apie septyniolikos 'metų «am- 
čiaus, ir turėjo gražiausi ir patraukian- 
čiausį ,veidą kokį tik galimai įsivaizdinti.

Bakkanalų Karalienė, visa galva auk
štesnė, viena ranka buvo pasirėmus ant 
Rose-Pompon.

Kupriukės sesuo viešpatavo, kaip tik
ras raonarkas, ant šitos įšėlusios puotos, 
ir tik jos buvimas su jais rodės kėlė visų 
ūpą, tokią įtekmę ji turėjo ant visų kas bu
vo aplink ją.

Ji buvo aukšta mergina, apie 20 metų 
amžiaus, šviesi ir dailaus sudėjimo, links
mo, gyvo budo. Kaip jos sešub, ji turėjo 
didelius tamsius plaukuš ir dideles mėly
nas akis; bet vietoj švelnių ir nuolaidžių, 
kaip buvo akįs anos siuvėjos, šios akįs žė
rėjo nepabaigtinu geismu linksmybių ir 
išdykavimo. Tokia buvo energija jos gy
vo ir jaukaus kūno, kad, nežiūrint daugy
bės naktų ir dienų praleidžiamų ištisai po- 
kiliaujant, jos veidas buvo tyras, žandai 
raudoni, lyg tą patį rytą ji butų išėjus iš 
kokių ramių namų.

Joki Ispanė šokikė neturėjo mikles
nės ir labiau gundinančios formos kaip ji, 
kuri išrodė turi amžino šokimo dvasią, 
nes, kas valandėlė, tai pajudinimu galvos, 
kojų, pečių, šlaunų ir viso kūno rodės seka I

kokią nematomą muziką.
Butų sunku apsakyti tą trukšmingą 

ir fantastišką sceną, kurion inėjo ir trečia 
karieta, užpildyta, kaip ir pirmutinė, dau
gybe merginų. Tarp pasitenkinusių žiūrė
tojų, viena ypata ten buvo“ apimta nera
mumu ir nuliudimu. Tai buvo Kupriuke, 
kuri vis buvo laikoma, prieš savo norą, pir
mose eilėse žiūrėtojų ir negalėjo prasi- 
grust lauk.

Atskirta nuo savo sesers ilgą laiką, ji 
dabar pamatė ją visame jos gražume ir 
padėjime'kokiame ji gyveno, tarp šauks
mų ir linksmumų visų. Bet vienok jaunos 
siuvėjos akis pradėjo temti nuo ašarų. Ji 
užmiršo minią ir žiurėjo tik į savo seserį, 
kurią ji labai mylėjo; Tik štai vienu sykiu 
Kupriukės veidas nušvito kai Bakkanalų 
Karalienė važiavo per minią.

— Mano sesuo! — suriko Cefisa (toks 
buvo1 Bakkanalų Karalienės vardas) — 
Mano sesuo! — ir vienu žygiu ji iššoko iš 
važiuojamos karietos, kuri jau buvo be- 
sustojanti, ir pribėgus prie Kupriukės, ap
kabino ją širdingai.

' Viskas tas dėjosi taip staiga kad jos
Stovėdamas sale ^jo Miegalius, įaugai karietose 'buvę nustebę jos drąsiu

iššokimu iš karietos, nežinojo nei ką ma
nyti; aplink Kupriukę stovėjus maskuočių 
minia pasitraukė d šhlis, seseris apsikabi
nusios džiaugėsi, bet Cefisa tuoj suprato 
kad minia ims stebėtis ir sukils klegesiai, 
taigi atsisukus Į karietą tarė:

— Rose-Pompon, atmesk man mano 
.apsiaustą; ir Ninny Moulin, atidaryk ka
rietos duris!

Gavus apsiaustą, jr tuoj apdengė Kup
riukę, ir pirm negu ji spėjo prakalbėti,' 
ji paėmus už,rankos tempė ją j karietą.

' — As? .—• tarė Kupriuke, nuostaboj.
— Nei nemanyk apie tai! .

7 < i ; ' • 11 ' ‘ ‘ *' ■ ‘ ' v’
,— ,Man .reikia pasikalbėt su tavom.- As 

nuvešiu tave į privątinį kambarį, ten mu
dvi b,usinj,lyįęnp.s., Skubėk, skubėk, sesutę! 
Nesipriešink prie tų visų žmonių — eikš!11

Bijodama kad nekiltų minioj juoko, 
Kupriuke, sumaišyta ir apimta baime, se
kė paskui seserį, kuri įtempė ją Į karietą. 
Ir taip, apdengta (gražiu apsiaustu Kup
riuke išrodė švari ‘,ir minia neturėjo iš kO 
juoktis, tik stebėjosi ką tas galėtų reikšti, 
gi karietos važiavm linkui valgykloj du 
Chatelęt aikštėje,'

SKIRSNIS II
Skirtumas

Už kelių minutų po susitikimo Kup
riukės su Bakkanalų Karaliene, abi seseris 
jau buvo vienos sau kambaryje valgykloje.

— Leisk man pabučiuot tave dar kar
tą! — tarė Cefisa į siuvėją; — dabar ka
da mudvi esam vienos, tu nebijosi.

Bandant apkabinti Kupriukę į glėbį, 
nukrito nuo jos pečių uždėtas apsiaustas. 
Pamačius jos skurdžias drapanas, kurių 
pirma neturėjo laiko patėmyti, Cefisa su
siėmė rankas, ir negalėjo susilaikyti skau
džiai nenusištebėjus. Paskui, prieidama 
prie sesers, apžiūrėdama ją iš arti, paėmė 
jos šaltas rankas į savo riebius, minkštus 
delnus, ir apžiūrinėjo ją visą, nuolat labiau 
jausdama neramumą.

— Ak, sesute! kokią aš tave matau!— 
Negalėdama daugiau kalbėti, apėmė‘į glė
bį seserį ir pasipylė ašarose. Paskui, per 
verksmus, prabilo: — Atleisk! Atleisk!

(Bus daugiau)

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

Žemes Kaimynai Dausose
Pilnas nuodugnus aprašymas musų matomų žvaigždžių ir jų grupių kurias 
mes nuolat patčmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnes žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra 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

Nužudė pačią. Albany,- N. V. 
Tūlas Albert’ Dėvine, 44 metų, 
po,, ilgų klausinėjimų prisipaži
no jog jis kujėliu mirtinai už
mušė savo pačią ir paslėpė la
voną skiepe žemėse.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
T ištrynimas su geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio, 
tuojaus naudoki t šj garsų naminį 
pagelbininką, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklis ant pake
lio.

FTXdT RICHTER & CO. 
'Berry & South 5th Sts.

"XBrooklyn, N. Y.

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

skuta 
Valet 
Skus- 

viena-

$1 iki $25.

Wet 
.zfcttrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

BBS.



D -f R V A 1M.I1 I II

P. S. Skaitykit šį skelbimą ir supraskit aiškiai: ‘’Žmonijos Istorija” dar negatava ir kurie užsira* 
šot nereikalaukit ją tuoj atsiųsti.' Kai bus gatava, ta pati ką gaunat už $2.25, kainuos $5.00.

(500 Puslapių Knyga)(Su Daugybe Paveikslų)

ARBA

Pinigus su užsakymais siuskit pridedami aiškų savo adresą, ir adresuokit

NIEKADOS 
DAUGIAU

persiuntimo 
lėšoms

DIRVOS" KNYGYNAS 335J,sTri?r//enue v©i£incij vx*uo
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Neužmirškit

' pridėti

K
AS buvo tas vyras kuris ant savo pirštų range visą pašau 

lį, kelių metų bėgyje, kuriam lenkėsi popiežius ir didus 
pasaulio valdovai; kuris viešpatavo Europoje kai kome
ta ir paskui pranyko, palikdamas neišdildomą savo var

dą ateities amžiams? TAI NAPOLEONAS!

DELKO Rusai sudegino Maskvą, patįs savo miestą? Del
no Napoleonas neužkariavo "Rusijos, delko nuėjęs su šimtais tuk- 
itancių, gryžo per Vilnių tik su keliais desėtkais tūkstančių?

Kodėl jis pralaimėjo ir turėjo pasitraukti, apsibūti ant ša
lęs Elbos, iš kur vėl netikėtai sugryžo ir išnaujo puolė Europą 
sušaukęs savo ištikimus kareivius? Už ką jis galiauss liko išga
bentas ištrėmijnąn ant mažos salos Šv. Elenos; tolimame Atlan- 
tikę, kur ir mirė kaipo belaisvis?

Apie šio vyro pakilimą į garbę, narsius žygius ir galiaųs nu 
puolimą bei pasekmes visų jo nūoveikių rasit šioj puikioj kny
goj, kurią jums įsigyti liko visai trumpas laikas. *

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!!!

NAPOLEONO pėdsakai ir po šiai dienai randami Lietuvo
je — tai pinigai, tai ginklai, tai jo kareivių drabužiai, tai kitokie 
ženklai, nes 1812 metais drebėjo prieš jį visa Lietuva išgąstyje, 
kada jis su milžiniškomis armijomis traukė į Maskvą. Lietuviai 
ilgai minėjo Napoleoną, tik mažai dabar mes apie jį žinom.

i

T. M. D. REIKALAI
Dabar Laikas — Nariai, 

prie Veikimo!
Ateina nauji metai — 1926 

metai, kurie yra TMD. Seimo 
metai, todėl reikalinga daugiau 
veikimo, -daugiau gyvumo ir 
susidomėjimo Tėvynės Mylėto
jų Draugijos reikalais.

Pirmiausia, reikalinga kad 
apsireikštų didesnis gyvumas 
TMD. kuopose. Tas priklausys 
nuo kuopos valdybos. Dabar 
kaip tik laikas rinkti valdybas, 
todėl stengkites išrinkti sau to
kią valdybą kuri dirbtų ir pri- 
ragintų narius prie darbo.

Kadangi dabar eina nomina
cijos Centro Valdybos, žiūrėkit 
nominuokit tinkamas ypatas i 
centrą, o paskui stengkites. su
sirinkę daugumoj atiduoti sa
vo balsus už tinkamus narius.

Nuo Centro Valdybos pri
klauso visos draugijos gyvavi
mas.

Ateina ir seimas — tik pus
metis, ir jau sulauksime seimo.

Prie seimo kuopoms reikia 
ruoštis dabar. Rengtis Į Seimą 
reikės anksčiau, nelaukus pus- 
mečio.

Mėnuo ar pora prieš seimą 
jau aktivesnės kuopos rinks de
legatus, gamins įnešimus, kal
bės organe ko reikia ar nerei
kia musų Draugijai.

Turtingesnės kuopos galės 
dalyvauti seime, o neturtingos 

;ne.
Bet jeigu šiuo žiemos sežonu 

pasitrus, kiekviena kuopa galės 
siųsti delągatą ir turęs . įš, ko.

Daug sykių orgape įuyo.pra
nešimai kad tokia ar tokią ma
ža kuopele turėjo parengimą, 
liko jai keli ' desėtKai dolarių 
pelno. Taip sakant, po nakčiai 
kuopa liko turtinga. Ji su ke
liais desėtkais dolarių gali pa
siųst į'seimą delegatą arba jei 
nenori, gali padaryt šeiniui pui
kią auką svarbiam tikslui.

Visos kuopos gali praturtėti 
iki seimo. Gali rengt išlaimė- 
jimus, teatrus, balius ar vaka
rienes arba viską išeilės ir di
dinti savo iždą.

Rašykit Naujus Narius
Dabar yra pats sezonas pasi- 

nariauti. Visur susitinkat sa
vo draugų, pažįstamų, kalbin
ki! prisirašyti į TMD.

Nors ir antras tomas “Pa-; 
šaulio Istorijos” suvėluotas, bet 
ne iš valdybos kaltės, ir nariai 
vistiek šią žiemą, gal ir visai 
neužilgo, tą knygą gaus. Bet 
ji darysis sunkesnė ir sunkes
nė gauti naujiems nariams ku
rie dabar neprisirašys.

Kurie mokėjo už 1925 metus 
gaus antrą knygą “Pasaulio Is
torijos” ir kitas dvi knygas, 
tik užsimokėdami ’už viršelius. 
Kurie nori gauti pirmą knygą 
jau turi mokėti 1924 metų mo
kestį, paskui turės mokėti ir 
1925 ir 1926 metų, tada jau iš- 
rodys perdaug. Arba kada rei
kės mokėti už pirmas dvi kny

gas pagal jų vertės vėl bus ne
smagu.

Prie to, tie negaus kitų šiais 
metais duodamų dovanai kny
gų, kaip “Princas ir Elgeta” ir 
“Senovės Europa ir Tolimi Ry
tai”.,

Taipgi labai svarbu kad vi
si nariai užsimokėtų savo mo
kestis už 1925 metus nelaukda
mi kitų metų.

Yra dar daugelis neužsimo
kėjusių už viršelius “Princas 
ir Elgeta” ir “Senovės Europa” 
ip jie tų knygų negauna, nors 
mokėję už 1925 metus pilnai.

Tokiems patartina atsilan
kyti sekančiame savo kuopos 
susirinkime ir šalip nominavi- 
mo centro viršininkų, 'apsimo
kėti už viršelius ir išreikalauti 
savo knygų. K.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkae 

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

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

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

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

Globėjai — Worcester, Mass
Juozas Solis — ' Knygius

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

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

ir Taiso Pečius-Furnasus
i ‘ ' llaHddlph 5977

1169-73 EAST 79th ST.

F. AD. RICHTER 4 CO 
I Berry & South 5th Sts, 
/ Brooklyn, N. Y<'

LISTERINE
. THROAT

TABLETS
Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą 
Kosulius

SMade by
Lambert Pharmacat Co., Saint Louis, U. S. A.

Neleiskite 
Pleišką-
iroms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
■veika veido iižiura ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patčmyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskitp, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudokite

kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaūs išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

kŪDIKIu 
uEROVęs sk/RIUS
DEL APRŪPINIMO g 

MOTINŲ IR JŲ | 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.jjj

šientt skyriuj! mes Uūos 
ano laiko rvOdeoaiao rcU 
kalu įdomiu būsianfloma 
motinos* Ir motinoms ja*^ 
n 9 kūdiki^

Kūdlkig aprQptnlmaa Ir p* 
oėjimas ym dalyku 
ovarboa Šeimynai ir Uitai 
ir nu jaučiame, kad UI

rime regnilsriškala hflto- 
larphli

€
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ATIMANT NUO KRŪTŲ
Abelnai kalbant, kūdikį nuo krūtų 

reikia atitraukti tarp devinto ir ke
turiolikto mėnesio. O nekurtos są
lygos gali priversti dar anksčiau. 
Pavyzdžiu, išsenka motinos pienas. 
Arba vėl, oras gali turėti įtąkųs ant 
laikoj. Nėra patartina atjunkti kar
štame ore, jei nėra svarbios prie
žasties.

Atjunkti reikia pamažu. Tada kū
dikis lengviau prisitaiko prie kito 
maisto. Galima protarpiais duoti 
krekerių arba košelės. Tas prigel- 
bsti junkimui. Atmink vienok kad 
kūdikis dar negali pilnai suvirškin
ti krakmolinio maisto be 18-20 mė
nesių. Todėl reikia tokio maisto 
vengti. Bulvės, pupos Ir panašus 

.valgiai turi daug krakmolo. ir reikia 
vengti jų davimą.

Pradėjus junkimą patartina pasi
tarti su gydytoju. Jis žino kuris 
maistas .rusų kūdikiui geresnis ir 
pasakys jums.

Brendimo laikas mergaites gyve
nime pastato kiekvieną motiną ant 
nervų. Tai rūpestingiausias laikas 
mergaitės gyvenime. Tai laikas ka
la visos jos pąžvalgos yra keistame 
stovyje, kurių pamatas gludi fizio
logijoje. Tai laikas kada jos svei
kata turi rūpėti. Jos sveikata šia
me laike ypatingai priklauso moti
nos rūpesčiui. Kiekviena motina 
turi rūpintis ir auklėti savo mergai
tei sveikatą ir stiprybę pirm laiko • 
kad ji galėtii lengvai pereiti šitą pe- 
riodą^

Turėk mintyje Borden’s , Eągle 
Brand Pieną. Tinka jis ne tik kū
dikiui, bet ir nedaponėtam kūdikiui. 
Stebėtini bandymai daryti tarpe mo
kyklos graikų parodė kad vaikai pe
nėti Eagle Pienu vidutiniškai gavo 
7 svarus daugiau svorio negu pa
prastu pienu penimi. Sėk savo vai
ką atidžiai. Dažnai pasverk. At
mink kad nedapenėtas vaikas visa
dos sveria - mažai. Jaunam vaikui 
reikia duoti du šaukštu Eagle Pieno , 
kasdįepą atiųiešto su 'trim ketvirt- 
daliais puodelio šalto vandens. Duok 
paryčiais' arba po pietų. Senesni 
vaikai daąnai jį labiau męgsta 3U 
jpnger alė, vaisių sunkomis arba su- 
plakUJt j kįaų^niu. . ' . ' ir

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

Dovanai
Dusuliu Sergantiem
Dykai Bandymas Metodo kurį Kož- 

nas Gali Naudoti be Keblumo 
ir Gaišavimo Laiko.

Mes turime metodą kuri .suvaldo 
Dusulį (Asthma), ir norim kad iš- 
bandytumet musų lėšomjs. Nežiūrint 
senumo ar ■ naujumo jūsų ligos, rei
kalaukit šito dykai bandymo. Ne
svarbu kuriam klimate gyvenat, ne
žiūrint amžiaus ir užsiėmimo, jei tik 
kenti nuo Dusulio, musų metodas 
turi paliuosuot jus tuojau.

Mes ypač norim siųst beviltiems 
ligoniams, kur visokį vaistai, “pa
tentuoti rūkymai” ir tt. negelbėjo. 
Mes norim parodyt kožnam savo lė
tomis kad musų metodas panaikins 
visus dusulio negerumus.

Šis dykai pasiūlymas • nereik už
leisti. Rašyk tuoj. Nesiųsk pinigų. 
Tik pasiųsk kuponą—nemokėsi nei 
už persiuntimą.
----- FREE TRIAL COUPON -7— 
Frontier Alitsma Co. Room 612-D

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y.

Send free trial of your method toT

tourTFES
Murine Co., Dpt. H. S., 9 P. Ohio $t., Chicago

Aiškios, Tyros, Svei
kos, Puikios Ąkįs

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, PaĮcngyina, At

gaivina ir Nepavojingas.
Jis i jums patiks,

Knygelt “Akių Užžiura” arba
- “Akiu Grožė” Dykai. <

Valet v* c Saugus Skustuvus kyrs pats rkUtODtrop Išaštrina Savo Ašmenis
Razor PILNA SUDĖTIS $1.00 ir $5.00

__ ***SAZ*M Parsiduoda kur Parsiduoda Skustuvai
—sharpens itself

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERHSĘ
TOOTH PASTE

Large Tube

..\tapo: 
tree: 

parto (( 
go notar 

- ]' salos Kc 
I J p molino.

ir jo gir 
tagėnų ; 
Jurose) 
•priklauso 
liuosuoti 
tame aim 
žadėję K 
patys atė 

Iki d 
nas buvo, 
šiltos pat 
vynę iŠ n 
Prancūzų 
Korsikėnt 
išėjęs gei 
įstojo savi 

! iiybon. f 
syklingai 
neatsikrat 
jis liko Pj 
šiaušiu vii 
Ii’ dabar ; 
simbolu.Na'poL 
Jo visa kai 
kotarpyje. 
giau turėje 
gižu kilom 
mis, daugi 

' drumzdėE 
, jo buvo ga 

Aleksandr?
Jis bu 

jo amžiaus 
ta. Nieks 
visą savo

I
 rangus vis 

dyti draug 
me, bei gei 
nas būdam 

./kartą turėi 
gimdavo prii 

|F ti keletą sk 
Literati 

ta. Lyono 
kursinį dari 
paskutiniu, 
napartas bu 
kai ir tvirti 
kėdanias ga 
visas kliūtis 
buvo jo am 
mas net save 
kuria jis pas 

Į n 'paskui pu 
i tus rumus, < 
Į Napoleono v: 
| je vardu, —

I
/ poleoną prie 

tas žmogus d
Būdamas 

nas Bonapari 
f Jin istoriko I 

jų Žmonių G; 
nesistenge tai 

| tii dorybių, k 
jipvės didvyri; 
turėjo tų seni 
puo gyvulių, 
kada'mirs mj 
psmepi, Jis 1 

I tina, bet Lėti 
maneras ir, k; 
žinojo, kaip r 

-Įr priversti ju 
Per keletą met 

j pa Jozefiną, d 
į ko iš Martini] 
j ’ diskonto de B 
1 karna is), kur;



f
DIRVA

JUOKIS 
. . ' • ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

LIETUVOS SODŽIAUS 
JAUNIMUI

NAPOLEONAS
NlAPOLEONAS gimė 1769 m. Jis buvo 
1 trečias sūnūs Karolio Marijo Bona
parto (Carlo Maria Buonaparte), sąžinin
go notaro miestelyje Ajačio (Ajaccio), ant 
salos Korsika, ir jo žmonos Leticijos Ra- 
molino. Jis nebuvo Prancūzas, bet Italas, 
ir jo gimtinė sala (senovės Graikų, Kar- 
tagėnų ir Romėnų kolonija Viduržemių 
Jurose) per visą metų eilę 'kovojo už ne- 
priklausorffybę; išpradžių ji norėjo pasi- 
liuosuoti nuo Genuos, paskui, aštuoniolik
tame amžiuje, nuo Prancūzijos, kurie, pri
žadėję Korsikėnams pagelbėti jų kovoje, 
patys atėjo ir užėmė jų salą.

Iki dvidešimties metų jaunas Napoleo
nas buvo, anot tos kalbos, profesinis Kor
sikos patriotas, tikėjęs išvaduoti savo tė
vynę iš nekenčiamo Prancūzų jungo. Bet 
Prancūzų revoliucija netikėtai patenkino 
Korsikėnų reikalavimus, ir Napoleonas, 
išėjęs gerą karininkų Brienne mokyklą, 
Įstojo savo naujosios tėvynės kariškon tar
nybon. Nors jis niekados neišmoko tai
syklingai Prancūziškai rašyti ir niekados 
neatsikratė Itališko kalbos akcento, tačiau 
jis liko Prancūzu. Ilgainiui jis liko aukš
čiausiu visų Prancūzijos dorybių reiškėju. 
Ir dabar jis yra skaitomas' Galų genijaus 
simbolu.

Napoleonas buvo, smarkus ir 'greitas. 
Jo visa karjera buvo dvidešimties metų lai
kotarpyje. Šituo trumpu laikų jis dau? 
giau turėjo karų, daugiau, laimėjimų, dau
giau kilometrų apžygiavo su savo armijo
mis, daugiau išžudė žmonių,^ labiau ’ su- • 
drumzdė Europą, negu bent kag kitas pirm 
jo buvo galėjęs tai padaryti (priskyrus čia 
Aleksandrą Didįjį ir čingis Chaną).-

Jis" buvo nedidelio ūgio vyras; pirmais 
jo amžiaus metais jo sveikata .nebuvo tvir
ta. Niekas nesigerėdavo jo išžiūra; per 
visą savo amžių jis buvo nevikrus ir ne
rangus visur, kur tik jam tekdavo pasiro
dyti draugijoje. Jis nepasižymėjo nei kil
me, nei geru išauklėjimu, nei turtais. Jau
nas būdamas,, jis buvo labai biednas, ne 
kartą turėdavo pakęsti badą ir ne kartą 
būdavo priverstas vienaip ar 'kitaip pelny
ti keletą skatikų.

Literatūroje irgi nedaug iš jo tesitikė- 
ta. Lyono Akademijoje jis parašė kon
kursinį darbą, kurs buvo atžymėtas prieš
paskutiniu, ir iš šešiolikos kandidatų Bo
napartas buvo penkioliktu. Bet jis, visiš
kai ir tvirtai tikėdamas savo likimui, ti
kėdamas garbingai savo ateičiai, Įveikė 
visas kliūtis. Jo gyvenime vyriausi jėga 
buvo jo ambicija. Meilė savęs, garbini
mas net savo vardo pirmutinės raidės “N”, 
kuria jis pasirašydavo visus laiškus ir ku
ri paskui puošė visus jo greituoju staty
tus rumus, didžiausis troškimas padaryti 
Napoleono vardą visųsvaiJbiausiu pasauly
je vardu, — visi tie troškimai nuvedė Na
poleoną prie tokios garbės, kokios joks ki
tas žmogus dar nebuvo pasiekęs.

Būdamas jaunesniuoju leitenantu, jau
nas Bonapartas labai mėgo skaityti Grai
kų istoriko Plutarcho parašytus “Garsių
jų Žmonių Gyvenimus”. Bet jis niekados 
nesistengė taikyti savo gyvenime tų aukš
tų dorybių, kuriomis buvo pasižymėję se
novės didvyriai. Napoelonas, matoma, ne
turėjo tų sentimentų, kurie skiria žmonęs 
nuo gyvulių. Slinku riet išspręti, • ar jis 
kada nors mylėjo ką nors, išskyrus savo 
asmenį. Jis buvo mandagus su savo mo» 
tina, bet Leticija' sekdavo didelės 'ponios 
maneras ir, kaip ir, kitos Italijos motinos, 
žinojo, kaip reikia suvaldyti savo vaikus 
ir priversti juos, kad gerbtų savo motiną. 
Per keletą metų jam patiko jo kreole žmo
na Jozefina, duktė tūlo Prancūzo karinin
ko iš Martinikos (Martinique), ir našlės 
viskonto de Boharne (Vicomte de Beau- 
harnais), kurį Robespieras, pralaimėjęs

mūšį su Prūsais, liepė sušaudyti. Bet li
kęs imperatorium, Napoleonas persiskyrė 
su ja, kai negalėjo iš jos susilaukti sunaus 
ir paveldėjo, ir vedė Austrijos imperato
riaus dukterį, kas atrodė labai geras po
litiniu atžvilgiu dalykas.

Laike apgulimo Tulono (Toulon), kur 
pragarsėjo kaipo batarėjos vadas, Papo- 
.leonas dideliu atsidėjimu studijavo Makia- 
velį (Macchiavelli). Jis sekė šito Floren- 
tėno patarimus ir niekados nepildė savo 
prižadėjimų, jei tik buvo tai naudinga. 
Žodis “dėkingumas” nebuvo žinomas jo 
asmens žodyne. Teisybę pasakius, jis ir 
iš kitų nesitikėjo dėkingumo. Kitų žmo
nių kentėjimai visai jo nesujaudindavo. 
Jis sušaudė karo belaisvius (Egypte, 1798 
m.), nors buyo prižadėjęs palikti juos gy
vais; jis leido Syrijoje chloroformu nužu
dyti visus tuos savo armijos sužeistuosius, 
kurių,' jo nuomone, nebuvo galima nuga
benti prie laivų. Jis įsakė vienšališkam ka
ro teismui pasmerkti mirčiai ir sušaudyti 
Enghein’o Kunigaikštį, priešais visus įs
tatymus, vien tiktai tikslu “įspėti Burbo
mis”, pretendentus prie Prancūzijos sos
to. Jis įsakė, kad visi paimti nelaisvėn 
karininkai Vokiečiai, kariavę už savo kraš
to nepriklausomybę, butų sušaudyti prie 
artimiausios sienos; Tyrolio didvyris An
drius Hoferis (Andreas Hofer), patekęs į 
jo nagus, buvo sušaudytas, kai ir šiaip 
koks išdavikas.

, ‘Trumpai sakant, patyrinėję imperato
riaus būdą, pradedame suprasti tas Britų 
motinas^ kurios liuoba gąsdina savo vaikus 
“Bonapdrto”' vardu: “Bonapartas, suėdęs 
berniukų ir mergaičių pusryčius, ateis ir 
pragarsėjo kaipo batarėjos vadas, Napo- 
pagriebs jus, jei nebusite geri,”

Pasakęs taip daug nemalonių dalykų 
apie šį keistą tyroną, kurs didžiausiu uolu
mu steigėsi prižiūrėti visus savo armijos 
skyrius, išskyrus medicinos tarnybą, ir 
kurs sunaikindavo savo drabužius odeko
lonu, kad nesijaustų juose kareivių kvapo; 
papasakojęs apie jį visus tuos nemalonius 
dalykus ir turėdamas dar daugiau ko pa
sakyti, bet visgi aš pats nesijaučiu visai 
tikras.

Štai aš sėdžiu sau prie dailaus stalo, 
apkrauto knygomis, prie rašomos mašinė
lės ir pasakoju, kad imperatorius buvo ne
kenčiamas žmogus, Bet jei, pažiūrėjęs 
pro langą i gatvę, paregėčiau imperatorių 
ant balto arklio, prie bubinų trenksmo, tai 
kasžin, ar tik aš nepalikčiau ir sayo dailų 
kambarį, ir stalą su knygomis ir mašinė
le, ir viską ir gal nueičiau pats ten, kur jis 
vestų. Mano tėvo tėvas buvo taip pada
ręs, bet pats Dievas žino, kad jis negimė 
didvyriu. Miliūnai kitų žmonių buvo pa
darę taip pat, kaip ir mano senutis, Jie 
negavoir nesitikėjo gauti jokio atlygini
mo. Jie su džiaugsmu atidavė savo ran
kas, ir kojas, ir savo gyvybes tarnyboje 
šito svetimšalio, kurs vedė juos tūkstan
čius. mylių į tolimus Rusijos, Anglijos, Ita
lijos, Spanijos ar Austrijos kraštus, tų 
kraštų kariumenių kanuolėms, ir ramiai 
žiurėjo tolybėn, mirdami mušiu laukuose.

* x (Bus daugiau)

Vos atėjo rudenėlis, 
Ir mergelei laimužėje:

Laukia diena iš dienelės
Kad butų tamsios naktelės, 

Kad vėjelis smarkiai pustų 
Ir šunelis neišbustų,

Tad negirdi nei tėvelis
Kai lauk’ pas klėtį bernelis. 

Kaip tik vakaro sulaukia, 
Kasdien į klėtelę traukia.

Butas, indai netvarkoje, 
Bil tik but su juo krūvoje.

Vos tik vėjas suūžėjo 
Mergelė prie durų ėjo,

Duris daro, laukan žiuri, 
O bernelio dar neturi.

Kokis liūdnas vakarėlis — 
Neateina bernužėlis....

Gal daug darbo jis turėjo, 
• Ar jau kitą, pamylėjo....
Jau kelintas vakarėlis, 
Kur gi mano bernužėlis?

Vos šunelis tik sulojo, 
O mergelė lovų kloja.

Vėjas kaukia, ir lynoja, 
Bernužėlis jau atjoja.
'“Labas vakars, mergužėle, 
Ar jau lauki, širdužėle?” 

Kaip tik balsą jo suprato 
Taip į vidų greitai prašo.

Prie durų greitai prieina 
Ir po valiai jas rakina....

Kad tėvelis negirdėtų, 
O bernelis patylėtų....

“Vaikinėk, ką durnoji,
Kodėl mane vis vilioji?

Žinai, -ruduo paskutinis, 
Klėtelėj tu pirmutinis.... ”

Meiliai kalba ir svajoja, 
Apie vestuves galvoja;

Džiaugiasi iš sulaukimo, 
Praeities atsiminimo —

Kiek ten meilės, žadėjimo, 
Ir tos baimės iš likimo....

Nepraėjo rudenėlis,
O mergelei rūpestėlis....

Tankiai serga, negaluoja
Ir bernelį minavoja.... 

Tėvas'bara, darban varo, 
O motina ris užtaro....

Sako, serga nuo darbelio
Ir iš didelio vargelio, 

Reikia duoti pasilsėti 
Ir žiedelių atsigerti.

Geria dieną ir naktelę,
Bet vis skauda jai širdelę. . 

Ak tos naktįs įr ilgumas, 
O del manęs vis sunkumas.

Kur tos trumpos valandėlės 
Ir tas mano meilužėlis?

Sakė vesiąs ir mylėsiąs 
Ir visa ką ištesėsiąs.

Dabar liko atminimas
Nepakenčiamas likimas....

Nėra rūtų vainikėlio
Ir to meilaus bernužėlio....

Nėra draugės kad užtartų
Ar ką bėdoje patartų....

♦ ♦

Katrų grynos dai' širdelės 
Negeiskit tokios naktelės;

Vietoj naktelėj bernelis 
Geriau knyga, laikraštėlis.

Rasit laimėn sau takelį 
Ir padoresnį bernelį,

Kuris vien tik laimę teiks 
Ir sieloje tave jaus.

Kujokas.
Nuo Juokų Red.: Senai, se

nai čia tokių eilių turėjom — 
tik laikuose gerb. Kleopatros ir 
gerb. Cirineušo, kurie čia dątig 
meiliškos teisybės buvo eilėse 
išlieję. Šios gerb. Kujoko ei
lės atsiųstos iš Lietuvos, iš pa
ties Kauno, bet matyt rašytos 
kaimo bernelio (kurių dabar 
Kaunas pilnas, ir kurie daugu
moj nosis užrietę vedasi dide
liais vyrais!) kuris gerbti apsi
pažinęs su kaimo jaunimo gy
venimu.

Šios eilės išveda liūdną tei
sybę. Jos parodo kad pačios 
mergelės kaltps jeigu vietoj 
bernelio joms lieka myluoti sū
nelis. Kam ji leido į klėtį ber
nelį kuris jai daug visko pri
žadėjo; kam bėgo bliudus ne
mazgotus palikus, ir klojo lo
velę ?....

n

Kontėslo eilės tilps už kito 
numerio, tai yra Kalėdiniame, 
tik apgailaujame kad spaustu
vė perdaug darbais užsivertus 
ir negalėsime išleist padidinto 
numerio.

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

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave.

Youngstown, Ohio.

3522. Lietuvių Lementorius arba geras skaitymo ir
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms- Sutaisė S. P. Tananevičia. - Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 191?, p. 84 .................. 35c

Mahometo Kelionė i Dangų — aprašymas Mohanic- 
"tankini. ir įkūrėjo Mohametonų tikėjimo. Taipgi 
telpa kiti moksliški straipsniai) Parašė K. S. Kar

pavičius, 1919 m. 185 pus], .............  -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 ..... ........   i..........., • -35c

Šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdejis, taipgi 
vertimai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant 
Žingeidus ir užimanti skaitymai. Paraše ir vertė 
Tūlelis. Puslapių 400. ..................."..................  -ĮjO
Tvirtii apdaryta ........................................................$LOO

3352 Superior Ave, Cleveland, Ohio

Itališki Akordionai
Mes išdirbant ir importuojam | 

visokius pirmos klesos rankų dar
bo Itališkus Akordeonus, geriau
sius pasauly. Garantija 10 metų. 
Kainos1 yra žemesnės už kitų. 
Dykai paihdkinam groti pirkikus. 
Garantuojam kad galėsit groti 
musų dideliais Akordeonais iš no
tų papTaktikavus 4 mėnesius. Ra
šykit Angliškai pilnų informaci- 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai 
ant pareikalavimo. (17)

RUATTA SEREN^LLI CQ. 
817 Blue Island Ave. Dępt. 89 

Chicago, IIL

■

RODYKLĖ No. 80
Išėmimui rašalo plėtmų iš baltos 

klijonkos, naudok lemono druskas 
po to kaip apšlapini suteptą vietą 
su vandeniu.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

Virinio Receptas
Prismokai vadinasi visi tokie da

lykai kaip žieves, žiedai, uogos, šak
nis, arba sekios. Muštarda yra vie
nas iš seniausia žinomų prismokų. 
Ji daroma iš trijų skirtingų rusių, 
juodų arba rudų, baltų ir Brassica 
Juncea. Puikiausia muštarda pa
saulyje auga Fen distrikte Anglijo
je. Muštarda turi pažymėtiną virš
kinimo vertę. Ji sudaro apetitą val
gymui. Naudok ją su daugeliu savo 
valgių- Jei jus mėgstat tikrai gerą 
uždarą, sekantis yra geriausias ką 
aš žinau:

Rusiškas Uždaras
1 šaukštas gatavoji muštardos
4 šaukštai tomato catsupo
1 kietai virtas kiaušinis, smulkiai 

sukapotas
z % šaukšto' acto, biskis paprikos

1 šaukštas kapotų žalių ir raudo
nų pipirų

2 šaukštai alyvų aliejaus
Sumaišyk aliejų, actą, catsupą ir 

muštardą į krūvą gerai. Tada įmai
šyk išlėto su šakute kapotus pipi
rus, pagalinus kapotą kiaušinį. Sta
lą n duok ant trapių žalių salotų la
pų.

Virtuvės Patarimai
Geras prismokas po valgio yra 

grasios perpjautos pusiau ir iškep
tos kaip obuoliai.

Dądant šokoladinį pudingą, jeigu 
jis traukiasi į guzus, išplak jį su 
kiaušinio plaktuvu? -

Mažus nesveikus obuolius galima 
supjaustyt, sušutini!, apsaldint .ir 
padėti stikluose.

Naminiai Pasigelbėjimai
Kuomet mazgoji šilkines pančia- 

kas, dądėk biskį acto Į plaunamą 
vandenį. Tąs pagelbės pančiakoms 
turėti savo paprastą ‘šilko bilzgėji- 
.mą.

Kad* '.linoleumas ilgiau) laikytų, už
tepk ant viršaus gero šelako arba 
glindų varpinio. Tas neduos lino- 
ieilmui ‘greitai ięširinndžioti.

Grožės Patarimai L
Dauguma odų reikalauja kremų 

per naktį kad veidas butų švelnus ir 
minkštas. Odos maistas yra ypa
tingai naudingas jei užtepamas ant 
nakties ant- plono, sauso veido. Pri- 
pleksnok gyvai tepalą į odą 10 mi- 
nutų laiku. Neužleisk kaklo, kuo
met užžiuri veidą, visada duok tiek 
pat užžiuros ir kalciui. Rankos ir
gi reikalauja nuolatinio užž turėji
mo pirm einant gulti, po to gali lip
ti sau Į lovą ir užmiršti / visus ru
pesnius. Keldama ryte, pirmiausia 
nuvalyk dantis ir išvalyk burną. Po 
to susišukuok plaukus susukdama 
juos arba užpakalyje arba suvyniok 
galvą rankšluosčiu iki veidą apdirb
si. Jeigu turi aliejuotą odą, naudok 
muilą, bet suprantama turi .naudoti 
kremą po to kaipo pamatą paude- 
riui. Paskui nutrink veidą gerai pa
likdama odą veik sausą ir tik tada 
tepk pauderį. Po to susitaisyk plau- 
ku.s

Ypatiška Sveikata
Jeigu vaikai nemėgsta pieno, rei

kia išrasti būdas pratint juos mėg
ti jį, nes jiems reikalinga pienas, 
jeigu yra normaliai, bet taipgi rei
kia žiūrėt kad jie butų geram upe. 
Gal butų/ galima ikurstyt juos iš
gerti porą stiklų į dieną jeigu jie 
turėtų gražius, spalvuotus stiklinius 
čiulpikus prie' stalo, arba net šiau
dus, kas pritrauktų juos čiulpt pie
ną. Jeigu tas būdas neužganėdina, 
supilk pieną į kokį nors ypatingą 
uzbonėli ir turėk prie uzbonėlio pri
taikintą puoduką. Jiems patiks pie
nas pilstyti, ir jie išgers kiek reikia 
nejųsdami to. Taipgi pieną galima 
net biskį pasaldinai ir paskoninti ke
liais lašais vanillos, arba įtarkuoti 
nutmego arba biskį koko; bet nie
kad nemaišyk su kava ar arbata.

MES REKOMENDUOJAME
Borden's Evaporated Pienas yra 

arčiausias maisto : vertybėj prie gry
no karvės pieno negu koks kitas’ pro
duktas.1 Jis yrą tyriausias , ir rie-

SEKANCIUS PRODUKTUS: 
blausias šviežias pienas su palikta 
jame Smetona ir suruošiamas po už
vaizdą veterinarų eksnertn Prašyk 

,<sbvo e-roserninko duoti Borden’s.

r„.

THE BORDEN COMPANY
BORDEN BLDG. NEW YORK

Penėjimo
Instrukcijos
vardas
Adresas __

Jet 
turite keblumų pe. 
nint savo kūdikį, 
neeksperim entuok 
su įvairiais maiš
tais, bet duok jam 
Borden’s Ęągle Pie 
ną, vienatinį pavel
dėję motinos pieno.

Jet
norite dykai pamoki
nimų jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
Borden’s Ėaglę Pienu 
ir padaryti jį stipriu
ir sveiku, išpildykite 
sekantį kuponą ir pri- 
siūskit mums.

KUPONAS
Pažymokit katrą Literatūrą Norit

Valgiai Kūdikių 
Vaikams Knyga

_____  3
(Lithuanian



The Younger Set j| I

One Garfield Heights woman Opportunity knocks but 
she but the stork is not so 

her daughter the other jticular.
to \vhsh the dishes. I .

once
IS so 
asked 
night

old-fashioned that

-------- o--------
It doesn’t do any good to Į

, | hate a millionaire. ThatWhoever is in a hun-y shows got anvone anywhere.to 
—o ■ —
IMPROVED

like the movies— 
an actor falls, I 

mid applause

By Junius
never

par-

SKETCHES FROM LIFE

hat the thing he is about 
:lo is too big for him.

-------- o---------
Even a poor cigar has 

land.
it

-------- o--- -—
“What is an opportunist ?”
One who meets the wolf at 

the door, and appears the 
day in a fur coat.” 

---------o ■ - -—
“Rest and a change” 

good prescription for the 
business- man. 
know b'-of 
where?', we 
rešt if we 
change..

next

ONTHE STAGE
One reason I

When dead
He can’t revive

And take six curtain . calls.
. s--------o---------

iš' a 
tired

Personally, we ] 
innumerable places | 
could get plenty of Į Take her

i J. V. , skys, ihaųj* a
Į woman has been, weighed in 
'the balance and found wanting 

...to reduce.
— ------ O—:------- . - ;

HINTS TO HUSBANDS' 
Don’t divorce ~ your wi’fe.

■ a bunch of flowers.
could only find the | The shock will kill her, most 

can use ■ the 
funeral.

I likely, and you 
flowers for the 

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

They had a bankers’ 
quet in Lorain the other 
and some of those boys 
very floury speeches.

-------- o-^------ f
A man always retains tender] ' ? 

thoughts of his first love. Un-'haven’t had much luck, 
less, of course, he marries her.' 

------- -o--------
“This is ' going to,, be awfully j 

hard on me”, said the falling I 
aviator as he saw the sidewalk. ;ouį 
beneath him.

ban
night The disappointed lover is of- 
made ten more fortunate than.; the 

bridegroom. •
“—r~°----- L_

Women-haters are men who

---- 0—•
START ON GARAGE

.■ MECHANICS!
All repairers executed with-T 

_ i delays—‘Ad in Chelsea,' 
Mass., Post.

—o-----------  i . į
said little. Roll?,, ■ -p j 

job in 
distant lineman1*for”’*w 
company.

“Father”,
“what is meant by a SAbliath 
day’s journey?” ‘81 • !'J-

“I am afraid, my son, that 
in manj’ cases it means 
around the golf, links.”' 

---- :—o-,——— 
Careful psychological

have revealed that eighty-five 
per cent of wopien are inher
ently insincere. We are forced 
to wonder how long the other .movie star divorces ,are. being
fifteen per cent have been taken in order that the publicįfjj 
dead.------------------------------------'can see how it’s done.

twicc

tests

o-
J.l Žįirif? Mars tljė softest^ 
i thh’ ^or^4 įg, as-| 
f’ lineman for & wireless-

-------- o--------
My girl is, so up to datą that 

when she heard Ąbęut the New 
Testament she" yvojildn’t’ event 
read the Old one'any. more.

------ o ■ f.... f
Slow moving pieturęs of

He
To
No
Or

as he is 
twenty-one 
has a mien

always seems 
be alone 
matter when 

where he goes;
And 
But 
And
Of pleasantness 
And always seems 
To be content, 
I wonder why 
He has no. friends 
And does not go. 
Where others go 
And spend his youth 
In jollity 
Because when once 
It gpes away 
It never will ... 
Again return.
And then a thought , 
Occured to me 
It maybe—I 
Cannot divine 
His reason for 
His loneliness 
Because he may 
Alone possess 
That genius which 
The Gods bestow 
Upon a few 
Selected ones, 
But in return 
Deprive them of 
The pleasantries 
And jollities . ,
That Life affords.

Walter R. B’.inbli:

"Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
3071 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: drkugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus po
roms ar nenproms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustat.i 
kurs ištikrp šveičia nedrasky
damas dantų eniales —- tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didėlė tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A. _' O

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N- W. 
Washington, D. C.

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

Sumažink
Savo

greitai

skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Wet 
-ArttrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

jXPAUDOS darbus ge- 
W rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi Įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O‘Dirvos’ spaustuvė at- 
'Sll lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligoniu Lankymo Blan
kas, Mokesčiu Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
Sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;

Biznieriams darome— 
□1 Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rųšies Korteles- 
Gąrsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
iii Darbus padarom viso- 
□Ikiomis spalvomis, pa

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

Masą užduotis atlikti 
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.
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Į Super ior Home Supply Co. | 
= < i Pačiame Lietuvių Centre ' i -į
= .UŠląiko reikalingas namų reikmenis pilname pasirinki- = 
E ’hie. -tdipgit Elektros reikmenis ir papuošimus namų, reik- . g, 
= amonis virtibvėsį pečius,;'tdrielkas ir kitokius dalykus del S 
Ę. namu. Skalbiamų mašinų pHnanie pąsirinkime.^ Užlar = 
E ko maliavas, varniškis, ir visokius Įrankius. ’ . .. ,2-
= Prie to .turime apinių ir Jhialt pasidarymui gardžios = 
= giros Kalėdoms, ant ko mes ,specializuojame. Viskb ne- ' 2 
= galimi išsKaitliuot ko čia yra, ateikit ir persitikrinkit, pa- x 
= tarnavimas atsakantis, kainos . pusėtinai žemoę. ■ B

6401-5 SUPERIOR AVENUE i

Bv Thornton FisnarMr. 1 Know!

E 
= , . ., *v x . . -
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UNCLE WIGGILY’S TRICKS

If there were only a.

SOS5-'-

’’ I hl Je
m nere^ JK

1 it J
' It

ST \

1 k STORED

TrriS is 
my trick ’

"Where
that

Tahbil ‘ j

.___________ ;_____________ |

THE A. B
Savings & Loan Co

3351 SUPERIOR AVE.

$1472.90
Yra tai Pasekmė Pa- 
sidejimo po $5 savai
tėje per Penkis Me- 

nt 5% į

The 
A B SAVINGS 
& LOAN CO.

iŠ=
=

i! S=s=

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

Viennoje, Bortine, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metų patyrimu gydym'e keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui, ir greitas pasekmes. Mano 
ofisas įrengtas su naujausiais X-Sphidulių, Elektriškais aparatais, 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- 
/spręsti tikrą jūsų ligos priežastį.

“Mano Darbe Nėra Spėjinejimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nup Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo if be pei
lio, be pjaustymu ir be jokio skausmo arba sugaišaviino nuo darbo. 
Aš taipgi prą šalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgi m o. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, .Ateikit Pas Mane*’. Aš pagydžiau, tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai. Ką aš padariau jiems*'gailu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ebtlich’o garsius Kraujo- Vais
tus 6t‘G ir 914. . _

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy* 
doma aš išgydysiu jus tju rupiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
»šgalit mokėti ' Aš pats ypatiškdi prižiurtu visus savo pacentus. 
Yra moteriškos slaugūs pasitarnavimui.

----- Mes Kalbame Lietuviškai— •

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
, (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel)

Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1.
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Ant
Išmokėjimo 

Pieno

tn the Citg of Cleveland

PULUCSQUARE
Dėk taupymus į taupymų banką

QABARTINIAIS laikais 
galit pirkti daugybę da

lykų, nuo drapanų iki ma
liavos savo namams, ant iš- 
mokesčio plano.
Ta pati teorija yra užpaka
lyj ir Kalėdų Taupymo Klu
bo, dabar susidarančio del 
1926 metų.
Kožną savaitę mokat po bis- 
kį, kitą Gruodžio menesį 
gausit daug.
Mokėkit kiek jums patogu, 
nuo 25c iki $5 savaitėje.

: Atnaujinkit savoi Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

“Vienybe”
; Tas kuris turi 37 metų “VIENYBĖS” kompletuš, tu

ri namuose turtą kuriu kultūrinė vertė atstoja pagar- 
- sėjusią pas Amerikonus “Five Foot Book Shelf”, iš

leistą Harvardo Unive ‘šiteto profesorių pagalba.
Ir kiekviename numeryje “Vienybės” kultūros tur- 

' > tas didėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais^ ži
niomis iš visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi dolariai ant metų reiškia ' tr'uputį daugiau 
kai centas į dięną. O už. juos' gausite “Vienybę’! kas 
antrą dieną ir džiaugsitės kas dieną. .

193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

A S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOČRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų. 
Paveikslams Rėmai Puse Kainos.

A. S. BARTKUS
3197 E. 79th St. Cleveland

ĮJtlIllIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlllIllIlIllIlIlIIIIIlIllililillllUlUllliilliiiiilliiiiihllillllHĮilIlIlt'J  
= Prospect 2420 Central 1766 =

THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustyto jai, vinduotojai it staty- | 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- | 
| . kuojam, išleidžiam ir sukrauham. |
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohia. 1
^||llllllllllllllllllllinilHlllinilllllllllllfllllllllllllllIllllllllllll!lll|llll!llljlllll|IHI!|!li7

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*, tikrą Specialistą, • ne 

prie kokių neiSlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius B»- 
■įklausinės kokia liga sergi Ir kur 
skauda. Ji?ai pats tą jums pasakys, 
po iŠegzaminavimo. Daugybe dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad jis 
neturėjo užtektinai apsipaziiumo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lijfee. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jusi} ligos prielasU 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikita i* 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpn^uslna 
nervus ir kenčiate nuo užnuoaifiseB 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Euclid At. Kampas E. 105th St. dercland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryta iki 4 — nuo • Od 1 vnhsiw 

Nedildieniais ano U iki L
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|PO LIETUVA
š PASIDAIRIUS'
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Nužudė iš Pavydumo SKAUDI TRAGEDIJA

D I R V A

’ Bendrovė davė 
iš bizniškos pusės, 
ąpšvieta visai tau- 
valdžios pusės tai

sikalbėjom, ir atsisveikinom su 
draugais, ypač Purviais, kurie 
taip malonus, ir jo žmonelė to
ki graži, maloni kad negalima 
atsidžiaugti; jie gražiai gyve-j

na, turi pirkę sklypą žemės ir 
jau baigia statyti trobeles.

Purvįs yra Amerikiečiams 
ąęrai žinomas, jis prieš išyą- 
žiavimą Lietuvon is pristojimą 
karo tarnybon buvo “Tėvynės”

redaktorium.'
Atsisveikinę su senais pažįs

tamais jciutinom. Bernino vieš- 
butin miegoti. Viešbutis labai 
švarus ir turi visus patogumus,

bet nebrangus — tik 13 litų, 
nors iškaba rodė daugiau.

Taip ir baigėm apžiurinėti 
Šiaulius ir aplankyti to miesto 
žymesnes Įstaigas ir žmones.

■MiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Šiauliuose 1922 m. gale buvo 
I rastas nušautas Šiaulių gyvęn- 
| tojas šimkavįčius. Buvo įtar- 
I tas jo giminaitis Zinkevičius, 
| kuris tapo areštuotas. Tardo- 
| mas Zinkevičius prisipažino nu- 
| šovęs/ Šimkavičių iš pavydumo, 
I nes jisai gavęs žinių kad Šim- 
į ' kavieius esąs artimuose santi- 
į kiuosę su jo žmona. Per kurį 
! laiką žmogžudis pabėgo iš šiau- 
| jių kalėjimo ir gyveno Latvi- 
r joj, bet einant Lietuvos ir Lat- 
I vijosi'konvencija apie krimina

lių nusikaltėlių išdavimą, jis 
į tapo / perduotas Lietuvos val- 
[ tižiai?. Dabar bylą buvo nągri- 
I nėjarfia Šiaulių apigardos teis-. 
L rųe, ifeu'is žmogžudį pasmerkė 
L' aštuęniems metams sunkių jų 
| darbų kalėjimo. (“L.Ž.”)

Spalių 1 d. persišovė Dačiunų 
palivarko (Abelių vai.) jaunas 
savininkas Vytautas Vienožin
skis. Tai sužinojus jo sužie
duotinė Abelių mokyklos vedė- 

Veronika Pedišytė šuviu iš 
paties revolverio pabaigė ir 
savo gyvenimu. Gydytojo 
policijos spėjama kad Vy-

ARELIAI (Rokiškio ap.)
Lapkričio 4 d. nusišovė mo

kytojas V- Nusišovimo prie- 
■ žastis spėjama nepavykus mei

lė. Kurmis.

to 
su 
ir 
tautos persišovė netyčia.

Vytautas mokinosi karo me
tų Dotnavos mokykloje (Rusi
joje). Gryžęs turėjo imtis ves
ti tėvų dvarelį, tai tėvai jo var
dų ir ūki buvo užrašę. Prieš 
tris' metus pažino gimnaziją 
baigusią mokytoją Veronikai 4u 
kuriai pagalios susižiedavo lir 
artimiausioje' ateityje tufėjo 
įvykti-vestuvės. Abu jie drau
ge nešė šviesos kibirkštėlę Abe
lių .'apielinJĮcėš i gyventojams — 
jis šaulių Sąjungos Abelių sky
riaus pirmininkas, ji — moky
toja, ir kaipo darbštus,, idėji
niai visuomenės veikėjai rengė 
vakarėlius, paskaitas, rinko au
kas.^/Visų 'gyventojų jie btivo 
mylimi ir gerbiami.

Kai šovimas įvyko, Vytautas 
gulėjo lovoj ir repetavo rolė jo 
parašytos dramos 
žiedas”. Staiga 
tautaš negyvas, 
iš Itairės pasės, 
ar tyčią ar per

kitų tautų 
darbas.
“Kultūros” 
pažiūrėti,
ir gražioj vietoj, bet

žmogui.

užsukom
Bažnyčia

MERGINOS KERŠTAS
1923 -m. pik Juozas Baltru-' < 

šąitis tarnaudamas Do'tnavoje 
laikė pas save tarnaitę' Marce
lę Martinaitytę, su kuria-į turė
jo artimus ryšius, 1924;.m.|jį 
perkėlus Į Vilkaviškį gelžkelio 
stoties viršininko padėjėju, jis 
su Martinaityte pertraukė ry>- 
šiĮis. Ji pasijutus nėščia daug 
kartų kreipėsi prie Baltrušai
čio prašydama suteikti jai pa
šalpą. Baltrušaitis jos pfie sar) 
v^s ištolo neprisileisdavo .ir,,pa-lir atsisakė'laidoti kapinėse, 
štįlpos duoti atsisakė, ir šįmet . yienožinskių šęiniyna 
apsivedė su kita mergina.' Mar- Jšrinko vienfJ gražiausilJ Da.

čiunų palivarke vietų,' pamiškė
je ant gražaus kalnelio, kur 
įrengė savo kapines.- Laidotu-- 
viii dieną nepaisant į klebonų 
nusistatymą ir sinarkų^, įį^u, 
apielinkės gyventojai suąirinko 

įvykdę, | (.įck skaitlingai kadį ndgalęjo 
apliejo Įj]pįj pa]įvarkb trobesiuose.- Su
ko ta- ain iv vi«i annlini iv mnL-vlrlnw 

akis.

šūvis, 
Šauta 
todėl

“Paparčio
ir Vy-

nežinia 
neatsargumą.

Gimines '■ išrūpino' ; vyskupo 
leidimą 'laidoti mirusius' ant ka
pinių. Tačiau Abelių klebonas 
Kun. Birutayičįus ir Dek. La
banauskas rado kad , velionįs 
buvo atšalę prie bažnyčios':...

tinaitytei gi dienoje Baltrušai
čio jungtuvių giniė kūdikis, 
Praslinkus savaitėj laiko Marti
naitytė jausdamos! nuskriaus
ta, sumanė suvedžiotojui at
keršyti — išplikyti akis. 
Tą savo sumanymą ji ' 
su deginančiu skiediniu 
'B.altrušaičiui veidą, nuo 
po sugadinta jo kairėji

Apigardos teismui Vilkaviš
kyje šią bylą nagrinėjant pri
sirinko teismo pasiklausyt data-1 |juf„vo 
gybė publikos, ir visų simpati
ją linko laikančios rankose ju
drią mergaitę teisiamos Marti
naitytės pusėn. Teismas visgi 
merginą nubaudė dviem metais 
sunkiųjų darbų kalėjimo:

. v.š. B ”/
DR?H U M PH REVS’”

I For Grip? Influenza

ėjo ir visi šauliai ir mokyklos 
.vaikučiai, karstus į kapines ne
šė broliai ir šauliai, į duobę lei
džiant šauliai atsisveikinant są- 

Kapai apdėta vaini- 
Ąnt kapo pastatyta mil- 

me- 
džių kryžius, kurį, kaip ir ka
pines, sutiko pašventinti Abe
lių kamendorius. Ten da'biir il
sisi Vytautas ir yertitę,

• “L. ž.”

kais.
žiniškas iš nevalytu beržų

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Ant pirmo ženklo šalčio— 
imk Dr. Humphreys1 “77”. 
Išvaryk šalti iš save.—Ge
ri ir nuo Gripo. Turit lai
kyt “77” namuose. Bukit 
gatavi prieš Šalti ir Gri
pą. “77” naudojamas 30 
metu..’ Pirk “77- šiandien.

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

156 William Street, New York

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

with

AU drujj giat<—35c and 65c j«n andJubcs. 
Children's Mustcrulc (milder fortn)35ę.

Better than a Mustard Plaster

for BILIOUSNESS
Imk BEECHAM’S

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moteris dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo
dingu dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonite yra 
naudingas' ir visai neken
ksmingas del i klonis plė
vėms. BEECMAM^

K. Širvydienės Atsilan- mybių. Skaniai pavalgėm, pa- 
kymąs Šiauliuose 

“Kultūros’ 
gerą įspūdį 
įš kur eina 
tai. Bėt. iš-
skaudus įspūdis kad ji “Kultū
rą” smaugia, ypač kunigai, ir 
dar Amerikietis Kunigas Ke
mėšis daugiausia — jis puola 
tą bendrovę su savo aklomis 
davatkomis. Reikėtų Kemešiui 
prisiminti sau sąžinėje kad yra 
'Lietuviu ir kad spausti tuos 
kurie kelia savo tautą iš tam
sybės. ir nori kad Lietuvis bu
tų lygus 
yra žemas 

Išėję iš. 
bažnyčios 
yra didelę
viduje dar tebėra 'tokių dalykų 

’ kuriu kultūringose šalyse baž- 
• nyeiosė' nėra, — tai tuoj prie 
1 durų kųį -randasi vanduo apsi- 

krapijimui,1 viršuje stovi didėlė 
' lenta su numei’iais, rodos kokie 

30r numei'ių. Apačioje yra lo
velis if sumesti palaidi nume
riai. Atėję bobelės apsikrapy- 
ti, turi užsimerkti ir išimti jš 
lovelio numerį, tada pažiūri ko
kį niupei'į paėmė ir 1 žiuri ant 
lentos kas parašyta po tokių 
numerių, tai yra už ką melstis. 
Ir/tokių keistų parašų yra — 
vienas net toks numeris kad 
reikia .melstis už tuos kurie su 
pačiomis negali sugyventi.

Matyti tas •pagaminta, kokio 
juokdario dęl baikų, o tamsios 
bobelės turi tflėrenybe ir mel- 
dži^'is. Bobelėą tai ir pasiliks 
bobelėmis,, liet įkur -.kunigų gal
vos ktul ,ęlar laiko tokius daly
ku.^ religijos išjuokimui. . Į 

jSažnyčia . stovi. labai. aukštoj 
vietoj (įjjtihbaiš>toli nuo.'jostįift- ' 
tosj.i i /Mums, irotlė. ;iš; ienai ii 
[ĮąĮ^yąmaiįįlį koiinės Jioll i-hįukg ■ 
prie ežerėlio. A^'labąi'norėjau ' 
nueiti pasižiūrėti jų^ het j laiko 
nebuvo, taigi < užsiganėdinąu 
inątymu ištolo.
1 Pasakojo, kada Kun. Dęmįrs- 
įcį.Jaidojo (tik jo pelenus), pri
sirinko žnionių keli tūkstančiai. 
Daugelis žmonių ir nežinojo I 
kad Kun. Dembskis buvo laisvų I 
minčių ir jau atsiskyręs nuo 
Ronios.

Šaulių miestas darė labai ge
rą įspūdį, išrodė -tvarkus, kul
tūringas ir turtingas.

Užbaigę dairytis/ nuėjom I 
pas p. Purvins ant vakarienes? Į 
Mums bevalgant, 
kauskas,

žmogutis, 
pasiryžęs 
sybę. Jis

atėjo ir Vit- 
paleistas iš kalėjimo, 

smulkaus sudėjimo 
bet pilnas gyvumo, 
kovoti prieš netei- 
papasakojo daug Įdo-

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

savo vardą ir adresą, 
kelis centus kada al

tai yra DIDŽIAUSIAS at-

Nesiųsk Pinigų
Už šitą puikią 14-karat auksinę plunksną su JŪSŲ 

vardu Įdėtu DOVANAI aukso raidėmis. 
SUPAŽINDINIMO PASIŪLYMAS!

Mes norime supažindint visuomenę su musų “Stebėtina. Fonta- 
ninc Plunksna” naujiems 10,000 naudotojų. Mes norim kad jus 
pa taptumėt garsintojų tos Stebėtinos Plunksnos, kuri yra visai 
paprasta aukštos rūšies, pati prisipildo, 14-KARAT AUKSO ra
šoma plunksna, auksuotas prilaikyto jas. Ta plunksna parsiduoda 
reguliariai po $3.00, .bet supažindinimui jūsų numažinome kainą 
iki 31.7-5, ir prie to dar Įdėsime ant jos jūsų vardą 18-karat aukso 
raidėmis (specialiai patentuotu procesu) dykai. Moteriškos plunk
snos taipgi, su paauksuota kabute kaklinei juostelei prikabyt.

NESIŲSK PINIGŲ NEI CENTO. Tik 
Užmokėsi laiškąpešiui $1.75 ir persiuntimo 
šiųsini. Jeigu nepasirodys jums joj
pigimimas geros plunksnos kg kada matėt, mes grąžinsim pini
gus. Užsakymai j kitas šalis turi ateiti su pinigais.

LABAI PUIKUS DALYKAS DOVANOMS.

Britmor Co., Dept. 16, 286 Fifth Avenue 
New York City.

PANEVĖŽIEČIAI, ŠTAI NAUJIENOS Iš JŪSŲ KRAŠTO!

PANEVĖŽIO BALSAS
Dabar laikas užsisakyti 1926 metams'

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

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

,'gyvenimą ir į savivaldybes.
“PANEVĖŽIO® W&LSE” vra nuolatinis satyros kampelis 

“Radio”.

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

(Pusei metų pusė karnos.)
Adresuokit:

‘PANEVĖŽIO. BALSAS”—7Panevėžys — Vasario 16 g. 26

.SI

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios jurtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizaviųio ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

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

crrxxrxxxTXTXXTTxrxTxrxxxxTrzxixTiTXxxxxxxxzzTTxxmxja
.amntttjmtttsintttmmKttttttttttutatnnttntttttntttttttnjntsttttnnnntuuttttaun.

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

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

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo
ki i pinigus ir laiškus siųsdami:

"AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass,
uumamtttutttumnmmr.umunnntantmamtnummntttjnmnsusntta:;

Tvirtas Įsitikinimas im
Mrs. Albert Huęt, 109 Prospect St., So. 

Manchester, Conn., įsitikinusi, kad išgelbė
jo jos sveikatą, rašo;

“Aš turėjau skilvio katamą, žarnų ir ke
penų. Aš vis turėjau griilcli Įoyoj. Varto
jau Pc-ru-na ir Man-a-lin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu gerą skilvi ir gera ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas j 
I'c-ru-ua, kaipo gyvasties išgelbėtojas. Aš 
kasdien patariu savo j draugams, vartoti. 
I’e-ru-na ir daugeliui jos pagelbėjo”.

Pę-ru-nayra paremta liudymais dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.
Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas.

(g DOVANOS
APDOVANOKIT SAVIŠKIUS 

LIETUVOJE PUIKIAUSIA
® DOVANA

Užrašykit jiems “Dirvą” ąnt visų 
metų — už $3 pralinksminsit są-

sesutes ir tėvukus, ir jie turės ma
lonumo ištisus metus, gaudami 
“Dirvų’’ kas savaitę.
Išpildykit apačioj telpamą kupo
ną ir prisiųskit su pinigais.

“DIRVA”
1 3352 Superior A v. Cleveland, O.

GERB. “DIRVOS" ADMINISTRACIJĄ:

Siunčiu $__

j Lietuvę ant _

Mano vardas

Adresas

meldžiu užrašyti “Dirvą”

_ metų laiko šiuo adresu:

s jMv Miestas -----______-j_-4________ Vąlst. -------
5iiiiiiin*iuniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!Hiiiiii :

Lietuviškai Angliškas ir
Angliškai Lietuvikas

Žodynas
' 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
kį gali rasti. Šis Žodynas bus jums didelė pagal
ba. Be jo nei vienas neturėtų apsieiti, nes tai 
yra grynas mokslas per save. Reikalaukit tuo
jau — nekęskit be žodyno.

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

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TURI SKILVIO 
IR KEPENŲ NEGERUMUS 

Ir To Nežino.
Tiinis nereikia kentėt nuo l'žkictęiįni.o, Dyspepsijos. Ncvir- 

./Skinimo. Gastritis ir l’rarugimu Vidurių—Jeigu jums rei
kia Maistų, turit tureli pačius geriausius.

Didžiausias vaistas nuo Nevirškinimo; Užkietėjimo, Dyspepsijos,, 
praruglisio skilvio. Kepenų, Gazų ir kitų skilvio skausmų ir nęge- 

.rovių vadinasi BIOXOL.
Ar skauda Galvą ? 

štai; kada lenkiate* 9 
gan’t? Ar jautrus ir nervingas:? 
dą išblyškus? Ar lįcžuvid apvilktas? 
kiai'Vcmiat. ar gnrOTliuoją skilvis? 
ar nepasitenkinęs? Ąr viduriai sulūetėję? 
sų sveikatai reikia tuoj pagallięs. 
greitą’'pagalbą. Toms negerQvems ___ — =—
čiai- rado greitą gerą’ pagalbą iiaūdodami BIOXOL. 
tų’ apsireiškimų kenčiat tuoj-. rėįkąlaųkiL. šio puikaus vaisto. Ši ste
bėtina Forh.ula, pagnnvjįia didžiausios' pasaulyj laboratorijos, yra 
žinoma vardu BIOXOL. lengvai ( naudojama namuose ir veikia kaip 
mągikas del nesveikų }T>’rų įr moterų.

BIOXOL; dėlei savo greito veikimo ąų.t skilvio, kepenų, žarnų ir 
kraujo, veikliai nugali ir ' panaikina visas nuodingas išmatas vidu
riuose, ir. už kelių dienų organąi a}Ueka savo'pareigą reguliariai 
ir žmogus gali .dirbti su ambiciją ir energija.

JEIGU JUS KENČIAT—IŠBANDYKIT ŠĮ
Ncžurlnt kaip bloga jūsų' padėtis' ir ką nebandot, bet tnrbut ne

naudojo! BIOXOL. Pasiuskit mums savo vardą ir adresą ŠIAN
DIEN, ir duokit mums prirodyti kuo tikrai šie vaistai yra. Tai yra 
saugus, nevavojingi, patikimi, išbandyti tūkstančių. Regulars kai
na už BIOXOL yra. bet. trumpam laikui, mes prisiųsim jums 
kurie dar nebandėt už tik ,32.00. Mes taip darom žinodami jogei 
BIOXOL pagelbės ‘jums ir noriai rekomenduosit ji savo draugams. 
BANDYKIT j: Tik prisegkit 32.00 savo laiške, arba, dol patogumo, 
pridėkit ir kuponą iškirpę . iš apačios:

Ar turit juodus plūsmus prieš akis, ar svaig- 
A'r maistas neturi skonio? Ar nepailsit mic- 

Ar skauda strėnas? Ar išvaiz- 
Ar blogas kvapas? Ar tan- 

Ar, Jaučiatės silpnas, nuilsęs 
Viskas tas rodo kad ju- 

Atminkit kad BIOXOL suteiks 
Dera ’nieko geresnio. Tukstan- 

Jeigu jus. nuo

---------- SI’ECIALIS PASIŪLYMAS-----------
Osborne Tollick Company,

2107 Carson St, B-2-5 Pittsburgh, Pa.
Gcrb.: Noriu- pasinaudoti proga Specialiu Pasiulymu ir išban
dyti justi BIOXOL, už kuij čia prisiųnčiu $2.00.

. Varda.“:

Adresas
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Gavo Akrono Naujienos
Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese

Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai
ISTORIŠKI PAVEIKSLAI 

Rodomi
Nedėlioj 3 p. p. 7017 Superior Ave.

Įžanga Dovanai

IŠ SLA. 14-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMO

Gruodžio 2 d. Lietuvių salėj 
įvyko SLA. 14-tos kuopos susi
rinkimas, kame dalyvavo pa
žymėtinai daug narių, mat bu
vo rinkimas kuopos valdybos.

Pereito susirinkimo protoko
las perskaitytas ir priimtas.

Priimta viena narė Malvina | 
Kazlauskaitė į vaikų skyrių; j 
vienas naujas narys, A. Zdanii 
į suaugusių skyrių. Bet ši~* 

j bolševikai nenorėjo daleisti į s-Į 
Įtoti į kuopą, ęirdi, kam mu- Vagis kuris lapkričio 

kad Clevelande randasi to-įsų atmetė net tris kandidatus i norėjo per langą 
niekšiškų įstaigų kur žmo
guli taip greitai pliki išei-
Suimta apie tuzinas profe-Į]ių spėka buvo, ir Zdanis tapo i priteista dešimts metų, bet

DIDELIS GEMBLERIŲ 
SKANDALAS

Kelios savaitės atgal, vienas 
žmogelis pasivogęs Pennsylva- 
nijoj nuo tramvajų kompanijos 
kuriai jis dirbo $40,000' algų 
pinigų atbėgo j Clelvelandą ir 
kelių dienų laiku, patekęs prie 
“gerų žmonių” ir “gerose vie
tose”, pinigus pralošė, nepasi
likdamas nei cento.

Jis liko susektas ir areštuo
tas, ir išpasakojo policijai ko
kiose vietose ir su kuo pinigus 
prarado. Kilo didelis skanda-

TMD. 20 KUOPOS NARIAI!
Gruodžio 15 d., antradienio 

vakare, įvyksta svarbus TMD. I 
20-tos kuopos susirinkimas, į I 
kurį nariai kviečiami atsilanky-1 
ti. Yra parėjusių naujų knygų 
“Princas' ir Elgeta” ir “Seno
vės Europa ir Tolimi Rytai”, 
gaus jas kurie užsimokėję už’ 
jų viršelius.

Taipgi bus nominacjjos cen-l 
jtro valdybos ir apkalbėjimas 

iQrnjkitu svarbiu reikalu. Vald. 
’ . I ---- 1-------------

SPORTAS

'‘Kantri Alena” Scenoje 
Lapkričio 29 d. Akrono Lie

tuvių Teatrališkas Ratelis sta
tė scenoge žinomą pasakišką 

“Kantri Alena”, kas 
nors galėjo 

daug gėriau; Nekuribs 
ypatos vaidino pusėtinai gerai, 

,0 kitos prastokai, ir nekurios 
Bandymai Parodo jog _ betiko tose rolėse kokias ture- 

Gatves Išgrystos Gerai'j0 paėmusios.
Kostiumai veikalui buvo pa

trinkta labai tinkami.
Paminėtini nekurie 

turėjo žymesnes 
Gutauskas vaidino 

viršija storumui ciesoriaus rolę; 
reikalauja. _ L,enos 

. jatves 
penki metai atgal tik|g]ijos 1< 

>pastangomir 
Laboratpries, 
bandymus 
kurias ginčai eina, tai * - • * v

R'P-irėjo garsi musų Agniešką, bet

Pinigus Lietuvoj siųstus 
giminių iš Amerikos 
per ‘Dirvos’ Agen

tūrą šios* voatos
Marė Paspirgeliutė ....Lt. 100
Mikolas Judickas .............. 400
Ona Vokietaitienė ........ 150 
Benediktas Poderskis ..-..100 
Stasys Vitukinas ..........300
Anelė Vidrienė .................. 250
Mikas Tačionis .................... 200

Požėlą su gėda, už paritimą jų I 
pirmesnių dviejų drutuolių. J 

Susiuostė su Graiku čampio
nu (kuris gailisi kad nėra Po-, 

jžėlos vogos), Lenkai jieško ris-i^a^^’ 
įtiko Chicagoj, Detroite, o kaip .ic>ejo vidutiniškai, 
Lenko patirti, net ir Montreal, būti
Kanadoj.LENKAS TURĖJO DAUG 

DARBU SU KOMARU
Pragarsėjęs Lenkas ristikas 

įyiadek Zbyszko puolėsi ant 
į Komaro-Kamarausko, Lietuvio 
i stipruolio, visu smarkumu pėr-| 
eitą utarninką miesto auditori-i 
joj, ir Lenkams šūkaujant fe 
kėjo į kelias minutas Komarą 

.paguldyti, kaip kiti ristikai pą- 
Idarė ten pat sti gavo priešais.

7 d. Komaras pasirodė Lenkui 
ir 

nabagas Zbyszko su piktumais
i ir daužymaisi vos įstengė į 46
• minutas Komarą paguldyti: 
į tai‘dar ne visai teisingai.
> • Pradžioje imtynių, kaip
1 Zbyszkd ■ šoko ’ant' 'Komaro ir 

' mane. s'uglęmžSi, Komaras taip 
! sviedė" ji kad ponelis ragožiais

_ _ _____ ____ _ . IĮ. apvogti Jopąį>pęj.kjetas riešutas perkąsti; 
tai męs nedaleisime ir Lietuviui IPuskunigį, George Antonasbff, 
ineiti. B,et permaža bolševike-į ga|\'o tris metus kalėjimo. Jam

priimtas.
Taipgi persikėlė iš 48 kuopos 

iš Portage, Pa., Juozas Ambro-

Vakaro rengimo komisija.' pa
ruošiama statyti' 

“Audra Giedroje” ir j 
bet šerifas nieko | kad jau beveik vi 

surinkta.
“Protesto” komisija raporta

vo kad 14-tos kuopos dalis prie 
“protesto” lėšų yra du dolariai. 
Nutarta apmokėti.

Ligonių kuopoje buvo šeši, 
fą ir kitus ką tik nužiūri. I iš, kurių tris jau atsisakė nuo 

Tų dviejų gemblerystės vietų i pašalpos.
savininkei tuoj savo įstaigas | Toliau sekė rinkimai kuopos 
uždarė kaip tik kilo lermas. i valdybos ant 1926 metų. Kaip 

--------* 1 visada taip ir dabai- abi pusės
— tautininkai ir bolševikėliai
— turėjo kandidatus, įšskiriaht

kių 
nes 
ti, 
sionalių gemblerių.

Bet tos vietos yra išlaukė j e 
miesto ribų ir miesto policija 
negali ten kištis, ten priklauso 
šerifo valdžion. Tuoj pradėtą
reikalauti' kad šerifas Kohler Sportavo kati 
tas' vietas uždarytų! ar užvestų 'scenoje 
tyrinėjimus, 
visai nedarė, tik tylėjo ir slap-1 
stėsi, todėl pradėtą užmesti še
rifui visokie dalykai.

Miesto, teisėjas Corlett pray 
dėjo suimtų gemblerių tardyt 
mą ir . šaukia liudininkais šeri-į

Nušovė savo draugę. Antra-1 
dienio vakare dvi draugės parė
jo namon (3909 Paine avė.) ir 
manė kad namuose yra vagis. 
Viena tuoj suradus revolverį 
pradėjo jieškoti vagies, bet nie
ko neradus sumanė pagąsdint 
gavo draugę. Jai nematant, iš
ėmė iš revolverio šovinius, bet 
irgi sau nematant vieną paliko, i 
Staiga ėmė į savo draugę tai
kyti ir gąsdinti, bet porą sykių 
gaidukas trenkė ir nieko, tik 
kada priėjo prie likušio šovinio 
jau . buvo po žaislo: mergina 
krito peršauta per krutinę.

46 
ar

dangi Puskunigis pajutęs vagi 
šovė ir peršoyė jam vieną akį, 
.teisėjas bausmę numažino iki 
trijų mefų.

Antonasoffb draugas taipgi
gavo dešimts pietų (už vagystę; | išsirito iš virvių i publiką. , 

----- ' ————- Nu0 to laiko pasirodė kad 
isi veikėjai j. Elektrišką Skalbyklų ne taip lengva bus prošepaniii

tik

Lenku, kuriedu kovojo net 46 
minutas, arba daugiausia negu 
kuri kita pora.

Ketvirta pora buvo Joe Ste-1 
cher, sunkiojo svorio čampio- 
nas, su Švedu čampionu Nelso- 
įhu. Stecher švedą paguldė du 
sykiu, pirmą sykį į 25 ir pusę 
minutos, antrą sykį į 17 minu- , 
:tų, arba išviso į 42% minutas. 
' Lietuvių šiose imtynėse bu
vo neperdaugiausia, jnes Člęycr 
landiečiai 
žino.

Komara dar mažai

PALAMDYS DIDE- 
SVORIO VYRUS

Grindimas Yra Virš Reikalingų še
šių Colių. Laboratorijų Bandymai | 

Parodo.
Nežiūrint užmetimų kad grindi

mas daugelio naujų gatvių rytinėje 
miesto dalyje buvo netikusiai atlik- kurie 
ta, raportai- gauti Service Direkto-! 
riaus Ferguscn’o parodo jog daryti j A. 
tyrinėjimai rudo kad konkreto sluog-1 . 
snis tose gatvėse 
kokj miesto įstatai

Ištyrinėjimai būdų kokiais 
buvo gryštos. 
ką užbaigta 
City Testing

Niekas Nepavaduos.
Elektriška skalbiama mažina 

vietą kiekviename iiame tokią 
yios negali užimti niekas kitas 
našus.

Tyrinėtojai po aptyrinėjimo namų 
ir namų dalyku visoje šalyje patyrė 
jog šeimynos skalbinių mazgojimas 
yra viena iš didžiausių užduočių ką 
moteris napiuose turi atlikti.

Kiekviena moteris supranta 
kalą elektriškos masinos kuri;
skalbia greitai ir nugręžia drapanas i taįp greit įėpašiduoda. 
gatavai dziov.imui. ’ m i .

Dauguma mašinų padirbta su va-Į 
rio kubilais- ir daugelis iš ki

I medegų. Mašiną varo elektra, 
sykiu suka ir gręžtuvą. Masini

įsu Lietuviu, ^psidįrbti kaip jis 
■i apsidirbdavo sti kitais prieši- 

. ninkais. Laikas jiem buvo duo
ta valanda, ir Komaras netoli 
valandos išsilaikė.

Kiekvieną Sykį kada tik Lie
tuvis iš Lenko ištruko, Lietu- 

. . viai ir kiti Komarui plojo, o 
iš- Lenką ėmė piktumas kam jis

turi 
kū
pa-

jo-
taigi jis 
“dideliais

sunkiojo

va. j Tą vakarą ėmėsi keturios po- 
ofc y į ros. Imtynių rengėjas Charles 

_ , , į,__ ___ _ _____ga. Marotta sutaikė visus ristikus
finansų raštininko vieton, ku- l|nia pastatyt skiepe, virtuvėj arba. skirtingu taiftU. "Pirmiausia ri- įul. paaiekia , . . , ,tošį žydas su Ainiu; žydas sa- 

skalbtuva. vo priešininką paguldė į aštųo- 
ikti skul- . •i niolika minutų.

. Antra pora buvo Rusas- sti 
' Italu. Italas Rusą paguldė į 
114 minutų. ■'
I Raskui. alįejo; Komaras ' 'su

ris tapo užgirtas tas pats.
Rinkimus laimėjo 'Lietuviu 

pusė. Išrinkta sekanti valdy
ba;

A. M. Praškevičius — pirui.,.i
J. V. Mičiulis pagelbi,

/ .F. J. Žuris — užrašų Pašti
ninkas ii- korespondentas;

V. P. Banionis finansų ra
štininkas <ir organizatorius,

J. Martinaitis; — kašieriui;
Kontrolės komisiją ■— J. Vil

činskas, P. Miščikas, J. Mažei
ka.

Kuopos daktaru — Dr. J. T. > 
Į Vilkus.
| Atstovėti Salės Bendrovėje — |

pašai inian)cx budinke 
elektros > vielos.

Naudodama elektrišką ss " ' 
bile silpna mbteris gali atlikti . 
bimą namie, ir ji nusistebės -kaip Į 
tąsi lengvai jai atsieina ir kiek liko * 
jai energijos., įeitiems darbafnš.7

’ T-ds; hiašįn'os ;yra-.' labai 'drįtos? 
laįkys visą H amžių.

POŽĖLA
LIO

Chicagoj Požėlai neliko 
kio jo svorio priešo, 
nori persitikrint sii 
Vyrais”.
; Chicagoje rengiama
svorio ristikų čampionato ris- 
tynės. Bet 'niekaip neranda 
tokių kurie norėtų imtis. Nei 
Zanevičius, nei Komaras nesu
tinka su Sarpalium ristis.

■ Požėla jiems štai ką pasakė:- 
jis vienu vakaru sutinka ristis 
net su dviem — Zanavičium 
ir Komaru.
; Požėla užsidėjo užstatą kad 
nebijo jų. ■ , -jį Į

Jeigu Požėla išliks gyvas’į iš- 
tų imtynių, ir Lenkai surš^,.<^r 
jam savo “juodą arklį” tai

gatvėse apie 
yrą Albiop. Hampton, Keswick, 
ley roads ir E. 137th St.

.Ką Bandymai Parodė.'
Bahdymai atskleidė lead abelnaš 

storumas grindimų tų penkių gatvių 
yra* 6.04 coliai, nors taisyklės reika
lauja tik šešių colių. Nekuriu ‘ban
dymai parode vietomis Storumą net 
astuonių colių, o kitose vietose buvo 
tik 5.25 coliai. Toks skirtumas sa
koma buvo del nelygumo apatinės 
žemės.

“Gręžimo bandymai parodė,” sako 
Service Direktorius Ferguson, “kad 
konkretas naudotas grindimui visuo
se atvejuose nėra iš geriausių, bet 
nieko apie tai dabar negalima dary
ti, nes darbas atlikta penki metai, 
atgal.

K on traktorių Karas
“Vienas ką mes galime padaryti 

tai užtikrinti kad grindimai kurie 
po musų užžiura buvo dirbta ,yrn 
pagal reikalavimų, ir tas pilnai pri
rodyta atsargiais ištyrinėjimais po 
to kaip, grindimai užbaigta.”

Fergusori tikrina jog lermas kas- 
link tų gatvių grindimo ir dabarti
nių grindimo kainų kilo pasekmėj 
kontraktorių peštynių už gavimą 
sau, biznio.

lošėjai 
roles: 
Turkų 

E. Šketrienė 
Į Alenos rolę; T. Bernotaitis An- 

kąraliaus rolę; V. Neve- 
kuri^at- 'rauskas kunigaikščio rolę.

misose tose, į- mažesniųjų rolių vieną tų-

jai turbūt tikrų jos paprastas 
biznis varyti, o ne scenoje pub
likai rodytis, ,. _

Ratelis iš to vakaro turėjo 
nuostolių. Viską žinąs.

V. K. YURGILAS
atstovauja “Dirvos” biz-, 
nio reikalus Clevelande 
ir apielmkėj. Turėdami 
ką atlikit per ji. ’ Priima 
apgarsinimus, prenume-' 
ratas ir spaudos darbus.

PARSIDUODA KONCERTINA 
(Kastantinka) 

Geriausios išdirbystės, mažai varto- 
tota. Pardavimo priežastis, turiu, dvi; 
Kreipkitės šiuo adresu: K. Malinau
skas, 907 E. 70 St. Cleveland, O. .;

50 j

t

'B

C.ROSERNĖ parsiduoda 
arba mainysiu ant' namo. Švarios 
prekes, nauji i-akaiiilai“ daro gražų 
biznį. Parsiduoda 'l§-"nriizasties ]j= 
gos. Kreipkitės "1'204J Norwood Rr.

matysim jį Clevelande, kur po-T T 
nai Poznančikai nori išlydėt Į

PI o ROSEDALE Of 
ęl Dry Gleaning Co.; LMi Rand. 7906 t
C. F. PETRAITIS, Prop. 4-
6702 Superior į

V. J. PUGHERIS 
’LIETUVIS ADVOKATAS , 

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

930 Williamson Bldg. ■ 
Cleveland, Ohio.

KUNIGAS NUTEISTAS
Vienas Metodistų kunigas _ ..

pateko bėdon už siuntinėjimą j.Mažeika, M., Lukošius, C. F. 
paštu šmeižiančių raštų ant ki- Petraitis.
to kunigo, kurį norėjo išėsti iš ' — -- — ■- ■
Episkopatų bažnyčios.
Tas kunigas, vardu Gregg, pra
dėjo ano kunigo parapijonams 
siuntinėti anonimiškus afida- 
vitus kaltindamas ji turėjime 
bendro su viena parapijonka, 
vedusia motere.

Kun. Greggs gauna penkis 
metus kalėjimo ir $5,000 baus
mės užsimokėti.

Tas kunigo siuntinėjamas 
parapijonims afida vitas buvo 
toks šlykštus kad teisme jį 
skaitant buvę moterįs dengės)

i sau veidus, kitos ėjo lauk iš 
teismo kambario.

į DOVANI) LAIKĄS! 
i šeįniininkčši, įsi- 
į /xylfit Kalėdų, 
Į vąnomg stalinių 

šetų ■ kurie nerei- 
; Įcia nei > švejst 
hei’ atsargiai 
vartot, vis gA- 

| žus ir ąštrų&-rr 
tas sumažins Jus 
kasdieninį ' dar
bų. O: Kurgi jų galima gauti ? Na
gi ŠTAUPŲ krautuvėj, čia randą! 
ši' ir visokių 'Sidabrinių' indų, gra
žiausių stubos ir papuošalų, geriausių 
Laikrodžių 4r Laikrodėlių, Žiedų SpiL-

> kų, Deimantų ir visokių brangių ak*- 
menų, rašomų Plunksnų, geriausių 

’ BriĮtvų, Diržn, geriausių Skėčių arba 
Lietsargių, Elektrinių Prosų; Lemr 

; pų, gražiausių Karoliu, Rąžančių it 
visokių gražiu dalykėlių kurių čia

• regalima ir išvardint. Tat ateikit 
visi, o busit patenkinti, ries
VYTAUTAS D. ŠTAUPAS 
yra seniausias ir teisingiausias tokių 

dalykų krautuvės savininkas: 
Tėmykite ši antrašų 

6704 SUPERIOR AVE.

■ĄWAW.,AW.W.W?A-WAV^AVA’,JA,A-A%"AVA-.W.WAW.’,-.-.W.V.W,-.WA

120,

EAGI.F, ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3

£ Taipgi puikus namai ir lotai prie 
Žgrysty gatvių, su suremta, cleX-' 
Ą tra, vandeniu, gazu.
^Platesnių informacijų klausk pas' 
$ MR. J. REVELT (Lietuvis) 
j The Elworthy-Helwick 
X 737 Prospect Avenue 
į Penktas aukštas. Cherry

Kam Mokėt Rendą?
$4750—NAUJI NAMAI—84750 

SU MAŽU JMOKĖJIMU
Balansas kaip rendoš.

Vyriški all-rayon kaklaraikščiai ir skepetaitės sutai
kytos setais, gražių pavyzdžių, puikiose dėžutėse sudėtos. 
Skiepe specialiai po 85c.

Clev. Liet. Draugijų Tarybon 
— V. P. Banionis, J. Mažeika, 
A. J. Naunčikas; (Mažeika, 
Lukošius, Naunčikas ir 
naitis yra kairiųjų, bet 
tūlas vietas įleista.,)

Musų trukšmadariai 
bar neapsiėję be lermo 
užsipuldinėdamį ant korespon
dento kad jis juos teisingai 
paskaitęs ne-Lietuviais, tai ant 
kitų viršininkų, ir ant galo. 
klausau vienas bolševikas sako: 
“Draugai ir draugės, čia ran
dasi vienas kuris mus supju
do, ir kaip mes pešamės jis sau 
juokiasi; mes turim apsivalyti 
nuo tokių”. Na, manau sau, tai 
bus stebuklas kad bolševikas 
bolševikui kirs į akį, nes kaip 
tyčia musų kuopoj yra tokis 
Mažeikutis, kuris pjudynes 'da
ro. Bet kada užbaigė kalbą 
pasirodė kad visa bėda suversta 
ant “Dirvos”. Bet jam balsas 
buvo atimta, ir nors nekurie 
norėjo “Dirvą” ginti, bet del 
teisingumo pirmininkas nedavė

Marti- 
juos į

ir da-

Cleveland© gatvėse iki antra
dienio automobiliais užmuštą 
198 ypatos.

Aut E. 33rd st., ties numerių 
2501, atrastą darbininkės su

' perpjauta gerkle, sale 
ta kirvis. Dar buvęs 
bet negalėjo atminti 
kaip jį užpuolė.

Girtuokliavimas yra
didžiausia šeimyninių persisky- balso tame klausime lermą kel- 
rimų priežastis, sako apskrities ti išaiškindamas kad tas iiesi- 
naminių santikių biuro vedėjas, liečia su kuopos gerovės daly

kais. Korespondentas.

jo ras- 
gyvas, 

kas - ir |

viena

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St

RAYON MARŠKINIAI

$2.85
/yriški all-rayon marškiniai, gražiuose; patraukiančiuo- 
pavyzdžiuose, kožni marškiniai turi atskilą kalnierių 

tos pačios materijos. Specialiai skiepe po $2,85.

KAKLARAIKŠČIU SETAI

85c

Mažesnės Lėšos, Mažiau Darbo
ELEKTRIŠKA SKALBIAMA MAŠINA 
SUTAUPUS JUMS—

Laiką. Ji pagreitina darbą skalbiant drapanas ir ga
li užbaigti didelį skalbini dviejų valandų bėgiu, kas ki
taip ima visą pilną dieną.

Pinigus. Kainuoja abelnai imant tiktai po du centu 
savaitėje operuoti ją, sutaupo skalbimo išlaidas ir nu
trynimą ir nuplėšimą skalbiamų drapanų.

Darbą. Ji taupo sveikatą ir stiprybę panaikindama 
sunkų darbą, operuoja greitai ir atsakančiai ir yra vi
sai nekebli užžiurėti.

Siunčiant draugams Kalėdi
nes atvirutes ar laiškus neuž
mirškit kad reikia užlipyti 2c 
ant atvirukių ir neuždarytų lai
škų, nes jūsų laiškai arba bus 
grąžinami, arba draugai turės 
primokėti, ir tas sugadins ga- 
viko ūpą.

Clevelande su priemiesčiais 
I dabar gyventojų yra 1,128,041. 
Tai kaip kokia maža Europos j 
valstybė, tik trūksta karaliaus. Į

VYRIŠKOS PANČIAKOS
ŠEŠIOS POROS Už

Vyriškos Darnproof yinčiakos, sudėtos po 6 poras Į 
dėžutę; gražios Kalėdinės dėžutės, pančiakos garantuo
tos šešiems mėnesiams. Specialiai skiepe po $1.45.

Vertėtai mokanti jūsų kalbi} noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

Jus galėsit atlikti savo skalbimą j ketvirtdalj tiek laiko 
kiek paprastai trunka ir turėsit sau likusią dienos dalį. 
Elektriška skalbiama mašina bus labai puiki Kalėdų do
vana.

^ELECTRICAL
LEAGUE of CLEVELAND


