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Amerikai Karo Skolas
SOVIETU AGENTAI TAIP PASAKOJA REN

GIAMOSE AMERIKOS BUOŽIAMS 
SLAPTUOSE POKILIUOSE.

Jų Tikslas — Gaut Pripažinimą ir Sueit į Sutartis, 
o Paskui Lyst Amerikon su Savo Propaganda.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

RUSAI GATAVI MO 
KĖT AMERIKAI 

SKOLAS
Kasykloj Užmušta 53

Birmingham, Ala. — Anglia- 
kasyklos eksplozijoj žuvo 53 
darbininkai, 15 išliko sveiki ir 
penki randasi ligoninėse sužei
sti. Eksplozija ištiko tik ką 
darbininkams pradėjus dirbti. 
Toj vietoj dirbo 81 darbinin
kas. Tuoj pradėta gelbėjimas 
ir išimta 53 lavonai, kurie pa
laidota.
bėgo prie kasyklų, bet jau dau
giau su , saviškiais pasikalblėti 
negalėjo.

Washington'. - — Rusija 
gatava mokėti Amerikai Isavo 
karo skolas, kurias užgynė ir 
iki šiolei nejnanė mokėti komu
nistų galvos ir manė išeiti sau 
ramiai.

Pereitą savaitę New Yorke 
buvo slapta bankierių vakarie
nė, kurioj’e dalyvavo ir sovietu 
Rusijos

žuvusių šeimynos su-'ųjpfju

•jau

Pekinas; — ''Sugraibytomis 
žiniomis prasiveržusiomis pro 
griežtį cenzūrą, pradeda aiškė
ti jųg Mandžią’ijčj dėdasi daly- ( 
kai kurie gali jinkeisti rytinės1 
Azijos istoriją.

Japonija turi pasiuntus <Llį 
'divizijos shvo kareivių į Muk- 
Ideną ir ten įsteigta .divizijos i pagerintų. F>«uk«o ū<»-! 

_ t. v- .t i Nėra žinių ar čangi^. nUpUOlė žemiausia negu ka-Roma. - Italijos atstovų bu- . Tso Lin apleido Mllkf)eną vi. . , .^o n 
s priėmė iašistų pagamintą j ( en |aikosi> lhik(:lamas Japonie I (

įsteigtą j paramos. Ghinąi sako jog 
be Japonų Lin negali ten išsi
laikyti. Jeigu Lili butų nuga
lėtas gali subirėti visa ‘Man-
džurija ir pasidalinti Į tris da-lto į savo namus 
lis, kožna po kitokiu valdovu, j Henry W. Jeske, 
kaip dabar yra visoj Chinijoj.

Rusija irgi sinnčia kariume- sūnūs, liko prie

(Fašistai Nori Panaikint 
Streikus

i bilių kuriuomi butų 
specialiai teismai sutaikymui 
darbininkų nesusipratimų su) 
darbdaviais ir privertimui eiti 
Į tarybas kad nebūtų keliama 
streikai. Tik keli kompnistai 
balsavo prieš tą bilių.

Tikima kad ir senatas tą su
manymą perleis.

Bolševikai Jieško Kup* 
čių Caro Brangmenims

atstovai. Tokius ban- 
susirinkimus Maskvos 
tankiai rengia, bet vis 
ir išpasakoja ką Rusija

—i------- >' j
darbininkams sudą-
Cincihnati, O. —Di-

Iki tolei pas jį 
dirbtuvė visiems, 
ką darbininkai ir

Prisakė 
ryt uniją, 
dėlės siuvyklos savininkas Ar
thur Nash sušaukė savo 5,000 
darbininkų ir paragino juos su
dalyti uniją, 
buvo atvira 
‘‘Nežinau ar
aš pats iš to gausim, bet nega
lim atsilikti nuo kitų pasaulio 
darbinihkų, kurie organizuojasi 
i darbo unijas. Nenoriu būti 
priešingas darbininkams laiky
damas atvirą 
Nash.

dirbtuvę”, pasakė

Mo. — Banditas 
darbininkų dirb-

st. 
inėjęs 
tuvę, 
atėmė jų mokesčio pinigus. Jie
gauna nuo $10 iki $12 savai
tėje.

Louis, 
i aklų 

kur- jie išdirba šluotas,

Pennsylvanijos streikuojan
čių angliakasių padėtis blogė
ja. Nekurios šeimynos jau ne
turi ką valgyt. Nekurios orga
nizacijos ima$i gelbėjimo. Apie 
50,000 streikuojančių darbinin
kų šeimynų turi gauti pašalpą.

Detroito automobilių ismrby-’ 
stės, kurioms šiė metai buvo ir 
taip didžiausia automobilių 
nio istorijoj, ruošiasi prie 
didesnio darbo bėgyje 1926 
tų. Nekurios kompanijos 
davoja naujus priedinius 
kus, nes ' stoka vietos.

agentai 
' slaptai,
mano daryti ar: ką daro.

šis bankierių ir šovini n ngpiy 
tų pokilis buvo Surengta taip 
slaptai kad Amerikos .spauda 
nieko nežinojo, tik patyrė nuo 
savo atstovų Maskvoje, kurie 
pranešė kas čia dėjosi ir kokiu 
tiksiu, kada pamatė bolševikų 
laikraščiuose.

Boris Svirsky, Rusijos infor
macijų biuro pirmininkas ir so
vietų oficialis kalbėtojas, darė 
neoficialius pranešimus barikie- 
riams apie Maskvos carų gal
vojimą mokėti Amerikai.skolas) 
ir apie kitus dalykus- Taipgi 
papasakojo kad sovietai jau su
mažino savo armiją nuo penkių 
ir pusės milijonų iki pusės mi
lijono ir nori paremti tarptau
tinį nusiginklavimą jeigu prie 
to visos valstybės eis.

Rusija, sako Svirsky, bėgyje 
1925 metų nupirko iš Amerikos 
įvairių reikmenų už $100,000.-1 
600,.6 1926, metais pirkimai pa
didės iki $200,000,000, jei bus 
vykdoma dabartiniai planai. ' 

šitaip dalykams esant, sovie
tų agentai sako jog Rusija pri^ 
dera gauti Amerikos' valdžios' 

ir tiki kad toks 
neužilgo

biz- 
dar 
me- 
bu-

fabri-

Ame- 
pagaminta 

gi per tiek

pripažinimą, 
pripažinimas 
teikta. , 

Gruodžio 2

li us su-

toks
kur

pat 
da- 

ir

' Paryžius. — Francuzijos na- 
cionalLstai šaukiasi kad atsiras-1 -Wi 
tų jų šaliai diktatorius. Nau-|f^ 
jo ministerių kabineto, kurio 
galva yra Briand; finansiniai)

'Š projektai liko atmesti, frankas 
"'puola, ir reikia kad kas nors

Frankas da-

Banditai Nužudė
myną

Šei-

j

-w-
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Šįmet per 11 mėnesių 
rikoj automobilių 
3,997,945, pernai 
pat laiko pagaminta 3,430,467 
automobiliai.

Pomeroy, O. — Tris anglia
kasiai, veiklus unijos reikaluo- 

liko suimti po revolverių
kovos su kasyklų sargais ir vir
šininkais ir apkąltinti vagys
tėje, nes buvo pavogę dinamito.

se,

d. buvo 
susirinkimas Chicagoj, 
lyvavo apie 400 bankierių 
biznierių ir tarp jų Svirsky va
rė savo propagandą.

Anot Svirskio, Rusija jau 80 
nuoš. atsitaisius po karo. Ji 
skolinga šiai šaliai apie $278,- 
000,000, kaip Amerika sako, iš 
tų $192,000,000 buy o paskolin
ta ambasadoriui Bahmetjcvui 
laike Kerenskio valdymo. ‘ Tas 
skolas Rusijos valdžia išdisku- 
suos smulkmeniškai, tik nori 
kad ir Amerika teisingai link 
Rusijos atsineštų ir pasitikėtų 
Rusijos žmonėmis.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO GIMNAZIJOJE NETURI KO 

KO VALGYT, KUO RENGTIS
Chicago. — Sugryžę iš mies- 

į Batavia, Ill., 
banko tarnau- 
ir šešių metų 
namų banditų 

. Banditai pagrobė jų 
automobilį ir pabėgo, bet auto
mobilis rastas West Chicagoj, 
už 20 mylių nuo tragedijos vie
tos. Lavonus rado jų ūkio dar- 

j kad Japonai ten lenda. bininkas, kurs tuoj pranešė po- 
Tas duoda priežastį gandams I licijai.

kad gali kilti didėli susikirtimai 
Rusų su Japonais.

Vienas Chinų generolas, Kuo, 
sako apskelbs sovietų valdžią 
Mandžurįjoj kaip tik jis Man- 
džuriją užvaldys.

tojas, jo žmona

nę pastoti kelią- Japonu jsigalė- nužudyti.

Neužilgo Maskva žada at
siust Amerikon atstovus sura-l 
dimui kupčių nuphkimui caro 
šeimynos brangmenų kurios iki 
šiol dar išliko komisarų neiš
vogtos. Sakoma jog tų brang
menų vertė esanti $250,000, 
000. ■■■ '

jinmi 
Rytu 
koma 
menę

ir užgrobimui Chinijos 
ir Sibiro jgelžkelių. Sa- 
jog Rusija siunčia kariu- 
i Mandžuviją tik del to

Prisipažino Nužudęs 
Šerifą

Turkai Apleido T. Są
jungos Posėdi _____

Geneva. — Turkų delegacija 
trukšmingai apleido Tautų Są-1 
jungos posėdį, kur,buvo taria-

,,r' , .. .. . Valstijų:mąsi apie Mosulo teritoriją ir 
Trako rubežius. Turkų delega-

... - . - .. L . jungos ruošiamoj cija pareiškę kad ji nemato ręi- . J

Jackson, O. — George Steele, 
ūkininkas, stodamas teisme ap- 

jsigynlmui, prisipažino jog jis 
., , „ .. inušoVė šėrifą kuomet tftfi įfrą-
Kviečia Ameriką Į-Nil-isjno jam. Kaltinamojo motina 

i mėnesiu 
(iki nušovimo Steele nuolatos 

g (buvo pavojuje ir baimėje iš še
rifo pusės. Nesusipratimai ki-

tei-

ku-

kalo daugiau Tautų Sąjungoj 
kalbėtis, nes dalyką turės iš
spręsti Hagos tarptautinis 
smas.

Tautų Sąjungos komisija
ri buvo pasiųsta tyrinėti krik
ščionių padėtį Irako parubežyje 
raportavo kad Turkai deportuo
dami krikščionis plėšė; žudė, iš
niekino. Th Turkų delegacijos I 
pirmininkas užginčino. 
sako kad tas raportas 
duotas pataikaujant
įkųri turi mandatą ant Irako, 
įšale Mpsulo teritorijos. ,

Turkai 
buvo iš- 
Anglijai,

Ketun Nauji Kardinolai
> • £...; —------ ■

Reliną.'į— Slapta konsistorija 
Išrinko 'keturis naujus kardino
lus Ip'i.tąlikų bažnyčiai. Vienas 
jlįjLįįr Francuzijoj, kitas Bra
zilijoj, kitas Airijdj, kitas Ita
lijoj.

Tai dar keturios širdįs ku
rios trokš kad dabartinis popie
žius mirtų ir -duotų jiems, pro
gą statyt kandidatūrą i popie
žius.

| siginklavimo Tarybas Į apsakė kaip per du

Geneva. — Tautų Sąjunga 
pagamino raštą kurį pasiųs 

valdlžiai11 - užkviečiant 1
Ameriką dalyvauti' Tautu Są-į1? tar” to ukininko ir ^rifo už 
■' '■ j nusigįnklavi-i S,eg'tin5s l’l»tintojus; tas liki
mo konferencijo. < ;. ;ninkas buV° P^’^jes prie pro-

Beveik panašaus turinio už- hibicijos vykintojų, šerifas jį 
kvietimas pasiųsta ir Rusijai. kaltino maišymąsi jo reika- 

__ i lirose ir iššaukė kovon. Tą nak- 
Follette Pašauktas J kada aoyimas įvyko šerifas 

n 'buvo sulaikęs Steele lauKUOSe 
tarp eryjų važiuojant su mergina ir pra-

Senato Republikonų komite-ldėjo ginčytis ir šerifas pakar
tas sutiko priimti senatorių La tojo savo iššaukimą kovon. Ei- 
Follette, sūnų pagarsėjusio se- damas artyn, šerifas Ūkininkui 
nio La Follette, kuris užėmė tė- grasino, ir riekausė ūkininko 
vo vietą po jo mirčiai, j Repub- persergėjimų nesiartinti prie 
likonų partijos glėbį. Nors šis jo. šerifui lendant artyn, uki- 
La Follette pasižadėjo eiti tė-Įninkąs šovė ir.'šerifas krito, 
vo pėdimis, kuris buvo išmestas) 
iš Republikonų partijos, 'bet Re- 
publikonai mato naudingesnių 
jaunąjį La Follette -glostyti kad 
jis nesišiauštų perdaug prieš Į 
Republikonus- ir 
kitų nuo partijos.

La

Jieško Žmogžudžiu

Medina Paimta
Ateina žinios kad Mohame- 

tonų Jeruzolimas, miestas Me
dina, liko sukilėlių užimtas va
dovaujant Wahabu šaitanui.

Little Rock, Auk..- — Trijų
~ .„[Arkansas valstijos apskričių 

” ‘ šerifai jieško žmogžudžiu nu- 
neatitrauktu , ... . . ,> . .‘ žudžiusių keturias ypatas, du 

vyru, vieną moterį ir jos (vie
nuolikos metų anūką. Bažny-' 

ieiose kunigai renka aukas su- 
kėlimui fondo dovanoms už su
radimą žmogžudžių.

Vilnius Komitetui, arba gimnazijos di
rektoriui,

Vytauto Didžiojo Gimnazija 
Vilniuje auklėja inteligentus 
darbuotojus Vilniaus kraštui.) 
Nuo to jaunimo priklauso mu
sų ateitis. Tos mokyklos Tėvų I 
Ir Globėjų Komitetas šiųomij 
kreipia Amerikon Lietuvių vi
suomenės domę į tai kad dau
guma gimnazijos moksleivių 
yra sunkiausioj ekonominėj pa
dėtyj, alkani, blogai aprėdyti ir 
apiplyšę žiemos metų turi eiti 
j mokyklą if atlikti visas mok
sleivių paroigiis. šelpiančias 
draugijos maža teturi lėšų naš
laičių sušelpimui, ■ o jau' visai 
trūksta lėšų darbininkų ir ne
turtingų sodiečių vaikų ' sušel
pimui. Vietinė 'Lietuvių visuo
menė kiek galėdama 
tam jaunimui, bet ta 
tėra labai menka, neš 
visuomenė pergyvena 
sunkius laikus. Surinktų aukų 
neužtenka dargi priešpiečių da
vimui neturtingiems mokslei
viams, o ką jau kalbėti apie 
ganėtiną aprūpinimą knygomis 
ir drabužiais.

Tikimės kad Amerikos Lietu
viai neužmirš to svarbaus .rei
kalo, neatsisakys padėti moks
lą einančiam jaunimui Vilniu
je, neužmirš' Vilniaus gimnazi
jos,' kuri šįmet apvaikščiojo 
dešimties metų sukaktuves iii 
yra, sulyg įsteigimo laiko, ,pif-1 
mutipė Lietuvių gimnazija pa- 
šaulyje.
nimas už suteiktas aukas arnži-1 
naį mis 
gas.

Aukas 
Vilniun 
Lietuvių 
aukomis 
ba tiesioginai Tėvų ir

Vytauto Didžiojo Gimnazijos 
'Vilniuje Tėvų ir Globėjų Ko- 
I mitetas: 

Pirmininkas Dr. D. 
Vice-pirm. 
Iždininkas 
Sekretorius 
Gimnazijos

Alseika •
D. Palevičienė
K. Kriščiukaitis
Grybauskas, 
Direktorius

M. šikšnys

antrašas: Poland,

Aptoškino ir Apvogė j
5 Šeimynas *

Gimnazijos
Wilno, Filipska Nr. 12. Gimna
zija (vieno iš išvardintų asme
nų vardas ii- pavardė).

padeda 
pagalba 
pati ta 

labai

Vilniaus Lietuvių jau

Amerikiečiams dėkin-

Italai remia valdžią. Susita
rus Italijai su Amerika learo 
skolų atmokė j ime,' Italijos pi-, 
liečiai pradėjo aukauti skolų 
fondan ir jau sudėjo virš, ketu
rių milijonų dolarių.

prašome siųsti čekiais Ji 
per Laikiną Vilniau- • 
Komitetą drauge su Į 

kitiems reikalams, ar- ii 
Globėjų !

Jus 
Galit

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

$1 iki $25.

Valet
AitcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gėle-

savo

Ant Mindanao salos, Filipinų 
grupėj, policijos mūšiuose su 
banditais kurie pereitą savaitę 
nužudė mokytoją, septyniolika 
banditų užmušta ir penki poli- 
cistai sužeista.

Ispanijos pakraštyje sudužus 
laivui ‘ nuskendo šešiolika žmo
nių.

Francuzijoj dabar randasi į 
tris milijonus svetimšalių.

Moteries Giliukis
Toledo, O. — Pereitą subatą

vienas girtas niekšas važiuoda- liakasių miestelyje; Bradley, O. 
mas automobiliu, vidurnaktyj'plėšikai kloroformu užmigdino 
pamatęs gatve einant moterį, penkių šeimynų narius, 25 ypa- 
privažiavęs prie jos įsitempė į tas, ir apvogė jų namus išneš- 
automobilį ir leidosi važiuoti iš darni $600 pinigais ir $500 ki- 
miesto. Netoli Bowling Green 
jis užmigo, ir ji laimingai išsi
gelbėjo; Jai prisiėjo pėkščiai 
gryžti į Toledo.- ' '■

Moterėlės, ’ nevaikščiok-it-' 'vė
lai jei norit_buti saugios.

Steubenville, Ohio. Ang-

tokiomis brangmenomis.
Plėšikų pėdsakų nesusekama.

. Dr. Koch jau sudarė naują 
Vokietijos kabinetą, tik jo pla-l 
tformos dar seimas nepriėmė.

fi „Plauk po Amerikos Vėliava“
Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

*DIRM jūsų sekančios kelionės J 
*• Lietuvą nusprendimo, būtinai iš
tirkite kokius puikius laivus United 
States Lines, laivynas valdomas S. 
V. Valdžios, siūlo jūsų patogumui.

Milžinas, kopuikįaiisias “Levia
than”. ir visi kiti laivai turi erdvius

turi užtektinai vietos pasivaiksčįoii1- 
mui. l’iie to, kainos žemos, ir gali
ma paruošti greitas susisiekimas su 
kelionės galu. Apsimokės jums gauti 
pilnu informacijų šiandie nuo i ūsų 
laivakorčių agento arba rašykite

United States Lines
Hotel Cleveland Bldg. Cleveland. Ohio
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PITTSBURGH, PA..
Petrausko Koncertas

Gruodžio 5 d., L. M. D. salėj 
buvo kompozitoriaus Miko Pet
rausko koncertas. Gerb. Pet
rauskas sudainavo daug gražių 
dainelių ir jos atsilankiusiems 
labai patiko.
' Apart paties Petrausko buvo 
Cynthia Haskstep, smuikinin
kė, ir Helen Machette, pianistė, 
abi iš Pittsuburgo Muzikos In
stituto.

Publikos į koncertą atsilan
kė galima sakyt neperdaugiau- 
sia, galėjo būti apie pora šimtų.

Sekančią dieną, nedėlios va
kare, buvo Sandaros kuopų są
ryšio vakarienė surengta iš 
priežasties lankymosi “Sanda

ros” redaktoriaus A. A. Tūlio, 
I kuris atlankė Pittsburgieči'us 
su prakalbomis.

Vakarienės programas buvo 
sekantis: Atidarius vakarą, J. 

(Virbickas paaiškino kad šį va- 
I karą apvaikščiojama ir Lietu- 
; vių istorinis atsitikimas tai Vil- 
l niaus Seimo 20 metų sukaktu
vės ir kad musų tarpe ranipįšj 

i vienas iš to Seimo dalyvių, tai 
jgerb. M. Petrauskas. Papra- 
I sius gerb. Petrausko kad pa
skambintų pianu ir visi sugie
dojo Lietuvos Himną.

Vėliau tęsėsi sekantis pro
gramas: Vytautas Virbickutis 
grojo smuiką solo, akompanuo
jant Mildai Virbickiuteū; Mil
da Liepiu tė dainavo akompa
nuojant Marei Liepiutei. Dai-

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

Pečiu.
7. Apsideginimo ir žaizdų.
8. Apsaugojimo nuo Uodų.
9. Skaudančių Muskulų.

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

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

navo M. Poviliunaitė ir G. Shai- 
der, G. Liepiutei pritariant 
smuiką; jiems pianu akompa- 

Inavo M. Bali.
Pauraza apie Lietuvą

Ed. Paurazas, kuris tik ką 
sugryžo iš Lietuvos, davė pra
nešimą apie savo patyrimus, 
nes būdamas ten visą vasarą 
gavo daug ko patirti, ir papa- 

| šakojo. Paurazas kaltina pa
čius Lietuvos žmpnes kad jie 

I turi vilkti kunigų jungą. Jis 
sako neverta Amerikiečiams jų 

Į ten gelbėti jeigu jie patįs ma
tydami kad kunigai po du kai- 

Įliu nuo jų lupa ir vis kunigų 
(klauso ir balsuoja už juos ir jų 
(klapčiukus. Taip darydami,, lai 
negrašo iš musų pagalbos.

I Sekė Mildos Virbickiutės pia- 
ino solo; Gendruta Platakiutė 
grojo smuiką, pianu akompa- 

Inavo M. Bali.
Po to .kalbėjo “Sandaros”

SUSIDEDA
Iš ŠIŲ:

1— Dėžute
2— Skustuvas 
(rankena 
išsukama)

3— Dėžute 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui,
(pusto 
savaimi)

Didiojo Vilniaus Seimo, kas ten 
buvo . tariama ir ko reikalavo 
musų veikėjai tais laikais nuo 
Rusų caro; sako, tada reikala
vo autonomijos, bet mes šian
dien turim ne autonomiją, bet 

I jau respubliką, tik gaila kad 
toj respublikoj neliko laisvės, 
lygybės, ir mes šiandien vėl 
turime kovoti su Lietuvos dik
tatoriais kunigais kaip kovojo 
20 metų atgal musų veikėjai su 
caro valdžia. Dabai- Lietuvos 
kunigai apleido bažnyčias,, at
sisuko kalniečius ir nubėgo i 
(ministerijas Lietuvą valdyt. O 
kaip jie ją valdo jau turbut 
Amerikiečiai žino. Dabar mu
sų priedermė gelbėt musų bro
liams ir sesutėms pasiliuosuo- 
ti iš kunigų vergijos padedant 
Valst.-Liaudirfinkams laimėti 
sekančius Seimo rinkimus. Jei 
rinkimus ’ laimės pažangieji tai 
dar galės atitaisyt dalykus, o 
jei vėl laimėtų klerikalai tai 
Lietuva patektų greičiausia 
Lenkams.

Po to skambino pianu Matil
da Rukiutė, šoko Poviliunaitė 
•ir Shaider, pianu skambino M. 
Bali, solo dainavo Nelė Lukoše- 
vičiutė. pianu akompanavo M. 
Rukiutė. Anelė ir Rozalė Lu- 
koševičiutės sudainavo duetą ir 
tuo programas užsibaigė.

Visi Svečiai ėjo. ant antrų lu
bų, kur moterų kuopos narės 
pagamino valgius..

Buvo ir svečių iš toliau, tai 
Bartaševičia iš Montello, Mass., 
kuris čia viešėjo pas savo gi
mines A. Kromus. Taipgi prie 
progos svečias linkėjo Pittsbur- 
go Sandariečiams geriausio pa
sisekimo. Taipgi buvo atsilan
kęs svečias S. Rauduva iš Pitts- 
tono su vietiniu fotografų J. 
Varnagiriu; svečias gėrėjos to
kia puikia vakariene.

Prie stalo kalbėjo keletas 
vietinių, G. Parčevskis, P. Vo- 
lungevičia ir kiti, taipgi ir sve
čias, i gerb. Petrauskas, /kuris 
sveikino susirinkusius nuo 'Lie
tuvos liaudies ir prašė Ameri
kiečių mylėt savo gimtinę šale
le, savo kalbą ir Lietuviškas 
daineles, kas Lietuvius žadina 
prie Lietuvystės. Tuo vakaras 
ir baigėsi. J. Virbickas.

(f

DOVANAI
"DIRVOS" SKAITYTOJAMS 

“Dirva” nutarė apdovanoti visus 
savo skaitytojus gražiu Valet Au- 
toStrop Safety Skustuvu, kurio 
pardavimo kaina $1. Gaus kurie 
patįs apsimokės persiuntimo lėšas 
— tik 25 c — prisiųsdami pašto 
štampais (geriausia po 2c), arba 
kitaip. Tik prisiuskit savo parei
kalavimą sykiu su štampais, dau
giau nieko iš justi nereikalauja
ma. Adresuokit sekančiai:

Petrausko Koncertai 
Šian ir Ten ‘

Gruodžio 12 d. gerb. Mikas 
Petrauskas davė koncertą Bal- 
timorėj, kuris pasisekė labai 
gerai, žmonių buvo' kimštinai 
salėj prisigrūdę.

Gruodžio 17 <L koncertavo 
Brooklyne, apie ką žinių dar 
neturime.

Tuoj po kalėdų, gruodžio 271 
d., gerb. Petrauskas koncer
tuos savo senoj sostinėj South. 
Bostone, kur visi jo laukia.

Tolesnis koncertų maršrutas 
bus paskelbtas vėliau.

PAJIEŠKOJIMAI
Jurgis Povilaitis, 1920 me

tais gyvenęs Bostone. Turime 
jam svarbių žinių apie jo moti
ną Lietuvoje.

Greibųs Juozas, atvykęs A- 
njerikon 1910 metais ir rodos 
gyvenęs Elizabeth (Pennsylva
nia ar New Jersey valstijoje).

Jieškomieji arba kas apie' 
juos žino prašoma atsiliepti 
ąiuo antrašu:.

Lithuanian Consulate
38 Park Row, New York City. I

REIK ALAUJ AM 
AGENTŲ

Platinimui ^‘Dirvos”

Į TYRIMAI LIETUVOJ
, Liepoj’14 d.' sukilom ketvirtą 
valandą'ryto ir skubinai rengė- 

jmės kelionėn. Rytas labai gra- 
ižus, tai Jabąi smagu buvo va
žiuoti per Šiaulių miestą; sau
lės spinduliai šviečia namų lan
guose, per medžių lapus ir daro 
visokius šešėlius. Miestas dar 
tykus, nes visi dar miegojo, tik 
kur ne kur girdė j otų ratų bil
desiu — tai pieno ir duonos iš- 
vežiotojai.

Stotin pribuvę jau radom 
žmonių laukiančių traukinio. 
Pastebėjau kad beveik visi šne
ka Lenkiškai tai Rusiškai, ir 
net stoties patarnautojai; tai 
įspūdis nekoks kad net valsty
bės darbininkai negerbia savo 
kalbos. Tas. tai negražu;.

Trakinis išėjo šeštą valandą.
Panevėžyje. Pasįekėm Pane

vėžį 10 vai. ryte,-padėjom savo 
bagažus ir ėjom miesto apžiū
rėti. < Traukinis Paneyėžyj sto
vėjo iki devintai vakare taigi 
buvo laiko apsidairyti. Pir
miausia užėjom pas p. ■ Grigus, 
Brooklyniečio dainininko F. 
Morkaus švogerį; jiems nuve
žėm iš Amerikos grafofono re
kordų ir dešimts dolarių nuo 
Morkaus jo tėveliams, bet tėve
lių neradom, nes jie buvo išva
žiavę į Klaipėdą uždėti valdiš
ką monopolį degtinės.

Grigai žmonės labai malonus 
ir nežinojo kaip džiaugtis susi
tikę Amerikiečius kurie pažįsta 
jų brolį Amerikoje.

Pietavom pas Grigus su ki
tais svečiais, , kurių susirinko 
.nemažai, ir visų mintįs buvo 
kad sunku gyvepti ir biznių ne
galima išlaikytį, nes .valdžia 
krauna nepakebamas mokestis 
ir subanlirutija' biznius.'Vie
nas Amerikietis. kalnus vertė 
ant valdžias kad ji vietoj .padė
ti kilti pramonei dar ją slopina 
baisiais mokesčiais. Po ilgų iš
sikalbėjimų pasirodė Lietuvoje 
daroma taip:, jei kas nupirkę 
žemės šmotelį ir neturi nei tro
bos, nei sėklų tam sklypui, c 
valdžią jau aptaksuoja žemę i)' 
žmogus turi mokėti už tuščią' 
žemę. Taip ir su bizniais: mo
kesčiai ne nuo pelno, bet nuo 
nuosavybės, nežlurį ar ji neša 
pelną ar nuostolius. Tokiu val
džios neišmanymu šalis tik slo
pinama ir niekuomet negali pa
kilti pramonėje.

Taip padaryta su Mechanikų 
Sąryšio fabrikėliu, kuris buve 
įkurtas Lietuvoje:- jis suban-- 
krutijo valdžiai mokestis be
kraunant.

Užėjom pas Masiulį, kuris 
laiko krautuvę visokių švente
nybių ir knygų. Jis jau senas, 
biznierius ir matyt kad įsigy
venęs gerai, Mes norėjom pa
sipirkti atvirlaiškių su Lietu
vos vaizdais. Bet kiek parodė 
visi tai Vokietijos,' tai Francu- 
zijos, tai net Amerikos senos 
velykinės atvirutės. Pasidarė 
graudu kad Lietuviai nesirūpi
na pagaminti sąvo šalies gam
tos gražybių ir pardavinėjant 
garsinti savo šalį. Net 'r tokia 
garbingas darbas ir pigus, ne
reikalaująs galvos sukimo, it 
tas- užmiręs. Niekas juo nesi
rūpina. Ir mes.turėjom pirkti 
su skaudančia žiedžia tų šalių 
atvirutes kurios Lietuvai taip 
nemalonios, kaip Francuzijos, 
Lenkijos.

Panevėžys jau padidėjęs gy
ventojais ir mišrus kalbomis; 
Man norėjos pamatyti kalėjimą 
kuriame 30 metų atgal sėdėjo 
mario Juozukas' — tada jis mari

buvo Juozukas,- ę .ne .vyras...Bet 
kalėjimas taip apstatytas na
mais kad reikia laiko jį suras
ti, o mums jau buvo mažai lai
ko, taigi tik užėjom “Panevėžio 
Balso” redakcijom Radom re
daktorių, senai visiems žinomą 
literatą, apysakų ir dramų ra
šytoją, P. K. Jasukaitį. Jis ma
loniai mus sutiko ir davė laiko I 
pasikalbėti. Iš jo kalbos rei-1 
kia mariyti kad labai suvargęs 
lir apkrautas darbais, taip kaip 
Amerikos redaktoriai. Redak
cija labai skurdi atrodo, ir vos 
■sujieškojom. žodžiu, kur neik 
visur suvargę tie kurie darbuo
jas del Lietuvos ateities ir ap
šviestos, nes juos labai dabarti
nė Valdanti klesa persekioja ir 
neduoda jiems laisvės. Bet už 
tai Žydeliai turi aukštus mūrus 
ir pačiose geresnėse miesto ga
tvėse. ' Tą visą matant graudu 

(darosi kad Lietuviai vis turi 
.vargti. •

Iš redakcijos nuėjom turgun 
— mat vis pasitaiko turgau Ei
nant pradėjo lyti ir sukrikdė 
turgų, nes ūkininkai skubė va
žiuoti namon. Bet turgavietė 
didelė ir pilna pripildyta ūki
ninkų su prekėmis. Užėjom į 
kelias ^krautuves, bet jos vis 
žydų, Lietuviškų neradom, žy
dai labai pažįsta kad Amerikie
čiai užeina, pradeda erzėti, na 
ir užprašo tiek daug kad net |
galva ' apsisuka, ir nesileidžia. 
Kai pradedi jiems išmetinėti 
jog ir mes nesam durni ir ži
nom prekes kiek kurios never
tos, ir eini per duris, tada šau
kia atgal, bet jau nebegryžti, 
tada jie keikia kai pašėlę kad 
nepavyko' apsukt Amerikonų.

Kiton krautuvėn inėjus irgi 
tas pats. Apėjori) kelias; ir at
radom tokį Žydą kuris turi nu
statęs kainos ir neprašo kiek 
neverta, taigi ir pasipirkom 
dovanėlių savo giminėms.

Vakare užėjom pas Grigus 
atsisveikinti ir radom dar dau
giau, suėjusių Panevėžio Lietu
vių, mat išgirdę kad mes apsi
lankėm Panevėžyje suėjo vieni 
pasveikinti, kiti pasiklausti sa
vo giminių. Pasikalbėję ir at
sisveikinę su visais gerais ir 
maloniais žmonėmis traukėm į 
stotį. Radom labai didelę eilę' 
žmonių prie tikietų; muą net 
baimė paėmė kad negausint ti- 
kietų, nes laiko mažai-, o dar ne
pardavinėja tikietų. Aš tars
telėjau savo vyrui kad paprašy
tų stoties patarnautojo kuris 
bagažus • paėmė palaikyti, taip 
r padarė, ir viskas buvo gerai. 
Traukinyje vietą gavom neblo
gą, sykiu važiavo iš Kauno la
bai linksma moterius į. Obelius.

(Bus) !

ii ; V į

| Geriausias^ 
[ Skutimas^/ 

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas gel ežtes.
Bet tik vięnas 
skustuvas — Į 
Valet Auto sI I
Strop Skustu- Į 
vas—pusto sa- Į 
vo geležtes.

$1 iki $25. ;

Valėt Į
-AikrStrop Į

Razor
—Išsiaštrina Pats
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GERB. SPRAGILO SLAP
TA EKSKURSIJA Į 
SANKLĖRO 'GRIU

VĖSIUS ’
Dvasia Aprodo Amiltoną, 

Leiksaidą ir apielinkes
—Palauk, jau tu ir vėl 

nukrypai i blogus darbus, 
— sakau aš. i

— Gerb. Fetfėbeli, ba tik 
taip viskas baigdavosi: vis
kas prasidėdavo iš gero, o 
su blogu pasibaigdavo, aš 
kitaip apsakyt negaliu, — 
sako Dvasia.

Dabar mane Dvasia su
laikė ir sako: — Žiūrėk čia

dar ir po šiai dienai mini.
Einant ten pradėjom ma

tyti ir sutikti žmones juo
dais veidais, ir aš paklau
siau Dvasios:

— Ar tai yra ainiai tų 
[senoviškų Lietuvių ką čia 
gyveno ?
z — Ne. Čia yra tikri juo- 
daspalviai žmonės, kurie 
palengva apgyveno Lietu
vių sodybas, o Lietuviai pa
lengva nyko ir nyko, — sa
ko Dvasia.

— Ar tai jau ta Lietuvių 
veislė' visai išnyko kuri čia 
gyveno? — sakau aš.

— Ne. Jie kėlėsi kitur,,j 
i kitas dalis Klyvlando pa
dangės, ir dabar jų pilna 
visur: kietoj išnykt, jie pa- 
sidaugind. Kurie greitai iš
kilo i puikybę tie dangino- 
si iš šių lūšnų ir apsirinko 
kitas sodybas, o kiti dar ir 
po šiai dienai čia gyvena, 
arba ateina aplankyt, — sa
ko Dvasia.

Tolyn prieš akis 'pama
čiau didelį vandenyną ir pa
klausiau :

— Kas čia do' marios ir
į šituos langus, čia kitados 
buvo barzdaskutykla Ka
minsko, kuris girdėjau da
bar pabėgęs su kito bobele. 
O čia va prasideda Oregon, 
apie kurios anų dienų gyve
nimą tau apsakiau. Čia va 
ant pat kampo buvo Stan
kevičiaus karčiama, iš kur 
viedrukais, buteliais ir bač
komis žmonės gabendavosi 
sau skystimėlio ir po mišių 
parėję iš bažnyčios pir
miausia broliškai, o paskui 
neprieteliškai" elgdavosi, ir 
tada prasidėdavo tos cere
monijos, apie kurias pirma 
apsakiau, 6 užsibaigdavo su 
policijos apsilankymu.

O tenai, tenai toli, žiū
rėk.Ale ką aš matau: 
ten turėjo būti bokštai, o 
aš matau tik kaminą. Ten 
kitados " stovėjo Lietuviška 
bažnyčia, apie kurią apsa
kysiu kada mudtb- prie jos 
prieisim. Pačiu Oregonu 
neisim, ba tu neturi laiko— 
eisim tiesiog Į Sanklėrą, — 
sako Dvasia.

— Gerai, gerai, butų ge
riau jeigu galėtume atlikti 
tyrinėjimus kuogreičiąusia, 
ir tik svarbiausių vietų, ba 
mano laikas trumpas ir tu
riu rytoj vakare tyrinėji
mus užbaigt, — sakau aš. 
?’ Vėl' mudu ėjom, Dvasia 
tylėjo ir ką tai galvojo. 
wUž i pusvalandžio laiko 
(pasiekėm Sanklėrą.
' — A, tai čia ta garsinga 
vieta kurią aš tyrinėt atei
nu ! — sakau aš, ir sustojęs 
ant kryžkelio dairausi Į ku
rį galą eisim. .

Ale Dvasii nesustojo, ei
na tiesiog skersai Sanklėrą.

— Kur tu- mane vedi? 
Juk jau mes ant Sanklėro, 
— sakau aš.

— Aš 'tau noriu aprodyt 
nors iš paviršiaus vietas ir 
griuvėsius Amiltono ir 
Leiksaido, ba ten irgi Lie
tuviai kai skruzdės susi- 
kimšę gyveno ir atlikinėjo 
visokius genis ir blogus 
darbus.’ Ten taipgi atsibu
vo tokie nuotikiai kaip ant 
Oregono, ir juos žmonės

į kur jomis gali nuplaukti
— Tomis mariomis gali 

nuplaukt Į Detroitą, į Ka
nadą, Bufalo ir kitur. Jo
se irgi pilna ženklų , Lietu
vių egzistavimo. Daugelis 
jose besimaudydami prigė
rė, daug motinų neteko sa
vo vaikų; daug'jose žuvų 
prigaudyta, daug pargryžo 
iš jų i šlapi, kurie valtelėmis 
išplaiikė įžvejot. iir vietoj žu-1 
vims: slielrų, sau nusigabe- ■ 
no butelius degtinės.

Viską ką Dvasia pasako
jo aš užsirašiau.

Dabar jau' daėjom Amil
tono kryžkelę. Dvasia su
stojo, pradėjp dairytis^ ir' 
sako:

— Eit toliau neisim, lip- 
kim čia ant stogo, nuo'teri 
matysim visas, apielinkes ir 
aš apsakysiu kas čia buvo 
ir yra, su kuo Lietuvių gy
venimas rišosi.

Aš jieškojau tvoros,, pas
kui žemesnio stogo ant ku
rių pasilypėdamas dasiga- 
vau ant stogo, o mano drau
gas akimirkoj* žiuriu jau ir 
ant stogo. Iki užlipau su
šilau, o Dvasia sau juokia
si kad aš toks nerangus.

Man bežiūrint Į marias, 
iš rytų atlėkė ir nulėkė į va-, 
karus traukinis.

— Tai čia Lietuviai ir ge
ležinkelį turėjo? — sakau 
aš.

— Taip, jie čia gyvęnda- 
mi ir eidami į marias tan
kiai turėjo per tą geležin
kelį eiti. Daugelis Lietuvių 
vaikų po gelžkeliu galvas 
pakišo, daug liko be rankų' 
ir be kojų; daug vaikų, vy
rų ir moterų pateko į be
langę už vogimą nuo gelž- 
kelio anglių ir kitokių daik
tų iš vagonų, ir atsitiko vi
sokių kitokių nuotikių ir' 
nelaimių ant to gelžkelio,— 
sako Dvasia.

Paskui apsidairius, Dva
sia pradėjo aiškint daugiau 
ir rodinėt į visas puses.

Kitą sykį pasakysiu dau
giau ką man Dvasia išpa
sakojo.
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Nuo Redakcijos I Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) — Bet tu galėjai panešti tuos neda-

RUSIJA - PROPAGANDOS IŽDAS
pUSIJA dar vis tebėra* ; —------- -------

r, * gyvačių lizdas suokai- Ciepliakui Neduoda 
I biams ir intrigoms/pasauli- Giliuot 
■ nei revoliucijai, — sako S. į

V. Senatorius King. Ji vis į rinktas 
dar tebėra žiaurumo ir tė-! 
roro žemė. Iš Maskvos be
siverčianti propaganda į 
visas šalis nėra pasaka. S. 
Valstijose šiandien yra au
gantis kūnas komunistų ku
rie gauna tiesioginą para
mą iš sovietų valdžios. Mu
sų šalyj yra bolševizmo pa
vojus.

Ar revoliucinis komuniz
mas vis dar bruzda ir so
vietų , valdžia darbuojasi 
šioje šalyje? — Klausia se
natorius.

Senatorius King nuolat , 
lankėsi Rusijoje bėgyje pa
starų dviejų ar trijų metų 
po kožno kongreso pašė- . 
džių pertraukimo, 
no Rusijos 
;negu koks 
nas.

Anot šio 
didžiausi pavojaus punktai 
pasaulinei taikai šiandien 
yra Balkanai ir Chinija.

Yra daugybė kitų negeri] 
apsireiškimų. Kas už to vi
so stovi?

Šiose dienose gauta Ame
rikoje surašąs biudžeto so
vietų valdžios užrubežių re-, 
voliucinės propagandos ko
miteto. Paduota i-ten-oBU1- 
mos kiek kurioje šalyje jie 
išleidžia, šių metų ir per
eitų metų sumos beveik tos 
pačios išskyrus Chiniją ir 
Balkanus.

Rusija praleido 260,000,-

JlS ži- 
padėtį geriau 

kitas Ameriko-

senatoriaus, du

000 aukso rublių revoliuci
nei propagandai Balkanuo
se 1924 metais. 1925 me
tais ji praleido ten 455,000,- 
000 aukso rublių.

Chinijoj 1924 metais pra
leido 112,000,000 aukso rub
lių, o šįmet praleidžia su
virs penkis sykius tiek.

Taigi, visiems aišku kad 
gauna ir iš kur gauna pini
gus Lietuvos ir Amerikos 
Lietuviški komunistėliai ir 
kam jie tarnauja, kaipo iš
tikimi šuneliai.

Vadams yra labai nau
dinga už komunizmą kovo
ti, nes turi gerą bliudą lak
ti; bet ko darbo žmoneliai 
paskui juos seka, kurie ne' 
tik kad nieko negauna bet 
dar į pražūtį 'įstumiami kur 
tik pasitaiko, “rojaus” du
rnus besivaikant?....

Japonai ir Militarizmas
Tarp Japonijos militarės val

dybos ir mokyklų studentų at
sikartojo seni ginčai, tai del
priverstino militariško lavini
mosi mokyklose. Du metai at
gal Tokio universiteto studen
tai nuspiegė nuo pagrindų uni
versiteto prezidentą ir karo vi- 
cesministerj, kurie buvo besi
rengią studentams kalbėti apie 
svarbą militariško mokslo.

Dabar, imant pernaują savo 
sumanymą vykint, militaristai 
vėl sutinka tokį pat pasiprieši
nimą. Tūlos darbo organizaci
jos ir kultūrinės' draugijos eina 
išvien su studentais.

DIDELIS SŲSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

K. širvydienė, iš Brooklyn, 
N. Y., rašo: Aš noriu padau- 
gint moterų prenumeratorių 
skaičių, “žmonijos Istorijai” ir 
pagražinti savo knygynėlį, to
dėl prisiunčiu $2 už tą knygą. 
Linkiu kad daugiau moterų 
prisidėtų prie šios knygos pre
numeratorių, nes atrodo ji bus 
naudinga. Lauksiu knygos at- 
siunčiant.

Julius Metelionis iš Grand 
Rapids, Mich., rašo: Siunčiu 
money orderį už $2.25 už ‘žmo
nijos listoriją’ ir lauksiu pri- 
siunčiant kai tik bus išspaus
dinta.

Juozas Vaitkus, iš Philadel
phia, Pa., rašo: Aš užsisakau 
dar vieną “žmonijos Istoriją”, 
noriu pasiųst į Lietuvą, tik ne
žinau keno vardą į knygą turė
tumėt dėti, mano ar to kuriam 
knygą siųsiu. Prisiunčiu $2.25 
už antrą knygą.

(Atsakymas: Vienas žmo
gus gali užsiirašyt ir ' kelias 
“žmonijos Istorijos” knygas ir 
gali padovanot jas kam nori, 
bet knygoje geriau talpinį var
dą to kuris pinigus moka, taip 
padarysime ir su tarhistos an
tra prenumerata, reiškia busit 
užsimokėję už d vii knygas.)

John Smith, iš Sutton. Bay, 
Ont., Kanadoj, rašo: Siunčiu 
$6.00, iš kurių $2.50 už atnau
jinimą “Dirvos”, $1.25 už “Ar
toją”, taipgi $2.25 už “žmoni
jos Istoriją”. Prisiųskit ją kai 
bus gatava.

M. Nasalius iš Central Falls, 
R. L, rašo: Prisiunčiu prenu
meratą už “žmonijos Istoriją” 
'Šurnoj1 $2.25, kurią norėčiau 
gauti kai bus gatava.

teklius, ir dabar dar perneši.
— Ar gali tu lygint mane su savim? 

Pažiūrėk, — tarė Kupriuke, vesdama se
serį už rankos prieš veidrodi, — žiūrėk! 
Ar tu manai kad Dievas sutvėrė tave to
kia gražią, apdovanojo tokiu greitu ir gy
vu krauju, tokia linksma dvasia, su nuola
tiniu geismu pasilinksminimų, kad tavo 
jaunystė butų praleista šaltoj palėpėj, pa
sislėpus nuo saulės, prilipus prie- kėdės, 
apsivilkus tik skarmaluose, ir dirbant be 
vilties ir be pasilsiu?' Ne! Jis davė mums 
ir kitus geismus šalip gėrimo ir valgymo. 
Tu taigi pasidavei nepergalimiems reikala
vimams,, nes tayo reikalavimai buvo dides
ni .negu mano.,

— Tas tiesa, — atsakė Bakkanalų Ka
ralienė, — jeigu aš bučiau kiek daugiau 
uždirbus, mano gyvenimas 'butų buvęs vi
sai kitokis; nes, iš pradžių, sesute, mane 
labai kankino gyvenimas vyrų lėšomis.

— Taip, taip, tas buvo neišvengtina, 
mano brangi sesute; reikia pagailėti, bet 
negaliu kaltint tavęs. Tu nepasirinkai sa
vo likimo; bet, kaip ir aš, tu tik pasidavei 
jam.

— Nabagute mano! — tarė Cefisa, 
apkabindama seserį gražiai; — tu drąsini

— Tu neapkenti manęs gal but — ir 
sa? — tarė jauna siuvėja, giliai sujaudin
ta, palengva atsiliuosuodama iš sesers glė
bio. — Kodėl tu prašai atleidimo?

— Kodėl? — pakartojo Cefisa, pakel
dama savo veidą, nušlapusĮ ašaromis ir 
pamėlynavusi iš gėdos; — ar ne gėda man 
būti įsirengusiai šitokiuose parėduosė, ir 
mėtyti pinigus išdykavimams, kuomet tu 
taip skurdžiai apsivilkus, nieko neturi— 
gal miršti badu, nes aš niekad nemačiau 
tavo veido taip išblyškusio ir nuvargusio.

— Buk rami, brangi sesute! Aš; ne- 
aš vėlai vakar guliau, taigi nuo to 

biskį išblyškus—bet meldžiu neverk, tas 
įgraudina mane!

“Meldžiu išsiųsti! Bakkanalų Karalienė tik ką pribuvo, 
“žinomi užsisakau linksma apsvaigusioje minioje, o štai da-l

* bar Kupriuke turėjo'ją raminti!
į Kilęs incidentas padarė skirtumą dar 
žymesniu. Gretimame kambaryje pasigir
do linksmi rėkavimai, ir tankiai buvo pa
kartojama entuziastiški žodžiai: “Lai gy
vuoja Bakkanalų Karalienė”

Kupriuke drebėjo, ir jos akįs prisipil
dė ašaromis, matant kaip jos sesuo paslė
pus veidą delnuose sėdėjo, lyg perimta gė
dos. — Cefisa, — tarė ji, — meldžiu ta- jr ramini mane, pati būdama nelaiminga, 
vęs, nesigraužk taip. Tu priversi mane j kuomet man reiktų gailėtis tavęs, 
apgailauti kam aš tave susitikau, nors da- 
bar man labai smagu pabūti su tavim. Jau 
senai nesimatėm! Bet pasakyk man kas 
tave kankina?

— Te neapkenti manęs gal but — ir 
turi tiesą, — tarė sesuo, šluostydama aša
ras.

— Neapkenčiu tavęs? už ką?
— Dėlto kad aš vedu tokį gyvenimą 

kaip matai, vietoj turėti drąsos nešti skur
dą sykiu su tavim.

Cefisps susigraužimas buvo toks di
delis kad Kupriuke, visada gera ir užjaus- 
li, norėjo nuramint ją, ir pakelt ją jos pa
čios akyse, taigi tarė:

— Gyvendama skurde visą metą, ma
no brangi Cefisa, tu parodei daugiau drą
sos ir pakantos' negu aš galiu turėdama 
nešti visą savo1 gyvenimą.

Iduodami kaimo žinias kaimie
čius vadina “piliečiais”, o mies-

I to žinios ypatos vadina “po- 
ųąi.jj”.

Kitas dalykas. Ten į kokią 
: nors ypatų ar Įstaigą kreipian
tis pilietis turi rašte sakyti:

“Turiu garbės prašyti” ar 
tam panašiai.

Lietuvos Raudonasis Kryžius 
varo biznišką lioteriją. Bet ant 
bilietų užsisakymo lakštelio at-j 
spausdinta: “Turiu garbės pra-1

: Chicagon atsibastė Lenkų iš- 
........... 3 Vilniui arcivyskupas, 
Kun. Ciepliak, ir pradėjo skel
bti jog Lietuviai ir Lenkai la
bai trokštą sueiti į draugišku
mą, ir kitas politiškas nesąmo
nes.

Gal tas ir tiesa pažiūromis
tūlos klerikalų valdžios dalies šyti Lietuvos Raudonojo Kry.-j sergu. 
Lietuvoje, bet Lietuvos liaudis žiaus Loterijos Valdybos išsių- 1 
niekados nemano su Lenkais 
santykių turėti ir jiems pasiti
kėti iki nebus išpildyta Suval- man”, 
kii • sutartis.1

Amerikos Lietuviai irgi to 
paties nusistatymo.

Pamatę Chicagos spaudoj to 
arcivyskupo skelbiamus pletkus 
musų tautininkai neiškentė — 
tuoj suruošė atsakymą Į tai ir 
paaiškino tikrą dalykų padėti.

Tik nežinia ai’ tas paaiškini
mas pateko i Anglų spaudą, ki
taip visuomenė nežinos tikro 
dalykų stovio, nors redaktoriai 
ir patirtų. “Varpas” paduoda
mas apie tai žinią nepamini ar 
tas atsakymas tilpo kuriame 
Anglų laikraštyje.

sti man” bilietą.
Užtektų: 

arba 
' sau” bilietą.

Tie nuolankos reiškiniai arba 
“garbės” už savo pinigą yra 
labai senas nudėvėtas dalykas 
ir turėtų būti pakeista, kaip pa
sikeitė kiti dalykai kada atgy
veno savo laiką.

Žemumos ir Aukštumos
Amerikoj apsilankydami Lie

tuvos svečiai-pasiuntiniai, pri
spirti paaiškint kodėl dar ir po 
šiai dienai Lietuvoje tebėra 
/ponai ir mužikai”, išaiškina 
kad ten inteligentija nesiskiria 
nuo kaimiečių, yra daugiau ly-

vienas
Tyr-

Atrasta Sena 
Civilizacija

Grafas De Prorok ir 
Amerikietis profesorius,
cell, atrado Afrikoj senovišką 
civilizaciją apie kurią buvo tik 

| gandai. Lapkričio 28 d. atras
ta Tin-Hanan kapas, kuris sa
koma esąs didžiausiu archeolo
gišku turtu koki kada Afrikoj 
atrasta. Ten rasta svarbi Li- 
biškos Veneros stovyla, kurią 
pardavus galima gauti tiek pi
nigų kad padengtų visas to ty
rinėjimo lėšas.

Tin-Hanan buvo pranokėja 
Tuaregų karalių eilės, kurių

— Buk patenkinta! — tarė Kupriuke; 
— Dievas yra geras ir teisingas; jeigu jis 
nedavė man daugelio progų, jis davė man 
mano smagumus, kaip tu turi savo sma
gumus.

— Smagumus?
— Taip, ir labai didelius, be kurių gy

venimas butų persunkus, ir aš neturėčiau 
drąsos visko pernešti.

— Aš suprantu tave, — tarė Cefisa, 
susijaudinus; — tu vis žinai kaip pašiau; 
kauti save kitiems ir* tas palengvina tavo' 
nusiminimus.

— Aš darau ką išgaliu, bet ant nelai
mės, labai mažai; vienok kuomet man- pa
siseks, — pridėjo Kupriuke, prasišypsoda
ma, — aš busiu linksma ir pasitenkinus 
kaip maža skruzdelė, kuri, po didelio var
go, atsineša dideli šiaudą Į savo bendrą liz-

gųs vienus kitam negu Ameri-; vak]žia buvo matriarchatiška, 
koje. Į tai yra, įpėdiniai buvo iš mote-

Bet Lietuvos laikraščiai pa-iriškos pusės.

MOČIUTĖ
(Prie Motinos Kapo)

Ar tau gi negaila šio balto pasaulio 
Kuriam tu kentėjai daug skausmo bangų, 
Nejau tau meilesnės šios smiltis kapelio, 
Kurios nepalies tavo sielos stygų?
Močiute, močiute, tu džiaugsmas manasis, 
Mane kam, brangioji, apleidai taip greit? 
Čia rauda ant kapo sūnelis tavasis, 
Kuris pas tave pasilsėt nor’ ateit.
Močiute brangioji, mane tau apleidus 
Likausi kentėti našlaičio vargų, 
Kasdieną vos saulei už miško nus’leidus 
Jaunam man našlaičiui atrodo baugu.
Močiute brangioji, visi neapkenčia, 
Kiekvienas paliečia, užgauna mane, 
Didžiausias nelaimes man jiejie suverčia-, 
Ar dieną, ar naktį saldžiame sapne.

— Ak, sesute; nesakyk to.
— Paprastai sakant, — tarė Kupriu

ke, — prieš kokias pagundas gali stovėti 
sutvėrimas toks kaip aš? Ar aš natūra
liai jieškau sau vienumos ir šalinuos nuo 
žmonių, taip kaip tu jieškai trukšmo ir 
linksmumo? Kokni reikalavimų aš galiu 
turėti? Maža ko man užtenka.

— Bet ne visada tu mažai ir turi?
— Ne, 'bet, silpna ir ligota 'kaip aš iš- 

rodau, aš galiu panešti nekuriuos nedatek- 
lius geriau negu tu. Taigi badas sukelia 
manyje nusiminimą, palieka mane visai 
silpna, bet tau, tvirtai ir pilnai gyvumo, 
badas yra tužimas, pašėlimas. Bet. kiek 
daug sykių aš atmenu mačiau tave ken
čiant nuo tų skaudžių atakų, kuomet -mu
sų palėpėj stokavo darbo, ir kada mudvi 
negalėdavom užsidirbti net keturių frankų 
savaitėje—ir mudvi neturėjom ką valgyt, 
visai nieko, o musų pasididžiavimas nėlei- 
do mus kreiptis pas kaimynus prašyti.

— Tu išsilaikei teisingai prie to gar
bingo išdidumo.

— Ir tu taipgi! Ar tu nekovojai taip 
kaip žmogiškas sutvėrimas gali? Bet spė
kos gabaus nusilpsta, aš gerai tą žinau, 
Cefisa, tai alkis tave pergalėjo, kuomet iš 
m,usų darbo nebuvo galima apsirūpint sa
ve net paprasčiausiomis reikmenimis.

dą, Bet nekalbėkim daugiau apie mane.
— Taip, bet aš turiu kalbėt, nors reik

tų tave ir supykint, — pridėjo Cefisa, nuo
laidžiai ; — aš turiu tau ką pasiūlyt, ką tu 
pirmiau esi atmetus. Jonas Rennepontas 
dar vis turi, aš manau, likusių pinigų — 
mes praleidžiame juos ant išdykavimų, 
laikas nuo laiko duodame kokiam biednam 
kurį pasitinkara; aš prašau tavęs, leisk 
man pagelbėt tau, aš matau iš tavo veido, 
tu negali pasislėpt nuo manęs, kad tu nu
sidėvėjus nuo darbo.

— Ačiū, mano brangi Cefisa, aš žinau 
tavo gerą širdį; bet man nieko netrūksta. 
To ką aš uždirbu man pakanka.

— Tu atsisakai, — tarė Bakkanalų 
Karalienė, liūdnai,.— delt© kad tu žinai 
jog aš prie tų pinigų teisingai nepriguliu 
—lai taip bus—aš gerbiu tavo užsispyrimą. 
Bet tu neatsisakysi nuo Renrieponto pasi- 
tarnavimo tau; jis buvo darbininkas, kaip 
ir mes, ir draugai turi pasigelbėt vienas 
kitam. Priimk tai, prašau tavęs, nes aš 
manysiu kad tu manęs neapkenti.

(Bus daugiau)

V. K. YURGILAS
atstovauja “Dirvos” biz
nio reikalus Clevelande 
ir apielinkėj. Turėdami 
ką atli'kit per jį. Priima 
apgarsinimus, prenume
ratas ir spaudos darbus.

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą. »
35c ir 70c bonka vaistinšse. Temy
lite, kad butų Inkaro vaizbaženklis 

t F. AD. RICHTER & CO. / 
\ Berry & South 5th Sts. jh 
[Įk Brooklyn, N. Y. Aj

Kodėl I
į

3522. Lietuvių I.ementorius arba geras skaitymo ir 
rašymo pradžiamokslis lietuvių parapijų mokyk
loms. Sutaisė S. P. Tananevičia. Su daugeliu 
paveikslėlių, drutu audimo apdaru. Chicago, 
paveikslėlių. Chicago, 1912, p. 84 ........ 36c

Močiutės netekus ’kas gali paguosti, 
Kas gali užstoti nelaimių audroj, 
Kas gali našlaitį skausmuose užjausti, 
Priglaust prie krutinės naktinėj tamsoj?
Močiute brangioji, ant tavo kapelio 
Čia rauda sūnelis, dejuoja gailiai, 
Jam krint’ ašarėlės kaip rasos berželio, 
Ir siunčia tau maldą pro lupas tyliai.

Alytus. Radasto Žiedas.

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 patėmijame. Aprašoma paskirai kožnos didesnės žvaigždės to
lumas, didumas ir tt. Sudėta jų pozicijos aiškiais paveikslais; taipgi sužy
mėta kurios žvaigždės pagal astrologų išrodymų turi įtekmės ant žmonių. 
Knygoje yra/Į20 Pus^aP^’ Kaina už vieną $1 ^0. $2.00
Jsigykit vieną sau, kitą pasiuskit saviškiams Lietuvoje — jie bus dėkingi.

REIKALAUKIT “DIRVOJE” - 3352 SUPERIOR AV. CLEVELAND!

skustuvas trau- | 
kia? Tai atšipus Į 
geležtė. Visai aš- į 
tri geležtė skuta | 
puikiausia. Valet i 
AutoStrop Skus- I 
tuvas yra viena- į 
tinis ką turi vi- ! 
sai aštrią gelež- Į 

| tę kožnam skuti- Į 
timui.

$1 iki $25.
I i

( Valet į
| jlutcrStrop |
j Razor
j —Išsiaštrina Pats Į



DIRVA

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

(Su Daugybe Payeikslų)

AS buvo tas vyras kuris ant savo pirštų rangė visą pasau
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!

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.

DELKO Rusai sudegino Maskvą, patįs savo miestą? Del- 
ko Napoleonas neužkariavo Rusijos, delko nuėjęs su šimtais tūk
stančių, gryžo per Vilnių tik su keliais desėtkais tūkstančių?

Kodėl jis pralaimėjo ir turėjo pasitraukti, apsibūti ant sa- 
los-Elbos, iš kur vėl netikėtai sugryžo ir išnaujo puolė Europą, 
sušaukęs savo ištikimus kareivius? Už ką jis galiauss liko išga
bentas ištrėmiman ant mąžos salos Šv. Elenos, tolimame Atlan- 
tike, kur ir mirė kaipo belaisvis?

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

(500 Puslapių Knyga)

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

Neužmirškit 
pridėti 

25c 
persiuntimo 
lėšoms

T. M. D. REIKALAI
Mokėjo už 1925 metus

150-ta kp. Haverhill, Mass.— 
P. čiras, J. Truska, K. Kazlaū- 

į skas, J. Pretkus,' J. Kazlaus
kas, M. Kuliešius, J. Dzingilevi- 
čius, A. Pečukonis, F. Rutkaus
kas, J. Uždarinis, V. Pūtis, A. 
Mojauskas, Z. Kaminskas.

13 kp. Waukegan. III.: 6. 
Januševičia, K. Vilkas, P. Tol- 
čius.

117 kp. Rockford, Ill. J. Pe
traitis, J. Ulinskas, P. Aleksy
nas, B. Steponavičius, J. Šiu
žąs, A. Savickas, J. Bručas, K. 
Banys, A. Tarabilda, J. Beni- 
kaitis (šie nariai užsimokėjo 
ir metinės po $1 ir po $1.50 už 
trijų knygų viršelius — ką dar 
ne visi nariai tėra padarę)

ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI
13 kp. Waukegan, Ill. — Pet

ras Tolčius.
22 kp. Chicago, Ill. — Ona 

Liulis.
Viso iki šio laiko -nuo pra

džios šių metų Įsirašė 158 nau
ji nariai.

Bolševikai vėl Tyli
Musų bolševikėliai laiks nuo 

laiko mėgsta parėkaut ant vie
nos ar kitos tautinių organiza
cijų su kuriomis jie priversti 
turėti kiek nors bendro.

Jie visokiomis priekabėmis 
kandžioja Susivienijimą, randa 
kaip kada priežasčių užsipulti 
ir ant Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos.

'Susivienijimą jiems svarbu 
užgrobti i savo nagus, bet Tė
vynės Mylėtojų Draugija jiems 
visai nereikalinga, todėl svar
bu ją suardyti.

Mažą ką radę, tuoj kai vul
kanai išsiveržia prieš TMD. ir 
rodos jau po visko — ims TMD. 
ir sugriaus (jie taip sau įsivai
zdina). Bet vėl turi nutilt, nes 
niekas jų nenusigąsta, ir taip 
lieka jiems laukti kitos progos 
ataką daryti.

Be abejo jie daro atakus ir 
kuopose, kaip retkarčiais iššo
ka per savo spaudą. Nariai pri
valo mokėti tinkamai jiems at
šauti ir parodyt bolševikams 
jog jų tikslai žinomi. Tada jie 
nę tik savo klastinga propagan
da negalės pasėt nesusipratimo 
kuopų narių tarpe (nekuriose 
kuopose bolševikų yra), bet vi
sai nekis' savo nosies kur jiems 
hepriguli. ' Narys.

ARBA |nJlhžir niekados!
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Pinigus su užsakymąjs siųskit pridėdami aiškų savo adresą, ir adręsuokit

DIRVOS" KNYGYNAS ^±^7 velstnci j v^ruo

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

8362 Superior Ave. Cleveland, O.
P. A. Dedynas — Vice-Pirmininkas 

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

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

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

Globėjai. — Worcester, Mass.
Juozas Solis — Knygius

903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

Baigkit Mokėt Mokes
čius!

Mažai dar liko narių kurie 
už 1925 metus neužsimbkėjo 
savo mokesčių — narinių ir už 
viršelius, — bet tokių dar yra, 
nors butų centrui smagiau pa
sigirti kad jų nebūtų.

Taigi stengkites kiekvienas 
atlikti savo pareigą linkui savo 
organizacijos — pasistengkit 
susieiti su savo kuopos virši
ninku ir atiduokit savo mokes
tį jeigu jau susirinkimo šįmet 
nebus. Yra tokių narių kurie 
pernai mokėjo, bet jiems laikas 
taip greitai prabėgo kad mano 
jog tik šįmet mokėjo, ir nepa- 
sižiurėję savo mokesčių užrašy
mo knygelėn neiną nei j susi
rinkimą nei neužsimoka mo- 

jkesnių. Tūlų tokių ir knygos 
[už pereitus ir šiuos metus kuo- 
jpose stovi, o susitikus tokį narį 
ir išsikalbėjus jis vis sako kad 
jis neatsimeta iš kuopos, nori 

i but TMD. nariu ir sako kad jis 
“rodos Šįmet užsimokėjęs”.

Ateina jau ir 1926 metai, 
j Naujas metas, nauju pinigų 
reikia to meto bizniui išvaryti. 

[Bet nariai nori kad valdyba iš 
I žemės iškasus pinigus biznį iš- 
I varytų, o užsimokės tada kai 
i gaus savo knygas.

Ne toks T.M.D. egzistavimo 
■ planas, todėl nariai privalo uo- 
jliau rūpintis apsimokėti mokės
imus kad centro valdyba turėtų 
kuo knygas leisti arba pirkti.

Nedykai kaip kada bolševi- 
| kai, ardydami Draugiją, pavar
toja argumentą kad valdyba 

i žadėjo, žadėjo, o kaip reikia ir 
| neištesa.

Kame čia paslaptis?- Valdy
ba tegali pažadėti tą ką patįs 
nariai sau gali įsigyti. Jeigu 
visi nariai stropiai sumoka mo
kesnius tada valdyba už tuos 
pinigus duoda jiems tai kas pa
sirodo reikalingu ir tinkamiau
siu. “Pasaulio Istorija” pasi
rodė svarbiausiu ir tinkamiau
siu šiuo laiku veikalu. Nariai 
ją ir gauna. Bet gavimas su- 
sitrukdč, šalip kitų priežasčių,

ir valdybos nelaiku apmokėji
mu spaustuvei sąskaitas, ir 
spaustuvė buvo sustojus spau
sdint antrą tomą “Pasaulio Is
torijos” iki gavo pinigus. Ji 
neturi iš ko mokėti darbinin
kams algų, kaip lygiai ir mes 
negalime niekam mokėti jeigu 
centre nėra reikalingų sumų.

Užsimokėti dolarį į metus ir 
po 50c už kiekvienos knygos 
viršelį yra toks menkas daly
kėlis kad nariai turėtų sarma
tytis atidėlioti, o vienok yra to
kių kurie tęsia net dvylika mė
nesių iki gali išgauti iš jų mo
kestį ....

Sulaikyk Užkietėjimą! 
Nujol paliuosuoja ir neda- 
leidžia užkietėjimo. Tai 
vidurių valytojas—ir nuo 
jo vidurių negniaužo. Vei
kia švelniai, saugiai ir vei
kmingai. Nėra kito kaip 
Nujol. Bandyk jį šiandien.
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Geras paprotys
. Naudoki t Ruffles kasdien, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikiu* 
žvilgančius plaukus.

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų. '

Nusipirkite bonką už 65c šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y.

DIEGLIAI
Perdidelis motinų skaičius laiko 

dieglius “reikalingu blogu”. Tai vi
sai nėra priprastas dalykas, o daž
nai gali būti ženklu grimtos ligos.

Diegliams priežasčių gali būti vi? 
šokit/. '"Gali biiti todėl kad perstaiga 
atvėsinai kūdikio valgi. Neprisilai- 
kymas laiko penėjimui taipgi kiekio 
irgi gali būti priežastis.

Tinkamas maistas yra labai svar
bu kūdikiui gaunančiam dieglius. 
Netinkamas penėjimas gali sukietin
ti viduriukus, kas savo keliu sutei
kia dieglius.

Jei jūsų kūdikis turi dieglius, pa
žiūrėkit ar kas neveržia jo pilvuko, 
pirmiausia. Lai rankos ir kojos bu
na šiltai. Dažnai, šilto vandens at
sigėrus arba šilto vandens pūslę ant 
pilvuko uždėjus diegliai pereina. Jei 
tas negelbsti, pasitark su gydytoju. 
Niekad neduok vaistų be daktaro 
patarimo.

Ypatingai prižiūrėk kad visi žin
dukai ir bon^utės butų švarios, taip 
kad viduriai negalėtų užsikrėsti.

Pasirenkant kūdikiui maistą var
tok tokį pienį kuris saugus ir liue
sas nuo kenksmingų mikrobų. Eagle 
Brand Kondensuotas Pienas yra sau
gus maistas ir sykiu sotus.

Dėkingiausių pasekmių buvo nese
nai gauta gydant nedapenėtus vai
kus su Eagle Pienu. Mokyklos vai
kai kentėj- nuo netinkamo maitini
mo iš sykio pradėjo gerėti su Eagle 
Pienu. Nckurie gavo dusyk daugiau 
svęrio negu normaliai reikėtų. Jei 
turi nuožvalgą kad jūsų vaikai ne- 
dasveria iki saiko, pradekit duoti 
jiems kasdien Eagle Pieną. Švie
žias oras, užtektinai miego, geri pa
pročiai taipgi svarbu. Vaikams rei
kia duoti Oagle Pieną du sykiu į 
dieną apart kitų valgių. Atmiešk 
du šaukštu Eagle Pfeno su trimis 
ketvirtdaliais puodelio šalto van
dens. Senesnį vaikai mėgsta jį su 
ginger ale, vynuogių ar vaisių sun
ką, ar su kiaušiniu. . Ji taipgi pato* 
giai galima vartoti Dekanuose vir
tuose valgiuose.

Skait/k atidžiai Ras sąvaijte šituos 
‘trainsi.ius ir pasidėk ateičiai

FOR _ -1L]-f|- 
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WRSNEL, ^škios- Įyros’A,5.vei- 
kos, ruikios Akįs

Yra Puikiausia Dovana. 
Murine Valo, Palengvina, At

gaivina ' ir Nepavojingas.
Jis jums patiks.

Knygele “Ak>V. Ūžžiura” arba
MuHn.Co.,Dp<.H.6.,9E.Of>ioSt-,Clucago - “Akių Grožė“ Pykai. p Į
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Laukit sekančios numerio ir

JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

matysit, nors žinomą ne šiame j 
kampelyje.

Pagal visu biblišku raidžiu ir 
numerių 1925 metas išpuolė tas

NAPOLEONAS
(Tąsa iš pereito num.)

Jokio paaiškinimo, delko taip buvo, 
neturiu. Tik galiu spėlioti apie priežastis. 
Napoleonas buvo didžiausia aktorius, ir 
visas Europos kontinentą^ buvo tai jo sce
ną. Visur ir visados jis žinojo, kokiu bū
du padaryti didžiausį 'įspūdį į žmones ir j 
suprato, kaip ir kurie žodžiai paveiks į jo 
publiką. Nebuvo skirtumo, ar jis kalbėjo 
į savo kareivius Egypto dykumuose, prie 
Sfinkso ar piramidų, ar kur Italijoje, ra
sos nuvilgintose pievose. Visur jis valdė 
padėtį. Net ir pabaigoje, ištremtas ant 
mažos salos Atlantiko Vandenyne, liguis
tas, nekenčiamos ir nuobodžios Britų val
džios malonėje, jis vis dar ’buvcf pačiame 
scenos viduryje.

Po pralaimėjimo mušiu prie Vaterlo 
(Waterloo), niekas jau iš patikėtinų im
peratoriaus draugų nebematė jo. Europos 
žmonės žinojo, kad jis gyveno ant Šv. Ele
nos salos, kur Britų garnizonas dabojo jį 
dieną ir naktį, — jie žinojo, kad Britų lai
vynas Saugojo garnizoną, saugojusį impe
ratorių 'ant jo ūkio Longvude (Longwood). 
Bet nei jo priešai, nei jo draugai neužmir
šo jo. Ligai ir nusiminimui pakirtus jo 
sveikatą ir nuraminus jį, pasaulis dar jau
tė nukreiptą į save jo šaltą žvilgsnį! Net 
i? šiandien jis turi tiek Įtakos į Praricuzi- 
jos gyvenimą, kaip ir prieš šimtą metų, 
kai žmonės nualpdavo, vien pažiūrėję į tą 
žmogų, kurs dryso statyti savo arklius 
švenčiausioje Rusų Kremlino bažnyčioje, 
kurs dryso elgtiš^su rsipa ir su kitais pa
saulio galiūnais, lyg jie butų buvę jo tar
nai.

Kad aprašius tik paviršutiniai visą jo 
gyvenimą, reiktų bent dviejų-trijų tomų. 
Reiktų kelių tūkstančių puslapių, kad ap
rašius visas jo dideles reformas Prancū
zijoje, jo naujus įstatymų kodeksus, priim
tus beveik visų Europos valstybių ir jo 
gyyą veiklumą visose viešojo gyvenimo sri
tyse. Bet užtenka kelių posakių išaiškini
mui, delko jam taip sekėsi pirmoje jo kar
jeros dalyje ir delko jis pralaimėjo pasku
tiniu dešimtmečiu. Nuo 1789 iki 1804 me
tų Napoleonas buvo didžiuoju Prancūzų 
Revoliucijos vadu. Jis tuomet kovojo ne 
vien tiktai savo garbės delei. Jis įveikė 
Austriją, Italiją, Angliją ir Rusiją dėlto, 
kad jis pats ir jo kareiviai buvo naujos 
“Laisvės, Brolybės ir Lygybės” skelbėjais, 
buvo visų karalių priešais ir šiaip žmonių 
draugais.

/ Bet 1804 m. Napoleonas pasiskelbė 
Prancūzijos imperatorium paveldybos tei
sėmis ir pareikalavo, kad Papa Pius VII 
apvainikuotų jį, kaip kad Leonas III 800 
metais buvo apvainikavęs kitą didį Fran
kų karalių, Karolį Didįjį, kurio pavyzdžiu- 
Napoleonas visados norėjo sekti.

Užvaldęs sostą, Revoliucijos vadas 
pradėjo nevykusiai pamėgdžioti Hapsbur-| 
gų monarchus. Jis pamiršo savo dvasios 
motiną politinį Jakobinų Klubą ir liovėsi 
buvęs prispaustųjų gynėju. Jis liko visų 
prispaudėjų vadu, ir jo gvardija buvo vi
sados pasirengus sušaudyti tuos, kas tik j 
drystų pasipriešinti -imperatoriaus valiai. 
Niekas nedryso išlieti ašarą, kai 1806 me
talą buvo padėtos muzėjuj liūdnos Romos 
Šventosios Imperijos liekanos ir kai Itali
jos kaimiečio anūkas panaikino paskutinį 
Romos garbės ženklą. Bet kai Napoleono 
armijos įsiveržė į Spaniją, kai jos pradėjo 
versti Spanus pripažinti jų nekenčiamą 
karalių, kai jos pradėjo skersti pasiliku
sius ištikimais savo seniems valdovams 
vargšus Madridėnus, tuokart visuomenės 
opinija atsigryžo prieš Maxengo, Auster- 
lico ir daugelio kitų revoliucinių mušiu 
didvyrį. Ir tiktai tuokart, kai Napoleonas 
jau nebebuvo revoliucijos didvyris, bet vi

sų Senojo Režimo žiaurumų personifikaci
ja, pasisekė Anglijai išnaudoti prieš jį 
greitai besiplatinantį neapikantos senti
mentą, dėka kuriam visi sąžiningi žmonės 
įsirašė Į Prancūzų Imperatoriaus priešų 
eiles. .

Anglai, sužinoję smulkmenų apie Te
rorą, iš pačių pradžių labai piktinosi. Pirm 
šimto metų jie buvo surengę savo didelę 
revoliuciją (Karolio I laikais),' Tai buvo, 
sulyginus su Paryžiaus truksimi, labai pa
prastas dalykas. Šiaip Anglo nusistatymu 
ir nuomone, kiekvienas Jakobinas buvęs 
baisūnas, kurs reikia nušauti ant vietos, 
Napoleonas gi buvęs pats Vyriausis Vel
nias. Britų laivynas blokavo Prancūziją 
nuo pat 1789 metų. Tas pats laivynas su
gadino Napoleono planus pulti Indiją iš 
Egypto pusės ir privertė jį negarbingai 
pasitraukti, po visos eilės laimėjimų Nilo 
paupyje. Pagaliau, 1805 metais, Anglija 
susilaukė senai laukiamos progos.

Netoli Trafalgaro smailumos, pietų- 
vakarų Spanijos pakraštyje, Nelson’as su
naikino Napoleono laivyną taip, kad jau 
nebuvo vilties atsigriebti.. Nuo tos valaii- 
dos imperatorius liko be jėgos jurose. Net 
ir dabar, jei jis butų supratęs padėties 
rimti, ir butų sutikęs sudaryti taiką, kurią 
jam siūlė kitos valstybės, jis butų galėjęs 
likti dar kontinento valdovu. Bet jo di
džiulė garbė apjakino jį. Jis nenorėjo pri
pažinti nieko .sau lygiu, — jis nenorėjo jo
kių konkurentų. Jo neapikanta nukrypo 
prieš Rusiją, tą slaptingą begalinių slėnių 
ir nesuskaitomo kanuolėms maisto kraštą.

Rusiją valdant puspročiui Kotrinos 
Didžiosios sunui Povylui I, Napoleonas ži
nojo, kaip reikia valdyti padėtis. Bet Po- 
vylas nebegalėjo būti atsakomingu, ir įnir
šę jo pavaldiniai nužudė jį (kitaip, jie pa
tys butų ištremti į Sibiro cinos kasyklas), 
ir sostas teko Povylo sunui Aleksandrui I, 
kurs buvo kitokios negu jo tėvas nuomo
nės ir žiurėjo į Napoeloną kaipo į žmoni
jos priešą ir nuolatini taikos ir tvarkos ar
dytoją. Jis pats buyo dievotas ir tikėjo, 
buk Dievas paskyręs jį išvaduoti pasaulį 
nuo to Korsikiečio baisūno. Jis sudarė są
jungą -su Prūsija, Anglija, ir Austrija, bet 
liko Napoleono armijų įveiktas. Jis bandė 
kariauti prieš Napoleoną penkis kartus, ir 
penkis kartus pralaimėjo. Pagaliau 1812 
•metais jis dar kartą puolė Napoleoną; pas-, 
tavasis, jau- nebesusivaldydamas, prisiekė 
eiti Rusijon ir diktuoti taikos sąlygas Mas
kvoje. Ir štai iš visų pusių, iš Spanijos ir 
Vokietijos, Olandijos, Italijos ir Portuga-' 
lijos sūriniai pulkai be jokio noro buvo 
varomi į žiemius-rytus, kad atkeršijus Ru
sams už Įžeidimą imperatoriaus garbės.

Kas atsitiko — visiemš žinoma. Po 
dviejų mėnesių kelionės Napoleonas įžen
gė Į:Rusijos senąją sostinę ir įsisteigė sa
vo štabą’' šventame Kremline. Rugsėjo 15 
d. naktį, 1812 rm., Maskvoje kilo gaisras. 
Miestas degė per keturias dienas.. Penk
tos dienos sulaukus; Napoleonas įsakė sa
vo armijoms trauktis. Už dviejų savaičių 
pradėjo snigti... Armija brido per purvus 
ir sniegą, iki 26 d. lapkričio priėjo prie 
upės Berezina. Šičia Rusai pradėjo jau 
rimtai pulti Prancūzus. Kazokai lyg šir
šės apspito “Didžią Armiją”, kuri jau buvo 
nebe armija,-'bet gaują. Apie gruodžio mė
nesio vidurį rytiniuose Vokieti jos^miestuo- 
se pasirodė pirmi tos armijos likučių pa
bėgėliai.

(Bus daugiau)

DAINA
■Sesyte ^u jaunoji,
Kam veidelius maliavoji, 
Kam veidelius maliavoji, 
Miesčįončlius prisvilto j i ?

Miesčionėliai pijokėliai,
Ant viliojimo berneliai., 
Panytėle, eik už manė, 
Užlaikysiu gražiai tave.

Nenuvargsi nei darbelyj, 
Vaikštinėsi po miestelį; 
Toksai tavo bus darbelis, 
.Sodinti languos’ kvietkelius.

Po kvietkų langu sėdėsi,
. Į kitas kaip eis žiūrėsi.

O kaip eisi į bažnyčią .
Nereiks tau nei pirštinyčių.

Nereiks tau nei pirštinyčių', 
Nenušalsi nei rankyčių; 
Nereiks šilko pančiakėlių, 
Ant kamašų kaliošėlių.

Geras yra tas bernelis,
Kad ir yra pįjokėlįs.

J. Švenčionis.
(Padainavo B. Baltuškienė.)

Nuo Juokų Red.: štai jums 
pavyzdis (ar pamėgdžiojimas) 
“Artojo” liaudies dainų, kurių 
te,n matom daugybę.

Bet tiesą sakant mes nei ne
pamėgdžiojame nei turime blo
gų norų prieš “Artoją”, nema
nom jam daryt konkurencijos.

Gel'b. Švenčionis, gyvenantis 
Argentinoj, 'prisiuntė mums vi
są pluoštą liaudies'dainų ir pra
šo patalpinti ‘‘Dirvoje”. Kadan
gi “Artojo” kontestui jis metu 
pervėlai prisiuntė, joms bus ga-1 
na vietos “Dirvoje”, todėl laiks 
nuo laiko matysit.

šios eilės mums išrodo labai 
Amerikoniškos, nes kalba apie 
veidelių maliavojimą. Ale ku
rie geras atmintis turit atmin- 
sit kad ir Lietuvoj mergelės 
savo veidus maliavodąvo — ir 
visada raudonai, kaip ir Ameri
koj. (Kodėl raudonai, gal tik 
tada paaiškės kai bolševikai vi-

kuri biblistai apšaukė: “Kara
lystė Dievo prisiartino, milijo
nai žmonių dabar gyvenančių 
nebemifs” metu.
‘ Ale kad kasdien pro mūšų 
langą matome pravažiuojant 
vežimus su grabais ir žmonė
mis apsiašarojusiais lydint mi
rusi į kapus, norime paklausti 
biblistų ar jie kartais nesumai
šė skaitlinių, nes jeigu iš žy
diškos istorijos ėmė faktus rei
kėjo iš kito galo ir skaitliavi- 
mus daryt. Gal, 5291, metai yra 
Dievulio nuskirti niiimš nėmn“- 
ti (bet musų kalendoriaus me
tai, ne žydiški), jei kas tų me
telių sujauksime....

Biblistai pervertė aniuolus. 
Ant katalikų paveikslų aniuolai 
perstatomi moteriškomis asa- 
bomis. Ale mes nesenai matė
me biblistų abrozėlj kuriame 
aniuolėlis yra grynas vyriškos 
lyties.

Lietuvos redaktoriai sušau
kia susirinkimą aptart ar vai
tot didžiąsias raides kur kitur 
negu- iki šiolei buvo vartojama, 
ar palikt po senovei. Ir nuta
ria palikt kaip buvo.

Tai kam dar susirinkt jeigu 
permainų nedaro ?

Jie ten rašo: Apigardos Tei
smo Viršininkas; o .tikrą titu
lą. “Daktaras”, rašo “dr”.

Kada daktaras baigia mokslą 
ir Įgyja tą titulą tai jau , skai
tosi dalimi jo vardo ir todėl rei
kia vartoti didžiąją D,'arba Dr. 
-•Tas*patą iiu kitais titulais...ir. 
net su vardais organizacijų, 
nes organizacija jau yra kūnas 
ir jai priskirtas užvardis yra 
jo krikštavardis, todėl turi bū
ti rašoma su didžiosiomis rai
dėmis žodžio pradžioj.

J. G. SAROČKA
są pasaulį valdys.) Jos pasi
imdavo raudoną spalvuotą po
pieriuką, paseiliodavo ir trinda
vo sau ant veidų.

Nemanykit kad Lietuvoj ne
buvo (tais laikais kada šitokia 
dainelė sudėta)'' tikrų veidams^ 
maliavų, buvo, “bet miestuose, 
bet jie buvo kaimo mergelėms 
(kurios eidavo miestelėnus vi
lioti) perbrangųs arba nežino
mi. Ir ši dainelė sudėta tiktai 
kaime.

“Dirvos?’ kontesto eiles tilps 
sekančiame num., pataikėme 
paskutinin šių metų numeriu, 
nors žadėjom dėtilšin numerin.

Eilių suėję daugelis iii nuo 
daugelio poetų Amerikiečių ir 
iš Lietuvos: »

šešėliai — Labai akyvas tuo vardu vaizdelis, taipgi 
vertiniai iš garsaus rašytojo Guy de Maupassant. 
'Žingeidus ir užimanti skaitymai. Parašė ir vertę 
Tulel.is. Pusįapių 160........................50 
■Tvirtai apdaryta ..............................$1.00

3352 Superior Ave. Cleveland, Ohio

GERIA US1

Itališki Akordionai
Mes išdirbina ir importuojam 

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

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Ave. Dep L 89

Chicago, Ill.

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

J. G. SAROČKA
1374 Grandview Ave.

Youngstown, Ohio.

Abejojat apie Kelionę 
Lietuvon?

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

3350-52 Superior Ave.
Cleveland.

f

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moterį s dabar 
raudoja Zonitc vietoj nuo
dingų dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonite yra 
naudingas ir visai neken
ksmingas deliktorns plė
vėms.

i Virimo Receptas
Zupės yra labai paganėdinanti da

lis valgio. Tomatų smetoninė zupė 
visada yra populiarė; šabalbonai ir 
žirniai galima padaryti Į skanias 
buzas; komai ir bulvės galima dėti 
su pienu i Čauderį. Zupė, sėlenų 
kukuliai ir vaisiai yra gera ir mais
tinga kombinacija vidurdienio arba 
vakarienės valgiui. Jeigu norima ko 
sunkesnio, duok sėlenas zupėje vie
toj džiovinių ir dadėk sandvičius. 
Ar jų's kada gaminot keptų šabai- 
bonų zupę? Išbandykit sekantį re
ceptą del vakarienes.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei.

RODYKLĖ No. 81'
Pirai perdažant koki nors dalyką 

kitokia spalva, reikia jį pirmiausia 
išskalbti su muilu ir šiltu vandeniu.

Vilnoniai sveteriai niekad nereikia 
džiovinti ant saules, nes jie susi
trauks.

Lemono skystimas nepakenks jo
kiam ir ploniausiam audimui. Nau
doki t tą skystimą skalbiant drapa
nas. Tas apmažins trynimo darbą.

Kad pančiakos ilgiau laikytų, rei
kia mazgoti pamerkiant šiltame' van
denyj per dvi valandas ir paskui ge
rai išdžiovyti, tada tik dėvėti.

Keptų šabalbonų Zupė
3 puodukai šaltų keptų šabalbonų
3 puskvortės vandens
2 riekutes svogūno
2 kambliai celerinų

1 ’<• puoduko šutintų dr išspaustų to
matų

2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų

• 1 šaukštas Chili soso
Druskos. Pipirų.
Sudek šabalbonus, vandenį, svogū

nus ir celerinas Į puodą; tegul už
verda ir šunta 30 minutų. Perspausk 
per sietą, dadėk tomates ir Chili so- 
są, dadėk pipirų ir druskos kiek rei
kia ir uždaryk sviestu ir miltais iš- 
tarpytais paskiroje skarvadoje.

Virtuvės Reikaluose
Pirm pramušant kokonutą, įdėk jį 

į pečių ir sušildyk. Tada lukštas 
lengviau nusilups.

Grandžių žievės galima panaudoti 
daugeliui, tikslų. Sumalk jas į ru
pias kruopas ir naudok paskanink 
mui pyragų, bosu, pudingų ir tt.

Jei vandens paipa virtuvėje stai
ga prakiura, užvyniok ją su limpa
ma juostele (adhesive tape) ir už
tepk ant viršaus šelaku.

Naminiai Pasi gelbėjimą i
•Maliavos plotinus galima nuimti 

nuo audimo pamarkius pletmą para
fine ir gerai ištrynus. Paskui iš
mazgok paprastu budu.
viršjai, švarus ir aptaisyti. Vienas 
garsus odos specialistas sako kad

MES REKOMENDUOJAME
Borden’s Evaporated Pienas yra 

arčiausias maisto vertybėj prie gry
no karvės pieno negu koks kitas pro
duktas. Jis yra tyriausias ir rie-

Grožės Patarimai
Jus galit turėti išvaizdą pilniausia 

tvarkią visomis linijomis, bet jūsų 
veido spalva gali būti tokia kad nie
kas nevadins gražia arba patrau
kiančia. Tiktai tvirta, šviežiai išro
danti odą skaitosi, nes nieko nėra 
malonesnio kaip gražus burnos pa
veldą reikia mazgoti drungnu vande
niu ir muilu syki į dieną, jeigu oda 
normale. Jei aliejuota reikia maz
goti du sykiu per dieną. Aliejuotą 
odą reikia užlaikyti visiškai švariai 
kad neįsiveistų juodgalviai ir puč- 
kai. Jeigu naudojai muilą pasirin
kit tokį kuris neerzina odos.

Ypatišką Sveikata
Skaitlinės parodo kad paprasti su- 

sišaldymai pražudo žmogui- daugiau 
laiko negu kitos ligos. Geriausias 
būdas kovot su užsišaldymu tai to
limai ir nedraugingai. Neprišipra- 
tinkit šalčių sirginėti, nes jis visa
da kibs prie jūsų. Nekurie žmonės 
kalba kad pagavo šaltį—bet šaltis 
juos pagauna. Jis pagauna juos ka
da jie pervargę, arba persivalgę, ar
ba leidžia viduriams užkietėti. Šal
tis yra užkrečiamas, galima gauti 
jį nuo kitų ypatų. Jeigu pats turi 
šaltį, žiūrėk neužkrėsk kitų. Nau
dok nosinę skepetaitę užsidengimui 

I 'aJ?5c čiaudėjimų ir kosėjimų. Ko- 
| sėjimų ir skreplių suteptas skarutes 
Į reikia nelaikyti su kitais skalbiniais, 
Į be t pirm mazgojant jas vienas ste- 
rilizuoti,___________
SEKANČIUS PRODUKTUS: 
biausias šviežias pienas su palikta 
jame Smetona ir suruosiamas po už
vaizdą veterinarų ekspertų. Prašyk 
savo groserninko duoti Borden’s.

t*..M1'?

Dėkingos Motinos Liudymas
Aukščiau pacituotas laiškas kalba pats už save. Jis yra tik 

vienu iš daugelio laisvanoriai mums siunčiamų pranešimų, 
liudijant apie linksmus davinius, gautus naudojant Bambino 
nuo vidurių užkietėjimo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(diarrhoea).

Bambino pavyzdis ir Dr. RlcLtcrio Knyga Mo
tinoms bus pasiųsta <lykai- kiekvienam, kas tik 
pareikalaus. Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c banką, arba galima gauti tiesiai iš labo* 
ratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts., Brooklyn N. Y-

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

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

ir užsieny j.
“PANEVĖŽIO BALSAS" ypatingą domę kreipia į sodžiaus 

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

“Radio”.
Prenumeratos kaina Amerikoje: Metams §2.50. 

Užrašykit jį saviškiams Lietuvoje. Metams 12 litu ($1.20).
(Pusei metų puse kainos.)

Adresuokit: 
“PANEVĖŽIO BALSAS”-Panevėžys-Vasario 16 g. 26



DIRVA

Į

?O ROSEDALE
Dry Cleaning Co,i

Rand. 790G Ž
C. F. PETRAITIS, Prop, f
6702 Superior Ave., *

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)

-OFFICE 
W CATHwWMwIWjP TRAOK MARK REG.

By Junius
There can be no particular 

objection to the family skel
eton, says Helen Grigas, unless 
it is permitted to wear a bath
ing suit.

-------- o—------
“Yes, when she wasn’t look

ing 1 kissed her.”
-“What did she do?”
“Refused io look at me for 

the rest of the evening”.
; ------- o—-j---- -

Nowadays, it’s the blind pig 
that has the nine lives.

,------- rO--------
“What impressed you most 

in France?”
“I think perhaps it was the 

French Bands. They played 
the French Mayonnaise so 
beautifully.”

-------- o---------
A radio set has to stand for 

a lot of rough stuff. ThisI 
thought came to us while lis
tening to a grand opera a few 
nights ago.

-------- o---------
“Have you had an interest

ing day?”
“Well, about the only stir- ■ 

ring event so far has been the i 
sweetening of my coffee.”

-------- o-------
Customer: I want ą bottle]

Success operates strictly on 
the gold standard. 

-------- o--------
Pretty Girl: I live at 515 

East 4th St., now don’t you 
dare to follow me..

. -------- o--------
The busy man has the time 

to do everything, but the lazy 
man has no time for anything.

-------- o- -------
Correct this sentence: “I’d 

be glad to go to the movies 
with you; Mother”, said Bobby, 
“but I haven’t finished by geo
graphy yet.”

-------- o--- -—
While a shine may not be 

worth much, A. Žukas notices 
it adds 8 cents to the price of 
an apple. 

-------- o--------
To remember a girl’s birth

day is a mark of courtesy, but, 
V. P. Banionis says, not to re
member which one it is, is a 
mark of tact.

----- -—o--------
Nature is kind only to those 

who obey her laws.
——;—o---- <—

“John is so thin; he looks 
like a toothpick.”

“Yes. He got that way from 
eating plank steaks.”

-----■—o-- ------
The wind is blowing in the 

trees; it’s time to pull that an
cient wheeze of saying fare
well to beeveędees;

-------- o—------
“There’s more than one way

tor knows, the more Latin he
must use.

-------- o--------
Somehow or other a taxi 

| howler is always a, “tax” on 
our patience.

Į Peggy: Does your husband 
I talk in his sleep?
| Polly: No, it’s awfully ex
asperating. He only smiles.

—o--------
“This will be a sinch”, re

marked . the harness-maker as 
i he sawed off another piece of 
leather.

---------- o—■—.— '

Joe Butkus thinks, it’s dan
gerous to make love to an
other man’s wife; but it’s more 
dangerous to make love to his 
widow.

DOVANŲ LAIKAS!
I šeimininkės,- Įsi- 
I gykit Kalėdų do
vanoms stalinių 
setų kurie nerei
kia nei šveist

i nei a t s a r g i ai 
vartot, vis gra- 

| žus ir aštrus— 
tas sumažins jus

I kasdieninį dar
bą. O kurgi jų g_
gi ŠTAUPŲ krautuvėj. Čia randa- | 
si ii? visokių sidabrinių indų, gra
žiausių stubos papuošalų, geriausių 
Laikrodžių ir Laikrodėlių, Žiedų Špil
kų, Deimantų ir visokių brangių ak
menų, rašomų Plunksnų, geriausių

I Britvų, Diržų, geriausių Skėčių arba 
J Lietsargių, Elektrinių Prosų, J-ern- I 
pu, gražiausių Karolių, Rąžančių ir 
vįsokių gražių dalykėlių kurių čia 
negalinta' it išvardint. Tat ateikit 
visi-, o busit ,patenkinti, nes 
VYTAUTAS D. ŠTAUPASĮ 
yra seniausiai 1r teisingiausias tokių į 

dalykų krautuvės savininkas.
Temykite šį antrašą

6704 SUPERIOR AVE.

PARSIDUODA NAUDOTAS 
UPRIGHT PIANAS IR SUOLAS. 
Kuire nori įsigyti sau prieinama 
kaina gerą piana nepraleiskit progą. 
Kreipkitės 176 E. 115th Street.

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

Dr.HUMPHREYS’

JiFor Grip, Influenza I

ffKam Mokėt Rendą?| 
I * $4750—NAUJI NAMAI—$4750 5 
K; su mažu įmokėjimu
•f Balansas kaip rendos. •>

•’•Taipgi puikus namai ir lotai prie* 
£grystų gatvių, su sąrėmis, elek-’f 
.♦* tra, vandeniu, gazu. X 
^Platesniu informacijų klausk pasį* 

I.’. -.MR. J. RE VELT (Lietuvis) 
|The telworthy-Helwick Co.*

Į* 737 Prospect Avenue *•* 
£ Penktas, aukštas. , Cherry 120X

f LOW EISENBERG 1 
i| MALIAVOS GELEŽIES į

IR ELEKTROS Daiktai i| 
Į PEČIAI IR LANGAM- STIKLAI j 
: Cinuoja, Dengia Stogus ir Deda ;

1-1 ir Taiso Pečius-Furnasus
:.. Randolph 5977i icn ro •n’ t C’nn rrui. onn £

Sumažink

Ant pirmo ženklo šalčio— 
imk Dr. Uufnphreys' “77”. 
Išvaryk šalti iš save.—Ge
ri ir nuo Gripo/Turit lai
kyt “77” namuose. Bukit 
gatavi prieš šalti ir Gri
na. “77” naudojamas 30 
metu.. Pirk “77” šiandien.

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

156 William Street. New York

Savo
greitai 
Vie 
skus 

tikrai

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

SI iki $25.

of carbolic acid.
Clerk: What do you 

to mistake it for ?
----- :-----o----------

The modern girl, says 
Mitchel], also believes
“save the surface and you save 
all.”

tp skin a cat”, thought 
want sausage-maker.

J. V. į
that.

-------- o--------
JCeenie, Meenie, Minee, Mo, J 
Take your sweetie to the show, Į 
If she’s hungry, well, you know, i 
Easy get ’em, easy go!

FARMER’S A, B, C’S 
They sow their P’s, 
And hive their B’s, 
Shear their U’s, 
Shoot their J’s, 
Feed their N’s, 
Then take their E’s.

------ o--------
Don’t blame a man for

ing dignified. The less a dbc-

the

be-

Sanitariškos Lietaus^ 
MAUDYNĖS 25c.

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

Valet
-AitcrStrop 

R&or
—Įšsiaštriha Pats

4

i

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Antiseptiskos

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėją m ą
Kosulius

čtfade by
Lambart Pharmaca! Co., Saint Louis, U. S. A.

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.
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Telefonas Main 6111

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

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

THE A. B.
Savings & Loan Co.

3354 SUPERIOR AVE.

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

The
A B SAVINGS
& LOAN CO.

★

F. Lewandowski
^gėlininkas

, Užlaiko puikiausias Skintas ir 
Puoduose Gėles.

Vestuvėms ir Laidotuvėms Vai
nikai musų >
1203 East 79th Street

Phone Randolph 3992-J
inllllllllllllHHIIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHHIIIIIIIHIIIIIIHIIIHIIIHIUIIIHIIIIIHIIIIIIIlIi i
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naiaotu vems v ai- ,
Speciališkumas.

7 QfrL Sli’v/aoi-

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

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

“M-ano Darbe Nėra Spejinčjimų”. . Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Ncnustokit 
Vilties, .Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra Yiano gerinusi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tjesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich'o 'garsius Kraujo Vais
tus 606 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
’šgalit niekeli Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

Dr. BAILEY, Specialistas 1
= 1104 Prospect Avenue =
= ANTRAS AUKŠTAS PROSPECT BUILDING =
= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E
E Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis 10 ryte iki 1. E
šiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL

Džiaugsmas

tncorporafeč 1349 

tor
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

Dėk taupymus i taupymu banką

Didžiausias

jQlDŽIAUSIAS pasitenkini
mas yra tai suteikimas 

džiaugsmo tiems kuriuos my-

Kalėdos yra sezonas virš visų 
kitų platinimui tokia džiaugs
mo.

Ar jus esat finansiškai gata
vi Kalėdoms?

Sekančioms Kalėdoms nau
dokis Society for Savings Įs
teigtu Taupymo Klubu.

: Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : 
Atnaujinkit prenumeratas saviškių Lietuvoje

AR NORITE GIRDĖTI
Kauno Lietuvių Operos Artistus Savo Namuose?

PASIPIRKITE
1. Kipro Petrausko du rekordu:STASYS (kitoje pusėje: “Plaukia 

sau Laivelis”, smuiko trio), ir
2. DUL-DUL DŪDELĖ (kitoj pusėj: ■'Bernužėli, Nesyoliok”).
Š. A. Sodeikos ir Grigaitienės duetas “Oi Berneli, Vienturtėli”, 

(kitoj pusėj: Sulgino “Visur Tyla”)-.
5-TO LIET. PĖŠT. PULKO BENAS JGRAJINO ŠIUOS REKOR-, 

DUS:
10. “Bijūnėli Žalias (kitoj: “Ant Kalno Karklai Siūbavo)’.
11. “Klumpakojis” (kitoj pusėj; “Našlys”).
12. “Noriu Miego” (kitoj pusėj: “Lietuvaitė”)
13. “Klaipėdos Maršas” (kitoj “Valio Neprigulminga Lietuva”);
Kaina rekordų po 75c. Už persiuntimą nuo 1 iki 6 — 75c ekstra.

Iki 12-kos rekordų — .$1.50 ekstra.

Vienybes Rekordų Skyrius
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

A S. BARTKUS |
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas |

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPĖS, : 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS. Į

Jaunavedžiai kurie duos munis nutraukti į 
vestuvių paveikslus gaus vieną didėlį pui- j 
ką spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi- j 

no parastai traukiamų fotografijų. :
Kainos dabar pas- mūs žymiai numažintos, j 
Miisn darbas garantuojamas. Taipgi pa- | 
darome puikius rėmus visokiems paveiks- | 
lams ir padidiname arba sumažiname fo- 5 

tografijas visokių kitų traukimų.
Paveikslams Rėmai Puse Kainos. s

A. S. BARTKUS
1197 E. 79th St. Cleveland
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I THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
i kuo jam, išlaidžiam ir sukraunam. |
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio, i
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pea tikiu Specialistą, e no 

prie kokių neišlavintą daktarą. Tik
ras Specialistas arba profesorius no- 
siklausinės kokia liga sergi ir knr 
skauda. Jisai pats tį jums pasakys, 
po isegzaminavimo. Daugyba dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipazinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lipus. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakta- 
riologiSkas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jūsų ligos prietaatį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugfyž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpnėhiaiuš 
nervus ir Jcenėiate nuo uinuoeHimo 

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

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St. _ . Cleveland 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 0 iki S vdhsn. 
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7DIRVA

savo balsų už tą par-

GERE’. “DIRVpS" ADMINISTRACIJA:

■Siunčiu $__

Mano vardas

Mes

Lietuviškai Angliškas ir
imuosei

Angliškai Lietuvikas
: “Plaukia ŽodynasREKOIL

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
C

Babies Love It

t
New York, N. Y. g

Vardac

Adresas

►< 
M

ietuva”k 
5c ekstra.
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šaliai nereikalingi.
Ponai Butkai, Čaplikai ir Sta

siūnai tvirtai tiki kad ' Lietuva 
amžinai bus kademų valdoma 
ir kad jiems užtikrintas būvis

SENĄ ELEKTRIŠKA 
VALYTOJ S ANT

raidemi
suos taipgi; su paauksuota kabute kaklinei

APKITSK
VACUUM

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų auginio, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

lllllllllllllHPt 
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20. 
staty

tis pa-

laikui, mes duodame

N TO. Tik 
persiuntimo

Katalogo No. 314G. Drūtais apdarais ... .$10.00
Tas pats, gera morokko oda .......................$11.00

iš
tik 
šio

žmonės organizuojama į pažan
gesnes organizacijas kad tik 
daugiau susiprastų ir neduotų 
daugiau
tiją kuri privėišė^višą Lietuvą

mliok"), 
entnrtėli”,

Nuo susiorganizavimo 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 laikražti ‘*14- 
vynę” dovanai ir įaipgi gauna SLA. išleistas knygas ui pušų kainos.

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

ir meldžiu užrašyti “Dirvų

stebėtinų pasiūlymą kožnai
Jeigu turit nudėvėtų elektriškų vacuum valytojų, mes 

~ ' Prie
Biskį įmokėsit ant syk, paskui

---------- SPECIAL1S PASIŪLYMAS-----------
Osborne ToĮlick Company,

2107 Carson St. 11-25 < Pittsburgh, Pa.
Gcrb.: Noriu nasinaudptl proga' Specialiu Pasiūlymu ir išban
dyti jūsų BIOXOL, už kuių čia prisiunčiu $2.00.

Lietuvą ant_______ metų laiko šiuo adresu:

O O O

.k*ętuyoje^ ^JJžėmęs . jnsPe^o- gautų kur sargo' vietą, nes to- 
riaus vietą Trakų apskriiyj jis kiė žmonės tikrai demokratinei

Užn'iokesi lai^ka'hešiui $1 
siųsim. 
pigiinima:
gus. Užsakymai į kitas šalis turi ateiti su pinigais.
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DOVANOS

Miestas ------ - —----------------:V»lst. _______
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Jo viršininkavimo šiauliud-

relaod

litll
nUr

pavo- 
nieko

jų 
už-

pats
per- 
pas- 
To-

kaip girdis eina ne 
kaip buvo Trakijoje, 
mat,, žmonės ne tiek 
sunkiai duoda virši-

ir supranta kad 
uždirbtus skati- 
auga vien tik;

Krivaitis.'

širdį, 
Lie- 
vie- 

Len-
ruošėsi 
užėmus 

Paskiau

niekšystes pamėgusių gaivalų, 
žmonės mato 
už jų sunkiai 
kus - Lietuvoje 
vienuolynai.

KLASTUOTOJAI NUBAUSTI
Kauno apigardos teismas iš

nagrinėjęs bylą del padirbimo 
ir platinimo netikrų 50 
banknotų, tris kaltininkus
baudė po aštuonis metus sun
kiųjų darbų kalėjimo ir vieną 
pusantrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo. ‘‘L.U.”

Nesiųsk Pinigų
šitą puikią 14-karat auksinę plunksną su JŪSŲ 

vardu įdėtu DOVANAI aukso raidėmis.
SUPAŽINDINIMO PASIŪLYMAS!
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PO LIETUVA
PASIDAIRIUS
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NAKTINIAI APUOKAI

Šimonys, Panev. ap. — Pely- 
šių kaime susirado eielas tuzi
nas smarkių nenuoramų; kurie 
neduoda ramybės kaimynų lan
gams ir tvoroms. Be reikalo 
nukenčia dori ir prasilavinę 
ūkininkaičiai^ jei, kartais pasa
ko bernams-švilpūkams teisy
bės žodelį tai gauna nuo 
nuostolių ir nemalonumo 
mokesnį.

Pelysiu kaimas didelis įr 
šąi apsčiai randasi gražaus ir 
padoraus jaunimo. “L.U.”
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BEDARBIAI KAUNE
Artinantis žiemai, Kaune vėl 

atsirado bedarbių. Jau dabar 
jų priskaitoma virš 1,000 žmo
nių. Kauno miesto valdyboj vėl 
iškeltą tas klausima^ ir mano
ma’ padaryti žygių viešiems 
darbams organizuoti ar kitais 
budais aprūpinti bedarbius.

“LIOSAI”
Spalių 14 d- Kaune pašaukti 

1904 m. naujokai turėjo trauk
ti “liosus” kam eiti į kariume- 
nę* kam ne. Traukimo sistema 
buvo pritaikinta (Lietuvoje' pir
mą karią, todėl naujokų tarpe 
sukėlė daug Įdomumo. Dauge
lis naujokų pareiškė norą stoti 
kariumenėn be burtų; traukimo.

“L.U.”

PADEGIMAS Iš KERŠTO
Rugp. -16 d. Karpiejų kaimo, 

Gražiškių vai., Kazys Plešikai- 
tis padegė savo kaimyno Juo
zo Keravičiaus kluoną, nuo ku
rio ugnis' pasiekė tvartą ir jis 
taip pat sudegė. Ką tik nesu
degė ant tvarto miegojusieji 
trjs Keravičių vaikai, ir tik mo
tinos budrumu jie tapo išgel
bėti. Kaimyninė nesantaika ir 
piktumai privedė prie taip žiau
raus keršto. Ugnis padarė nuo- 

„stelių Į 18,190 litų. Kaltinin
kas susektas iš jo likusių klum
pių pėdsakų, o vėliau tardomas 
prisipažino visame. Kazys Pleč
kaitis nubaustas keturiais me
tais sunkiųjų darbų kalėjimo.

“Š.B.”

Reikalaukit— 
“Dirvos” Knygyno 

1925 Metų 

KATALOGO 
Siunčiama dykai kiek
vienam ant pareikala
vimo. Rašykit tuojau 
prisiųsdami sąyo aiškų' 
antrašą, sekančiai:

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

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

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

Better than a Mustard Plaster

Į Kaišedorys, Trakų aps.
Garsus žmonių engėjas Tra

kų apskrities viršininkas Sto
si tinas už prakilnią “tėvynės la
bui” darbuotę gavo paaukštini
mą ir šįmet pavasarį perkelta 
jį į Šiaulių apskritį viršininkau
ti.
se vaisiai tie patįs: tuoj ištvir
kino vietos policiją girtuoklia
vimu bei žmonių mušimo meto- 

Į'dais, ėmėsi mylinio darbo žmo
nes kankinti ir tt., bet kyšinin- 
kystė jam 
taip gerai 
Šiauliuose, 
tamsus ir
ninkams kyšius.

Stosiuno vietoj Trakų virši
ninku liko Čaplikas, jsvieto pra
ėjimas, geltonojo bloko šulas, 
nežinomos tautybės žmogus, 
dar už Stosiuną “gražesnis”, 
šis ultra-palriotas tikrai 
jingas Lietuvai, nes jam 
švento pasaulyje nėra.

Besikuriant Lietuvos valsty
bei jis kariumenėje tarnavo ir 
Smetonos valdžiai esant buvęs 
[karštu [Smetonininku; Lenkams 
besiartinant į Lietuvos 
Čaplikas būdamas tūlame 
tavos mieste, komendantu, 
tos Lenkams prakalbas 
kiškai sakydavo, mat 
kad Lenkams Lietuvą 
nelikti be vietos. ...
būdamas N ptilko vadu, visą 
pulką pražudęs ir pas Lenkams 
nelaisvėn Įkliuvęs. .. . Užper? 
nai meta iš kariumenės pasi- 
liuosavęs stojo į Žiežmarių vi-; 
■dūrinę mokyklą mokytojauti.

Čia greitai susiorientavo ke
lio valdoma Trakų apskritis [ 
(Stosiuno kompanijos); tapo 
karštu kademų pasekėju, ir in
trigos keliu, inspektoriui But
kui padedant, išėdė šios mokyk
los vedėją J. Blaževičių ir 
užėmė jo vietą. Stosiuną 
kėlus į Šiaulius, Čaplikas 
kirta apskrities viršininku,
kįa tai trumpais bruožais naujo 
Trakų apskrities valdovo bio
grafija.

Yra čia dar vienais ponaitis, 
Stosiuno pasekėjas bei naujo 
valdovo pakalikas, mokyklų in
spektorius Butkus, šis ponas,, 
nusistatęs visa švietimo darba 

*Trakų apskrityje likviduoti. To 
ponaičio biografija irgi įdomi.

1923 m. parsivilkęs iš Lenki
jos buk tai Lenkų išvytas, ir 
kaipo “nukentėjęs” greit gavo 
Trakų apskrityj inspektoriaus
vietai Pirmiau jis mokytoja
vęs prie Vokiečių, lankė Vokie
čių kursus, ir Lenkams užėmus 
Vilniaus kraštą, likęs ten dar
buotis. Kiek naudinga buvo ja 
ten darbuotė “tėvynes labui” 
galima įsivaizdinti iš papasa
kojimų mokytojų, kurie turėjo 
“nelaimės” kartu su juo dirbti 
Lenkuose.... Su Lenkais kaip 
tai “nesusigiedojęs” ir Lenkai 
neva ištrėmę jį iš Vilniaus kra
što. Tas jam padarė karjera

Imk BEECHAM’S
PILLS nuo vidurių ir 

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

25c ir 50c dėžutės

BEECHAM’S 
PILLS

greitai susiuostė kerio čia šei
mininkaujama. Pirmu jo žygiu 
prašalinimas, intrigų keliu, iš 
mokytojavimo tokių kurie bu
vo pasiryžę šventai dirbti liau
dyje, tai J. Blaževičiaus, J. Pa- 
žerskio, J. Jurkūno ir daugelio 
kitų sau nepatinkamų mokyto
jų. Taip šįmet norėjo pasiel
gti su A. Osmolskiu, intriguo
damas švietimo Ministerijoje 
per savo švogerį, A. Kasakaitį, 
Seimo atstovą nuo kademų., Tą 
mokytoją įtarė netinkamu ve
dėjo pareigas eiti, bet kadangi 
jo bešališkumas ir meilė švie
timo darbo yra visiems žinoma, 
Butkaus intrigos nuėjo niekais. 
Dąįykas'.tąiąą,‘ IBįitkųą . šįmęt 
aps'ivedėį su mokytoja, į Kasa- 
kaiČio sešerė, ’ šioje mokykloje 
dirbančia kuri Osmolskis yra 
vedėju, todėl jų; norėta kadi 
Butkaus žmona butų mokyklos 
vedėja ir turėtų šiltą vietelę.

Inspektoriaus Butkaus prote
guojami apskrityje mokytojai 
daugumoj yra arba girtuokliai 
arba šiaip beverčiai, žinoma, 
taip tiesiog sakyti butų vienpu
siška, bet reikalui kilus gąliu 
padubti ir faktus..

Butkus kaipo žmogus’ 
Lenkiškos orientacijos, tiek 
puikėjęs kad eidamas keliu 
žvaigždes skaito ir rodos
pasaulio visai nemato. Grynai 
aristokratiška Lenko išvaizda.

Nors taip sakant šio ■ pasau
lio nemato, bet ketvirtadieniais 
važiuoją į Žiežmarius šnipinėti 
mokytojus, nes ten esant dide
liems’ turgams kartais atvj’ksta 
mokytojai šį tą iš maisto nusi
pirkti. Pamatęs mokytoją tur
guje', inspektorius Stengiasi su
ėsti, prašalinti neva už nedarb- 
štumą., .^Tai tokius kurią, jam 
nepatinka. Bet visai .“nemato” 
tų mokytojų kurie jo draugai, 
nors tie smuklėse girtauja.

Pasikeitus Lietuvoje politi
nei padėčiai, pilnai galima sa
kyti kad ponas Butkus vargu’

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c. 

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

Mrs. Winsww’s 
Syrup

Visai tyras castor oil niedi- 
kaliant naudojihiui.' Stipru
mas ir grynumas' nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. < Parsiduoda 
visose vaistinėse.

ir šiltos vietos ant visados.
Bet jie trumpai mato. Lie

tuvoje liaudis, -ypač Trakų ap
skrity j, reikia stebėtis, spar
čiai susipranta. Visur jau kal
bama kad daugiau kademai 
jau Lietuvos nevaldys; visur

Jūsų Proga!
DUPLEX 

PREMIER
Apribotam 

šeiminmkėfi- 
už ji paskaitysim gėrokai prie pirkimo naujo Premier Duplex, 
to duosim lengvais išmokėjimais. .............. ..
mokėsit mėnesiais.

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

Tai yrą vėliausias išvystymas vacuum valytojų industrijoj. 
Padarytas vienos iš seniausių ir didžiausių vacuum valytojų Įs
taigų pasaulyje. Jis pabubavotas valymui ir laikymui ilgai.

A. GRDINA & SONS
Laidotuvių Direktoriai ir Rakandų Krautuvė

Rakandų kijaųtuvę ‘ .* ■ , ’ 1 . Krautuvės skyrius
6019 ST CLAIR A'VE 15301 WATERLOO RD.
Randolph 188J Skyriaus-telefonas Eddy 5849
Randolph 4550 , x Cleveland, Ohio.

norimi! supažindint visuomenę su musų “Stebėtina Fonta- 
nine Plunksna” -ifcaujioms 10,000 naudotojų. Mes norim kad jus 
pataptumefc garsintojų tos Stebėtinos Plunksnos, kuri yra visai 
paprasta aukštos rūšies, pati prisipildo, 14-KARAT AUKSO ra
šoma plunksna, auksuotas prilaikytojas. Ta plunksna parsiduoda 
reguliariai po $2.00, bet supažindinimui jūsų numažinome kainą 

ir prie to dar Įdėsime ant jos -jūsų vardą 18-karat aukso 
(specialiai patentuotu procesu) dykai. Moteriškos plunk- 

juoštėlei prikabyt.
savo vardą ir adresą., 
kelis centus kada at- 

Jeitrugn^pą/irodys jums jog tai yra DIDŽIAUSIAS at- 
,š? ffferpSLplnnksnos -ką kada matėt, mes grąžinsim pini-

Adresas

Užrašykit jiems Dirvą ant visų 
metų — už $3 pralinksminsit sa-

sesutes ir tėvukus, ir jie turės ma
lonumo ištisus metus, gaudami 
“Dirvą” kas savaitė,
Išpildykit apačioj telpamą kupo
ną ir prisiųskit su pinigais.

»' “DIRVA”
3352 Superior Av. Cleveland, O.

•LAB-HĮ PUIKUS DALYKAS DOVANOMS!

■ Britmor Co,, • Dept. 16, 286 Fifth Avenue ■
" “ New York City».-»i 1 ■ t.-
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street 1

Dabar užsirašyk
AMERIKOS LIE

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

Reikalaujam agentų užrašinei ‘‘Amerikos Lietuvi”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popierab. Adresuo-' 
Įeit pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Verpon Street Worcester, Mass.

Tvirtas Įsitikinimas i’

PE-RU-NA
Mrs. Albert Huet, 109 Prospect St., So. 

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

“Aš turėjau skilvio katarą, žarnų ir ke
penų. Aš vis turėjau gulėti lovoj. Vaftp- 
jau Pe-rii-na ir Man-a*lin ir šiandien jau 
ariu Dievui, turiu gera skilvį ir perą ape
titą. Mano yra Įvirtas įsitikinimas/ i 
Pe^ru-na, kaipo gyvasties išgelbėtojas. 'Aš 
kasdien patariu savo _ draugams ^vartoti 
Pc*ru*ua ir daugeliui jos pagelbėjo”.

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

Parduodanos visur. Tabletai arba skystimas.

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

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ TURI SKILVIO 
IR KEPENŲ NEGERUMUS 

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

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

Ar skauda Galvą? Ar turit juodus plėtmus prieš akis, ar svaig- 
stat kada lenkiate.**' Ar maištas neturi skonio? Ar nepailsit mie
gant? Ar jautrus ir nervingas?- Ar skauda strėnas? Ar išvaiz
da išblyškus? Ar liežuvis apvilktas? Ar (blogas kvapas? Ar tan
kiai vennat, ar gurguliuoja skilvis? Ar jaučiatės silpnas, nuilsęs 
ar nepasitenkinęs ?. Ar viduriai sukietėję ? Viskas tas rodo'kad jū
sų sveikatai reikia tuoj pagalbos. Atminkit/'jcad BIOXOL suteiks 
greitą pagalbą. 7’oms negerovėms: nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai rado greitą gerą pagalbą naudodami BIOXOL. Jeigu jus nuo 
tų apsireiškimų kenčiat .tuoj reikalaukit šio puikaus vaisto. Ši ste
bėtina Fornjula, pagaminta didžiausios pasaulyj laboratorijos, yra 
žinoma vardu BIOXOL. lengvai naudojama namuose ir veikia kaip 
magi kas del nesveikų vyrų ir moterų.

BIOXOL, delei savo greito veikimo ant skilvio, kepenų, žarnų ir 
kraujo, veikliai nugali ir panaikina visas nuodingas išmatas vidu
riuose, ir už kelių dienų organai atlieka sąyo pareigą reguliariai 
ir žmngiis gali dirbti su ambicija ir ’energija.

JEIGU JUS KENČIAT—IŠBANDYKIT ŠĮ
Neturint kaip blog'a jūsų padėtis ir ką nebandėt, bet turbūt nc- 

naudojot BIOXOL. Pasiuskit mums savo vardą ir adresą ŠIAN
DIEN, i y duokit mums prirodyti kuo tikrai šie vaistai yra. Tai yra 
saugus, neravojingi, patikimi, išbandyti tūkstančių. Regular© kai
na u'Ž BIOXOL yra $3.00, bet, trumpam laikui-, mes prisiųsim jums 
kurie dar nebandėt už. tik. $2.0Q. Mes taip darom žinodami jogei 
BIOXOI- pagelbės jums ir' noriai rekomenduosiu ji savo draugams, 
BANDYKIT j. Tik prisegkit $2.00 savo laiške, arba, del patogumo, 
pridėkit ir kuponą iškirpę iš apačios:
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Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese !
Telefonas Prosnect 2825. Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai,

SU LAZDELE PO KAUNĄ
Tik pamislykit apie panašias 

/ypatos kurios lankėsi Lietuvoje 
ir užsitarnavo lazdukes nuo 
Lietuvos kunigų ministerių už 
rinkimą, aukų Tautos Fondui ir 
už išnaudojimą Amerikos Lie
tuvių.* Jie vaikščiojo po Kau
no gatves su cilindertų ir fra
ku, sukdami kriukį apie pirštą 
ir džiaugėsi gavę tokią dovaną 
ir garbę vaikščioti su kriukiu.

Vienas tokių buvo Clevelan- 
dietis.

Bet jis jau vėl Clevelande, ir 
vaikščioja Superior gatve nu
leidęs nosį iki žemės, persimai
nęs, Turbūt prastai jaučias 
kad jo sulipdytas “puodas” bu
vo kiauras ir neduoda jam jo
kios naudos. O su savo “mun
duru” ir cilinderiu jis nedrysta 
pasirodyt nei maskaradų baliu
je. V. Žinomas.

Clevelande, Western Reserve 
universitete, kalbėdamas prof. 
Sorokin, buvęs revoliucijonie- 
rius, sako, vienatinis Rusijos 
liaudies šauksmas dabar yra: 
“Kada mes gausim pavalgyt.”

O kodėl nevalgo rojaus vai
sių?. ...

Clevelande iki panedėlio au
tomobiliai gatvėse užmušė jau 
205 ypatas, imant nuo šių me
tų pradžios.

įjuos tyli tuoj žiūrėk jie-ir pri- 
i dirba visokių eibių tautininkų 
išrovei. Dirvonas.--- ------

TMD. 20-TOS KUOPOS 
j C. VALD. NOMINACIJA

Gruodžio 15 d. įvyko TMD. 
20-tos kuopos susirinkimas, ku
riame' šalip kitų reikalų buvo 
nominacijos Centro Valdybos.

I Nominacijose balsų gavo se- 
' kauti kandidatai:

Ant Pirmininko

Iš Musų Siuvyklos Tiesiai Jums 
tiktai su DVIEM PELNAIS_
Jūsų ir Musų—Be Tarpininkų

BOLŠEVIKŲ “VAKARIENĖ”
Musų bolševikėliai kitaip ne

galėdami sutraukti publikos į 
savo sueigas sumanė rengti vi
sokias vakarienes proletarijošių 
pamaitinimui. Bet ten žmone- 
liai tik išnaudojami: paima pi
nigą, o duoda tik po galą deš
ros su česnakais ir šmotą duo- 
nos, Tokią vakarienę buvo su
rengę pereitą nedėldienį A.L.D. 
L. D. kuopelė. Nekurie ir ne- 
kurios komunistėlių veikėjų 
gavo ir gražiai pakoliot.

Mažeikutis, tarp ko kito, sa
kė “spyčių” apie TMD. Tas 
žmogelis kai ciucius prieš mė
nulį ant TMD. loja, tik nieko 
nelaimi. Buvęs.

•
Vietinis Lietuvis fotografas 
A. S. Bartkus su savo žmo
nele, kurią vedė užpereitą 
savaitę. (Apie jų vestuves 
buvo minėta pereitame nu
meryje.)

K. S. Karpavičius 14
Ant Vice-Pirmininko:

P. A. Dėdynas 6
A. B. Strimaitis ' 8

Ant Sekretoriaus:
V. Sirvydas ' 14

Ant Iždininko'
A. B. Strimaitis - 8
L. P. Baltrukonis 6

Ant Iždo Globėjų:
V. P. Banionis 6
A. Kriaučialis 4
J. Krasinskas 5
J. V. Mičiulis 4
A. Žukas 4
Kuopos valdyba išrinkta se

kanti :
Pirmininkas — F. J. Žuvis, ' 
Pagelb. — J. V. Mičiulis, 
Fin. Šekr. — J. Miščikas, 
Prot. Sekr. — A. šmigelskis. 
Iždininkui—, P. Vasiliauskas. 
Kuopa taipgi nutarė atsišau

kti per “Dirvą” į vietos kuopos
I narius kad prisiųstų savo an- 
I trąšus • “Dirvos” redakcijom 
1 kadangi daugelio narių antra-, 
I šai jau negeri. Nar.

RAŠY KITES MOKYKLON I
L. Piliečių Klube dabar ga-' 

Įima užsirašyti kurie nori pri-: SPORTAS

Įsteigta 1879

Dabar yra 21 Richman Krautuve

“Dirva” už jokius pinigus 
nebūtų prisiprašius komunist- 
palaikių tiek ją išgarsinti kaip 
dabąr išgarsino gavę nuo Dr. 
Vitkaus “atestatą”. Kažin ar 
kas neprasitars bolševikėliams 
kad gal “Dirva” su Vitkum ty
čia susitarė pas komunistpalai- 
kius pasigarsinti.. Sako gerb. 
Spragilo Dėdė.

sidėti prie pilietybės klesos ir 
prisirengti prie gavimo antrų 
popierų. Kurie turit antras po- 
pieras du metai ar daugiau, ga
lit orisidėti ir tuoj liksit Ame- 

i rikos piliečiais. Klubo vieta 
yra Lietuvių salėj, užpakalyj, 
ir atdara kas vakaras.

• Indianapolis Krautuve
’ 36 E. Washington St.

Indianapolis, Ind.
y Pittsburgh Krautuvė 
į 223 Figth Avenue : 

Pittsburgh, Pa.
Buffalo Krautuvė 

Main Kampas N. Division 
Buffalo, N. Y.

Jamestown Krautuvė 
213 No. Main Street 

Jamestown, N. Y.
Mansfield Krautuvė
17 North Park Street , 

Mansfield, Ohio
Akron Krautuvė 

260-264 S. Main Street
Akron, /Ohio

Cleveland Krautuvė
< Ontario ir Prospect 

Cleveland, Ohio

Canton Krautuvė 
216-218 E. Tuscarawas 

Conton, Ohio
Youngstown Krautuvė 

107-109 West Federal St.
Youngstown Ohio
Lorain Krautuvė 
12th ir Broadway

Lorain, Ohio
Lima Krautuvė

232 N. Main Street
Lima, Dhio

Lansing Krautuvė
233 S. Washington 

Lansing, Mich.
Mt. Vernon Krautuvė 
234 South Main Street

Mt. Vernon, Ohio
Toledo Krautuvė 

414-416 Adams Street
Toledo, Ohio

Minneapolis Krautuvė 
243-24 ’ Nicollet Ąve.
Minneapolis, Minn.
St. Paul Krautuvė

E. Seventh ir Cedar 
St. Paul, Minn.

Cincinnati Krautuvė 
114-116 W. Fifth St, 

Cincinnati, Ohio
Hamilton Krautuvė 

128 High Street 
Hamilton, Ohio

Marion Krautuvė 
120 S. Main Street

Marion, Ohio
Zanesville Krautuvė 

607 Main Street

KUDIRK1NĖS VALDYBA
Pereitame susirinkime Dr. V- 

Kudirkos Draugystės buvo ren
kama 1926 metams valdyba, ir 
liko išrinkti .šie:

A. Žukas — pirmininku,
J. Vilčinskas — Vice-Pirm., 
V. P. Banionis — ūži-. rašt. 
V. K. Yurgilas — fin. rašt. 
J. žiūrįs — iždininkas.
Finansų raštininkas V. K. 

Yurgilas žada pradėt naujus 
1926 metus gerai, sako kad jis 
bus pirmutiniame susirinkime 
pirmutinis už visus kitus na
rius — jis žada but salėje vie
na valanda prieš susirinkimo 
atidarymą, žiūrėsim kas bus 
pirmutinis narys atėjęs į pirmą 
1926 metų susirinkimą.

Iš 257 pasimetimų raportuo- 
I tų tan biuran nuo liepos 1 iki 
spalių 1, 47 buvo del girtuok
liavimo, 30 neužlaikymo šeimy
nos, 27 giminių maišymąsi, 22 
mušimas, 14 pametimas -ir 13 
neištikimybė.

VYČIŲ APGAILOS
“Dar-ke” koks ten Mikas nu

siskundžia kam “Dirvoj” , pa
liečiamas jų “garsus” žmogus, 
dirbantis katalikų tarpe.

Turbūt tas “garsuolis’ ’ne 
taip katalikų tarpe dirba kad iš 
pačių katalikų atsiranda žmo
nių kurie negalėdami iškęsti tu
ri rasti kur nors vietos apie to
kius ‘veikėjus’ visuomenei pra
nešti.

Mikas dar prideda: “Trum
pai pasakius butų lengva susi- 

su ‘Dirvos’ štabu irRep. įtaikinti

Teatrališkas Choras ruošiasi 
prie kito didelio vakaro — ne- 
dėlioj, sausio 3 d., rengia įvai
rų programą Lietuvių salėj ir 
loš dvi labai juokingas komedi
jas bei duos kitokių pamargi- 
nimų.

Du plėšikai, vienas iš jų Lie
tuvis, kitas Lenkas, susitikę 
vieną Lenką prie Ansel road ir 
Sowinski avė., pereitą panedė- 
1Į, apipuolė jį apiplėšti ir sumu
šė taip kad jis paimats ligoni
nėn, sunkiai sužeistas.

Moteris kuris matė atsitiki
mą tuoj pašaukė policiją ir po
licija po ilgų vaikymusi sugavo 
abudu ir nugabeno į Superior- 
E. 79th stotį.

ISTORIŠKI PAVEIKSLAI 
RODOMI 

“UŽGIMIMAS KRISTAUS” 
Ir Jo Gyvenimas.

Ncdčlioj 3:00 po pietų 
7017 Superior Av®,

rimtai gyvuoti jeigu nors vie
nas rimtesnis žmogus (ten) bu
tų ir neatrodytų (jiems) kata
likai taip baisus.”

“Dirvai” katalikai visai ne
baisus ir “Dirviečiaį” su jais 
gražiai sugyvena: daugelis ka- 
talikų-parapijonų skaito ‘Dirvą’ 
lir jiems ji geriau patinka negu 
tas ■ “Dar-kas”, kuriame tie pa
tįs “Dirviečiai” nežmoniškai iš
niekinami, o paskui vėl apsisu- 

I kus vėl guodžiami kad reiktų 
susitaikinti....

“Dirva” negali susitaikyt su 
nešvariais katalikų vadais ir 
“veikėjais”, tūlais net inteli
gentais, kurie “Dirvon” atėję 
širdį rodo, o išėję vaikščioja po 
krautuves kur “Dirva” parda
vinėjama ir kursto krautųvnin- 
kus “mesti tą šlamštą”.

“Difva” nekliudytų nei tų 
katalikų “veikėjų” jei jie dirb
tų savo katalikišką darbą, bet 
jie pasalingai stengiasi pakenk
ti kiekvienam tautininkų bei 
“Dirviečių” žygiui, todėl reikia 
jų blogus darbus visuomenei 
nurodyt. Kaip tik “Dirva” apie

MAROTTA VĖL RENGIA IM 
TYNES AUDITORIJOJ

Charley Marotta, rengėjas 
pereitų didelių imtynių miesto 
auditorijoj gruodžio 8 d., ren
gia vėl žymiausių ristikų kau
tynes sausio 12 d. Marotta su
teiks CIevelandiečiams imtynių 
mėgėjams geriausius talentin- j 
gus ristikus kokius tik galima I 
gauti iš pažymiausių pasaulinių 
drutuolių.

Karolis Požėla, visiems gerai 
žinomas 'Lietuvis ristikas taip
gi bus pakviestas į vienas iš 
imtynių ateityje kurias Marot
ta rengs.

Komaras Imsis Brooklyne
Ristikas Komaras, kuris per

eitą savaitę aptrankė Lenkų 
garsų ristiką Zbyszko, šiose 
dienose lankosi Brooklyn© apie- 
linkėj ir jam rengiama imty
nės su Italu Georgio Calza.

Kiek iš visko matyt, Požėlai 
prisieis susikibt -Lietuvių salėje 
su nežinomu priešu, kuris vie
nok Požėlą gerai pažįsta, bet 
neišsiduoda kad Požėla nei ne
suuostų kad toks milžinas bus 
prieš jį išstatytas pati imtynių 
vakarą.

Vietos “Poznančikai” susigi
miniavę su Graiku, kuris per
eitą sykį Požėlos imtynėse bu- 
vo sprendėju, raukia savo mai
šą ią kurio paleis Ką nors neti
kėto. Jiems tik dabar rupi ar 
galės gauti savo nužiūrėtą žmo
gų ant tokio laiko kada Požėla 

įgalėtų Į Clevelandą atvykt.
| Lenkai palengva šnipinęja ir 
nori iškalno apsirūpint didelė
mis kaucijomis iš Požėlds ir iš 

| savo “arklio” pusės.
O kaip su Vietiniais?

Musų vietiniai čampionai — 
Jonai Činga ir Krunkaitis, — 
ruošiasi prie kažin ko tokio.

Krunkaitis iki šiolei yra čam- 
pionas ir sako kad nebijo imtis 

i su jokiu vietiniu priešu.
Činga sako: Man aną sykį su 

Krunkarčiu besiimant pasitaikė 
gauti galvos skaudėjimą ir ne
galėjau antru kartu į jį kibti. 
Bet dabar jeigu tik Krunkaitis 
nebijos su manim imtis, .aš jį 
kitaip pačiupinėsiu..'.. '

Abu jiedu smarkiai lavinasi 
imtynėms. Sprts;

Zanesville, Ohio
Erie Krautuvė 

909-911 State Street
Erie,' Pa.

Richman Agentai Visur

Kuomet 21-ma Richman Krautuve tapo atidaryta Toledo j Subatoj, Lapkričio 
28 dieną, mes pasiekėme punktą augimo musų biznio kuriuo mes teisingai ga- 

■' lime pasididžiuoti.r s

DVIDEŠIMTS VIENIįį^l^Š’ § 
gaus gyvenimąj sykiu parodo jog jau atėjo laikas pasiimti jam ant .savo pečių 
pilnas suaugusio žmogaus pareigas; tai skaitlinė kuri, kuomet pritaikoma, prie 
augimo šio biznio, taipgi nurodo j atsakomybes — i tokias kad patarnauti tei
singai ir gerai visiems savo kostumeriams, kaip seniems taip ir jauniems, ku- 

. rių pasitikėjimas į Richman VERTYBES, kurių pasiganėdinimas ir kurių nuo
lat didėjanti reikalavimai padarė milžinišką' Richman siuvyklą Clevelande ir 
tas 21 Richman krautuves butinu REIKALINGUMU.

Kiekvienas siutas, kiekvienas viršutinis 
apvalkalas, kiekvienas sunkus ploščius 
parduodamas šiose 21 Richman krau
tuvėse, suvirs 200 Richman Agentų ir 
milžinišką Richman Paštu Užsakymo 
milžiniškam Richman Pašto Užsakymų 
Departmente, kuriuos mes patįs pasi- 

$ gaminam didėlėje Richman siuvykloje 
; I ant 1600 East 55th Street, Clevelande, 
II Kadangi mes juos siuvam tai mes ži- 
s | nom viską apie juos į— viską apie jų 
į- > puikią grynų vilnų materiją, viską apie 
' jų stilių, jų pritaikymą, jų puikų siuvi

mo darbą, jų VERTĘ. Ir mes garan
tuojame juos savo paprastu pareiški- 
mu kuris yra taip geras kaip raštiškas 
dokumentas. Jei kuris Richman kos- 
tumėris nebūtų patenkintas su kokiu 
nors Richman siutų, viršutiniu ploščiu- 
mi ar sunkiuoju ploščiumi, mes noriai 
sugrąžinsime jam pinigus.

Richman’s Drapanos visos yra t 
vienos kainos—$22.50 už NE
APRIBOTĄ PASIRINKIMĄ f 
bile Richman siuto, viršutinio 
apvalkalo arba ploščiaus.

Extra Kelinės
tvirtu materijų

$3 $4 $g $6
OXFORD MAIŠAI, $6.

Tiktai Viena Richman Krautuvė Clevelande

The Richman Brothers Co| 
PROSPECT Avenue Kampas ONTARIO 
, 5 . (Neturi bendro su jokia kita drapanų krautuve Clevelande)


