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NĖJIMUI

■gs JT TSjį ® ® V ®Mussoluųo sovimo Somerville. N. .1. — Tardy
mas kunigo Hali Įir jo mylimo
sios, Eleonoros Mills, žmogžu
džių tęsiama gana plačiu pania-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Washington, Pa. — Lincoln 
Hill Gas Coal Co. pakele savo 
400 darbininkų mokesti po 35 į 
nuoš., sakydama kad prasidėjo! 
anglies reikalavimai Į užrubežį. i

ŠOVIKAS ANT VIE
TOS NUŽUDYTAS
Roma, Lapkr. 3d. — Pasek

mėj pasikėsinimo ant fašistu 
premjero Mussolini, Italijoj ki
lo riaušės ir muštynės, kuriose 
keliolika užmušta. Fašistai kė
lė demonstracijas ir grasino vi
siems savo priešams kurie tu-

Ta kompanija dirba su ne-uni- rėjo suokalbi premjerą nužudy-
jistais darbininkais. Gal but 
siunčia anglį Anglijon, kur dar-l 
bininkai streikuoja.

Charleston, W. Va. — Ka
nawha distrike desėtkui tūks
tančių angliakasių pakelta mo-, 
kestis beveik 50 nuošimčių ir 
bus mokama unijos nustatyta 
norma. Matyt kad anglies rei
kalavimas padidėjo.

Clevelande, streikuojanti ke
li šimtai darbininkų prie naujo 
telefonų kompanijos budinko, 
nutarė padaryti taiką ant trijų! 
savaičių laiko ir sugryžo j dar
bą. Streikas tęsėsi penkias sa
vaites laiko už tai kad prie ne-1 
kurių darbų buvo panaudota 
keli ne-unijistai.

Ottawa, Kanada. — Cana
dian Pacific gelžkelio ir valdiš
kų gelžkelių darbininkai reika
lavo 15 nuošimčių daugiau al
gos, bet gelžkelių valdybos su
tarė neduoti daugiau, todėl gin
čas pavesta darbo ministerijai.

Maskva. — Sovietų valdžia 
nutarė statyti elektriškos ga
minimo stotį ant Dniepro upės 
Ukrainoj, vertės $60,000,000. 
Planus tai stočiai padarė Ame
rikietis architektas.

Amerikos automobilių išdir
bėjai jau turi gatavus planus 
ateinančių metų darbams. Ti
ki kad kitais metais automobi
lių reikalavimai bus dideli, tai
gi ir darbai smarkiai eis.

Alliance, O. — Transue and 
Williams dirbtuvėj sustreikavo 
700 darbininkų kada kompani
ja pakeitė mokestį.

BOLŠEVIKAI BANDYS AT- 
SKRIST AMERIKON

Maskva. — - Sovietų lakūnai 
planuoja atidaryti orlaiviais su
sinėsimą su Amerika per Sibi
rą ir Alaska, šeši profesoriai, 
kurie turi tam planus, dalyvaus 
konferencijoj pasitarimui apie 
tos kelionės nustatymą.

Religijos Greit Persikeis
Dr. Albert P. Fitch, profeso

rius Carleton kolegijos, North
field, Minn., kalbėdamas Ohio 
valstijos mokytojų konvencijoj 
Spalių 28 d., Clevelande, pasa
kė: “Dabartinė populiarė reli
gija neturės vertės po dvide
šimts penkių metų nuo dabar, 
jeigu mokslas ir religija neiš
spręs kokia yra realybės pri-1 
gimtis”.

Mokytojos ir mokytojai da-l 
lyvavo visokių laipsnių, viso su- 
virš 12,500.

fi. Milicija turėjo daug bėdos 
iki išskirstė demonstrantus Ve
necijoj, Neapolyj, Sardinijoj ir 
kituose miestuose.

Bologna. Italija. — Spalių 31 
d. vienas jaunas vaikinas, 18 
metų amžiaus, kėsinosi nužu
dyti Italijos premjerą Mussoli
ni. Vaikinas iššovė į Mussoli
ni ir per pusę colio kulka ne
siekė jo krutinės, tik perplėšė 
švarką ir jo garbės juostas ant 
krutinės.

Minia tada puolėsi ant to vai
kino ir sugriebus nužudė ant 
vietos. Taip žiauriai jį nukan
kino kad retai taip pasitaiko: 
žmonės pagriebę jį sumušė, su
badė ir nusmaugė, taip atsiker- 
šydami už pasikėsinimą ant sa
vo valdovo.

Mussolini tuo laiku išėjo iš 
stadijos, kur dalyvavo mokslo 
pastumėjimo kongrese kai vai
kinas paleido į jį šūvį. Jis bu
vo gatavas šauti ir antru kar
tu, bet jau nespėjo, nes karei
viai ir žmonės supuolė ant jo. 
Už poros miliutų jau užpuoliko 
lavoną tvirti fašistai milicinin
kai tempė gatve, žmonėms šū
kaujant keršto žodžius.

Po šūvio, žmonės puolėsi ar
tyn Mussolinio, norėdami pa
tirti ar jis sužeistas, bet Mus
solini išrodė ramus ir neišsi- 
gandęs.

Fašistų partijos sekretorius 
tada paskelbė miniai: Pirmas 
atsilyginimo žygis išpildyta, 
dabar reikia surasti jo sėbrus.

Per visą Italiją perėjo fašis
tų šauksmas, “Išžudyt visus fa
šistų priešus!”

Lenkų Seimas Riejasi 
su Pilsudskiu

Varšava. -— Kalbos kad Pil- 
sudskis nori apsišaukti kara
lium ir vyriausiu valdovu ša-j 

| lies, rūpesniai del Lietuvos su-; 
I tarties su Rusija, partijų pjo- 
I vynės, viskas maišosi krūvoje. 
: Paskutinis prietikis buvo tai 
užsivarynyis Pilsudskio prieš 

i seimo narius: ir seimas ir Pil
sudskis nori būti vienas už kitą 
didesni. Seimas sako kad jis 
valdo šalį, o Pilsudskis savoj 
gieda. Nariai bijodami kad ] 
Piludskis neiškiltų viršuj visu. į 
nenori klausyti jo ir atiduoti j 
jam pagarbos. Pilsudskis tu-1 
rėjo skaityt savo raštą prieš I 
seimą, gi seimo atstovai prade-! 
jo bruzdėt kad jie neatsistos 
laike jo skaitymo. Galinus su
tikta atsistot, bet turi ateiti 
pats Pilsudskis, ne jo atstovas.

Kada už tokius dalykus tarp 
Lenkų eina kova nėra ko bijo L ' 
užpuolimo ant Lietuvos. O tos 
jų peštynės negreit baigsis. j

Meksikos Dvasiškija vis 
Persekiojama

—
Mexico. — Katalikų kunigai i 

ir pralotai vis atgabenama po 
areštu į sostinę. Vidaus rei-1 
kalų ministerijos įsakymu, ku
nigai areštuojama ir traukiama 
tieson už kurstymą žmonių ne
kęsti valdžios ir veikti prieš ją.

Meksikoj dvasiškija pasirodė', 
užsispyrus, bet ir valdžia savo Į 
užsispyrimo laikosi, ir turbūt! 
nenusileis, nes dvasiškiai už j 
manymą kad jie šalį valdo turi] 
atsakyti prieš valdžią po baus-1 
me.

tu. Suimtieji įtarti kunigo pa
čios giminės, trįs vyrai, laiko
mi kalėjime jau pora mėnesių, 
o pati kunigo pati stovi po di
deliu užstatu.

Pereitą savaitę atkasta Eleo
noras lavonas dar. platesniam 
išegzaminavimui tikrų priežas
čių tos moteries mirties ir ko
kios žaizdos ant jos kūno ran
dasi. Prosekutorius, kuris nau
jai tam paskirtas, norėjo matyt 
ar kulkos šautos į jos galvą iš 
priešakio ar iš užpakalio. Taip
gi jam buvo pasakyta kad tos 
moteries liežuvis išpjautas. Ke
turi metai atgal, kada rasta jų 
lavonai,, išegzaminavę gydyto
jai pasakė kad lavonas kitaip 
kaip nesukoneveiktas, tik gerk
lė perpjauta. Atkasant duobę 
policija buvo apstatyta sargy
bai.

Lavoną atkasus ir egzami
nuojant patirta kad moteries 
liežuvis buvo išpjautas, kas be 
abejo buvo padalyta kada ją 
peršovė ir perpjovė gerklę, kad 
negalėtų nieko pasakyt jei dar 
rastų kiek gyvą.

Taipgi rengiamasi iškasti ir 
kunigo Hali lavonas, kuris pa
laidotas Brooklyne.

DU SUIMTI PURVIU- 
TĖS NUŽUDYME

Cincinnati, O. — Detektivai 
parsigabeno iš Louisville, Ky., 
du areštuotus nužiūrėtus kalti
ninkus nužudyme Beulos (gal 
Birutės) Purviutės, kurios la
vonas rasta sukoneveiktas Big 
Miami upėj Spalių 20 d. Vie
nas iš tų suimtų vyrų yra juo
dukas, 40 metų amžiaus. Juo
dukas ginasi merginos nužudy
me, bet kaltina savo draugą, 24 
metų vyrą, kas parodo kad jie 
turėjo bendro su žudyste.

Juodukas, kada jį suėmė, tu
rėjo kiešniuose iškarpas iš lai
kraščių apie tos merginos mir
tį. Prie jo rasta ir moteriška 
skepetaitė.

Sovietų Širdis Linksta 
prie Amerikos

NYKŠTUKAI GALĖS 
IŠAUGTI MIL

ŽINAIS
Clevelande, šiaurinės Ameri

kos medikų draugijos suvažia
vime, kur dalyvavo apie 5,000 
delegatų, vienas Clevelandietis 
daktaras, Locke, davė paskaitą 
kuri gana ypatinga. Jis pasa
kojo kad nepersenai Japonija 
pasiuntė komisijas į Amerika 
ir Europą tyrinėti kode! neku
rtos Anglo-Saksų ir Teutonų 
tautos turi didelius žmones, o 
jų žmonės yra mažiukai.

Gaudo Moterų Žudy
tojus

Toledo, O. — Trumpu laiku 
čia nežinomi piktadariai ar vie- 
nas koks pamišėlis užmušė ke
turias moteris ir sumušė kitas; 
septynias. Po paskutinio nuo-. 
tikio, kai pereitą savaitę po i 
mokyklos trepais rado negyvą 
ir pusnuogę mokytoją, griebta-] 
si gaudyti visokius nužiūrėtus] 
vyrus. Suimtą trįs, 
jų kuris inėjęs į tūlą valgyklą 
ėmė garsiai kalbėti, girdi, tie 
detektivai paiki. Jie nori su
seki kas tą mokytoją nužudė, 
kodėl nepaklausia manęs. Aš 
tik ką iš kalėjimo parėjau. ;

Tą girdėdamos, valgykloj bu-! 
ve moteris persigando ir ėmė i 
klykti, manydamos kad jis pra
dės šaudyt, nes aišku buvo kad ] 
pamišėlis.

Mirė Magikas Houdini
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Klerikalai Valdžią Akėja
1

Pavagiama Milžiniškos 
Sumos

Šįmet, iki Spalių 1 d., Suvie
nytose Valstijose padaryta su
virs 400 užpuolimu ant algų iš
mokėtoji] gabenančių pinigus į 
dirbtuves, ir bendroje sumoje 
pavogta $4,000,000. Dvide
šimts ypatų užmušta tuose už
puolimuose ir 40 sužeista.

SLAPIEJI DAUG LAIMĖJO
Per Lapkričio 2 d. rinkimus 

paskirose dalyse Suvienytose 
Valstijose prohibicijos šalinin
kai nukentėjo ir laimėjo tie ku
rie atvirai sakėsi kovos už pa
keitimą prohibicijos. Dešimts 
valstijų išsireiškė priešingos 
prohibici jai savo ■ balsais už se
natorius.

Maskvoj vis daugiau kalba- ] 
nia apie norą atnaujinti šauti- ] 
kius su Suvienytomis Valstijo
mis. Sovietų carukai pasitiki, 
kad pavyks užvest derybas ve-, 
dančias prie atnaujinimo poli
tiškų ir ekonomiškų santikių.

Sovietai iš savo pusės tiki 
kad Amerika turėdama pervir
šį vatos ir aukso turės jieškoti 
naujų rinkų ir tokiu budu kai-] 
bės su Rusija apie užmezgimą] 
prekybos.

Tikima kad sovietų vadai lei
sis į tokias derybas kuriose tu
rės pripažinti karo skolas ir 
atgrąžinimą privatinės nuosa
vybės.

Iš Washingtono gi skelbiama 
kad Amerikos valdžia nieko ne
žino ir nemano su Rusija da
ryti. Tai tik pačių bolševikų

I Bet neužilgo vienas Japonie- 
i tis mokslininkas darydamas 
bandymus su pituitrinu, paty
rė kad bene jis atrado paslap- 

' tį kuri duos jų tautai milžinus 
| šešių ir septynių pėdų žmones. 
Jis to 
žiurkių 
durno, 
lėmis.

] tie bandymai ir pasekmės buvo 
Į tos pačios. Bet bandymai ant 
Į to ir sustojo.

Savo paskaitoje Dr. Locke 
pakėlė klausimą apie naudoji
mą pituitrino padarymui žemų 
vyrų ir moterų didesniais.

Tik dar lieka patyrinėti ar 
žmogaOs pituitarinės gilės bus 
paįtekmčtos pituitrinu kaip 
padarė ant gyvulių gilių.

pituitrino įleido į kūną 
ir jos išaugo kiškio di- 
Tas pat darėsi ir su pe- 
Amerikoje irgi daryta

Detroit. — Ligoninėj po ope
racijos nuo aštraus apendikso 
mirė garsus Amerikoje magi- 
kas Houdini. Jis atlikinėjo di
delius sunkius magiškus ir ne-1 
magiškus vaidinimus teatruo
se, taipgi iškėlė aikštėn daugy
bę vadinamų spiritualistų klas
tų, kurie sako gali susikalbėt 
su dvasiomis.

Ką kiti sakėsi darą tik su 
viršgamtiška spėka ir negali
ma padaryti kitaip kaip tik tu
rint tokią gamtos dovaną, Hou
dini padarydavo paprastu bu
du parodymui kad kiti tik žmo
nėms akis muilina.

Jis buvo Amerikonas, bet tą 
vardą naudojo scenoje, dides
niam patraukimui.

tą

svajonės, ir gal but jie gailisi. Lietus vakarinėj Europoj šį 
kad seniau nekalbėjo su Ame- j rudenį beveik pavertė laukus j 
rika protingai, ’kada proga bu-] dumblą. Belgijoj net nekurtos 
vo duota. • ■ '- i upės patvino.

Atidarė dar Du Tutank- 
hameno Kambariu

Kairo, Egiptas. — Faraono] 
Tutenkhameno kapo tyrinėto-] 
jas Carter atidarė du kitus ka-i 
po kambarius kurie iki šiol bu-j 
vo užpečėtyti ir neištyrinėti. 
Juose rasta daugybė didelių 
skrynių brangiai ištaisytų ir 
tvirtai uždarytų, prie to daug! 
įvairių laidotuvių rakandų, ku
rie savo brangumu ir gražu
mu gal viršys pirmiau rastus, 
tame kape daiktus.

Kas tie tokie kurie Zurza?
Kaunas. — Seimas jau kelin

tą posėdį gaišta krikščionių ir 
“ūkininkų” sąjungos paklausi
mais, “interpeliacijomis”.

Į tą interpeliaciją išsemia
mai atsakė ministeris pirminin
kas nušviesdamas kad interpe- 
liantų iškeliami kaltinimai yra 
ne tik nepamatuoti, ne tik ne
apgalvoti, bet dargi su melais 
“kaltinimai” sustatyti.

Noriu atkreipti dėmėsi į ki
tą dalyką, liečiantį pačių “in- 
terpeliantų” fizionomijas.

Tarp interpeliaciją pasirašiu
sių pirmose vietose randame 
buvusius krikščioniškus minis- 
terius. Jau tai viena rodo kiek 
vertingos tokios interpeliacijos 
pasirašytos “prisiekusių” teisė
tumo ir valstybinės etikos lau
žytojų.

Juk su Endziulaičių, Bistrų, 
Jokantų ir Karvelių vardais su
rišti liūdni musų politinės “ras- 
putinovščinos” ‘laikotarpio at
siminimai.

Bet šiandien jie jau figūruo
ja jų figūruoja jų fizionomi
joms nepritinkančioje konstitu
cijos “saugotojų” rolėje!

Ar rimti ir pamatuoti argu
mentai gali paveikti į Endziu- 
laičius? Jiems nors kuolą an‘ 
galvos tašyk visvien jie atkak
liai kartos savo, jei neisi jų pė
domis.

Krikščionis, matydami kad 
neinama jų pramintu keliu, o 
mėginama gyvendinti visiems 
lygaus teisėtume ir demokraty- 
bės principai, ir nori tai savo 
interpeliacijomis sutrukdyti.

Kas Jiems Kliūva
Jiems neįrodysi kad demo

kratinėje valstybėje ir darbi
ninkai naudojasi streiko laisve, 
kuri lyg ineina į pilietinių tei
sių kategoriją. Kol egzistuoja 
kapitalistinė tvarka paremta 
samdomu darbu konfliktai tarp 
darbo ir kapitalo buvo ir bus. 
Jiems likviduoti demokratinė
je santvarkoje steigiama tam 
tikri organai: darbo inspekcija, 
taikomosios kameros, ir tt. Be 
to valstybė rūpinasi įstatymais 
apsaugoti gyvas darbo pajie- 
gas nuo plėšraus išnaudojimo, 
nes darbas sudaro ekonominio 
šalies vystymosi pargindą. Ai
šku kad jokia demokratinė vy
riausybė, taigi ir mūsiškė, ne
gali varžyti darbininkų teisę 
kovoti su išnaudojimu, kolekti- 
tiviai atsisakant dirbti. Tik 
baudžiavos ir vergijos laikais 
darbo žmonės valstybės apara
to pagalba buvo varu varomi

jų nusistatymu dvąsinę vergi- 
, ją turi sekti kurio vergija.

“Trefna” Filmą
Krikščionis persigando kino 

filmos, kurioj nedaugiau ir ne- 
I mažiau istoriškai vaizduojama 
i 1905 metai. Bet juk ir Lietu
va tais metais aktingai dalyva- 

[ vo Rusų liaudies pastangose 
nusikratyti caro jungo. Tiesa, 

l Lietuva turėjo savo tikslų, iš
reikštų Didž. Vilniaus Seimo

■ rams padėti tą kramolą malšin- 
nutarimuo.se. Tuos gi Lietu
vos tikslus šių dienų “krikščio
nių” gimdytojai pavadino kra- 
mola ir pasisiūlė caro žanda-

■ jinga rodyt kad nepasėjus “ko- 
ti. Vaikai verti savo tėvų, tat

; nestebėtina jei ir šių dienų 
“krikščionis” taip bijosi 1905 
metų atsiminimų.

Krikščionis gal mano kad ir 
i Didžiosios Francuzų Revoliuci
jos įvykiai taip pat turi būti 

] slepiami nuo Lietuvos piliečiu. 
Tuomet reikėtų išbraukti juos 

j iš visų istorijos vadovėlių. Apie 
] inkvizicijos laikus jau ir minė- 
! ti nereikia. Jie tiesiog pavo- 
50c. Veikalas didesnio firmato 
muntzmo”.

Endziulaičio pompaduravimo 
laikais buvo uždrausta rodyti 
net filmą “Užraugtas Rojus”, 
kur vykusiai pašiepiama mo- 
narchizmąs ir “Dievo patepti- 
niai”. Lai p. Endziulaitis pa
aiškins ar ne Rusų monarchis- 

I tų prašomas jis uždraudė res
publikoje rodyti monarchijos 
karikatūrą? Ar tai buvo “ko
munizmas” ?

Jėzuitizmas ar Komunizmas?
Obskurantams visur vaidina

si “komunizmas”. Teisėtumo 
keliu eidama vyriausybė negali 
ir neprivalo teikti jokių privi- 

1 legijų jėzuitams bastytis po 
i Lietuvą. “Tėvas” Kipas turi 
žinoti Lietuvos įstatymus ir 
jam jokių lengvatų su užsienio 
pasais negali būti duota, tuo 
labiau kad jis nėra jau toks ne
kaltas avinas kaip jį krikščio
nis piešia.

Prieš kelis metus Katalikų 
Centro suvažiavime tėvas Ki
pas aršiai reikalavo suklerika- 
linti musų mokyklą ir ragino 

: tai daryti.
Tat nekalbant jau del to kaip 

tyčia norima trukdyti vyriau- 
; sybei ir Seimo darbas tuščio- 
Į mis kalbomis, reikia atkreipti 
dėmesio kokie juodi tikslai ir 
kokios fizionomijos slepias po 
tokių interpeliacijų skraiste.

“L. ž.” S. S.
dirbti ponui visokiomis sąlygo-i 
mis. Jie tuomet buvo tokia 
pat ponų nuosavybė kaip ir ne
gyva medega.

Tiesa, bažnyčia ir kunigija 
visa tai laimingo, bet iš to dar 
neseka kad ir dabar turi vieš
patauti viduramžių tvarka, ku
rią žūt but nori atstatyti savo 
interpeliacijomis Friburgo auk
lėtiniai. Mes suprantame kad

Nubaustas Komunistų 
Redaktorius

Bėdinas. — Vokietijos ko
munistų laikraščio ‘Rotefahne’ 
redaktorius nuteistas devyne- 
riems mėnesiams kalėjimo už 
šmeižimą prezidento Hinden- 
burgo patalpinimu poemos ku
rioje Von Hindenburg sulygi
namas su šuniu.

nutarimuo.se
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| Iš Lietuvių Gyvenimo,
PITTSBURGH, PA. stebėtina kad tokie suvilioto- 

jai apšiapėliai visur turi 
sekimo. Dabar vyrukui 
atsisėdėti.

pasi- 
teks 
Kor.

bti brangios musų Tėvynės- 
Lietuvos labui ir nuolatos bu
dėti jos nepriklausomybės sar
gyboje.

Būrio vardu. Būrio švietimo- 
Kulturos Komisijos pirminin
kas A. Jakimavičius.

ŽMONIŲ APGAUDINĖJIMAS

Suvienytų Valstijų Pašto De- 
partmentas susekė užtektinai 
visokių apgavysčių kad užpil
dytų knygą apie “viskam tikin
tį Amerikietį”.

Jeigu pasitaikytų skaitytojui j mas sulaikyta šio muilo išdir- 
“Sesqui-Centennial”j bėjas surinko $150,000.

štai platinami visokiose formo
se. Pasirodė “La Mar Redu
cing Soap”, kuris 
sinta labai greitai 
bumą. Ir pakol

muilas gar- 
nutrinąs rie- 
pardavinėji-

Lap-

Basanavičiaus Paminėjimas
Sandaros Kuopų Sąryšis ren

gia Dr. Basanavičiaus 50 metų 
darbavimosi paminėjimą
kričio 28 d., L. M. D. salėj. Kal
bės Lietuvos Universiteto 
dentas juristas Paulius Dargis, 
kuris tik ką atvažiavo iš Lie
tuvos ir mano Pittsburgo Uni
versitete tęsti studijas teisių 
skyriuje. Taippat bus ir 
zikalis programas ir gal 
koks vaizdelis suvaidinta, 
to Sandaros Moterų kuopa 
gia ir vakarienę tą patį vakarą.

Tai yra pirma tokia 
Pittsburgo ir apielinkės 
yiams susirinkt pagerbt
tautos veteraną, Dr. Basanavi
čių, dirbantį per 10 metų ne
nuilstamai musų tautos labui. 
Taipgi išgirsit Paulių Dargi, 
iškalbingą vyrą, kuris savo ai
škia kalba nupasakos musų 
tautos tėvo nuveiktus darbus 
per 50 metų. Prie progos jis 
nupasakos ir apie Lietuvos pa
dėtį prie naujos valdžios. Taip
pat neapleiskit ir Sandariečių 
vakarienės. J. Virbickas.

TRENTON, N. J.
stu-

lu ii- 
dar 

Prie

proga
Kietu
mus ų

DAYTON, OHIO

Labdarybės Balius
TMD. 8-ta moterų kuopa ir 

SLA. 105-ta kuopa Lapkričio 
24 d., trečiadienį, Barney Com
munity Center salėj rengia lin
ksmą labdarybės balių. Visų 
Daytoniečių ir apielinkės Lietu
vių ir Lietuvaičių yra šventa 
pareiga atsilankyti į’ šį paden
gimą, nes visas pelnas to vaka
ro skiriama kaino Kalėdų do
vana Vilniaus ir Kauno našlai
čiams. Negalintieji ’ ypatiškai 
atvykti į- balių meldžiami nors 
įžangos tikietus nusipirkti, pa
rodymui savo broliškos meilės 
gavo našlaičiams.

Dalyvaujanti baliuje turėsite 
'dvigubą naudą, pasilinksminsit 
prie puikios B. Varašiaus mu
zikos, ir sušelpsite savo kraujo 
Lietuvos našlaitėlius.

Reiktų ir kitų kolonijų Lie
tuviams pasirūpint reikale Lie
tuvos našlaičių ir paklausyti 
graudingo ir teisingo prašymo 
brangaus musų Tautos Tėvo 
Dr. Jono Basanavičiaus.

J. A. Urbonas.

i BROOKLYN, N. Y.

Suimtas Gudrus Viliokas
Viena Lietuvė našlė, O. Pui

dokienė, padarė galą tūlam don 
žuanui, Kaštui Klimui, kuris 
per keletą metų savo gyveni
mo Amerikoje tai vienur tai ki
tur prisiviliodavęs po moterį ar 
merginą ir ją apsivedęs pagro
bęs pinigus ir pabėgdavęs.

Šis apgavimas Puidokienės 
bus jo turbut paskutinis, nes 
policija susekė kad jis jau buvo 
vedęs Bostone su V. Raderiute, 
Baltimorėj su P. Bulokiute; 
iš New Britaino pasiviliojo tū
lą Francuzę, po to vėl vedė V. 
Marčiukoniutę, ir iš visų pasi
grobęs po keliolika šimtų dola
rių. Prie to sako jis turįs mo
terį su vaikais Lietuvoje.

Prisiviliojimui merginų jis 
gyrėsi savo turtais tai Flori- 

tai dvarais Lietuvoje. Jis 
paprastos išžiūrės vyris- 
mažo sudėjimo, susitrau- 
ląjšiapęs ir susivėlęs, rl

doj, 
yra 
kis, 
kęs,

Lietuvių Pašalpinio Klubo

LAIŠKAS REDAKCI- j 
JAI

Iškeltoj interpeliacijoj, n.
Ministerio Pirmininko atsaky-

salėje Spaliu 23 d. įvyko balius. me spaudoj tarp kitų asme-
Publikos buvo daug.

Vietinis Abromavičius buvo į 
labai apsirgęs; ligonbutyj darė | 
operaciją. Dabar sugryžo na
mon, ir palengva sveiksta.

Biznierius ir visų guodoja-j 
mas, Juozas Velibis, nusipirko 
namą prie Mechanic avė. ir ja
me apsigyveno.

Darbai Trentone apsilpnėjo, 
bet sako ir vėl pradėsią geriau 
dirbti.

Justinas Misevičia apleido šį 
miestą ir išvažiavo pas savo 
gimines New Yorkan.

Oras pastaru laiku šaltas ir 
dažnai lyja šaltas lietus.

Pinavijas.

Vištyčio Šaulių Būrio 
Padėka už Knygas

Vištyčio Šaulių būrys nuošir
džiai dėkavoja broliams Ameri
kos Lietuviams, K. S. Karpavi
čiui, Graičiunui, Liutkui, Tre
čiokui ir kitiems, o ypatingai 
gerbiamam rašytojui K. S. 
Karpavičiui ir “Dirvai”, pir
miems atsiliepusiems į musų 
prašymą tilpusi “Dirvos” No. 
32, paaukavusiems ir atsiuntu- 
siems musų būrio knygynėliui 
įdomių naudingų knygų ir laik
raščių. Tikime kad ir ateityje 
neužmiršite mus.

Mes įsitikinome kad jus, 
brangus broliai; nors gana se
nai tolimoje šalyje gyvendami 
karštai mylite gimtąjį savo 
kraštą-Lietuvą ir noriai teikia
te jai visokeriopą pagalbą.

Jūsų, broliai, karšta Tėvynės 
meilė ir jai pagalba stiprins 
musų-šaulių dvasią, priduos 
mums

j aplankyti
parodą Philadelphijoj, peržiū
rėk Pašto Departmento parodą. 
Matysi moderniškai išrėdytą 
paštą su vėliausiais išradimais 
kaip greičiausia išsiuntinėjama 

pl le’1 pašto siuntiniai. Ten svečiai 
Uk'°jgali pasilsėti ir parašyti laišką 
sub’ namon.

Tas parodoje

I nų ir man buvo daroma 
kai: tas buk aš, kaipo L. 
Banko direktorius, gavęs 

| sidijos 15 tūkstančių litų.
T kiai, as esu gavęs tuos pi- c|aUgy|ję žingeidžių daiktų, 

iligus, deja nebuvo 
už ką man duota, tai 
bar paaiškinti.

1925 m. Balandžio
iicijos valdininkas Petravičius,!
eidamas tarnybos pareigas, nu
šovė mano žmoną ir šoferį.

Aš įteikiau teismui skundą 
prieš iždą, atatinkamos minis-' 
terijos asmenyje, ir reikalavau 
atlyginimo (apie 50,000 litų).

Teismas savo sprendimu 20 j
d. Sausio 1926 m. pripažino to
kio reikalavimo pagrindą 
tu.

Tuomet tik Minister!ų 
net ’s sutiko be teismo 
kėti man 15,000 litų ir apie tai 
pranešė Klaipėdos Gubernato
riui Kovo 6 d. 1926 m.

Tos visos žinios turi būti 
n i st erių Kabineto raštinėj, 
jų nebūtų galėčiau pristatyti, i Apgavingi Vaistai

Taigi netenka kalbėti apie | Kadangi mes visi negalim 
bent kokią man duotą subsidi-' nuvykt į Philadelphiją pamatyt 
ją ar paparką. , Pašto parodą, bet mus intere

suoja tie apgavingi vaistai, čia 
paminėsime tik keletą jų.

Sekančių visų bonkutė arba 
dėžutė randasi šėpoj —

“Gilių Vaistai arba 
tės Atgrąžinimas”; jų

I jai Chicagoj kas met praleido 
iš Methuen. ■ apie $100,000 apgarsinti šitas 

“žmonijos Isto-! gyduoles, bet jiems ateidavo 
Knyga labai gra- nuo žmonių $300,000, iki Pašto 

skaitymui, 
ir kitiems

turi
ne 

pasak.vta ^į. jr pamokinančių,
tuiiu da- v i-., .. i- oi 11 1, .,-i, o v,,,.

j Įima matyti paveikslus pašto 
17 d- po‘| banditų ir kitų 

rinkinį šaudyklių 
; kių kuriuos jie
ar tik nebus žingeidžiausia 

“pa visokių vaistų kurie 
gaudinėjo tūkstančius

1 ir ateivių ir išlupo milijonus 
j dolarių.

Pašto Departmentas nelaiko 
I pusę visų žmonių ir kompanijų 
t kurios paštu veda biznį. Pašto 
priedermė yra sulaikyti, kur 
galima, vartojimą pašto del ap
gavysčių. Jeigu tik paštas su
žino kad koki siuntiniai yra ap- 

’ gavingi, siuntinį paženklina to- 
j kiu (fraudulent), ir atgal siun- 

^'":tėjui grąžina.
Jei

kriminalistų, 
ir kitų įran- 

\ artojo. Bet
šė-
ap- 

vietinių

Kabi- 
užmo-

Petras Končius.
Klaipėda, 1926 m. Liepos 25. 1

P. S. Ir kitus laikraščius 
mabįiiiųi mašau šį mano laišką 
pat. lipinti.

“Oxypathor Tuberculin?” la
bai gražiai skamba; garsinta jį 
gydančiu džiovą — ant syk iš
naikinąs džiovos perus. Tų vai
stų išradėjas nieko nežino apie 
mediciną, žinojo kad gliceri-Į 
nas ir krezotas negali sveikatai 
kenkti ir iš tų padarė džiova: 
vaistus. _—  _ —

“Owens Elektriškas Diržas” 
buvo šios gadynės puikiausias 
išradimas, nes išgydė pavojin
giausias ligas, tik reikėjo užsi
dėti šį diržą. Išviso turėjo iš
gydyt dvidešimts ligų. Bet ki
ta kompanija Toledoj, matyda
ma šio diržo pasisekimą išmanė 
geresnį išradimą — “Elektro
chemiškus Žiedus”, žiedas tu
rėjo išgydyt trisdešimts ligų. 
Tik reikėjo nešioti žiedą ant 
piršto ir tas stebuklus 
ną ir naktį. Pačiame 
kios elektros nebuvo, 
tra vartojama tik tuos 
gaminant, žiedai buvo 
niai ar plieniniai.

“Gall Tone” skilvio 1 
atnešė po $5 už dėžutę, 
metai nupirkta šių vaistų už 
$100,000.

“Korex 
garsintas 
mą. Per 
jas suėmė $1,260,000. 
jas ir 
suimti 
Įėjime.

darė die- 
žiede jo
gai elek-

žiedus 
geleži-

vaistai
. Kas

Compound” plačiai 
sugrąžinąs vyrišku- 

keturis metus išradė- 
Išradė-

keli pagelbininkai buvo 
ir net šiandien sėdi ka-

Jaunys- 
išdirbė-

T. M. D. REIKALAI
Naujų Knygų Leidimo 

Klausime

j Dėkuoja už Istoriją
Stasys Baublis, 

Mass., rašo: 
riją” gavau, 
ži ir lengva 
$2. Patariu 
kyli.

“Dirva”.

valdžios

“Dirva”,

negaila Departmentas sužinojo ir 
užsisa-, stabdė siuntinėjimą paštu.

. Yra labai daug vaistų 
suteik Į senatvės.

jiegų ištvermingai dir- mums daugiau tokių raštų!

šū

nuo 
Toki gal daugiausia 

| žmonių užinteresuoja. Tie vai-

liuosuoti vaistų, 
James Gil” garsinta 
džiovą, reumatizmą

./i
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tĮ^Ą tas žodis jums primena? Nagi tą kad tai yra DOVANŲ lai
kas, kada draugas draugą, giminė giminę apdovanoja tuo kuo 

tikisi patenkint ir padaryt naudą dovaną gaunančiam.

O kuo apdovanosit saviškius Lietuvoje? Jie laukia nuo jūsų — 
paprastu instinktu — Kalėdų Dovanų. Jie jaučia kad jums nėra 
taip bėda atsiskirti su nors sunkiai uždirbtu dolariu-kitu. Nors ir 
sunkiai uždirbai, bet jus turit, o jie visai neturi.

APDOVANOKIT savo senus tėvelius, brolius, sesutes ir šiaip gi
mines per šias Kalėdas. Jei neprašalinsit jų vargų ir bėdų savo do
vana tai nors pralinksminsit juos ir parodysi! savo prisirišimą prie 
jų, o tas reikš jiems tą kaip kad jus padėtumei nešti jų naštą.

“ Dirva” padarė naujas sutartis su Bankais Lietuvoje ir gavo pi
gesni kursą, todėl persiuntimas dabar bus daug pigiau. Išmokėjimai 
pinigų Lietuvoje per “Dirvą” siunčiamiems yra lengvi ir niekur 
neatskaito nei cento: pinigus priėmėjas gauna pašte, o ne laksto 
su čekiu kad kas išmainytų ir nuskaitytų sau už išmainymą.

Siųskit per “DIRVA-” — per visuomenišką įstaigą, ir bukit 
rinti teisingu ir greitu patarnavimu. Mes dirbame visuomenei.
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T. M. D. Centro valdybai su
manius 
“Dailės 
organe 
narių 1 
veikalą.
bai girtinas C. V. sumanymas, 
ir tai ne tos knygos išleidime. | 1 > I

. bet valdybos nore kooperuotiĮ 
su organizacijos nariais. Iki I11 
šiolei pasirodė dar tik poras j 
atskirų balsų tame klausime 
organe, gi kuopos nėra dar nei 
viena pareiškus savo nuomonės 
tuo reikalu Iš to butų lyg ga
lima daryti išvadą kad nariai 
yra atšalę nuo savo organiza
cijos. Bet tas visai neatsaky
tų teisybei. Jeigu jau ne didu
ma tai mažuma narių yra gana 
susidomėjus savo organizacijos 
darbais.

Narių nereagavimas į Centro 
Valdybos skelbiamus darbų pla
nus yra daugiau jų sutikimas 
su tuo kas yra daroma, bile tik 
daroma, nes nariai yra pripratę1 
žiūrėt į Centro Valdybą kaipo 
į visagalinčią; narių balsas bei 
seimų tarimai mažai yra vyki
nami gyveniman.

Tai sakydamas turiu galvoje 
knygų leidimo reikalą. Pasiū
lytą C. Valdybos leisti knygą 
“Dailės Milžinai” negalima lai-j 
kyti blogu, bet atsiminus sei
mų tarimus ir per juos narių 
išreikštus pageidavimus ir ap
svarsčius kokios knygos mums 
šiuo sykiu labiausia reikalin
gos, tai “Dailės Milžinai” nei 
vieno iš tų reikalų nepatenkins

Aš turiu galvoje Pittsburgo 
seimo tarimą 1916 m. kur buvo 
keleto kuopų pageidavimai ir 
A. Rimkos įnešimu nutarta lei
sti “Teknikos Vadovėlius”. Tą 
regis Bostono seimas parėmė. 
Bet nuo to tarimo praėjo de
šimts metų, mainėsi Centro 
Valdyba, gi pas narius buvo ir 
šiandieną tas pageidavimas yra 
gauti teknikos vadovėlių. Bet 
nežiūrint to visko kas tuo turi 
rūpintis tuose klausimuose tas 
nerado atgarsio.

Minimų teknikos vadovėlių 
aš nesiūlau butiifai leisti vietoj 
“Dailės Milžinų”, nes C. Valdy
ba atsakytų kad niekas 
gamino tokio vadovėlio ir 
siūlė leidimui. Mano gi 
mone, jei valdyba skirtų 
ar daugiau dolarių tokio vado
vėlio pagaminimui ir pavestų 
tą darbą žmogui apie tai nusi
manančiam, tai tegul ir už po
ros metų sulauktume tokio va
dovėlio. Tai vis narių dešim
ties metų pageidavimas butų 
išpildytas ir užkištų didelę sky
lę musų literatūroje. Vadovė
lių šakoje Lietuvių kalboj kny
gų kaip ir nėra, gi pageidau
jančių tos rūšies literatūros 
kaip Amerikoje taip ir Lietuvo
je daug. “Lietuvos Ūkininke” 
patėmijama redakcijos atsaky
muose klausiantiems vadovė
lių apie statybą, dailydystę, 
šaltakalvystę, ir tt., atsakymai 
jok Lietuvių kalboje tokių va
dovėlių nėra. Ar ne liūdna?

Laikas ir labai laikas jau bu
tų susirūpinti išleidimu Lietu
vos žmonėms, ypatingai moks
leivijai tekniško turinio knygų 
ir bandyti jų pasalėžvalgą nu
kreipti nuo dausų prie motinos 
žemės. Dabar Lietuvos gimna-

zistai beveik kiekvienas vien 
turi norą tapti poetu. Ar ne 
geriau butų kad tie jaunuoliai 
betrokštą statyti rumus dauso-

knygą, se susidomėtų kad ir tuo pras- 
ir paskelbus čiausiu dalyku, kaip nutašyti 

Lietuvos miestų grubius akme
nis? F. Motuzas,

leisti naują
Milžinai”
“Dirvoje”, sužinojau 

nuomones apie minėtą 
. Galima sakyti tai la-

“ Dailės Milžinai
Knyga “Dailės Milžinai’,’ ku- 
planuojama leisti 1927 me- 

į tais ir duoti TMD. nariams, su
kėlė šiokių tokių kalbų organe,. 
Kalbos rodo kad musų Draugi
joj dar yra gyvumo ir kad 
Amerikos Lietuviuose yra žmo
nių kuriems dar rupi knyga, jos 
skaitymas ir leidimas.

Veikalo apie pasaulinį meną 
ir menininkus Lietuvių 
dar neturi. Neturi nei 
lo (nors biografinio) apie Lie
tuvos menininkus. Tą spragą 
užkiš knyga "Dailės Milžinai”, 
kurion projektuojama pridėti 
skyrius ir apie Lietuvos piešė
jus./ Veikale norima įdėti pa
veikslai įžymesnių piešėjų, už 
kokius šiandien mokama šim
tais tūkstančių dolarių 
kėjai nepasidalina.

•Kritikuoti leidimą 
Milžinų” ir užmetinėti

kalba 
veika-

ir pi:

vi-

iš- 
ir 

O “Dirigo 1845” turė-

liudininkais

Net ir vėž.vs, kuri, liga taip 
suka galvas geriausių ir gar
siausių gydytojų, sulyg apgavi
kų, yra išgydoma. “Purifico” 
garantavo vėžį išgydys trumpu 
laiku. Bet kuomet
chemikai išegzaminavo tą pre
paratą rado kad susidėjo iš 
vandens, alkoholio, jodos ir 
darius 

“St.
gydąs 
dusulį,
jo pailginti žmogaus gyvastį.

Sunku yra susekti apgavin- 
ga kompanija ir sustabdyti jos 
veikimą. Nes patįs apgauti 
žmonės nestoja
prieš apgavikus. Taip tai kom
panijos pasidarė 
tančių dolarių, ir nepasiduoda. 
Pavyzdin, “Sargol” piliulės tu
rėjo padidinti žmogaus svorį. 
Išradėjas buvo suimtas, turėjo 
užsimokėt bausmės $30,000, bet 
ėmė tris metus iki sustabdyta 
kompanijos veikimas. Beveik 
300 liudininkų buvo pašaukta 
išklausinėjimui, kuris tęsėsi 
per tris mėnesius. Biznis eg
zistavo per aštuonis metus. Ir 
nors valdžia uždraudė pardavi
nėjimą tų piliulių, dar per vie
nus metus gauta $500,000. Bu
vo aršiausias atsitikimas.

Apart šitų vaistų, labai įdo
mus įvairių žmonių paveikslai, 
nes tai yra apgavikų kurie bu 
valdžios suimti ir pasodinti ka
lėjimuose.

Taipgi parodoj galima pasi
skaityti apie įvairius budus 
kaip žemės ir aliejaus kompa
nijų agentai apgadinėja žmo
nes. FLIS.

šimtus tuks- nepa- 
nepa- 
nuo- 
$100

“Dailės 
Centro 

Valdybai del to nėra pamato. 
Nežiūrint kokias knygas leistu
me vistiek visų narių užganė
dinti nebus galima. Todėl rei
kia prisilaikyti principų ir tam 

į tikro plano knygų leidime: tai 
yra, leist knygas po vieną kiek
vienai mokslo šakai, kad senas 
TMD. narys, gaunantis kasmet 
po vieną ar dvi knygas su laiku 
susid.arytų sau gražų ir visa
pusišką knygynėlį.

Siūlymai leisti Lietuvos Geo
grafiją ir Lietuvos Istoriją abu 
labai puikus, 
senai Centro 
bet viena yra 
galėti. Visų 
kas yra gavimas 
Turit rankraštį finansų jau 
lengviau sukelti. Rankraštį įdė
tu vos istorijai (gerą ir tinka
mą) tegalėtų pagaminti 
Lietuvių istorikas li
tų kelių metų dirbti.

Su geografija irgi 
nors tas dalykas ne 
kus. Tuo reikalu jau yra. pa
siųsta atsišaukimas į Lietuvos 
laikraščius ir tik reikia laukti 
pasekmių.

Prie progos noriu priminti 
kad patarimai yra visados ma
lonus, bet turėtų visada būti iš 
žmonių kurie priklauso organi
zacijai. A. Rūkas, kuris, ne
žinodamas kad Centro Valdyba 
dirba apie Lietuvos Istorijos 
leidimą 
vėl siūlo 
sai nėra 
vanotina 
kuris žiuri kad už dolarį ką 
nors gauti, bet nedovanotina 
žmogui kuris rašo mokinimo 
straipsnius Lietuvių laikraš
čiuose. Vyt. Sirvydas.

Tuos siūlymus 
Valdyba svarsto, 
norėti, o kita iš- 
kebliausias daly- 

rankraščic.

jam

tas 
toks

gilus 
reik

pats, 
sun-

jau ketvirtas metas, 
tokį veikalą leisti, vi- 

TMD. narys. Tas do- 
paprastam žmogeliui,

TMD. Centro Valdyba
K, S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaitis — Vice-Pirmininka.s 

1420 Howe Street, Racine, Wig.
V. Sirvydas — Sekretorius 

193 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
A. B. Strimaitis — Iždininkas

G. P. O. Box 127, New York City
Jieškau Pusininko

Prie patobulinimo nuujo išradi
mo. kurio ateitis užtikrinta. Pa
geidaujama kad turėtų nors ma
ža mašinšapę ir kad pats butų 
susipažinęs su technikos moks
lu. Del platesnių informacijų 
kreipkitės "Dirvon”. - (44).

Reikalingas Agentas 
PITTSBURGE IR APIELINKĖJ 
del pardavinėjimo AER PRUF, 

DidieJU uždarbis, 65-tas nuošimtis. 
Atsišaūkit tuojau. Sampelis dykai.

A. .M. SMIGELS 
7510 Decker Ave. Cleveland, O.



DIRVA

ale su raminančiom akim, i but gerb. Fetfėbelienė, vai- 
ir supratau kad ir mano dytoja man paskirtos teri- 
šonkauliui nebus karšta kai.torijos arba gubernijos,’ ai- 
ji turės su manim sėdėt irlškiau sakant.

KūdlUit) «priplrhntA h >»

avarbos šf! e ynai ir lm»4 
Ir r.u> jaučiant, Vai

fine r»gullaHAIuU» 
tarpLU AirtMi if_ tU2*v»< 
pcrplMWA.

Siame skyriuj* ne* IsUom 

-ido Mko frvVdtiuinia rei
kalas Įdomina btoančloma 
m o tin «•« ir motis oou jt«. 
Uų kūdiki®.

STRAIPSNIS 200

GEROVes skYRIUS
f DEL APRŪPINIMO W 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

i rekomenduoja <lvl jo kokybės ir vie- 
I nedurno. Per keletą gcntkarčių tuk- 
I staiwiai Amerikos motinu išauklėjo 
I savo kūdikius su Borden’s Eigle Pie- 
1 nu. Jos tą dcrė dėlto kad Bor Jen’s 
Pienas X’.ivo joms rekomenduotas ją 
draugiu ir dėlto kad jos rado ji už
ganėdinančiu.

Yra faktas kad vaikai dažniausia 
būna ncdapenėti tuo metu kada jie 
sparčiausia auga Regis jie valgo už 
lėktinai, bet tikrenybėje jų maistas 
nesuteikia jiems tinkamos soties. 
Nesenai vesti tyrimai mokyklos vai
ką tarpe parodė kad Eagle Pienas 
yra pasekmingas taisant uedanrnė- 

1 tus vaikus. Kiekvienas vaikas turi 
gauti kasdien po du šaukštu Eagle 
Pieno atmiešto trimis ketvirtdnliais 
puodelio šalto vandens. Duok pary
čiu ir po pietų. Senesni kūdikiai 
dažna: labiau ji mėgsta hi. ginger 
ale, vaisiu sunka, suplaktu kiaušiniu 
;r skanskoniu.

DABAR YRA LAIKAS
Jums nueit' ir d'.tJtirčii visą naują 
eilę iš Septyniolikos Victrolas. Bžiau- 
"t’.te:- šia nauja stebėtina muzika, ir 
krautuvninkai noriai pagrajys jums 
sekančius
NAUJUS VICTOR REKORDUS’’

— Ištiesų, aš apie tai nei 
nępamislinau, — sakau aš.

— 0 gal tu nei nepamisli- 
nai kur dabar aš tave ve
du, — sako jis.

— Visai nieko nežinau,—, - 1 sakau as.
— Aš vedu tave, gerb. 

Spragile, parodyt tau paga- 
tavotą vietą kurioje tu tu
rėsi su savo šonkauliu but 
kada Mirtis tavo gyvenimo! 
siūlą nukirps, — sako jis, o j 
Kipšukai iš džiaugsmo net

GERB. SPRAGILAS AP
LANKO VIETAS KUR
BUS TIE VISI KURIE 

TEN NUEIS
Mačiau Damijonaiti ir 

Damijonaitienę, susodintu i 
gražiai karštų geležų lizde; 
aukštai ant stulpo, ir nors j 
dabar abudu gai krūvoje 
ramiai but.

Mačiau Vilmantą, Įkištą 
i ežių duobę, už tai kad ne
davė Jankauskui Lietuvių 
Tarybos pirmininko urėdo.

Mačiau Bush-Bučinską, šokinėt pradėjo, 
pristatytą Į gumini vežimą Man ant galvos net plau- 
akmenis kraut, už tai kam kai pasišiaušė; misliu sau: 
daug rėmė Lietuvos reika- ’ et prives mane prie kokios 
lūs tada kada Lenkai nore-į sieros duobės arba smalos 
jo Lietuvą iškasavot nuo ežero ir pasakys kad jame, 
geografijos. turėsiu maudytis per amžių

Mačiau savo brolį Joną, amžius.
jodinėjanti ant divejų kip- Priėjom prie vieno gra
ši] stačią, po vieną koją ant žaus sosto. Misliu sau: tai 
jų pečių uždėjusi, ir jie vis gerb. Liciperio poilsio vieta 
nori bėgt į šalis ir plėšt jį i kurioje jis atsisėda kada ei- 
pusiau, uš tai kam apsiže- na apžiurinėt savo karalys- 
nijo su Lenke. .. .tę. Išgirdau gerb. Liciperį

Mačiau Būgą, pastatytą 
prie smalos marių su šauk-J 
štuku verdančią smalą iš-1 
semt, už tai kam norėjo su-; 
rinkt visus žodžius kokie; 
tik Lietuviškoj kalboj yra.

Mačiau Petrą Vileišį, pri-! 
statytą prie tų pačių marių j 
pastatyt per marias molinį' 
tiltą, už tai kam pradėjo 
Vilniuje eist pirmą Lietu
vių dienraštį, kada Lenkai 
mislino kad Vilniuje Lietu-

sakant:
— Čia tai yra tau paga- 

tavotas sostas, o šalę yra 
žemesnis sostas tavo šon
kauliui. Nuo jo tu sūdysi 
visus kurie ateis po to kada 
tu čia ateisi, — sako jis.

— Ar ištiesi], gerb. Lici- 
peri? — sakau aš.

— Taip, pagal sutvertojo 
valios, tu jau bpvai čia 
valdovą nuskirtas senai 
nai dar kada tavo tėvo

U Z

vių nėra. Ale jis to tilto 
dar nei pradėt nepradėjęs, 
ba molį maišo, o jis niekaip 
nelimpa.

Eidamas pro tuos visus, 
su gerb. Liciperium prie ša
lies, mačiau daugybių dau
gybes kitų iš visų Lietuvos 
dalių ir iš visų Amerikos 
Lietuvių kolonijų, vyrų ir 
moterų, ir visi kitokias ar 
netoli panašias bausmes už 
savo prasižengimus pildė.

Tolyn einant, pradėjo ty- 
rėti ir tuštėti Pragaro erd
vės.

— Ar tai čia Pragare yra 
dar ir tuštumų kur niekuo 
■neužimta? — sakau aš.

— Taip, gerb. Spragile. 
Tos tuštumos yra neišmie-
ruojamos ir neišsibaigia
mos. Kaip dangaus erdvių 
nėra nei galo nei krašto 
taip nėra galo nei pabaigos 
mano Karalystės, — sako 
gerb. Liciperis.

— O kam čia tokių tuštu
mų reikia? — sakau aš.

— Nagi kur mes sudėsim 
visus tuos kurie dar čia at
eis? Tie kiek jau čia yra, 
yra tik mažutė dalelė suly
ginus su tais kurie ateis per 
ateities amžius, o matei po 
kiek jų kas sekunda ateina, 
— sako jis.

kad tu dabar atsisėsi ant 
šio savo sosto, todėl man 
ir nedyvai, — sako jis.

— Ale jeigu man amži
nai reikės paskui ant karš
to sosto sėdėt tai man visai 
nereikia nei to sosto ir aš 
nenoriu but tavo pagalbi
ninku, — sakau aš.

— Gerb. Spragile, tu ne
žinai pragariškų paslapčių, į 
užtai taip sakai. Kada tu 
užimsi savo sostą jis tau 
nebus karštas, nors bus tas 
pats sostas. Visi kurie pa
sitarnauja man buna pa
lengvinami nuo karščių ir 
šalčių kokius turi kęsti visi 
kiti, — sako jis.

Priėjęs prikišau pirštą 
prie sosto savo šonkaulio, ir j 
ten pirštas nusvilo, net tu-' 
rėjau čiulpt jį. Ir vėl gerb. j 
Liciperis pažiurėjo į mane,

Pasitark su Gydytoju Greitai
Susirgus kūdikiui, reikia gydyto

jui tuojau duoti žinia, o motina turi 
turėti raštišką rekordą jo tempera
tūros, pulso, kosėjimą, verkimo, vi
sų ženklu skausmo, ir abelnos kūdi
kio išvaizdos. Ji turėtų atžymėti 
kiek ir ko kūdikis valgė, kiek van
dens gėrė, iek sykių liuosavo vidu
rius, kiek šlapinosi, ką. vėmė, ir bile 
Reikia palaikyti dali šlapumų ir iš
kilus nepaprastus apsireiškimus, 
matų del gydytojo analizės.

Gydytojui ką Įsakius, reikia tas 
pildtyi tikrai griežtai. Motina tur
ėtų užrašyti kada ji išpildė ir k-> pa- 
tėmijo.

Jei gydytoją negalima greitai gau
ti. reikia prisilaikyti sekamų dalykų. 
Kūdiki reikia laikyti lovoje kol tik 
rodys temperatūrą virš 99.5 laipsnių 
F. Jei liga buvo sunki tai reikia ji 
palaikvti lovoje ir dar tris ar septv 
nias dienas po to kaip jo temperatū
ra palieka normale (98.6 iki 99.5 F.) 
ir laikėsi tokia 24 valandas. Galima 
išvengti daugelio ligų pasekmių pa
ilginant šitą pasveikimo laikotarpį.

Turi savo, kūdiki laikyti sveiku ir 
stipriu. Kūdikio sveika ir išsivys- 
tyn as priguli daugiausia nuo prie
žiūros, ir pieno kuri jis gauna. Kū
dikį reikia kasdien maudyti ir regu- 
liariškai penėti. Jei negali savo kū
dikio žindyti, pabandyk Borden’s 
Eagle Pieną. Tai yra pirmaeilis kū
dikiu penas — pagamintas iš riebaus 
karvių pieno ir kruopoto cukraus— 
ypač kūdikiams. Ji gydytojai visur

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

CUNARDĮ LIETUVĄ
(Per Angliją)

sumažinta kaina 3 klesos abiem 
galam laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA ....$211 
Į Liepoją ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Serc-dą. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland. O.

Jau Saulutė Leidžias — Lietuvių. Choras, vad. N. Nekrašas 
Verda Boba Kukulius — Lietuvių\Choras,

Victor Record No. 78903—10 colių. 75c.

Dzidorius rašo Dolpeliui—Dalis 1 — Joseph Vaičkus
Dzidorius rašo Dolpeliui—Dalis 2 — Joseph Vaičkus

Victor Record No. 78892—10 colių. 75c.

Molio Uzbonas Jonas Butėnas
O Kas Sodai! Jonas Butėnas

Victor Record No. 78891—10 colių. 75c.

Dolpelis Mandrapykis — Dalis 1 Joseph Vaičkus
Dolpelis Mandrapykis — Dalis 2 Joseph Vaičkus

Victor Record No. 78827 — 10 colių. 75c.

L’.ikseinburgo Vairas Tarptautino Koncertinė Orkestrą
Linksmo/. Našlės Valcas Tarptautinė Koncertinė Orkestrą

Victor Record Mo. 68767. 12 colių. $1.25.

Vict roles daugely j modeliu nuo $17.50 aukštyn.
Katalogai Lietuvišku Rekordu Dykai ant Pareikalavimu.

VlčtrolaOrthophomc w

Victor Talking Machine (’o.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta 
mų pagerinimui jo3 žinojimo atlikinejant pareit 
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę.

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeirnin inkai

RODYKLĖ No. 125

gauti patari
as kaipo šei- 
tilps straipa-

vo tėvo tėvo tėvo tėvas bu
vo negimęs, ir yra paskirta 
vietos visiems tiems kurie 
bus tau pavesti. Tu busi 
mano vietininkas šitoj nau
joj teritorijoj, — sako jis.

— O kas karaliauja ant 
tų kurie atėjo iki dabar čio
nai? — sakau aš, norėda
mas pažinot ir mano arti
mos teritorijos valdovą.

— Tuos valdo Odoakris,/ 
pirmutinis Lietuvis kuris 
užkariavo Rymą, ale jo so
sto iš čia nematyt, užtai tu 
jo nematei, — sako jis.

— Ale buvo ir kiti kurie 
pirma jo atėjo: kas valdo1 
anuos pirmesnius? — sa 1 
kau aš.

— Ankstyvąją Lietuvių '
teritoriją valdo sūnūs An
takalnio kuris išvedė Lietu
vius iš jų lopšio Azijoje, — 
sako jis.

Gerb. Liciperiui beaiški
nant man tą ir kitą klausi-
raus, aš pabandžiau atsisės
ti ant man paskirto sosto, 
ir net sušukęs nušokau nuo 
jo, ba nors išrodė papras
tas geležies šmotas, ale bu
vo toks karštas kad man 
net kelnės prasvilo.

— Aš tą viską žinojau: 
žinojau toli toli senovėj, ka
da dar tu buvai negimęs,

Ar Jus Mėgstate Gerą 
Puoduką Kavos?

Tai pabandykit Borden’s Evaporated Pie
ną savo kavoj kitą sykį. .Jis suteiks kavai 
skirtingą skonį negu bile kas kitas ką bandėt 
iki šiol. Jūsų šeimyna džiaugsis gerdama 
ją. Borden’s Evaporated Pienas padaro ka
vą adug geresne. Tai yra todėl kad jis yra 
riebus karvių pienas. Pastebėkite jo riebią 
Smetoną kaip pilat iš dėžės.

Borden’s Evaporated Pienas taipgi padaro gar
džias sriubas, keksus, pajus, prieskonius, Saločiu 
košeles, sosus ir visus kitus receptus kur pieną ar
ba smetoną reikia vartoti. Borden’s Evaporated 
Pienas suteikia kiekvienam receptui riebumą, kas 
reikalinga padarymui valgio gardžiu. Tiktai Bor- 
den’s dėžė suteikia jums tokią rūšį. Pabandykit jj 
savo kavoj ir pamatykit skirtumą.

Borden’s Evaporated Pienas yra išdirbamas labai 
geroj priežiūroj. Tai yra pienas nepaprastai auk
štos vertės. Amerikos šeimininkės visuomet mė
gsta Borden’s. Groserninkai žino tai ir visuomet 
laiko pas save užtektinai jo ir teikia savo kostu- 
meriams tą žinomą Evaporated Pieną.

Didelis
KUPONAS

Duona Mėsa Pudingai
Saldainiai Košelės Susai

Žuvis Pajai Sriubos

Vardas
Adresas

(3)

—

Lithuanian

THE BORDEN 
Borden Bldg.

COMPANY 
New York

Kenas

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot nusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jį kaip 
paprastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja smteonos, naudokit tiek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

DYKAI
100,000 moterų nuolat pri
siunčia mums naujus recep
tus su Borden’s Evaporated 
Pienu. Jeigu norit žinoti 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
prisiųskit mums.

16 unc.

UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Gaminimo Receptas
Gėrimas šiais laikais yra populia- 

riškiausias negu kitados kada. Po
pietinė arbata yra paprastas pasi- 
gurkšnojimo prirengimas, o tuo tar
pu duoda progos šeimininkei pasi
rodyti su savo gabumais. Šeiminin
kės kurios jieško įvairumo nuo pa
prastumo, patirs kad sekantis recep
tas suteiks skanų užkandį prie po
pietinės arbatos.

Arbatiniai Pyragaičiai
2 puodukai pastry miltų
% šaukštuko druskos
4 šaukštai evaporated pieno at

miešto su
7 šaukštais vandens
4 šaukštukais kepamo pauderio
4 šaukštais riebalų
Dėžinių vyšnių, razinkų arba rie

šutų.
Susijok j krūvą sausus dalykus ir 

įtrink riebalus. Dadck pieną ir mai
šyk tešlą gerai. Suvoliok ant leng
vai miltuotos lentos į V-j colio storu 
mo blyną. Sukapok į mažus riti- 
nukud kvoterio didumo. Uždėk ant 
kožno viršaus vyšnią, razinkų ar rie 
šutų. Užtepk viršų tarpytais tau
kais ir kepk 450 laipsnių karštyje. 
Užteks del dešimties.

Virtuvės Patarimai
Naudokit korn flakes bandukėse 

tokiose kaip macaroons ir kituosi 
šaukštu krėstuose pyragaičiuose.

Duok j stalą asparagų galukus ir 
žirnius sykiu Smetonos sose.

Naudok korn flakes omeletuose 
Nuo dvieju iki trijų puoduku kori- 
flakes galima sumaišyti su keturiai. 
kiaušiniais į omeletą. Toks omeleta1 
bus sotesnis ir todėl mažiau kainuos

Virimo kvapsnius iš virtuvės gali
ma prašalint Įlašinus dešimts lašų 
lavender aliejaus Į vandenio indą. 
Už kelių minutų kvapsnis pradings.

Naudokit korn flakes vafeliuose ir 
blynuose

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui pietum nuo drapanų, 

pašlapink plčtmą du ar tris sykius 
su lygia dalimi terputino ir ammo- 
nijos ir paskui numazgok su muilo 
putomis.

Plėtmuotus balto kaulo dalykus 
galima nuvalyt naudojant tirštą ko
šelę kreidos miltų ir terputino. Lai

MES REKOMENDUOJAME
Jeigu jums reikia pieno darymui 

mayonnaise arba prie kitų naminiu 
valgių gaminimo reikmenų naudokit 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor-

košelė pabūvi tūlą laiką ir paskui 
nutrink ir galinus nušveisk su sau
sais kreidos miltais

Lengvas būdas nuėmimui rašalo 
plėtmų nuo pirštų yra pirmiausia 
pašlapinant plčtmą su vandeniu pas
kui trint su sieruotu galu (galvute). 
Plėtmas pradings kaip nuo magiškos 
lazdutes.

Naudokit medžio alkoholį nuvaly
mui piano klevišų. Naudok ji ant 
drėgno skarulio. Vietoj alkoholio 
galima naudoti ir šiltas vanduo su 
muilu.

Grožės Patarimai
Pirmiausias dalykas ko reikia iš

vengimui kojų skaudėjimų tai tinka
mas pritaikymas čeverykų ir paneia- 
kų. Pančiakos neturi būti nei pav
ilgos nei pertrumpos. Blogai pritai
kyti čevorykai yra priežasčia dauge
lio kojų negerovių. Tinimus kojų 
vali paeiti nuo inkstų skaudėjimo. 
Perdidelis prakaitavimas kartais pa
eina nerviškumo Strėnų skaudėji
mas kartais esti nuo kojų išplokštė- 
jimo. Slapios kojos jeigu bus užlei
stos, gali privesti prie pneumonijos. 
Galvą gali skaudėji nuo ankštų če- 
eryki, spaudinio ant nervų ir su

trėkė iimo kraujo gyslose. Žiūrėkit 
mšhiostyt kojas gerai po maudymo
si, nes oda tarp pirštų yra minkšta 
r gali suplyšti. Geros kojos yra 
ortas kaip ir svarba žmogaus atsa

kanti! me.

Ypatiška Sveikata
šios gentkartės vaikams aiškina

ma kad plutos padarys drulus dan- 
is, o m- garbiniuotus plaukus. Mai
tas kuris prisideda prie dantų su- 
Irutinimo yra žalios daržovės ir vai

siai, ypač kaip ozuoliai, kopūstai ir 
salierai. Tie yra geri valytojai ir 
reikia tikėli kad ateis laikai kad ko- 
pustus ir celerius duos po valgių.. 
Daug geriau musu burnos jaustųsi 
negu dabar po saldžių pudingų, py
ragaičių ir pajų ką dabar valgom 
pc valgių. Vaikams reikia duoti 
valgyt grynų grudų maisto Gata
vi valgymui grudai yra svarbus dėl
to kad juos reikia kramtyt, ir kram
tymas tvirtina dantis Nekurios mo
tinos duoda savo vaikams tų grūdi
nių valgių tarp valgymų, taipgi su 
pienu ant pusryčių._________________
SEKANČIUS PRODUKTUS:
den’s Evaporated Pienas yra pilnas 
riebus pienas. J’.3 r/ckad nesugen- 
da ir patenkins jus pilnai visais at
žvilgiais.
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Amžinasai Žydas
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ŪKIŲ DARBININKAI 
GALI ĮVAŽIUOTI 

I S. VALSTIJAS

MARSO PRISIARTINIMAS

j^/ĮARSO atsilankymas ar
ti žemės kiekvieną syki 

sukelia žmonėse susido
mėjimo ir įvairus tyrinėto
jai astronomijos srityje da
ro Įvairiausių išvedžiojimų, 
kiti net fantastiškų pasakų 
prirašo.

Dabartiniu laiku Marsas 
randasi apie 43,000,000 my
lių nuo žemės, kas yra su
lyginamai arti, bet užtekti
nai toli, kas duoda progų 
kalbėti apie jį Įvairius da
lykus kas tik kokius išgal
voja. Jei Marsas butų nors 
tokio artumo kaip mėnulis 
ar nors kaip kita planeta, 
Venus, ir tai jau butų gali
ma daug ko tikro apie jį ži
noti. Dabar užtenka tik iš
vedžiojimų.

to ant Marso žmogaus net 
aštuonias kojas... .).

Seniau ir apie žemės to
limas šalis ir nežinomas sri
tis įvairus rašytojai rašė 
didžiausias nesąmones, nes 
nebuvo kaip patirti kaip 
ten ištikro yra.

Marsas pasiliks mums to
limas ir neprieinamas iki 
galo žemės dienų, nors gal 
ateities amžiuose, jeigu me
chanika taip vystysis ir to
liau kaip dabar, atsiras 
drąsuolių kurie sutiks sėsti 
į kokią nors rakietą ir duo
sis iššauti save į dausas, ne
va kelionei ant Marso.

Astronomijos mokslas y- 
ra svarbus ir reikalingas, 
ir jis atidengė žmogui akis

apie dangų ir dausas, vie
nok paprastą žmogelį prie 
astronomijos patraukė tik 
priedinės pasakos apie mė
nulį ir kitas planetas. 

■V ▼ ▼

“Slapieji” Storojasi
Amerikos “slapieji”, arba tie 

kurie nori pakeisti Volstead už
draudimo Įstatymą viešo pla
tinimo alkoholiškų gėrimų, nuo 
Sausio 1 iki Spalių 16 d. šiais 
metais praleido $215,070 įvai
riai propagandai. Nekurie pa
žymus Amerikonai yra aukavę 
tam tikslui tūkstančius dolarių.

“Sausieji” iš savo pusės de
da irgi tūkstančius dolarių no
rėdami palaikyti tą Įstatymą 
galėję. Tuo gi tarpu šmugel- 
ningai naudojasi kiek gali, nes 
vistiek Amerikos žmonės geria 
svaigalus kur sugriebdami.

Svarbiausias klausimas į 
Marsą žiūrint yra tai ar ant 
jo yra kokia nors gyvybė. 
Kad ne tik vienai musų že
melei buvo lemta turėti gy
vybę to niekas negali už- 
ginčyt, vienok jeigu ant 
tos musų kaimynės plane
tos kokia nors gyvybė yra 
tai kokia ir kaip tikrai pa
tirti kad ji yra?

Mes tokie kokie esame 
ir matydami viską aplink 
save tokį kokis yra, negali
me kitaip persistatyt nieke 
kaip tik panašiai į mums 
žinomą. Taigi, kada eina 
kalba apie Marso gyvybę, 
pirmiausia kalbam kad ten 
auga augmenįs panašus į 
žemės augmenis, tiktai nu- 
spalvuojam juos raudonai 
ar rudai. Marso gyvento
jus persistatome žmogaus 
pavidalo, tik dadedame pla
čias dideles ausis, ilgas no
sis, išverstas dideles akis; 
kūnišką sudėjimą padarom 
didelį arba mažesnį už že
mės gyventojų. Žinoma, jų 
negalima laikyt ir be sme
genų, todėl padarom jų gal
vas dideles, ypač viršugalvį 
išpustą kai uzbono apačią, 
ir skaitom juos daug pro
tingesniais už save.

Kolei ant žemės nenaudo- 
jom orlaivių užteko pasa
kyti kad Marso gyventojai 
plaukioja savo kanalais, o 
dabar jau, kada turim be- 
vielinį telegrafą ir radio, 
sakom kad Marso gyvento
jai irgi tuos pačius prietai
sus turi, ir net bando susi
kalbėt su mumis. Jei dar 
ką naujo ant žemės išrasi- 
me, tuoj tie dalykai atsiras 
ir ant Marso.

Nekurios aplinkybės pa- 
tėmytos ant Marso gerais 
teleskopais duoda -pamatą 
sakyti kad ten yra atmos
fera arba gyvybei reikalin
gas oras. To užginčyti ne
galima, nes vėl, ne tik vie
nai žemei atmosfera tebu
vo suteikta. Vienok kad iš 
tos priežasties ant Marso 
turi rastis ir mums panaši 
gyvija tai reikia labai spe
kuliuoti spėjimuose. Ir tik
rai.pasakome kad jeigu pa
sitaikytų mums pamatyti 

. Marso gyventojus jie nebus 
nei kiek panašus į visus 
tuos'kokius tik mes įsivaiz
dinome (kiti dabar suskai-

LIAUDIES DAINA
(E. Bendzaitytė)

Štai saulutė sužibėjo 
skaisčiais spinduliais

Visa gamta pasipuošė 
Naujais reginiais.

Visus linksmina, gaivina 
Oras malonus,

Saulė gamtą atgaivina, 
Šalčių nebebus.

Veversėlis linkslai čiulba
Išryto anksti,

Didvyriai iš miego bunda
Ir laisvę gaivin.

Kelkim, broliai, nemiegokim,
Ei darban visi,

Laisvę Lietuvai kovokim, 
Busime laisvi.

Jau mus priešas nusilpnėjo, 
Jiegų nebetur,

Musų gale testiprėja, 
Stokime kartu.

Stokim kartu mes, broliukai,
Į kovą smarkyn,

Imkim kietą plieno kardą, 
Žengkime pirmyn.

Mes išvysime plėšikus
Iš savo šalies,

Te nemindžioj’ musų pievas,
Te neskin’ gėles.

Mums bus laisvė ir liuosybė
Kai priešų nebus,

Sėsim šėką į dirvonus, 
Piktžolės pražus.

Mokslas mums sustiprins jiegas, 
Atneš daug naudos,

Bus laiminga mus Tėvynė, 
Žaliuos visados.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis) 

Ant marių krantelio statyčiau laivelį, 
Viliočiau mergelę dvylikos metelių. 

Neviliok, berneli, baltas dobilėli, 
Duok man jaunai augti pas seną močiutę. 

Bepig tau, mergele, pas močiutę augti, 
Vargas man, berneliui’ svetimoj šalelėj.

Ant tavo galvelės rūtų vainikėlis, 
Prie mano šalelės šviesusai kardelis.

DZŪKIŠKA DAINA
(P. Daugininkaitis) 

Susvarcyk, antela, cykiai plukodama, 
Pagalvok, mergela, už mani aidama, , 
Ar tu moki verpei, ar tu moki ausei, 
Ar moki, mergela kalne rugius imei? 
Nei aš moku verpei, nei aš moku ausei, 
Cik klausk!, berneli, ar' aisiu už tavi. 
Nei aš pijokėlis, nei aš laidokėlis, 
Cik tėvo sūnelis, žemės artojėlis.

(Tąsa)
— Tamistos tiesa, — atsakė notaras, 

ir atsisėdo; — bet tas atsitikimas yra toks 
nepaprastas, net kaip tamista sakai ro
mantiškas, kad negalime susilaikyti nenu
stebėjus.

Jis parodė į Gabrielių, kuris pasirė
męs alkūnes krėslo atramuose, galvą padė
jęs į delnus, ką tokio giliai galvojo. No
taras tęsė toliau skaitymą:

“Tokiems tai ’persekiojimams mano 
šeimyna buvo papuolus prieš Jėzuitišką 
Draugiją.

“Ta draugija turi šioje valandoje vi
są mano konfiskuotą turtą. Aš tuoj jau 
mirsiu. Lai jos neapikanta pranyksta su 
manimi ir lai palieka mano ainius ramy
bėje, apie kurių likimą vienatinai aš da
bartinėje valandoje rūpinuos.

“Šį rytą aš paprašiau pašaukti pas 
mane mano ilgai išbandytą ištikimą žmo
gų — Izaoką Samuelį. Aš išgelbėjau jo 
gyvastį, ir kasdien aš džiaugiuos kad ga
lėjau išlaikyti pasauliui tokį teisingą ir iš
tikimą sutvėrimą.

“Pirm mano turtų konfiskavimo, Iza
okas Samuelis jau per ilgą laiką juos glo
bojo ir vedė teisingai ir sumaniai. Aš 
pavedžiau jam tuos penkiasdešimts tūks
tančių kronų, grąžintų man vieno ištikimo 
draugo. Izaokas Samuelis, ir jo ainiai po 
juo, kuriems jis paves šitą dėkingumo sko
lą, investins tą sumą ir augins, iki praeis 
pusantro šimto metų nuo šios dienos.

“Ta suma, taip suauginta, galės susi
daryti milšiniška, jeigu negeistinas atsiti
kimas nepatiks. Lai mano ainiai prisi
laiko mano norų link pasidalinimo tų pi
nigų.

“Po pusantro šimto metų, įvairiose 
aplinkybėse, mano ainiai bus įvairiose kle- 
sose ir laipsniuose gyvenimo. Tarp jų gal 
bus žmonių didelių protuolių, drąsuolių, 
mokytų ir su pavyzdingais vardais dailoje 
ir kare. Bus, gal, taipgi, prastų darbinin
kų, o ir didžiausių niekšų, kriminalistų.

“Kaip ten nebūtų, mano noras yra kad 
jie visi susieitų į krūvą, ir, atnaujinę vie
ną šeimyną, darytų kaip Kristus pasakė, 
“Mylėkite vienas kitą.”

“Ta Draugija, kuri taip ilgai perse
kioja mano šeimyną, yra vienas iš pažy
miausių pavyzdžių prisilaikymo vienybės, 
net ir blogais tikslais susimetusios.

Ant tų žodžių, vėl Gabrielius ir abbė 
vienas į kitą pažiurėjo. Notaras tęsė:

‘,Ak kad taip butų Dievo valia, kad už 
pusantro šimto metų, pagal noro širdies 
kuri mylėjo žmoniją, susirinktų į tokią 
šventą vienybę! Kad tarp jų butų miela- 
širdingų ir dorų sielų, pilnų užjautimo 
tiems kurie kenčia, ir gabių protų, trokš
tančių liuosybės! moterų, kuriose jungtųsi 
grožė su gerumu! tada, kokia galinga ir 
reikšminga ta šeimyna butij ir kokius dar
bus galėtų padaryti!

“Tokia šeimyna galėtų kovoti prieš 
baisias konspiracijas, kurių auka aš esu, 
ir kurios, po pusantro šimto metų, gal nu
stojo savo galybės.

“Taigi, prieš tąkius tamsius darbus ir 
despotizmą, kuris taip vargina krikščio
nišką pasaulį, mano šeimyna kovotų plės
dama laisvę, šviesą ir dorą.

“Dvi spėkos, gera ir bloga, stotų vie
na prieš kitą, prasidėtų kova, ir Dievas 
užtartų teisinguosius.

“Taipgi kad mano giminė šitą mano 
paliekamą turtą, kuris suteiks jiems galy
bę, neišaikvotų visai, bet kad tokiu pat bu- 
du padėtų tokias sumas tokiomis pat išly
gomis, taip kad už pusantro šimto metų 
vėl pasidaugintų skarbai ir jų ainiai turė
tų kuo savo darbą varyti.

“Liūdesio Kambaryje, skrynioje ran
dasi nekurie praktiški nurodymai kaip ta 
mano ainių draugija galėtų veikti.

“Kuomet aš reikalauju kad mano šei
mynos nariai susirinktų ypatiškai prie ati
darymo mano palikimo dokumentų, noriu 
kad jie susiėję vienas kitą pažintų. Mane 
šie žodžiai gal padarytų ant jų kokią nors 
įtekmę, ir vietoj gyvent pasiskirsčius, jie

galėtų susituokti į vieną. Tas butų jiems 
patiems geriau ir mano norai butų išpil
dyta.

“Kuomet kelios dienos atgal išsiunti
nėjau medalius savo giminėms, ištremtoms 
po visą Europą, ant kurių nurodyta diena 
ir laikas susirinkimo po pusantro šimto 
metų jų ainiams, savo tikslą palaikiau pa
slaptyje. Taip dariau žinodamas gudry
bes ir tikslus Jėzuitų draugijos, kurios au 
ka aš esu. Jeigu ji žinotų kad mano ainiai 
tuo laiku pasidalins milžinišką sumą pini
gų, jie butų persekiojami ir suvedžiojami, 
klastingais patarimais ir pasielgimais tos 
Draugijos narių, kuri taip darė per šimt
mečius.

“Kad tik tie mano apsisaugojimai bu
tų pasekmingi! Kad mano troškimas, iš
reikštas ant tų medalių, butų ištikimai 
perduotas iš gentkartės į gentkartę!

“Aš nustatau dieną ir valandą, kurio
je mano palikimas pereis mano ainiams, 
tiems kurie pribus čia Vasario 13, 1832 
metais, ant Rue Saint-Francois, o apie tą 
laiką jie visi galės žinot ir supras apie 
pribuvimo svarbą.

“Po perskaitymo mano testamento, 
ypata kuri tada bus globėja surinktų tur
tų, pasakys kiek jų yra, ir kada išmuš 
dvyliktą dienos, atėjusieji ainiai tuos pini
gus pasidalins.

“Paskui jiems bus atidaryta paskiri 
šio namo kambariai. Jie matys juose žin
geidžius dalykus, vertus pagarbos ir pasi
gailėjimo, ypatingai Liūdesio Kambaryje.

“Mano geidimas yra kad šis namas 
nebūtų parduotas, bet palaikomas kaipo 
sueigos vieta mano ainiams, jeigu, kaili 
aš geidžiu, jie prisilaikys mano paskutinio 
pageidavimo.

“Jeigu gi priešingai, jie nesusitars 
tarp savęs, išsimėtys ir ištvirks gavę pali
kimą, lai jie buna prakeikti visų tų kas; 
juos mylėjo, o šis namas suardytas, o visi 
raštai sudeginti, sykiu ir tie du portretai 
Raudoname Kambaryje, sudeginti.

“Aš pasakiau viską. Mano užduotis 
atlikta. Visame šitame aš sekiau patari
mus to žmogaus kuris man visados pagel
bėjo ir kurį aš labiausia gerbiu.

“Tas ištikimas draugas, kuris atgrą- 
žino man penkiasdešimts tūkstančių kro
nų, mano dingusio turto likučius, žino ką 
aš iš tų pinigų pasiryžau padaryt. Nega
lėjau nepasakyti jam už jo tokį draugiš
kumą. Bet aš nepasakiau jam vardo Iza
oko Samuelio—nes jeigu bučiau pasakęs, 
išėjus aikštėn jis ir jo ainiai butų atsidūrę 
pavojuje.

“Už trumpo laiko šis draugas, kuris 
nežino kad aš pasiryžau numirti, neužilgo 
ateis pas mane su notaru. Į jų rankas a' 
pavesiu savo užpečėtytą testamentą, atli
kus visus formališkumus.

Marius de Rennepont.’’ 
(Bus daugiau)
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SVETIMOJ ŠALYJE
Nors gražiam bute gyvenu 
Ir puikiai puošiuosi, 
Skanėsius valgau ir geriu, 
Bet liūdna jaučiuosi.

Kodėl man taip ilgu yra, 
Juk aplinkui taip gražu?
Delko man ašaros byra,
Baisiai liūdna, nuobodu?

Ot jaučiuosi it tremtinė, 
Vien tik laisvės ilgiuos, 
Mintįs skrajoja tėvynėj, 
Siela vargsta skausmuos. ...

Sesės mielos, nesvajokit
Apie aukso šalį,
Iš tėvynės nevažiuokit
Jieškot puikią dalį,

Nes aukse laimės nerasit, 
Tik ilgesiai kamuos, 
Be laiko jausmus nustosit, 
Ir atbuksit sielos’.

Daug lingsmiau gimtoj šalyje
Gyventi tarpe savų,
Kur tėvai ir gentis mieli,
Ten taip viskas jauku.

Čia žmonės tokie atšalę, 
Širdis jųjų kietos, 
Veidai rustus ir išbalę, 
It užvydi vietps....

Gegutė.

Amerikon Įvažiavimą suvar
žius, buvo palikta taisyklė kad 
ateiviai gali Įvažiuoti kurie yra 
ūkininkai ir gali dirbti ūkio 
darbus.

Taigi į Suvienytas Valstijas 
gali įvažiuoti tokie ateiviai ku
rie turės ūkininkų afidavitus, 
ir Amerikos konsulas išduos 
jiems vizas be vargo.

Ūkininkai Amerikoje, kurie 
padarys savo vardu afidavitus 
savo giminėms arba ir ne gimi
nėms ir prirodys kad jie pri
ims ir galės užlaikyt pas save 
tokį ateivį kaipo darbininką, 
gali parsitraukti sau reikalin
gus žmones.

Afidavitai turi parodyti kad 
ūkininkas turi nuosavą ūkę, jos 
didumą, kur randasi, kiek ver
tės, kiek ineigų ir koks jo (ūki
ninko) finansinis stovis.

Afidavite turi būti pasakyta 
kad jis (ūkininkas) žino jog 
tas atitraukiamas asmuo pil
nai moka visus ūkio darbus, ir 
kad jis (ūkininkas) pasižada 
priimti, duoti ateiviui darbą ir 
užlaikyti jį. O prie to turi būti 
pasakyta afidavite kad ateivis 
nori atvykęs čia užsiimti ūkio 
darbu.

Taigi ūkininkai, kurie norit 
parsitraukt sau reikalingus pa
galbininkus ant ūkių iš Lietu
vos arba kitų šalių savo žmo
nes, pasinaudokit proga.

Apie šitą praneša laivų kom
panijos, ištyrinėjusios įstaty
mų punktus kurie pavelija įva
žiuoti žemdirbiams.

“Galiūno” dar Palaukit
Gavę “žmonijos Istoriją”, 

tie kurie sykiu užsirašė ir “Ga
liūną”, teiraujasi kodėl nepri- 
siuntem jiems ir “Galiūno”.

Tų visų žiniai pranešame 
kad “Galiūno” dar neužbaigėm 
spausdinti, iš priežasties suvė
lavimo su virešlių piešiniu.

Kai bus .gatavas prisiusime 
visiems ir jį.

Iki spauda nebaigta gali dar 
kas nori užsirašyti tą knygą, 
prisiųsdami 25c štampais arba 
pinigais. Knygoje bus įdėta 
prenumeratorių vardai, o kada 
bus gatava knyga kainuos 50c 
arba 75c.

“Dirvos” Adm. •

Itališki AKORDEONAI

Mes išdirbam ir importuojam vi
sokius pirmos klesos ranku darbo 
ITALIŠKUS AKORDEONUS, kurie 
yra geriausi pasaulyje. 10 metų ga
rantija. Musų kainos žemesnės negu 
kitų. Dykai Akordeon lekcijos kurie 
perka. Dykai kįatalogai. (53)

RUATTA serenelli & co.
1011 Blue Island Ave. Dept. 82 

Chicago, III.

. SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Bau m e Bengue. Ji 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton.

BAUME DENGUE
(ANALGESIftUE )

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.
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MANO ATSAKYMAS

Birutė ir Kuprelis ir Svietas Juoksis sy
- kiu su Tavimi

dėjosi tik del vietos stokos. Ga
vome dar vienas eiles, nuo gerb. 
Mamos, kuri irgi rėžia gerb. 
A. K. B. už mokinimą kaip sen
berniai turi viliot mergaites, 
bet del stokos vietos šiame nu
mery j netelpa.)

Rekordai Gaunami

Trijų aktų tragedija iš Parašė
K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš pereito num.)

ŠVENTARAGIS
Lauksime!

Girėnas
[Meinhardui ir Luprechtui]: 

svetelius eiti su manim.
Albrechtas

Mielai sutinkame.
Meinhardas

Iki pasimatymo, kunigaikšti.
ŠVENTARAGIS

Ilgai netrukit.
[Girėnas, Meinhardas ir Albrechtas 

išeina.]
ŠVENTARAGIS

Rygėnai matyt bijosi musų — tik gra
žiai prisiprašinėja santaikos ir leisti jų ti
kėjimą platinti. Iš mano pusės tiek butų, 
lai krikštijasi kas nori, bet, anot Medeikos, 
pražūtis užeitų mums jei svetimi dievai 
musų krašte ims rastis.

Meldžiu

Scena (V.
Ineina Birutė iš dešinės.

Birutė
Tėveli, aš taip norėjau matyt tavo sve

čius — kurie tokie narsus išrodo. Bet bi
jojau ineiti.
ŠVENTARAGIS

Dukrele, narsumas jų toks kad gražumu 
nori musų prašyti ko kitaip atsiekt negali.
Birutė
Bet, tėveli, aš bijau kad jie pasalingai 
mus nepultų — daug vėl musų jaunimo 
pateks Į jų nelaisvę, iš kur amžinai par- 
gryžt negali.
ŠVENTARAGIS

Musų ginklai stiprus ir vyrai narsus — 
ir vietoj mūsiškiams patekt jų nelaisvėn, 
mes galėsim iš jų sau vergų parsivesti.

Scena VI.
Ineina Girėnas.

Girėnas
Svečiai 

dingumu 
prie geros santaikos.
ŠVENTARAGIS

Mes jiems esam atviri, ir jei jie tinka 
ant musų išlygų, mes rasim kur lobių jieš- 
koti.

džiaugiasi kunigaikščio gerašir- 
ir sako tikį pasiseksią prieiti

eik suvadink mano narsiuosius 
puotos kurią mes su Rygertais 
Lai svečiai mato ką mes turim!

Birutė
Ar jų tikybos skelbėjai nebandys naikin
ti musų šventvietes ir gesinti Amžiną Ug
nį, kaip daro Prusnose?
Girėnas

Kunigaikštyte, jų lavonai pirmiau liep
snos ant musų laužų negu jie spės išge
sinti musų šventas ugnis, nors tai jie la
biausia nori padaryt ir parodyt žmonėms 
kokius ten stebuklus.
ŠVENTARAGIS

Girėnai, 
vyrus ant 
turėsime.
Girėnas

Taip, kunigaikšti, tuoj duosiu įsakymus 
juos suvadinti. [Išeina.]
Birutė

Tėvelis retai tokias puotas rengi kur 
sukvieti musų narsuolius!
ŠVENTARAGIS

Dukrele, reikia parodyt Rygėnams tik
rą Lietuvišką širdį, brolišką vaišingumą ir 
lai išbandys musų midaus skanumą. Jie 
Vakaruose plečia gandus kad čia kraštas 
yra barbarų, kur žmogus žmogų ėda: lai 
patirs ar gaus žmogienos, ir tada jei skleis 
tokius gandus tai bent meluodami, o ift 
pasiremdami jog girdėję čia taip esant.
Birutė

Ak tie pikto vaikai! Kodėl jų dievai 
nenubaudžia! Girdim gana baisių žinių 
apie gyvenimą po jais tų kurie apsikrikš
tijo.
ŠVENTARAGIS

Beje, dukrele, aš turiu išeiti valandėlei. 
Tu rūpinkis kad vakarienė butų laiku su
ruošta. [Eina dešinėn.]

<
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Birutė
Jau mes visa diena ruošiamės — turė

sim visko jų pavaišinimui — tik žmogie
nos negaus. .. . [Viena likus.] Kažin ar 
baisus tie Rygėnai kaip pas mus apie juos 
kalba, ir ar jie vergia visas mergaites ir 

i jaunikaičius kur tik pasisuka.... Šneka 
buk jie suima iš visų kraštų vaikus, mo
kina savo tikėjimo, paskui leidžia į kitas 
šalis skelbti krikščionybę.... 
atėjo taikos daryti, ar žiūrėt kiek galės 
nelaisvę pagrobti....

Scena VII.
Ineina Kuprelis, paskui Meinhardas ir
Luprechtas. Apsimažinę užvalkalus.

Kuprelis
Kunigaikštyte, svečiai atgryžo.

Birutė
[Lyg norėjus bėgti, susilaiko]: Lai in

eina čia, ir lukteli iki kunigaikštis ateis. 
Meldžiu, sveteliai, pasėdėsit čia, kunigaik
štis tuoj gryš.
Meinhardas

[Lipšniai, labai mandagiai]: Nuošir
džiai (lekuojame tamistai, kunigaikštyte, 
ir džiaugiamės taip netikėtai sutikdami...

[Kuprelis išeina.]
Albrechtas

Mudu jau gryžome vakarienės. .. . [Me
ta akį į duris, kur 
piančiai] Ar visi 
kunigaikštyte ?
Birutė

Kada bus laikas 
persitikrinsit, sveteliai. Aš apie karo da
lykus nenusimanau.
Meinhardas

Atleisi, kunigaikštyte, mano draugas 
mėgsta šposus, ir jis viską .juokais išver
čia. Iki vakarienei bus metas, geistume 
kad kas aprodytų mums pilį.
Birutė

Tą geriausia galės padaryt Girėnas, ka
da atgryš;
Meinhardas

Bet man žingeidus tas kupriukas — jis 
turėtų būti sudegintas pagal jūsų papro
čių, kaipo nenaudingas karo laukui, o jis 
gyvas vaikšto.
Birutė

Kada buna dideli priešų apgulimai, kar
tais nesveikus ip senius reikia išžudyti kad 
maisto užtektų kariaujantiems. Šį kuni
gaikštis laiko prie savęs kaipo ištikimą 
tarną ir sargą. Tai yra nelaimingas sū
nūs vieno kritusių kunigaikščio karo va
dų, ir jį kunigaikštis globoja. Nors jis 
kūne raišas, bet jo siela yra sveika ir tvir
ta.
Albrechtas

Ar kunigaikštytė negalėtum mums pa
sakyt ką apie krikštą mano kunigaikštis 
ir kiti jūsų vadai?....
Birutė

Ką jie mano, jie be abejo patįs pasakys 
kai ateis laikas. Aš galiu atsakyt tik už 
save.

Ar jie čia 
j

išėjo Kuprelis, 
jūsų kareiviai

sutitikti karo

pašei- 
tokie,

lauke,

Gerb. Audra man rodą duoda 
Kaip poroje reik gyventi, 
Kad via butų sutikimas 
Iki žmogus net pasensi.

Bet aš visad taip žiurėjau
I vedybas kaip ji sako, / 
O vis laimės neturėjau, 
Ir mergelė man neteko.

Svarsčiau sau, aš ją mylėsiu, 
Visko duosiu ko tik geis ji, 
Gerų laikų n’užvydėsiu, 
Leisiu kur tiktai neeis ji.

Bet žiuriu kaip kitos daro 
Kurios savo vyrus turi: 
Veik iš namų juos išvaro, 
Į kitus visada žiuri;

Arba dar net n’ištekėjus, 
Tave moka taip vilioti 
Kad džiaugies iš jos išėjęs, 
Neduodi nosies vedžioti....

Jau sakiau jums: tave myli, 
Sako ji, kai prie jos sėdi, 
O prie kito visai tyli 
Kad jau baigia mane ėsti.

Biesas žino šią gadynę
Į ką moterjs išvirto:
Nei nor’ būti gaspadinė,
Nei nor dirbt jai darbo skirto. 

Vyrai bliudus tur mazgoti, 
Aslą šluoti, vaikus šerti, 
Bobos nori tik ulioti, 
Su svetimais vyrais gerti.

Nesakykit kad ne tiesa,
Nes aš pats su jomis gėriau, 
Ir prisiekiu net prieš biesą 
Jog viską gerai ištyriau!!

Viengungis.

Gerb. Audra rašo prie savo 
aname num. tilpusių eilių (tik 
dėl stokos vietos ši pastaba ne
galėjo tilpti): Gerb. Juokų 
Red. turbut gerai atmena ma
no silpnąją pusę, kad pasitai
kius progai su didžiausiu sma
gumu mėgstu bakstelti vyrams 
j pašonę, o tokių progų netruk
tų, bet deja dingo tie laikai ka
da tuo pat sykiu kelis darbus 
atlikdavau: eiles sudėdavau ir 
rašydavau sykiu su kitais kas
dieniniais užsiėmimais.

Kada gerb. Viengungio eilės 
(anos, ne tos ką telpa šiame 
num.—Juokų Red.) papuolė 
i mano rankas tai, ant laimės 
ar nelaimės mano ir gerb. Vien
gungio, aš sirgau ir buvau pri
versta apleisti visus kasdieni
nius darbus, taigi tą progą 
naudojau vyrams pastabas 
rašyti. Tuoj atgijau ir su 
na energija ėmiausi darbo, 
jei gerb. Juokų Red. man 
pritartų ir netalpintų tai
tui mano darbas. (Nuo Juokų 
Red.: Kadangi mes esame vy
riškos kilmės, negalime pilnai 
pritarti moteriškai nuomonei ir 
laikyti jų pusę, ale kaslink da
vimo vietos tai turime būti be
šališki. Gal pereitą sykį ne- 
tilpimas šios pastabos prie eilių 
ir išrodė gerb. Audrai kad mes 
jos rašto netalpinam, ale taip

Meinhardas
Tamistos gražumas, apsukrumas ir ma

lonumas man rodo tamistą jau tikra krik
ščione, ir smagu butų išgirsti kunigaikšty
tės atsakymą jog sutinki apsikrikštyt.
Birutė

Musų dievai buvo mums geri per am
žius, ir toliau jie mus neapleis. Svetimų 
dievų mums nereikia.
Meinhardas

Gražioji kunigaikštyte, kas gi yra jūsų 
stabai prieš Didį Sutvertoją pasaulio, kurs 
žmonių mintis ir protą valdo, kurs viską 
davė ką mes turime, ir kurs gali atimti ka
da jo rūstybė užeis? Ar verta leistis pra- 
sižengt prieš JĮ?
Birutė

Dievai nereikalauja iš žmonių nieko ki
to tik gerų darbų tarp savęs. Jei jūsų die
vas jus sekioja ir vadovauja jūsų kelius, i 
netikrą vietą jis jus atvedė, _ nes musų 
kraštas yra namai musų dievų, kurių tar
nai jokiam kitam dievui nusilenkti nesi
rengia.

(Bus daugiau)

pa
pa- 
pil- 
Bet
ne-

vel-

arba rašykite

S. 
s. 
s. 
s.

s.
s.
s.
s.

Kalėdų Ekskursijos i

LIETUVĄ 
Geriausiais pasaulio laivais

S. S. LEVIATHAN 
Išplaukia Gruodžio 4 per Cherbourg, 

vadas Mr. Jos. Turėk, atstovas United States Linijos.
S. S. REPUBLIC 

Išplaukia Gruodžio 11 per Bremen, 
vadas Mr. Geo. Hackl, atstovas United States Linijos.

Reguiiariški išplaukimai Lapkričio mėnesi
President Roosevelt..................... Gruodžio
Republic...................................................... Gruodžio
President Harding ...................... Gruodžio
President Roosevelt........................ Gruodžio

Įpėdiniotė. Štai ką gerb. Au
dra daugiau turi. Spalių 5 ir 
6. tilpo “Naujienose” tokis ap
garsinimas: “Inteligentas vy-. 
ras (Liet.), 23 m. amž., Baigiau 
Paryžiuje komercijos institutą. 
Turiu įpėdiniotę $15,000. No
riu susirašinėti su p-le arba 
motere, priežastis apsivedimo, 
su pirmu laišku prisiųsti pavei
kslą. Antr. J. Strachoff, 231 
Robertson St., Fort William, 
Ont., Canada.”

Suįdomino mane tas naujas 
Lietuviškas žodis (įpėdiniotė) 
ir tas musų viengentis kuris 
taip garsinasi. Matyt vaikutis 
labai nori atvykti į šią palai
mintą šalį laimės jieškoti, bet 
kitokio budo nerasdamas suma
nė apsivedimo keliu. Ir giria
si įpėdiniotė kad priviliojus sau 
atsakančią draugę.

žiūrint akim patyrusiom rea
lų gyvenimą ir pažįstant Lietu
vos papročius ir šios šalies pa
dėtį, tas nerimtai išrodo.

Vyras rašosi inteligentas, 
kurį tėvai su meile išaugino ir 
davė jam mokslą pagal išgalės 
ar pagal jo gabumą. Tėvai ir
gi dar neseni, reikia suprast iš 
jo amžiaus, vos pusę amžiaus 
tepragyvenę, bet jau jie turėti! 
numirti ir palikti tam vaikui 
savo turtus, tą įpėdiniotę, ku
ri padalytų jį laimingu apsive- 
dus su Amerikiete.

O tu, vaikuti brangus, kaip 
man tavęs gaila jei tu taip Į 
gyvenimą žiuri. Juk tau tėvai 
davė užtektinai turto, ko dar 
kėsiniesi ant jų turto? Moks
las tai yra turtas kurio kandis 
neėda nei vagis negali pavogti. 
Mokslą turėdamas, elgkis tei
singai ir bi kokioj šalyj gyven
damas gali gerą gyvenimą pa
sidaryti ir vedęs mylimą mergi
ną gali labai laimingas būti ir 
be įpėdiniotės, kuri tau tik ka
žin kada gali tekti. Bet Lietu
vos jaunimas mano kad tėvai 
juos privalo aprūpint, apženyt 
ir visą turtą jiems atidavę pa
tįs į žemę sulysti be laiko.

Vaikučiai brangus, turto ku
rio neuždirbote nei vartoti jo 
nemokėsite. Teisingai sako Lie
tuviškas priežodis: 
naudą vėjai gaudo, 
lengva laiptais prie
tikslo, o su laiku pasieksite ko 
geidžiate. Jei savo pastango
mis susikrausite turtą tai gali
te ir pasigirt, o ape įpėdinio- 
tes geriau nutylėti. Audra.

JONO BUTĖNO
Teka Upė per Beržyną ir

Josiu Joniarkėlin
Litai ir

Leiskit i Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim! 

Girtuoklio Daina
Kur Bakūže Samanota ir 

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir 

Nesigraudink, Mergužėle
Ant Ežerėlio Rymojau ir 

Kada Noriu Verkiu .
Oi Mergele, Mergužėle ir

Stasys
Kalinio Daina (Prisoner’s

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir

Aguonėlė
Eina Garsas nuo Rubežiaus ir 

Oi Kad Aš Pas Močiutę
JUOZO BABRAVIČIAUS

Kur Bakūžė Samanota ir
Aguonėlės

Tykiai Nemunėlis Teka ir
Visur Tyla

Bernužėli, Nesvoliok ir
Ne Margi Sakalėliai

Gale Sodo Rymavo ir
Švint* Aušrelė

Lolita (Ispaniškai) ir
Aprile

Plaukia Sau Laivelis ir
Karvelėli (12 colių)

O. Beržienės
Muzika-Muzika (Vanagaičio) 

Dainuok Sesute Lepunėle
Kosto Sabonio

I Beržyną Eina Ona ir 
Atvažiavo Sveteliai

Jono Ramanausko
Švintant Aušrelei ir

Kam Šėrei Žirgelį
Juozo Šuildausko

Gėriau Dieną ir
Esu ant Šio svieto

Atneša Diedas Kukulių 
Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir
Kur Josi, Broleli?

Song)

ir

Viedrą

75c

75c 
ir
75c

75c

75c

75c

75c 
ir

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

1.25

75c

75c

75c
ir
75e

Svetimą
Eikite pa- 
užsibrėžto

SKAUSMAS
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja 
SANTAL

MII) Y 
B utinai gaukit

Tikrąjį 
Žiūrėkit žodžio

“Midy” 
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

iuoja jus nuo \ i>ii

pridėtinis

vietos
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š*KIV REKORDAI 
fev. Lucijos šokis ir 

Mano Sielos Šokis
Vestuvių Maršas ir 

Klarneto Polka
Marsalietės Maršas ir 

Atsiminimai iš 1917
Žaidimo Mazurka ir 

Gegužine Polka
Kubam; šokis ir

Karininkų Valcas 
Draugingumo Polka ir 

Prakilnumo Polka
Polka M a koka ir

Musų Linksmoji Mazurka 
Santiago Valcas ir

La Paloma Serenada
Vilniaus Valcas ir

Rinkinis Rusiškų Melodijų 
Meiles ir Jausmų šokis ir 

“Stasės” Polka
Įvairybių Valcas ir 

Kaminakrėčio Polka
Polka ir 

Polka Mazurka
Senelis Polka ir 

Gražuolė
“Maria” Valcas ir 

Berželis Valcas
Polka “Marytė” ir

Polka “Katrytė”
Kaimiečių Valcas ir 

Kitajanka Polka

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75e

75c

75c

KOKIAMS MUZIKA:
Albumas visokių Lietuviškų šo

kių Muzikos — visokių mar
šų, polkų, valcų ir kitokią. 

Pianui kaina .......... 75c
1-mai smuikai ..............$1.25
Ir kitiems Instrumentams.

75c Reikalaukit “Dirvoje”

1
1

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutčs.

1 
įgfj

VISOSE
VAIS

TINĖSE

Jie visi mėgsta

[N.

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio.

35c.
UŽ 

BONKĄ

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

Brooklyn, N. Y.

DYKAI PATRUKUSIEMS
5,000 Kenčiančių Gaus Dykai Išmėginimui Plapao ®

Nereikalinga Visą Gyvenimą Nešiot Bevertį Truss <
Sis duosnus pasiūlymas yra padarytas per 

išradėją stebuklingos “visą dieną ir naktj** 
dirbančios metodos, kuri bus vartojama ati
taisymui ir sustiprinimui nusilpnėjusių mu
skulų ir nusikratymui skaudžių Truss, ’ 
reikale pavojingų operacijų. 
MOKĖT NEREIKIA

Pirmiems 5000 ken
čiančių, kurie atsi
šauks pas Mr. Stuart, 
bus išsiųsta užtekti
nas skaitlius Plapao, 
be užmokesnio, kad 
davus jiem progą ge
rai išmėgint juos. Jus 
nieko nemokėsite už 

tą išmėginimą Pla- 
pao nė dabar, nė vė
liaus.

NEBEVARTOK 
TRUSS

Taip, nebevartok jį. 
Iš savo paties patyri
mo jus žinote, kad 
Truss vien tik yra ne
atsakančiu ramsčiu 
jau sukrypusiai sie
nai. Ir tas gaišina 
jūsų sveikatą, nes jis 
periškadija kraujui 
liuosai bėgiot, kodėl 
tad jus turėtumėt jį 
dėvėt ? Štai yra ge- 
riausis kelias, kur j jus galite dykai išmėgint.

VARTOTAS DVEJOPAM REIKALUI
Pirmas: Pirmiausis ir svarbiausia siekis 

PLAPAO-PADS yra neperstojamai laikyt 
prie nusilpnintų muskulų gydantį įtaisą ta*p 
vadinamą Plapao, kuris yra susimažinąs pa
vidale ir paimtas drauge su ingredientais 
medikales mases yra skirtas padidinimui 
kraujo judėjimo. Atgauna muskulus iki pa
prastos jų spėkos, bei tamprumo. Tuomet ir 
tik tuomet galite tikėties trūkio pranykimo.

Antras: Pats būdamas padarytu limpan
čiu, kad sulaikius nuo slankiojimo paduškai- 
tę, yra prirodęs, esąs svarbiu dalyku išnaiki
nime patrūkimo, ko Truss negali padaryt.

Šimtai jaunų ir senų žmonių padarė pri- 
siegas prieš oficierius, kad PLAPAO-PADS 
išgydė jų patrūkimus, tūli iš jų turėjo sun
kias ir senas patrūkimo ligas. 
NUOLATINĖ DIENOS-NAKTIES VEIKMĖ 

Pastebėtina ypatybė PLAPAO-PAD gydy
mo yra ta, kad sulyginamai į labai trumpą 
aiką aplankomos pasekmės.

Tas yra todėl, kad veikme yra nepaliau
janti—naktį ir dieną kiaurai per 24 valan
das. Nėra neparankumo, nesmagumo, nei 
skaudėjimo. Dar apart to minutė-po-minu- 
tei. kuomet jų < atliekate dienom savo dar
bus—dagi ir miegant ši stebuklinga gyduolė 
nematomai teikia jūsų vidurių muskulams 
nauja gyvybę ir stiprumą, kokie jiems yra 
reikalingi, kad prideramai atlikus jiems pa
vestą užduoti—užlaikymo vidurių savo vie
toje, be pagelbės truss, bei kitų jam panašių.

PLAPAO-PAD IŠAIŠKINTA
Principas, kuriuo pasiremiant Plapao-Pad 

veikia, gali but lengvai išvokuotas, patėmi- 
jant drauge einančią iliustraciją ir skaitant 
sekantį išdėstymą.

PLAPAO-PAD yra padaryta iš stiprios, iš
sitempiamos materijos “E”, kuris yra pritai
kytas prie kūno krutėjimų ir visiško smagu- | 
mo jį dėvėt. Jo viduris yra limpantis (nors 
daug skiriasi nuo limpančio plasterio), kad 
apsaugojus paduškaitę “B” nuo slankiojimo 
ir pasitraukimo nuo tam tikros vietos.

“A” yra padidintas PLAPAO-PAD galas, 
kuris prispaudžia sunykusius, nusilpnėjusius 
muskulus, kad juos sulaikius nuo vis tolyn 
besislinkimo.

bei

B PUM0tXUX3
- ruoovcnnus 

0KNINQ

TH('‘iNtU

z.Patd
'90S

SURFACE K HADE AMMVt 
TO SECURE THE 
PLAPAO-PAD 
HPMLYTOTHE^- 
MDY.HHKHKUK 
THE PLAPAO C0& 
TIHUALLYAPPLIED 
WWmHMEN

“B” yra atsakančiai nutaikinta paduškai- 
tė tokiam vartojimui, kad sulaikius Hernial 
crifice ir taipgi prilaiko vidurių dalis, kad 
pastarosios neišsisvertų į lauko pusę. Pa- 
iluškaitės yra rezervuaras. Šiame rezervua
re yra stebėtinas sausinantis susitraukiantis 
medikalas. Kaip greit šis medikalas esti kūne 

sušildytas^ jis pasi- 
leidža ir išeina pro 
mažą skylutę, kuri y- 
ra pažymėta su raide 
“C” ir yra suimtas 
per mažas odos sky
lutes, kad sudrutinus 
nusilpnėjusius musku
lus ir veikia ant už
darymo skylučių.

“F“ yra tai ilgasis 
PLAPAO-PAD galas, 
kuris turi but prili
pintas per hiphone- 
nepaliečiant taip pa
vadinto frame - work 
dalies* išvokuojant, 
kad davus reikalingą 
stiprumą ir paramą 
PLAPAO-PAD.
Išmėgink Tatai 
Mano Kaštais «
Aš noriu jums pri- 

rodyt pats savo kaš
tais, kad jus galite 
pergalėt savo patrū
kimą.

Kuomet silpni muskulai atgaus savo stip
rumą ir tamprumą—

Ir, nepatėmijamai, skaudų, pavojingi išsi
veržimai pranyksta—

Ir tas baisus slogutis nesugrįžtamai pra
nyksta—

Ir jus atgausite savo smagumą, gyvumą, 
energiją, stiprumą—

Ir jus atradote ir jaučiate geriau visapu
siškai ir jūsų draugai patėmija jūsų pagerė
jimo pasirodymą—

Tuomet jus žinosite, kad jūsų trūkis yra 
pergulėtas ir jus širdingai dėkavosite man 
už stiprų paraginimą priimt DABAR šį ste- 
buklingą uždyką išmėginimą.
Rašyk šiandie, Reikalaudamas Už 

Dyką Išmėginimo.
Pats ypatiškai išmėgink jo vertę. Nesiųsk 

pinigų, už Dykai Išmėginimą, Plapao nieko 
jums nekaštuoja, apart to, jis jums gali 
pagrąžint sveikatą, kuri daug vertesnė, negu 
žibantis auksas. Priimk šį dykai “Išmėgi
nimą” šiądien ir jus busite linksmi, kol tik 
gyvensite, pasinaudoję šia proga. Rašykite 
atvirutę, arba išpildykite kuponą šiandien ir 
grįžtančia krasa jus aplankysite išmėgini
mui dykai Plapao su pridečku Mr. Stuart’o 
•1S puslapių knygutę apie patrūkimą, talpi
nančią informacijas apie būdą, kurs buvo 
apdovnnotas auksiniu medaliumi Ryme ir su 
diplomu Grand Prix Paryžiuje, kuris bus 
rankose kiekvieno kenčiančio nuo šio bai
saus užgavimo. Jeigu jus turite patrukusį 
draugą, pasakykite jam apie šį didelį pasiū
lymą.

5,000 skaitytojų galės gaut §į išmėginimą 
dykai. Atsiliepimas, yra žinoma, bus per
viršijantis. Kad netapt apviltu, t rašykite 
DABAR.______________________________________

SIUSK KUPONĄ ŠIANDIE IN 
PLAPAO LABORATORIES. Ine.

Block 3274, St. Louis, Mo.
Dykai Išmėginimui Plapao ir Mr. Stuarto 

Knyga apio Patrūkimus.

Vardas.............. .. ...................................... ,T.....

Adresas .............................................. ......................
Grįžtanti krasa atneš dykai ismėg. Plapao

nTHt/man 
MMumnsmu- 
m ir riurm/m
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those dark movies
Some people go

To cheer and hiss;
While others go

To neck and kiss.

Herman: “Do you shut your 
eyes before being kissed?”

Gladys: “No, but I keep mv 
mouth shut after.”

----- o-----
Where’s Mr. Barnum

A girl with no rouge on her 
face wins the health prize al 
Barnard College. Miss Eliza
beth Metzger, 2 years old, ir 5 
feet 41/7 inches tall, weighs 120 
pounds.—Editorial note in a 
Detroit paper. 

----- o-----
Billie Grigas wants to know 

whom the applause for motion 
nictures is supposed to gratify 
We don’t know tmless it is the 
pen corn vender who hopes 
they will spill their corn and 
buy more. 

----- 0-----
Customer: “Have you any 

eggs that have no chickens in 
them?”

Superior Ave. Grocer: “Yes. 
Ma’am; duck eggs.”

----- o-----
“Your medicine helped me 

wonderfully”, writesj a grate
ful Ohio woman to a patent 
medicine concern. “A month 
ago I was so weak I could not 
spank my baby, and now I am 
able to thrash my husband. 
Heaven bless you!”

-------- 0--------
Our idea of a dumb-bell is 

the sap who tried to start the

P. Akšis thinks newspapers 
diould be considerate of can
didates and not injure one’s 
hances of election by supper!- 
ng him.

He (twice nicked by the ra-j 
zor) : “Hey, barber, gimme a 
glass of water.”

Barber: “Whassa matter, 
hair in yer mouth?”

He: “No, I wanna see if rm 
neck leaks.”

----- 0-----
We are certainly sorry to ob

serve that the American gir! i 
s taking to cigarettes. A pip< 
'eaves such a bad taste on th-, i;

---•—0-----
Those not cared fully about , 

what they get into find it is I 
trouble.

----- 0-----
As he madly tore his hair; Į 

I Now his head resembles
Heaven,

For there is no parting there, 
shouted,

----- o-----
Slang is fruitful. For in

stance, a peach had a date with 
prune and when she handed

UNCLE WIGGILY’S TRICKS THE CALL OF OUT DOORS " L 7 T
I

Walter IL Baublis. JQc'1

I feel the rush of gypsy blood, -
My mind it semis to flay, L $
It urges nre incessantly T T 'T'
To go away, away. . v į Y j w

Away from noisy city streets, v -
Away from all its roar, ’ ■;‘
Where screeching sounds and rasping notes 
Can jar the nerves no more. 4?

Far out into the open fields,
Upon the open plain,
Or delving into wooded hills, 
To saunter thru the lane, »

6Y LOUTS RICHARD

'ISOZJ CH 
"7W(S OTHtR LtT-Lt 
QHl FoR*!CsiSl 
To hIątE for

•
; 4 a y <

Gladys: Are you married ?
Robert: No, I make my own 

mistakes.
----- 0-----

The Prince of Wales may 
lose his crown if he doesn’t 
marry. One of those unhappy 
situations where there is no 
chance to win.

----- 0-----
Willie Baltrukonis says he’d 

like to make a bet nobody 
Would ever swim the English 
Channel without the aid of a 
movie camera.

cuckoo clock by putting in bird bint a lemon he went plum 
seed. Į crazy.

He—Gosh, we’re out of gas.
Gladys—Don’t be silly. Some 

one is liable to see us here., I
----- 0-----

As mother came into the I 
room she found her small I 
daughter chastising the cat. ,

“Oh, darling,” she said, “howI 
can you smack poor- pussy like

that?”
“Well, mummie”, came the 

reply, “he’s got such bad man
ners. He spits on his feet and 
wipes them on his face.”

----- 0-----
SMILES

Smile is quite a funny thing, 
It wrinkles up your face, 

And when it’s gone you never

Where every day begins with song
And keeps its merry note,
Until the day its course has run 
And shades of twilight float.

Where day is filled with truant sounds
And
The
The

tender symphonies.
night birds’ call, the insects’ drone 
vagrant melodies.

To roam around from place to place, 
From dawn till end of day—
I feel the rush of gypy blood.
I must away, away.

SWITZERLAND
Prof.: For what is Switzer

land famous?
Frosh: Swiss cheese.
Prof: Oh, something grand

er, more impressive.
Frosh: Limburger.

Cleveland Minister: Young 
man, if you want to succeed in 
this world always remember the 
rule, to live at let live.

Young Man: Sorry, minis
ter, I can’t. I’m a butcher.

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

TOOTH PASTE
Large Tube

&

:<■

V-w

Tėvuk! Kiek aš pini
gų turiu banke?” 

svarbus momentas kuo-Tai 
met jūsų vaikas parodo su
sidomėjimą banko sąskaita. 
Tas parodo kad jis manė 
apie tai. Gal but kiti vai
kai gyrėsi tuo biskelį.
Priklauso tada nuo Tėvo— 
nuo visu tėvų — padrąsinti 
vaikus tame. Duokit vai- 

_ kui progą užsidirbt ir lai jis 
pats tauposi.
Daugumoj Clevelando pra
dinių, ir keleto j Junior Au
kštesniųjų mokyklų, vaikai 
ir mergaitės gali dabar dė
tis sau taupymui pinigus Į 
Society for Savings pagal 
musų Mokyklų Taupymo 
sistemą. Mes mielai priim
sim jų taupymus, per mo
kyklas ar tiesiog banke.

tncorpoFafeci

in the Citvį of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dėkit Savo Taupym us i Taupymų Banką

find
Its secret hiding place.

I But far more wonderful it is 
To see what smile can do;

You smile at-one, he smiles at 
you,

And so one smile makes two. 
1 He smiles at someone since you 

smiled,
And then that smile goes 

back;
And that one smiled until the 

truth
You fail in “keeping track.

Now, since a smile can do great 
good

į By cheering hearts of care, 
! Let’s smile and |riiile and not 

forget
That smiles go everywhere’

----- 0-----
The. average family consists 

of. 4.9 persons, and Pa knows 
who that nine-tenths is.

----- 0------
The soft spot on a child’s 

head closes at about two years 
of age and begins to develop 
again at about 18 usually.

----- o-----
Maybe the Americans are . so 

, keen on seances nowadays be
cause' it is THE ONLY way 

; they can get in touch with spi
rits more than a couple of days 

'old.
----- 0-----

It’s the little things that 
; count. One letter will turn 
I fasting into feasting.

----- o-----
Even a tombstone will say 

good things about a fellow 
when he’s down.

----- 0-----
boyMany a sixteen-year-old 

is sitting up later at night than 
he should be, trying to teach 
ma and pa the Charleson.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo ge- 
’imo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave., 
E-112, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems 
tiems kaip atsikratyti to 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko 
Tik iškirpkit šį pranešimą, 
jai su 
noriai 
manijas visai dykai, 
tuojau kolei dar neužmiršot.

kenčian- 
skausmo

parduoti.
.. pasiuskit 

savo vardu ir adresu, ir ji 
prisius jums svarbias infor 

Rašykit jai

t H O ROSEDALE ©I
|IM Oą Cleardng Co.I
t Rami. 7906 Ž
| C. F. PETRAITIS, Prop. f 
* 6702 Superior Ave., j
<’+ ++-5--S- •>+1 +*

Telefonas Main 6111

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

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

A. S. BARTKUS
Vienintelis Cievelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais” 

-----  Telefonas Randolph 5297 -----

Ę Prospect 2420 Central 1766 :

i! THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Š 

H kuojam, išleidžiant ir sukraunam. S
j v 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. R
Į Jllllllllll!lllllllllĮII11!Hlllllillll|Įliill!lllllllllll||į|||l|||Į|l||||||||Įi||||||||||Į||||lllllH!?

I į DR. SMEDLEY, SPECIALISTA.S į
Eikite tikrą Specialistą, « ne % 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- y 
ras Specialistno arba profesorius n«- 
eiklausinės kokia liga sergi ir kur *„ 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, J 
po išogzs.minavimo. Daugyba dafrt*- į 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie > 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- į 
tyrimo bei neišrado jūsų tikron Mgos. ". 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- J" 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Rakto- 
riologiškas egzaminavimas kraujo atl- į 
dengs man tikrą jusij ligos prioiaBtį sj 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums \ 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir >£ 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnSjusiun \ 
nervus ir kenčiate nuo užuuodjjmąo į 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, tai- \ 
zdas uisisenčjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nraikv»- į 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- į 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąainin- •« 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
Biems. jč

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 5 
į 10466 Euclid Av. Kampas E. Id5th St. eSivckwd į 
> ANTROS GRINDYS, KAMBARI3 4. i
•I Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Ori 6 vatoam. į 
/ Nedildiaaiada nue 10 L >
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PO LIETUVĄį

i

FEDERANTAMS NE KAIP 
EINASI

ROKIŠKIS
Spalių 2 d. Kauno apigardos 

tatymai, bet dvasiškija, sutin-l teismas nagrinėjo dviejų žmog-

nugaros muskulai, jeigu “sloga 
įsėdus jūsų nugaroj, arba jeigu 
kenčiat nuo lumbago, vartokit 
Cross Kidney Plaste ir jus bu- 
palaiminti, greitu laiku sušilau-

Trįs metai atgal į esąs Valstietis Liaudininkas. Iš 
Panemunėlio i sykio buvo klausytojų ir kuni- 
moterįs nu- 
tardymą ra

ii)

už $1.29

92c 
že- 

Bu-

priežasčių susilaukt šių 
rezultatų. Plaster tei- 
silpniems skaudamiems 
Jis suteikia nuolatinį 
masažą su kiekvieno 
suglausdamas ir sti-

Diržai už SI.19 
juosta išvien, su 

užpakaliui; visokių mierų.

G9č 
ilgi ik’

/PASIDAIRIUS į 
--------------------------------------------------------- į

tuotas tik ant orderių šakne
lių.

Dvasiškija vesdama atsiskai
tomybę įstatymų nesilaikė.

įdomu pažymėti ir tai kad 
dvasiškiai patįs algų negauda
vo, o paimdavo vyskupo kurija. 
Bet tai neleistina, nes dvasiš
kiai turi etatines vietas, o kiek
vienas valdininkas užimąs eta
ne vietą privalo pats pasirašyti 
į algų lapą. To reikalauja įs-i

KAIP AIKVOTA PINIGAI TI
KYBOS REIKALAMS

Kaunas. — Seimo Revizijos 
Komisija savo posėdyj svarstė 
išlaidų teisėtumą tikybiniams 
reikalams 1924 m. Paaiškėjo 
kad tikybiniams reikalams iš
laidos padaryta, bet pateisina
mų dokumentų trūksta. Pav. 
Žemaičių vyskupijai esą išduo
ti pinigai tik keturiais orde
riais. Seinų irgi taip pat. Vi
sas milijonas litų esąs pakvi-

kant tada valdqmai krikščionių 
vidaus'reikalų ministerijai, at
siskaitydavo gana keistai. Be 
to, etatai galėję būti keičiami 
arba mažinami ir tokiu budu li
kę pinigų. Avansinės orderių 
kvitos negali būti pilnas patei
sinamas dokumentas.

Komisija nutarė kreiptis per 
Seimo prezidiumą j ministerių 
kabinetą, kuris paskirtų juris
konsultų komisiją nuodugniam 
šio reikalo apsvarstymui, o ta
da Seimo revizijos komisija ir 
padarys atatinkamas išvadas.

“L. ž.”

žudžių bylą. ' 
Moškėnų kaime, 
v,, buvo rasta dvi 
žudytos. Padarius 
sta kaltais Gryžai, kurie būda
mi giminystėje su tom mote
rim kėlė ginčus del žemės. Tei
smas jiems priteisė po 10 me
tų sunkaus darbo kalėjimo.

ROKIŠKIO ŽINIOS
Šįmet Gimnazijos Tėvų Ko

mitetas yra labai “krikščioniš
kas”, susideda iš Kun. Matu
lionio ir iš antro kunigo. Tėvo, 
Tervydžio, kiti irgi dievobai
mingi vyreliai.

Spalių 4 d. laike mitingo 
kis tai Kaunietis mokytojas 
blikai užsirekomendavo kad

gų, bet kalbėtojui pasakius kad 
be pinigų kunigas ir dūšios į 
dangų neleidžia, kunigai pasi
šalino. Kalbėtojas kaltino da
bartinę valdžią buk ji esanti 
labai nerangi ir nepildanti sa
vo pažadėjimų; Seimo atstovai

P. Kriukelis, miegą ir nieko neveikią. Lie
pė patiems žmonėms organi
zuotis ir spirti valdžią veikti.

Iš kalbos galima buvo pažin
ti kad tai buvo socialistas mak
simalistas.

Čia labai pradėjo judėti so- 
cialdemokratiškas jaunimas ir

ko-į darbininkai. Profesinė Sąjun- 
pu- sa per keletą savaičių gavo 500 
jis, narių ir labai gerai gyvuoja.

SU DAUGYBE PAVEIKSLŲ, 620 PUSLAPIŲ DIDUMO, TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS

O ŠTAI KĄ “DIRVA” TURI NAUJO SAVO 
SKAITYTOJAMS! Paminėjimui savo dešimties 
metų gyvavimo sukaktuvių, “Dirva” pasiryžo pa
daryti DOVANĄ visiems savo skaitytojams ir 
draugams atiduodama “ŽMCITTOS ISTORIJĄ” 
iki galo šių^matijį už tą pačią I:s’~ą ką mokėjo ir 
prenumeratoriai — VISI KAS ET. GRU ODŽIO 
31 DIENOS PAREIKALAUS ŠIOS KNYGOS IR 
PRISIUS $2.25 GAUS JĄ TUOJAU. Ski Tumas 
tas kad dabar knygą, perkančiųjų vardai nebus pa
talpinta knygoje, kaip yra prenumeratorių,

Nors šis pasiūlymas duodamas iki galo šių metų, 
bet netęskit ilgai su savo pareikalavimu, nes kny
gos gali tuoj išsibaigti, kadangi greitesni pirmiau 
jas išrinks, ypač už šią žemą kainą — $2.25. Pa
skelbus “Dirvoje” šitą musų pasiūlymą, su kiek
viena diena užsakymai plaukia. Yra išspausdin
ta keli šimtai “ŽMONIJOS ISTORIJOS” dau
giau negu reikia prenumeratoriams išdalinti, bet 
netikim kad ilgai jų tęsės.

“ŽMONIJOS ISTORIJA” yra populiariška ir yra 
tai Įžanga Į visuotiną istoriją, palengvinanti supra
sti jei toliau istoriją studijuoji. Tai yra darbinin-

Iš Lietuvos kas neri užsirašyt “Žmonijos Istoriją” galit 
Kaune, pranešant kad tai yra “Dirvai” Amerikoje, už “

kui rašyta istorija, kuris neturi daug laiko studi
juoti didelius plačius knygų tomus.

Žingeidu gal bus skaitytojams žinoti kad autorius 
“ŽMONIJOS ISTORIJOS” Van Loon už parašy
mą šios knygos laimėjo Knygynų Dovaną, pirmu
tinę kokią tas fondas dovaną išdavė. Vertė ją ir
gi žinomas musų literatas, V. K. Račkauskas, 
šių dviejų, priežasčių galit matyti kad tai ne 
ką “Dirva” jums siūlo, bet toki veikalą kokio 
šią gentkartę daugiau niekas neišleis.

Iš 
bile 
per

vei
kalo — darbo žmogui istorijos — ir pasišvenčia to
liau, norėdama kad kuodaugiausia žmonių tą kny
gą gautų. Šis “Dirvos” Jubelejaus metas duoda 
progą visiems gauti tai ko niekad daugiau už to
kius pinigus negaus. Nelaukit ilgiau!
Taigi, Amerikos ir Lietuvos Lietuviai, pasinaudo- 
kit šia proga — gauti šia naudingą “ŽMONIJOS 
ISTORIJĄ” tik už $2.25. Po Naujų Metų bus 
dusyk brangesnė — parsiduos po $4.50. Ar ne
verta pasinaudoti dabar? Viskas ko reikia tik 
prisiųskit “Dirvai” $2.25 pinigais, čekiais arba 
stampomis, ir knyga tą pačią dieną bus išsiųsta.

Dirva” pasišventė išleidimui tokio svarbau

pasiųst pinigus, 22 litu 50 centų į Lietuvos Kredito Banką, 
Žmonijos Istoriją”., ir pašto kvitą prisiųskit su adresu mums.

Vietiniai kurie patis atsiims gaus “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” už $2.00, kolei dar jų bus.5jįrij 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - -------------------

Atminkit ir saviškius Lietuvoje — dabar užrašydami jiems “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” padarysite 
jiems nepaprastą Kalėdų Dovaną. Kaina knygos ir Lietuvon ta pati — $2.25. Atminkit ir juos’.

KURIEMS NEPATOGU PRISIŲSTI PINIGUS TIK PRISIŲSKIT SAVO AIŠKU VARDĄ IR 
ADRESĄ IR KNYGA JUMS ATEIS, O UŽSIMOKESIT KAI PASTORIUS ATNEŠ I NAMUS.

Reikalaudami adresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

WJWMIWVW.

Socialdemokratai įsteigė sa
vo .skaityklą.

Komunistų judėjimas irgi 
jau jaučiamas.

Šioje apielinkėje rugiai šįmet 
nepaaugo, bet užtat bulvės ge
rai užaugo ir badauti žmonėms 
neprisieis. P. Kriukelis.

Rokiškio Profesinė Darbinin
kų Sąjunga renka žinias apie 
viešpatavimą federanto Tesec- 
kio. Pasirodo kad Teseckis už 
pažadėjimą darbo imdavęs po 
vieną litą. Dabar Teseckis Pa- 
nemuniečių tarpe čiulba gra
žias fantazijas buk jis daug 
gero Lietuvai padaręs. Rokiš- 
kiečių tarpe jam vietos nėra 
tai mano prisiklijuoti ten ka
me jo darbelių dar nežino.

Buvusį Seimo atstovą fede- 
rantą Šukį žmonės riečia į ožio 
ragą ir bando iš jo atimti že
mę kurią įsigijo beatstovauda- 
mas. Kurmis.

NUSILPUS NUGARA 
SUSTIPRINAMA

GREITAI
Rezultatai prasideda taip 
greit kaip tik Red Cross 
Plaster’is imama vartoti.
Jei jums suskausta nugara keliant 

sunkesnį daiktą, jeigu jums pasitem
pia 
j ra 
jus

site 
kę pagalbos.

Daug yra 
pažymėtinų 
kia pagalbą 
muskulams, 
automatišką 
kūno judesiu, 
muiluodamas cirkuliaciją kūno ap
imtam audinyj. Bet svarbiausia gy
domoji ypatybe Red Cross Plaster’io 
yra ta kad jis persisunkdamas per 
odą tiesiog į skaudamas silpnas vie
tas, pavargusius muskulus1 pašalin i 
ikausmą ir atgaivina sumenkusius 
nervus ir atstato muskulus reikalin- 
rus suteikti jums normalę stiprybę.

Būtinai reikalaukit Johnson’s Red 
Toss Kidney Plaster’io su. raudona 

flanele užpakalyje ir turėsit dide- 
•iausią pagalbą greičiausiu laiku. 
Šaunama visose vaistinėse.

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 37/

BARGAIN
$1.49 Velvet Karpetas už 81.19 
/elvet ir Axminster sampcliai, 

apie 27x27 colių; įvairių margi-
Specialiai Skiepe. 
Lempos už $2.95. 
gaubtuvu ir gra-

Specialiai nupi-

| nių ir spalvų.
! $6-$8 Stalines 
i Metlo koja, su 
j žiai padaryta.
ginta Skiepe.

| $2 Korsetiniai
I Brassiere ir 
j diržu 
Skiepe.
95c Boston Krepšiai. Special 75c 
Boston krepšiai iš žibančios odos 
tvirtai pasiūti. Specialiai nupi
ginti Skiepe.
Vyriškos Piniginės, Specialiai 59c 
Vyriškos geros odos pinigines, 
gero darbo, tikra verte $1.25, at
piginta specialiai. Skiepe.
S2.95-S3.95 Skrybėlės, po $1.79 

500 skrybėlių satino šilko ir vel
veto ir’ kitų' materijų; gražiuose 
pavyzdžiuose. Skiepe.
Vyriški Union Siutai 

Geri vyriški apatiniai union siu
tai, buvę $1.49, Skiepe po $1.29.
Vyrų Darbinės Kojinės, pora 19c 
Storos pusiau vilnonės pančiakos

| gražaus darbo, buvę, po 39c. Du
bas Skiepe po 19c.

BASEMENTE
Vyriški Gražus Marškiniai po 89c 
Gražus marškiniai šventadieniui, 
sučiupinėti krautuvėje, $1.50 ik’ 
$1.85 vertės, Skiepe po 89c.
Moteriški Union Apatiniai 

Nestori, gražus union siutai, 
nu kaklu, micros 36 iki 44. 

vo $1.25. Skiepe po 92c.
Vaiku Naktiniai Marškiniai

Šilti minkšti audimo, 
pas kojų naktiniai mažiems vai- 
cams, specialiai Skiepe po 69c.

$1 Milo Sliperiai, pora po 69c 
Moteriški gražus sliperiai, mink 
štais padais, mieros 3 iki 8. 
Mergaičių $2.50 Čeverykai $1.7$ 

Mergaičių žibančios odos .čeve
rykai, plačiais pirštagaliais, sv 
gu m i n i a i s k u 1 n a i s. M i er o s 11
iki 2. Skiepe.

Kūdikių Rompers po 47c 
Tinkami kūdikiams rompers apa
vimui šliaužioti, mieros 2 iki 6 
metų. Skiepe.

89c Kūdikių Blanketai po 69c. 
Kūdikių ružavi ir mėlyni blanke
tai su pamarginimais, gražiai ap- 
siulėti, mieros 30x40. Skiepe. 
.»1.29-81.95 Suknės Žiurkšt ii 99c 
Moteriški virtuvei šiurkštai užsi
maunami ant visos, margi ir su 

Skiepe po 99c.

Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

"DIRVA"
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio



8 DIRVA

':'4

iį Kas Girdėt Ctevelamie-A.pše!mkese
6820 Superior Ave. Atdara vakarais.

dailės skoniu, 
pasigaminimu; 
aprėdai ų ku-į 
dovaną “Dir- j

“Padėkavonės Dienoj” bus 
“Dirvos” Maskaradas

Praleidus gražų pasilinkimi- 
nimą, “Talento Vakarą”, kur 
galėjo pasirodyt jauni ir senes
ni savo muzikos-dainos šakoje, 
dabar turės progą kiekvienas 
pasirodyti savo 
savo artistišku 
arba išsirinkimu 
rie galės atnešti
vos” metiniame Maskaradų Ba-į 
liuje, kuris įvyks Padėkavonės §;e jail 
Dienoj, Lapkričio 25 d., ketvir-] 
iadienio vakare.

Plačiau apie viską bus pra
nešta sekančiuose numeriuose, j 
šis pranešimas yra tik paragi
nimas jaunimo pradėti rūpintis 
apie savo parėdus. Bus gera 
muzika šokiams, gros P. ~ 
ponkos orkestras. Įžanga 
paprasta.

Kalėdų Diedukas Sako: Dabai 
laikas siusti Kalėdų Dovanas i 

Lietuvą saviškiams.

periki šiolei pasiuntė 
Dirvos” Agentūrą:

Ra-] 
bus

MOTERŲ PILIEČIŲ KLUBO 
SUEIGA 

pirmadienio va
Lapkričio 8 d., Lietuviu
Įvyks Lietuvių 

susirinkimas,

Ateinančio 
kare,

Motoru 
kuriame
Moterą

Skaitykit savo goriausi laikrašti “DIRVĄ ’ 
talpina plačiausias Sporto naujienas.

RISTYNĖS CIIICAGOJ

Akrono Naujienos
1 el. Randolph 1476 j!j: 

ll|l

MOTERŲ K A LE DINĖ 
EKSPOZICIJA

Pranas Vaičiūnas,
Kazys šutris,
J. Stanislovaitis (iš Millino- 

i cket, Me.)
Pranas Marcinkevičius 

si j on)
Juozas Petkunas 
J. Rtieevičius 
Simas česnavičius 
Mikas čigas 
Jonas Dagilis
Vincas Petraitis (iš Longley- 

ville. III.)
KAS DAUGIAU?

K! ubo
dalyvaus ir Amerikos
Balsuotojų klubo atstovė, kuri 
suteiks plačius reikalingus pa
aiškinimus reikalingus moterų 
organizacijai.

Kurios norit prisirašyti 
te klubo galit atsilankyti.

prį

SARPALIUS NUSIGANDO?
Vanagaitis padavė “čalendž” 

musų ristikui Sarpaliui, kuris 
ne tik ristynėnns užsiima bet 
ir dainavimu, o Sarpalius tur
būt Vanagaičio nusigando 
visai nieko neatsako.

‘ Vanagaitis žino kad gali 
bytyt Sarpalių rėkime, ale 
ri išbandyt jį ir ristynėse.

Tylėjimu nepraeis, ne: 
nagaitis ne toks žmogų: 
bile kam užsileist.

Va
kari

TEATRALIŠKIECIA I RUO
ŠIASI SU “VALKATA”

Kitą nedėldienį, Lapkričio 11 
d.. Lietuvių salėj įvyks Teatra
liško Choro vakaras, bus sta
toma scenoj drama “Valkata”, 
ir dainuos solo, duetai ir cho
ras. Po programo bus šokiai. 1

šioj nedėlioj. Lietuvių salėj 
įvyksta vyčių 25-tos kuopos va
karas su vaidinimu ir šokiais.

de
tain

TILTAS ATMESTA
Balsavimai už statymą 

velande naujo tilto praėjo 
kad tilto klausimas atmesta.

Miesto manadžeris Hopkins j 
sako kad “melagystėmis ir su-, 
klastuotais prirodinėjimais til-l 
to statymo priešininkai pavei i 
kė i balsuotojus”.

Gubernatorius liko senasis. 
Vie Donahey, taip pat senato
rius laimėjo Willis, dabartinis’ 
senatorius.

Šerifu liko pirmiau buvęs. 
Hanratty, o Fred Kohler liko 
prašalintas, po savo skandalin
gos karjeros.

SLA. 136-os kuopos vakaruš
kos rengiama ant Lapkričio 27 
Bus Lietuvių salėj.
d., šeštadienio vakare. Daly- 
vautojai gaus skanią vakarienę \ 
ir prie geros muzikos galės pri- 
sišokt Lietuviškų šokių jvalias.

Tikietus reikia gauti iškalno.

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 

7017 Superior Ave.
ŠIOJ NEDĖLIOJ

Tema: “Ženklai Kristaus Čia 
Buvimo“

Kalbės K. Charas.
Pradžia 3 vai po pietų.

KOMARAS SUSIKIM
BA SU TURKU

ŠIANDIEN
Šiandien, penktadienio vaka

re (Lapkričio 5 d.), Lietuviu 
salėj nuo 8 vai. vakare, įvyks
ta. Juozo Komaro, sunkiausio 
Lietuviu ristiko Amerikoje, ir 
gal visame pasaulyje, ristynes 
su Turkų čampionu, cl Kabul 
Yussif Hussane, kuris seniau 
buvo viso pasaulio čampionu.

Bet Komaras andai pasakė

Chicagoj įvyko 
kartu po Įvedi- 

ir

DEL SLRKA. PASKOLOS
Katalikų Susivienijimo pre

zidentas P. Muliolis užpereitam 
| “Garso” numeryj paskelbė Su
sivienijimo narių domei jog jis 
kaip ir užbaigė su Lietuvių A- 
merikos Pramonės Bendrove, 
jos amžinu prezidentu J. Vasi-

bet kai “Vanagas” pertikrinęs 
rekordus sakė kad Susivieniji
mo pinigai nėra saugus tuo
kart ne tik Susivienijimo na
riai neatkreipė atidos į jiems 
pasakytą teisybę, bet Akrono 
veikėjus ir “Vanagą” savo lai
kraštyje, organe “Garse”, lei-

Spalių 29 d. 
ristynes pirmu 
mo naujos atletikos tvarkos 
jose Wayne “Big” Munn, iš Ne
braskos, paguldė du sykiu Len
ką Stanley Stasiak. Kitos po-, 
ros buvo Finas Leppanen. ku-1 
ris gavo nuosprendi prieš Plės-' 
tina pirmoj poroj; a-4—- ----
buvo Italas Mike Romano, ku-’ ris iki šiol tęsėsi kada Susivie- 
ris nugalėjo Jack Washburn.' nijimas lai bendrovei davė 40,- 
iš Kalifornijos. f,nn , , .■ G00 dolanų.

■ imta namai,

Trečaidicnio vakare, Lapkri
čio 3 d., miesto auditorijoj at
sidarė pirmutinė Moterų Ka’e- 
dinė Paroda. Auditorija visa 
išrėdyta Kalėdiniais papuoša
lais, eglėmis, sniegu ir viskuo 
tam tinkamu. i

Atidaryme parodos kalbėjo 
miesto manadžeris William R.!
Hopkins, po jo Mrs. Olive Jov ]{afj jįs reikalauja visų trijų iš 
Wright, varde 50,900 moterų kurių barzdožius “profesorius” 
klubo narių. ] davė jam pasirinkti vieną, kad

Programas susidėjo iš labai ]aj jjs atveda visus tris, todėl 
įvairių pamarginimų. Groio jej kiti bus tai bus ir su trijais 
moteriškas orkestras, po to ėjo imtynės, svarbiausioj vietoj 
"Briedžių šokis”, gražus vaiz- tas Turkas.
das; grojo ypatingai didelė ir 

i garsi Victrola, kuri įtaisyta 
taip kad galima girdėti už my
lios tolumo, šoki “Valencia” 
išpildė Pcpeloff-Reinhard šoki
kai. “Jaunamarčių puotą” tu
rėjo surengus Darvas siuvimo 

j mokykla. Dainavo kvartetas 
j dainą iš operos “Rigoletto”, b:i- 
I lėtas suvaidino šokį “Dunojaus 
i Bangos”.

Parodos pelnas bus sunaudo- 
j ta apmokėjimui mokslo lėšų to 
Į vertoms merginoms Clevelan- 

varde vienos I ihetčms lankančioms kolegijas.

(Ku

KLAIDOS PATAISYMAS
Aprašyme “Talento Vakaro 

padaryta klaida 
musų pianistės. Mergaitė kur: 
tai]) atsižymėjo kad net visi 
stebėjosi, yra Bronė Kančių! I. 
ne Biruta, kaip buvo pasakyta.

Rado su perskelta galva
Pereitą nedėlios rytą, po na-j 

kčiai, ant Hamilton avė., prie] 
namo rasta pusgyvis Lietuvis, 
Kazys Baltakis, kuris nugi 
bentas į ligonbutį mirė. Jis 
buvo Dr. V. Kudirkos draugi
jos narys, bet artimų giminių 
neturėjo, todėl buvo palaidotas 

u draugijos patarnavimu tie
siog iš graboriaus Skunskio na
mu.

Parodoje yra daugiau 100 
\isokiu skyrių, kiekvienas at
vaizdina speciale moterų veiki
mo dali. Penktadienio vakaro 
bus ‘Tarptautinė Diena”.

i 'Turi savo skyrius dailos mu- 
! zejus, miesto knygynas, labda
rybės įstaigos ir 11.

Ohio valstijoj pereitos savai
tes pabaigoj automobilių nelai
mėse užmušta 25 ypatos, 35 
sužeista, iš kurių kelios mirs.

Per Spaliu mėnesį Clevelan 
de sžmušta automobilais dau-, 
giau negu kitais mėnesiais, nes ] 
žuvo 34 ypatos. Viso šimte 
užmuštų yra jau 186 ypatos.

SANDARIEC1AI!
Sandaros 18-tos kuopos susi-' 

rinkimas įvyks sekantį antra
dienį, Lapkričio 9 d.. Lietuvių 
salėje. Malonėkit kuodaugiau- i 
šia atsilankyti. Vald

antra pora i liausku, paskolos klausimą, ku- d° Vasiliauskui purvinti; davė
Vasiliauskui pinigų vesti prieš 
juos agitaciją, apmokant jo ke- 

Už tą skolą pa-jliones, advokatu bylas, ir tt. 
mortgečiai, kele-j Akrono veikėjai liko nu- 

Dempsey-Tunney Kumštynių tas lotų ir ta farmelė, iš kurios i skriausti, praleido daug pini- 
Nebus | padarys lotus, juos parduos. gŲ- nustojo nekurie turtų be-

New Yorko valstijos atletų! gaus pinigus, ir Susivienijimui j skelbiant teisybę, o Susivieni- 
komisija išduos buvusiam čam-1 neįjUR didelių nuostolių jei tik|j‘mo nariai vis teisybei neno- 
pionui kumštininkui Jack Dem-l Susiv. nai,iai‘ duos an’a laįkoJrėjo tikėti, bet tikėjo Vasiliau- 
psey leidimą užsiimti kumstv-:
nėmis jeigu jis to norės, bet ne- i . Aiškia, Susivienijimas aPy 
pripažins jam teisės kibti atgal ^mė varyti real estate bizni.’ 
į Tunney. Komisija jau daug Gerai ir tąip, jei kitaip negali-! 
vargo su Dempsey kuomet jį ma. žinoma, Muliolis turi ge- 
šaukė negras Wills, o jis atsi-|rus norus> įr jeį palei jo ma- 
sakinėjo, todėl Dempsev nepri- _ - • ._ 1 . * nyma įseis tai bus gerai,pažįstamas tinkamu stoti už ‘į Dabar klausimas Susivieniji- 

Jack Sharkey, Bostono Lie-|mo nariams- keno tiesa yra ir 
Raponkos orkes-, tuvis, pirmučiausias yra pada- buvo ir kas išgelbėjo Susivie-

•sniuil'ąiu.fzis
-ju ofąuiiBĮ asofiąsĮBA osauiptd 
Ū.UISBA BIS St.m>Į ‘X0J X3|.IBU3 
.n ‘suvĮiv.if) stuBiAnjaiq sbiuouįz 
‘UL’p.lOf SUUQ SĮSIJ Į SdĮBJ, . .

Šios ristynes bus pirmutinės Į čampionatą muštis, 
šį sezoną. Prieš ir pertrauko- į 
mis gros P. 1 
tras. ' vęs aplikaciją kumščiuotis sUjiiijimui tuos

Pasistengkit atsinešti savo; Tunney už čampionatą. Dabar'visus? Ogi 
pasus iškalno, nereikės prie du- Amerikoj nėra kito kuris gale-' 
rų stovėt ir gaišuot. Gaunami 1 tų būti pirmesnis už Sharkey, 
pas Gili restaurante, pas Gro-j 
kauską (3348 Superior), pas] 
Stankūną (1386 E. 65th St.), 
pas Kazlauską (1063 E. 79 St.) į 
ir redakcijoj.

KOMARAS SUPLIEKĖ
KĄ DETROITE 

Komaras į Clevelandą

LEN-

NUŠOVĖ KETURIS
Tūlas James Trecka, 48 

tų, nuo 9531 Meech avė., i 
lioj nušovė savo namuose ke
turias ypatas ir pats save. Jis 
nesugyveno su savo žmona, ir 
buvo iš jos išėjęs. Nedalioj ji 
turėj svečių, ir užėjęs pas ją 
Trecka pradėjo šaudyt į visus. 
Septyni buvo ir visiems teko, 
iš kurių keturi mirė. Jis pats 
po šaudymo sau galą pasidarė.ž

me-

- -------------------------------------- ...------ *

Nedėlios Ekskursijos • !
Paskutinė Diena Spalių 30. Į

j j^DAD
I Lorain 65c; Bellevue $1.55;
i Green Springs $1.85; Fostoria 

$2.35; Mortimer $2.75, 
Fort Wayne $3.75. 
daugebn kitu Punktu.

ant Euclid Av. (E. 120 st J 
>adw»v: West 25th St.

Rocky River. 
Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cheny 2000.

Stoti;

pribu-1 
vo trečiadienį, po pergalės ant 
Lenko, nes pirmadienio vakare i 
Detroite buvo didelės ristynes, i 
kame ėmėsi pažymus ristikai. 
tarp jų ir Komaras, kuriam bu
vo išstatyta Lenkas, Tony Srai
gei, iš Wyandotte, Kanados.

Komaras savo priešą apdir
bo į 13 minutų ir 50 sekundų j 

Steinke ėmėsi su 
Bostono. V okie-

pinigus, jei ir ne 
gero velijanti vie

tiniai Lietuviai. Kaip tik jie 
dažinojo kad J. Vasiliauskas, 
iš Baltimorės, paėmė iš Susi, 
vienijimo $40,000 be jokios ga
rantijos, tuoj pranešė visuome
nei kad tie pinigai yra žuvę. J. 

“apicie- 
pabugęs išdavė Susivie

nijimui nuo bendrovės mortge- 
čįų ant $40,000, nors tą mort- 

Strangler Lewis pasižy-; gečių per nekurį laiką nerekor- 
išei-

RENGS LEWIS-STECHER
ČAMPIONATĄ

Chicagos premoteris Krone 
siūlo $75,000 už ristynes iki, Vasiliauskas su savo 
pergalės Strangler Lewis’o Kll'rj.1įs” 
Joe Stecher, kurie dabartiniu |

I laiku abu sakosi esą sunkiojo 
! svorio Amerikos čampionai ris-. 
įtikai.
! mėjęs savo smaugimu už kak-jdavo 
lo ir tuo jis nugali savo prie-

savo, 
savo

šus. Stecher atsižymėjęs 
kojom, kuriom sugauna 
priešus ir paguldo.

ai

buvo pragarsėjęs 
Londos, kuris ri- 

Graikas lai-

Vokietis 
McCarthy iš 
tis laimėjo.

Trečia pora 
Graikas, Jim
tosi su Bulgaru, 
nėjo po 1 valandos ir 18 minu
tę pirmą kartą, antrą kartą 
guldė

Iš 
žinot 
turės

priešą j 15 minutų.
Clevelando Komaras 
į Memphis, Tenn., 
ristynes.

pa

kui-

NEBŪK ŽILAS
Slcbuklinogs Gyduolės, kurios panai 
kiną žilimų plaukų, slinkimu ir plei
skanas. šias gyduoles privalėtų tu
rėt kiekvienas kuris žyla, slenka ar
ba pleiskanuoja plaukai.
už jas geresnio iki šiolei išrasta. At- 
sišaukit tnoiau. Kaina $3.00.

JOHN SKINDERIS
531 North 7th St. Clinton. Ind.

Nėra nieko

J.

J. Komaras su Turku el Kabul Yussif Hussane
Penktadienio vakare, Lapkr.-Nov. 5, 1926 

Lietuvių Svetainėje
•835 Superior Avenue.

Pakviečiame ant šių nepaprastų ristynių — sunkiausio Lie- 
iuvib ristiko su buvusiu Amerikos čampionu, Turku, Abdul-el- 
Kabul. Ristynes bus Amerikoniško stiliaus. Komaras sutinka 
•ištiš su trimis, ir kiek jų ats ras tiek jis sutinka paguldyt vie
lų vakaru. Taigi bus ko pamatyt.

Tikietai salėj nebus pardavinėjami: reiks gauti pasus iškalno. 
Atletų Klubas nutarė kad visi kurie nori ateit į ristynes turi pa
stot Klubo nariais ir u: 
>u ja matys ristynes.

ž tą pačią nario mokesti gaus kortelę 
Taigi visi pasistengkit taip padaryti.

MOKESTIS NARIUI $1.00.

Kviečia Lietuvių Atletų Klubas.

Pasus galima bus gauti šiose vietose: pas Gilj. 6904 Superior 
Vasiliauska,. 6820 Superior Stankūną, 1386 E 65th St. 
Kazlauska,' 1063 E. 79 St. Grokauską. 3->48 Superior

Komaras, sunkios vcgos ris- 
tikas, kuris dalyvaus imtynėse 

Lapkričio 5 d. Clevelande.

“DIRVOS” METINIS KAUKIU BALIUS 
Padėkavones Dienoje (“Thanksgiving Day) 
Ketverge, LAPKR.-NOVEMBER 2S

MAROTTA RENGIASI 
SAVO RISTYNIŲ

Marotta jau turi suruošęs vi
sus savo ristikus ristynėms au
ditorijoj, ir sekančiame nume
ryje bus paskelbtas pilnas pro
gramas, 
matysit,
už dviejų savaičių nuo dabar.

Akrone. Tuokart 
nantis Akrone ’’Vanagas” 
kiai pasakė visiems kaip yra, 
ir tada Vasiliauskas tą mortge- 
Čiu turėjo užrekorduoti. Pra- 

I V.
nori? 'nesimui aPie tai visuomenei.
1 IvIJej

reikėjo po miesto rekordų kny
gas knisnis, daryti tos žemės 
apkainavimą per žinovus, kas 
apsiėjo nemažai darbo ir lėšų,

Tėmykite “Dirvą” ir 
Tos ristynes bus dar K. E. YOCHUS

ČIA!

ATVYKO NAUJAS ITALŲ
CAMPIONAS

šiose dienose į New Yorką] 
atvyko naujas Italijos čampio-! 
nas. Signor Giovanni Raioevič,1 
kuiT net premjeras Mussolini 
įgaliojęs parsigabenti iš Ame-| 
rikos čampionatą. Jis sveria 
250 svarų ir pripažintas Euro
pos čampionu Graiko-Romeniš- EKSTRA! ŽIEMA JAU 
ku stilium. Jis yra 38 metu 9 kas iumf P„asi!Į« š!ltas Plos; 
. . _A . , • • -eitis ir siutus? Nagi Yochus!
ir jau 20 metų kaip ritasi. __ Jis siuva visokius gerus

: siutus ir overkotus už • vV 
ANT RENDOS Taipgi valo ir prosija senas

5 nuikąs kambariai, renda pici. i drapanas. Darbas atsakantis, 
kampinis namas, Lietuvią apielinkčj, >- vnCMTTCt
1386 E. 65 Si. kampas Luther avė.: lv ivvnuo
(viršuje). Dasižinokit pas A. Stan-,1310 RllSScIl Rd. Cleveland 
kūną apačioje. Superior, kampas E. 69th St. 

Telefonas Florida 3367 RX.

Or. FRANK F. HAPPY
DENTISTAS
Persikėlė nuo 

1935 St. Clair Ave. 
ant St. Clair Ave. ir 
kampo E. 73th St. 
VALANDOS: ' 10:30 RYTE

IKI 8:00 VAKARE.

ANT RENDOS
Didelis kampinis storas ant E. 661 

ir Wade Park avė. Parankus grosėr- 
nei, tnėsinyėiai, skutyklai arba kito
kiam bizniui, su 5 kamb. gyvenimui, 
arba tik storas paskirai. Renda ne
brangi. Lietuviais apgyventa vieta. 
Klauskit užpakalyj (Tire shop). I

Kampns

Dideliam 
ros,

Smagi

ALBINAS A. STANKŪNAS
Užlaiko didele Krautuvę visokių Saldainių, Minkštą 

Skanių Gėrimą ir Rūkymų.
pasirinkimui Groseriai, rūkyta Mūsa, Deš- 

Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt. 
užeiga del Lietuvių. Meldžiam užsukti:

1386 East 65th Street
Luther Ave. Cleveland, Ohio.

Parduoda “DIRVA" ir kitus laikraščius.

skui ir jo Mateušukams.
Jei Susivienijimo nariai tuo 

I kartu butu kreipę dome Akro- 
l...........  ’ .mečių įsrodinejimams senai sa
vo pinigus butų turėję, ir Va
siliauskas butų buvęs savo vie
toj kur jam priguli būtį,.

Nors P. Muliolis sako kad su 
L. A. P. Bendrove užbaigė rei
kalą, bet tai tik dalinai. Jei 
nori visai užbaigti ir kad Susi
vienijimui dolaris už dolarį su- 
gryžtų turi stengtis stengtis 
nors išdalies atlyginti tiems 
kurie del to nukentėjo, arba 
prie to priversti Vasiliauską. 
Susivienijimas turi su vieti
niais kartu veikti ir Vasiliaus
ką patraukti tinkamon atsako
mybėn. Tuokart tas reikalas 
bus tikrai užbaigtas. Pralei
dus tą reikalą tylėjimu ir kal
tininkus užslepiant, o gerai da
riusiems neatlyginant ši tran
sakcija gali neišeiti sveikatom 
Taigi nors vėlai, Susivienijimo 
nariai turėtų kreipti į tai do- 
ipg, o gal ir L. A. P. Bendrovės 
šėrininkai. Akronietis.

PARDAVIMAI

SALDAINIŲ KRAUTUVĖ 
parsiduoda, labai gražioj vietoj, ant 
kampo E. 79 ir Korman, Lietuviais 
ir Lenkais apgyventa, daro gerą bi
znį, 
vą. 
bile 
1063

Savininkas išvažiuoja į Lietu- 
Parduosiu arba mainysiu ant 

kokios nuosavybės. Kreipkitės
E. 79th Street.

PARSIDUODA
Visokį bučemės ir grosemės įtai

symai, aisboksis, vogos ir kiti del 
šviežios ir rūkytos mėsos užlaiky
mo. Parsiduos puse kainos. Dusi- 
žinokit pas Burauską, 1055 E. 79th 
St. Suite 2. (Galima mainyt ant 
namo arba loto.)

PARSIDUODA
Saldainių, groserio su Malt ir Hops 
bei minkštais gėrimais krautuvė, su 
2 kambariais. 3 molų lysas, daro 
gerą biznį. Gera vieta. 5379 St. 
Clair Ave. Art E. 55th. (45)

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai iškos Lietaus
MAU DYNĖS 25c.

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

Jei tau, broli, liūdna daros 
Žiemos laike ar vasaros, 
Pas Stankūną linksma yra 
Del kiekvieno gero vyro. 
Jei tau liktųsi nelaimės, 
Pas Stankūną eik be baimės, 
Tasai žmogus tave užstos 
Ir nelaimėj paratavos.

( Jei tau kada ko nors trūksta 
I Arba buna permažai.
- Tik užeik tu pas Stankūną, 
I Ir užsiganėdink amžinai.
i Pristatom visokius užsakymus 

del privatiškų reikalų.
del

Jei karšta diena vasaros, 
O tau burnoj sausa daros, 
Pas Stankūną gausi rodą. 
Nes ten šalto-saldaus duoda. 
Jeigu darysi baliuką, 
Keiks Aiskrymo ir Papsuko, 
Pas Stankūną visko gausi, 
Del Lietuviu kuogeriausia. 
O Clevelandan jei pribusi 
Niekados tu nepražūsi, 
Pas Stankūną prieigą gausi 
Ir niekados negailausi.

Kalią. Pikniką, Vestuvią, Krikštynų ir 
Telefonas RANDOLPH 3262.

14 A CIT A D A n A C.
v gražiausius pasirengimus


