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KUNIGO HALL UŽ- TROCKIS
MUŠĖJU TEISMAS

NESIDUO
DA ŽABOTISiš Columbus

“ TĄ PAT DIENĄ 12 LI
KO SUGAUTI

Naujas Dvasiškių Var 
žymas Meksikoj

Somerville. N. .L — Jau ke
linta diena kaip tęsiasi atnau
jintas tardymas keturių metų 
senumo žmogžudystės, kuomet 
kunigas 
Eleonora 
Atsirado 
ka

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Žmo 53 darbininkai. Ishpe- 
mign, Mich. — Lapk. 3 d. čia ' 
geležies kasykloj įgriuvos že-1 
mėms ir užsiliejus vandeniui 
žuvo 53 darbininkai. Nelaimė I 
paėjo nuo prasiskverbimo van
denio iš viršaus per smėlį ir 
dumblą tat suminkštėjus viršui j 
įgriuvo 200 per 300 pėdas plo- j 
tas kur po apačia dirbo vyrai, : 
Per plyšius tuoj užsiliejo van- j 
deniu apačia ir darbininkai 
rie ten buvo visi užslopinti.

Tos kasyklos savininkai 
vena Clevelande.

ku-

gy-

Columbus. Ohio. — Lapkr. 8 
d. iš valstijos sunkiųjų darbu 
kalėjimo išbėgo trylika despe
ratiškų žmogžudžių ir plėšikų, 
kurie prasimušė sau kelią per 
sargybą šaudymu, mušimu ir 
badymu peiliais.

Juos vadovavo Losteiner, pa
garsėjęs Clevelando banditas, 
pasodintas visam amžiui už žu- 
dystę. Bet jų įgyta laisvė bu
vo trumpa, nes tą pačią dieną 

j jau buvo vėl atgal suvaryti, iš
skyrus vieno, kuris pagauta vė
liau. Sargai spėjo nekurtuos 
tuoj šautuvais sulaikyti, kilus

Hall ir jo mylimoji, 
Mills, buvo nužudyti, 
dar naujas liudinin- 

blivęs zakristijonas bažny
čios kurioje tas kunigas buvo 
pastorium, o ta moteris giedojo 
choro. Zakristijoną išdavė vie
nas detektivas, pas kurį, pora

Mexico. — Meksikos prezi
dentas Calles įteikė kongresui 
naują bilių, dar labiau suvar- į mėnesių po tragedijos, apsilau
žantį Rymo katalikų bažnyčios į.^ įas zakristijonas ir papasa- 
teises, kurios jau ir taip buvo kojo ką jjs matė tą naktį ir ne
gana suvaržytos ir net del to 
kilo dabartiniai nesusipratimai 
tarp bažnyčios ir valdžios.

Vienatini:

gali ilgiau užtylėti, nes jį sąži
nė graužia. Detektivui klausi
nėjant, zakristijonas :akė ma-

palengvinantis da- ĮęS kunigo moteries brolius 
lykas duota tai pavelijimas ne- revolveriais tą naktį

Youngstown, O. — Mahoning sužeidė, o kitus pagavo tik vė- 
klonio geležies ir plieno išdir- 
bystės dabar veikia su 75 nuo
šimčiais pilno saiko ir manoj 
dar toliau apmažėti.

lai naktį, kurie spėjo toliau pa
sprukti.

Penki iš tų desperatų kurie 
išbėgo yra nuteisti visam am-

Se-
ši iš to būrio paeina iš Cuya-

Lorain, O. - Veikimas vieti- žiui už nušovimus policistu. 
nč-j National Tube Co. nuo šios 
savaitės apmažėja 8 nuošim- ,,C!*k apskrities, taigi iš Cleve- 
čiais. Dabar dirbs su 86 nuoš. Ilando distrikto. Jie visi nutei- 
pilno saiko. i sli laikui už žiaurius ir

Akron, O. — Automobilių ra
tų šinų industrija jaučia apma- 
žėjimą pirkimų ir tokiu bildu I 
darbus biskį apmažins, delei 
rudeninės permainos. Darbai 
dabar eina su 85 nuoš. arba ma
žiau.

ir buvo 
kameroj, 
dirbti ir

didelius prasižengimu: 
laikomi disciplinarėj 
net nebuvo leidžiami l
po sargyba.

Du kalėjimo sargai 
mušti, subadyti kuomet susita
rę desperatai puolėsi per vartus 
ir rengėsi pasprukti. Subėgus 
daugiau sargybos ir pradėjus 
vytis ir šaudyti, keturi buvo 
peršauti, vienas net per galvą.

Bėgantieji kiek turėjo amu
nicijos dar atsišaudė, bet 
ji išsibaigė. Keli jų bčgo 
kelio relėmis ir prie vieno 
patikę merginą automobilyje ir 
išmetę ją laukan patįs leidosi 
važiuoti. Bet tą patėmijo ke
lių policijantas, kuris tuoj mo- 
torcikliu leidosi vytis. Pasivi-

buvo su-

tuoj 
gelž- 
kelio

pirmiau gaben-

Kan. — Trąšų 
eksplozijai su- 
darbininkai ir

iš automobilio pradėta į jį šau
dyti. Jis puolęs atgal irgi pra
dėjo šaudyt. Jam į pagalbą va
žiavo kiti du policijantai ir jis 
sušuko jiems šaut mirtinai į 
automobilyje esančius.

Tik tada pavyko automobili 
sulaikyti kai išversta į grėbę, 
bet iš jo iššokę kiti leidosi bėg
ti, tik vienas suimta. Apsupus 
apielinkę, kada telefonais duota 
žinia ūkininkams ir miestelių 
gyventojams, pabėgėliai buvo 
apsupti ir suimti kukuruzų lau
ke.

Kiti buvo suimti kitose vieto
se, po vieną, po du.

Kas nors jiems pridavė revol-

E. Liverpool, O. — Ohio puo
dininkystės darbai, delei užei
nančių Kalėdų, pradeda jausti 
subruzdimą ir išdirbimas stovi 
arčiausia normalio kaip kada 
buvo. Iki šiolei išdirbystės nė
jo taip gerai kaip dabar prade
da eiti.

Norton, Va. — Nuo Lapkri
čiu 1 d. pradėta pakelti anglia
kasiams algos po 30 nuošimčių 
virš pirmiau mokėtų algų. Vis
gal tai del gabenimo anglies į jęs įsakė jiems stoti, bet staiga 
užrubežius kur 
davo Anglija.

Kansas City, 
dirbtuvėj kilus 
žeista septyni
padaryta nuostolių už $50,000.

Amerikos automobiliai suda
ro pusę visų automobilių nau
dojamų Anglijoje. 1925 metais 
Did. Britanijoje automobilių 
parduota už $260,000,000, taigi 
pusė tos sumos teko Amerikos 
išdirbėjams.

Anglijoj angliakasių streiko 
tarybos pertrauktos, nes nepri
eita prie jokio susitarimo, nors 
valdžia deda visas pastangas 
streiką užbaigti.

Santiago, Cili, Pietų Ameri- veriu ir su tais jie pirmiausia 
ka. — Nuo Lapkričio 5 d. visoj nuginklavo vieną sargybinį, o 
valstybėj 
streikas.

kai nužu
dyta kunigas ir ta moteris, ir 

į jie pamatę zakristijoną pradėjo 
1111 keikdami vyti iš tenai.

tą laiką Į Ritas vaikinas prisiekė kad 
išmokins j jjs Įa pat naktį matė ūkininkę 

p.nt mulo tuo ke-

Ispaniškai kalbančių svetimša
lių kolonijų žmonėms turėti sau | jj 
kunigus arba ministeriųs šeši 
metų periodui. Per 
tie svetimi dvasiškiai 
vietinius Meksikonus užimti jų j moteri jojant 
vietas bažnyčiose ir jie turėsi]e]įu gur žudystė atsitiko, nor

Maskva. — Trockis, pilnas 
pasitikėjimo savo nusistaty
mams, ir rodydamas jog nebi
jo savo partijos priešų, išstojo 
prieš visą komunistų partijos 
konferenciją ir gynė savo prin
cipus nežiūrint komunistų nu
tarimo jį ir jo draugus pažabo
ti. Trockis šaukė:

“Mes nesutinkam išsižadėti 
net dalies savo principų arba) 
pažiūrų ir atsisakom ryt tas te
orijas ir idėjas kurias mums 
grūda. Vienok mes neturim 
noro kelti nesusipratimų ir ne
tvarkos vienoje partijoje.”

Trockis prirodinėjo kad Sta
lino, Bykovo ir Bukharino pa
žiūros yra paremtos klaidingais 
pamatais: "Drauge Stalinai, tu 
turi rasti tvirtesnius argumen
tus jei nori paįtekmėti pasaulį 
kad aš esu klaidingas.”

Atsisukęs į Bukhariną Troc
kis tarė:
nas sako kad me:

j davot socializmą jeigu mus ne
gynėjai nori prirodyt kad tą 1 vargins svetimi užpuolikai, 
naktį ta moteris visai ant to ko-Į 
lio nebuvo.

Tas zakristijonas dabar 
gerą darbą dirbtuvėj kurią 
do kunigo žmonos giminės.

Baisi Lietuvių Padėtis 
Francuzijoj

Važiavo Dirbti, Merginos Pa-j 
tenka į Paleistuviu Namus.

Kaunas. — Atvykę iš Pary-1 
žiaus asmenis praneša pasibai
sėtinų žinių anie musų darbi
ninkus Francuzijoje.

NORĖJO PAVOGT 
“RYTO” BYLAS?

vakaro, 
Taikos 
duris.

Spalių 
policija 
teismo 
Tuojau

kaltininko. čia 
koks

nuo

Kaunas (“L 
22 d.. 10 vai. 
rado išlaužtas 
bylų sandelių 
imtasi jieškoti

Pernai išvažiavusių Francu- j pat sodnelyj ties paštu 
zijon uždarbiauti Lietuvių dar- įaj žmogus, policijai prie sod- 
bininkų sutartis jau pasibaigė. nen0 besiartinant, pakilo 
Darbininkų dauguma liko be; suolelio ir pasileido bėgti,
darbo. Kadangi frankas žy- Policija žodžiu davė ženklą 
miai nukrito tai ir tie pinigai; sustoti, bet tas dar greičiau lei- 
kuriuos 
niekais. Darbininkams atėjo) 
badas. Ties Lietuvos atstovy-: 
be daugelis jų praeivius praši 
nėja pinigų duonai.

me-

bi- 
kad

patįs išeiti suėjus šešiems 
tams.

Kiti visi punktai naujo 
liaus taikoma ton linkmen
dvasišĮcija dar griežčiau pildy
tų konstitucijos reikalavimus ir 
įveda naujus budus priversti 
reikalavimus pildyti.

Audroj Užmušta
Žmonių

Manila. — Filipinų 
Batangas provincijoj, 
vus baisiai audrai
žmonių ir padaryta dideli 
stoliai.

200

salose, 
peršla- 

žuvo 21)()

nuo

Fašistų Priešai bus Iš
tremiami

jie buvo uždirbę nuėjo |(]osį bėgti. Viršininkas tada 
Darbininkams atėj i! pagrasino šauti, kas pabėgėlį 

Ties Lietuvos atstovy-. sulaikė. Sulaikytasis pasirodė
■ į esąs garsus “Ateitininku” vei- I . '

kėjas, šįmet baigęs Teologijos 
filosofijos fakultetą ir dabar 
mokytojaująs Virbalyj, pil. Ki- 
zevičius, Pas jį rasta įtartinas 
raktas. Kizevičius laikosi la
bai įtartinai.

Įdomus supuolimas: ant ry
tojaus po to kaip plėšimas įvy-

l ko kaip tik Taikos Teisme tu- .
Imti taniom:', astuonios 

katalikų dienraščio “Ryto” by
los. Ar nebuvo tai pastangos 

maši- stantis tai ir atstovybė tokiu !,a'' las • 
iš ka-' pinitfV---- 250.<'00 litų — ne.tų,-

Be galo sunki ekonominė pa-Į 
dėtis sudarė galimybių darbi
ninkus blogai išnaudoti. Past-j

“Draugas Bukhari-į rodo kad apie 200 jaunesnių ir 
galim subu-; gražesnių darbininkių jau esu i 

į parduota Pietų Amerikos ir Af- 
Beį-lrikos paleistuvystės namuosna.', 

sakau kad mes niekad nesu- Kiti darbininkai neturi ga-į _ 
budavosim socializmo eidami i limybės sugryžti, nes uz kelio-i,eJ0 

turijšliužio greitumu, nes musų in-in? reikia sumokėti 250 litų. Kn-^ 
dustri.-.lis progresas priklauso į dangi darbininkų yra apie tuk- 
gryr.ai nuo importavimo 
m rijos ir žalios niėdegos 
pitalistiškų šalių.”

Rykovą kirtikuodamas 
kalbėjo sekančiai: 
ko kad šalis pasiekė prieš-kar 
nę pordukciją beveik visose in-i 

I dustrijose, bet aš sakau kad' 
mes ne tik kad neprisiartinom i 
prie pirm-karinio laipsnio, bet 
dabartiniu laiku gyventojų pa
dėtis yra aršesnė negu kada 
buvo.”

Pagaliaus pasakė: “Mes 
lime džiaugtis ką iki šiolei 
siekėm ekonominėj srityje, 

kas atsiekta iki dabar 
pirmas rinitas užžengimas' 
ilgo tilto kuri,

tų, bet detektivas ji išdavė.
Visi liudymai rodo į kunigo ' 

žmonos du broliu ir trečią gi
minieti kaipo žmogžudžius.

McDermott Nėprisipa- I 
žįsta Kaltu

lis is-. 
“Rykov sa-'

Agentas Korno, kuris su Vi-j 
daus reikalų Ministerija (kleri- 

| kaltinis ministeriaujant) pasi
rašė sutartį nuvežti ir atvežti 
darbininkus, pasislėpęs.

Laisvės Alėjoj jis turi

Roma. — Fašistų valdžios 
priešai kurie pasižymės prieš- 
giniavimais tai partijai, bet ne
papildys prasižengimų vertų 
kalėjimo bausmės, bus ištre
miami ant apvienėjusių salų 
Viduržeminėse jurose ir ten tu
rės gyventi.

Už tolesnius pasikėsinimus 
ant Mussolinio gyvasties už
puolikai bus baudžiami sušau
dymu.

Japonija Nori Apmažint 
“Daktarus”

Canton, O. — Nesenai sugau
tas ir įtartas nušovime Cantono 
laikraščio redaktoriaus Mellet, 
kuris 
kus, Pat McDermott 
mas prieš teisėją 
masis padarė savo 
kad yra “nekaltas”, 
prasidės Gruodžio 6 
ma išrasti arba jį 
kad jis išduotų kitus kurie kal
ti toje žudystėje. Jis laikomas 
kalėjime su dar dviem kitais 
įpintais toje žudystėj.

kon
torą, bet ten jis nerandamas: 
jo padėjėjai pasakę kad jis iš
važiavęs Rygon.

18

kovojo prieš šmugelnin- 
Pat McDermott stovėda- 

ir šypsoda- 
pareiškimą 
Tardymas 

d. ir mano- 
kaltu arba

Žuvo Vandens Užsi- 
liejime Italijoj

Bari. Italija. — Šį miestą už- 
I klupo vandens užsiliejimas iš 
jurų ir žuvo 18 ypatų. Daug 
nuosavybės sunaikinta ir šim-: 
tai

Japonijos laikraš-j 
vajų apsunkinti 

apmažinti kasme- 
daugėjinią. Dabar

ga-

šeimynų liko be namu.

Numažins Taksus

tik
ant 
liznią nuo kapitalizmo”.

apšaukta generalis i tada pagriebę jo šautuvą leido- 
' si pro kitus, vis mušdami ir 
šaudami.

Du kiti gara\įs bankų plėši
kai atsisakė su jais bėgti.

Kolorado valstijoj žaibas 
mušė vienu sykiu 62 avis.

UŽ-

Japonijoje perdaug priviso 
žmonių kurie turi titulus “da- 
taras”, todėl 
čiai pradeda 
įstatymus ir 
tinį daktarų
ten yra 3,552 su daktarų titu
lais, pradedant nuo teisių dak
tarų, medicinos, literatūros, 
ekonomijos, inžinerijos, agri
kultūros, girininkystės, aptic- 
korystės, arklių ir biznio.

Šimtai jų sako gavo titulus 
be tinkamų kvalifikacijų.

Butų gerai ir Lietuvoj per
žiūrėti jų ekBceleneijas Fribur
go. daktarSllus.

1927 metais ruošiamasi 
mažint federalius taksus 
ineigų. Tikimasi kad numaži
nimas bus nuo 10 iki 12 nuo
šimčių. šįmet valdžios iždinė 
surinko $250,000,000 perviršio, 
todėl kurie mokės 1927 metais 
taksus visiems bus numušta 
nuo mokamos sumos viršminė- 
tas nuošimtis.

Derybos su Rusija Eina 
Sunkiai

Maskva. — Spalių 23 d. Kau
ne gauta žinia kad iki tos die
nos Lietuvos delegacija preky
bos sutarčiai su Rusija ruošti 
teturėjo tik vieną plenarinį po
sėdį. Sudaryta komisijos pre- 
kybiniai-politinė, tranzito ir 
teisiniai-redakcinė. Darbas va
roma pirmoj eilėj prekybiniai- 
politinėje komisijoje, kur svar
stoma prekybos sutarties pro
jektas ir sąryšyje esami pre
kybos politikos klausimai. Iš 

kad darbas neina 
kaip buvo tikė-

Einant sutartimi agentas tu- 
apie 1,000 
jų jau ne
pažymėtų 
tuoni yra|V*s^° 

! taip sparčiai 
1 tąsi.

Drauge su 
cija yra atvykę Lietuvos eks- 

, pertai 
i tarties 
simais. 
Rusija 
įvairiais išsisukinėjimais ir da
lyko trukdymais. Šitas gali su
daryti netinkamą atmosferą ir 
pačioms deryboms ir dėlto ben-

a*-‘ I ri grąžinti Liteuvon 
bet j darbininkų, bet tiek 
yrR! bus del aukščiau

priežasčių. Padėtis
utį." 

j visko
ikiria socia-j blogesnė kad iš 1,000 išeivių 

Taigi apje 700 yra moteris, kurioms 
anot Trockio, komunistai einaI sunkiau yra prisitaikyti vietosi 
per tą ilgą tiltą artyn prie ka- sąlygoms. “L. Ž.”j
pitalistų.

Neleidžia Rusų Diplo
mates i Suv. Valstijas

sąlygoms.

Coolidge Tyli ir Galvo
ja, bet Ką?

Garsi bolševikų diplomatė, į
Aleksandra Kollantay, paskirta:
atstove į Meksiką, norėjo ke-j 
liaudama ten pervažiuoti per 

i Suv. Valstijas. Ji manė išlip- 
I ti New Yorke ir pakeliui susto
ti įvairiuose miestuose, žino- 

Į ma, Maskviečiu tikslas yra kad
nu-Į čia įvažiavę raudonųjų pasiun-
nuo tiniai sustiprintų vietinių pro- savo kandidatūrą toliau ar ne. 

letarijošių dvasią. Tą žinoda- Republikonai kurie nori statyt 
ma, Suv. Valstijų valdžia ne- į kandidatūrą dar irgi nežino ką 
išduoda jai vizos įvažiuoti čia. daryt.
tegul vyksta kur ji paskirta, i Iš Demokratų partijos la- 
tiesiog į Meksiką. | blausia į kandidatus, taikosi

------------ j New Yorko valstijos guberna- 
moters lavoną. Flush-į torius Smith. 
Y. — Vieno gyvenamo 
budinko anglių skiepe

10 užmušta riaušėes. Meksi
koj įvairiose srityse- per rinki
mų riaušes užmušta dešimts 
ypatų ir keli desėtkai sužeista.

Rado 
ing, N. 
didelio 
rasta įmestas moters lavonas
be ko jų ir be rankų. Spėja 
kad ta moteris buvo keno nors 
nužudyta.

prekybos dęlega-

neįvykdytų taikos su-
punktų vykdymo klau-

Tačiau pasirodo kad 
vis tebevilkina vykdymą

Artinasi 1928 metai,
abelno piliečio akia žiūrint dar 
toli, bet politikierių akim išro- dram susipratimo reikalui bu-

Tais metais bus1 tų labai pageidautina kad Ru
sai parodytų daugiau geros va
lios seniau pasirašytoms sutar
tinis iki galo įvykdyti. “L.ž.”

kurio

do visai arti, 
prezidento rinkimai, 
nis
tyli ir nekalba nieko apie atei
tį.

Dabarti- 
prezidentas Coolidge visai

Niekas nežino ar jis staty

Abi partijos jaučia kad pa
sekmėj šio Lapkričio 2 d. rin
kimų, kame laimėjo keli “Sla
pieji”, partijų konvencijos 1928 
metais bus raginamos .eiti su 
"šlapiaisiais”. - _

Prof. Eretas Naudojasi 
Valdžios Pinigais

“Lietuvos žinios” rašo kad 
Prof. J. Eretas, kuris gastro
liavo po Ameriką su klerikalais, 
užtęsė atostogų laiką nei iki 
Spalių mėnesio vidurio, pusan
tro mėnesio daugiau, bet sako 
universitetas moka
ir už tą pusantro mėnesio 
buvimą universitete.

Labai gerai klerikalams 
i žinėtis po užrųbežius kada 
| gaą vistiek gauna.

jam algą
ne

al-
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Rašo A. VANAGAITIS.

BAYONNE, N

iŠ CHICAGOS - KLYVLANDO LINK

mies- 
dide- 

Bayon-

licija jį paleido, nes nelaimė at
sitiko netyčiomis. Velionis pa-į 
liko dideliame nubudime savo 
moterį, du vaikus ir tėvus. S.

Bayonne yra nemažas 
telis, kaip ir priemiestis 
lio miesto Jersey City,
ne yra gražus miestas, randasi 
netoli New Yorko. Gatvės šva
rios, namai dailus, 
randasi visokių: šilkų 
tės, 
šia 
Oil 
šia 
ną; 
visi

BROOKLYN, N. Y

Dirbtuvių 
išdirbys- 
svarbiau- 
Standard 
daugiau-

apie 400.

Operetės Draugijos Vakaras
Lapkričio 13 d., vietos Ope-j 

retės Draugijos Choras 
scenoje triaktę komišką operą,! 
“Laima”. Vaidinimas įvyks | 
Transfiguration salėj, ant Hoo-; 
per gatvės, nuo 8:15 vai. va-j 
kare.

Svarbiausių rolių išpildyme 
dalyvauja M. Srumskienė, M. 
Kižiutė, Kriaučiūnas, Saurusai- 

Kraučas, ir kiti.
Prie šios operetės jau ilgas 

savo: ]ail<as kaip Operetės Choras 
gale surinko

parapiją, j tis. 
Vanagas, j 

turi

stato

Tai vadinasi reikėjo anksti 
rytą keltis ir susipakavus apsi
vilkimo išdirbinius, keliauti į 
“steišiną”, kad gavus tam tik
rą leidimą važiuoti Klyvlando 
linkui. Tas nepaprastai pa- 

I prastas atsitikimas įvyko 23 d. 
Spalių, saulei mandagiai prasi- 

| šiepus iš rytų šalelės....
Mano Antanas ta kelione bu

vo labai patenkintas, nes nuo 
pavasario dar taip toli nebuvo 
išsirengęs. Gražus rudenio ry
tas lydėjo jį j rytų pusę. 
Cheaga greit 
nes traukinio 

gražų 
ruduo. Ruduo, ru- 
Lietuvoj teko pra- 

kelioliką. o čia Ame-

Ir svetainėj
Apie 6 vai. teko gauti tą ne

laimingą “keksiteb” ir nusivež
ti savo futbolą į svetainę. Žmo
nių buvo nemažai, bet jei ne 
lietus butų daugiau buvę.

Dzimdzių Olšauskas jau lau
kė. Programas jau buvo pra
dėtas. Gaila kad “Lietuviš- 

; kai. Musų rengėjams reikia 
laiką. Publiką

T. H. D. REIKALAI r N

Pati 
užsimiršo, nes 

langai rodė ne- 
“muvinpikčį”. 

Ruduo,

geležies liejyklos, 
gi išdirbystė tai 
Co. Darbininkai 
dirba po 8 valandas į die-
mokestis nemaža. Dirba 

gerai ir su bedarbe nebėda- 
voja. Bet naujų darbininkų 
darban mažai tepriima. 

Lietuvių čia bus 
■Lietuviai turi savo 
klebonu yra Kun. 
Dauguma Lietuvių
nuosavus namus, nuo dviejų iki rengėsi iki galų 
astuonių šeimynų didumo. Na- tinkamas spėkas ir rado pato- 
mai mediniai ir mūriniai, dvie-igįą svetainę pastatymui.
jų ir trijų aukštų. Kainos jųi Operetės Chorą vadovauja 
eina nuo astuonių iki dvide- R. Strumskis. Rep.
šimts tuktsančių dolarių. Dau-i 
gumos jų namai jau išmokėti. 
Abelnai čia Lietuviai gyvena 
gražiai ir turtu yra prasigyve
nę. Abelnai jie uždirba neblo
gai. Yra keletas pavienių iri 
keletas merginų Lietuvoje gi
musių ir augusių, po karo at
važiavusių. Darbų čia yra vy
rams ir moterims. Pinavijas.

paprastai 
Tai buvo 
due!!.... 
leisti bent
rikoj jau rodos treti metai gy
veni, tik pirmą rudenį teko 
maiyti.

Ar ne keista? Lietuvoj ru
deniu rudenius atmena žmogus, 
o Amerikoj jų kaip ir visai nė- 

nė
šio rudens 
pakvietimą 

svečiuotis su
Ačiū,

Ameriko- 
kuris prilygsta

Jeigu ne Karpavičius, 
grožėjęsis 

Jis 
prašė
programų. 

Išvydau

pais, farmomis, paršiukais, ar
kliais, vištukais, kalakutais ir 
kitais dalykais pradėjau studi
juoti gelžkelio tvarkoraštį. Įdo
mu buvo kiek laiko ima nuva
žiuot iš Chicagos į Klyvlandą ir 
atgal.

Pasirodo kad atgal į Chicagą
.-.ugryžti užima vaktnda mažiau atsižvelgti 
laiko. Nenoriu smulkmenas ra- greit pripratinsime punktualiai 
Syti, patįs galite įsitikinti. Pa-; lankyti koncertus bei parengi- 
imkite tvarkoraštį tai rasite.! mus jeigu mes laiku pradėsime 
Man ėmė bemaž 'valanda laiko j programą, 
kol aš užmyniau “ant korno”... • 
Dalykas buvo labai paprastas, 
kaip atvykus į Toledo pamačiau 
laikrodį.

Tai ir Klyvlande
traukinis apsistojo Klyv- 
Turėjau lauk lipti. No- 

nenoromis tą padariau, 
jokio pažįstamo, 
nuvežė tiesiai į 

Pataikiau. Viskas
Redaktorius “koncerta-

Tas yra būtina ir reikia prak- ’ 
tikuoti. Artistai gali tuščiai sa
lei dainuoti ar vaidinti. Taip 
bus geriausia. Kas norės ateis 
laiku, o kas ne — lai vėlinasi. 
Jei kitą kartą man teks lanky
tis tai aš išstosiu pirmas ant 
programo. Man bus daug len
gviau atlikti savo numerius 
tuščioms sienoms negu publi
kai.

Prie Gerb. Motuzo Pa- ti piešėjams perpiešti, kas irgi 
reiškimų del Vadovėlių

Gerb. F. Motuzo pakeltas se
nai išpopuliarizuotas musų or
ganizacijoje klausimas, tekni- 
kos vadovėlių leidimas, turi sa
vo svarbą. Jeigu mes galėtu
me duoti nariams vadovėlius 
butų labai gerai ir tikime dalis 
narių butų labai patenkinta, 
nes tai butų išrodyta jų specia
lybė arba šaka kurioje jie turi 
patraukimą.

Bet kiek tų teknikos mokslo 
šakų yra ir jeigu visas jas, ar 
bent didumą, užpildyti vadovė
liais, turėtų išeiti daugiau kny
gų negu iki šiol Draugija yra 
išleidus. Tai yra darbas ku
riuo reiktų išimtinai pasišvęs
ti tokiai draugijai kaip TMD. 
per keletą metų ir nieko kito 
neleidžiant duoti vadovėlius po 
paskirą šaką paėmus kas metai.

Ir kožno vadovėlio parupini- 
mui reiktų skirti po $100 
daugiau, kap gerb. Motuzas 
mano. Bet šimto dolarių 
užteks tokiam vadovėliui 
norėsi pilnesnį išleisti. Niekas 
šią gadynę nedirbs ant knygos 
pagaminimo, su piešiniais ir

Va
dovėlių gamintojas turi būti 
toj šakoj specialistas, kitaip gi

■ Į paėmus bile kokio pagamintą 
| vadovėlį sulauktum jo pasmer-

■ Į kimo kada vadovėlis išeitų. O
išėjęs vadovėlis turėtų kainuo-

kainuotų nemažai pinigo ir im
tų daug laiko.

Tikrai pasakome, jeigu butų 
1916 metais nutarta leisti kokį 
bendrą vadovėlį, bent dešimty
je šakų, tai nuo pradėjimo jieš- ■ 
kot specialistų iki knygos išda
linimo nariams butų trukę pil
nai septyni ar astuoni metai, 
o per tą laiką centro valdybos, 
kokios jos buvo, butų tiek pri
siklausiusios velnių ir pasmer
kimų kad tas vadovėlis nebūtų 
to vertas.

Jeigu reiktų kokio specialio 
vadovėlio, kitiems jau esant, 
kalba butų kas kita. Dabar nė
ra jokio ir reikia visų, ir tuo 
turi užsiimti kas nors kitas tik 
ne TMD.

Kas kita vadovėlius gaminti 
valdžiai ar kokioms įstaigoms 
kurios turi savo specialistus ir 
reikia tik jiems duoti įsakymas 
“Padaryk”. Red.

Koncertas pavyko
Nemėginsiu girti ar peikti, 

bet teisybę sakant koncertas 
pavyko. Ką norėti iš artistų- 
mėgėjų, kurie daugiau pripuo
lamai lavinasi. Ateis laikas, 
tie patįs dalyviai nepažins sa-j 
ves.

Gaila kad aš neturėjau laiko 
atvykti porai savaičių išanksto 
ir sugelbėti tinkamą programą tęksu> už šimtą dolarių 
paruošti. Man pačiam ir ne-; - . . . .
smagu buvo rodytis su senais 
numeriais. Taip pat Olšauskui. 
Mudu neturėjova progos pasi-j 
ruošti. Jei bent kitam kartui; 
paliksime. Visgi 40 minutę. 
užlaikėm
Kiti laukė jau nuo 4 vai.

Vienu žodžiu, toki koncertai 
yra pageidaujami ruošti tan
kiau. tik reikia suderintai ruo
šti. šis “Talento Vakaras” bu
vo pradžia, kurios nereikėtų 
užbaigti.

Gaila kad muzikalės pajiegos 
kitų pažiūrų neprisidėjo. Vis

Biznis vyko gera 
akių pardavė kėlėt: ar

su-
ne-
jei

Po “Vienybės” Koncerto
Spalių 31 cl., Miller’s Grand; 

Assembly salėj. “Vienybė” tu-į 
rėjo suruošus gražų koncertą! 
su daugeliu pirmos klesos ar-1 
tistiškų spėkų. Taip progra- j 
me dalyvavo Kamilė Jozevskai-1 
tė ir Liuda Sipavičiūtė, pasižy-1 
mojusios artistės Europoj. Jom 
pianu akompanavo B. Petrov.

Dainavo P. A. Banys, jau -!
MAHANOY CITY Pa.lnas dainininkas iš Philadelphi- 

j jos, po jo Marė Strumskienė:!
toliau, Aldona Kriaučiunaitč i 
skambino pianu; antra pianis-i

' tė, irgi jauna artistė, Olga Ber-'ska^iau šimtą ir daugiau man 
irgi gražiai paskam- ne^ akIs pradėjo mirgėti. Nors 

po to jos abi skambino' Pb- k. o jau šimtus su desėt- 
; kris negalėjau suspėtt.-perskai- 

sesutės, i čiucti. Nemeluoju, tai teisybė.
/ Ka: netiki galit skaityti. Jei- 

| gu jus suskaitysite iki tukstan- 
Jčio tai aš jums gražią dovaną 

I suteiksiu.
I Bet palikime tą. Važiuojam 
toliau Klyvlando linkui.

Nušovė Medžioklėj 
linskas' išvažiavo su kitais 

Lapkričio 1 d. Martinas 
žįstamais medžioti. Kada

pa- 
Ži- 
va-j žiečiutė, 

žiavo namon, truko automobi-! bino, 
]io arto |®a, todėl visi sustojo! duetą ant piano, 
ir ėmė taisyti. Taiasnt ratą, Toliau, 
su jais buvęs Simas Labanau-1 Genovaitė ir Julė Spurgiutėi 
skas šaudė į medį ir nežinia i 
kokiu budu šūvis pataikė Ži
linskui į galv& Sužeistąjį tuo
jau gabeno į ligonbutį, bet ke
lionėje Žilinskas’ mirė. Laba-[ 
nauskas pasidavė policijai ir Į <-Tž $3 metuose pralinksminsi!

, .. , ,. ., .. „ visą kaimą — užrašyki! saviš-
apalpo is didelio gailesčio. Po-j kįams i Lietuva “Dirva

susirinkom daugiaubučiau 
gre lybėmis 
prisiuntė ir 
d:.i ndzišku 
Tautieti!
nišką rudenį, 
Lietuviškam. Tik Amerikoj to
kių kelių nėra. . . .

Štai 
landė, 
romi s 
Stotyj 
“Keksiteb” 
“Dirvą”. 
O. K.
vo” su svetimais kuriniais ir 
artistais. 
Prie mano 
rekordų.

Neužilgo
senų pažįstamų.

“Savings stamps” 
pamiršau

Reikėjo 
prietelius 
“Lietuvį

Stulpus skaitau
Traukinis skriodė tyrą 

gražius laukus ir svaidė 
pus. Įdomu buvo kiek per 
ket i miliutų jų permes. J 
pradėjau skaityti, 
du, tris tai nieko,

orą, 
stul-
pen-

Kol vienas, 
bet kada su-

dvi jaunos

grojo smuiku ir pianu.
Programą užbaigė Operetės 

Choras sudainuodamas ketu
rias dainas. —V.

stul-
Prastas matematikas

Atsigrožėjęs rudeniu,

■į&i-

■*#

44^

A*

f#
•įiį-

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.

■“f*
■į# 
k*.
M

»>■
H*-
Vfr

M*-
hfi*-

1**-

O kuo ap-dovanosit saviškius Lietuvoje? Jie laukia nuo jūsų — 
paprastu instinktu — Kalėdų Dovanų. Jie jaučia kad jums nėra 
taip beda 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 parodysit 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 išrnc.inytų ir nuskaitytų sau už išmainymą.

Siųskit per “DIRVĄ” — per visuomenišką Įstaigą, ir bukit 
rinti teisingu ir greitu patarnavimu. Mes dirbame visuomenei.

uz-

M*

'tį>-
MS'

lįh;
►M

0,-

Mffr

Nežinau delko, aš 
marškiniams sagutes, 
pirkti. Mano geras 
Zdanys nusivedė pas
barzdočių” sagučių pirkti.. Ra
dau kas reikalinga ir moku pi
nigus.

— Kiek?
— Two dollars. . . .
— All right!
Moku pinigus, o žydas man 

siūlo kokias tai “savings 
stamps”. Nugi manau sau, už
moku už tą niekniekį du dola- 
riu ir dar jam negana. Kaip 
ir pyktelėjęs neatsakiau nei 
žodžio ir lemoniškai susirau
kiau.

Ar nepradės iš manęs juok
tis? Nuvykus pas Karpavičių 
simpatingą šeimynėlę, radus 
buri taip pati pažįstamų, prasi
dėjo “fonės” apie tas “savings 
stamps”.’ Daktaras 
Žukas, Vasiliauskas i 
lė gražiosios lyties, 
juokėsi iš mano tų 
kurių reikšmę aš tik 
pratau. Pasirodo aš 
neblogai suprantu.

Generalė repeticija
Turėjom pradėti repeticiją, 

bet nepradėjom. Kalbų, juokų 
netruko, todėl nemanėm rimtai 
darbuotis, 
kaulis” 
užkandį, 
futbolus 
ti. Taip

B. šiaulys, 
ir visa ei- 
nenoromis 
“štampų”, 
vėliau su- 

; Angliškai

sekančia

1
Philadel-
Tėvynės

Visgi
išvaigusią publiką. (.į vjeĮOj dabartinių knygų vie

nos kurios kainos 50c (iki 100 
puslapių didumo), nemažiau $2 
ir $3, kas musų draugijai butų 
perbrangu, nes nariai nesumo
ka tiek į metus kad duoti po 
vieną vadovėlį. O jeigu duosi 
vieną vienoj kurioj 
kurie žingeidaujasi 

j teknikos šaka, rėks 
tas nelemtas domės kreipimas; VaIdybą “kam tokį 
į įsitikinimus. Bedievybė ir 
katalikybė perdaug nukrypo 
nuo tolerancijos. Reikėtų dau
giau Lietuviškumo laikytis. 
Juk mes visi Lietuvių kilmės 
žmonės esame, todėl dailės dar
be neturėtų vietos “likams”.

Lietuvybės trūksta 
. Ne tik Klyvlande bet ir ki- da išspausdinti kokios 200 pus-j 
tose kolonijose tas pats yra. lapių knygą.

į i atsieitų apie $4 ar $5 už kny- pridėjo kandidatais V. širvy- 
gą, nes turėtų būti gausi pieši- ’ dą ir Pr. Narvydą, 
niais-nurodymais ir tt.

Bet dabar lieka kam nors su
rasti dešimts specialistų kurie paraitis ir V. Sirvydas, todėl 
už $100 pagamintų vadovėlį 
jiems paskirtoj šakoj. Kadan
gi ne visi jie yra piešėjai, reik- turėtų užimti jo vietą A. B. 
tų jų paduotus pavyzdžius duo-j Strimaitis, TMQ. iždininkas.

Karpavičiaus “šon- 
mums parengė gardų 

tai mes prisikimšę 
nenorėjom prakaituo- 
ir liko generalė.

Talento vakaras
tas atsitiko, 
kitos dienos 
rengtis. Su- 
smuikininkai, 
miklino savo 

Pittsburgietė,

Nežinau kaip 
bet aš pasijutau 
viduryj. Reikėjo 
sirinko pianistai, 
dainininkai ir visi 
instrumentus,
panelė Lelioniutė, jieškojo ba
kūžės, pianistė Aldona Vilkelie
nė čiupinėjo baltus tarp juodų, 
jos “šonkaulis” džiaugėsi išto
lo žiūrėdamas; smuikininkas 
Sabelis gvoltavojo smuiką jie- 
škodamas sielai ramumo,zo aš 
viršuje mokinausi kaip Olšaus
ką “sufulinti”. P. Karpavičie- 
nė parengė vėl užkandį, kuris 
buvo širdingai priimtas. Kar
pavičius užsisakė “keksitebę”, 
kurio laukė ir.... nesulaukė, 
šlapias lietus musų ūpą subjau- 
riojo ir nekaip jautėmės.

Artisto visą,viltis — publi
ka. Lietus, kaip paprastai, vi
sados atbaido publiką.

šakoj, kiti 
visa kita 

ir bars C. 
niekam ne

reikalingą vadovėlį” leido....
Sudėti keliais šakas į vieną 

knygą gal ir butų galima, bet 
pirmiausia reikia surasti, saky
sim kad ir desėtką, žmonių ku
rie butų specialistai savo šakoj 
ir sutiktų po $100 padaryti sa-
vo specialybėj vadovėlį, ir ta-■

Lietuviai 
kilmę ir
Visokių 
lyg ma- 
suaugu- 

patįs

Susiskaldę musų 
partijas užmiršo savo 
žmoniškumo pareigas, 
idėjų pasekėjai atrodo 
ži vaikai kurie žaidžia
siu padirbtais žaislais, 
nemokėdami sau tokio žaislo 
pasigaminti.

Mes, Lietuviai, neprivalome 
džiaugtis svetimais ūbaisiais, 
kurie neturi nieko bendro su 
musų Tėvynės Lietuvos atei
ties gerove. Reik kalbėt, dai
nuot. protaut Lietuviškai jeigu 
norime būti kultūringų tautų 
tarpe. Anglas, Rusas, Vokie
tis, Amerikietis, ar Prancūzas, 
visuomet stengiasi pabrėžti sa
vo kilmę tautybę. O mes? 
Mums gi rupi pirmiau katali
kybė, bolševikybė ar kitokia 
“ybė”, tuo tarpu kaip dar ne- 
sižinom kas esą kilme. Gėdi
mės Lietuviškas dainas dai
nuoti !

Prisimena man pasikalbėji
mas su muz. Čižausku tą vaka
rą po koenerto. Pasirodo, mums 
trūksta Lietuviškos ambicijos. 
Mes gėdimės savo vardo. Kaip 
gaila! Svetimų dievų jieško- 
me, pamindami savus po kojų.

Todėl išaugtame vaikystę ir 
bukime rimtais Lietuvos sunu-

TMD. Atstovai prie Vi
suotinos Tarybos

Kaip Visuotiname Philadel- 
phijos Seime buvo nutarta pri- 
kviesti visas didžiąsias organi
zacijas į Amerikos Lietuvių Ta
rybą, TMD. centro sekretorius 
paleido tuo klausimu 
krivulę:

KRIVŪLĖ No.
Visuotinas Seimas 

phijoj yra paskyręs
Mylėtojų Draugijai tris vietas 
į pastovią Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Pereitas TMD. Sei
mas pritarė minėtam Seimui 
Philadelphijoje ir įgaliavo ke
letą-delegatų. Todėl Centro 
Valdybai nėra reikalo nutarti 
ar priims pasiūlomas vietas, tik 
paskirti į jas savo žmones.

Šiuomi nominuoju nuo savęs 
sekamus
pirmininką K. S.
musų iždininką, A. B. Strimai
tį ir musų vice-pirmininką M. 
Kasparaitį į minėtą Tarybą.

Centro sekretorius
Vyt. Sirvydas.

atstovus: 1) Musų
Karpavičių;

Kurie Lieka Išrinkti
Gavę krivulę, kiti Centro

Jos išleidimas j Valdybos nariai dar nuo savęs 
""S 117. k n V- nrirlpin Ir n nd i d u i a i e V žirvv.

Sudėjus 
balsus krūvon, daugiausia gau
na K. S. Karpavičius, M. Kas-

mis. Nors čia gyvename ir gal į 
mirsime, bet neišsižadėkime 
kilmės ir tautybės.

Aš myliu lygiai bolševiką, 
kataliką arba kitokių pažiūrų 
Lietuvį, bile jisai nesigėdi Lie
tuvio vardo, nesigėdi Lietuviš
kas dainas dainuoti ir ginti sa
vo gimtą šalį, kaipo tikras tė
vynainis.

Mokinkimes iš Amerikiečių, 
iš Vokiečių, iš Rusų ir kitų tau
tų gerbti save taip kaip jie ger
bia. Nebūkime pakalikais!

Sudiev Klyvlandui!
Gana “porikauti” apie Lietu

vybę. Geras ir doras Lietuvis, 
kokių jis pažiūrų nebūtų, vis- 
tiek liks man draugu, kaip ir aš 
jam.

Buvojau Klyvlande ir tikiuo
si dar buvoti, todėl tariu, “Iki 
pasimatymo” Klyvlando Lietu
viams!

jie ir lieka išrinkti j Tarybą. 
Jei kuris atsisakytų sekantis

ANTRAS TOMAS “PASAU
LIO ISTORIJOS”

Visi nariai laukia antro tomo 
“Pasaulio Istorijos” ir nekurie 
jau jį gavo. “Kultūros” B-vė 
prisiuntė mums 298 egzemplio
rius, o kitų, nors sakė kad iš
siuntė, bet tik ką gautas laiš
kas sako, neišsiuntė. Ant jos 
krinta visa atsakomybė už su- 
vėlinimą. TMD. atliko savo 
pareigas, net išanksto apmokė
dama visas sąskaitas, nes Kul
tūros B-vė vis verkė litų stoka.

Prie trečio tomo leidimo vi
sai tokiu budu net negalima 
prieiti, nes nėra galima pasiti
kėti kad sutartu laiku gautu
me.

Centro Sekretorius, kaip tik 
gaus antro tomo daugiau,t ne
vilkindamas išsiuntinės visiems 
už jį užsimokėjusiems nariams.

Vyt. Sirvydas.



DIRVA

DŽIAUGIASI ISTORIJA
Chicagiečių traicė, kuri sy

kiu užsirašė po “žmonijos Isto
riją”, dabar gavę knygas ražo:

“Gerb. ‘Dirvos’ administra-

kau aš.’
— Ale yra parašyta kad 

vieni klausytų ką turi sa
kysi, tai tie klausys, o ki
tiems užrašyta neklausyt ir 
užrašyta kokiais žodžiais j Dėkingi esame tamistoms 
jie tave niekins, ir viskas "ž prisiuntimą knygos 
kitas kas atsitiks su 
sais kurie dabar dar gyvi 
ir vaikščioja, kurie dar ge
ma ir gims, ir kada tu čia 
turėsi ateiti ir valdyt, — 
sako jis.

Rekordai Gaunami “Dirvoj” Reikalaukit C. O. D.

‘žmoni- 
laukėme 
skaitant

vj_ ; jos Istorijos’. Nors 
metus laiko, bet dabar 
reikia tik džiaugtis ir gėrėtis 
tokia svarbia knygo. Viso labo

Jonas Stulgis, 
Justinas Dudėnas, 

Kazys Šileikis.”

paslaptį
su gerb. Liciperiu 
palydovais Kipšu- 
dairausi aplinkui 
karalystę. Tada

JONO BUTĖNO
Teka Upė per Beržyną ir

Josiu Jomarkčlin
Litai ir

Leiskit į Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim!

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir 

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir

N-esigraudink, Mergužėle
Ant Ežerėlio Rymojau ir 

Kada Noriu Verkiu
Oi Mergele, Mergužėle ir

Stasys
Kalinio Daina (Prisoner’s Song) 

Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir

Aguonėlė
Eina Garsas nuo Rubežiaus ir 

Oi Kad Aš Pas Močiutę

Juozo šuildausko
■Gėriau Dieną ir 

Esu ant Šio svieto 75c
Jono Ramanausko

Atneša Diedas Kukulių Vicdrą ir
Gi Motule, Ma! 75c

Žalioj Lankoj ir
Kur Josi, Broleli? 75c

ŠOKIŲ REKORDAI 
šv. Locijos šokis ir

Mano Sielos šokis 75c
Vestuvių Maršas ir

Klarneto Polka 75c
Marsalietes Maršas ir

Atsiminimai iš 1917 75c
Žaidimo Mazurka ir

Gegužinė Polka 75c
Kubanų šokis ir

Karininkų Valcas 75c
Draugingumo Polka ir

Prakilnumo Polka 75č
Polka M a koka ir

Musų Linksmoji Mazurka 75c
Santiago Valcas ir

La Paloma Serenada 75c
Vilniaus Valcas ir

Rinkinis Rusiškų Melodiją 75c 
.Meilės ir Jausmų šokis ir

“Stasės” Polka 75?
Įvairybių Valcas ir

Kaminakrėčio Polka 75c
Polka ir

Polka Mazurka 75c

VICTOR LIETUVIŠKI, 
REKORDAM

Victor Talking Machine Co. 
kaskart išdirba daugiau ir gra
žių Liotuvikšų rekordų, visokiu 
musų dainininkų ir chorų. Da
bar naujai padarytas rekordas 
yra “Jau Saulutė Leidžias”, su 
daina ant kito šono, “Verda Bo
ba Kubulius”. šias abi dainas 
įdainavo šv. Vincento Lietuvių 
Choras, vadovaujant B. Nekra
šui. šis choras dainavo Phila- 
delphijoj Lietuvių dienoj.

Jono 
i “Molio 
I Sodai 1” 

šalip 
yra gražių Victor rekordų su 
monologais, kuriuos įkalbėjo 
žinomas artistas J. Vaičkus. 
Tų monologų vardai yra:

“Dzidorius rašo Dolpeliui”. 
ant abiejų pusių ta pati ilga i)' 
pilna juokų kalba. Kitas yra 
“Dolpelis Mandrapypkis”, irgi 
abiem pusėm. Yra ir kitų se
niau pagamintų Butėno ir kitų i 
artistu rekoradai.

3ST NEBŪK ŽILAS
Stebuklinogs Gyduolės, kurios panai
kina šilimą plaukų, slinkimą ir plei
skanas. Šias gyduoles privalėtų tu
rėt kiekvienas kuris žyla, slenka ar
ba pleiskanuoja plaukai. Nėra nieko 
už jas geresnio iki šiolei išrasta. At
sišauki! tuojau. Kaina $3.00.

JOHN SKIN DERIS
531 Ncrth 7th St. Clinton, Ind.

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

A prile
Plaukia Sau Laivelis ir 

Karvelėli (12 colių)

krinta”, — sako jis.
— Ja, aš tą žinau, visos 

kantičkos apie tai pasako, 
— sakau aš.

— O ar supranti ką tas ___  .. ___ _ ___ ____ ,
reiškia? — sako jis. I kuris ristikas laimės, kiek

— Nelabai, ir noriu kad išgers ir kiek suvalgys ta- 
paiškintum, — sakau aš. 1 me vakare ar piknike, ir

— Tas reiškia kad viskas katras katrą mylės, apsives, j 
kas iki šiolei dėjosi, dedasi ] katra pora išgyvens visą j 

i ar dėsis jau yra nuo pat , amžių krūvoje, katra pasi-1 
[pradžios parašyta kad taip 
I turės dėtis, o ne kaip kas| 
I pagal savo la'isvą valią nori, 
! Kurie gimė, gema ir gims 
yra parašyta ką jie turėjo 
daryt, ką turi daryt ir ką 
darys tie kurie dar ateis, ir 
jų nei plaukas nuo galvos;
nenukris kitaip kaip amži-( 
nasties knygoj parašyta, —[ 
sako jis.

— Ale, gerb. Liciperi, aš 
vistiek dar nesuprantu aiš
kiai ką nori pasakyt, — sa
kau aš.

— Tai klausyk dar sykį- 
Kiekvienam toj knygoj už
rašyta jo likimas, ir tie vi
si kurie nuėjo Į dangų tiems! 
buvo užrašyta tūkstančiai 
metų prieš jų gimimą kad 
jie ten eis. Kuriems buvo; 
užrašyta kad ateis čia, tie j 
visi čia atėjo ir turės ateit 
visi kurie dar gims už tūk
stančių metų nuo dabar, ir 
nei maldos nei kunigams 
apieros nieko negelbės ir jų 
užrašyto likimo nepamai
nys, — sako jis.

— Ar tai teisybė, gerb. 
Liciperi? — sakau aš.

— Taip, gerb. Spragile, 
tai amžinasties tiesa, ir taip 
bus iki kolei žemė gyvuos, 
o tas jos gyvavimas irgi už
rašyta, — sako jis.

— O kada žemės pabaiga 
bus ir iš kur gerb. Liciperi* 
žinai kad taip yra užrašy-Į 
ta? — sakau aš.

— 'Visų likimą prie ma- z 
nes sutvertojas užrašė ir ašį 
tą pats mačiau kada dari 
mes su juo taikoj gyvenom, j 
nors tada dar žmonės nebu- [ 
vo sutverti. O kada žemės! 
pabaiga bus to aš nežinau,! 
ba tik paskui tas buvo už-i 
rašyta kada aš čia atėjau,— į 
sako jis.

— Tai baisi teisybė, ir iš; 
jos išėjimo nėra? — sakau 
aš.

— Nėra, gerb. Spragile, 
nėra, ba turi but taip kaip' 
užrašyta. Tavo atsilanky
mas čionai buvo užrašytai 
tada dar kada ta Likimų! 
Knyga rašyta. Viskas ką' 
tu arba visi dabar gyvenan
tieji daro ar darys ten yra 
įrašyta. Viskas ką jus sa
vo mieste darot, rengiat ba
lius, šokius, teatrus, risty- 
nes, piknikus, viskas tas už-

ir kad tą dieną ar vakarą 
bus gražu arba lis, snigs; 
katram dainininkui ar dai
nininkei kas plos, kiek pub
likos ir kokie turi ateiti;

Linksmos Kalėdos čia--
I bet kaip jie švęs ten, Lietuvo
je? Pasiuskit saviškiams per 
“Dirvą” keletą Litų.

GERB. SPRAGILAS IŠ
GAUNA PRAGARIŠ

KĄ
Stoviu 

ir musų 
kais ir 
po savo
užėjo man Į galvą mislis ir 
klausiu gerb. Liciperio:

— Jeigu aš čia turėsiu 
viešpataut ant griešnų dū
šių, tai kur aš su savo šon
kauliu gyvensiu? Čia nėra 
nei virtuvės, nei miegamų 
kambarių, nei jokios pašiū
rės, o tik šie du karšti sos
tai, — sakau aš.

— Gerb. Spragile, čia
ra nei dienų nei naktų, 
gi nereikia nei gulėt 
miegot, užtai nereiks 
kambarių nei lovų; o čia 
reikia valgyt nei gert 
nereikalinga nei 1___
nei stotkai, — sako jis.

— Tai kaip jus čia gyve-1 
na t? — sakau aš.

— Čia nėra nei gyveni-- 
mo, nei mirties, čia yra tikį 
amžinas buvimas, ir niekas 
nežino nei laiko nei erdvės, 
tik amžinai dega karštose 
liepsnose, arba smaloje, ar
ba kitokias pakiltas atliki
nėja nežinodamas nei metų 
nei sekundų, — sako jis.

— Tai ar aš negalėsiu tu
rėt nei savo laikrodėlio? 
Kaip aš žinosiu kada kas 
daryt, pradėt ar baigt? — 
sakau aš.

— To visko nereikia, ba 
čia viskas atsibuna pagal 
patvarkymo nuo tada kada 
Pragaras buvo sutvertas ir 
sukurtas. Viskas kad čia 
dėsis arba yra arba ateis, 
yra jau čia nuskirta prieš 
amžių amžius, taip kaip tu 
esi nuskirtas ateit ir val
dyt čia jau prieš tūkstan
čius metų, — sako jis.

— Tai kaip yra su ta pa
sakyta “laisva valia”, kad 
žmogus gali patekt į dangų 
arba j čia, jeigu darys vie
naip ar kitaip? — sakau aš.

— Visi žemiški raštai tą 
klaidingai pasako ir žmo
nės nežino kaip ištikro su 
tuo dalyku yra. Aš tau iš
duosiu visą paslaptį kurios 
niekas dar iki šiolei nežino
jo, išskyrus musų čionai, — 
sako jis.

— Labai norėčiau girdė
ti, papasakok, — sakau aš.

— Kaip visus mokslus 
taip ir šventą raštą visokie 
umbugieriai iškraipė ir pa
sidaro iš jo sau tokį kokį 
kas nori. Vienoj vietoj yra 
pasakyta kad duota žmo
nėms liuosa valia, ale to nė
ra, ba yra kitur pasakyta: 
“Be sutvertojo žinios nei 
plaukas nuo galvos nenu-į rašyta kad taip turi dėtis

vakare ar piknike,

nė- 
tai- 
nei.
nei -
ne-i 

o —. tai 
virtuves

mes, katra kelis sykius že- 
nysis, kiek vaikų turės, ka 
da koks vyras ar pati savo 
vyrą nušaus ar papjaus, ar 
pabėgs su kitu; kada ką už
muš, kada kas savo mirčia 
mirs, ir taip toliau ir be ga
lo, — sako jis.

— Tai gerai kad tu man 
tą pasakei, ir aš sugryžęs 
apsakysiu viską smertel- 
niems žmoneliams, — sa-

Butėno yra Įdainuota 
Uzbonas” ir “Oi Kas 
“Dobile” ir kitos.; 
dainų choro ir Butėno,

O. Beržienės 
Muzika-Muzika (Vanagaičio) ir

Dainuok Sesute Lepunėle
Kosto Sabonio

J Beržyną Eina Ona ir
Atvažiavo Sveteliai

Švintant Aušrelei ir 
Kam Šėrei Žirgelį

Senelis Polka ir
Gražuolė

75c . „ .Mana Valcas ir
Berželis Valcas

j Polka “Maryte” ir
Polka “Katrytė”

1 Kaimiečių Valcas ir
75c | Kitajanka Polka

For Csats and Wounds
Saugokitės užsikrėtimo! 
Tepkit visus įbrėžimus, 
susižeidimus ir įpjovimus 
su šiuo stipriu nenuodin
gu antiseptiku. Zonite 
stačiai užmuša perus. Ir 
pagelbsti gydyti.

Daugelis moterų mėgsta virti, suprantama, 
ne tik del savęs vienos, bet savo visai šei
mynai. Jus žinote kad geras valgis yra di
delis smagumas del jūsų, šeimininkės kurios 
vartoja Borden's Evaporated Pieną del val
giu receptų mėgsta virimą. Jos žino kad kie
kvienas receptas kuri jos daro suteiks už- 
ganėdinimą ir pasisekimą.

Jus galit padaryti bito kokį receptą kuriame rei- 
kia vartoti pieną arba sivetoną su Borden’s Evapo
rated Pienu. Borden’s Evaporated Pienas padaro 
gardžius pajus, pudingus, sosus, salad košeles, ke
ksus ir užkandžius. Kiekviens mėgsta valgyt gar
džius karštus bisketus. Pabandyk čia atspausdintą 
receptą. JĮ lengva padaryti ir prie to dar ekono
miška.

Borden’s Evaporated Pienas vra grynas ūkių pie
nas su palikta jame Smetona. Jūsų groserninkas 
moka biskį brangiau už Borden’s, nes jis žino kad 
tai yra saugus ir grynas pienas, kuris suteiks 
jums didžiausi užsiganėdinimą.

KUPONAS
Mėsa
Košeles

Pajai

Pudingai
Sosai 

Sriubos

Duona 
Saldainiai
Žuvis

Vardas -.
Adresas

(3) Lithuanian
THE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

aau36M

BISKETAI
puoduko Borden’s Evapo
rated Pieno atmiešto su 
puoduko vandens 
puodukai miltų

5 šaukštukai kepamo pau- 
derio

1 šaukšaukas druskos
2 šaukštukai sviesto užva

duotojo
Sumaišyk sausus dalykus su 
druska du sykiu. įmaišyk 
pirštu galais sviesto pava
duotoją: dadėk pamažu mil
tus, maišant su šaukštu, į 
minkštą tešlą. Paskui suda
ryk pusės colio storio blyną. 
Pjaustyk su biskete forma 
ir dėk ant sviestuoto 
tuvo ir kepk karštame 
ciuje apie 15 minutų.

5g)
Mažas

Kenas
6 unc.

EVAPORATED 
MILK

kep-
pa-

DYKAI
moterų nuolat 

mums naujus recep- 
Borden’s Evaporated
Jeigu norit žinoti

100,000 
siunčia 
tus su 
Pienu. _ 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius ~ 
dykit kuponą pažymint ko
kiu receptų jums reikia 
prisiųskit mums.

pri-

su Borden’s, išpil-

ir
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..... Gruodžio
.......Gruodžio

Gruodžio
........Gruodžio

Hotel CIeve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Y’ory City

Kalėdų Ekskursijos į

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, 
■adąs Mr. Gco. Hackl, atstovas United States Linijos.

Rcguhariski išplaukimai
S. S. President Roosevelt......

S. S. Republic...........................

įsidcnt Roosevelt, 
smulkmenas

vietos agentas

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

RODYKLĖ No. 126
Gaminimo Receptas

Užsigardavimas duodamas po val
gio yra svarbi dalis gerai prirengtų 
pietų. Šeimininkės kurios pasiga
mins užsigardavimą ryte patirs jog 
jų rūpestis apie prirengimą pietų 
pasibaigė, nes, užsigardavimą turint 
gatavą davimui Į stalą, pietus gali
ma prirengti į nuo dvidešimts miliu
tų iki pusės valandos laiko. Sekan
tis yra pavyzdis laiką taupančio už- 
sigardavimo receptas, kuris bus tik-, 
ras pavaišinimas jūsų šeimynai.

Meringo Pudingas
2 puodukai parengtų vaisių 
l/z puoduko jelly arba jam

iki 1 puoduko evaporated pieno
4 šaukštai miltinio cukraus
V2 iki 1 puoduko nuluptų almond ų 
V'z iki 1 puoduko plakamos Smeto

nos (whiping cream)
20 salų almond prieskonio
Sumaišyk vaisius ir jelly arba jam 

(vaisių košę), sudėk ant dugno tau- 4 
kuotos kepamos blekes. Suplak try j 
nius su 3 šaukštais miltinio cukraus 
įmaišyk baltymą ir prieskoni, už- • 
pilk ant vaisių, užbarstyk likusia da
lini cukraus. Kepk lėtame karštyje, 
iki paruduos (apie 30 minutų). Su
maišyk plaktą smetoną su evapora
ted pienu, atšaldyk, ir plak. Duok1 
pudingą su plakta Smetona. Užteks; 
Jei šešių.

raidėm. Pamarkyk tą vietą kurioje 
nori ženklą užrašyti krakmole ir už
dėk ant jos karštą prosą. Tas duos 
slidų pavirš} rašymui, ir reikia nau
dot neišplaunamą (indellible) rašalą.

Skalbiant naujas niegstines langų 
firankas patirsit kad jos pilnos kal- 
kio. Sutaupysi laiką ir muilą pa
merkdama jas per naktį vandenyj, 
kuriame reikia ištarpyt druskos.

Grožės Patarimai
Egiptėnai išrado ir užalikė daugelį 

grožės paslapčių, kurių dabar nežino 
šių laikų grožės trokštančios mote
riškos. Keletas tų paslapčių išsilai
kė iki dabar ir tarp jų taip vadina
mas Egiptiškas veido mazgojimas. 
Štai kaip jį prirengti: Viena unci
ja benzoin tinktūros, kurią reikia iš
lėto Įmaišyti Į astuonias uncijas ro
žinio vandens, visu laiku kratant. 
Po to vieną unciją tyro glicerino ir 
šaukštuką sodos borato ir sumaišyt 
juos į krūvą, dadedant karčių almon
dų emulsijos. Sumaišyk tą gerai ir 
supilk palengva Į rožių skystimą ir 
zenzoiną. bonką gerai kratant. Jei 
tas trauktų odą, dadėk biskį vande
nio. Veidą, kaklą ir rankas reikia 
numazgoti drungnu vandeniu ir nu
šluostyti. Paskui sutaisytą tepalą 
tepk visur, ir lai išdžiūsta ant odos. 
Reikia naudoti iš vakaro. Nuo to 
oda bus švelni, graži ir kvepianti.

Ypatiška Sveikata
Motinos turi žinoti kas reikalinga 

jų vaikų veikliems kūnams. Vaikai 
turi gauti maistingą valgį. Turi bū
ti maistai kurie duoda spėką lakstyt 
ir žaist ir dirbt. Grudai, duona ir 
sviestas tą padarys. Taipgi turi bū
ti maistai kurie teiktų medegą bu- 
davojimui naujų kaulų ir plėvių. Ži
not kaip greitai vaikai auga! Pie
nas ir kiaušiniai duos tą budavoja- 
mą medegą. Taipgi turi būti mais
tas kuris reguliuos kūno procesą ku
ris užlaiko kraują gerumoj, kaulus 
ir dantis kietas ir vidurius tvarkoje. 
Sėlenos, vaisiai ir pienas tą duoda. 
Uogos arba bananai, su komų fle- 
kais ir pienu, yra valgis kuris turi 
budaovjimo, reguliavimo ir energijos 
maistą krūvoje. Duokit vaikams 
konni fleku kuodaugiausia, nes tas 
maistas duos kurą jų veiklioms ma
žoms gyvybėms.

Virtuvės Patarimai
Viršutiniai salotų lapai, išvirti su 

supjaustytom morkom yra skanus 
valgis.

Surugimas vaisių košių buna nuo 
negena uždengimo parafinu arba ne- 
negero išvirimo skystimo pirm dadė- 
jimo cukraus.

Naminiai Pasigelbėjimai
Kuomet prosiji servietukes duoda

mas prie valgio, neapkrapink jų, bet' 
pamerk kožną trečią servietukę ty-| 
ran šiltan vandenin, įdėk tarp dviejų 1 
kitų ir tandžiai suvyniok. Už 20 
minutų jos bus gatavos prosijimui, 
ir reik prosyt iš abiejų pusių.

Popierinį maišą kurį gauni pirkda
ma groserius gali panaudoti laiky
mui vyniojamų popierų, pakabinda
ma maišą už durų į skiepą, kur jis 
nesipainios.

Jeigu duodi skalbinius kitur, gerai 
yra susižymėti kožną dalyką savo

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

Didelis

Kenas
16 unc.

JNSWEETENEO

EVAPORATED 
MILK

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Jeigu jums reikia pieno darymui | den’s Evaporated Pienas yra pilnas 

mayonnaise arba prie kitų naminių riebus pienas. Jis r.ieknd norage įž
valgių gaminimo reikmenų naudoki! * da ir patenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor- • žvilgiais.
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

NAUJI LEIDINIAI

SUAUGĘ KŪDIKIAI?
lĮJETUVOS

Amerikai
Pasiuntinybė 
gavo Eltos 

pranešimą sekantį:
Lapkričio 5 d. — šią 

naktį Seimas ratifikavo 
Lietuvos-Rusijos nepuoli
mo sutartį. Balsavimo iš
davos: 45 už, 24 prieš. 
Opozicija balsavo prieš. 
Lenkai susilaikė.
Iš to trumpo kabelio ten

ka padaryti pora išvadų. 
Viena, kadangi sako “šią
nakt”, patiriam jog ginčai1 
ir diskusijos už ir prieš už
tvirtinimą sutarties ėjo il
gai ir tik naktį tepasisekė 
prieiti prie balsavimo.

Antra, kadangi opozicija 
(klerikalai) balsavo prieš, 
tuomi pasirodo jog jie ne
pritaria niekam kad ir ge
riausiam ką dabartinė val
džia Lietuvos labui daro. Jų 
nusistatymas yra trukdyti, 
ardyti, trukdyti, griauti, ir 
rodyti liaudžiai kad ve val
džia nieko nepadaro.

Supraskit tą klerikalų 
balsavimą prieš šitaip: jei
gu butų Seime klausimas! 
ar eit į karą su Rusija ar 
kitais draugingais kaimy- ' 
nais, ir valdžios butų siūlo-j 
ma neiti tai opozicija vis-l 
tiek butų opozicija ir bal
suotų priešingai: eiti.... 

▼ ▼ ▼

Kemėšio Pranašystė
“L. žiniose” telpa šitoks pa- 

tėmijimas:
“Kademams prakišus rinki

mus, turbut nei vienas iš jų 
taip nesikniso po priežastis ko
dėl per trečio Seimo rinkimus 
buvo kademų pralaimėta, kaip 
Kun. Dr. F. Kemėšis. Jis lie
pia nenusiminti, reikalauja re
formų ir tt. ir tt. Bet be to 
viso dar pranašauja.

“Taip ‘Židinio’ 8—9 nr. 1926 
m. straipsnyje ‘Musų Partijos 
ir Visuomenė’ pranašauja kad 
ateityje iš krikščionių demok
ratų sąjungos nieko neliks, nes 
‘Jaunimas, ūkininkai, moterįs, 
blaivininkai ir kitokios musų 
visuomenės grupės tolyn vis la
byn apsispręs už tuos sluogs- 
nius iš kurių jie yra patęs ki
lę’. Todėl bene geriausias pa
matas, kaip jis (Kefnėšis) pats 
sako, ‘armija tretininkų’, ant 
kurių ateityje ir remsis krikš
čionių demokratų partija”.

Kaip ką Fabijonas gerai nu- 
pranašauja, ypač kademų bloko 
galą. Neužilgo jam teks pa- 
parnašauti ir kas atsitiks su 
“tretininkų armija”. 

▼ v v

Pakeitimas Atstovybėj
Lietuvos Pasiuntinybė Ame

rikoje praneša sekantį:
Lietuvos Vyriausybės įsaky

mu New Yorke įsteigta Lietu
vos Respublikos Generalis Kdn- 
sulatas, kuris pradėjo veikti

•T , -- Inuo Lapkričio pradžios.
Generalis Konsulatas atliks 

visus reikalus kurie bpvo atlie
kami pirmiau Konsulate, be to 
į General} Konsulatą pervesta 
konsulariniai reikalai kurie bu
vo atliekama Lietuvos Pasiun
tinybės Washigtone.

Tat visų užinteresuotų asme
nų dėmesiui pranešama kad vi

sais pasų ir leidimų reikalais 
reikia kreiptis ne į Pasiuntiny
bę bet į General) Konsulatą.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
kuponų mokėjimas pasilieka ir 
ant toliau Lietuvos Pasiuntiny
bės žinioje.

Dabartinis Generalio Konsu
lato adresas bus: 15 Park Row, 
New York City.

M. Petrauskas Gryžta
“Tėvynė” rašo gavus iš kom

pozitoriaus Miko Petrausko ži
nią jog jis greitu laiku rengia
si gryžti Amerikon. Taigi M. 
Petrauskas matyt negali Lie
tuvoje apsigyventi.

Taipgi rašo kad neužilgo ža
da apsilankyt Amerikoje ir J. 
W. Liūtas, kuris dabar yra ge- 
neraliu atstovu Suvienytų Val
stijų Linijos Kaune.

DAINA
(E. Bendzaitytė)

-Visi Lietuviai į karą joja 
Ir mus brolelį drauge vilioja.

Viena seselė žirgą balnoja,
Antra seselė pakamonojo,

O ši trečioji, ši jauniausioji, 
Vartus atkėlė ir palydėjo.

Oi broli, broli, broleli musų
Kokias parneši mums dovanėles?

Vienai parnešiu aukso žiedelį,
Antrai parnešiu šilkų skarelę,

O šiai trečiajai, šiai jauniausiajai, 
Rūtų kvietkelę ir vainikėlį.

Eime, seselės, ant aukšto kalno, 
Ant aukšto kalno brolelio laukti.

Mes prastovėjom kalne duobelę,
Mes prarymo jom eglės tvorelę, 

Parbėg žirgelis, perprunkštinėja, 
Aukso kilpelės šalims svyruoja.

Eime, seselės, žirgelio gaudyt, 
O kai sugausint išklausinėsim.

Oi žirge, žirge, žirgeli musų, 
Kur tu padėjai musų brolelį?

Jūsų brolelis Vilniaus miestelyj, 
Vilniaus miestelyj pirmam pulkelyj.

Devynios kulkos pro šalį lėkė,
O ši dešimta brolelį kirto.

Kirto galvelę kaip kopūstėlį, 
O liemenėlį kaip aržuolėlį.

Kur galva lėkė saulė tekėjo, .
Kur kūnas gulė rožė žydėjo.

DAINA
(B. Vasiliūnas)

Sakei, bernužėli, neperskirs mus nieks, 
Tik grabo lentelė ir juoda žemelė, 
O dabar perskyrė mus bobų liežuviai, 
Kad mum pavydėjo meilės, sutikimo. 
Kiek ant marių putų, vandens lašelių, 
Tiek ant musų kalbelių.
Tegul žmonių kalbos pernieką palieka, 
Kai)) karčiamoj girtas gerdamas užmiega. 
Sunku tam akmeniui kad per jį važiuoja, 
O mum dar sunkiau kad žmonės meluoja. 
Kur tiktai aš einu visi manin žiuri, 
Už svavalę visi mane jauną turi.
Kožną nedėlėlę ėjau i bažnyčią, 
Ne del Dievo garbės, kad tave matyčiau, J 
Kad savo pažinčiau, prie savęs vadinčiau, 
Prie savęs vadinčiau, meilingai kalbinčiau.

DAINA
(A. Aras)

Kur aukšti kalnai, balti jovarai,
Ten aug mano mergelė ;

Ir taip ji graži, skaisti, patogi,
Tik manęs nenorėjo.

Per tėvo dvarą upė tekėjo,
Rinsku vynu kvepėjo,

O tai ne tiesa, šelmi berneli, 
Tai nevierni žodeliai!

Upė tekėjo oro rūtų daržą,
Vis gailių ašarėlių.

Pramanė mane kaimo žmoneliai
Kad vynu burną prausiu,

O nei nuo vyno, nei nuo roželių 
Aš tail) baltai raudona.

Štai kur bliudelis kur burną prausiau,
Kur rankeles mazgojau,

Štai abrusėliai, aštuonytėliai,
Kur burnelę nušluosčiau.

O tai ne tiesa, šelmi berneli,
Pramanyti žodeliai!....

(Tąsa)
Notarui skaitant tą dokumentą, Gab

rielius visu laiku buvo sujaudintas ir ja
me matėsi vidujinis kankinimąsi. Pir
miausia, kaip jau buvo sakyta, jam puolė 
į galvą tas ypatingas supuolimas kaip at- 
gryžta atgal turtai, palikti Jėzuitų drau
gijos kankinio, vėl tai pačiai draugijai per 
jį, kuriai jis visus savo turtus atidavė ir 
išsižadėjo. Paskui jis pradėjo suprast kad 

j Renneponto palikime paminėta draugija 
i prieš Jėzuitus negalės įsikunyt, nes jis tik 
j vienas iš ainių čia atsirado ir jam lieka 
i palikimas, kuris patenka tai blogų mierių 
Įstaigai, kurios rankose būdami tie turtai 
padarys ją galinga. Vienok jo siela buvo 
perdaug tyra ir gera kad apgailauti sykį 
padaryto savo išsižadėjimo, nors išgirdo 
kad lieka milžiniškos sumos. Jis tik gal
vojo kaip sau nuošaliai mažoje parapijėlėj 
galės pasekmingai skelbti Dievo žodį.

Pamatymas tos moteriškės paveikslo, 
testamente išrūdyti pasalingi Jėzuitų dar
bai, prakilnios išreikštos Renneponto min- 
tįs, viskas tas maišėsi Gabrieliaus galvoje. 
Samuelis tuo tarpu padavė notarui raktą 
tardamas: — Tamista šioje knygoje rasi 
parašyta kiek tikrai susirinko pinigų iš tų 
padėtų penkiųdešimtų tūkstančių kronų, 
kuriuos Rennepontas pavedė mano diedu
kui.

— Tavo diedukui? — nustebęs tarė 
abbė d’Aigrigny, — Tai tavo šeimyna visą 
laiką buvo globėja tų turtų?

— Taip tamista, ir už kelių minutų 
mano žmona atneš skrynią su visais doku
mentais.

— O kiek tos sumos yra? — paklausė 
šaltai, rodos be žingeidumo Rodinas.

— Kaip ponas notaras pats persitik
rins iš šios knygos, — tarė Samuelis, — 
aš turiu savo rankose įvairių vertybių už 
du šimtu ir dvylika milijonų, vieną šimtą 
ir septyniasdešimts-----  —

— Kaip tamista sakai? — sušuko abbė 
neduodamas Žydui pabaigti, nes paskuti
nės mažos skaitlinės jo neinteresavo.

— Kokia suma, kokia? — klausė Ro
dinas prisispyręs, — mes norim žinot pa
čią sumą.

— Nagi aš ir sakau, — atsakė Žydas. 
— aš turiu savo rankose įvairių sekuratų 
už du šimtu ir dvylika milijonų, vieną šim
tą ir septyniasdešims penkis tūkstančius 
frankų, kurie bus išmokėta tam kas tuos 
sekuratus turės, kaip tuoj ir persitikrinsit, 
nes štai mano žmona atneša raštus.

Tuo tarpu inėjo Batšeba su skrynele 
kurioje radosi apkalbami sekuratai; ji pa
dėjo skrynelę ant stalo, ir išėjo, pažiurė
jus linksmai į Samuelį.

Kada Samuelis paminėjo sumą, visų 
klausančių mintyse tik suvirę. Visi jie ma
nė kad Žydas tik kalba, arba jie sapnuoja. 
Abbė ir Rodinas sumą skaitė tik milijo
nais, ne šimtais milijonų. Gabrielius buvo 
įsivaizdinęs kad bus kokie trįs ar keturi 
milijonai. Jis todėl nepaprastai buvo nu
stebintas iš tos baisios sumos. Nežiūrint 
savo garbės žodžių duotų išsižadėjime vi
sų turtų, dabar Gabrielius buvo lyg apsvai
gęs ir susimaišęs, kad tie visi milžiniški 
turtai galėjo prigulėti jam vienam. No
taras, taipgi nusistebėjęs iš Gabrieliaus, 
egzaminavo popierius, ir nenorėjo tikėt 
net savo akim. Žydas taipgi išrodė nebi- 
liu, ir matėsi kankinosi savyje, kad nieko 
kito vyriško neatsilankė kaipo ainiai.

, Didelei ramumai viešpataujant tame 
kambaryje, kitame pradėjo laikrodis muš
ti lėtai dvyliktą. Samuelis ištempė akis ir 
giliai atsiduso. Dar kelios sekundos, ir 
ta lemianti valanda sukanka. Rodinas, 
abbė d’Aigrigny, notaras ir Gabrielius bu
vo po tokio nusistebėjimo įtaka kad nei 
vienas nepatėmijo to keisto apsireiškimo 
jog girdi kitame kambaryje laikrodį mu
šant.

— Dvylika! — suriko Rodinas, ir ne
jučiomis neleido savo nagus ant skrynelės, 
lyg paėmimui jos.

— Pagaliaus jau! — sušuko abbė, su 
išrašką pergailės, laimėjimo, ko negalima

nei apsakyt. Paskui pridėjo, griebdamas 
Gabrielių į glėbį: — O, mano brangus sū
nau! kaip vargšai garbins tave! Tu busi 
antras Vincentas de Paulius. Tu busi ap
šauktas šventu.

— Pirmiausia padėkokim Sutvertojui 
kad jis pavelijo mums įgyti tokius turtus 
sunaudoti jo garbei-, — tarė Rodinas.

— Rodino tiesa, — tarė abbė, atsiklau
pkime ir pasimelskime Aukščiausiam.

Taip tardamas, abbė klaupėsi nusi
traukdamas ir Gabrielių su savim, kuris, 
būdamas susimaišęs ir nesavyje, mechaniš
kai atsiklaupė. Paskutinį dvylikos garsą 
išmušus jie atsikėlė.

Tada notaras, pusiau sujaudintu bal
su, tarė nepaprastai išdidžiu ir prakilniu 
tonu: — Kadangi, iki pat dvylikai suėjus, 
neatsirado nei vieno daugiau Renneponto 
Įpėdinių, aš šiuomi išpildau jo paliktą tes
tamentą pareikšdamas jog Gabrielius de 
Rennepontas, čia esantis, yra vienatinis 
ainis, kuriam viskas pereina, ir kuris nuo 
savęs liuosn,oriai pervedė viską ir padova
nojo Frederikui Emanueliui de Bordeville, 
Markizui d’Aigrigny, kunigui, kuris viską 
priėmė, ir todėl nuo dabar yra legalis sa
vininkas visko.

Šituo momentu lauke pasigirdo garsus 
balsai. Batšeba skubiai inėjo ir tarė savo 
vyrui sujaudintu balsu: — Samueliau, at
ėjo kareivis, kuris nori-----

Ji neturėjo laiko pabaigti kaip Dago- 
bertas atsirado Raudoname Kambaryje. 
Kareivis buvo išgąsčiu išbalęs. Jis beveik 
alpo; jo kairė ranka buvo lentose suraišio
ta ir jis laikėsi pasirėmęs ant Agrikolos. 
Pamatęs Dagobertą, Rodinas staiga ištem
pė savo akis ir jį apėmė baimė. Staiga Ro
dinas griebė už skrynelės, lyg norėdamas 
ją savo kunu padengti ir ginti net staty
damas savo gyvastį pavojun.

SKIRSNIS XXV.
Dagoberto atsilankymas

Abbė d’Aigrigny nepažino Dagoberto, 
ir niekad nebuvo matęs Agrikolos. Todėl 
jis išsyk ir negalėjo suprast kodėl taip Ro
dinas nusigando. Bet abbė greitai viską 
suprato kada Gabrielius suriko džiaugs
mingai, ir bėgo prie Agrikolos apkabinda
mas jį į glėbį ir tardamas: — Mano broli! 
mano antras tėve! o, kibą dangus jus man 
dabar atsiuntė!”

Paspaudęs Gabrieliui ranką, Dagober- 
tas žengė linkui abbės d’Aigrigny. Patė- 
mijęs kareivio grąsmingą veidą, abbė, tvir
tai žinodamas savo įgytas teises, jautėsi 
kaip namie, ir biskį pasitraukęs atgal, iš
didžiai tarė kareiviui: — Kas tamista esi? 
Ko tamistai čia reikia?

Vietoj atsakymo, kareivis žengė vis 
artyn, sustodamas visai prieš jį, ir taip 
įtempęs akis ypatingai, rustai, keistai ir 
išdidžiai žiurėjo kad abbė, buvęs seniau 
gusarų pulkininku, pradėjo maišytis prieš 
seno kareivio akis. Notaras ir Samuelis, 
perimti nuostaba, žiurėjo kai nebyliai į tą 
sceną, o Gabrielius ir Agrikola nekantriai 
tėmijo ką Dagobertas darys. Kaslink Ro
dino. jis vis dar nudavė pasirėmęs ant 
skrynutės, kad ją gelbėti.

Neišlaikydamas prieš Dagoberto žvil
gsnius į jį, abbė pakėlė galvą ir tarė: — 
Aš klausiu tamistos, kas esi, ir ko čia rei
kia?

— Ar tu manęs nepažįsti? — tarė Da
gobertas, vos susivaldydamas.

— Ne, tamista-----
— Atsiminsi, — atsakė kareivis, al- 

bai suerzintas, — tu nuleidai akis iš gėdos, 
kuomet tu Leipcige kariavai su Rusais 
prieš Francuzus, kuomet Generolas Simo
nas, žaizduotas, tau, išgamai koks tu bu
vai, kai pareikalavai iš jo kardo atsakė: 
“Aš nepaisduodu išdavikui!” — ir nuėjo 
linkui Rusų grenadierų, kuriems kardą 
atidavė, tik ne tau! Ne, ten šalę jo buvo 
vienas sužeistas kareivis — tai aš.

— Trumpai sakant, ko tamista nori? 
tarė abbė, vargu galėdamas kontroliuotis.

(Bus daugiau)

Glušas — penkių veiksmų 
komedija, iš Vokiečių kalbos 
vertė Viktoras Dineika. 80 p., 
50. Veikalas didesnio formato, 
ir galima priskaityt prie dides
niųjų. Reikalauja 14 ypatų jo 
suvaidinimui.

Išleido L. N. Varpo Draugi
ja, New Britain, Conn. “Ame
rikos Lietuvio” spauda, Wor
cester, Mass., 1926.

Doros Sargas — drama tri
juose aktuose, vaizdelis iš bau
džiavos laikų. Parašė V. Na- 
gornoski. Kaina 50c. 90 pus
lapių mažesnio formato. Loši
me reikia 10 ypatų su priedi- 
niais kareiviais ir žmonėmis.

Spauda “Amerikos Lietuvio”, 
Worcester, Mass. 1921.

Po Apsigarsinimui — vieno 
veiksmo farsas. Parašė J. Na
ruševičius. Kaina 30c. 28 p. 
didesnio formato. Lošimui rei
kia septynių ypatų. “Amerikos 
Lietuvio” spauda, Worcester, 
Mass., 1925.

Užnemunės Žydas — trijų 
veiksmų drama iš atsitikimų 
1895 metis Lietuvoje. Sulietu
vino A. Blažys. 52 puslapiai 
didesnio formato. Lošimui rei
kia apie 20 ypatų.

“Amerikos Lietuvio” spau
da, Worcester, Mass.

Kryžeivis . . keturių aktų is
toriška tragedija iš paskutinių 
dienų Arkonos gyvenimo. Pa
rašyta eilėmis, autorius J. B. 
Smelstorius. Viršelis paties au
toriaus iliustruotas. Didumas 
61 pusi., kaina 50c. “Amerikos 
Lietuvio” spauda, Worcester, 
Mass.

Veikalas gana nuosekliai pa
rašytas ir mintis gera, tik labai 
neaiškus iš tos priežasties kad 
autoriaus nėra pridėta jokios 
įžangos nei pastabos. Istoriš
kus veikalus rašant turi tilpti 
juose sutrauka tų laikų istori
jos dalies ir veikalo turinis, ki
taip skaitytojas nuo pat pra
džios iki galo per knygą perei
na lygi miglose ir mažai turi 
naudos.

SKAUSMAS 
KEPENŲ

Tuoj Palengvėja
SANTAL

MIDY
B utinai gaukit

Tikrąjį
Žiūrėkit žodžio

“Midy”
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

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.
1014 Blue Island Ave. Dept. 82 

Chicago, III.

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

BAUME BENGUE
( ANALOĖSiaUE )

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini* 
mas ir nepatalpintas.
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Trijų aktų tragedija iš 
Lietuvių krikštijimo dienų

Paraše
K. S. KARPAVIČIUS

(Tąsa iš 'pereito num.)

Albrechtas
Kunigaikštyte, su krikščionių tikėjimu 

ateis Į jūsų kraštą vakarų civilizacija; vie
toj medžio tvirtovių išmoksit statyt mu
rines, vietoj prastų apdangalų ir kailių jū
sų žmonės dėvės puošnius šilko rubus, ir 
kunigaikščių rūmai vietoj laukinių urvo 
žibės žemčiūgais.

Meinhardas
[Traukiasi iš kišeniaus mašnelę su pini

gais, rodo]: Už auksą kitų kunigaikščių 
ir karalių tarnai mums pasako ką jų val
dovai rengiasi daryti su kaimynais. Pa
sakyk mums ką kunigaikštis kalbėjo musų 
belaukdamas?....
Kuprelis

Ir be aukso aš jums pasakysiu, svečiai 
mano kunigaikščio, nes aš jus gerbiu.

Birutė
Niekas tas musų nevilioja, ir tą mes ga

lim turėti prie savo dievų, jei pamėgtume.
Meinhardas

Aš geisčiau kad kunigaikštytė patektum 
j musų kraštą, Į musų miestą, j musų rū
mus, ir matytum kas juose yra padaryta 
krikščionių mergaičių rankom. Ir tamis- 
tos rankos tvertų puikiausius gėlynus, au
stų audinius iš šilko ir linų. Gaila man 
kad tamistą Dievas tarp pagonų paleido. 
[Bando priėjęs pakibint pirštu po smak
ru. Ji gražiai pasitraukia.]
Birutė

Atleisit man, sveteliai, aš turiu baigt sa
vo kalbas su jumis.... Turiu padėti ruoš
tis....

Albrechtas
Pasakyk mums, pasakyk.... o viskas 

ką prašysi bus tavo!
[Abu subėga prie Kuprelio.]

Kuprelis
Pasakysiu jums jog kunigaikštis jau pa

sakė ką norėjo pasakyt, o dar ką pasakys 
išgirsite.... Už tai aš nuo jūsų nerei
kalauju jokių dovanų....
Meinhardas

[Papykęs]: Ne to meš) norime žinoti, 
ir tas ko mums reikia suteiks tau didelę 
laimę: jpasakyk ar kunigaikštis nėra pada
ręs sutarčių prieš mus su Šiauliais, Rusais 
ir Žemgaliais?
Kuprelis

Albrechtas
Paš mus kunigaikštytės nedirba namų 

ruošoj — tam yra tarnės.... Jei kuni
gaikštytė apleidi, mus, meldžiu atsiųsti ką 
kas aprodys mums pili....

[Birutė išeina dešinėn.]

Scena VIII.
Meinhardas

[Apsidairęs]: Broli Albrechtai! Kaip 
tau rodos, jei šią gražią pagonę turėtume 
pas save, su jos išminčia ir vikrumu?!
Albrechtas -

Taikos deryboms pas pagonis pribuvom 
— taigi stęngkimes kuodaugiau išgauti iš 
jų nusileidimų, o jei ne — ginklas padės 
mums toliau, ir gali patekt ji ir daug kitų 
pagonių į Rygą, kur jas išmokinsime tikė
jimo ir atiduosim geriems vyrams už mo
teris.
Meinhardas

Tokiems kaip tau, bene?.... Kunigaik
štis yra sukalbus žmogus, ir rytoj, kada 
vėl pradėsime kalbas, stengkimes kuodau- 
giausia reikalauti, ir tada arba laimėsim 
gaudami jo nusileidimą įsileisti tikėjimo 
platintojus, o jei ne, padarę neva nusilei
dimą patįs, jį apraminę galėsim nežinio
mis pulti, susitarę su Rusais kad musų ne
kliudytų.
Albrechtas

Man mintyse stovi ta graži pagonė. Kai 
pribus iš Bremeno daugiau pagalbos, su
rengsim gaudynes, ir parsigabensim į Ry
gą šių laukinių gražuolių.
Meinhardas

Saugokis neįsimylėt tik į ją, nes tavo 
Freda tuoj supras kai sugryši kad jau nau
ja tavo širdyje įsigavus....
Albrechtas

Visada aš Fredą mainyčiau ant šios. Bet 
ne laikas apie tai kalbėti....
Meinhardas

Darykim taiką taip kad kalbos nebūtų 
tuščios.... Tu girdėjai kunigaikštį kal
bant apie karus su Rusais ir Lenkais — 
jam ten išvykus mums keliai bus atviri į 
jo žemę, ypač taiką padarius....

Scena IX.
Ineina Kuprelis. Vis akis įtempęs tėmija 

Meinhardą ir Albrechtą.
Meinhardas

Eikš šian, narsus kunigaikščio tarne. 
Kuprelis

Nežinojau kad aš tokiu esu. Ko reika
lausite iš manęs?
Meinhardas

Kunigaikštytė mums suteikė gerų žinių 
apie tave. Mums gaila tavęs ir tavo nar
saus tėvo. Ar nepriimtom nuo musų ma
lonės?
Kuprelis

Malonių pilnai gaunu nuo kunigaikščio, 
o jei ko reiktų jums, kunigaikščio sve
čiams, man prisakyta pasitarnauti.

Kas pas kunigaikštį lankosi man nėra 
apsakoma, ir ką jie veikia ar taria aš neži
nau, bet žinau kad jeigu kunigaikštis turė
tų kokias sutartis prie jus, tikrai jis jums 
neveidmainiautų, bet neįsileistų savo pi
lių kaipo priešų.
Meinhardas

Tu turi krikščionišką širdį, ir tau ne 
tarp pagonų but, bet Rygos vienuolyne....
Kuprelis

Mano vienuolynas yra man šičia — nes 
kaip mano tėvas ištikimai iki mirčiai tar
navo taip ir aš n&riu kunigaikščiui savo 
gyvastį pavesti.
Albrechtas

Ar tu gimęs taip nelaimingai, ar tik su
žeistas tapai?
Kuprelis

Jaunystėje, dalyvaudamas arklių lenk
tynėse, nupuoliau nuo arklio ir man buvo 
perlaužtos strėnos, jos taip ir suaugo. ... 
Tas atsitiko prie mano tėvo ir kunigaikš
čio akių.
Meinhardas

[Ironiškai]: Jei kunigaikštis dabar pa
matytų mus prieš tave su auksu, ar jis vis 
tavęs pagailėtų,' ar perduotų kardu kaipo 
išdaviką?....
Kuprelis

Kunigaikštis lieptų pagaut laukinį žir
gą ir judu abu užsodinęs ant jo lieptų be 
atodairos išjodinti iš pilies ir paleisti, nes 
suprastų kad jus ne taikos atvykot ir ne 
mane vieną papirkt norit, o jis tokių sve
čių nekenčia....
Meinhardas

[Kišdamas pinigus slėptin, tęsdamas žo
džius] : Pagonis nežino aukso vertės. . . .
Kuprelis

Bet jie žino atsidavimą savo kraštui, ir 
to jiems užtenka....
Meinhardas

Ne visi tokie, turiu tau pasakyti.
Kuprelis

Jau mes visi žinom: nei viena krikščio
nių užimta pėda musų žemės neteko jiems 
per pasidavimą ar parsidavimą, bet tik 
per jūsų viliugystes ir daug didesnę spėką, 
kas jums irgi nemažai kraujo ir gyvasčių 
kainavo....
Albrechtas

[Juokdamosi]: Nebūk tai karo vado 
sūnūs — nors raišas....

[Kuprelis perširsta, dantimis sugrie
žia, čiupteli už savo durklo rankenos, 
bet susivaldo nuo pasirodymo savo 
rūstybės.]

(Bus daugiau)

PROTESTAS
Skaičiau aš A. K. B. rodą 
Kurią jis Viengungiui duoda 
Kaip merginą privilioti, 
Kaip sau veidą numozoti, 
Kad išrūdytų jaunensis 
Ir mergaitėms priimnesnis. 
Liepia raukšles pakavoti, 
Kad tiktai mergų dastoti! 
Sako, veidas bus gražesnis 
Ir atrodysiąš jaunesnis, 
Tada skubint turi vestis, 
Kaip tik mergaitė kur rasis.

- Protestuoju prieš tą rodą, 
Nes ji gero mažai duoda: 
Jei toks senas ir paslėptų 
Savo raukšles nuo paveikslo, 
Bet vistiek jos vėl iškiltų 
Ir ^’atsiektų savo tikslo: 
Ant rytojaus po vestuvių 
Visos žymės veide rasis, 
Vargšė tada turės liūsti 
Ir žmonių apkalbas kęsti 
Kad už senio užtekėjo, 
Nežinodama kur ėjo. .. . 
Jeigu senas lai ir jieško 
Moterų prie savo stono, 
O ne jaunutes vilioja 
Ir jų grožę išaikvoja. 
Atsargiau, mergytės visos 
Nuo senų kurie tykauja 
Jus pagauti visom galėm, 
Jums jaunų yra ikvaliai. 
Tik atminkit savo tėvą 
Kurs mokyti jus norėjo, 
O jus pykot kad jis jūsų 
Amžiaus norų nežiūrėjo: 
Tas pats ir su senu vyru, 
Kurs i viską kitaip žiuri, 
Jis jums tėvu norės būti, 
Jums jaunystėj reikės džiūti.

Mama. I le,

Nuo Juokų Red.: Tai ma
tot prie ko priėjom iš tų gerb. 
A. K. B. eilių, kuris patarė sen- 
berinams apsivesti, o gerb. 
Viengungis ėmė prirodyt kad 
moterjs (ir mergos) nedoros.

Pereitame num. gerb. Vien
gungis vėl drožia savo, prirodi- 
nėdamas mergų ir moterų ne
dorumą ir vėl sako kad jis ne
tiki kad jo pati bus ištikima 
(kurią jis dar gaus), dėlto kad 
jis su kitų moterimis gėrė ir 
uliavojo.

Ar nutylės ant to moterįs 
negalim žinot, bet žinom kad 
iš mažos kibirkštėlės kjla didelė 
ugnis, ir gal kas nors ims pri
rodyt kad ne moterų kaltė bet 
tų vyrų kurie prie svetimų pa
čių kabinasi.

Ar visi turit ilgas ir geras 
atmintis? Kelios savaitės at
gal mes paskelbėme juokingų 
eilių kontestą, ir skyrėme do
vanas po “žmonijos Istriją” už 
geriausias atsiųstas iš Lietu
vos ir geriausias gautas iš čia 
gyvenančio poeto.

Mes to dar neužmiršome, tik 
nežinome ar poetai tą atmena 
ir ar ruošia eiles.

Prisilaikymas
Viename kariumenės pulke 

buvo labai išsiplatinęs girtuok
liavimas. Generolas dažnai kal
bėdavo karininkams kad karei
vius reikia prilaikyti.

Katrą tas generolas sutiko 
gatvėje girtą kareivi. Kareivis 

| pamatęs generolą pribėgo prie 
telegrafo stulpo ir jį apkabino.

— Ką tu čia darai?
— Prisilaikau, ponas genero-
— atsakė kareivis.

/GEROVĖS skYRIUS\ 
iff DEL APRŪPINIMO W 
’ MOTINŲ IR JŲ RhI 
JJIkūdikių sveikatos.^

fibne skyriuj* laiku 

nuo tkdo ffvUdeaalmo rei
kalu jdoffilns bOsianfloma 
motinoau Ir moticosa 
oų kūdikiai

STRAIPSNIS 201
Priežiūra Kūdikio Lovoje

Dažnas pozicijos permainymas be
gulint lovoje yra svarbu kūdikiui, ne 
tik kad tuomi jis geriau pasilsės, bet 
dar tuomi kad niekad kraujas neuž
tekės. Kasdien reikia kūdikis išipau- 
dyti. Maudynė del karščio (apie 90 
laipsnių F.) gali būti syki Į dieną ar 
dn sykiu, jei karštis didelis.

Temperatūra
Maudynės temperatūra turi būti 

nustatoma termometru. Maudant 
reikia imti visas apsaugas kad ser
ganti kūdiki neper.šaldžius, arba ne
išgąsdinus, ar suerzinus. Karštyje 
galima ant galvos uždėti šaltą Kom
presą arba ledų maišeli, kada mau
dai del sumažinimo karščio. Jei ran
kos ir kojos šaltos, vartok šilto van
dens bonkas.

Sunkioje ligoje maistą reikia su
mažinti.

Girdymas vandeniu yra dideliai 
svarbu ligoje. Reikia vandens siū
lyti dažnais protarpiais, jei galima 
tai kas valanda, kūdikiui budint, ir 
reikia užsirašyti kiek per 24 valan
das išgeria.

Yra faktas kad del sveikų kūdikių 
yra linksmos motinos Tinkamas 
maistas ir tinkama priežiūra turėtų 
padam ti kiekvieną kūdiki stiprų ir 
vikrų. Jei negali save kūdikio žin
dyti, jūsų pirmutinė mintis turėtų 
būti Borden’s Eagle Pienas. Per tris 
gentkarte.s motinos ji vartojo pama
tę kad jų kūdikiai tuoj pradėjo augti 
ir tarpti kaip tik gaudavo Eagle Pie
ną. Borden Kompanija per tris gent- 
kartes Įtikino tuksiančius motini] 
kad ių kūdikių sveikata yra svar
biausias žingsnis prie jų busime pa
sisekimo gyvenime. Borden's Eagle 
Pienas išaugino milijonus kūdikių i 
sveikus ir vikrius vyrus ar moteris.

Trylika neišrodo daugeliui motini] 
kaipo senas amžius mergaitei. Bet 
pasiekus šį amžių ją suima jausmas 
vilties ir susijudinimo, kurio motinai 
ji negali išaiškinti Šitas brendimo 
periodas yra rimčiausias momentas 
mergaitės gyvenime, dėlto kad tuo 
laiku visas jos kūnas keičiasi, ir rei
kalinga tada pilna motinos priežiūra. 
Pridedant Eagle Pieną prie jos val

gių gali jai na gelbėti, nes suteiksi 
reikalinga veikėją, kuris laimingai ją 
parves per šitą pavojingą periodą. 
Turėtumėt duoti du šaukštu ant die
nos. geriausia paryčiu ir po pietų. 
Atmiešk su trimis ketvirtdaliais puo
delio šalto vandens. Eagle Pieną ga
lima sukompinuoti su suplaktu kiau
šiniu ir skanskoniu, su ginger ale, 
vynuogių ar kitų vaisių sunka, arba 
koko.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

gydytoju visame 
pasaulyje del 

maitinimo kudi- 
hiy,jau virs 68 

metu

JEA€LE BBAMD 
CONDENSED MILK.

Jus galite brangiau mokėti—bet geresnio nėra
NEŽIŪRINT kiek mokčtumėt, jokis kitas 
cigaretas neužgančdins taip kaip rūkstantis 
Camel. Jokis kitas nėra tiek geras, tiek 
pilnas gerumo, kiaurai ir perdėm.

Camel vyravimas išsilaiko metais, dėlto 
kad užganėdinimui smagumo, ir grynam 
pasidžiaugimui jokis kitas cigaretas mylios 
neprieina prie Camel. Negalima surūkyti 
tiek Camels kad skonis nuvargtų. Jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo.

Pamėgime Camel vieni pinigai neturi bal-

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO

so. Miliūnai kurie lengvai išsigalėtų mokėti 
brangiau, perka ir ruko tik Camels. Visose 
gyvenimo profesijose “Pasiimkite Camel” 
yra pripažintas kaipo gerumo praleidimo 
žodis prie viršiausio cigaretuose.

Mes kviečiame jus pabandyti Camels. Į 
vieną šitą rūšį didžiausia pasauly tabako 
organizacija sudeda viską ką pinigas gali 
nupirkti. Jei norite skaniausio rūkymo ko
kis kada nors paėjo iš cigareto—

Pasiimkite Camel!

M P A N Y , WINSTON-SALEM, N. C.
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Willie Baltrukonis says she’s , 
a modern girl if you can't tel; 
whether she’s dressed to go out 
or turn in.

----- o-----
Honesty for policy’s sake 

isn’t the best honesty.
----- o-----

Windy Wolf:— My wife is 
very obstacle.

Ragson Tatters:— You mean 
obstinate. An obstacle is some-
thing that stands in a person’s1 
way; a hidrante.

“That’s my wife exactly”.
----- o-----

“How strikingly this reminds' 
me of the words of the poet”.1 
remarked the Cleveland board
er after complying with a third i 
request to pass the butter.

“What words?”
“Life’s butter passing, 

dream.”
----- o-----

One can ever know he’s had 
enough of a good thing until | 
he’s had too much.

----- o-----
A customer went into a Gle-I 

veland store and picked up an1 
article, walked out with it an i; 
told the clerk to carge it.

“On what account?” called, 
the clerk.

“On account of not having 
any money with me.”

UNCLE WIGGILY’S TRICKS “A scientist says we ought 
to eat food that will develop 
the cranium.”

“Well, I could sugest an ap- 
porpriate menu.”

“And that is?”
“Noodle soup, head cheese, 

cocoanut pie.”
----- o-----

The amount of material used 
in this year’s bathing suits 
won’t keep any cloth mills run
ning overtime.

—-—o-----
Farmer: “And how be Law

yer Barnes doin’, doctor?”
Dcctor: “Poor fellow! He’s 

lying at death’s door.”
Farmer: “That’s grit fer ’ee 

—at death’s door and - still 
lyin’!”

MUNICIPAL SAVINGS & LOAN COMPANY
DEPOZITORIAMS

Gladys says she has a bro-' 
ther they call Luke because 
he’s not so hot. 

----- o-----
NO FURTHER USE FOR 

’EM — A complete set of wo
man’s clothing—dress, hat, un
dies, and silk stockings—was. 
found in a field in Brooklyn 
the other day, and the police 
have been unable to solve the 
mystery. Our own theory is j 
that they belonged to a girl 
who has gone into revue.

--- o-----  
CONFUSING

The employer called his sec
retary. “Here. Jenks, take a 
look at this letter. I dont’l 
know whether it’s from my į 
lawyer or my tailor. They arei 
both named Smith.”

And this is what Jenks read: 
“I have begun your suit. Ready ! 
to be tried on Thursday. '

finale
By Walter R. Baublis. '

Thru countless centm ies that passed 
The race of man has reached the height 
Of domination in thus vast 
Unqual sphere of day and night;
And tho the mind was ever strained 
To see that others were sfet free, 
Yet for himself he has but gained 
A greater share of misery.

For countless centuriet he sought 
To rend iq twain tha gloomy veil; 
For countless centuri is he fought 
That others might themselves avail 
And bask within the radiant light 
Of knowledge, that h is set them free; 
But still the man with all his might 
Has to himself but misery.

And so the centuries roll by
Together with the race of man. 
We leave the old with but a sigh 
And seek the new whene’er we can, 
But still a race of slaves are we, 
Each one enslaved to his desire. 
Altho we seem to wander free. 
We are but drifting in the mire.

Famous Actor Signs 
with Largest Studios

Marc MacDermott. one of■ J 
the screen’s best known leading 
and character men. will here
after devote his talents ex
clusively to Metro-Goldwyn- 
Mayer, it was announced by 
Irving G. Thalbcrg, associate 
studio executive.

MacDermott, who has play-, 
ed principal parts recently in 
two important feature pictures 
made by M-G-M, is now play-1 
ing the heavy in “The Myste
rious Island”, a special produc
tion now being filmed in tech
nicolor under the direction of 
Benjamin. Christianson and su
pervision of Hunt Stromberg, j

His first appearance in M-G- 
M pictures was two years ago 
in “He Who Gets Slapped”, 
which Victor.Seastrom directed 
with Lon 'Chaney, Norma 
Shearer and John Gilbert in 
the principal roles. MacDer
mott has appeared in many 
best box office attractions of 
practically all the big produc
ing organizations.

He had a principal role in 
Pola Negri’s “The Crown of 
Lies“ and in the Universal pro
duction. “Seige”. Before en
tering pictures he was well es
tablished on the American 
stage.

His new contract with Met- 
ro-Goldwyn-Mayer is under
stood to be for a long term.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 201 Davis Ave., 
E-112, Bloomington, Ill., yra taip dė- 
'cinjra pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

Mrs. Hurst neturi nieko parduoti. 
Tik iškirpkit šį pranešimą, pasiuskit 
jai su savo vardu ir adresu, ir ji 
noriai prisius jums svarbias infor 
nacijas visai dykai. Rašykit jai 
tuojau kolei dar neužmiršot.

Musų pirmesniame pranešime bu
vo išdėstyta Re-organizavimo Ko
miteto planas, sulyg kurio depozito- 
riai buvusios Municipal Savings an I 
Loan Company galėtų būti išgelbėti 
nuo kokių nors nuostolių.

Mes pasiūlėme jums imti mort
gage bondsus, nešančius 6% nuoš. 
ir atmokamus bėgyje penkių metų, 
už sumą kiek jums priklauso pri- 
skaitant ir nuošimčius už praėju
sius du ir pusę metus. Tas atgrą- 
žintų jums kviekvieną dolarį kokis 
jums priklauso pinigais bėgyje pen
kių metų ar mažiau.

Mes taipgi pasakėme jums kad 
ši nauja kompanija kuri dabar suda
ryta priims jūsų bondsus už pilną 
jų vertę kaipo mokesti ant bile real 
estate kokią ši kompanija turi ir ko
kia jums patiktų pirkti. Vietoj lai
kytis banko knygelę už kurią nega
lit dabar nieko gauti, jus tada turė
tumėt šmotą žemės arba dalį įmo- 
kėjimo ant namo ir loto.

Tuos punktus mes norime kad jų • 
apsvarstytumet ir turėtumėt mintyj.

Nuo musų paskutinio laiško jums, 
reorganizavimo planai taip toli pa- 
žingėjo pirmyn kad jau mes dabar

registruojame ir surašome pageida
vimus tų kurie sutinka mainyti sa
vo bankines knygeles ant įmokėjimų 
už nejudinamą turtą.

Suprantama, kurie pirmiau atsi
kreips tie ’pirmiausia bus aprūpinti. 
Jie turės pirmą progą pasirinkti ką 
norės ir kas bus geriausio.

Taigi, jeigu jus dar neprisiuntėt 
savo sutikimo ant to pasirūpinkit sa
vo gerovei tai padaryti tuojau.

Kaip pirmiau sakėme, mes mielai 
suteiksime jums visokius tolesnius 
paaiškinimus kokių pageidautumėt 
ar tai musų ofise ar atsilankydami 
pas jus į namus vakare.

ATMINKIT, šis nėra klausimas ką 
jus darysit išgelbėjimui savo depo
zitų, bet ar pasinaudosit PROGA iŠ 
(o vienatinio PLANO paruošto iš
gelbėjimui jūsų nuo nuostolio.

The Reorganization Committee. 
210 Hanna Building. Atdara kas
dien nuo 9 iki 5; šeštadieniais iki 4.

Look
to your health. Epsom 
Saits is still the best 
Physic—take it in small 
flavored tablets.

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite

Geriausis vaistas nuo vidurių 
užkietėjimo.

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS 
At year dmggiat, 25c

The Knight Laboratories, Chicago

In the recently completed 
Cosmopolitan production. “The j 
Temptress” 
and Antonio Moreno, MacDer-,; 
mptt played the important role, 
of “Fontenoy”, a Parisian ban-' 
ker.

----- o-----
HE: When I was young, the 

, with Greta Garbo'doctor said that if I didn t stop 
smoking I would become feeble 
minded.

SHE: Well, why did not you 
stop ?

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE 

Large Tube

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveiksią 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 -----
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= Prospect 242) Central 1766 =

Vaizdac iš drum.. 
“VALKATA”, kurią 
stato scenoje Teatra
liškas Chcras mei
lioj. Lapkričio 1 l d.. 
Lietuviu salėje. P> 
vaidinime, bus daines, 
o po visko šokiai.

Įžanga del vaidina
mo 50c.. Į šokius 35c.

Vaidinime dalyvau
ja nekurie pažymesni 
Clevelando lošėjai ir 
galima pasitikėt kad 
viskas bus atlikta pa
sekmingai.

Kviečiame Cleve- 
landiečius atsilanky
ti. Pradžia 5 vai.

VALET-

AutoSirop
Razor

Pats 
Aštrinusi

*
v 4»

O ROSEDALE o! 
Dry Cleaning Go.į

Rand. 7906 J
C. F. PETRAITIS, Prop. f
6702 Superior Ave., |

Telefonas Main 6111

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

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

Į THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotoiai ir staty- = 
| tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- Į? 
= __ kuojam, isleidžiam ir sukraunam. n
” 8400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohio ~

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pas tikrą Specialistą, o ne 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklnusinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilgos

1 'lĮį’MflJ Mano aparatas Radio-Scopo-Raggi-X- 
W. TSsfr Spindulių Roentgeno ir pilnaa Bakta-

z riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusij ligos priežastį 
ir jeigu na paimsiu jus gydyt, junta 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpruBusius 

f nervus ir kenčiate nuo užnuodijusio 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir burnos, žai
zdas užsisenčjusias kojose — negaišiukit ilgiau laiko ir neaikvo- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o cš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
4.
Iki 8

< 1046S Euclid Av. Kampas E. 105th St.
> ANTROS GRINDYS, KAUBARIS
•I Ofise velanden: Not 10 ryte iki 4 — nuo 6

Nodildiamaia nuo i4 tei L
V.V/.WAWAW.V.V.W.V.W.VAWT^W.’.V.WuVAV.vA



PO LIETUVĄ!
į PASIDAIRIUS

AMERIKONO KERŠTAS
Kaunas. — Kauno apigardos 

teismas Alytuje sprendė įdo
mią bylą apie Amerikoną Juo
zą Paleckį, kuris, keršydamas 
savo kaimynams, buvo suma
nęs išdeginti visą apielinkę.

1922 m. į Raudonių - kaimą, 
Butrimonių valsčiaus, gryžo iš 
Amerikos pas savo tėvą Joną 
Paleckį sūnūs Juozas su žmo
na. Amerikonas ilgą metų lai
ką gyveno Texas valstijoj, par-j

pjučio 5 d. (1922 m.) nakčia 
sudegė Martino Rumbliausko 
kluonas su javais, 19 d. sudegė 
Petro Kazlausko kluonas; tą 
pat naktį sudegė Onos Batkevi- 
čienės tvartas su šienu; Rugsė
jo 10 d. naktį padegta Nikode
mo Rumbliausko kluonas; tą 
pat naktį sudegė Kosto Bazevi- 
čiaus du kluonai su javais, ir 
Spalių 3 d. naktį padegus su
degė jo tėvo Jono Paleckio klo
jimas su visais ūkio įrankiais.

Pas visus kurių sudegė tro
besiai anksčiau lankėsi Juozas 
Paleckis prašydamas parduoti 
savo žemę, o po to į kelintą 
dieną įvykdavo gaisras. Gais
rų vietoje buvo rašteliai: “Dar
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sivežė pinigų ir ėmė jieškoti 
tarp kainynų pirkti žemės, nes 
sakė neturįs kur pinigų dėti, 
bet niekas kaimynų žemės jam 
parduoti nenorėjo, nors Palec
kis prisispyręs neduodavo žmo
nėms ramybės.

Paleckio butą ypatingo budo, 
jis sumanė būtinai, nors prie
varta, įsigyti žemės ir išvaiky
ti gyventojus. Trumpu laiku 
pradėjo degti aplinkinių kaimų; >1CIUJC uuvu kiolcim,. maiuuiu u p
gyventojų trobas. Taip Rug-j degsiu, greitai bėgkit iš čia.” | ji ištirti, bet

Išpradžių šio baisaus piktada
rio sumaniusio visą apielinkę 
išdegint nepavyko susekti, ne
likus jokių pėdsakų ir niekas 
nepamanė apie tą turtingą A- 
merikoną. Bet kai sudegė jo 
tėvo trobesiai, šis įtarė pade
gus savo sūnų, kuris naktį, vi
siems sugulus, 
prie kluono, ir 
gryžti pradėjo 
šiai.

Amerikonas
suimtas ir vedant tardymą nu
statyta kad grąsinanti rašteliai 
išmėtyti gaisro metu yra rašy
ti jo paties ranka. Teismas pa
abejojo del Paleckio proto nor- 
malumo ir pavedė gydytojams 

: gydytojai pripaži-

patylomis išėjo 
vos spėjus jam 
liepsnoti trobė-

Paleckis buvo

no jį normaliu. ninkams gaišina laiką. Dabar-
Teismas Juozą Paleckį nutei-i tiniame laike bažnyčios patuo

se šešeriais metais sunkių dar-" - ■ ■ ■
bų kalėjimo. “L.”

dabartinės 
kad kuo- 
panaikinta 
Gal neku- 
Amerikic- 

rodosi ber- 
Bet tik-

tėjo už tat kermošiui padidėjo, 
o musų kermošiai visados pa
tvinę alkoholiu, ir negirtuoklį 
žmogų kermošiuje susitikimai 
priverčia gerti. Prekių žmogus 
nusiperka už 30 centų, o 
geria penkis litus.

Mus kaimai daugiausia 
čiasi tik šventadieniais,

giasi parduoti, bet brangiau už 
viską lupa. Tuo budu nuken
čia įvairios Lietuvių bendrovės.

P. Kriukelis.

TIKROJI PAGALBA NUO
KOJŲ GĖLIMO

pra-

DEL ŠVENČIŲ {STATYMO
Lietuvos liaudis 

valdžios reikalauja 
greičiausia butų 
švenčių įstatymas, 
riems Lietuviams 
čiams šis klausimas
gždžias ir nesvarbus, 
renybėje šis įstatymas yra la
bai nenaudingas musų šaliai ir 
jį reikalauja pakeisti net uo
liausi katalikai.

Švenčių įstatymas ve kokius 
blogumus daro. Platina girtuo
klystę, slopina apšvietą, ir uki-

švie- 
bet 

šventadieniais negausi nusipir
kti laikraščių, ir net tie paštai 
bje laiko užsidar'o, kad kaimie
tis nespėja pasiimti savo ko
respondencijos.

žmonės važiuoja į bažnyčią 
ir tuo pačiu laiku galėtų nusi
pirkti sau reikmenų, bet dabar 
yra priversti šiokią dieną va
žiuoti del butelio gazo ar dėžu
tes degtukų. Prie to, ir žydai 
gauna progą žmones išnaudoti, 
nes nepaisydami švenčių sten-

Johnson’s Belladonna Plas 
ter’is greitai pašalina 

skausmus.
Jus galite būti visiškai tikri grei

ta pagalba nuo kankinančios agoni
jos nuo pairusių nervų kojose var
tojant Johnson’s Belladonna Plas- 
ter’i. Kaip greit šis gelbstintis vai
stas bus panaudotas prie skauda
mos vietos jo pagalba ūmai bus pa

stebėta. Jis švariu budu persisun
kia per odą tiesiog į kūno audinį, 
lamindamas pairusius nervus ir pa
salindamas skausmus 
budu.

Belladonna Johnson’o 
yra specialiai paruošta
ta ir yra garantuojama jų pagalba 
atgauti pilną stiprumą ir veiksmą, 
kaip tik plasteris atliks savo gelb- . 
stintį veiksmą. Štai del ko jus galit 
būti visiškai tikri gerais rezultatais 
kuomet jus vartosite Johnson’s Bel
ladonna Plaster’į.

Šis nuostabus vaistas suteiks ma
lonumą ir paliuosuos nuo skausmų 
ir kentėjimų nuo reumatizmo, ne
uralgijos, lumbago, sopančių mus
kulų taip greit, tarsi magišku bu
du. Parduodamas visose vaistinėse.

greičiausiu

Plasteriuoso 
ir pritaikin-

SU DAUGYBE PAVEIKSLU, 620 PUSLAPIŲ DIDUMO, TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS Trynimas

O ŠTAI KĄ “DIRVA” TURI NAUJO 3AVO 
SKAITYTOJAMS! Paminėjimui savo dešimties 
metų gyvavimo stAo'TavĄ, “Dirva” pasiryžo pa
daryti DOVANĄ visiems savo skaitytojams ir 
draugams atiduodama “LF/ZŪKiJOS ISTORIJĄ” 
iki galo šių mstą, už tą pačią kainą ką m ckėjo ir 
prenumeratoriai — VISI KAS ELI GRU ODŽIO 
31 DIENOS-PAREIKALAUS ŠIOS KNYGOS IR 
PRISIUS $2.25 GAUS JĄ TUOJAU. Skirtumas 
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 nori užsirašyt 
Kaune, pranešant kad tai yra 

rSVietiniai kurie patįs atsiims gaus “ŽMONIJOS ISTORIJĄ” už $2.00, kolei dar jų bus.; oA-n r _______ ___

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!

kui rašyta istorija, kuris neturi daug laiko studi
juoti didelius plačius knygų tomus.
Zingeidu 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. Verte ją ir
gi žinomas musų literatas, V. K. Račkauskas. Iš 
šių dviejų priežasčių galit matyti kad tai ne bile 
ką “Dirva” jums siūlo, bet tokį veikalą kokio per 
šią gentkartę daugiau niekas neišleis.

l&Si

“Dirva” pasišventė išleidimui tokie svarbaus 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, pasmaudo- 
kit šia proga — gauti čia 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 
įtampomis, ir knyga tą pačią dieną bus išsiųsta.

“žmonijos Isteriją” galit pasiųst pinigus, 22 litu 50 centų Į Lietuvos Kredito Banką, 
“Dirvai” Amerikoje, už “Žm cnijos Istoriją”., ir pašte kvitą prisiųskit su adresu mums.

Trynk tą pačią vietą kur 
skauda!

Trynk, trynk, trynk iki oda 
įkais ir pasidarys raudona ir 
pajusite tą malonę šilumą to 
seno patikėtino šeimyninio 
linimento:

PAIN-EXPELLER
Įrcgistr. J. V. Pat. Biure

Jis buvo ir yra naudojamas 
palenguvinimui reumatiškų 
skausmų; sunaikinimui ap
sireiškusių peršalimų ir nura
minimui ir sustiprinimui pail
susių, skaudamų muskulų.

35c.—vaistinėse—70c.

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

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

Brooklyn, N. Y.

M&s. WsN§iew3s

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE
SUTEIKIT JIEMS DOVANĄ

‘Sandara5 Į
SA VA ITIN I L A IK R AŠTĮ.

Jei norit kad jus*’ giminės pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant nera
šykit jiems laikrašti “SANDARĄ”, už tai jie bus 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias pa
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos ra
šytoju straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: i Lietuvą $3; BfSS 
Amerikoje $2. Vieni) numeri pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu: ĮjĮ

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Massj

KURIEMS NEPATOGU PRISIŲSTI PINIGUS TIK PR1SIUSK1T SAVO AIŠKŲ VARDĄ IR 
ADRESĄ IR KNYGA JUMS ATEIS, O UŽS1MOKES1T KAI PASTORIUS ATNEŠ Į NAMUS.

M

R.eikalaudami adresuokit sekančiai:

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

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

6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio
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Kas Girdėt ©ievelande- Apielmkese 'n
pi

6820 Superior Ave Atdara vakarais. i'el. Randolph 1476

Ižais su W1 
Zbyszko

TEATRALIŠKO CHORO VA- i Kalėdų Diedukas Sako: Dabar;
KARAS ■

Šioj nedėlioj, Lapkričio 14 d.. Į 
Lietuvių salėj įvyksta gražus] 
Teatrališko Choro vakaras i;u i 
vaidinimu, dainomis ir ant ga- ] 
lo šokiais. Statoma scenoje' 
žingeidi drama, penkių aktų,'

Įkas siųsti Kalėdų Dokan; 
Lietuvą saviškiams.

KOMARO RISTYNĖS
ĮVYKO

Pereito penktadienio 
1urejo j uti /s tynęs Kon 
Turku ii 
jam du

aro

alr.liška; Choras, bus solo ir' 
duetų dainos, o pagaliau va
žus pasilinksminimas, šokiai, i

Patartina visiems apsilankyt ■ 
i tą gražų vakarą, nes Teatra-' 
liškiečiai visada gerai pasižymi.

Pradžia 5 vai. vakare.
(Paveikslas telpa ant 6-to 

pusi.)

;ie jau iki šielei pasiuntė peri 
“Dirvos” Agentūra:

varžymu 
to valdž

d:’.r vienu, nes ture 
priešus, bet ristyii' 
įvykti del naujų s 
kokius padai

i:t rengimams 
Publikos bvv

' skirstyti
Kiti sako

m.

laud.

VYČIAI DAR NECIVILI
ZUOTI
7 ‘d., Lietuvių salei 
kuopa lošė teatrą, 
pagal jų suprati-

Lapkričio 
vyčių 25-ta 
Programas, 
nio, buvo neblogiausias. Pra
ilginimui nuobodumo dar turė
jo ir kalbėtoją, kokį tai advo
katei; (taip jis save vadina).] 
Jis kalbėjo, nukalbėjo, ir aš tu
rėdamas keletą patėmijimų iš 
jo spyčiaus norėjau paduoti pa 
klausimus.

Bet vytės kaip piktos katės 
kaip pradės rėkti ir man į akis 
šokti maniau kad išdraskys, ir 
be biskio bučiau i kailį gavęs. 
Tai butų man vyčių pasveiki-i 
r.imas kaipo naujai j Clevelan- ] 
dą atvažiavusiam. Turėjau ap
tilti ii- išsižadėt savo klausimu, 
jei ne tai butų kilus betvarkė, 
nes vyčių netoli laukiniškas ap- i 
siejimas taip rodė. Pasirodo 
Ųad vyčių reikia bijoti, nes jie] 
yra nesveikapročiai ir su jais 
negalima pasikalbėt kaip su 
žmonėmis, nes jie nemoka žmo ' 
niško apsiėjimo. Buvęs.

Pranas Vaičiūnas,
Kazys šutais,
J. Stanislovaitis (iš Milliro i 

cket, Me.)
Pranas Marcinkevičius (Ru-

sijon)
Juozas Petkumis
J. Rucevičius
Simas česnavičius
Mikas Čigas
Jonas Dagilis
Vincas Petraitis (iš Longley- 

ville, 111.)
J. Bernotas (dviem) 
Kazimieras Červinskas, 
Pranas Zykus (dviem).
Mare Stanaitis
Jenas Vaitkunas,
Petras Visockis (iš Detroito) 
Agota Katkienė (Akron)

KAS DAUGIAU?

Amerikoje kuris taip žymią 
operoje gavo.e

į Memphis, Tenn., 
sari ritosi su dviem 
ir abu nugalėjo. Ti

dar nežino.
Iš tenai

liana valstiją. Evansville mi< 
;tc surengta jam ristynes šia 
.ne ketvirtadieny j.

LIETUVOS ARTISTĖS 
NEUŽILGO BUS

Operos dainininkės Liuda Si
pavičiūtė ir Kamilė Jozevskai-j 
rė atsilankys Clevelande apie 
vidurį Gruodžio mėnesio. Kon
certas bus Lietuviškoj salėj.

Pažiūrėkit ant 2-ro puslapio 
— len pamatysit kain kom".

Vanagaitis keliavo Klyvlan- 
dan ir ką čia patyrė.

5 36-ta kuopa
('intyr

Pereitą nedėldienj klebonas 
iš ambono iššaukė vardais ne
kurtuos vyčius ir jų šalininkus 
už neva buntavojimą parapijo- 
nų prieš jį. Tokių iššauktų bu
vo net tuzinas.

Buvę Akrone Lietuviai pasa
koja kad šiose dienose sugryžo 
iš Lietuvos Akrono klebonas, 
kuris peikia Lietuvą ir Lietu
vos valdžią.

COMMUNITY FUND 
VAJUS PRADEDAMA

Su ateinančiu pirmadieniu. 
Lapkričio 15 d., prasidės rin-' 
kimas pinigų į Community for-' 
dą palaikymui viųs labdaringi! i 
Clevelando įstaigų per ateinan- Į | 
čius metus. Vajus baigsis 231 
d.

Kaip jau buvo paprasta peri 
kelis praeitus metus, ši sritis] 

pinigus vienu sykiu i'i- 
bendrą fondą, kad k?.;]' 
diena nereiktų įva'riųi, 
rikėjams duoti.

: vieną 
kelinta 
i.,taigų

Charley Marotta, ristynių. 
promoteris Miesto Auditorijoj,, 
sukvietė pačius goriausius ris-] 
tikus šio sezono ristynių atida-] 
vymui sekantį trečiadienį, 
kričio (Nov.) 17 d. Bus 
poros. Svarbiausia pora

Lap- l 
tris i 
bus

nau-
jas pribuvėlis iš Rusijos, kuris, 
risis su Tony Hatches, švedu. 
Garkavienka yra apie 270 sva- 

s ii' labai smarkus, o jo' 
irgi beveik tos pat vo-priešą.-

kaip tik atvyko, su Tom Lu- 
milžinu švedu, kurį pa ' 
į du sykiu į 11 miliutų, i 

l Vogei, garuss Vokiečių į 
ristikas, susikibs su Renatoj 
Gardini, populiariškiausiu Ita-Į 
!u ristiku šioje šalyje.

Sarjialiui parinkta Zbyszko
Nors išsyk Marotta manė 

patsatyt Sarpaliui Bill Demet-j 
ralą. Graiką vienodos vogos su j 
Sarpalium, bet nežinia kodėl' 
perkeitė savo mintį ir parūpino | 
Sarpaliui Wladek;. Zbyszko, vi-j 
sierns žinomą Lenką, jaunes-, 
njjį iš dviejų garsių Zbyszkų. j

Sarpalius šiose imtynėse tu
rės progą susikibti su didžiau-: 
siu Lietuvių ristiku priešu,1 
kuris visados stengiasi sunai-; 
kinti Lietuvius ristikus kuo- 
greieiausia surengdamas suk- Į 
tybes, kad Liteuviai negalėtų 
pragarsėti. Zbyszkai kokį Lie
tuvį tik pasigauna tuoj nori 
prigavingu budu sugadint jo i 
vardą, paperkant referys ir ki-

I tus, kad tik pripažintų juos lai- 
j mėtojais.

Wladekas yra pasižymėjęs ir 
istynių

rich.

V.;

1%V:

KAROLIS SARPALIUS, LIETUVIS MILŽINAS, KURIS IM-IS LAPKR. 17 I). MIESTO 
AUDITORIJOJ SU W. ZBYSZKO, PRAGARSĖJUSIU LENKU RISTIKU, 230 SVARŲ.

rengi-
Lietu 1 

štadienm !
vakare, 
"ių solėie, 
ki muzika, po vadovyste Povi
lo Raponkos, grieš visokius šo-j 
kilis. Bus tikras Lietuviškas | 
vakaras seniems ir jauniems. I 
Vakarienė prasidės nuo 9 va1. 
Bus visokių valgiu ir gėrimu' 
su gražiu patarnavimu. Kur'” j 
norit dalyvauti stengkites isi-j 
gyti iš kuopos ineigos ženklus.1

Komitetas.I

MOKINIŲ KONCERTAS
Vinco Greičiaus septintas 

piano mokinių koncertas įvyks 
Lapkričio 21 d., nedėlioj, lygiai 
nuo 2 vai. po pietų, Goodrich 
auditorijoj, 1420 E. 31 gatves. 
Programas susidės iš piano so- 
lų, duetų ir trio. Bus taipgi 
smuikos šmoteliai, dainuos vai
kučių choras ir mažiukė mer
gaitė šoks šokius. Geriausia 
atsižymėjęs mokinis grojime] 
piano gaus dėžę saldainių.

Programas tęsis pora valan
dų. Suaugusiems įžanga 25c.. 
vaikams 10c. Tikietus galima ’ 
nusipirkti iškalno “Dirvoje” ir 
pas štaupus? <

Dar Municipal banko depo 
zitortams laiškas telpa ant (i-L. 
puslapio.

Pereitą šeštadieni užsimuš 
policistas važiuodamas ant m.<; 
torciklio, atsimušdamas. į stul 
pą palei Mt. Sinai ligonbuti an 
E. 105th st.

BABRAVIČIUS SU ŠALIA- I 
PINU BUS LAPKR. 30 ,

Babravičius su Šaliapino ope
ra apsilankys Clevelande šio j 
mėnesio 30 dieną. Vaidins pa- j 
garsėjusią operą “Sevilijos Kir-| 
pėjas”, kurioje šaliapinas turi i 
Kirpėjo rolę, o Babravičius pa
žymiausią tenoro rolę, Grafo 
Almavivos. Šaliapinas neatsi
džiaugia kad tą rolę Babravi
čiui pavedė.

Vaidinimas bus miesto audi-į 
tori joj.

Patartina Lietuviams būriais I 
aplankyti ir pamatyti savo ar
tistą. Tai yra pirmas Lietuvis

I ;
VIETINIAMS | j 

“Dirvos” krautuvė atdara I ; 
vakarais iki 8 vai. Ture- Į 
darni kokius reikalus sten- | 1 
gkites ateiti iki tai valan- I 

dai. |
j •

Tarptautinio Biblijos 
Studentų Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel Salėje 

7017 Superior Ave.
ŠIOJ NEDĖLIOJ lygiai 3 v. p.p. 
Tema “Ar Kelsis Numirusioj! ?” 

Kalbės J. Maslaveckas.
Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

SARPALIUS JAU CLEVE
LANDE

Sarpalius atvyko į Clevelan- 
dą antradienio ryte, tiesiai iš 
ristynių Chicagoj, kur ritosi 
pirmadienio vakare. Savo prie 
šą parito į 12 minutų.

Kiti tose ristynėse dalyvav< 
Plesina su Lapennen, Steve Sa 
vago su Malcevičium.

Pabuvęs Clevelande iki va
karo, Sarpalius išpažiavo į Bos
toną, kur turi imtynes ketvir
tadienio vakare, Lapkr. 11 d., 
bet išvažiavo nežinodamas su 
kokiu priešu turės imtis.

Jis sugryš *į Clevelandą šeš
tadienio vakare ir bus čia iki 

bus proga vėliau kada susikibti .PkrĮcl° d., kada įvyks jo 
svorio! rist-vnes auditorijoj su Zbysz-

taisyklių laužytojas, 
pamatyt kiek tos jo 

gelbės prieš Sarpalių. 
teko patirti, ir Sarpa-

Lapkričio 27 d.. Lieto-j ir teks 
nuo 7 vai. Bus nui- ] klastos 

Kiek 
liūs per eilę metų taikėsi prie 
Zbyszkų, norėdamas parodyt 
jiems kas yra Lietuvis, ir štai 
pasitaiko proga, taigi bus žin- 
geidu kaip išeis šios ristynes.

Galės kibi Į StecherĮ 
Marotta sako, jeigu Sarpa- 

lius laimes šiose ristynėse, jam ,

vo pasižymėjusį vyrą, Praną 
Jušką. Pereita savaitę jis ėmė-Į 
si su Airiu McGuire.

Visi Lietuviai laukia pama
tyt Sarpaliaus, kurį ir pama
tys šią savaitę.

Promoteris Bowser mano su
rengi Sarpaliaus-Juškos čatn- 
pionatą kada vėliau.

POŽĖLA VEIKIA
Lapkričio 17 d. Požėla risis 

Wisconsin valstijoj už pusiau 
sunkiojo svorio čampionatą.

Šiose dienose jis ėmėsi In
diana Harbor, Ind., kur jam pa
statyta Meksikietis.

PARDAVIMAI

Drajeriai arba degtinės jięš- 
kotoiai pereitą - penktadienį už
mušė moterį kurios namuos >

apisbari-'
sumuš’ I

■ paskui'

Clevelande su sunkio 
čampionu Joe, Stecher.

Sarpaliu’sr. pradėjo šį 
r,u ristynėmis gana pi; 
yra užkviestas i daugelį vietų,

ŠAUKIMAS KOMARUI
Lietuvis drutuolis Viktoras 

Brynga iš Hartford, Conn., iš
šaukia j ristynes sunkiausi Lie
tuvių ristiką Komarą. Nori su- 
sikibt su juo Lapkr. 25 d., bet 
Komaras turi iki tam laikui ki
tur pasižadėjęs ristis ir vargu 
galės suspėti ant tos dienos.

SALDAINIU KRAUTUVĖ 
parsiduoda, labai ęražioj vietoj, ant 
kampo E. 79 ir Korman, Lietuviais 
ir Lenkais apgyventa, daro gerą bi- 

Savininkas išvažiuoja j Lietu- 
Parduosiu arba mainysiu ant 

kokios nuosavybes. Kreipkitės 
E. 79th Street.

znj. 
v?, 
bile 
1063

rudeli'
>uvo atbėgę j ieškoti

John S molą, 72 m..
I kadavęs savo namuose, 
| ’ovo pačią, 71 m., i:
I nats nusišovė. Ginčas kilo už
I ode. kuriu moteris paprašė. Jie 
■ gyveno 12718 Ferris avė.

Jenas Malejnos (gal Mate- 
] iunas), 32 m., nuo 23C2 Rock
well avė., tapo automobilio už- 

i muštas tamsoje gatvėj.

Wladek Zbyszko

u t rauke
žymiausius 
pas autinius

PARSIDUODA
Visokį bučemės ir grosernčs Įtai

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

DEMPSEY EIS SU DELANEY
New Yorko promoteris pla

nuoja suleisti Jack Dempsey su ! 
Jack Delaney. Laimėtoj:’;; pas
kui bus suleistas su Jack Shar- ] 
key, Lietuviu.

Jeigu Dempsey laimėtų tadai 
Sharkiui tektų muštis su juo.

Ristikas Juozas s;mkus 
buojasi su savo priešai 
Ohio

dar- 
aplirik 

- ----- sostine Coluni- 
ja lygiai moteris kaip ir vyrai, ] bus. Pereitą savaitę ėmėsi su 

Publikos buvo 
turėjo 
salėm 
kelin-

.d negali visur pribūti.
Miesto auditorijoj dalyvau-l

todėl kas tik nori gali atšilau- j 
kyti. Kas nori įsigyti tikietus 
iškalno gali pasirūpinti gauti1 
pas Marottą, 1043 E. 79 st., j 
pas Dreher’s, 1226 Huron rd., I 
ir “Dirvoje”. Kaina tikietu po 
$1.10 ir $2.20.

Steve Papp.
tiek daug kad šimtai
gryžti negalėdami tilpti

Tenai Šimkus jau turi 
tas ristynes ši rudenį. 9220 Adams avė., arti E. 105to į 

st. karu linijos; dviem šeimynom 
po 6 kambarius namas, $40 apa- j 
čioj, $35 viršuje; turi komb. fur- 
nasus, vienas garadžius. Kreipki * 
tės 7714 Aberdeen avė.

PARSIDUODA
Saldainių, groserio su Malt ir Hops 
bei minkštais gėrimais krautuvė, su 
2 kambariais. 3 metą lysas, daro 
gerą biznį. Gera vieta. 5379 St. 
Clair Ave. Art E. 55th. (451

PRADŽIA 8 VAK.

Charley Marei t a

Ristynes Bostone
Bostonas pradėjo ristynių se

zoną. Ir čia Lietuviai turi sa-

GAVO

1?FNaTO

K A F r I. JS S A R P ALIUS
uvi: jie^kotoj u pasaulinio, sunkios vogos titulo

WLA DEK? ZBYSZKO
Pragarsėjusiu pasaulyj3 Lenku ristiku.

RENATO GARDINI, Italas
su

CARL VOGEL, Vokietis

ALEX GARKAVIENKO 
iv.: ijcj, Lord, i jos ir Ukrainos Campionan 

su
TONY HATCHER

Sunkios vogos Švedas.

TIKIETAI $1.00 ir $2.00 (ir taksai)
Persiduoda nas Marotta A. C. 1043 E. 79th St. 

pas Drehers, 1226 Jluron Road ir “Dirvoje”.
Parengimas lygiai del Vyrų ir Moterų.

Miesto Auditorijoj St. Clair ir E. 6 St., Trečiadienį, Lapk.-Nov. 17

“DIRVOS” METINIS KAUKIU BALIUS
Padėkavonės Dienoje (“Thanksgiving Day)
Ketverge, LAPKR.-NO VEMBER 25

K. E. YOCHL'S
PARSIDUODA

ant St. Clair avė. arti E. 73rd st.. 
15 metų idišrbta cash mėsinyčia. Aš 
garantuoju $700 savaitinių ineigų. 
Telefonas Randolph 3870.

Norėdami bile biznio pirkti arba 
mainyti matykit teisingą Notarų, 
Zimerman, 12900 Buckeye Rd.

Medus Parsiduoda

Pinigus Lietuvoj siųstus 
per ‘Dirvos’ Agen

tūra šios voatos
Tekle šinauskienė .... Lt. 500
Antanas Bagdžiunas ........ 200
Jenas Lorencas ..................300
Agota Balčiukaitienė .........100
Juozas Matonis ....................50
Marė Tiškienė ....................500 siutus
Emilija Likiutė ..................150
Garsilda Bluntaitienė .........100

Kreipkitės vėl:

“Dirvos” Agentūra
6820 Superior Av. Cleveland, O.

Šviežias medus koriuose arba iš
trauktas -$2 galionas, šešis ga
lionus ar daugiau antsyk imant 
po $1 88 galionas. Medus gry
nų dobilų. Garantuota gerumas. 
Paminėkit ar norit koriuose ar 
ištrauktą, (comb or extracted) 
kuomet orderiuojat. (14)

THE BUSY BEE APIARY 
Roseville, Ohio.

—r
EKSTRA! ŽIEMA JAU

O kas jums pasius šiltus plos-] UC1 p„-j,,.,,, 
Nlagi Yochusll Didelis uždarbis, G5-tas nuošimtis.

Atsišaukit tuojau. Sampelis dykai.
A. M. SMIGELS

7510 Decker Ave. Cleveland, O.

ČIA!

čius ir siutus?
Jis siuva visokius gerus 
siutus ir overkotus už
Taipgi valo ir prosija senas . 
drapanas. Darbas atsakantis. [

K. E. YOCHUS

Reikalingas Agentas 
PTTTSBURGE IR APIELINKĖJ 
del pardavinėjimo AER PRUF.

Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškos Lietaus l;yo Russell Rd. Cleveland j 

Superior, kampas E. 69th St. i 
Telefonas Florida 3367 RX.

MAUDYNĖS 25c. 
.921 St. Ckir. arti E. 9th St.

I
Dr. FRANK F. HAPPY J 
DENTISTAS į

St. Clair Av., kampas |
E. 79th St.

Darbas garantuotas. |

Kainos prieinamos. ji 
VALANDOS: U RYTE S,

IKI 8:00 VAKARE. T
GROSERNĖ IR BUČERNĖ

Albino A, Stankūno
mėsa. Dešros, Duona, Pienas, Vaisiai, Daržovės ir tt. 
Dideliame pasirinkime Groseriai, Šviežia ir Rūkyta
Užlaiko

Smagi

didelę Krautuvę visokių Saldainių, Minkštų 
Skanių Gėrimų ir

užeiga del Lietuvių.
Rūkymą.
Meldžiam užsukti:

1386 East 65th 
Luther Ave.

Street
Cleveland, Ohio.Kampas

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

Pristatom visokius
ir del privališku reikalų i nan'iiv

užsakymus de! Balių, Pikniku, Vestuvių, Krikštynų ir 
Telefonas RANDOLPH 3262.

S
 LIETUVIU SALĖJE
Bus Dovanos už Šokius, 

už Juokingiausius ir
gražiausius pasirengimus


