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MASKVA GRĄŽINA
LIETUVAI VARPUS

Popiežius Smerkia Mek
sikos Tironiją

IR DARBININKŲ ŽINIOS
Kaunas. — Autoritetin- 

žiniomis, Maskvoj20 Žuvo Laivui Sprogus ; gomis
Baltimore. Md. — Pora de-! Tarybų Unijos vyriausybės 

sėtkų darbininkų užmušta ir i organas 
75 sužeista eksplodavus Norve-1 „

—5 šiomis dienomisj 
| perdavė Lietuvos Atstovy- i 

giškam aliejiniam laivui iškel-lbei evakuotus karo metu iš 
tam taisyti Sparrows Pointe. Lietuvos banžyčių varpus1 

Laivo darbininkai, 35 vyrai, i skaičiuje 45, kurie sveria 
4,000 kilogramų. Varpai 
bus gabenami namon.

ir daugelis laivą taisančių dar
bininkų buvo ant laivo kada 
eksplozija iš nežinomos prieža
sties kilo ir uždegė laivą. Taš
kydamasis aliejus uždegė visą 
laivą, artimus budinkus.

Rusija Perka Lietuve;
Arklius

RUSIJA PREKIAUJA ! PASTATĖ DAUKAN- DR. BASANAVIČIAUS IR DR. GRINIAUS
SU AMERIKA

Suvienytos Valstijos nupirko 
'Rusijos per njetus laiko iki 

Rugsėjo 30 d., 835,000,000 ver
tės visokių prekių. Rusija per 

pat laiką jsigabeno prekių 
Amerikos vertęs $55,000,900. 

; Importas Į Rusiją padidėjo 70 
’inuoš. Eksportas sumažėjo ant 

! 37 nuoš.
Roma. — Popiežius išleido ( 

savo encikliką kurioje smerkia! 
“kruviną tironiją”, kokią per-! ,v v i 
gyvena Meksikos dvasiški j a iš, 

! valdžios pusės. Toj enciklikoj ! 
j šv. tėvas pataria viso pasaulio 
j katalikams melstis už Meksi- i 
ką ir tikėti kad bažnyčia turės 
gauti viršų.

Tik šią gadynę maldos mažai 
kam dvasią šventą išprašo ii 
Meksikos kunigėliai turės misi 
lenkti valdžiai.

Ir Kiaulė Kovojo — arba 
kiek Mes Suvalgom Jų
Alabamoj tris vyrai norėjo 

paskersti kiaulę, kuri jausda
ma mirtį pakėlė kovą žiauriai 
kandžiodama vyrus, kurių vie-' 
nas nuo žaizdų mirė. Gerai 
kad kiaulės pradeda kelti revo- 

i .................... , . .liuciją pries savo kraugerius ir.

TUI PAMINKLĄ
. PAPILĖJ

SUKAKTUVĖS

Anglijoj kasyklų darbininkai 
vis dar neprieina prie tvarkos 
ir nesusitaria su kasyklų savi
ninkais. Galo nesusipratimu 
dar nesimato.

Rio de Janeiro, Brazilijoj, 
policija įvedė tarnaičių sure- 
gistravimą, kas sako pagelbės 
gyventojams reikale gavimo 
sau reikalingų tarnaičių. Tar
naitės ir tarnai bus fiziškai iš- 
egzaminuojama ir įskiepijama, 
prie to bus laikoma visi rekor
dai kad butų galima susekt at
sitikime apvogimo.

Kaunas. — Rusijos atsto
vybė Lietuvai patvirtino ži
nią kad užsienio prekybos 
komisariatas leido tam tik
rai komisijai vykti Į Lietu
vą užpirki 
misija jau 
von.

arklių. Ta ko- 
išvažiavo Lietu- 

“L. 2.”

žinutės parodo

NELAIMĖS KASYK
LOSE

Liepos mėnesį šįmet 166 vy
rai neteko gyvasties Suvieny
tose Valstijose kasyklose, kaip 
skelbia Komercijos Departmen- 
to Kasyklų biuras. Valstijų ka
syklų inspektoriai tokias skait
lines pridavė Kasyklų biurui.

Per tą mėnesį iškasta 51,- 
901,000 tonų anglies, taigi mir- 
tinumas išeina 3.29 nuoš. ant 
milijono tonų. 1925 metais tą 
mėnesį ant milijono tonų iš
puolė 3.84 nuoš. gyvasčių.

Iš tų 166 nelaimingų atsiti
kimų, 118 buvo minkštos ang
lies kasyklose ir 48 kietos ang
lies kasyklose Pennsylyanijoj. 
Minkštos anglies iškasta 47,- 
472,000 tonų, taigi mirtingu
mas ant jų išpuolė 2.71 ; kietos 
anglies iškasta 8,429,000 tonų, 
ir mirtingumas išpuola j-5.69.

Kasyklų biuras prandša kad 
per pirmus septynis šių metų 
mėnesius įvairiose kasyklų ne-i 
laimėse 1,315 darbininkjų nete
ko gyvasčių. Tai 17 mąžiau už 
4925 metus. Iš tų, 1,089. žuvo 
minktos anglies kasyklose ir 
226 kietos anglies kasyklose.

Per Liepos mėnesį buvo tik 
viena didelė nelaimė, tai yra 
nelaimė kurioje žuvo daugiau 
kaip penki darbininkai. Bet 
nuo Sausio iki Liepos mėnesio 
buvo devynios dideles nelaimės, 
kuriose vienose 204 darbinin
kai neteko gyvasties.

F. L. I. S.

Tos dvi
kad Rusijos carai pradeda 
skaitytis su Lietuva, bet tik 
atkakliai raginami. Var
pus ir kitą iš Lietuvos iš
gabentą turtą jie sutiko 
grąžinti 1920 metų sutarti
mi, bet iki šiai dienai neno
rėjo atiduoti, nes mat kam 
buožėms varpų reikia — jie 
komunistams labiau reika
lingi.

Sutikus grąžinti varpus 
ir kitą medegą, prekybinės 
derybos pradėjo virsti ge
rojon pusėn ir Rusija galės 
gauti pirkti Lietuvoj 
lių ir toliau ko reikės.

Tik dabar Lietuvos 
džiai reikia žiūrėti kad 
kuliantai neišnaudotų
miečių pusdykiai išvilioda
mi arklius, o parduodami 
sau naują grobimo rinką 
Rusijoje.

ark-

val- 
spe- 
kai-

Rusija Taikosi prie

taiko-
suer-

Euro-
Sta-

Washington. — Rusija 
si prie Azijos ir ruošiasi 
zint geltonveidžius prieš 
piečius ir Amerikiečius,
linas pameta užsimojimą sukelt 
pasaulinę revoliuciją ir nori su
derint su Azijos tautomis, iš
skyrus Japoniją. Vyriausias jo 
tikslas yra suardyt Britiška 
imperiją.

Washingtone, iš Washingto- 
no paminklo, 504 pėdu aukš
čio, iššoko per langą ir nusižu
dė vienas buvęs kareivis.

Nužudė senukus. Mansfield, 
O. — Tūlas George W. Thoma, 
kūjeliu užmušęs B. Greenwaldą, 
K8 m., ir jo moterį, 60 m., nu
ėjęs išsidavė policijai. Sako jie 
susipešę už jų podukrę ir už 
šautuvą, žmogžudis yra 24 m.

Papilė. — Spalių 31 d. Papi- 
je Šiaulių Apskrities Valdybos 
ir Šiaulių gyventojo Raudonio! 
pastangomis Papilės kapinėse! įai 
ant Lietuvos

Kaunas. — šį rudenį tenka sikreipia į Lietuvos visuomenę 
švęsti jubilejus dviejų 
tautos pasižymėjusių vj

Lapkričio 23 d. sueina 75 me
nuo gimimo dienos musų

istoriko SimanoI Aušrininko, Lietuvos atgimimo
Daukanto kapo iškilmingai ati- j Tėvo, Dr. Jono Basanavičiaus, 
dengta paminklas. kuris iki šiol atkakliai tebesau-

Iškilmėse dalyvavo kaip U goja Lietuvos reikalus Vilniuje. 
Kauno taip ir iš kitų Lietuvos; Gruodžio 17 d. sueina 60 me- 
vietų tavykę švietimo, kullu-^y nuo gjmimo dienos Varpi
nis ir šiaip įvairių organizacijų j ninko Dr. Kazio Griniaus, kur- 
atstovai bei visuomenės veikė- saj šiandien tautos valia yra 
jai. o taipgi buvo pakviesti Lie-; Lietuvos Prezidentas ir sergsti
tuvos Prezidentas, Seimo Pir
mininkas, Vyriausybė, Univer
sitetas ir kitos įstaigos.

Simanas Daukantas
Simanas Daukantas gimė dari

neina ant skerdynių kaip avis, i prieš sunlėšvma Lietuviu-Len-1 venimas 
Ir pažiūrėkit, per metus lai- 

j ko Suvienytose Valstijose žmo- 
j nes išskerdžia ir suvalgo arba 

Atmete Gaibes Dovaną | išgabena į kitas šalis suvalgyt. 
' 80,000,000 kiaulių, šalia to dar 
papjauna 14,000,000 galvijų,! 
9,000,000 veršių ir 15,000,000 j 
avių 
vulių 
Prie 
kas 
arklių, bet jų niėša eksportuo 

nes

Londonas. — Anglijos rašy-l 
tojas George Bernard Shaw lai
mėjo Nobelio dovaną už savo 
veikalą, bet atsisakė priimti 
$30,000, kadangi sako jam pi
nigų nereikia, gana nirtingas, 
o garbės irgi turi kiek tik ga
li panešti. Tai pirmas atsiti
kimas kad Nobelio dovaną kas j jama, 
atmeta. i matyt

musu ir kviečia apvaikščioti šių dvie
jų vyrų jubilejus.
Lapkr. 1 d. Seimo rūmuose bu
vo visuotinas delegatų susirin
kimas jubilejų programai pa
ruošti. “L. ž.”

suplėšymą Lietuvių-Len
kų respublikos arba karalystes, 
Spalių 28 d., 1793 m., Kalvių 
sodžiuje, Linkimų parapijoje, 

tėvas, Jurgis Daukantas, bu- 
girių sargas, kurs mirė 1837 

Simanas Daukantas gyve-1 
gana vargingai. Mokslus ji' 

ir daug milijonų kitų gy- išleido Linkimų, vėliau Trukinu j 
ir paukščių savo maistui. Į alarista, Kun. Lopacinskis. Mo-1 
to dar su valdžios žinia! kslus Simanas ėjo žemaič'ųj.mo Pirmininkas, M. 
metai papjaunama 8,000! Kalvarijos mokykloj, kur buvo 1 Univeristeto Rektorius, ir 

j įrengta Dominikonų -1 kl. pa-' Vilęišis, Kauno Burmistras,

Jo

nt.
no

visos Lietuvos reikalus kaipo 
Valstybės gallva laikinoj musų 
sostinėj Kaune.

Abudu šie musų garbės vy
rai yra Suvalkiečiai, abiejų gy- 

tampriai surištas su
visais musų tautos priiskėlimo 
etapais, abu tiek daug yra už
sitarnavę kad šiandien, dar 
jiem besidarbuojant musų tau
tos priešakyje, musų visuome
nė negali pasilikti kurčia ir 
silaikyti nuo paminėjimo 
nuopelnų, Tautai padarytų.

Taigi Dr. J. tSaugaitis, Sii-
Biržiška.

J.

Rusijos Gyventojų Skai
čius Didėja

Rusija gyventojų dabartiniu 
laiku turi apie 145,000,000, sa
ko valdžios komisija, kuri ruo
šiasi prie Visos Rusijos gy
ventojų surašymo Gruodžio m. 
Nuo 1913 metų sako gyventojų 
skaičius paaugo penkiais mili
jonais.

Daugiausia to 
buvo po 1922 metų, 
tais gyventojų
nupuolęs žemiau 
pasekmėj bado, 
badas nunešė daugiau 
ties milijonų gyvasčių.

Šalip to, per karą, iš 
zuotų 14,000,000 vyrų
000 mirė nuo žaizdų arba ligų, 
taigi išviso Rusija neteko 21 
milijono gyventojų iš priežas
ties karo ir pasekmių nuo 1914 
iki 1922 metų.

s Li

JŲ

paaugėjimo 
1922 me- 

skaičius buvo 
140,000,000, 

Sakoma kad 
dešim-

niobili- 
11,000,-

Tai Pinigėlių Amerikos kllena-
Bankuose

28,303 bankuose Amerikoje 
yra sudėta taupymui penkias
dešimts bilijonų (50,000,000,- 
000) dolarių. Kadangi per 1925 
metus iš tos visos sumos žuvo 
tik mažiau negu vienas trečda
lis vieno nuošimčio tas parodo j 
kaip tvirti Amerikos bankai.

2,600 Užmušta Auto
mobiliais Lapkrityj

Chicago. — Suvienytose Val
stijose ant kelių per Spalių mė-; 
nesi automobiliais arba auto
mobiliuose važiuojant užmušta 
2,600 vyrų, moterų ir vaikų.

Tas reiškia kasdien tą mė
nesį užmušta 84 ypatos, arba 
po 10 daugiau į dieną negu 
nai per tą patį mėnesį.

1925 metais didžiausias 
laimingų atsitikimų ant kelių

per-

ne

krautuvėse jos ne-ivieto mokykla.
nors ji esti sužymėta! Toliau mokinosi Vilniuje, ki

tam tikrais štampais kaipo ar-; me 1816 m. baigė Vilniaus gim
naziją, iš kur pastojo univer- 

Juros gyvulių kraujo pralie-! sitetan ir 1820 m. jis baigė tei-j 
ta patiekimui žmogui maisto.

MEKSIKOJ RUOŠIA
MA SUKILIMAS

Į siu fakultetą. Simanas Dau- ; 
kantas gyveno Petrapilyj i?1 
Rygoj, kaipo teisininkas, dar
bavos raštinėse ir rinko archi-Į 
vą Lietuvos istorijai, vėliau bu
vo pakviestas Vysk. Valančiaus 
Į Varnius jo raštinėj darbuoti.- 
čia besidarbuodamas susirgo i 
nenorėdamas savo liga būti nie
kam našta, 1831 m., jau sene-, 
lis. Spalių 14 d. persikėle pas j 
Kun. Vaišvilą į Papilę, kame' 
galėjo ramiai gyventi. Po sun-

Los Angeles. Cal. — Meksi
koj įvairiose dalyse esą gatava 
20,000 ginkluotų kareivių suki
limui ir nuvertimui Calles val
džios. Huerta, buvęs laikinas; 
prezidentas, sako pranešimai. I 
vadovaus revoliuciją.

Huerta atsižymėjo 
prieš kitus Meksikos valdovus.!,. .1 \ kių ir didžiai kilnių darbų ziau-

I raus gyvenimo palaužtas mirė 
Neatsargumo Auka | 1864 nl, Lapk 24 d., Kun. Vai- 

Newark. Ohio. — Neatsargu- svitos rankose, ir palaidotas 26!

kovoseį

d. Lapkričio.
Kun. Vaišvila pirmas

S. Daukantui paminklą 
triotišku užrašu.

Simanas Daukantas
vienatinis žymiausias Žemaičių 
rašytojas, kurio atmintis liks Į 
musų tautoje ant visados.

mo aukos visaip žūsta. Štai 
vienas 17 metų amžiaus vaiki
nas medžiojo kiškius, šautu
vo skylė prisivėlė sniegu ir jis 
atkreipęs vamzdį į veidą bandė 
sniegą išpusti. Nežinomu bu- 

iššovė ir nunešė 
vaikinui galvą.

ir gatvėse mėnuo buvo Lapkri- šautuvas is.
tis, bet tada į dieną išpuolė po 
80 gyvasčių.

Chicago, Baltimore, Cleve- 
landas, Detroitas, Milwaukee, 
New Orleans, Columbus ir Day
ton turėjo daugiau
per Spalių mėnesį negu 
paskiru mėnesiu pirmiau.

75 nuošimčiai nelaimių 
tiko kur kelyje nebuvo 
priešingų aplinkybių.

nelaimių 
kitu

atsi- 
jokių

Kiek Kainuos Padėka- 
vonės Pietus

Chicagoj “geresnės sveika
tos biuro” vedėja apskaitliavo 
kad šįmet Padėkavonės Dienos 
pietus (Lapkr. 25 d.) Suvieny
tų Valstijų gyventojams kai
nuos $173,000,000.

buvo

Anglies Dulkės Varys 
Automobilius j Nori kad Vaikai Matytų 

Tėvo NužudymąPittsburgh. Pa. — Carnegie! 
Technologijos Universitete su-j 
važiavus tarptautinei t 
konferencijai vienas inžinierius 
rodinėjo kad anglies dulkės su-! 
kelia spėką reikalingą sukiniui : 
motorų, todėl neužilgo galima 
bus naudoti anglies dulkes va-| 
rymui automobilių. Anglis tu
ri būti sumalta Į smulkius mil
te?' ir visai liuosa nuo pelenų. |

Gazolinas sako neužilgo baig
sis, taigi anglis užims jo vie
tą, arba jei bus pradėta tuojau 
anglį naudoti automobilių ku- 
rinimui gazolinas turės atpigt.

Batavia. O. Tūlas Scott
anglies Workman tapo atrastas kaltu' 

žmonos ir nu-1 
elektriškoj ke-;

nužudyme savo
teistas numirti
dėj. Jis negalėdamas gauti pa- j 
keitimo bausmės prašo teismo i 
pavelijimo kad jo nužudymą1 
matytų jo devyni vaikai.

Workman nužudė savo pačia 
iš susibarimo už dukterų jau
nikius, kurie tėvui nepatiko.

Indijoj, keliantis per upę Go
davari, prigėrė 55 vestuvių par
tijos ypatos.

BUY

CHRISTMAS

you healthy
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| Iš Lietuvių Gyvenimo, |
DAYTON, OHIO

PITTSBURGH, PA.

Visi Laukia Artisčių Sipavi- , 
čiutės ir Jozevskaitės

Gruodžio 8 d., L. M. D. sa
lėj, 142 Orr Street, nuo 8 vai. 
vakare dainuos Lietuvės pagar
sėjusios Europoje operos artis
tės, Jozevskaitė ir Sipavičiūtė, 
kurių Pittsburgiečiai jau senai j 
laukia, šis jų atsilankymas ‘ 
yra pirmutinis, bet gal bus ir 
paskutinis, dėlto kiekvienam 
yra svarbu jas išgirsti.

Gruodžio 11 d. jos dainuos 
McKees Rocks, Pa., A. P. L. A. 
1-mos kuopos salėj, 24 Locust 
Street.

Gruodžio 12 d., nedėlios va
kare, suruošta jom koncertas 
Šv. Jurgio parapijos salėj, 19 
Street, S. S.

Sandaros Kuopų Sąryšio ma
skaradų balius pavyko labai 
puikiai, žmonių buvo pilna sve
tainė ir įsirėdžiusių įvairiais 
kostiumais buvo labai daug.. 
Sąryšis davė net dešimts do- i 
vanu; gražiausia pora buvo tai į

... , jaunavedžių pora, kurią persta
tė dvi merginos, kurios gavo; 
dovaną. Kitos dovanas gavu-l 
sios ypatos irgi buvo ypatingai!

TRENTON, N. J.

Čia guminės išdirbystės pra
dėjo silpniau dirbti, nekuriuosj 
darbininkus tūlam laikui iš 
darbo atleidžia. Bet kitas iš-! 
dirbystės. geležies, šilko ir puo-Į 
dininkystės dirba po senovei.

čia nekurie Lietuviai yra iš 
Vilniaus krašto ir kaipo tokie| 
sulenkėję; apsivesdami Lenkes 
moteris vaikus auklėja Lenkų į 
dvasioj ir savo prigimtos Lietu-' 
vių kalbos ir papročių neapken
čia. Patįs nemokėdami Lenkų i 
kalbos vartoja Lenkų žargoną' 
ir jie jau yra mums žuvę, skai-! 
tydami save Lenkais. Vienok1 
keletas Lietuvių kurie vedė į 
Lenkes merginas ne tik kad ne-1 
pasidavė Lenkystei, bet savo' 
moteris išmokino Lietuviškai 
kalbėti, vaikus mokina Lietu-j 
viškai ir gražiai juos auklėja j

Tarp nekuriu paminėsiu p. i 
Lapinauską, tvirtą Lietuvi pa-1 
triotą, kuris vedė sulenkėjusių 
tėvų dukterį, kuri nei žodžio 
nemokėjo Lietuviškai, o šian
dien ji ne tik gražiai Lietuviš
kai kalba, bet dalyvauja Lietu 
vių pramogose, vaidina teatrus, 
dainuoja Lietuviškas dainas i’'

nusitaisiusios. Balius buvo la
bai puikus ir pelno liko suvirs 
$100 Lietuviškų Tautiškų Ka
pinių naudai. J. Virbickas

Džaugiasi Istorija

Mare Glen, iš Škotijos, rašo:! 
Ačiū labai širdingai už knygą1 
"Žmonijos Istorija”, kurią aš 
priėmiau Lapkričio 1 d. Aš 
pilnai užganėdinta iš tamistų 
garsintos knygos.

M. A. Mizer, iš 'Chicagos, ra
šo: Gavau knygą “žmonijos 
Istorija” ir perskaičiau kelis' 
desėtkus puslapių. Yra joje 
labai gražių paskaitymų. Ver
tėtų kožnam užsirašyti tokią' 
puikią ir aiškiai išspausdintą 
knygą, kurią beveik gali skai
tyti ir prie mėnesienai.

su savo šeimyna kalba Lietu
viškai. Jų jauna maža dukre
lė irgi puikiai Lietuviškai kai-' 
ba.

Jei tokių kai Lapinauskas 
rastųsi daug, tuoj išgamos mu
sų tautoj pražūtų. Lapinaus- 
kų gyvenimas yra pavyzdžiu 
visiems Lenkberniams. Lapi
na uskai abu skaito Lietuviu 
laikraščius ir knygas ir prigu
li Į Lietuvių draugijas.

Oras čia šaltas ir dažnai šal
tas lietus lyja. Pinavijas.

TMD. Centro Valdyba
K. S Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Ave. Cleveland, O.
M. Kasparaiti? — Vice-Pirnnninka.s

1420 Howe Street, Racine, Wis.
V. Sirvydas — Sekretorius i

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

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

Lietuviu Gyvenimas
šiame puikiam mieste ir Lie

tuvių gyvena apie du šimtai 
šeimynų. Visi gyvena šiauri
nėj miesto dalyj, ir keletas šei
mynų gyvena ant ūkių.

Didumoje mūsiškiai yra pa-į 
prasti darbininkai; pora yra ir ■ 
geri amatninkai mašinistai, A.' 
Augustauskas ir A. Grupas.į 
M. A. Mockevičius yra kasie-i 
r!um The North Savings and į 
I oan Ass'n. Ta įstaiga užsi-- 
ima pardavinėjimu žemais, na-į 
r.ų, ūkių ir atlieka kitokį kas
dien reikalingą biznišką patar
navimą.

A. J. Keidošius yra geras lai
dotuvių direktorius, turi puikų 
automobilį vežimui nabašninkų 
j kapines. Reiktų visiems Lie
tuviams kreiptis prie savo tau
tiečio turint laidotuves, kur 
gausit geresnį ir pigesni patar
navimą negu pas svetimus.

Tris Lietuviai užlaiko valgo
mų daiktų krautuves, P. Dam
brauskas, S. Dambrauskas ir J. 
F.'ureikas. J. Sakalas turi dra
panų valymo, prosijimo ir tai
symo įstaigą, ir tokią pat Įs- 
t ligą užlaiko A. F. Gedraitis.

Du yra kontraktoriai namų 
budavojimo, Petrauskas ir Ma- 
glinskys. B. Varašius yra ve
dėjas svetimtaučių skyriaus 
The Savings and Trust Banke. 
A. Vaitkus yra pašto klerkas 
ir turi gerą vardą tarp pašto 
viršininkų.

Lietuviai turi nuosavą baž
nytėlę. Klebonu yra Kun. V. 
Slavynas. Katalikai turi S. L. 
P. K. A. kuopą, Šv. Petro drau
gystę, ir dar pora, kuopų ar 
draugijų kitoniškais vardais, 
l et jos silpnai gyvuoja.

Tautiečiai turi SLA. 105-tą 
kuopą su 80 narių, TMD. mo
terų kuopą su 20 narių, A. I, 
T. Sandaros 34-tą kuopą su 12 
narių ir TMD. 61 kuopą vyrų 
su 10 narių. Diktokas yra bū
relis brolių ir sesučių, ir tokių 
apsileidusių kad neskaito jokių 
laikraščių nei knygelių, nepri
guli prie jokios pašalpinės ar 
apšvietos draugystės. Gaila net

kad Dievas davė Lietuvišką i 
kalbą tokiems gaivalams.

Didumoj Lietuviai turi nuo
savus namus, kiti net ir kele
tą gan puikių namų turi; taip
gi keletas šeimynų turi nuosa
vas smulkias ukes.

šitas viskas rodo kad Dayto- 
no Lietuviai gan yra turtingi 
medegiškai. Dar pamiršau pa-j 
minėti kad dauguma Lietuvių i 
turi gražius automobilius ir| 
mažai kas fordukais nori važi
nėti.

Tik mūsiškiai truputi biedni 
kultūroj, bet turbut visur yra 
tokio trukumo kai kultūros.

Lietuvių vaikeliai mažai turi 
supratimo apie savo tėveliu 
tautystę. Turbut bus tik vie
na prakilni šeimyna kuri išauk
lėjo savo dukreles ir šunelius 
tikrais Lietuviais kurie ne tik
tai kad moka gražiai Lietuviš
kai kalbėti ir bet ir dirba nau
dingus prakilnius darbus prigu
lėdami prie Lietuviškų organi
zacijų. Kas nežino Stulgaičių 
kad Stulgaičių dukrelės ir sū
neliai lošia teatrus ir kitokius 
paįvairinimus atlieka, visi Lie
tuviai negali atsidžiaugti iš to
kių Amerkoje augusių jaunuo
lių, turbut sunku butų ir pačia
me Kaune rasti tokių Lietuviš
kų jaunuolių. Kad tokie tėvai 
kaip yra Jurgis ir Julė Stulgai- 
čiai visur rastųsi ir augintų to
kius prakilnius vaikelius.

J. A. Urbonas.

JUĄ. tas žodis jums primena? Nagi tą kad tai yra DOVANU lai- 
kas, kada draugas draugą, giminė giminę apdovanoja tuo kuo 

<< tikisi patenkint ir padaryt naudą dovaną gaunančiam.

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

M
APDOVANOKIT savo senus tėvelius, brolius, sesutes ir šiaip gi- 

mines per šias Kalėdas. Jei neprašalinsit jų vargų ir bedu savo do- 
vana tai nors pralinksminsit juos ir parodysit savo prisirišimą prie 
ju, o tas reiks jiems tą kaip kad jus padėtumei nešti jų naštą.

>0-

h!į*-
>0-

“Dirva” padarė naujas sutartis su Bankais Lietuvoje ir gavo pi- 
gesnj 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 

/T su čekiu kad kas išmainytu ir nuskaitytų sau už išmainymą. fa*

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

LONDONAS, Anglija

Nesenai viename susirinki
me ir vėl buvo gana plačiai ap
kalbėta apie Įsteigimą Lietuvių 
klubo. Dabar tai jau tikra: 
nutarta klubas steigti, tik ne
žinia kaip greitai tas bus gali
ma įvykint. Reikalinga surast 
klubui tam tinkamas namas, 
tada bus paimta nuomon, o jei 
galima tai pirks nuosavą, arba 
jei atsirastų, patogioje , vietoje 
sklypas žemęs tai nupirks ir 
statys klubui namą.

Ar vienaip ar kitaip darant, 
klubo įkūrimui kapitalo reikės 
nemažai. Buvo gana plačiai 
tartasi iš kur imti tam pinigų, 
ir galutinai nutarta parduoti 
šėrus-pajus; vieno pajaus kai
na 1 svaras sterlingų.

Buvo išsireiškimų kad kaip 
turėsim klubą tai bus geriau 
galima išlaikyt nuo ištautėji- 
mo čia gimus Lietuvių jaunuo
menė. Jaunuomenės spėjama 
čia yra apie 400, bet tikro skai
čiaus veik negalima sužinoti.

Vienas kalbėtojas susirinki
me nurodė į jaunuomenės ren
giamus balius bei įvairius pa- j 
silinksminimus, esą jaunuome-j 
nė susirinkus tarp savęs Lietu-1 
viškai nekalba, vartoja Angliš-Į 
ką, svetimą kalbą, ir tt., ir dar-! 
gi su atsilankiusiais senesniais j 
į jų surengtus balius nemanda- i 
giai apsieina. Palengva musų! 
jaunuomenė eina prie ištautė- 
jimo. Vien tik įvairiais pasi
linksminimais sunku jaunuo
menę sulaikyt nuo to, nesant 
Lietuviškos mokyklos nei kny
gyno. Škotijoje išeinantis Lie
tuvių laikraštis, “Išeivių Drau
gas”, silpnai gyvuoja. Musų 
draugijos jį šelpia. Nesenai 
paaukavo 10 svarų sterlingų.

Užstojus Lapkričio mėnesiui 
oras stojo lietingas, su vėjais.

Kalnavertis.

PASTABUKĖS
Kaip tik Lietuvoj socialde

mokratai įkėlė savo koją į val
stybinį namelį tuoj tapo atida
ryta plačios laisvės durįs taip 
vadinamoms profsąjungoms, 
kurios dabar jau pradeda va
dintis “profsojuzais”, kuriuos 
patįs socialdemokratai stengia
si vadovauti. Ir štai tie prof- 
sojuzai dabar Lietuvoj pasida
rė taip kaip šašas ant žmogaus 
sveiko kūno. Štai nesenai Kau
ne tie profsojuzai puolė gelžke- 
lio stotį, kur buvo degtukais! 
prikrauta keli vagonai, sumušė 
sargus, atplėšė vagonus ir iš
mėtė degtukus, padarydami di
delį nuostolį. Kadangi polici
ja atvyko suvaldyti tuos įdu- 
kusius sojuzų narius ir keliems 
davė paragauti savo kumščių 
tai socialdemokratas ministeris 
Požėla vietoj nubausti įduku- 
sią gaują ir jos vadus, nubau
dė keletą policijantų, prašalin
damas juos iš tarnystes.

Arba vėl, štai Spalių 20 d. 
Panemunėlio stoties darbinio 
traukinio, žvyrą vežusio, dar
bininkai smurto keliu pagrobė 
iš Panemunėlio miestelio pilie
čio Karabelninko krautuvės de
gtinę, iš Tado Zupavičiaus ar
batinės visas bandeles, primušė 
policininką ir tris piliečius, iš 
vieno jų atėmė kišeninį laikro
dėlį, ir nuvažiavo Panevėžio 
linkui. Dar kokios, gal Požėla 
ir čia ras kaltu policininką.

Arba toliau: štai ūkininkai 
samdo padienius darbininkus ir 
moka po keturis litus į dieną ir 
duoda valgyti, bet profsojuzi- 
ninkai (atminkit, tas vardas 
yra Rusiškas) neina dirbti, jų 
vadai įrodinėja kad nėitų už tą 
mokestį. Jie skaitosi bedar
biais, ir socialdemokratai ver
čia valstybę juos maitinti kai
po bedarbius.

Ar reikia didesnio šašo mu
sų valstybei?

Socialdemokratų spauda vi
sam tam pritaria ir užgiria.

■V ▼ ▼

Amerikos Lietuviški komu
nistėliai gvoltu šaukia prieš 
“Tėvynę” kad “Tėvynė” neagi
tuoja už komunistų kandidatus 
į mainerių unijos viršininkus

Ot kad taip Andriulis ar Mi- 
zera sėdėtų “Tėvynės” redak
cijoj tai “Tėvynė” tikrai butų 
komunistų mazgote, o ne SLA, 
organu. “Tėvynė” Pennsylva- 
nijoj turi tūkstančius skaityto
jų ir atlanko žėdno Lietuvio 
mainerio namelį, kame komu
nistų šlamštai neturi ne tik 
skaitytojų, bet Lietuviai .jų lai-j 
krasciais nenori nei purvinų sa-i 
vo overauzių susivynioti.

Ar tai nepiktumas komunis
tėliams kad jie negali užvaldy-|
ti Susivienijimo? P-s J-s.

Reikalingas Partneris
Fornišių biznyj (store). Biz

nis išdirbtas per 15 metų ir pla
tus. Pavieniui persunkti. Kas 
turi kapitalo, geriausias invest- 
mentas. Reikalinga daugiau 
kaip $15,000; su namu — dar 
daugiau. 
$75,000. 
įstaiga.
tuviškai arba ateikit ypatiškai.

MACYS FURNITURE CO. 
198-200 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. Greenpoint 2372. 

Tel. Greenpoint 2372. (48)

Pats biznis vertas 
Tai yra Lietuviška 

Atsišaukit laišku Lie-

Medus Parsiduoda

T. M. D. REIKALAI
V-

Prašome Patarimo!
Pakilus naujam reikalavimui 

Technikos Vadovėlių, šiuomi 
TMD. organo redakcija kreipia
si į visus TMD. narius ir kuo
pas su prašymu patarimo. Ga
lit duoti rodąs pavieniai nariai 
ar visa kuopa išnešti savo tari
mą. Visiems organe vietos bus.

diduma narių reikalauja, o pa
skui kitus paeiliui.

Kuopų nariai susirinkimuose 
turėtų tą klausimą išnagrinėti. 
Centro Valdyba, turėdama ant 
rankų medegos iš narių pagei
davimų, galės bandyti ką nors 
technikos vadovėlių leidime nu
veikti. Vyt. Sirvydas.

Mums reikalinga žinoti ko
kioj šakoj Technikos Vadovė
lius leisti, kokių pamokinimų ir 
nurodymų kas nori.

Žinot visi kad TMD. Centro 
valdyba veik visa' susideda iš 
“plunksnos amatninkų” ir iš 
biznierių. Jie apie technikos 
dalykus kad ir nusimano bet 
negalėtų nuspėti kokio vadovė
lio labiausia Lietuviams reikia 
ir kokis pirmiausia turi būti 
leidžiamas.

Jei Centro Valdyba pati ims 
tarti kokį vadovėlį pirmiausia 
leisti nariai vėl ims kelt savo
nurodymus kad ne tokių reikia ! 
bet kitokių. Geriausia bus jei, 
patįs nariai išsidiskusuos ir iš- 
sireikš nuomones, tada valdy-j 
ba imsis darbo. Vis tik pasi
seks rasti kas gali vadovėlį pa
gaminti ar išversti. Kaip tik 
pasirodys narių reikalavimai ir 
nurodymai kokio vadovėlio pa
geidaujama, gal rasis ir žmonių 
kurie gali vadovėlį pagamint ir

Waukegan, Ill.
Pakvietimas į Balių

TMD. 13-ta kuopa ruošia lin
ksmą šokių vakarėlį ir balių 
Lapkričio 27 d., 7 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėje, 711 — 8 
street. Kadangi TMD. tikslas 
yra kultūrinis, leisti geras lais
vo pasaulinio turinio moksliš
kas knygas ir remti mokslei
vius, tie tikslai visų Lietuvių 
yra bendri ir visų privalumas 
remti TMD. ir kuopų ruošia
mus vakarėlius, nes 13-ta kuo
pa nuo šio parengimo pelną, 
jei liks, skirs knygų leidimui.

Aukščiau minėtų priežasčių 
delei kviečiame vietinius ir ap
linkinių miestelių Lietuvius 
skaitlingai atsilankyti. Muzi
kantai bus geri ir šokiai tęsis 
iki vėlumai nakties.

Pasimatysim šeštadienio va
kare, Lapkr. 27 d., Liuosybės 
sevtainėj. Tėvynainis.

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 
ištrauktų, (comb or extracted) 
kuomet orderiuojat. (14)

THE BUSY BEE APIARY 
Roseville, Ohio.

Draugija gaus pasiūlymą išlei
sti. Dabar ir galintieji paga
minti negamina, bijodami kad 
jų darbas nenueitų niekais.

Taigi, gerb. nariai ir kuopos, 
nuo dabar nekalbėkit kad Val
dyba turi leist vadovėlius, bet 
įrcdinėkil kokius vadovėlius tu
ri imti leisti. Red.

Del Technikos Vadovė-' 
Hų

F. Motuzo pakeltas klausi- į 
mas apie technikos vadovėlius 
yra gražus. Jį iškėlė J. A. 
Katkus iš Pittsburgo keli me
tai atgal, prisiųsdamas $10 au-| 
kų TMD. Centro Valdybai.

Bet tuos vadovėlius leidžiant! 
susitiksime su tokia pat kliūti- į 
mi kaip ir su visomis kitomis I 
knygomis: kas pagamins rank
raštį? Amerikoje visi mato
me kad skaičius musų inteli-j 
gentų mokančių Lietuviškai ra-1 
syti ir mintis reikšti mažėja. 
Rašytojų veik neturime. Gali
ma dar rasti vertėjų, bet ir tai 
abejotina.

Tai vienas dalykas. O kitas 
dalykas yra nustatyti kokių va
dovėlių nariai daugiausia pagei
dauja. Mes negalim vienu me
tu išleisti vadovėlių visoms 
amatų šakoms. Bet galėtume 
išleisti visų pirma toki kurio

Pittsburgh, Pa.
Jurgis Višniauskas, plačiai 
žinomas Clevelando biznie
rius, dabar užsidėjo biznį 
Pittsburge, 2135 Sarah St. 
S. S. Telefonas Hemlock 
0904-M. (49)

----  new Oh Henry! recipe ** 
ZZZbook showing SIXTY - ■ ■ — 
-___new recipes. Write 1 1"*

Williamson Candy Co.--—- 
Chicago, 111. _ ""
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Lambert Pharma cal Co., Saint Louis, U. S. A.
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SUTEIKIT JIEMS DOVANA

ATMINKIT SAVUS LIETUVOJE

"SANDARA"
SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ.

Jei norit kad jūsų giminės pažintų pasaulį, suži
notų kaip Lietuviai svetur gyvena nevilkinant užra- 

■ ~ ‘ ... . bus
pa- 
ra-

šykit jiems laikraštį “SANDARĄ’’, už tai jie 
jums labai dėkingi. Gaus kas savaitė naujausias 
saulines žinias, geriausių Lietuvos ir Amerikos 
šytoju straipsnių, apysakų, eilių ir juokų.

“SANDAROS” prenumerata metams: į Lietuvį 
Amerikoje $2. Vienų numerį pasižiūrėjimui siunčia
me dovanai. Kreipkitės sekančiu antrašu:

“SANDARA”

327 E Street So. Boston, Massį
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jbinus viršuje karšto geleži
nio taukuoto stulpo, o apa
čioj Bimba'su trinagiu kar
du lauks jo nuslystant ir 
norės durt Į sėdynę, už iš
metimą iš Susivienijimo ale1 
niekad nesulauks nuslys
tant. Pats Bimba bus Įsi
bridęs iki kaklo gyvatėse ir 
rupūžėse, už manymą kad 
jis tiko i SLA. prezidentus.|

Filadelfijos Grinius lai-j 
’kymąsi tautystės bolševikui 
senam lizde turės per am
žius skaityti kiek jo brolis; 
gavo balsų ant Lietuvos 
prezidento.

Filadelfijos daktaras Kli
mas už nepriėmimą Į Su
sivienijimą trijų Klyvlando

-NAUJOS DAINOS—
Gaunamos “Dirvoje”
Solo ir Chorams

A. VANAGAIČIO
S Liaudies Dainos........... $1.00

(Mišriam chorui)
1— Oi Mergele, Merugužėle
2— —Lopšine
3— Dobilas
4— Vai kur Buvai, Dziedul
5— Levandrėlis
6— Kunkuliukai
7— Aš Mergytė kaip Rožytė
8— Grybai

Muzika. Muzika (mišr. ch.) 30c 
Malda ” ” 35c
Vilnius ” ” 50c
Stasys .................................. 50c
Dul Dul Dūdele ...................  50c
Litai ...................................... 50c
Godelės .................................. 60c
Klumpakojis ........................ 50c
Suktinis ...................   50c

J. A. ŽEMAIČIO
Vilniaus Kalneliai . .............. 50c

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

GERB. SPRAGILAS AP
ŽIŪRINĖJA VIETAS 
KURIOSE .10 PAVAL
DINIAI PAKUTAVOS 
Niujorko Vitaičiui už ne- 

atidavimą komunistėliams 
SLA. organo reikės mašy- 
ti puodas smalos kuriame 
plaukios Kun. Remeika.

Niujorko Strimaičiui už 
mislinimą kad jis išgelbėjo 
Susivienijimą nuo prapul
ties reikės čiuožinėti aplink 
aketę giliose jurose ir vai
kytis Kun. Miluką, ir sau
gotis kad neipultų Į aketę, 
o Miluko niekados nepasi
vys.

Niujorko Jurgeliutei už

čelninku ir neišvarymą biz
nio kad nereikų iš narių au
kų prašyt reikės per amžius 
sakyt pamokslą nuogiems 
Pragaro gyventojams, ku
rie neturi kišenių ir netu
rės iš kur aukų imti.

Bostono Mikelsonui už 
už norėjimą faktiškai pri- 
rodyt kad jis nėra Žydas 
reikės Įšaldytam ledų ka-l 
ladėj bandyt šoks džigą, ale 
niekad negalės kojų pakru-l 
tyt.

Bostono “Darbininko” 
štabui už išnaudojimą ka-j 
talikų po priedanga krikč-j 
čionybės reikės plaukioti; 
smalos pelkėj, iš kurios jų

pasidrąsinimą užimt SLA. zeceriai turės bandyt juos 
sekretorės vietos ir neuž- meškerėm ištraukt, bet nie- 
leist jos dabar bolševikams kad nedames kabliuko iki j 
reikės but gerb. Spragilui jų-
už raštininkę ir surašinėt Bostono Šidlauskui už! 
visus kokie tik ateis i gerb.' priėmimą perdaug receptų 
Spragilo teritoriją. | reikės amžinai Kun. Urbo-

Spragilo teritorijai įstaty
mus, kurių niekad gerb. 
Spragilas nepaduos spau
dai.

Baltimorės Šliburiui už 
paliovimą rašyt “Dirvai” 
feljetonų reikės stengtis 
parašyt gerb. Spragilo šon
kauliui baladą, ale niekad 
jos neįstengs išmislyt.

Baltimorės Jarui už sėji-l 
mą neapikantos prieš so
cialistus ir ardymą tilto 
socialistų ir Sandariečių 
reikės sėdėt ant stataus le
dinio kranto ir saugotis be 
paliovos kad nenuslystų i 
karštos sieros balą.

Mahanojaus Gegužiui už 
nepasitraukimą iš Susivie
nijimo prezidentystės ir ne- 
užleidimą niekam kitam tos 
vietos reikės laikytis įsika-

raudonukų turės amžinai 
po karštą dumblo balą jieš- 
kot bolševikiškų mikrobų 
Pragare.

Filadelfijos Jankauskas 
už sugalvojimą kad biznis 
yra viskas ant svieto ir kad 
nereikia daugiau prakalbų 
sakyt dovanai turės sėdėt 
Įšalęs ledų kaladėj, o Kip- 
šukai prieš akis jam rodys 
komunizmo principus, ir jis 
negalės jų nuvyt šalin.

Po to mes pasisukom į 
kitą kraštą ir gerb. Licipe- 
ris parodė man Picburkc 
plotą, kur bus ir ką darys 
Picburko Lietuviai.

Linksmos Kalėdos čia—j 

bet kaip jie švęs ten, Lietuve- j 
je? Pasiuskit saviškiams per, 
“Dirva” keletą Litu.

Mylimas Bernelis ............... 50c
Paukšteliui .......................... 50c

■‘DIRVA’:
6820 Superior Ave.

Cleveland, O.

NEBŪK ŽILAS 
Stcbuklinogs Gyduoles, kurios panai 
kiną žilimą 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- 
sišaukit tuojau. Kaina $3.00.

JOHN SKIN DERIS 
534 North 7th St. Clinton, Ind.

JONO BUTĖNO
Teka Upė per Beržyną ir

Josiu Jomarkėlin
i Litai ir

Leiskit Į Tėvynę
Mes Be Vilniaus Nenurimsim! 

Girtuoklio Daina
Kur Bakūžė Samanota ir 

Vilniaus Kalneliai
Aš Mergytė Kaip Rožytė ir 

Nesigraudink, Mergužėle 
Ant Ežerėlio Rymojau ir 

Kada Noriu Verkiu
Oi Mergele. Mergužėle ir

Stasys
K alinio Daina (Prisoner’s Song)

1 Mano Gimtinė
Lakštingalėle ir

Aguonėlė
Eina Garsas nuo Rubežiaus ir 

Oi Kad Aš Pas Močiutę

JUOZO BABRAVIČIAUS 
Kur Bakūžė Samanota ir

Aguonėlės
Tykiai Nemunėlis Teka ir

Visur Tyla
Bernužėli, Nesvoliok ir

Ne Margi Sakalėliai
Gale Sodo Rymavo ir

Švint’ Aušrelė
Lolita (Ispaniškai) ir

Aprik
Plaukia Sau Laivelis ir 

Karvelėli (12 colių)

O. Beržienės 
Muzika-M uzika (Vanagaičio) ir 

Dainuok Sesute Lepunėle
Kosto Sabonio

Į Beržyną Eina Ona ir 
Atvažiavo Sveteliai

švintant Aušrelei ir
Kam Šėrei Žirgeli

Juozo šuildausko
Gėriau Dieną ir

Esi; ant Šio svieto •
Jono Ramanausko

Atneša Diedas Kukulių Viedrą 
Oi Motule, Ma!

Žalioj Lankoj ir
Kur Josi, Broleli?

ŠOKIU REKORDAI
šv. Lncijos šokis ir

Mano Sielos šokis
Vestuvių Maršas ir

Klarneto Polka
Marsalietės Maršas ir

Atsiminimai iš 1917
Žaidimo Mazurka ir

Gegužinė Polka z
Kubanų šokis ir

Karininkų Valcas
Draugingumo Polka ir 

Prakilnumo Polka
Polka Makoka ir

Musų Linksmoji Mazurka
Santiago Valcas ir

La Paloma Serenada
Vilniaus Valcas ir

Rinkinis Rusiškų Melodijų
Meilės ir Jausmų šokis ir 

“Stasės” Polka
Įvairybių Valcas ir

Kaminakrėčio Polka
Polka ir

Polka Mazurka

Gražuolė

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

Niujorko Jankauskui už navičiui Į gerklę smalą pilt, 
mislinimą kad jis vienas tičp Bostono’ Sidabrui už ne-] 
ko Lietuvių Tarybos pirmi
ninku reikės amžinai karš
tom pragaro grindom jieš- 
koti Vilmonto ir niekad ne
surasti.

Niujorko Naujokams už krautuvėmis.

L Bostono Sidabrui
J norėjimą Sandaros namo Į 
reikės iš bulvinės košės da
ryt plytas ir bandyt pasta
tyt pagal Ivo plano keturių 
aukštų namą su svetaine ir

dėjimą Lietuvos kunigaik
ščių paveikslų ant savo ci
garų reikės plaukiot po iš- 
tarpytos geležies ežerą ir 
niekad negalėti išlipti ant 
kranto.

Niujorko Pilėnui už iš
kėlimą Resputino paslapčių 
ir komunistų niekšysčių 
Patersono streike reikės 
amžinai ilsėtis ant karštos 
skarvados, po kuria komu
nistėliai turės ugnį kūrinti.

Bostono Bagočiui, už bu
vimą karšto socialisto ir sa
kymą katalikiškoms drau
gijoms dievobaimingų pra
kalbų, reikės šokt džiką ant 
karštos skarvados ir niekad 
neiššokt iš jos, ba bus ap
tvertas geležinėm grotom 
iš šonų ir viršaus.

Bostono Gegužiui už lei
dimą laikraščio neva kovo
jančio už darbininkų reika
lus ir varliavimą savo spau
stuvės darbininkų reiks jo
dinėti ant karštos raudonos 
geležinės rupūžės.

Bostono Ivui už misliji- 
mą kad jis yra Sandara, o 
Sandara — jisai reikės va- 
,ryt Peklos rylesteit biznį 
ir pardavinėt lotus po sie
ros juromis, bet niekados 
nei vieno negalės parduot.

Bostono Šarkiui-Žukaus- 
kui už sumušimą nigerio 
reikės amžinai juodą sma
lą verdantį katilą baltinį 
ir niekaip negalės nubal- 
tint.

Bostono Paulauskui už 
vadinimąsi Sandaros mu-

Bostono Jenkinsui už mo
kėjimą keliais metais už 
“Dirvą” iškalno reikės re- 
daguot Pragarišką buleti- • 
ną su karšto plieno plunks
na ir smalos rašalu.

Niuwarko Žiugždai už 
prenumeravimą visti tautiš
kų laikraščių ir neskaity- 
mą jų reikės jodinėti ant 
karšto geležinio jaučio ir 
platint Pragaro buletiną, 
kurio niekam negalės įsiu- 
lyt.

Ystorandžio Baubliui už 
rašymą “Dirvai’ Anglišku 
poezijų reikės kaustyt Pra
garišką Pegasą su kručki- 
nėmis vinimis, kurių, nie-į 
kad negalės perkalt per ge-1 
ležines kanopas.

Providencio Karpavičiui 
už kedenima klebonui kai-*■ I
lio reikės kūrento po klebo
no sieros katilu amžinai ug
nį- . i

Hartfordo Sekiui už ma-l 
nymą kad Sandariečiai iri 
socialistai gali vienybėj su-i 
gyvent reikės jot ant dvie
jų ožių, kurių vienas bėgs 
viena karštos geležies upe-i 
lio puse, kitas kita, ir laiky
tis kad nenukristų.

Sheltono Slavinskui už 
pabėgimą iš Klyvlando rei
kės amžinai mokyt Kipšu- 
kus vaidint “Dvi Seseris”, 
ir niekad negalės to veikalo 
pastatyt.

Baltimorės Rasteniui už 
nepametimą Sandaros kai 

I pastojo advokatu reikės ne- 
! paliaujamai kalti gerb.

Kuomet Perkate Pieną Pirkit 
Borden’s Evaporated Pieną

Jus žinote ką reiškia del justi pienas kaipo 
maistas jūsų namuose. Jus taipgi žinot kad 
yra daugelis skirtingų rūšių pieno. Geriau 
sias pienas yra iš švarių karvių ir švarių 
pieninių, jis vadinasi Borden’s Evaporated 
Pienas. Borden’s Evaporated Pienas yra ži
nomas visame pasaulyj savo švarumu ir nau
dingumu.
Borden’s Evaporated Pienas turi daugiau smeto- 
nos negu paprastos rūšies pienas kuri gal but jus 
dabar vartojai. .Jus galit vartoti Borden’s del pa
darymo visu valgiu receptu, V.artokit ji del sritį-
bu, pajų, smetoniniu sosu, keksų, pudingų, salad 
košelių. Bandykit ji dėt plakamos Smetonos. Bor
den’s Evaporated Pienas suteiks jūsų receptui sko
ni kuris bus skirtingas. Jis padarys daug gardes
nę kavą.
Borden’s Evaporated Pienas yra grynas ūkio pie
nas su palikta jame Smetona ir išskirtu vandeniu. 
Kaip tik paprasite vartoti Borden’s, jus tuojau pa-
matysit kad jis yra riebus ir geras pavaduotojas 
paprasto pieno arba Smetonos j visus jūsų recep- 

ledų skrynių.tus, Visuomet laikykit dėžę jo savo 
je del greito prireikinio.

Didelis
KUPONAS

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Mėsa
Košelės

Pajai

Pudingai
Sosai 

Sriubos

Kenas
16 unc.

Vardas
Adresas

UNSWEETENED 

evaporated 
milk

Ai puoduko Borden’s Eva
porated Pieno

puoduko vandens 
l’._. šaukšto sviesto arba jo

pavaduotojo 
i V2 šaukšto miltų 
L', šaukštuko druskos 
B iškiš pipirų ir paprikos

Ištarpyk sviestą mažoje 
skarvadoj, supilk pipirus ir 
druską, sumaišyk su miltais 
ir maišyk kol gerai išsimai
nys. Paskui pamažu supilk 
pieną ir vandenį; patartina 
naudot dratinį koštuvą ir 
žiūrėt kad skystimas gerai 
sutirštetų kol naujo dapilsi. 
Piski pavirink, paskui dadėk 
daržoves ir tegul pastovi 
ant karšto vandens 10 mi-
nutų, kad viskas gerai ap
šiltu. Duok į stalą su as- 
paragais. anksčiuose bin- 
zais. Brussels sproutais arba 
žuvimi.
bulvėmis — su bile kokia

Mažas
Kenas

6 unc.

DYKAI
pri-moterų nuolat 

mums naujus recep- 
Borden’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

100,000 
siunčia 
tus su 
Pienu, 
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponų pažymint ko
kiu receptų jums reikia ir 
prisiuskit mums.

Didelis kenas 
BORDEN’S 

EVAPORATED PIENO 
su lygia 

dalimi vandens suteiks 
jums 1 puodukus gryno 

pilno Smetonos pieno

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

75c

ir

75c

75c

75c

75?

75c

75c

75c

75c

75e

75c

75c-

75c-

75c

Polka “Marytė” ir
Polka “Katrytė” 75c

Kaimiečių Valcas ir
75c Kitajanka Polka 75e

Hotel Cleve. Bldg. Cleveland, O. 45 Broadway, New Yory City

RODYKLĖ No. 128

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.

Gaminimo Receptas
Protingas patarimas kožnai šeimi

ninkei yra turėt namie daugiau eva
porated pieno netikėtam reikalui. 
Nereiks rūpintis apie ledą kuomet 
dėžę atidarysit ir supilsi t pieną į 
porcelinį indą, nes šis pienas ilgiau 
buna geras negu šviežias. Receptas 
puikiam uždarui daromam su evapo
rated pienu, kuris patiks vaikams ši
tame šiltame ore, sekantis.

Chocolate Blanc Mange
1 % puoduko evaporated pieno at

miešto su
2’4 puoduko vandens
14 puoduko kornų krakmolo
14 šaukštuko druskos
2 keturkampiai šokolado
14 šaukštukai vanilos
% puoduko cukraus
Pasilaikyk pusę puoduko atmiešto 

pieno ir sumaišyk jį su krakmolu. 
Sutarkuok šokoladą ir suplikyk jį su 
likusiu pienu, nuolat maišant, ver
dant ant karšto vandens. Paskui da- 
dėk cukrų ir druską ir maišyk Į is- 
tarpytą krakmolą. Maišyk iki su- 
tirštės ir paskui virk dar 30 minutų. 
Dadėk vanilą ir išplak mišinį gerai. 
Tam geriausia tinka kiaušinio plak
tuvas. Atšaldyk ir duok su evapo
rated pienu išplaktu ir užsaldytu, ar
ba su saldžiais konservuotais vai
siais.

Virtuvės Patarimai
Verdant žirnių zupę visada mesk 

riekutę duonos. Tas neduos žirniams 
nuskęsti ant dugno ir pridegti.

Išgramdyk skarvadą čystai kožną 
sykį po naudojimo, iš vidaus ir iš 
lauko ir ant skarvados nebus taukų 
ir suodžių kaip matot ant kitų. Len
gva tą padaryti kožną sykį po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už
leista per kelis sykius.

Visada turėkit savo ledų šėpoj dė
žę evaporated pieno Jis susitgadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pieną.

■Tusų prezervai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padėsi t j sau
są vėsią vietą skiepe.

Naminiai Pasigelbejimai
Stengkis išvalyt plotinus kolei dar 

švieži, nes sisenėję sunkiau išimami.
Jeigu krasaženkliai sulimpa per

leisk per juos karštą prosą. Nuo to 
jie persiskirs be vargo.

Padedant mezginius nuošaliai ant 
ilgesnio laiko, suvyniok i vaškuotą 
popieri. Tas neleis puti.

Grožės Patarimai
*šių dienu moteris naskirstoma i 

' klesas pagal perfiumo kokį naudoja. 
Jaunoms merginoms yra perfumas 

( gyvo skonio, kaip karnacijų arba 
• phlox, sumaišytas su mignonettom 
j arba heliotrope. Tie kvapsniai yra 

1 brunetoms. Blondes gali rasti sau 
j perfumo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonu fi- 

[ jolkų perfuma Juodakės Rytų tipo, 
, cleli kaino ir švelnaus sudėjimo, gali 
( naudoti natūrali jajminą arba tyrą 
' sandalmedį. Taip sakant, perfiumai 
yra pritaikyta visokio tipo moteriš
kei ir jį naudodama galės geriau sa
ve išreikšti Perfiumų yra visokiu 
kainų ir rusių, todėl reikia žiūrėti 
kad gautumėt atsakanti.

Ypatiška Sveikata
Atsargus ištyrimas valgių kokius 

paprasčiausia šeimynos naudoja pa
sirodo kad tankiausia ir daugiausia 
duodama mėsos ir bulvių -r stoka 
maistų turinčių mineralų, vitaminų 
ir kitų reguiluojančių dalykų. Mes

j žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt vidurių suirimą, 

! taipgi būna priežasčia daugelio kū
niškų ligų. Kode! sunku yra pertik- 
rint nepatyrusią moterį jog ji yra 
kalta už vaiku ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo
kinama apie maistą. Bet negalima 
sakyt kad tas mokymas veikia kaip 
reikia Kuomet šių dienų mokiniai 
apsives ir augins šeimynas matysim 
ar tas mokymas ką reiškė. Bet dau
gelio merginų pėdsakai dings iki to 
laiko, ir ta mokymo svarbumą bus 
sumažėjus. Musų svarbiausia parei
ga turi būti duoti vaikams ir mer
gaitėms supratimą apie svarbą pa
sirinkimo maisto—ir tikrą jausmą 
ypatiškos atsakomybės.

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

mayonnaise arba prie kitų naminių' riebus pienas. Jis niekad nesagen- 
valgių gaminimo reikmenų naudokit j da ir patenkins jus pilnai visais at- 
Borden’s Evaporated Pieną, nes Bor-’ žvilgiais.
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KUN. VILIMO ATSIMETIMAS

y/ISĄ Lietuvą — katali
kus ir bedievius — nu

stebino žinia kad A. Vili
mas pametę kunigystę.

“Lietuvos Žiniose” tūlas 
Bi-esas rašo:

“Ši žinutė yra labai cha
rakteringa musų laikotar
pio nuotaikai. Juk dar ko
ki dveji metai atgal vargu 
ar kam butų atėję Į galvą 
kad kunigas Vilimas gali 
tai padaryti. Jis buvo vie
nas kiečiausių kademų par
tijos, taigi klerikalų šulu, 
ir pasižymėdavo savo ka
ringu upu.

“Reik tik prisiminti ku
nigą Vilimą pirmojo Seimo 
paleidimo dienoje, kai jis 
atsivedęs Seimo salėn vyrų 
būrelį davinėjo jiems ko
kius tai Įsakymus. Tą die
ną krikščionis ko tai laukė. 
Mieste buvo sumobilizuota 
policija, o Seimo salėje, ma
tyti, tvarkai daboti buvo 
pavesta kunigui Vilimui.

“Tačiau laikai pasikeitė. 
Anot patarlės, vanduo dili
na akmeni, ir kun. Vilimo 
tikėjimas Į partinę Krupa
vičiaus dogmą pasviro.

“Sunki Romos letena, ku
ri verčia dažnai eiti prieš 
gyvus savo krašto reikalus,! 
tapo nepakenčiama net ir 
ištreniruotam dvasiškoj se
minarijoj ir Friburgo uni
versitete. Tarp kunigo Vi
limo ir kademų vadų prasi
dėjo kokie tai nesusiprati
mai ir vidaus kova. Šian
dien dar sunku pasakyti vi
so to priežastį. Gal kunigo 
Vilimo viduje prabilo sąži
nė, o gal savisaugos instin
ktas vertė jį stoti konflik- 
tan su beprotiška kademų 
politika, tik jis pradėjo ro
dyti šiokį tokį savistovu
mą. Jis susiginčijo su vi
sagaliu Račių del buvusio 
valstybės gynėjo Prušake- 
vičiaus ištrėmimo į koncen
tracijos liogerį. Tarnauda
mas drauge su Račių, Pru- 
šakevičius kuo tai jam ne
patiko ir Račys paruošęs 
atatinkamą dirvą per ‘Ry
tą , įkišę jį į koncentracijos 
lioger.

“Kun. Vilimo pastangos 
apginti Prušakevičių liko 
tuščios, nes Račio pusėj bu
vo ‘trikomas’. Nuo to pra
sidėjo tolesnės kun. Vilimo 
nelaimės. Jis buvo ‘paim
tas nagan’. Per rinkimus 
jis pamėgino sudaryti savo 
atskirą sąrašą, bet buvo 
dvasiškos vyriausybės pa
smerktas, nes išstatė savoj 
kandidatūrą ‘be palaimini-: 
mo’. Krikščionįs gi išmetė, 
jį iš partijos kaipo atskalū
ną.

“Klerikalai užtyli Vilimo 
išstojimą iš kunigų.”

Vilimo išstojimas parodo 
kad niekas nėra amžina. Jis 
ne pirmutinis iš Lietuvos 
kunigų tą padarė, ir nebus 
paskutinis. Šis vienok pa
darė biskį daugiau: pames
damas kunigystę nusmerkė 
ir savo buvusią partiją.

Kun. Vilimo žygis kleri
kalams Lietuvoj ir Ameri
koj yra labai sūrūs.

Rusijoj bus dar Viena 
Revoliucija

Rusija laukia dar vienos di
delės revoliucijos, kuri gal ne
užilgo įvyks. Keblus ir ilgas 
Rusiškas alfabetas gal liks pa
naikintas ir priimta Romėniš
kos raidės. Mokslininkai ir 
ekonomistai išrodinėja kad Ru
sija turi daug nuostolių iš prie
žasties dabartinio rašto.

Pašto tarnautojai turi per- 
rašyt adresus laiškų siunčiamų

IĮ užrubežius, gi iš užrubežių at
einanti laiškai turi būti perra
šyti Rusiškai kad laiškanešiai 
žinotų kam laiškas priklauso.

Įstaigos turinčios reikalus su 
užsieniais turi keblumų del Ru
siško rašto, kas viskas sudaro 
išlaidų ir bėdos valdžiai.

Bet jeigu raštas butų pakei
sta vėl butų bėda, nes reiktų 
visą Rusų literatūrą perspaus
dini Romėnišku šriftu.

Rusai turėtų priimt ir ak- 
centines raides kokias naudoja 
Lietuviai ir tūlos Slavų šakos.

DAINA
(J. Gogelis) 

Padainuosim mes dainelę 
Slauniųjų bitelių 
Kurią turim palikimu 
Nuo senų tėvelių. 
Kurie turi slaunas bites 
Reikia išmanyti, 
Pavasarį žaliam sodne 
Reikia sustatyti. 
Ir išnešė avilėlius 
Žaliajan sodnelin 
Ir sustatė visus eilėj 
Po žaliom vyšnelėm.
Kaip tik stojo Mojaus mėnuo, 
Pavasaris šviečia, 
Žalias sodnas, slaunos bitės 
Visur įsispiečia.
Žalias sodnas, slaunos bitės 
Kaip gražiai ulioja, 
Kas tik yra kožnam žiede 
Anos pridaboja.
Jos iškados nepadaro, 
Nei žiedą nukanda, 
Lekia laukan kuotoliausia, 
Bet vis namus randa. 
Kai užeina debesėlis, 
Smarkus lietus lyja, 
Lekia namon kuogreičiąusia, 
Bitės lietaus bijo.

DAINA
(Pr. Daugininkaitis)

Šią naktelę per naktelę sapnavau sapnelį, 
Žaliam sodne tarp gėlelių mylavau bernelį. 
Atsikėliau anksti rytą, neradau bernelio, 
Labai didžiai nusiminiau, nuliūdo širdelė. 
Subatėlės vakarėlį leidosi saulelė, 
Sugirgždėjo kiemo vartai, sulojo kurteliai. 
Atvažiavo dvi karietos jaunųjų svetelių 
Ir pamačiau sapno draugą tarp kitų ber

nelių.
Visi mane pasveikino, padavė rankeles, 
O sapnuotas bernužėlis palenkė galvelę.

DAINA
(E. Bendzaitytė)

Tu berželi svyrūnėli,
Kursai augai pabalėlyj,

Olia, olia, olialele, kursai augai pabalėlėj. 
Kursai augai pabalėlėj, 
Laukia tave piemenėliai,

Olia, ir tt.
Tris seselės ant kalnelio
Laužė šakas nuo berželio, 

Olia, ir tt.
Laužkit, laužkit šakužėles,
Tik palikit viršūnėlę,

Olia, ir tt.
Tik palikit viršūnėlę
Del raibosios gegužėlės, 

Olia, ir tt.
Del raibosios gegužėlės,
Del slauniosios mergužėlės, 

Olia, ir tt.

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Bet Gabrielius negalėjo atiduoti to 

kas jam nepriklauso, — šaukė Dagober- 
tas. — Jis niekados nežinojo kad jus pasi- 
naudojat juomi apvogimui kitų,

— Taigi Gabrielius, — tęsė toliau ab- 
bė, — ir prisieka ir legaliais raštais patvir
tino savo padovanojimą. Dar daugiau, 
kuomet visi mes nuostaboj sužinojom ko
kia didelė suma pinigų suaugus, Gabrie
lius, prisilaikydamas ištikimai savo prisie- 
kai, vėl tą patvirtino, dievobaimingai au
kodamas viską Aukščiausiam, nes mes abu 
atsiklaupėm ir dėkavojom Sutvertojui už 
davimą jam geros valios pavesti visus sa
vo milžiniškus turtus Didesnei Garbei Su
tvertojo.

— Viskas tas tiesa, — tarė Gabrielius,
— kiek tas liečiasi manęs, nors mane nu
stebino kad taip daug turto atsirado.

— Prie tokių aplinkybių, — kalbėjo 
abbė, — nustatyta valanda paėmimo tų 
turtų suėjo, ir tu būdamas vienatinis tuo 
laiku ainis, aišku palikai visas valdytojas, 
ir ačiū tau bus neapsakomai daug naudos 
padaryta ir skurdo prašalinta tarp biednų- 
jų. Bet staiga ineina štai šis žmogus, — 
tarė abbė, rodydamas į Dagobertą, — ir 
kokiu tai įsivaizdinimu, už ką aš jam at
leidžiu iš gilumų širdies, ir esu tikras kad 
jis apgailaus jog taip darė, kaltindamas, 
niekindamas mane, ir prirodinėja kad aš 
pagrobiau kokias ten ypatas (kurių aš ne
žinau) ir nugabenau kur kad tik jie nega
lėtų dalyvauti prie pasiėmimo savo dalies 
kada ateis laikas.

— Taip, aš kaltinu tave šiame niekšiš
kame darbe! — šaukė kareivis, perpykin- 
tas abbės nuduodamu nekaltumu ir neži
nojimu.*

— Dar sykį meldžiu tamistos duoti 
man pabaigt, ir galėsi atsakyt paskui, — 
tarė švelniu liežuviu d’Aigrigny.

— Taip, aš atsakysiu, ir tau bus kar
šta! — šaukė Dagobertas.

— Lai jis pabaigia, tėve. Tu galėsi 
kablėti paskui, — tarė Agrikola.

Kareivis nutilo ir abbė kalbėjo toliau:
— Jeigu dar atsirastų kiti ainiai, šalip Ga
brieliaus, tai butų jų nelaimė kad neatvy
ko paskirtu laiku. Jeigu aš nekalbėčiau 
už vargšus ir neišgalinčius, iš mano pusės 
aš nepaisyčiau jeigu taip ir pasitaikė; bet 
kaipo globėjas didelės vargšų šeimynos, aš 
turiu laikytis prie teisių kokias įgijau; ir 
neabejoju kad notaras užginčys mano tei
sę prie visų turtų, kurie dabar patapo ma
no savastimi.

— Mano vienatinis tikslas buvo, — ta
rė notaras, suagituotu tonu, — ištikimai 
išpildyti palikimo nurodymus. Kunigas 
Gabrielius de Rennepontas tik vienas čia 
atvyko, nurodytu testamente laiku. Ka
dangi viskas įkūnyta kaip pridera aš ne
galiu atsisakyt pavesti taip kaip reikalin
ga yra.

Ant tų žodžių, Samuelis padengė sau 
veidą delnais ir giliai atsiduso; jis turėjo 
pripažint kad notaras viską atliko teisin
gai.

— Bet, tamista, — tarė Dagobertas į 
notarą, — taip negali būti. Tamista ne
pavelysi kad- dvi vargšės našlaitės butų 
apiplėštos. Aš kalbu jų ir jų tėvo ir moti
nos vardu. Aš duodu savo garbės žodį — 
kareivio garbės žodį! kad jie pasinaudojo 
mano žmonos silpnybe ir pagrobė iš mano 
namų Maršalo Simono dukteris ir nutem
pė į vienuolyną, kad tik jos negalėtų pri
būti čia šį rytą. Tas taip teisinga jog aš 
jau esu padavęs magistratui savo apkal
tinimus prieš juos.

— O ką jis atsakė? — klausė notaras.
— Kad mano pareiškimų neužtenka 

įstatymiškai tas jaunas mergaites išimti 
iš vienuolyno, ir jis užvedė tyrinėjimą.

— Taip, tamista, — tarė Agrikola, — 
taip pat atsitiko ir su panele Kardoviliu- 
te, kurią uždarė beprotnamyj, nors ji pil
name prote. Kaip Maršalo Simono duk
teris, ji taipgi priguli prie šių turtų. Aš 
tą pat padariau išliuosavimui jos kaip da
rė tėvas del Maršaol Simono dukterų.

— Na ir ką? — paklausė notaras.
— Ant nelaimės, tamista, — atsakė 

Agrikola, — man pasakė, kaip ir tėvui, 
kad mano pareiškimų neužtenka jos išlei
dimui tuojau, ir kad jie ištyrinės.

Šiuo momentu, Batšeba, kuri nugirdo 
vartų varpelį, pažiurėjus į Samuelį išėjo 
iš Raudonojo Kambario. Notaras tęsė, at
sakydamas Agrikolai ir tėvui:

— Negaliu aš netikėti jūsų pareiški
mams; bet negaliu, su dideliu apgailavi- 
mu, priduoti svarbos jūsų įtarimams, ku
rie neparemti jokiais prirodymais, kad ga
lėčiau suspenduoti dalykų eigą. Kaip ir 
jus patįs pasakot, valdžia, kurion kreipė
tės, nematė reikalo veikti pagal jūsų pa
reiškimų, kaip aš galiu, tokiame svarbia
me atsitikime, imti ant savęs atsakomybę, 
kurią net patįs magistratai atsisakė imti?

— Taip, tamista turėtum taip pada
ryti, vardan teisybės ir prakilnumo! — 
kalbėjo Dagobertas.

— Taip išrodo jūsų akim; bet mano 
pažinai', aš turiu būti ištikimas teisingys- 
tei, išpildydamas mirusiojo palikimą kaip 
jo nurodyta. Jeigu ypatos kurių reikalus 
jus atstovaujat, jaučiasi nuskriaustos, jos 
turi kreiptis į teismą, prieš ypatą kuri pa
tapo globėja po Kunigo Gabrieliaus pado
vanojimo.

Notaro kalba buvo tokia teisinga ir 
tikra kad Samuelis, Dagobertas ir Agriko
la nežinojo ką sakyt. Gabrielius, valandė
lę patylėjęs, kreipėsi į notarą ir tarė labai 
įspūdingų tonu:

— Kadangi, pagal aplinkybių, įstaty
mai negali padaryti teisirigystės, aš busiu 
priverstas imtis kraštutinų priemonių. Bet 
pirm taip darant, aš paklausiu abbės, pas
kutiniu sykiu, ar jis pasitenkins ta dali
mi kokia man išpuola, su išlyga kad kitas 
visas turtas turėtų būti padėta saugiose 
rankose, iki jų pareikalaus paveldėtojai 
kurių vardus dabar patyrėme.

— Aš ant to jau atsakiau, — tarė ab
bė; — ne manęs vieno čia liečiasi, bet mil
žiniško labdarybės darbo. Taigi esu pri
verstas atsisakyti nuo to ką Gabrielius siū
lo, ir priminti jam kad jis jau galutinai 
visko išsižadėjo.

— Tai tamista atsisakai taip padary-1 
ti? — tarė Gabrielius, sujaudintas.

— Labdarybė man liepia atsisakyti, i
— Taigi atsisakai visiškai?
—’ Turėdamas mintyje visas geras ir 

dievobaimingas įstaigas kurioms šie tur
tai pagelbės padaryti dar didesnį dievobai
mingą darbą, aš neturiu drąsos nei noro 
nei kiek nusileisti.

— Taigi, tamista, — tarė Gabrielius, 
labai suagituotais jausmais, — kadangi 
verti mane prie to, aš atšaukiu savo dova
nojimus. Aš tik savo dalį teatiduosiu, bet 
ne visų tų kurios man nepriguli.

— Buk atsargesnis, jaunas kunige, — 
tarė abbė; — turiu patėmyt tau jog aš tu
riu savo rankose tavo parašytą formalį iš
sižadėjimą.

— Aš tą žinau, tamista; tu turi para
šytą popierį, kuriame aš prisiekiu niekad 
neatšaukti šios dovanos, jokiose aplinky
bėse, ir lai mane pasmerkia kiekvienas ge
ras žmogus jeigu aš bandysiu tą prižadą 
sulaužyti. iVenok, tamista, aš gatavas iš
stoti ant paniekos; tu tą gali garsinį vi
sur. Lai manęs neapkenčja visi — bet 
Dievas mane teis! — kalbėjo Gabrielius, 
net ašaros ritosi per jo žandus.

(Bus daugiau)

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntirau kainuoja

30c
Nebūkit be Lietuvos žemlapio!

(Kurie vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

‘‘Naujas Žodis” Kaune

Iki šiolei ėjęs Rygoje mene- ; 
sinis gausiai iliustruotas žur- $ 
nalas “Naujas Žodis”, tapo per
keltas į Kauną, kur jis virsta 
“iš nedideles Rygos Lietuvių 
kolonijos leidinio Lietuvos žur- p Į
nalu”. “Kaune eidamas ‘Nau- iii
jas Žodis’ turės galimybę tapti 
aktualesniu Lietuvos gyvenimo • I 
nušvietime, ko jis negalėjo Ry
goj”, sako redakcija jau Kaune 
išleistame numeryje 17-18.

“Naujas žodis” yra buvusio 
Amerikoj “Artojo” formato, su 
daugybe paveikslų iš Lietuvos 
ir viso pasaulio gyvenimo. Kai
na Amerikoj metams $4.

“Naujas žodis” tame nume
ryje talpina paveikslą Valsy- 
bės spaustuvės rūmų, kurie yra 
didžiausi ir puikiausi Kaune, ir 
sako kad dabar projektuojama »
tuos ramus pavesti universite- H
tui, kuris tikrai skursta netu
rėdamas tinkamų rūmų.

Kaslink tos spaustuvės, jau 
po pastatymo budinko visi sa
kė kad spaustuvei tokių nerei
kėjo. Jei sunaudos universite
tui tai bus labai puiku.

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

Trynimas
Pagelbsti

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
Įregistr. J. V. Pat. Biure

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

35c.—vaistinėse—70c.

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

Brooklyn, N. Y.

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.
101 1 Blue Island Ave. Dept. 82 

Chicago, III.

SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
originale Baume Be’.tgue. .Ii 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamon vieton. w

BAUME BENGUS!
(ANALCESIQVS )
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gos pasirodyt. Bet ar Utenos kunigaikš
tis nepaskaitys mus viliugiais ir ar nesi- 
puls atkeršyt, po šito užpuolimo?
Meinhardas

Ar ne kareivis esi jei abejoji apie savo 
žygių teisingumą! Pagonis reikia tik iš
naikint, tada jų žemėse krikščionybei bus į 
vietos. Jie perdaug atkaklus ir apakę pa
žint Kristaus mokslą.

[Lauke girdisi užmas, rėkavimai.]

Eleonora
Jis gal savo kambarin nuėjo. Eisiu pa

sakyt tarnui, pavadins.
Albrechtas

Leisk jam pasirustaut, neimk jo kalbų 
sau į širdį, ramiau tau bus....

[Eleonora išeina dešinėn.]
Albrechtas

Neimk to sau į galvą, Henrikai, ir ne
manyk kad visų vedusių gyvenimas ne
laimingas. Ant daugelio nelaimingų yra 
keli ir laimingi, kur tik džiaugsmas tarp 
abiejų matosi. Mano sesuo yra Dievo nu
bausta, gal but, dėlto jos gyvenimas dau
giausia tik ašaros.
Liutavaras

Kokis likimas kam žadėta nei vienas ne
galim spėti, bet gerai nors kad galim geist 
sau to kas geriausia....

Scena III.
Ineina Meinhardas iš dešinės.

Meinhardas
Sveiki, mano narsuoliai! [Puolasi prie 

Albrechto, pakuždomis] Kokios žinios iš 
Von Švabo? [Liutavarui] Henrikai, gali 
sau išeiti.

[Liutavaras išeina per vidurį.]
Albrechtas

Tik ką parjojo pasiuntinis; sako gerai! 
jiems vedės, ir tuoj bus pilyje su grobiu, j 
Meinhardas

Ar neišklausei: ar tais keliais ir į tas 
vietas ėjo kur buvom juos išruošę?.... 
Albrechtas

Iš jo kalbų supratau viską taip padarius, 
ir Von Švabas turėjo-geras pasekmes. Tu
rėsim ką krikštyt, turėsim naujų vergų, ir 
daug pagoniško grobio pargabens. 
Meinhardas

Ar turi kokių aukštųjų imtinių, kurie 
bus verti daug atsipirkimo, arba kurie bu-:-.Ą 
tų mums naudingi?
Albrechtas

Visko to nei apsakyt nespėjo, 
pamatysim kada jie pribus.
Meinhardas

[Apsižvalgęs]: Ar nenutėmiji
Henriko? Ar vis jis toks nesavyje, ir nie- Feliksas
kuo nesusižingeidavęs? Dievas tau, dukrele, taip skyrė čionai
Albrechtas * į ant žemės, žadėdamas dangiškas linksmy-

Nieko tokio — i is tik kartais pasako ka | bes po mirties. .. . Taigi kentėk, atsiduok
kad net reikia stebėtis ir išrodo jog jis i tikėjimui ir geriems darbams, ir tavo šie-!
turi didelę išmintį.... i la apturės amžiną karalystę danguje....
Meinhardas " iŠtai dabar’ matai,“pargryžo Von Švabas iš.

d i r • i- i --m- i? i 'karo, parvedė naujus pulkus pagonu, tu-Ga! ne toj linkmei Tėvas Peliksas J! auk- r-sin’ JkuQ užsiims m!okint tįkfiiraį’....
leja. Reiktų jį lavmt vien karingumo o: Eigiu h. , žiurė[ [Išeinaj
Tėvas Feliksas gal nori padaryt is jo tikį 1 J
sau pagelbininką.
Albrechtas

Jis vikrus ir kaipo kareivis. Išbandy
mams jo, duokim jam vadovauti dalį ka-! 
riumenės kelionėj į Žemaičius. Nors jau-Į 
nas, po globa gabių senesniųjų turės pro-i

Scena IV.
Atbėga Liutavaras.

Liutavaras
Garbingas Maršale! Pargryžta musų 

kariumenės!
Meinhardas

[Albrechtui]: Eiva, skubėkim juos su-Į 
j tikti! Linksmas turbut 'Von Švabas — 
kaip niekad kitados! Pirmą sykį jam taip 
gerai pavyko!

•[Meinsardas ir Luprechtas išeina.]
Liutavaras

[Pats sau]: Tėvas Feliksas mokina mei
lės artimo, ir sako, gražiais žodžiais rei
kia pagonis atvertinėti, bet aš tik skerdy
nes matau. Baisu klausyti jų kalbų apie I 
žudymus ir pergales, ir kerštą tiems kurie 
nuo ginklu gyvi dar lieka.... Štai ir vėl 
parsivarė burius nelaisvių iš svetimų kraš- 

į tų. .. . [Išeina per vidurį.]

Scena V.
Iš dešinės ineina Eleonora ir Feliksas.

Feliksas
Nurimk, Eleonora, ką darysi: prieš Die

vo valią negalima priešintis, o jei tavo vy
ras ir žiaurus, jis nieko kito negali daryti 
kaip tik būti tavo vyru.

j Eleonora
Man kartais net mirti norisi, ir ji nužu

dyti, ir daug sykių maniau atsiduoti vie- 
nuolynan.... Tik vis mane širdis traukia į 

i prie jo... . Toki kelią su juo atvykau iš į 
Į savo tėviškės Bremeno, ir nebijojau nei 
pasakų apie šiuos laukinius kraštus ir jų 

bet patįs žmones; jis man rodės viskas mano gyve-i 
Įnime.... Bet po keleto savaičių laimin
go gyvenimo man tik ašarų šaltiniai pra- 

nieko ant. sivėrė....

MANO ŽIRGAS
Kai užsėdu savo žirgą 
žvanga mano pentinai, 
Kai keliauju vien tik mirga 
Miestai, girios ir kalnai. 
Iš po kojų liepsnos žėri, 
Kelią duoda man audra! 
Pabalnosiu, atsisėsiu, 
Gandą leisiu trimitu, 
Ir dausas tik beregėsiu, 
Skrisim, žirge, aš ir tu! 
Josim naktį, josim dieną, 
O širdis mano vis klausys, 
Ar paliko mane vieną, 
Mane vieną liūdesys.............

V. Stonis.

Nuo Juokų Red.:
Labai pigus žmogui žodžiai, 
Jie poetams pigesni: 
Jie paėmę plieno plunksną 
Tveria ką tik geisdami, 
štai šis žirgą sau žaibinį 
Susitvėrė mintyse:
Ant jo skraido kaip koks vėjas, 
Laksto net debesyse.
O tikrai sakyti galim, 
Nors taip gausiai sau tveri, 
Ne tik žirgo, bet nei kuino 
Sveikas tvarte neturi!

(N. B. O dar gal ir tvarto 
neturi, ale šioms eilutėms sto- 
kavo mums poetiškos inspiraci
jos ir reikėjo jas parašyt pa
prastais žodžiais.)

Gudrus Burtininkas
Vienas burtininkas išprana

šavo Liudvikui XI, Francuzijos 
karaliui, kad jo mylimoji favo
ritė mirsianti už aštuonių die
nų. Pranašavimas išsipildė.

Tada karalius liepė pašaukti

| burtininką, įsakęs tarnams iš- 
I mesti jį iš trečio aukšto į gat
vę. Burtininkui atėjus, kara
lius jį paklausė:

— Tu moki atspėti kitų liki- 
kimą, atspėk dabar savo: pasa
kyk kada tu mirsi?

— Trimis dienomis pirmiau 
už Jūsų Malonybę, — atsakė 
burtininkas.

Po tokio atsitikimo karalius 
žinoma ne tik neleido jo išmes
ti pei’ langą, bet paėmė jį į sa
vo tumus ir ypatingai juomi 
rūpinosi bijodamas kad šis pra
našavimas neišsipildytų.

Pamokinimas
Tėvas: Kada aš-buvau toks 

kai tu aš niekados nemelavau.
Vaikutis: O nuo kurio laiko 

tėtis pradėjai meluoti?

Gera Uošvė
— Mama, ar negalėtum už, 

mokėti mano vyro skolos?
— O ne, mano brangi: neno

riu kištis į jūsų šeimyniškus 
reikalus. ■,

Vilka viškyj
Žmona: Ir vėl pralošei šim

tą litų! Matai kad tai yra tik
ra Dievo bausmė: šiandien 
šventa, o tu vietoj eit į bažny
čią kortomis lošei!

Vyras: Ilgas plaukas, trum
pas protas! Juk ir tas kuris 
išlošė taip pat nebuvo bažny
čioje.

\
Iš Filosofų Sąšlavyno

—Švelnumas yra didžiausia 
dovana ir turtas tiktai visų di
delių žmonių.

•—Vienintelės tikrai gailios 
ašaros yra tos kurios liejamos 
vienumoje.

^^e><ŪD!Klų®'s
Gerovės skyrius

ffTTDEL APRŪPINIMO > 
’ MOTINŲ IR JŲ | 
JJĮkūdikių SVEIKATOS. g!l[

kloste akyti ujo mes Lolkaj 
noo Ui ko grūdais!m t rcl* 
kaltu įdomiu* būsianflom* 

motin omą ir Ewtlnoou 
nų kūdikiu f

Kūdikių aprūpinimas Ir 
sėjimas /n dalykas crv-u 

trvarboo Šeimynai ir Uotai 
ir mes jaučiame, ka^ La*

rimo rejruUarištali hAe- 
tarplals

STRAIPSNIS 203
Ar žindai Savo Kūdikį?

Kur kas didesnis skaičius moterų 
galėtų savo kūdikius žindyti negu 
paprastai manoma. Teisybę pasa
kius labai reta moteris visai negali 
žindyti. Taip vadinamas negalėji
mas dažniausia yra nenoras, o ne 
tikras negalėjimas. Daugelis moterų 
mano kad negali, kuomet gali. Žin
dymas dažnai pertraukiama del to 
kad pienas lėtai pasirodo. Pieno 
dažnai neužtenka dar motinai lovoje 
begulint, ir todėl nuo žindymo atsi
sako. Bet nėra nepriprasta ir pie
nui padidėti ir būti jo užtenkamai 
kada motina atsikelia ir vėl prade
da ruošinėtis.

Kitais atvejais nebandoma žindyti 
todėl kad bijoma buk tai pakenks 
motinai. Teisybė, kitais atvejais 
žindymas ir atsiliepia ant motinos 
sveikatos. Reikia neužmiršti kad 
žindymas yra normalė padėtis ir 
daugelis motinų jaučiasi geriau ka
da žindo. O jei ir motina kiek nu
kenčia tai ji privalėtų pasišvęsti pa
statyti kūdikį ant gero kelio. Daž
nai Dažnai sakoma kad motinos per
daug nervuojasi žindydamos, ir kad 
jų pienas delt obusiąs blogas, o kū
dikis bus suerzintas ir neaugs. Tas 
teisybė keliuose atsitikimuose. Bet 
kitos moteris nežiūrint kaip jos iš
rodo netinkančios žindyti, vienok pa
sirodo geriausios auklėtojos. Taigi 
visada reikia bandyt žindyt ir nuo 
to atsisakyt vėliau, jei pasirodys ne
atsakančiu.

Kartais .manoma kad neapsimoka 
moterei žindyti kūdikio jei ji nega
lės ilgai taip daryti. Bet šita nuo
monė, suprantama, yra visai klai
dinga, dėlto kad kūdikio gyvenime 
nėra kitos tokios valandos kuomet 
motinos pienas taip svarbus ir rei
kalingas kaip po gimimo. Jokiu ki 
tu laiku taip kūdikio virškinimas 
greitai negenda kaip tada ir taip 
sunku jį pataisyti. Kiekviena diena 
ar valanda kurioje kūdikis gauna 
motinos pieno jį pastato ant gėrės 
nių kojų ir lengviau prirengia prie 
dirbtino maisto vėliau. Vėl manoma 
kad neapsimoka kūdikio žindyti jo 
iš krutu negauna pieno užtektinai.

Eleonora
Vietoj meilės, sulaukiau neapikantos, 

vietoj džiaugsmo, ašarose pasriuvau. ..
j Vietoj vyro, kankintoją turiu. ... Lyg aš
■ tame bučiau kalta. ... [Išeina dešinėn.]

(Bus daugiau)

NAUJIENA “DIRVOS” SKAITYTOJAMS

Trumpoje ateityje per “DIRVĄ” vėl pradėsime leist žingei
džią pasaką, to paties rašytojo, gerb. VĖJO, kurio pasakomis — 
“Vargšų Karalienė”, “Vargšų Karalienės Duktė”, ir “Šiaurės Ku
nigaikščio Sūnūs“, visi skaitytoj ai taip džiaugėsi. Ta nauja pasa
ka neužilgo pradės eiti per “Dirvą”, jos vardas:

“JUODAS KARŽYGIS“,

apie vieną jaunikaiti milžiną, kuris savo spėka atsižymėjo ir nu
galėjo visus, kurį kunigaikščiutės garbino ir suvedžiojo, kuris ki
ton karalystėn nuklydęs buvo paimtas už vergą, paskui liko karo 
vadu, ten jį karalienė viliojosi ir meilinosi; ten jis rado sau gražią 
vergę, ją pamilo, bet ji pasirodė esanti nelaisvėj paimta kito val
dovo duktė, kurios motina į vergę pasidavus jos jieškojo. “Juo
das Karžygis” ją išgelbsti ir lieka valdovu jos žemių.

Ta pasaka bus dar žingeidesnė negu “Vargšų Karalienės“ pa
sakų eilė, bet ir “JUODAS KARŽYGIS” nebus atspausta knygoj. 
Kas praleis “Dirvą“ neskaitęs tos pasakos daug nustos pasitenki
nančio, sujudinančio, ašaras ištraukiančio ir linksminančio pasi
skaitymo.

“DIRVOS“ ADMINISTRACIJA.

Kiti vėl mano kad yra pavojinga 
maišyti motinos pieną su karvių. 
Tie visi samprotavimai yra klaidin
gi. Dirbtinis maistas negali moti
nos’ pieno padaryti nesuvirškomes- 
niu, priešingai, motinos pienas regis 
dar palengvina virškinimo darbą. 
Kiekvienas lašelis krūtų pieno pa
gelbsti kūdikiui ir prirengia jį prie 
naudojimo dirbtinų valgių.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

u aaary tas 
išyeriausiiikarvip 
pieno ir gryno 

cukraus specialiai 
delkudihiykuim 

reikia tikro
maisto del m

EAGLE BRAND
CONDENSED MIUC

Camel cigaretai suteikė naują pasidžiaugimą milionams
JOKIS kitas gaminamas cigaretas nėra taip 
perviršijančiai pasirenkamas kaip Camel. 
Jokis kitas cigaretas neturi tokios malones 
pas milionus prityrusių ir pasekmingų vy
rų. Apsimainymas Camels tarp nepažįsta
mų yra draugiškas įvedimas prie artesnio 
susipratimo. Iš priežasties Camel gerumo, 
Camel visuotino pasirinkimo, pašaukimas 
“Pasiimkite Camel” yra praleidimo žodis į 
draugiškumą visur.

Camel pasisekimas, didžiausias rūkymo 
istorijoje, tvirtai pamatuotas ant gerumo. 
Camels vyniojami iš parinkčiausių augina-

R. J. REYNOLDS TOBACCO

mų tabakų. Ir šie tabakai taip sumaišyti 
kaip nerastum pas jokį kitą cigaretę. Jei 
dar nesate jų bandę. Camels jums atidengs 
naują rūkymą, kadangi jie niekad nenuvar
gina skonio, niekad nepalieka cigaretinio 
atsidavimo.

Štai kodėl mes užvedame jums ant minties 
suteikti patogumą ir palinksminti savo 
skonį su viršiausiu kas yra rūkymo paai- 
džiaugime. Didžiausi tabako organizacija 
pasauly kviečia jus—

Pasiimkite Camel!

COMPANY, WINSTON-SALEM, N. C.
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The Fundamentalist : “The i 
Hell there ain’tI”

“Free love”, like most other 
free things, is probably worth-

“You bet I heard it”, replied 
her companion, “and I wai 
distinctly understood • that 
heard it first.”

nt it|

I

“Did you hear that noice?” 
she demanded in a scared whis
per. “It sounded as if a man 
were under the bed.”

4»4’4»4’-

[ $16.92 į CHICAGO ■

to noi

Her?.

“Dar-

vakai

M
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s

VISOSE

::

S

sjtyj'l Spindulių Rocntgeno ir pilnas Bakt»- 
'H riologiškas egzaminavimas kraujo ati- 

i’WiJ/ denss man tikrą jūsų ligos priežadų
g

• §

AD RICHTER & CO.
Berry & So. Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

never
The 

merely
The

VAIS
TINĖSE

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo viduriu 

suirusio skilvio.

K 
H

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
kų spalvuotų paveikslų 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 -----

PITTSBURGE IR
del pardavinėjimo

Didelis uždarbis, 65-tas nuošimtis, j
Atsišaukit tuojau. Sampelis dykai.

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

Reikalingas Agentas
APIELINKĖJ 
AER PRUF,

Eikite tikrų Specialistų, • ne 
prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesoriua ne- 
siklausinėij kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tų jums pasakys, 
po iaegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros lięes. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X-

Laivyno Paroda 
Lapkr. 26-27

Miesto tikietų ofisas 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000. 

arba Stotyse.

Gimini u P ą r tr au.l i m a? 
Ponieru Pa- 

D

Aiškios, Tyros, Sver 
kos, Puikios Akj.-

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Valo, Palengvina, 

gaivina ir Nepavojingas. 
Jis jums patiks.

Knygele “Akių Užžiura” arba
H.S.,9E.oijioSt.,CIucago “Akių Grožė” Dykai.
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SQUIRE EDGEGATE ;We Should Judge That the Fight Started Immediately After the Wedding March! BY LOUIS RICHARD

. <TCD Junius

Helen Baltrukonis: What 
your two highest ambition?

Mitchell: Blondes ant Bru
nettes !

When automobiles car.’.
snaps P. Akšis, pedestrian’ 
went out.

Two elderly spinsters 
spending the night together. 
Composed for sleep, one sud
denly nudged the other violent
ly in the ribs.

/?a/o you 
kv£A>£

with voufz
wife- IS 7HHT

THUE

RNV KERS ON 
WHV 'dOU SHoUi
TVOT the
TRiLOteS sutsr

FOR H BOUT

fi' UNCLE WIGGILY’S TRICKS

Foreigner: I want 
some strong rope—my 
changes his hide every

Dealer: How’s that?
Foreigner: One night he I 

hide in the creek, other night' 
he hide in the thicket. Want 
to tie him up.

kit
Siuntimas
i Dokumentų

Iš«avima

6820 Superior Ave.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašaipos

kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.
Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 

pomirtiniu. Pašaipu išmokėta $413,550.15.
SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri

imama nuo 13 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti "Tš- 
vyr.ę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,080. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresui

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

Dabar užsirašyk
“AMERIKOS

“AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių 
pasiskaitymu, naudingu moksliškų straipsnių, ir svarbių 
žinių, yra naudingas kiekvienam Lietuviui. Užsirašykit 
jį dabar ir turėsit naudingą laikrašti.

Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
davinėti knygas ir gražias laiškams popierae. Adresuo
ki! pinigus ir laiškus siųsdami:

‘ -‘AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon Street Worcester, Mass.

There’s no justice, snaps T. 
Neura.
income tax correctly you 
the poorhouse. If you 
you go to jail.

If you make out your 
go to 
don’t

A. Žukas says girls who wear 
cotton stockings are 
over-confident or don’t 
damn.

either 
give a J

o-

POME
j King David and son Solomon

Led merry, merry lives, 
j With many, many lady friends

And many, many wives.
But when old age crept over 

them
With its remorseful qualms 

į King Solomon wrote the Pro
verbs,

King David wrote the Psalms

—yra tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

The only thrill 
is the one that 
making something 
self.

worth
comes
out of

while i 
from
vour-

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

All druggists—35c nnd 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

BELOVED HYPOCRITES
The woman who says: 

haven’t a thing to wear.”
The woman who says: “Why,

I think it is simply stunning.”
The girl who says: “I shall 

marry.”
girl who says: “He is 
a friend.”
boy who says: “Yoh’ll 

never catch me tyin’ up 
jane.”

The boy seys: “What? 
No! me, bo.”

The man who says:
ling, I never looked at another: 
woman.”

The man who says: “You, 
don’t realize how hard I have! 
to work to earn that money.” I

The old man who says: “We 
marched 200 miles that day. j 
and I drove the enemies back.”

The old man who says: 
“When I was a boy I”, etc. etc.

Any governor who says: I 
defy my opponent to point to a 
single crooked”, etc.

The opponent who says: “I 
defy the governor to point to 
a single honest”, etc.

.*. 4,4^4.44, 4^.

© ROSEDALE ©?
Dry Cleaning Co.Į

Rand. 7906 į
C. F. PETRAITIS, Prop. ❖
6702 Superior Ave., *

Telefonas Main 6111

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

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

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

yra piuku jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum. 

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju bu du. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų einales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tuba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmaca! Co., Saint 
Louis. U. S. A.

j ir atgal
Nov. 25-16-27-28-29-30 

Dec. 1
I Gryžimui laikas Gruod. 6

CMC Pate ^oad
i TARPTAUTINĖ 

GYVULIŲ' PARODA
i Lapk. 27 iki Gruod. 1 

Army su Navy Football 
Lošis Lapkr. 27

Milliard ir

Clevland, Orchestra
Nikolai Sokoloff, Conductor 

MASONIC HALL
Ketv. Lapkr. 25, 8:15 vak.

Penkt. Lapk. 26, 2:30 pp.
EDWIN ARTHUR CRAFT 

prie Vargonų
Concerto vargonams ....... Handel
Capricdb Espagno!

Rimsky-Korsakoff
Simfonija No. 3 ....... Saint-Seans
Tikietai 50c iki $2.50 pas Dreher’s

‘ĮVAIRIŲ ŠALIŲ MUZIKA’ 
Miesto Auditorijoj 

NEDĖLIOJ LAPK. 28, 8 vak. 
Tikietai 25c ir 50c

Pas Dreher’s. 1226 Huron Rd.

VALET

Razor
Pats 

Aštrinusi

NAUJIENOS
Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 

Dienraštis Pasaulyje.
NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo

nėms. »
NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 

kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00. •, ,

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

Pareikalaukite

veltui duodamos
pavyzdinės bonkutės.

Jie visi mėgsta

35c
UŽ

BONKĄ

Už S3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — užrašykit saviš

kiams į Lietuvą “Dirvą”.

Prospect 242) Central 1766 r

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

kuo jam, išleidžiam ir sukraunam. ?'
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohi®. r
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DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į

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

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, Žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nvaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tų padarysiu sųžiniry- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 
10466 Euclid Av. Kampas E. 105th St. Csivetaiad 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS A
Ofise valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Sd > nriSara. 

Nodildieaūia nne 18 iki L.



DIRVA

PO LIETUVĄ
.PASIDAIRIUS

revičiui pareiškimą atsisakyda
mas nuo kunigystės. Per tai 
kreipdamasis į visuomenė pra
šo jo daugiau nevadinti kuni- 
:gu, nes tokio titulo neturįs ir 
:esąs paprastas pasaulinis žmo
gus. “š.N.”

penkis arklius. Atvykę valdi
ninkai pievon rado keturis ar
klius jau negyvus, gi penktas 
dar buvo šiek tiek gyvas.

Nusikaltimo vietoj jokių pėd
sake nerasta. Vedant tolesnį 
tyrinėjimą įtarta Alfonsas Re-

GENEROLIENĖ DE BONDY
NUTEISTA

Generolienė De Bondy, kaipo 
Lenkų šnipė, nubausta 9 mėn. 
kalėjimo.

De Bondy yra kilus iš Šir
vintų miestelio, Ukmergės ap.
1923 m. vasarą ji slapta perėjo pečka, to paties kaimo, tarnau- 
demarkacijos liniją (iš Vii- Jantis Pas Antaną Vidzikaus- 
niaus) atvyko Lietuvon į nuo
savą Krikštėnų dvarą ir prade- ta rasta kruvini drabužiai, gi

ką. Padarius pas Repečką kra-

Vidzikausko bute stalo stalčiu
je labai smailas peilis. 

Remiantis kratos 
Vidzikauskas ir Repečka 
suimti. Repečka išsyk 

važinėdama po Vii- nenorėjo prisipažinti, bet 
džius kruvinus drabučius 
pažino ir pareiškė kad jo šeimi- 

! ninkas Vidzikauskas tą naktį 
: įdavė jam peilį ir liepė subady
ti Kontrimavičiaus visus devy
nis arklius. Atėjęs pievon, jis

jo energingai veikti Lenkų 
naudai savo agitacija. Apsime
tus gailestinga sesele rinko au- 
kaš .Lenkų armijai: pinigais,j 
rubais ir įvairiais daiktais.

Be to, '
niaus apielinkę ji agitavus pa-j 
laikyti Lenkų valdžią, o pago-, 
niška Lietuva esanti niekam 
nereikalinga.

• Tuo laiku Lenkų sudaryta 
Meištavičiaus valdžia pradėjo
masinius persekiojimus Vilnių- radęs ien penkis arklius ir vi-

KALTINĖNAI, Švenčionių ap.
Per visą vasarą musų apie- 

linkėj slankiojo kaž kokie trįs 
nepažįstami vyrai. Ateidami į 
viensėdžius prašydavo duonos. 
Rodydavos atskirai. Kai kurie 
ūkininkai rasdavo guolius dar
žinėse ar ant tvartų, bet nesu
prasdavo keno jie galėtų būti. 
Luknoje bulbakasio metu iš
nešta iš namų geresni rubai ir 
audeklo. Namie tebuvę maži i

■ nomis Lenkų spauda paleido iš 
I piršto išlaužtų prasimanymų 
' apie Gudų ir Lietuvių santi- 

kius. Būtent rašo kad Vilniaus 
Biržijoj pas Linkienę prašę- Lietuviai esą neramus del Gu

si nakvynės. Mat ji 'gauna iš dų “hurtkų” didelio pasiseki- 
Amerikos šiokį tokį atlygini- mo, kuris matomas net Varnio 
mą (Amerikoje dirbtuvėje už- nių valsčiuje, 
mušta jos vyras). Nors mote
riškė nenorėjus priimti, bet jie 
ilgai nėję. Ir tik kai policija 
pagąsdinus tada pasitraukę.

Dažnai moterims ir mergai
tėms einant iš miestelio pastoja 
kelią ir reikalauja parodyt pre- valsčius paliktų Lietuvių įta- 
kes. “V. A.” koj. Gudai neva nesutikę ir

▼ -r t pareiškę kad jų įtaka siekiau -
LENKAI KIRŠINA LIETU- ju net iki Ukmergės.

VIUS SU GUDAIS. į Vilniaus “Lietuvių Aidas“ 
Vilnius. — Paskutinėmis die- del to pažymi kad nėra buvę jo-

vaikai. Tėvams paklausus pen
kių metų vaikas paaiškino kad 
tai buvęs “liesnikas” (miško 
sargas).

šiomis dienomis, 
anot jų pranešimo, turėję įvyk
ti slapti Lietuvių ir Gudų pasi
tarimai, kuriuose Lietuviai esą 
reikalavę iš Gudų kad šie nu
stotų varę propagandą demar
kacijos linijos ruože ir kad tuos

kių su Gudais pasitarimų, nes, pavojaus jeigu Lenkų prieši- 
ištiesų, Lietuviams nėra jokio ninkai stiprėja. “L.” ♦

Sapnininkai
APDARYTA J J

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

‘•DIRVOS” KNYGYNAS 
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.

je Gudų ir Lietuvių veikėjų. 
Tada buvo suimti ir pagarsėję 
net Vakarų Europoj “33” Lie

daviniais 
buvo 
visai 
paro- 
prisi-

sus subadęs gryžo namon. Pa
sakius tai šeimininkui tas buvo 
nepatenkintas kodėl nesurado

tuvių-Gudų darbuotojai ir mok- vis« arklil>- Jis Pasiteisino kad 
i tamsoje negalėjo visų rasti.
j Visas šis smurtas padaryta 
iš keršto, nes Vidzikauskas su 
Kontrimavičium bylinėjosi de! 
žemės sklypo ir netekęs jo už 
tai keršijo. Sužaloti arkliai 
įkainuota 6,000 litų.

Vidzikauskas ir Repečka pa
sodinti kalėjimai!. “L.”

sleiviai, tačiau trūkstant įro-| 
dymų “33” kaltinti iš Lukiškioi 
tvirtovės paleisti.

Tada Lenkų moterįs, kuriu 
tarpe buvo ir De-Bondy, “pilno
mis širdimis meilės Lenkų tau
tai ir degdamos didžia baime 
del savo valstybės pavojų” pa
rašė protestą Lenkų valdžiai 
kam ji “33” iš kalėjimo išleido.

Kauno apigardos teismas Ko- i 
vo 2 d. 1926 m. generolienę De 
Bondy nubaudė 1 m. 6 mėne
siais sunkiųjų darbų kalėjimo, 
tačiau pritaikius amnestijos įs
tatymą jai paskirta kalėti tik 
9 jnėn “L.ž."

PEILIU PERPJOVĖ PILVĄ
Pamiedargių kaimo, Šimkai

čių vai., Raseinių apsk., vietos 
jaunimas pas Kazį Ražanskį 
suruošė pasilinksminimą, laikei 
kurie nakties laiku kai kurie iš; 
dalyvavusių įsilinksminę pakėlė; 
tarp save ginčus, kurie greitu ( 
laiku perėjo į muštynes. Laike 
muštynių vienas iš dalyvių, 
Antanas Jatulis, iš Pauliuku 
kaimo, smeigė peiliu į pilvą 
Antanui Bakšaičiui ir pats iš
bėgo laukan ir pasislėpė. Su
žeistasis mirė nugabentas Ra
seinių ligoninėn. “L.ž.”

KUN. VILIMAS METĖ KUNI 
GYSTĘ

Kaunas. — Diplomuotas ju 
ristas ir ekonomistas, buvę ■ 
Seimo atstovas, Kun. Adoma: 
Vilimas, nepakęsdamas kunigų 
jėzuitiško veikimo visuomenėj, 
kurs didžiai žemina kunigų 
vardą ir garbę, viešai spaudoje 
pranešė kad padavęs Vysk. Ka-

GAUNAMAS “DIRVOJE”

SUBADĖ PENKIS ARKLIUS
Didžiojo kaimo (Kurklių c., 

Ukmergės ap.) gyventojas Sta
sys Kontrimavičius atvykęs po- 
licijon pasakė kad naktį į Spa
lių 2 d. nežinomi piktadariai 
subadė jo besiganančius pievoj

Tai Juokų ir Satyros mėnesinis 
didelis žurnalas. Telpa jame dau
gybė juokų, juokingų dainų, pa
veikslų ir linksmų pasiskaitymų.

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

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

Babieg L@ve It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your druggist, 2Sc

The Knight Laboratories, Chicajo
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ą Kas Girdėt Clevelan-de-Apielmkese |įj
SPORTAS

6820 Superior Ave. Atdara vakarais. I el. Randolph 1476 ji;

BABRAVIČIUI VAKARIENĖ Į 
PIRMADIENĮ. LAPK. 29

Šias kelias dienas artistas 
Juozas Babravičius vaidino su 
Šaliapino “Sevilijos Kirpėju”! 
Clevelando apielinkėj: Bufft- 
loj. Toledo j, Detroite ir Dayt >- 
ne, ir trečiadienį, Lapkr. 2-1 d... 
atvyko Į Cleveland;} ir bus čia 
iki vaidinimo dienos, Lapkr. 3 ’. 
Apsistojo pas Karpavičius.

Vakariene Cleveland holeiyj
Nors aną metą p. Babravičių 

Clevelandiečiai sutiko iškilmin
gai, bet dabar dar su didesniu 
džiaugsmu ji priima, kadangi 
mat dabar jis jau yra viso Cle
veland© svečias, o ne vienų Lie
tuvių, ir dainuos operoj, kaip 
niekad dar Lietuviui nepasittu 
kė ne tik Clevelande, bet ir 
Amerikoj.

Lapkr. 29 d., Cleveland ho- 
telyj rengiama Babravičiaus 
pagerbimui vakarienė. Daly
vauti gali kiekvienas kas pasi
rūpins iškalno tikietą. Galima 
gauti “Dirvoj”, Lietuvių banke, 
pas komiteto narius. Kaina 
$2.50. Neatidėliokit.

ARTISTAS JUOZAS BABRAVIČIUS DAI
NUOJA OPEROJ “SEVILIJOS KIRPĖJAS”

Juozas 1 loravičius.

KURPALIUS PRIIMA VANA
GAIČIO “ČALENDŽ”

Vanagaitis išgirdęs apie pa
sekmes Sarpaliaus ristynių su; 
Zbyszka mušė “Dirvai” šitokį 
t ,'igi amą:

“Niekis kad Sarpalius atsilai
kė prieš Zbyszka, dar turi atsi- 
laikyt prieš mane jei nori but: 
pasaulio čampienu. Aš sutinku 
suriest Sarpaliaus ilgas kojas 
du sykiu i 60 sekundų net ant 
paprasto Ievos matraso. Su
tinku ant dienos Sausio 9. 1927,, 
jeigu Sarpalius sutiks.”

Paklausus Sarpaliaus ar jis 
sutinka imtis su -Vanagaičiu, 
jis vos pasidrąsino ir ant galo j 
davė žodi kad ir jis galės būti I 
Clevelande Sausio 9 d. po nau
jų metų.

Vieta bus: Lietuviška salė; 
ant lovos matraso.

Jiedu lenktyniuos už balsus; 
ir spėkas, ir Vanagaitis pasiti
ki kad Sarpaliui bus baisiau 
nuo jo futbolo negu nuo Koma- 
io didelės krutinės.

SLA. U-TOS KUOPOS VAL
DYBOS RINKIMAI

Gruodžio 1 d., trečiadienio j 
vakare, Lietuvių salėj nuo 7 :30; 
vai. prasidės S.LA. 14-tos kuo-j 
pos susirinkimas, kame bu. 
renkama ir nauja kuopos val
dyba 1927 metams. Nariai, ne
praleiskit šio susirinkimo. Bol- 
ševikėliai mobilizuojasi pasi- 
griebt valdybą Į savo rankas. 
Tautininkai privalo ateit ir pa
rodyt jiems kad kuopą valdo 
diduma, o ne keli raudonieji. I.

Lapkričio 39 d. pirmu kart i 
miesto auditorijoj suskambės 
gražus musų artisto Juozo Bab
ravičiaus balsas puikioj opera:, 
Rossini’o kūrinyje “Sevilijos 
Kirpėjas” (“The Barber of Se
ville”), kur iki šiol skambėjo 
tik kitų tautų balsai.

Gerb. Babravičius atvyksi t 
su Fcodoro Šaliapino opero- 
trupa, kuri jau daug miestų ap
keliavo su dideliu pasisekimu 
kui mušti artistą girdėjo kitos 
tautos, o kaip kur ir Lietuviai.

Clevelandiečiai neapsakomai 
nudžiugę šiuo atsitikimu ren
giasi apsilankyti ir atiduoti 
garbę savo tėvynainiui, kas yr.i 
viena iš retų progų kada toje 
milžiniškoj auditorijoj, tai > ■ 
nančioj virš 10,000 žmonių, mu
sų ' koks nors pažymus vyra ; 
pasirodo.
Babravičių rado tinkamiausiu

Šaliapinas organizuodama 
.savo operetinę trupą surink . 
.r,tįstus iš įvairių tautų, Ru -i , 
span:;. Italų, ir kitų, ir Bah >•;

v'.čir. rado tinkamiausiu užim1. 
Grafo Almavivos rolę, kuri yr 
antra svarbiausia po paties s:, 
liapino, Don Basilio, iš vyrišk ■ 
rolių. Moterišką svarbiausią ro- 
e turi Ispanė, Elv. de Hida’g .

Babravičius jau yra žino a 
Clevelande Lietuviams, kadai: 
gi dainavo čia pora metų atga . 
ir iki šiolei dar nieko geresir 
už ji negirdėjo ir vargiai gir
dės. Jis turi gražų, tvirtą t/ 
,šką tenorą.

Babravičius nors dainavo tik 
koncertuose po Ameriką važi
nėdamas, bet jo tikras pašauki 
mas yra operatiškas vaidini
mas scenoje, kuo buvo pragar
sėjęs Maskvoj iki 1917

revoliucijos.
Amerikos laikraščiai sulygi 

na Babravičių su geriausiai- 
dabar esamais Amerikoje teno
rais, net sako kad jis yra toks 
pat geras kaip Tito Schipa, na
rys Chicago Grand Opera Com
pany, kuris stovi aukščiausia 
visų kitų tenorų.

Edward Moore, muzikos kri
tikas prie Chicago Tribune pa
sakė apie Babravičių po jo kon- 
cortavimo Chicago.): “Juozas 
Babravičius yra Lictuyis teno
ras turint.s nepaprastą balsą i; 
gabumus. Jis yra operos i, 
šiaip dainų dainininkas; jis yra 
geresnis negu koks kitas j 
klesos tenoras civic operoj su 
išėmimu Schipa, ir kai jis dai
liuoju Cavatina i‘ ‘Sevilijos Kir
pėjo’ jis sudainuoja beveik taip 
gerai kaip Schipa dainuoja.”

Matysim du artistu
Atsilankydami pamatyt “Si

cilijos Kirpėją” matysim ir g,r 
.1; ,-im du plačiai žinomus artis 
tus. Babra\ičitį ir šallapiną, ki: 
rių dauguma visai nėra mato, 
o prie to matysim ir operą, ap. 
i:ą daugelis neturi nei suprc,t: 
■,o. Tos operos suviidinim- 

dalyvauja desėtkai parinktų ar 
tistų, su puikiausiais balsais, 
lėtai atsilankę turės dideli pa 
ėgerėjimo vakarą.

Scenerijos šiai operai gamin
Maskvos Dailūs teatro dirb

tuvėj’.
Atminkit, ta opera statom.- 

mtradienio vakare, Lapkr. 3 
miesto auditorijoj, kampas St. 
Clair ir E. Gth St. Tikietai ga-

KOMARAS UŽKARALIAVO 
MEMPHIS MIESTE

(Iš Memphis Comm’l Appeal) 
Juozas Komaras, sunkiausias 

Lietuvių ristikas, sutrynė bis- 
ki menkesnį už save Italą Grės
ti Vidalfi, la įliedamas pirmą ir 
trečią susikibimą iš trijų.

Komaras pirmą kartą padėjo 
savo priešą į 36 miliutas nau
dodamas daug paeiliui hedlokų. 
Antru susikibimu laimėjo Ita
las netikėtai iškeldamas Koma
rą ir apsukdamas ore. Bet Ko
maras atsilygino parisdamas 
Italą trečiu susikibimu Į septy
nias miliutas.

Komaras čia savaitė pagre
iti nugali antrą Italą, šį sykį 
nualsindamas tą nepaprastai 
smalkų vyrą iki tas jau neda- 
laikė ir buvo priverstas pasi
duoti.

Kova buvo labai arši, nes re- 
fery kas minuta beveik turėjo 
persergėt tai Komarą tai Vi- 
dalfi kad apsieitų gražiau ir ne
peržengtų ristynių taisyklių. 
Jie daužėsi, spardėsi, stumdėsi, 
ir daug sykių išsimušdami iš 
priešo rankų. Komaras visu 
laiku nedavė priešui rambyės. 
Du sykiu norėdami sulaikyti 
kad Komaras neišstumtų Italą 
per virves, visi trįs, ristikai ir 
refery, išsirito ant grindų.

Vidalfi nebuvo gana didelis 
nei tvirtas Komarą paimti, iš
skyrus ką sykį netyčia pataikė.

Trečiam susikibime Vidalfi 
norėjo panaudot savo triksą ir 
iškelt Komarą į orą sukti, bet 
jau Komaras išmoko jo triksą 
ir nepasidavė. Kaip tik Italas 
griebė jį kelti Komaras smogė 
jam per sprandą ir tas išsitie
sė ant matraso, po ko Komaras 
puolė. ant jo ir kojom ir ran
kom surakindamas Itala laimė

Dar turit laiko pasiųsti j 
Kaiedų Dovaną!

jau iki šiolei pasiuntė per 
"Dirvos” Agentūrą:

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

cket, Me.)
Pranas Marcinkevičius 

sijon)
Juozas Peiktinas
J. Rueevičius

(Ru-

Akrono Naujienos
KUNIGO TEISMAS ATI

DĖTA

įima gauti pas Dreher’s, 
Huron Rd., ir “Dirvoj”, 
ta pat vakarą auditorijoj 
nuo nuo $1.16 iki $5.50.

1223 
arba 
Kai-

Rusas grafas Zarynov buvo 
pirmoj poroj su Amerikonu, 
Clark, kurį Rusas paguldė du 
sykiu Į trumpą laiką.

Komarą stalo su Ji m Londos
Šią savaitę, trečiadienį, Ko

marui surengta ristynės su pa
garsėjusiu Graiku, Jim Londos.

Komaras šį miestą, Memphis. 
Tenn., užviešpatavo, nes kaip 
tik atvažiavo iš Clevelando taip 
T nepaleidžiamas, jam ristynės 
rengiama kas savaitė.

SMARKUS JAPONAS
Los Angeles, Cal., ritosi 

ponas Matty Matsuda su 1 
Karvas iš Bostono, kurį Japo- 
nietis paguldė du sykiu pagre
iti.

Ja-

TARPTAUTIŠKAS KON
CERTAS

Lapkr. 28 <1., nedalioj, nuo 
8 v;-,1. vakare, miesto auditori
joj Įvyksta “įvairių tautų mu
zikos” koncertas, kuri išpildys 
Cleveland Orchestra, kurią va
dovauja Nikolai Sokoloff.

Daug Lietuvių lanko tuos 
puikius koncertus iš priežas
ties pigumo įžangos, nes tikie
tai parsiduoda po 25c ir 50c.

Tikietai galima gauti “Dir-1 
voj” iškalno perkant.

metu

VISI URA! Į “DIRVOS” MASKARADĄ!

POŽĖLA LAIMĖJO
Lapkr 17 d. Oshkosh, Wis., 

mieste Karolis Požėla parito 
Wisconsino čampioną (vardo 
nepaduoda). Pirmą kartą čam
pioną ištiesė į 14 miliutų, o an
trą j kelias sekundas. —N.

Apie 30 d. Lapkr. Chicago.), 
Strumilo svetainėj prasidės ris
tynės ir kumštynės. —N.

Augustas Freimonas, Chica
go.), žinomas. Lietuvių sunkiųjų 
vogų kilnotojas, siekiasi laimė
ti kilnojime pasaulio šampiona- 
tą. Lapkričio 21 d. Universal 
klube buvo pirmas šio sezono 
pasirodymas. —N.

KARALIENĖ NEATSILANKĖ
Rumunijos karalienė Marė 

aplenkė Clevelandą ir neužsuk
dama su vizitu Į jpkį kitą mie
stą išplaukė Europon Lapkričio 
24 d.

Clevelande viskas buvo su
ruošta pasitikimui, bet kilo ne
pasitenkinimų prieš jos priėmi
mą oficiališkai ir patyrus kara
lienė pajuto kad čia karališkų j 
galvų nelabai kas laukia, ir nu
kirto savo programą kelionių 
po miestus.

Nekurie labai džiaugiasi, nes 
nereikėjo pereit per pirtį viso
kių ceremonijų, kurių Ameri-J 
kiečiai nemėgsta, o Clevelando 
penios pyksta, nes buvo prisi- 
pirkusios tam tikslui brangiau
sių suknių.

Ncdėlioj lankėsi tik jos sū
nūs, kurį sutiko paprastu bo
du, kaipo prakilnesnį svečią.

Kviečiame visus “Dirvos” skaitytojus, drau
gus ir jų gimines bei jų visas šeimynas į šj linksma 
Padekavonos Dienos Maskaradą, kur galės pasi
šokti kiekvienas, galės pasilinksminti ir “padui- 
navoti kiekvienas kuris mėgsta apsirengt ir pr. 
erzint savo draugus pasidengus kauke, įsivilkus Į 
vilko kailį ar k’launo kostiumą, ir tt. ir tt.

Gali dalyvauti kaip kas nori, maskuotas ir 
kosiumuotas ir paprastose savo drapanose, visi ly
giai galės šokti ir žaisti.

204 UŽMUŠTA GATVĖSE
Clevelando gatvėse iki nedė

lios, Lapkričio 21 d., užmušta 
auteviobiliais nuo pradžios me
tų 204 ypatos. Pereitais me
tais per tokį pat laiką užmušta 
189 ypatos.

žiema Clevelandą užklupo 20 
d. Lapkričio ir šalčiams laikan
tis gerai sniegas pasilaiko; gat
vės visos vienas ledas.

©
Tarptautinio Biblijos 
Sludentu Susivienijimo 

Prakalbos atsibus 
W.m. Abel ’Salėje 

7017 Superior Ave.
ŠIO.) NEDALIOJ lygiai 3 v. p.p.

Sėdynės veltui. Rinkliavų nėra.

Apsimaskavusiems bus duodama DEŠIMTS 
DOVANU — nuo $5 pinigais žemyn, už gražiau
sius, už juokingiausius kostiumus ir tt. Kurie mo- 
ga gražiai šokt Charleston turės kontestą po vieną 
minutą laiko, ir atsižymėję poros gaus po dėžę 
saldainių.

Tėvai, leiskit savo vaikus — mažesnius ir su
augusius — į šį balių, lai jie buna su Lietuviais, lai 
daugiau pažįsta savuosius; jaunimas turi turėti 
pasilinksminimo, o jeigu neis tarp savų, eis pas 
svetimus ir nepažindami savų tada liks mums sve
timi.
Įžanga visiems labai mažiukė: vyrams 50c., mer
ginoms 35c., vaikams (su tėvais atėjusiems) 10c.

Širdingai kviečia visus “DIRVOS” B-VE.

Clevelandas užlaiko dalį 
skrities silpnapročių, kurių 
laikymas per devynis mėnesius 
atsiėjo $184,677. Tai yra tik 
dalis silpnapročių, kiti randasi 
apskrities įstaigose.

ap- 
už-

Naują miesto direktorių 
’•engus pasirodo kad jame 
pa 1,104,280 vardų, arba 33,804 
daugiau negu buvo ruošiant di
rektorių pernai. Ton knygon 
ineina gyventojai East Cleve
lando, Shaker Heights, Cleve
land Heights, Bratenahl, Euc
lid Village, Newburgh Heights, 
Rocky River ir Lakewood. Vi
si šie priemiesčiai eina išvien 
su Clevelandu.

šu
tei

Pienas gal but pasiliki sena 
na kaina, nors buvo pranešta 
kad bus pabrangintas. Ūkinin
kai pakėlė kainą pieninėms ir 
jos 
gint kainą naudotojams, bet 
miesto taryba neleidžia.

buvo sumaniusios pabran-

Mikas Čigas
Jonas Dagilis
Vincas Petraitis (iš Longley- 

ville, III.)
J. Bernotas (dviem) 
Kazimieras Červinskas, 
Pranas Zykus (dviem). 
Marė Stanaitis 
Jenas Vaitkunas.
Petras Visockis (iš Detroito) 
Agota Katkienė (Akron) 
A. Virbickienė (keturiems) 
M. Jocius (iš Akrono) 
S. K. Mežanskas (dviem) 
Antanas Matusevičius 
Vincas Debesis
L. Bagdonas 
Kazimieras Tvaska 
Marė Petka (dviem) 
Juozas Gilius
M. Kadžius 
Juze Andriukaitienė (iš

nados)
M. Petrauskas
Jurgis
Juczas

Reinys (dviem) 
šopis 
čerauka 

Garuckienė 
Joeunskas (dviem)

Alena
Jurgis
Justinas Mišč'.kas
S. K. Mežanskas

KAS DAUGIAU?

co.
and 
tarn 

Akrono 
ą prieš 

Clarence Dillon. New Ycrko fi- 
nansierių, ir John Sherwood, 
bankierių iš Clevelando, reika
laudami kad jie butų prašalin
ti nuo kontroliavimo Goodyear 
kompanijos ir sugrąžintų $15,- 
000,u()0 kuriuos sako kompa- 
nijo prarado delei jų negero 
biznio vedimo. Tie du įtarti 
vyrai yra nariai komiteto iš 
trijų kurie kontroliuoja Good
year kompaniją nuo jos atgai
vinimo 1921 m. Tuo laiku su- 

I virš $50,000,000 naujų pinigu 
| buvo įdėta į tą kampaniją iš- 
i gelbėjimui jos nuo sugriuvimo 
kada nupuolė gurno kaina.

SKUNDžiA GOODYEAR 
į Devyni Goodyear Tire 

Lapkričio 22 d. Cl."-olande, Rubber Co. stokholderiai, 
buvo federaliam teisme ant tar-1 jų keli Cleveland 
dymo Akrono klebonas, K.m.! j<Į- .pt .įlįstai, iškeli 
Cybelis, kuris pereitą B:ržcli.» 
mėnesi buvo suareštuotas ir 
kaltinamas pardavinėjime vyno 
ir varyme iš to biznį, 
no advokatas 
lą ant toliau 
ginti, 
laužyme 
pareiškė jog “nekalt, 
guilty”).

Klebo- 
sako, nukėlė by-' 
nes neprisirengę;-: 

Klebonas ant įt:’vimo. 
prohibicijos įstatymo

(“not
Buvęs.

NUŽUDĖ MOTERĮ
Edgar Ayers, 35 m., pasiduo

damas policijai, verkdamas aiš
kinosi kad jis nužudė savo pa- 

: čia, 30 m., kuri yra motina jų j 
; Įlenkiu vaikų. Moteris mirė Ii-j 
goninėj nuo perskėlimo galvos.;

pačia apie 
ir griebęs 

galvą. Ka- 
gulėjo ant 

artimiausią 
krautuvę prie telefono ir 
kė ligoninės vežimą, 
pranešė šerifui ir buvo

Jis susipyko su
I šeimynines išlaidas 
j pagalį rėžė jai per

■ ‘ I da moteris be žado 
’žemės, jis nuėjo į

NAUJA STOTIS
Sekančia vasara čia

pasau- 
paskui 
suim-

. ... ..... —.    .... pradės
< budavoti naują $4,000,000 ver
tės gelžkelių stoti. Ji bus ant 
dabartinės International Har
vester Co. ir gretimų dirbtuvių 
vietos prie E. Exchange ir Car- 

. rol gatvių.

Neužmirškit su Kalėdomis

GAVO
per “Dirvos” Agen

tūrą šios ypatos:
Antanas Kizelis ............. Lt. 50

Marijona Babelienė ............ 2001
j Stasys Bartkevičiuis ...........100;

Jenas Leikauskas ............. 3501
200
200
150

STEBUKLAS ANT MARIŲ
Musų tėvelis, sako žmonės, 

gyrėsi kad parvažiuodamas iš 
Lietuvos jis padaręs ant marių 
stebuklą. Žydelka laive užklau
sus jo delko jis nesimeldžia. 
Kunigas atsakęs kad jis netu
rįs prie savęs švenčiausio, o ki
tas dalykas, perdidelis 
ant marių. Žydelka 
jam ramybės, ir kaip 
pradėjęs laikyti mišias 
valandoj šturmas nutilęs.

Šitas tai yra antras stebuk
las ant vandens. Pirmutini 
stebuklą Kristus padarė ant 
ežero Žydų žemėj.

Gerb. Spragilo bevielinis te
legramas pranešė kad jūreiviai 
nesuprasdami kode! juros stai
ga nutilo, vieni manė kad Die
vas siuntė savo rūstybę ir pa
rodė kad malda gali viską pa
daryt.

Sako kad ir Suv. Valstijų lai
vynas taipgi šitą dalyką pradė
jo tyrinėt ir jei bus užtvirtin
ai kad jis tikrai gali nustabdv- 
ti marias tai kompanija duos 
jam po milijoną dolarių kad jis 
tik po šturmus ir važinėtų.

Mirga.

šturmas 
nedavus 
tik jis 
toj pat

Kreipkitės vėl:

Dirvos” Agentūra

TMD. KUOPOS VAKARAS
Lapkričio 27 d., šeštadienio 

vakare, svetainėj 772 Raymond 
St., vietinė TMD. 12-ta kuopa 
rengia gražų teatrą ir šokius. 
Bus suvaidinta “Užsipelnė Di
plomą”, po to bus gražus ba
lius. Visi pasistengkit atsilan
kyti. Narys.

STRANGLER LEWIS VER
ČIAMAS SU STECHER’U
Los Angeles, Cal. — Atletų 

komisija davė taiko iki praėju
sio pirmadienio St rangier’u i l Juzė Bakšienė .
Lewis, sunkiojo svorio ristikui I Kazys Kirvelaitis 
čampionui, atsakyti ar jis su-; Mykolas Stcčkus 
tinka ristis, su Joe Stecher’u, I 
antru kuris savinasi čampiono 
titulą. Ristynėms laikas pa-, 
skirta Gruodžio 1 d. Jie turi i
išsibandyti kam tikrai čampio- 6820 Superior Av. Cleveland, 
natas priklauso. Jeigu Lewis! 
atsisakys, į jo vietą bus pasta-1 
tyta prieš Stecherį kitas, ir ta-j 
da Lewis neteks savo $5,000 
užstato. Jų ristynės buvo nu
statyta Spalių 6 d., bet Lewis I 
buvo biskį pirm to susižeidęs, 
ranka.

SARPALIUS VYKSTA I 
BOSTONĄ

Šios savaitės pradžioj važiuo-1 
damas į Bostoną į rystynes, 
kur ėmėsi Lapkr. 25 d., Karo-1 
lis Sarpalius sustojo Clevelan
de, lankėsi “Dirvoj” ir pasima
tė su Marotta apie kitas risty-. 
nes Clevelande.

Marotta džiaugiasi Lietuvių 
dideliu susiinteresavimu ir pa-! 
laikymu savo ristiko.

DAR VIENAS MUSŲ RIS- 
TIKAS

“Naujienos” talpina paveik
slą naujo Lietuvio ristiko, apie 
kurį da.r iki šiol nežinojom. Jis 
yra Leo Batten (Batėnas), gi
męs Hawaii salose, o ritosi 
daugiausia Pietų Amerikoj.

Iš paveikslo matyt jis yra 
apie 200 svarų.

ANT. AČIUS SUŽEISTAS
New Yorke pirmadienį rito- 
Antanas Ačius su Vokiečiu 

ir po ristynių
si 
Hans Steinke, 
Steinke liko areštuotas už sun
kiai sužeidimą Ačio. Steinke 
permetė Ačiū per galvą ir puo
lė ant jo su tokiu smarkumu 
kad Ačius ir liko be žado. Li
goninėj gydytojai pasakė kad 
jam smegenįs sutrenkta.

Ten pat turėjo imtis Garka- 
vienko su Wladeku Zbyszko, 
bet Garkavienko nepasirodė.

Kitoj poroj ritosi Wayne 
Munn, 260 svarų milžinas iš 
Nebraskos, bet jį paguldė Toots 
Mondt iš Montanos, kuris sve
ria 215 svarų.

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškas Lietaus

MAUDYNES. - 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.

O.

Kriminalistams nepasisekė. 
Iš miesto kriminalių kalinių li
goninės, kur jie laikomi ir gy
domi kada esti sužeidžiami lai
ke gaudymo, pirmadienio vaka
re rengėsi pabėgti keli krimi
nalistai, pariruošę nužudyt sar
gą kada užgesins vakare žibu
rius. Bet juos išdavė kitas ka
linis, kuris tuo laiku kaip anie 
tarėsi nudavė miegąs. Jis pa
sakė sargams kad “kas nors ši 
vakarą bus nužudytas”, ir pri
buvus daugiau policijos pada
rė pas juos kratą ir rado nu- 
aštrintas šakutes ir kitus aš
trius įnagius.

tūs 7714 Aberdeen avė.

PROGA BIZNIUI
Parsiduoda 1603 E. 79th St. arti 

Lexington avė., 
maliavų kratuvė. 
savaitinių 
jos.

Taipgi
Shadyside _
menų klauskit pas Zimerinan, 12900 
Buckeye road. (48)

geležinių daiktų ir 
Garantuoju $500 

ineigų. Nėra kompetici-

mėsinyčia. Telefonuokit
1161. Del daugiau smulk-

Dr. FRANK F. HAPPY
□ BATISTAS

[St. Clair Av., kampai 
E. 79th St.

Darbas garantuotas.
Kainos prieinamos. 
VALANDOS: 11 RYTE 

IKI 8:00 VAKARE.

VIETINIAMS 
“Dirvos” krautuvė atdara I 
vakarais iki 8 vai. Turė
dami kokius reikalus sten- 
gkites ateiti iki tai valan

dai.

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,K. E. YOCHUS
EKSTRA! ŽIEMA JAU ČIA! 

O kas jums pasiųs šiltus ploš- 
čius ir siutus,? Nagi Yochus! 
Jis siuva visokius gerus 
siutus ir overkotus už
Taipgi valo ir prosija senas 
drapanas. Darbas atsakantis.

K. E. YOCHUS
1310 Russell Rd. Cleveland
Superior, kampas E. 69th St. 

Telefonas Florida 3367 RX.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ

I’ristatoni visokius

Albino A. Stankūno
mėsa, Dešręs. 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.

1386 East 65th
Luther Ave.

Rūkymų.
Meldžiam užsukti:

Street
Cleveland, Ohio.Kampas

Parduoda “DIRVA” ir kitus laikraščius.

________ > užsakymus del Balių, Piknikų, Vestuvių, Krikštynų ir 
ir del privatiškų reikalų į namus. Telefonas RANDOLPH 3262.
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