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Nušoko Upėn Motina 
su Kūdikiu

ITALAI ŽUDEIKOS 
GAVO PO 68 DIE

NAS KALĖTI

SUSISPROGDINO DI- 
1 NAMITU IŠ MEILĖS Streikas ir Provokacija

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

I NUSIŽUDĖ MOTINA
SU KŪDIKIU

Passaic’o Streiko Reikale Sharon, Pa. — Nuo tilto Į
Washingtone, senato dirbtu

vių komisija nutarė padėti į šą
li senatoriaus La Follette pa
siūlytą rezoliuciją imtis tyrinė
ti Passaic’o audėjų streiką.

Angliakasiai Streikuoja
Wheeling, W. Va. — Sustrei

kavo 2,500 angliakasių protes
tui prieš kompanijos pasiryži
mą mokėti darbininkams algas 
syki Į mėnesi vietoj kaip iki šio
lei kas dvi savaitės.

Ohio valstijoj tos pačios 
kompanijos kasyklose sustrei
kavo 400 angliakasių irgi del tų 
pačių priežasčių.

Paskiausios žinios praneša 
kad streikas laimėta.

Lewis Nieko Neatsako
United Mine Workers unijbs

Shenango upę kovo 29 d. nušo
ko jauna motina su kūdikiu ir 
abu užsimušė. Abu lavonai ne
užilgo buvo ištraukti, kadangi 
buvo patėmyta kai moteris šo
ko upėn.

Kas ji tokia buvo nesužinota, 
bet ant piršto turėjo baltą šliu- 
bini žiedą, išrodė apie 30 metų 
amžiaus ir graži. Kūdikis bu 

Įvo tik kelių dienų.
- Vienas darbininkas važiuoda- 
įmassu troku tiltu patėmijo nu
žiūrėtai keistą moteries apsiėji
mą ant tilto, ir kada pravažia
vęs atsisuko pažvelgti atgal i 

j ją, pataikė pamatyti kaip ji su 
kūdikiu glėbyje šoko per barje
rą upėn.

Jis tuoj pakėlė fermą, ir du 
darbininkai kurie radosi netoli

NUSIŽUDĖ DEL 
PAČIOSi_______

Ashtabula, O. — Tulas W. B. 
Meehan, 55 metų amžiaus, nu
sižudo persišaudamas per gal
vą už tai kad jo pati padavė ant 
persiskyrimo. Vienoj jo ran
koj rastą revolveris, antroj po
licija šaukianti jį į teismą per
siskyrimo reikalu.

Chicago. — Klube vyras pa
matęs savo pačią rūkant eiga- 
retą, išbarė ją. Iš piktumo 
bobelė parvažiavus namon ėmė 
ir išgėrė bonkutę nuodų ir mi
rė.

Pamoka vyrams: nebarkit sa
vo pačiu jeigu jos ruko.

Chief i, Italija. — Teismas už 
nužudymą socialisto seimo at-Į 
stovo Matteotti pasibaigė. 1... 
įtartieji paleista, o tris gavo 
po penkis metus, vienuolika, mė-j 
nešiu ir dvidešimts dienu kalė-! 
limo. Bet kadangi šiose dieno-i 
se buvo išleista amnestija poli-( 

jtiškioms prasižengėliams.
Iri metai nuo jų bausmių atim
ta. kadangi jie jau apie motus 
išbuvo po areštu iki teismo, tai 
jiems teliko po 68 dienas kalė
ti ir paskui vėl bus laisvi.

Laike teismo visi penki kalti
ninkai sėdėjo ant suolo klėtko- 
je. saugojami nuogais durtu
vais kareiviu.

Ispanijoj vienas vaikinas, pa
mylėjęs baisiai vieną gražią 
merginą, norėjo ją vesti už mo-at-

P Iterj. Bet ta mergina jam griež- 
■ tai atsakė. Tada jis pasiėmė 
išmotą dinamito, nuėjo prie tos 
j merginos namų, atsistojo 
langu li
jo sakyt atsisveikinimo kalba, 

j Kalba staiga buvo nutraukta 
|dinamito sprogimu, o jo žemiš
ki likučiai po kaulelį vėliau su
rinkta aplink namą.

Gyventojai Iškilmingai 
Palaidojo Žmogžudį

III. — Už nužudymą 
tulas jaunas vaiki- 
nuteistas i)- elektra

Passaic, N. J. — Pravažiuo
jant apsistojau Passaic. Mies
tas pilnas policijos ir streike- 
rių. Streikeriai užklausti at
sako kad streiko priežastim yra 
numosimus algų. Policistai ai-

prieš uniją už 
garbės. Buvo

1925 m. Ame-

prezidentas Lewis nieko nesa
ko ar Ohio valstijos minkšto
sios anglies kasyklų savininkai 
kreipėsi i ji prašydami nusilei
sti nuo kontrakte pažymėtų al
gų darbininkams, ir jis nesako 
ką jis mano tame klausime pa
daryti jeigu bus kreiptasi.

Kiti unijos viršininkai sako 
kad nei unijos prezidentui nei 
kitiems viršininkams nėra gali
mybės sutarčių pakeisti.

Automobilių Darbai Pleška
Detroito automobilių išdirbė

jai skelbią jog kovo mėnuo bus 
didžiausias koki kada automo
bilių industrija turėjo. Kaip 
išdirbimas taip ir pardavimas 
pasieks naujus aukščiausius 
laipsnius.

Apskaitliuojama kad per ko
vo mėnesį padaryta 450,000 au
tomobilių. Apie 15.000 auto
mobilių kasdien išsiunčiama iš 
Detroito pirkėjams.

Anglijoj Laukiama Streiko
Jeigu valdžios nuosprendis 

angliakasių derybose su kasyk
lų savininkais nepatiks unijai, 
unijos vadai sako jog gegužes 
1 d. sustreikuos visi angliaka
siai ir bus dedama pastangos 
kad iš kasyklų neišeitu nei vie
nas tonas anglies. Angliakasiu 
vadai taipgi sako užsitikrino 
Įmonėmis kad nebūtų įgabenta 
anglies iš Amerikos arba Vo
kietijos. “Mes daugiau never
gausim. Angliakasiai pirmiau 
badu mirs negu sutiks dirbti 
už mažesnes algas’’, sako uni
jos vadai.

paupio pribėgę su kabliu sugrie
bė smarkaus vandens našumą 
moteries lavoną, o kūdiki paga
vo paskiau. Atgaivinti jų ne
pasisekė.

Išbadavo 44 Dienas
Berlinas. — Čia tūlas Hcrr 

Jolly, prol'esionalis badautojas, 
padare badavimo rekordą išbu
vęs be maisto 44 dienas. Jis 
visa laiką sėdėjo stiklinėj klėt- 
koj. Kada iš jos išimtas, buvo 
visiškai fiziškai suiręs. Jis su
mušė Italo rekordą, kuris iš
badavo 43 dienas.

Amerikos Biblijos Draugija 
pereitais metais išspausdino de
vynis milijonus naujų bibliją.

Racine, Wis. —■ Netoli čia 
automobiliui važiuojant per gel- 
žkelio : bėgius, užlėkęs traukinis 
užmušė šešias ypąfaš.. ’

Francuzijos Pinigai vėl 
veik Verti Popieros

Paryžius. — Francuzijos pi
nigai vėl baisiai nupuolė, pa
darydamas naują nupuolimo re
kordą. Bet nežiūrint to, seimo 
finansinė komisija atmetė fi
nansų ministerio Peret pasiūly
mą pakelti apivartos taksus 
nuo 1.3 iki 2 nuoš. Taigi prem
jero Briando kabinetas vėl nie
ko negali padaryt šalies pras
tos padėties pagerinimui.

MUŠIS APIE PEKINĄ
Pekinas. — Chinijos sostinę 

Pekiną apstoję apie 50,000 na
cionalistų kareivių, kurie. sau
goja miestą nuo užėmimo. Tuo 
tarpu tarp jų ir priešininkų va
dų eina derybos už sostinės val
dymą. žmonės iš apielinkių bė
ga į miestą norėdami prasiša
linti nuo ugnies, nes laukiama 
mušiu.

Mussolini Didžiuojasi 
Fašistų Galybe

Roma. — Kovo 28 d- šimtai 
tūkstančių. Jtalijps “.iiv4m?.rš- 
kinių”-fašistn apvaikščiojo sep
tynių metų sukaktuves nuo sa
vo organizacijos įsteigimo.

Romoj maršavo 50,000 ‘j.uod- 
marškinių’, kurių parodą apžiu
rėjo pats jų vadas Mussolini' ir 
jo kabineto, nariai. Mussolini 
savo kalboje i minią gyrėsi fa
šistų atliktais darbais ir didžia
vosi savo partijos stiprumu.

Nori Išgelbėt Plėšiką ir 
Žmogžudį

New York. — Pragarsėjusio 
plėšiko ir žmogžudžio Chapma- 
no gynėjai stengiasi išplėšti jį 
iš mirties nagu ir deda visas 
pastangas apsukti įstatymus ir 
apgauti valdžią. Jis nuteistas 
mirtin už nušovimą policisto 
New Britaine, Conn. Gynėjai 
jieško kokios ten dingusios 
merginos, kuri galėtų liudyti ir 
išgelbėti jį nuo mirties. Nori 
turbūt sufabrikuoti kad jis su 
ja kur nors kitur buvo tą naktį 
kada tas policistas nušauta.

Clayton, 
mokytojo, 
nas buvo 
nužudytas Georgia valstijos ka
lėjime. Bet kada pargabeno 
jo ląvoną į šį mieslelį palaidoji
mui, laidotuvėse dalyvavo tūk
stantinės minios jo draugų, su 
kuriais jis susidraugavo savo 
trumpu gyvenimui Taytonc.

Tris Pakliuvo už Žmog
žudystę

Corunna, Mich. — Traukiniui 
užlėkus aht per gelžkelį važia
vusio automobilio užmušta še
šios jame. važiavusios ypatos.

Clark Nuteistas Mirtin
Fremont. Ohio. — William 

Clark. 22 metų amžiaus, kuris 
kelios savaitės atgal nušovė 
ūkininką Hoffmaną ir jo žmoną 
apsilankęs jų tikėję plėšimo 
tikslu, liko nuteistas mirtin.

Sprendėjai buvo šeši vyrai ir 
šešios moteris. Nuosprendis iš
nešta po trijų valandų pasita
rimo.

J., užvedė bylą 
nuplėšimą • jam 
toks dalykas.

Balandžio 25,
rican Civil Liberties Union pa
sikvietė iš Now Yorko advoka
tą William Karlin, su kurio pa
galba buvo apkąltintas A. Les
sig kaipo išdavikas-provokato- 
rius. Sekretorius Associated 
Silkv.-orkcrs, Fred Hoelscher, 
perskaitė Kazio Pilėno “Dirvo
je” tilpusi straipsnį, kuriame 
buvo minimas A. Lessig, spėja
mas kaipo darbininkų išdavi
kas.

tų. Darbdaviai pašmakšt ima] Kazys Pilėnas liudijo ką jisai 
ir nukerta algas. Kodėl? rado darydamas kratą Intema- 

štai kodėl. Detektivu agen-,tional Auxiliary _ kompanijoj, 
turns “Internacional Auxiliarv Sakė rad?K Adolfo ^ssig’o 
Company" pasamdvti provoka- varc1* tos kompanijom agentų 
toriai jau nuo senai zaunijoĮ sl,raSc Dokumentai kuriuos į- 
darhdavinms kad žmonės mažuldavė Pydomąją! unijos tarybai 
užmokesniu neužganėdinti, ke-1 Pa‘™’tino tai ką Pilėnas sakė, 
tina reikalauti didesnės algos | Rezu,tatas buvo tas kad Les- 
žinoma, provokatoriai praneš , si?9 išmetė iš unijos, 
dnvo kad raginimas žmonių Pi,ėnas 
streikuoti yra komunistų dar
bas. Ir ištikro keletas komu
nistu ragino darbininkus strei
kuoti Bet giliau į dalyką pa- 

nuodugniai ištyrus 
kad tie komunistai

kitas
j kad jį atgal ųnijon 
Tačiau unijos vadai 
kitoniškai. Lessigo 

Užbaigiant reikia
faktą kad nepaisant jog “New 
York American” pernai pnv.iša-

išvadino
Lessigas 

laikraščio

po 
uždegęs knateli prad';- Skina kad streiką sukėlė komu ' ■ I . . . Inistąi.

Tikra gi teisybe yra tiktai, 
darbdaviams ir streiklaužiams 
težinoma. žmonės Passaic’e, 
kad ir prityrę darbininkai, te
uždirba 820 iki $28 į savaitę. 
Dauguma darbininkų turi iš to 
menko uždarbio užlaikyti šei
mynas iš šešių ar dešimts ypa-

Dąrbdaviai pašmakšt ima j 
Kodėl ?

Peršovė Pačią už Ve- 
džiojimąsi Jaunikio

Huntington, W. Va. — Tula 
moteris. 40 metų, parsivedė į 
savo namus vaikina. 24 metų. 
Radus namie vyrą, ji jam tą 
vaikiną perstatė kaipo savo ‘se
na; nematytą pusbrolį’. Vyras 
turėjo ant pačios nuožiūrą, nes 
ji jau buvo išėmus iš banko jų 
padėtus pinigus, ir sugriebęs 
revolverį tris sykius šovė į pa
čią. Po suėmimo jis pasakė 
policijai jog tas vaikinas buvo 
jos jaunikis, o no giminė.

Jieško Nesbitt’o Kirvio
Troy. Ohio. — 5f)Q ypatų įie

ško kirvio kuris yęa dingės iš 
namų Nesbitt’o, kuris prisipaži
no nužudęs savo pačią. Jis da
bar laikomas kalėjime, 

l’. ;Valdžia nori surasti 
.klausius prirodymus tos 
žudystės atsitikime.

Nesbitt sako neatsimena kuo 
drožė pačiai 
“pasiutimą". Policijos viršinin- 

,kas neduoda nieko daug už kir- 
,.vį, jis mano kad Nesbitt sme
igė moteriai per galvą pagaliu.

Pilėnas liudydamas tuomet 
pastebėjo kad ir Passaic’e yra 
provokatorių, ir kad vienas iš 

Į lyderiu turi būti Italas, nes jo 
pavardė aiškiai Itališka.

Lessig bando per teismą As
sociated Silkworkers 
ne pildomąją tarybą

Pomeroy. Ohio, —- Du vyrai 
po ilgo tardymo, padarė raštiš
ką prisipažinimą kad jiedu ko
vo 15 d. naktį nužudė tūlą 65 
metų amžiaus žmogų ir įmetė 
jo lavoną į sulipi. Jie pasisakė, 
kad juodu pasamdė kitas užmo
kėdamas po $30 už tą darbą. 
Tas įtartas trečiasis gynėsi ne
žinojimu nieko, bet pagaliai’? 
prisipažino ir jis, išpasakoda-1 _ , . „ ,, . . .
mas kaip tas senis buvo nužu- Sudegino Pačią ir Uošvę "
(lytas ir kaip nutarta jo lavoną Į 
paslėpti.

Šiose dienose susekta antra 
Pomeroy žmogžudystė trijų me-i 
tų senumo. Du vyrai, iš deg-| 
tindarių gaujos, prisipažino nu
žudę 80 metų amžiaus našlę ir namelį su moterim viduje ir ne-j tebežiūri kaip i provokatorius, 
jos kūną sudegino, bijodami (paisydamas jų šauksmo gelbėti)Nei nedyvai.
kad ji juos neišduotu, nes buk | leido jom sudegti. Taip jis pri-l štai pernai Adolfas Lessig, 

sipažino valdžiai padaręs, kadalbuvęs organizatorius 
jį suėmė tardymams. Įted Silkworkers Patersone.

tai ji tėmijus jų veikimus.

Pavasarinės Audros

Pa terš o- 
įbaugintį 
priimtų, 

nusistatę 
nesibijo, 
pastebėti

pasirodo 
agitatoriai yra ne kas 
kaip tik detektivu agentūrų nu
samdyti provokatoriai. Ir šia
me. streike jie labiausia veik- 

žmo<r. 11>V': darbininkus veda “kovon 
j su kraugeriais ir kapitalistais" 

Jie labai drąsus, duoda.
kada ji įvarė ii i!-::VC n,t suareštuoti ir tuo pa-| • . ' „ . ;

•’įrodo darbininkams savo »pa.| highjacker , vienok 
, • • 'neisižeidč ir skustisišventimą . idėjai.

,, . . į nei nebando.Prie progos reikia pažymėli' .. , American Civil Liberties uni-kad Passaic o streikeriai kvie-i. , , , ...i m deda visas pastangas iškelti 
tė I’atersomečius parodvti už-į , ,Passaic p streiko šunvbcs vie- prisidėti prie strei- . .sumon. Yra davimu Imdnan- 

------------■ i ko. Bet tie nei klausvti apie _. , , „ . , ’ ,- i . ciu kad Passaic e yra high-Wilmington, Ohio. ■— Nore-1streiką nenori. Sako, AdolfoI .. . ...... : . I ja.cker iu . Keleivis,damas atsikratyti savo nesvei-j Lessigo streikas jiems ant tieki 
įkos moteries ir jos 91 metų am įbrangiai atsiėjo kad nuo rudens' 
žiaus motinos, tūlas ūkininkas,' 1924 metų dar ne visai atsipei- 
50 metų amžiaus, uždegė savojkėjo. Daugumas vienas į kitą Rusijoj Sudegė 80

Vilnius. — Rusijos miestelyj 
vardu Sluzek kilus gaisrui su- 

Associa- degė apie 800 namų ir apie 80, 
N. žmonių neteko gyvasčių.

Chicago. — Sniego audra už-i 
klupo Chicagą ir apielinkę, ir 
ta audra nusitęsė iki Texas val
stijos. Vietomis šturmas buvo 
85 mylių į valandą smarkumo. 
Daug valstijų apsnigo, pietva
karinėse valstijose siautė per
kūnija. užmušta du žmonės.

JI ][ K

i

Nužudyta 20 Cbinų Pi
ratų

Pavasarines
Kuris “Dirvos” skaitytojas iki Gegužės 1 
užrašys savo draugui “Dirvą” ir prisius 
$2.00, gaus $1 vertės knygų dovanų.

Washingtone, Suv. Valstijų 
iždininkas išleido nuosprendį 
atimantį teises 24 advokatams 
vesti bylas prieš Suv. Valstijų 
iždinę atgavimui nekuriems 
piliečiams arba biznieriams per
mokėtų taksų. Jie apkaltinta 
nepadoriu apsiėjimu ir papirki
nėjimų iždinės- tarnautojų.

šanghai. — Foochow distrik- 
to valdžia pasiryžo išnaikinti 
savo distrikte laivų užpuolikus 
kurie veikia ant upių ir plėšia 
laivus ir keleivius. Daugybė 
piratų suimta, ir 20 jau nete
ko galvų, kurie nuteisti mirtin.

Dovanos
Skaitytojams

Taipgi gaus $1.00 vertės knygomis do
vanų kiekvienas kuris užsirašys sau nau
jai “Dirvą” ant metų.

Kas atnaujins savo prenumeratą be pa
raginimo, gaus dovani? 50c. vertės kny
gomis.

Naudokitės proga!

Suv. Valstijų senate eina ap
kalbėjimai Italijos karo skolos 
atmokėjimo. Italija skolinga 
Amerikai §2,000,000,000. .

6820 Superior Ave

H

Cleveland, O
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šešiems mėnesiams ant. pakiltos 
už andliavojimą “Magdalenos

Tiems kuriems rupi 
. skanumas-kito tokio 
cigareto kaip Camel 

nėra

ašaromis”. Jis pirmiau jau pa
kilta vo jo-tris mėnesius už tuos 
pačius griekus. žvalgas.

B . Q GERB. i
i ^Spragilo kampelO^ |
i i

Camel savo gerumu padaro kiekvieną gerą 
dieną geresne ir padaugina pilnumą gyveni
mo. Kol nebuvo Camel—nė vienas cigaretas 
nebuvo pagamintas toks geras—ir nėra iki 
šiol. Jis neatbukina jūsų noro, nepalieka 
cigaretinio atsidavimo, nežiūrint kaip dažnai 
juos rūkysite. Padarymui šio vieno cigareto 
sudėta išsilavinimas didžiausios tabako orga
nizacijos pasaulyje.

Tiktai geriausias yra pakankamai geras del 
Camels. Parinktiniausias Turkiškas ir A- 
merikoniškas tabakas; kopuikiausias jo su

maišymas ; puikiausi cigaretinė p o p i e r a 
padaryta jiems Francijoje. Nei abejoti ne
reikia, kad užsidegdami Camel, jus pažįstate 
maloniausi lengvumą, pilniausi ir kvapniau
si skonį, kokis kada nors buvo įvyniotas 
į cigaretus.

Jei jums rupi skanumas, atidarykite Camels 
pakelį ir raskite priimną gerumą, kuris kas
dien suteikia užsiganėdinimo daugeliui mi- 
lionų. Patirk kaip tikrai puikus ir draugin
gas gali būti cigaretas! Imk Camel!

netoli Braddoeke gv vena) užėjo 
noras ta draugiją pavergti.

Kadangi ta draugija turi 
šventą vardą, o pati-kontroliuo- 
jasi ir Kun. Garmui nieko ne-

DETROIT, MICH.

Atvyksta Tris “Gracijos”
Neužilgo Detroito muzikališ- 

ka publika susilauks šiokios-to- 
kio.s naujenybės iš po Chieagos 
padangės — štai balandžio 8 d. 
atvyksta koncertuoti, arba ge
riau sakant “fones” iš* koncer
tu krėsti, kompozitorius A. Va
nagaitis, kuris Amerikoje pra
garsėjo kaipo “Dzimdzi-Dzim- 
dzi” vodevilio komandiei ius ir 
kaipo kompozitorius maloniau
sių ir širdžiai artimiausių liau
dies dainų, o prie to jis dar yra

šių dienų reikalavimams. Busjduoda ant bažnyčios, ii’ dar bai- 
naujo-moderniško “stailo” kon-lsiau. ne visi nariai eina išpa- 

l.certas, arba “imiteišinas” da-pinties, tai Kun. Garmus nuėjęs 
bar prasiplatinusių koncertu, ii draugijos susirinkimą parei-

Pirma programų pusė blisjkalavo kad visi bedieviai drau-I i
rimta, o antra iš juokų. Busigiją apleistų, nes jis esąs ai 
padainuota apie Katinuką ir siųstas nuo vyskupo kaipo dva- 
Katytę, Jonuką ir Onytę, ir ki- siškas vadas tą draugiją, kaipo 
tos naujausios A. Vanagaičio šventojo vardą nešiojančią, su

Pittsburgietis.

dainos, taipgi muzika ir dainos tvarkyt ir prašalint visus be
įvairiu kitų kompozitorių. dievius.

Koncertas atsibus Lietuviu Kiti juokėsi iš to “grino-
salėj. Iš Detroito artistai vyk riaus”, bet kiti ir rimtai susi
sta tiesiog į gerb. Spragilo sos rūpinę, sako tas nenuorama
tinę Clevelaudii. špokas gali padaryt nesmagumų.

žinomas kaipo “Futbolo Tėvas”, 
nes su savo “futbolu” atvažia
vo Į Amerika, ir po visa Ameri
ką išsivežiojo, ir dar vis jį tu
ri.

Kompozitorius Vanagaitis po 
savo garsios ir prakaitingos 
keliones i Pacifiką maudytis, 
sugryžes Į Chicagą pagamino 
nemaža naujų muzikos kurinių, 
kuriuos teks išgirsti šitoje jo 
ir jo kamarotų “ekskursijoje” 
po kolonijas.

Antras tos “ekskursijos" da
lyvis yra balso slėnius, “Lietu
viškas šaliapinas”, P. Stegis. 
Jo balsas kaip sloniaus, sako 
kurie tik girdėjo. Lietuvių (ar
pe vargu rasis kitas vyras su 
tokiu balsu.

Trečia tos “traices” dalis yra 
M. Jozavitas, Chicagoj pramin 
tas “Lietuviškas Paderewskis”.

Visi trjs jie Sudarys tokį pro
gramą kad publika turės di
džiausio pasitenkinimo. Pro-

PITTSBURGH; PA.
Rengiantis prie SLA. Seimo
SLA. 40-ta kuopa savo’susi

rinkime kovo 21 d. nutarė rei
kalauti pataisyt SLA. kanstitu 
rija pasinaudojant J. O. širvy 
do sumanymu ką tilpo “Tėvy
nes” 10-me numeryje. Po dis
kusijų nubalsuota visi tie pun
ktai kaipo atsakanti ir tuoj pa
siųsta įstatų Komisijos nariui 
Adv. K. Jurgelioniui į Chicagą.

Nutarta SLA. centro valily 
tos balsavimus daryti kitą mė
nesį. t. y. balandžio 18 d., to
dėl visi nariai ir narės privalo 
dalyvauti tame susirinkime, nes* 
visų narių pareiga yra-rinkti ir 
nastatyti į valdybą tinkamus 
žmones.

Kartuvių Rengėjas Kun. Gar
mus vėl Nori Provotis.

Netoli nuo PittsbUrgo. mies
telyje Wilmerding gyvuoja Šv. 
Jono Draugija, kuri

Traukia L. A. Bendrovę 
Atsakomybėn

Pranešimas Lietuvos Atstatv- 
nio Bendroves Ščrininkams

i <
Bendrovės šėrininku ekstra 

susirinkimas įvyko kovo 21 d. 
Šv. Jurgio Draugijos salėj, 180 
Now York avė., Newark. N. J.

Susirinkimo vedėjas buvo J. 
Sereika, pagalbininkas M. Miš
kinis, raštininkas K. Lebeliu- 
nas Dalyvavo didelis skaičius 
šėrininku iš New Yorko apie- 
linkės.

Suvažiavimo šaukimo komisi
ja išdavė raportą apie L. A. Li
ves stovį. Susirinkimas išklau
sęs komisijos raporto vienbal
siai įgaliavo tą pačią komisiją 
kad ji paduotų bendrovę į re'
cciveriu rankas. Direktorius 
kurie, kalti nutarta patrauki at
sakomybėn. Komisija tuojau 

turi'' savo imsis darbo.
gramas bus sulįpytas įš visokių, gražų namą ir dar pinigu. Tą 
klasiškų dalykų, pritaikintas patyrus, Kun. Garmui (kuris

Pirm, J. Sereika, '
Rast. K. Lebeliunas.

DAYTON, OHIO
Margumynai

Kovo 21 d. TMD. 8-tos kuo
pos narės patėmijo garnį skrai
dant po Alton g. ir sukant ratu 
apie vienus niimus kuriuose gy- 

I vena jų mylima narė E. V. — 
Vaje, sesutės, beirkime pasvei
kint gerb. garnį, neškime dova
nas tam geraširdžiui, — kuždė
jo jos viena kitai, žinoma, su
nešė tokias dovanas kokias gar
nys mėgsta.

Už moterėlių ir panelių tokį 
mandagų garnio pasveikinimą 
ir apdovanojimą, gerb. garnys 
prižadėjo atnešti gražią dukre
lę jų mylimai draugei, net iš 
upės Nemuno.

SLRKA. 191-ma kuopa išrin 
ko delegatą Į seimą, kleboną 
Kun. V. Slavyną. Kadangi mu
sų klebonas yra anti-klerikalas 
lai tokiame, seime bus labai tin
kamas atstovas organizacijos 
gerovei.

Prakilnus tėvynainis S. Grin- 
cevičius pasidavė ant operaci 
jos. Kadangi jis priguli prie 
visų katalikiškų organizacijų ir 
dar yra geras muzikantas beno, 
nėra nei kalbos .neturėjimo at
lankytojų. Linkėtina, greito ir 
laimingo pasveikimo jam, kai
po geram ir doram Lietuviui.

Laukėsi musų kolonijoj ge 
nerališkas visų laikraščių agen
tas, Jonas Kulis. Neteko pa
tirti kiek ir kokių laikraščių už
raše, bet “Dirvos” turbūt dau
giausia užrašė.

Musų mųnšainerių generolas 
ir šešto prisakymo laužytojas, 
nabagas turėjo Dėdės Šamo ne
laisvės namuose giedoti “Svei
ką*- Jėzau Mažiausias'” per Ka
lėdų šventes, taip dabar turės 
giedoti ir per Velykas “Aleliu-' 
ja”. Mat, teisėjas jį pasiuntė

ŽEMAIČIAI PRAŠO 
PADĖT JIEMS PRA-

VEST RINKIMŲ 
KOVĄ
Telšiai. Kovo 10

Gegužės pradžioje mes Lietu
voje turėsime pergyveni spren
džiamą musų valstybines tvar
kos valandą: rinksime nauja 
Seimą. Kaip valdė klerikalai 
per šiuos tris metus žinote jus. 
o mes jų leteną nuolat jaučia
me: ji yra tamsi ir juoda, stab
do kultūros eigą, slegia p.ažan 
giąjąi minti, viduramžių bildu 
persekioja visus kitaip manan
čius, ir nori “viską atnaujinti 
Kristuje”, paversti kunigijos 
vergais visus Lietuvos pilie
čius.

Mes ne tam kovojome, no 
tam auklėjome Lietuvos sąmo
ne, ne tam dirbo tris garsus 
musų daktarai, Basanavičius. 
Kudirka ir Šliupas, kad vėl ver
govę, dargi dvasinę. uždėjus 
sau ant sprando....

Mes norime laisvės ne tik “de 
jure” bet ir “de facto”. Ji gi 
pas mus suvaržyta ir vien še
šėlis jos teliko. Kas iš Jūsų 
buvote Lietuvoj dabar, kas tu
rite ryšius su Tėvyne, kas tu
rite teisybes jausmą giliai šir
dyje tas žinote viską ir tam nė
ra ką bepasakoti.

Šioje pavasario kovoje turi 
sutirpti ledai' apkaičiusieji pa
žangiąją visuomene ir mini i. ir 
ji turi nuo šios vasaros pradėti 
naujai ir laisvai žydėti. Ton 
tai kovon stojame- -mes, žemai
čių Valstiečiai-Liaudininkai,}; ir 
pasiryžę esame laimėti nors vi
ską reikėtų pridėti. Jau ir da
bar varinėja mus “krikščionis”, 
teismais ir baudomis visaip per 
sekioja, bet mes, žemaičiai, at
kaklus ir užsispyrėliai, nes jau
čiami; kad plačioji liaudis, ku
riai vien-tarnaujame, mus tik
rai remia.

Paramos laukiame ir iš jūsų, 
pažangus žemaičiai ir Lietu
viai. Iš užjūrio tikimės susi
laukti tvirto žodžio ir stiprių 
rankų, kurios mus parems ko
voje, prie kurios jus darbu pri
sidėt negalit, šių dienų kovos 
įnagiai yra aukšta kultūra, o ji 
kainuoja ne tik darbo ir 'ar
go, bet ir pinigo, pinigo ir dar 
pinigo. Negalėdami dirbti su 
mumis ąkliviai. jus turite prisi
dėti ispraudžiant j musų ran
kas galingą ginklą-pinigą. Su 
tuo ginklu, sii musų energija 
ir pasiryžimu, mes pajięgsjme 
nuversti priešą. Mes patįs ne
galime jušų pasiekti ir gy'vo ŽO; 
džio pagalba aukų rinkti; kuni- 
gai-strielčiai turtingesni, jie 
patįs nuplaukia ir išspaudžia 
tūkstančius, bet mes tvirtai ti
kime kad ne spausti čia reikia, 
bet tik priminti jūsų šių dienų 
bet tik priminti jūsų šių dienų 
'pareigas, ir tikimės kad musų 
balsas neliks bergždžių šauks
mu, bet duos vaisius puikiau
sius.

Ne sau juk mes dįrbam: mes 
ruošiam Lietuvai laimingesnę 
ateitį ir Tau sugryžus į Tėvynę 
kad nesibaidytam jos tvarkos,, 
kaip dabar, kad patekęs iš kul
tūriškos ir laisvos šalies, nesi
rūpintum ir nebėgtum atgal į 
'•vetimą kraštą patogesnio gy
venimo jieškodamas. .Musų ti
kslai vienodi." karšta Tėvynės

(Pabaiga ant pusi 3-čįo)

— Labą vakarą, tetule.
— Nagi, vaikeliai, kas tai 

kad judu ši vakarą pas ma
ne taip netikėtai atėjot?

— Tetule, aš vedu savo 
šonkauli parodyt “Dirvos” 
redakciją, tai kaip tetulė 
arti gyveni, ėmėm ir užsu
kom pas tave.

— Kad tave kur galas su 
ta “Dirva”! Dabai- mes ne
galim nei ta puse gatvės eit 
kur “Dirva” randasi, o tu 
vis ten lendi! Ale girdėjau 
kad tau ranką skaudėjo, ir 
turbūt Dievas.tave pabau
dė už landynių po tą “Dir
vą”, ba tavo raštų anas dvi 
nedėlias “Dirvoj” nema
čiau.

— Bet klausyk, tetule, tu 
"Dirvos” taip nekenti, o vis 
ją skaitai. J koki peklos 
kampą tave kunigėlis nu
siųs už toki grieką!

— Vaikeli, man vis norisi 
žinot ką tie bedieviai ant 
mus katalikų rašo. Ale ne 
tik man vienai griekas už 
“Dirvos” skaitymą, ale ir 
visiems kitiems, ba net pa
tįs parapijos kamitetai ją 
slaptai perkasi ir skaito.

— Linksma girdėt tokią 
naujieną, reiškia ir mano 
parašymai pasiekia katali
kų akis ir protą.

— Ką ten protą, mes tik

ne tik ant mišių už dūšeles, 
bet dar ir del vargonų.

— Man Dievas atleis, ba 
aš nenorėjau atsilikt nuo 
kitų kūmų.

— Paskui, ar tai ne gud
rus žmonių išnaudojimas 
sumanyt vargonus “krikš- 
tyt”? Niekur pasaulyje to 
nedaro, kaip tik čia pas jus.

— Kaip tai nedaro, ką tu 
žinai?

— Aš gerai žinau, tetule, 
kad vargonus šventina, nes 
tokia mada, bažnyčioj ne
šventinto daikto nelaiko. 
Bet šventinimo iškilmės at 
sibuna be jokio išviliojimo 
iš žmonių pinigų, visi ateina 
dovanai ir mato ceremoni
ja. O čia kas sugalvota'

— Vaikeli, jeigu niekas 
neduotų -tai ir vargom] ne
turėtume.

— Tetule, niekur tikėji
mas nereikalauja bažnyčioj 
didesnių vargonų negu gali 
Įstengti. Čia bažnyčioj bu
vo vargonai įtaisyti pagal 
išgalės, ar reikėjo dar apsi- 

’ k raut skolomis .ir iš žmonių 
pinigus lupt?

—"'Jųš’Tetlieviai visi taip 
[šnekat, kad ant • bažnyčios 
nereikia, ant vargonų ne
reikia, -ant mišių nereikia. 
Kas jau butų iš katalikų?

paskaitom ir tuoj sudegi- — Jie butų geresnį, ture
liam kad kiti nepamatytų, tų daugiau pinigų ir vaikus

— Gaila kad man ranką geriau išmokytų jeigu viską
suskaudo, turėjau kelias ge-1neatiduotų ant bažnyčios li
ras mintis pasakyt aną sy-| vargonų. Girdėjau, net tą 
ki, dabar jau pervčlu. jpati vakarą po “krikštynų”

— Dievas tave baudžia už keli geru katalikų vaikai
tikėjimo išnęvožijimą, užtai Jmvo revolveriais užpuolę 
ir ligą užleido. Ale vistiek zokritiją ir norėjo atimt su
ktu! skauda reikia gydytis: j rinktus per “krikštynas” 
reikia sutarkuot krienų ir pinigus. Ar tai geras vai
stomi apdėt, tuoj skausmą kų išauklėjimas? o vien tik 
ištraukia. del skurdo pačių tėvų. Už-

— Matai, tetuk’, nors sa- tenka bažnyčios tokios ko
kai mane Dievulis baudžia, 
ale sykiu ir išaugina krie
nus kad galėčiau išsigydyt. 
Bet aš i ligas kitaip žiūriu, 
ir apie tai čia nekalbėsim.

— Ale, vaikeliai, judu la
bai negerai padarėt kad ne
buvot aną ned'ėidienj ant 
naujų vargonų krikštynų.

— O ar tetulė buvai ant 
tų “krikštynų”?

-- Kur gi ne:, aš dar bu
vau ir kurna! As daviau 25 
dolerius ■ ir-, krikštijau var
gonus !

— O iš kur tetulė tiek pi
nigų gavai?.

— Vaikeli, kai kunigėlis 
pranešė iškalno kad bus 
vargom] krikštynos ir rei
kės kūmų, aš nuo diedo nu
vogdama po kelis dolarius 
tuoj sudariau kiek reikia, ir, 
buvau kurna!

— Tai matai kaip tave 
kunigėlis prigaudė prie di
delio prasižengimo, ir tu sa
vo aklumu papildei didesnę 
nuodėmę negu būtum gero 
nustojus jeigu nebūtum už
siėmus ta “kumyste”.

— Vaikeli, tai Dievui gar
bė kad mes turim bažnyčioj 
didelius vargonus.

—- Dievui ’garbė, bet te
gul žmonės duoda laisva va
lia ir tie kurieŲuri iš ko, o 
ne tokie kaip. .tu,-, vos pja-

kią žmonės išgali, ir vargo
nų kokie padaro šiokj-tokį 
garsą, bet ne kad parapijo- 
nai amžinai butų del tikėji
mo skolose paskendę.

,— Skolos tai skolos, vis 
kada nors jas išniokėsnn. o 
paskui turėsim bažnyčią ir 
didelius vargonus. ■

— Klysji. tetule, sakyda
ma “turėsit”, nes jus kata
likai nieko neturėsit išr to- 
nueik tik tu ant tų vargonų, 
ir pasakyk dabai- kad tau 
nors viena dūdelė priklau-. 
so, tave tuoj palaikys už bet 
prote. -Viskas jau priguli 
svetimiems, net tie pinigai 
kurių jus neturit bet reikės 
užmokėt kaipo skolą.

— Tu vis savo bedieyiš- 
kuš išvedžiojimus turi. Ge
riau nueik verbų nedėlioj į 
bažnyčią, permislyk Jėzaus 
kančias, ir gailėkit už grie
kus.

— Tetule, šventam rašte 
pasakyta kad Kristus ant 
asiluko i Jeruzolimą Įjojo 
verbij nedėlioj, o jūsų ku
nigėliai ’automobiliais važi
nėjasi, už tai kad tu ir kitos 
taip sau kad nedėlia ar dvi 
nuo savo vyro po kelis dola- 
rius pavrigiat.

misti galit, senis vos pragy
venimui uždirba, o tu vagi

— Pagone, lauk man iš 
stuboij, nesijuok, iš. kunigų,-, 
ba jie užlaikomi išganymui 
žmonių dusių.



ID IEVAT. M. D. REIKALAI Lenkų bažnyčioj, Lietuviams 
Lietuviškus pamokslus drožia. 

ĮTurbut koks Lenkbernis. Nu
važiuoja jis ir j Oregęn Cit .v J 
Ore., Lietuviams pamokslus pn-i 

įsakyti ir išpažinties klausyti.
Tuom tarpu čia orai gražus.1 

. nin.loinl m, t-1zx J >> Į
Ne- J

NAUJI NARIAI Ipelnas nuo to bus skirta Dr. V.
N. J. — 62 kp. (ši: Kudirkos paminklui.

us nariams knygą “Se- 
užklausus ](;1imedžiai pražydo ir gū!?.=

i kvepia kaip išperfumuot? 
I turėjom jokių šalčių, nematėm 
.sniego.

ISlRAšfi 
Kearny, 

kuopa buvo apmirus, bet pasi-j l.šdalin 
darbavos J. A. Romanui atgijo norės Europa”, 
ir žada vėl pradėti puikiai gy- nariai mano apie Jokią dovaną 
moti): J. A. Ramonas ir A. Mi .tūli atsake kad jei butų iškalno 
čiulis. (žinoję kas do knygelė tai bu-,

25 kp. ,Shenandoah, Pa.— Pr. 'nebūtų mokėję už virbelius po 
}5Ce., nes, sako, Ii-i yra išiiar.do-;

Pradėjus rinkti 
ir už antro t >- 

imo Istorijos viršelius, didesnėj 
J puse nariu užsimokėjo metinę, tiįvės nuo eimimo musų < 

y mokestį, o Lili atsisakė mokėti,'saus poeto Prano Vaičaičio, 
tik užmokėjo už viršelius antro 25 matu sukaktuvės nuo jo mir- 
tomo Istorijos, sako tegul Dr- tins, 
'jos centras atsilygina kas pri-!. I
įklauso už praeitus metus, o ne;kaip ta 
Ijioško pinigu iškalno. Lai.ai 
nariai yra neužganėdinti už to
kį nupiešimą kaip už tuos vir
šelius “Senovės Europa” lęmen 
torelio.

Musų kuopos valdyba mano 
1 kad

elitis Jonas Gritė.
Survila.

27 k. Chicago, 11). — A 
likaitis, S. Landsberprns.

Pa u jimas narių.
metine mokesti P. Vaičaičio Sukaktuvės:

Šįmet sueina 50 metu sukak-Į

UŽSIMOKĖJO UŽ 1921 M.
25 kp. Shenandoah. Pa.:

V. Vaišnokas, J. Abračinskas. 
A. F. Bridickas, Jonas Pęčiu- 
lingis. Jurgis Valaitis, Regimi 
Kazhinienė, Seb. Mockaitis, A. j 
K. Klimas, M. Mastauskas. Jo
nas Staniškis, P. W. 
Adonias Sukevięius. 
žis, Pr. Mūras. Ant.
Petras Pikulis, Pr. Survila.

Birštonas, 
St. Getru- 
Žilinskas.

Vasario 10 d. suėjo 50 metų 
musų skaisti poezijos 
Pranas Vaičaitis, gi- 

m. Ir nors ji trumpai tešvietė 
(nes Vaičaitis mirė 1901 mo
tais rugsėjo 21 d.) vienok jes 
spinduliai - 
čaičio eilės
gaivins mumyse 
ne per amžius.

Philadelphijos
klausti;kūjų taryba, minėdama Vaičai- 

sukaktuves, paragina bei 
Gauni atsaky meldžia ir kitų kad apie Vai- 

i su- 
Vaičaičio atminčiai 

Tai no didelę pagarbą jei kiekvienas

Portland. Ore.
TMD. 119-tos Kuopos Metinis 

Susirinkimas
Kuopos metiniame susirinki

me aptarta įvairus reikalai lie-

musų Centro Sekretorius 
yra labai lėtas darbininkas, 
pasiuntus pinigus į centrą 
rašyti laiškus ir

nes
turi
kame dalykas kad čekis dar nė- čio 
ra sugrąžintas.

žavejančios Vai- 
tebegaivina ir 
tautine šamo-

Lietuviu Vei-

čianti kuopą ir išrinkta kuopos n’4 kad čekis ir laiškas buvojčaitį nepamirštu. Ypatingai 
.................. susideda iš se- susimaišę ir dingę tarp kitų po- teiktume Vaičaičio 

Pirmininkas — P«n dabar atrasta.
Itaip reikia elgtis su kuopos pi-1 įsigytume rinkinį jo eilių, 
nigais. Kuopos nariai mano kad eiles, galima gauti kiekviename 
'kuopos raštininkas ilgai laiko didesniame knygyne, Tėvynės 

Draugijos knygyne, 
pas A. Miluką Philadelphijoj, ir 

Taigi kaip kas ga 
lim taip paminėkim, pagerbkim 
Vaičaičio sukaktuves.

Philadelphijos Lietuvių Vei
kėjų Taryba.

valdyba, kuri 
kančių narių:
Vincas Pareygis; sekretorius ir j 
iždininkas — Jonas P. Gritė.

Toliau, buvo apkalbėta apie 
sumanymą Dr. Vinco Kudirkos W save pinigus, nes atskaitos Mylėtoju 
paminklui statyti, visi nariai: nemato.
sutinka, pasižadėjo ir finansiš-j Portlande naujienos tokios:įpas kitus, 
kai prisidėti jei bus geras ko
mitetas varymui darbo.

Kuopa išrinko komitetą iš 
trijų narių surengimui pikniko,

iš kur tai atsitrankė čia koks 
tai katalikiškas kunigas, jo pa
vardės nežinau, visi jį vadina 
“senelis kunigas”; jis laikosi

Eagle Pienu maitinamu kūdikių vi
sur. Dideli, gražus, sveiki kūdikiai, 
kurie negalėtų turėti tokios sveika
tos jei nesimaitintų su sveiku ir geru 
maistu. Gydytojai ir motinos yra 
patvirtinę po daugeli sykių, kad kū
dikių maistas iš Borden’s Eagle 
Pieno- užlaiko juos stipresniais ir 
geresneje sveikatoje, negu yra pe
nimi kitu kokiu panašiu maistu Į 
motinos pieną.

Apie septynesdešimtis penki metai 
tam atgal, Gail Borden, tyrinėtojas 
ir ekspertas virškinimo, pradėjo 
studijuoti problemą pieno. Jis sup
rato, kad nėra svarbesnio maisto 
kaip pienas ir kad viskas priguli nuo 
gerumo pieno. Po keleto metų stu
dijavimo ir bandymo jis surado toki 
pieną ir pavadino jį Borden’s Eagle 
Pienu. Nuo tos dienos ilsi šiandien, 
Borden’s Eagle Pienas yra vienas 
didžiausių maistų kuris yra išauginęs 
milionus kūdikių Į stiprius ir sveikus 
vaikus.
Borden's Eagle Pienas yra gryniau
sias ir šviežiausias farmų pienas su
maišytas su,grynu cukrumi ir tvirtai 
uždarytas i sanitariškus kenukus po 
to kaip daugumas vandens yra iš jo 
prašalinta. Jis yra žinomas visame 
pasaulyje del savo gerumo ir mais
tingumo. Jis yra lengvai virškina
mas visų kūdikių ir neapsunkina 
skilvio kad ir delikatniausių kūdikių. 
Klauskite savo kaimynų kur gyve
nate apie Eagle Pieną. Jus surasit

Jei jūsų kūdikis neauga kaip reikia, 
jei nemiega naktimis ir nerimauja, 
jei jaučiate, kad dabar duodamas 
maistas jam ne tas, kuris reikia, 
išpildykite kuponą šio paskelbimo ir 
pavelykite mums jums patarti kaip 
penėti kūdiki su Eagle Pienu. Bor- 
den’s Eagle Pienas išris jūsų sun
kenybes kaip išrišo tūkstančiams ki
tų motinų, negalėjusių krūtimis pe
nėti kūdikius ir neradusių tinkamo 
pavaduojančio maisto, iki nepradėjo 
vartoti Eagle Pieną. Nevilkinkite, 
bet siūskite kuponą šiandien.

Pasikalbej’imas Su Amerikos 
Motinoms

Tikslas šio apskelbimo taipgi ir tų kurie seks po šio 
skelbimo laiks nuo laiko, tai kad suteikus motinoms 
informacijų del penėjimo jų kūdikių kuomet pačios 
negali penėti savo krūtimis. Jus surasit, kad šitie 
skelbimai yra žingeidus, nes jie išaiškins suprantamoje 
kalboje daugeli dalykų kur jus turėtumėt žinoti apie 
kūdikių penėjimą ir apie Borden’s Eagle Pieną, 
pasauly geriausio kūdikių maisto.

Nedarykit Eksperimentu Su Savo 
Kūdikiu Maistu

Mark of The Burden Cot1^
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KUPONAS
Už ši kuponą galite gauti lietuviš
kai pamokinimus, kaip penėti ir 
užlaikyti save ir savo kūdikį. 
Iškirpkit jį >r atsiuskit mums 
šiandien su savo vardu ir adresu.

Vardas

Adresas...........

Lithuanian 3

RANEŠIMAS NAUDAI VISU TŲ KURIE DAR VIS LAUKIA —
ŽMONIJOS ISTORIJOS” Įsigijimo progos jau mažėja, ir tuoj vi

sai pasibaigs tiems jeigu dar ilgiau lauks. ‘‘Dirva” šią knygą leidžia 
pasisvęsdama visuomenei. Nesvarbu mums išleisti knygą, padėti ant len
tynos ir užrašius “Kaina $5” laikyti iki kuris daugiau pinigų turintis užsi
sakys. Mes kviečiame visus jus — visą publiką — Į tos knygos leidėjus, ir 
už paprastą išleidimo lėšų kainą duodame jums progą turėti “Žmonijos Is

toriją”, kurios kitados jau daugiau neturėsit tokios progos Įsigyti.
Paimkit paprastą konvertą, aiškiai užrašykit ant jo “Dirvos’ adresą ir 

savo adresą atgal, Įdėkit Į konvertą $2 popierini ir 25c pašto stampomis ir 
pasiuskit Administracijai. Jūsų pinigai nežus, ateis pas mus tuoj, o apie 
gavimą pinigų mes pranešim ir sykiu pagarsinsim “Dirvoje”.

Kiekvienas kuris iškalno prisiunčia pinigus skaitosi “Žmonijos Istori
jos” leidėjas, nes ištikro tokių prenumeratorių pinigais ta knyga ir bus iš
leista. Jų visų vardai ir pinigų suma bus patalpinta toje knygoje, pažymė- 
jant iš kokio miesto kuris prenumeratorius yra.

Iš šios knygos jums bus neapsakoma nauda, i rbus ilgiems laikams pa
matas žmonijos gyvenimo ant žemės pažinimui, nes tokias knygas tik ilgų 
dešimtmečių protarpiais kaip kas teišleidžia. Tik sekanti Lietuvių gent- 
kartė tesulauks kito tokio didelio veikalo apie žmoniją.

“ŽMONIJOS ISTORIJOJ” telpa daugybė paveikslų, ir knyga parašyta 
labai aiškiai, kasdieniniais žodžiais, ir skaitytojui nereikės laužyt galvos 
supratimui apie ką kalbama. Tai yra darbo žmogaus istorija — parašyta 
liuoslikio pasiskaitymui, o ne studijavimui užsigulus, be supratimo apie k 
ką skaitai.

Kaina ta pati — $2.25 (tie 25c už persiuntimą) — Amerikoje. Lietuvoje 
ir Kanadoje bei kitose pasaulio dalyse. Vietiniai jei patįs atsiims kaina $2.

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISIŲSKIT SAVO PINIGUS DABAR

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland. O.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildinį. New York

CONDENSED MILK

rekomenduojame penėti kas dvi va- PračnI landos; bet galima keisti šitą prisi-' Z,emalCIai **1 aSO 
įtaikant prie kūdikio savybių. Ka- 
I dangi vienas kūdikis suvalgo dau- j 
Į ginu, ko kitas mažiau tai negalima 
i nustat yti griežtai kiek reikia duoti. 
I Motina turi geriau žiūrėti kain kii- 
I <tikini einas, negu kaip rašoma kny- 
| goj. Nekuric žinovai sako buk rei- 
I kia .penėti kas trjs valandos, nes esą 
i i tą laiką viduriai išsiliuosuoja. Jei 
tas reikalinga padaryti tai reko- 

įmenduojamr pakeisti dvi-valandinj 
ipenėiimą pridedant kas sykį po de
šimtį minutų daugiau iki bus peni
ma kas tris valandos.

Turi savo kūdiki išlaikyt sveiku ir 
stipriu. O kūdikio sveikata pilnai 
priklauso maistui ir rūpesčiui koki

I jam suteiki. Kūdikį reikia kasdien 
[maudyti ir reguliariai maitinti. Jei 
'negali žindyti io tai pabandyk Bor- 
1 don’s Eagle Pieną. Tai pirmaeilis 
kūdikių maistas — padarytas iš rie-

I baus karvių pieno ir rupaus cukraus 
i— ypačiai kūdikiams. Jis gydytojų 
j rekomenduojamas visur del jo koky 
bės ir vienodumo. Per keletą gent- 

: karčiu tūkstančiai motinu išauklėjo 
. ; savo kūdikius Borden’s Eagle Pienu.

Pasitaiko kad motinai nusilpus, ar- Dėlto kad jį rekomendavo drauges 
ba susirupinus, arba pergreit gry- jr kad jos rado ji patenkinančiu, 
žus prie namų ruošos, jos pieno ne-, 
užtenka kiekyje ir kokybėje. Tada ----------------
esti reikalingas prigelbstintis pene-i sk;litvkit yjiios straipsnius 
jimas, ir ni pradedamas tai geriau i 
yra duoti jį tarpais su žindymu. Tuo . savaitę ir pasidėkit ateičiai, 
hudu krutvs burta reguliariai žindo- j 
mos, o tas svarbu, kadangi nevarto- I 
jamos pieno liaukos nesunkia pieno i 
ir kūdikis negauna užtenkamai mais
to Taippat svarbu motinai valgyti 
kuodaugiausia maitinančių valgių, k. 
pieno. Smetonos, kiaušinių, mėsos, 
šviežių daržovių, vaisių ir geros duo
nos, imant ir daugį skystų valgių, 
švieži kiaušiniai suplakti į džiovin
tą (malted) peną yra labai maistin
gi ir gardus.

Jei kūdikis buvo krutinus peni
mas kurį laiką, paskui pastatytas 
prie bonkutės, tai išmintinga iki jis 
kiek apsipras su nauju maistu, iš- 
pradžhi vartoti silpnesnį atmiešimą 
negu nurodyta jo amžiui. Mišinį ga
lima stiprini kas pora dienų, iki at
sakys jo amžiui. Jei kūdikis rodo 
ženklų negero virškinimo, tuoj reik 
vėl gryžt prie silpnesnio miešimo. 
O jei jis rodo pasitenkinimo, už.au- 
ga 4--6 uncijas kas savaitę, neve- 
min, gali būti tikra kad maistas yra 
tinkamo stiprumo ir kiekio.

Penėjimų Tarpai
Išpradžių per keletą savaičių mes

STRAIPSNIS 170

tarpiais atvirai ir. tafarrd 
® psr^rUdcML;

axUDIKlV • GEROVĖS skYRIUS

iš Bonkutės Prigelbsti 
žindynnii

DEL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^
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Ohl 
Henry! 
America’s
Finest 
Candy!

kas

Mail IOc for copy of 
new Oh Henry! recipe 
book showing SIXTY 
new recipes. Write

Williamaon Candy Co. 
Chicago, 111.

bos Rinkimuose

Pagal* i lit inio Fondo ir paspirtie; 
lankiame.

(Užbaiga nuo pusi. 2-ro) 
meile riša mus visus ir plačios 
juros negali jos atšaldyti.

žemaičių IV Seimo rinkimo 
apigarda, kurion ineina Teisių, 
Mažeikių ir Kretingos apskri
čiai, turi išrinkus centralinį V. 
Liaudininkų organą-Apigardos 
Komitetą, kurio vadovybe ran
dasi Žemaičių širdyje Telšiuo
se. čia yra visas organizacijos 
aparato centras, musų spauda, 
“žemaičio” spaustuvė, čia turi 
rinktis bendram darbui visos 
lėšos ir pajiegos.

Apigardos Komitetas yra jau 
rašęs Amerikos
maičiams ir yra jau gavęs 
kų, bet plati jūsų 
dar nėra atsiliepus, 
kiame jūsų žodžio: 
sugelbėti kovoje, jei 
sidėti 
imkite ir i 
kiek galite: 
dolarių, bes siųskite.

> sudarysime tūkstančiu: 
vienas jų nežus, bet gyvu žo
džiu ar spausdinta raide išeis 
; žemaičius. Mes čia esame 
menkoje medeginėje padėtyje, 
bet sugebame sumesti tūkstan
čius. Jus irgi privalote tą da- 
rvti. Skubėkite, nes po rinki- 

!mų bus pervėlu. Žemaičiu Po

veikėjams-že- 
au- 

visuomenė 
Mes lau- 

jei norite 
norite pri-

prie sprendžiamo žygio, 
siųskite savo 

: ar vieną ar šimtą 
Iš 
, ir

auka.

centų
nei

■s ypač

Aukas siųskite į Telšius Api
gardos Komiteto pirmininko 
Dr J. Mikulskio vardu.

.Tusų paramos laukiame ir 
sveikiname.

Teisiu

Dr. J.
A. Tornau, 
M

Apigardos V.-L. S. 
Komitetas:

Mikulskis, pirm, 
vyriausis ižd.

;:tik tinas, sekretorius ir 
“žemaičio” leidėjas.

Jus
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet
Auto-'Strop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-

i
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

“KRIKŠČIONIS” JAU PRADĖJO . .
“ Ą^RTĖJANT Seimo rin-' 

kimų dienai visuome
nės upas kjla. Visi miestai 
ir miesteliai, kaimai ir so
džiai pilni visokių papirktų 
agentų, kurie ruošia pan
čius tautai, ruošia bado die
ną vargo žmonėms.”

Kas gi šitaip kalba? Na
gi šmugelninkų, sacharino 
kupčių, Lietuvos klerikalų, 
neva Lietuvos darbo Fede
racijos organas ‘“Darbinin
kas”. Su šlykščiausiu melu 
lysdamas į visuomenę, tas 
“krikščionių” organas viso
mis pusėmis švaistosi nie
kindamas opozicijos partijų 
žmones.

Tik klausykit: “Liaudi
ninkų, socialdemokratų ir 
Lenkų buožės ėjo ir tebeina 
išvien kad pasmaugtų pir
moj ėilej Lietuvos darbinin
kus, paskui palaidotų visas 
asmens ir organizacijos lai
sves Lietuvoje”.

Šitą iš “krikščionių” gir
dėdami, Lietuvos žmoneliai 
apsižiurėkit kada eisit bal
suoti. nes tai yra praktika
vimas pačių “krikščionių”, 
ką jie kitiems primeta.

neprigimtų kalbų, ir nekultū
ringų žmonių.

Įkišimas į musų kalbą nebe
reikėtų, nebebus, ir daugybės 
tų be yra didumoj nereikalin
gas. Tik išimtinuose atvejuo
se tas be naudojasi, paveizdan 
jeigu iki šiolei vis reikėjo prieš

kultūringuosius žmones akis 
kaisti del nemokėjimo savosios 
kalbos, tai jeigu tą savąją kal
bą išmoksim, jau akių kaisti 
daugiau nebereikės.

Bet iki šiolei dar 
nieką akių nekaltom 
del tas be autoriaus
gai vartojamas, kaip ir Įvardi
jančios būdvardžių galūnės.

mes prieš 
už tai, to- 
bereikalin-

(Tąsa)
— Tai ne gerumas, tai teisingystė! — 

atsakė viršininkė, labiau ir labiau prielan- 
giau. — Tokioms dievobaimingoms mergi
noms kaip tu negali būti perdaug parodyta 
gerumo, nes jas biednumas tik tyresnėmis 
padare, kadangi jos ištikimai pildo šven
tas teises.

— Motina-----
— Vienas paskutinis klausimas, manoj

šalin ir stengėsi

po

43 numeris'
Už trijų

Konfiskavimas 
Konfiskavimo

‘‘Lietuvos Žinių” 
buvo konfiskuotas,
dienų buvo konfiskuotas to pa
ties laikraščio 46-tas numeris 
už tai kad Įdėjo Seimo nario K. 
Kregždės paklausimą Seime vi
daus reikalų ministeriui En- 
dziulaičiui už ką buvo konfis
kuotas 43-čias numeris....

“Krikščionių” valdžia labai 
saugojasi kad. Į visuomenę ne
patektų žinių apie jos patamsė- 
se ruošiamus “netikėtų gali
mybių” planus.

Savos Kalbos Reikalu
“Tėvynėje” koks tai Kast. 

Keistutis padaro ištraukas iš 
daugelio musų laikraščių ir nu
rodo kuriose vietose rašytojo 
suklysta arba nemokėta Lietu
viškos rašybos. Jis rašo ilgą 
straipsnį po antgalviu “Moky
kimės Lietuvių Kalbos”.

Ant galo jis atsiprašo už sa
vo aštroka parašymą, ir kadan
gi jis yra toks drąsus kitus pa
kritikuoti gal “Tėvynė.;” skai
tytojai ir pamanys kad jis taip 
labai Lietuvių 1 ■ (Lietuviš
ką rašybą) žino.

Bet tik pakuliniame para
grafe, ten kur to straipsnio au
torius atsiprašinėja, suranda
ma jo paties keturios klaidas 
nuo kokių musų žurnalistika 
būtinai kenčia.

Jis sako: “....nieko nelauk
dami pradėkim mokytis savo
sios kalbos, kad nebereikėtų 
del tos kalbos nemokėjimo akiu 
kaisti...?’ Toliau:
mokydami savo gimtosios 
bos nieko nesulauksime, o 
turingieji žmonės gąlės 
'beraščiais’ išvadinti....”

Visos juodomis raidėmis žo
džių dalis Košt. Kristučio raš
te nereikalingos. Jos yra geros 
ir atsakančios tik savo vietoje, 
ten kur reikalaujama Įvardini- 

‘mo “kurios kalbos?” arba at
skyrimo jos nuo kitų kalbų.

Sakant: “savosios”, “gimto
sios”, “kultūringieji”, jau rei
kia turėti priežastį pasistaty
mui prieš save ir kitų, ne savų,

.. .nesi-
kal
ki
nius

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(E. Bendzaitytė)
Oi rūta, rūta, rūtele žalioji, 
Kodėl nežaliuoji žiemą, vasarėlę?

O ką aš žaliuosiu žiemą, vasarėlę, 
Sesutė nešėjo ten kur aš norėjau.

Ji mane pasėjo į aukštą kalnelį, 
T aukštą kalnelį, į juodus arimus.

Oi sesut, sesut, sesute jaunoji, 
Kodėl netekėjai šitą rudenėlį?

O ką aš tekėsiu šitą rudenėlį, 
Močiutė neleido už katro norėjau;

Jinai mane leido už šelmio bernelio, 
Už šelmio bernelio, už to laidokėlio.

DAINA
(O. Kairiutė)

Pragyvenau pusę amžiaus, mirties nežino
jau,

Kaip atėjo ta valanda mirti aš turėjau. 
Kerta del man’ tėvulėlis smalinę-'-pušerę, 
Dirba del man’ brolutėlis sklepistą grabelį. 
Dega del man’ motinėlė vaškinę žvakelę, 
Siuva del man’ sesutėlė šilkinę suknelę. 
Kaip įdėjo į grabelį galvelė svyravo, 
Kaip uždėjo vainikėlį, vainikas žaliavo; 
Kaip įdėjo į grabelį veideliai nubalo, 
Miels tėvelis, motinėlė vargelius vokavo. 
Kai man’ vežė per laukelį smėlelės dulkėjo, 
Visos mano sesutėlės mane palydėjo. 
Kai įvežė į miestelį, varpai pasitiko, 
Visos mano sesutėlės nuo manęs atliko.
Kai privežė prie šventoriaus ir tenai su

stojo.
Ten išėjo kunigėlis, mane pasitiko.
Kai Įnešė j bažnyčią, ant movų padėjo, 
Visi žmonės priešalninkai į šalį nuėjo.
Jr uždegė šešias žvakes prie mano šalelės, 
Ir uždėjo aukso kryžių ant mano širdelės. 
Vargoninkas ir kunigai giedoti pradėjo, 
Visos mano sesutėlės prie mane priėjo. 
Kai krapijo kunigėlis vandenėliu šventu, 
Jvlielų mano sesutėlių ašarėlės krinta.
Kai man’ nešė per, miestelį, varpais paly

dėjo, ,
Mieli mano tėvulėliai paskui grabą ėjo. 
Kai įnešė Į kapines, į duobę įdėjo, 
Visi žmonės po saujelę žemėm apibėrė.
Jus neverkit, sesutėlės, reiks ir jums su- 

gryžti,
Mielų tėvų didžius turtus reiks ir jums 

palikti....

DAINA
(J. Jaudzemas) 

Kai aš mylėjau kaimo mergelę, 
Ėjau lankyti kas vakarėli. 
Nueit nuėjau, ilgai stovėjau. 
Prikelt mergelės aš negalėjau. 
Oi tti panele, ko tu tylėjai. 
Gal Įsileidus kitą turėjai? 
Nuvargus buvau, miego norėjau, 
Ne Įsileidus kitą turėjau.
Oi neduok Dieve tokio bernelio 
Katras nemoka jokio darbelio: 
Išeina laukan rugelių kirsti, 
Ant pradalgėlio gali pavirsti. 
Rugelius kerta lyg pešte peša. 
Išeina šokti — net biesas neša.

i

kūdiki! kiek sykių i mėnesi tu eini prie Į nojo kaip jai pranešti, 
j Dievo stalo?

— Madame, — atsakė Kupriuke, — 
j aš nepriėmiau sakramentų nuo mano pir
ituos komunijos, astuoni metai atgal. Aš 
veik ir negaliu, dirbdama kasdien, kiaurą 
dieną, užsidirbimui duonos. Aš neturiu 
laiko----

j — Dangau aukščiausias! — šuktelėjo 
Į viršininkė, suimdama rankas ir darydama 
j skaudaus nusistebėjimo ženklus. — Ar tai 
galima? tu nepraktikuoji?

— Madame, aš sakau kad neturiu ka
da, — • atsakė Kupriuke, suirusiai žiūrėda
ma i viršininkę.

— Man širdį skauda, mano dukteria, 
— tarė ji, po valandėlės tylėjimo, — bet aš 
sakiau tau kad mes sujieškome savo drau
gams dievobaimingus namus, taigi musų 
ir prašo rekomenduot dievobaimingas ypa- 
tas, kurios praktikuoja savo religiškas pa
reigas. Tai yra viena iš būtinų išlygų mu
sų Įstaigoj. Taigi man labai gaila kad ne
galėsiu duoti tau vietos kaip tikėjau. Jei 
nuspręstam vėl eiti išpažinties, mes pama
tysime vėliau.

— Madame, — tarė Kupriuke, ašarom 
pasriuvusiom akim, nes taip turėjo apleis
ti savo gaunamą progą, — atsiprašau kad 
taip ilgai trukdžiau be reikalo.

— Tai man gaila kad negalėjau pri
jungt tave prie musų Įstaigos; bet aš nenu
stoju vilčių kad ypata verta atidos savo 
dievmaldingumu kurią dieną užsitarnaus 
religiškų žmonių paramos. Sudiev, mano 
brangi dukteria! eik ramybėje, ir lai Die
vas turi mielaširdystę ant tavęs, iki kurią 
dieną sugryši su Jam atidaryta širdimi.

Taip tardama, viršininkė pakilo ir nu
vedė Kupriukę prie durų, su visomis mo
tiniško prielankumo formomis. Išeinant 
jai per duris, viršininkė pasakė: — Eik 
šiuo karidorium, nulipk kelis laiptus, ir pa- 
oarškink Į antras duris dešinėje. Ten ra
si Floriną. Ji išves tave lauk. Sudiev, 
mano brangi dukteria!

Kaip tik ji pasišalino nuo viršininkės, 
tuoj apsipylė ašarom. Nenorėdama taip 
pasirodyti Florinai ir vienuolėms, ji susto
jo valandėlei prie vieno lango nusišluosty
ti ašaras. Bežiūrint mechaniškai į langą 
kaimynišku namo, kur ji tikėjo matė An
driennę, ji pamatė ją išeinant per duris ir 
bėgant greitai prie švarpos sienos skirian
čios tų budinkų daržus. Tuo tarpu, dide
liam nusistebėjimui, Kupriuke pamatė vie
ną iš tų dviejų seserų kurių pradingimas 
Įvarė Dagobertą desperacijom Ta mergai
tė visai išblyškus ir nuliūdus, priėjo prie 
tvoros skiriančios ją nuo Andriennęs, dre
bėdama ir bijodama kad kas nepatėmytų.

SKIRSNIS VIII.

Kupriuke ir Mademoiselle Kardoviliutė
Sujaudinta, akis ištempus, nerami, at

sirėmus viename vienuolyno lange, Kup
riuke tėmijo judėjimus Andriennės ir Ro
žės Simoniutės, kurias ji mažai tetikėjusi 
pamatyti tokioje vietoje. Našlaitė, priei
dama prie tvoros kuri skyrė vienuolyno 
sodną nuo Dr. Baleinier’o prieglaudos, ta
rė kelis žodžius Į Andriennę, kurios išvaiz
da tuoj parodė nusistebėjimo, rūstumo ir 
pagailos. Šiuo tarpu, pasirodė sodne vie
nuolė, kuri lakstė dairydamasi ir nekan
triai ko tai jieškcdama. Paskui, pamačius 
Rožę, kuri buvo prisispaudus prie tvoros, 
pagriebė ją už rankos ir matės smarkiai 
barė, ir nežiūrint smarkių žodžių kokius 
jai Andriennė ištarė, vienuolė nusitempė 
mergaitę su savim, verkiančią, ir atbulą 
žiūrinčią i Andriennę, kuri taipgi, po paro
dymo kaip labai tomis mergaitėmis susi-

Suv. Valstijos Šnairuo
ja į Meksiką

Meksikoj pastarose dienose 
pradėjo apsireikšti nauji anti- 

sukilimai. Wa- 
tėmija ir 
tvirtą di- 
kad vai-

. Amerikoniški 
shingtono valdžia tai 
laukia progos pakelti

; plomatišką spaudimą 
džia tą sulaikytų.

Pasklidus gandams

rūpintis, nusisuko tuoj 
paslėpti savo ašaras.

Karidorius kuriame 
ja radosi, buvo vienais 
Ji skubiai leidosi žemyn, norėdama gauti į 
progos prieiti prie vienuolyno tvoros ir pa-!M*k's“iko"™japonu _______
kalbėti su Andrienne ir persitikrinti ar jngavo ig Meksikos vaidžios ieidi- 
tikrai yra ta pati, ir jeigu ta pati, tai kada1 
jai pamišimas pereis, pasakyti kelis žo
džius ką girdėjo nuo Agrikolos, kurs neži- 

Diena baigėsi, sau
lė jau leidosi, ir bijodama kad Florinai ne
nusibostų laukti jos, Kupriuke pasiskubino 
su savo sumanymu. Lengvai žengdama, 
atidžiai visko klausydamasi, ji pasiekė ka- 
ridoriaus galą, kur keletas laiptų žemyn 
vedė i prosijamą kambarį, ir toliau ėjo 
laiptai žemyn.* Girdėdama prosijamame 
kambaryje balsus, mergina paskubėjo že
myn, ir atsirado kitame karidoriuje, kurio 
viduryje buvo stiklinės duris, atsidaran
čios į tą dalį daržo kuris nuskirta viršinin
kei vaikštinėti. Ji ėjo aukštai apaugusiu 
taku ir jos niekas nematė, iki pasiekė per- 
švarpą muro tvoroj. Ji pamatė Andriennę 
už kelių žingsnių nuo tvoros, sėdinčią, pa
sidėjusią ranką ant suolo. Andriennės 
tvirtumas buvo daliniai ąpsilpnintas nuo 
praleistos nakties Dr. Baleinier’o prieglau
doj, kuris savo velnišku gabumu daliniai 
įtikino jai kad ji gal ir nėra pilnai tvirto 
proto. Bet gerai apsigalvojus, ji vėl atėjo 
ant savo, kad to daktaro įsivaizdinimai 
yra nepamatuoti. Ji pradėjo suprasti kad 
daktaras yra aklas įnagis kunigaikštienės 
de Saint-Dizier. Nuo to laiko ji tapo ra
mi ir tyli, bet laikėsi savo puikybės: nieko 
ji nesiskundė ir viskuo tenkinosi. Ji lau
kė. Vienok, nors jie leido jai laisvai vaik
ščioti (atsargiai užkirsdami visus kelius 
susisiekimui su kuo nors už prieglaudos 
sienų), Andriennės padėtis buvo sunki ir 
skaudi. Ji jautė vienok kad taip ilgai ne
galės būti. Ji nesuprato pilnai valdžios 
veikimo ir reikšmės; bet jos blaivas protas 
sakė jai jog Įsivaizdinus jog ji yra nepilno 
proto, gali kas nors ją ir paimti ir užda
ryti kur nors: vienok tas negalės ilgai už
sitęsti, nes jos stovyje jaunai merginai 
prapulti iš pasaulio akių tai negalimas da
lykas kad niekas ir nepasirūpintų pajieš- 
koti: o pasakymas kad ją staiga apėmė be
protystė tuoj priverstų valdžią patyrinėti 
kame čia dalykas. Taip manydama, An
driennė pradėjo jaustis ramiau ir atgavo 
savo energiją. Tik jai rūpėjo del ko taip 
pasikėsinta atimti jai laisvę. Ji pergerai 
žinojo kunigaikštienę de Saint-Dizier, kad 
ji nedarys taip jeigu neturės kokios nors 
priežasties. Tame Andriennė neapsivylė: 
Kunigas d’Aigrigny ir kunigaikštienė per
sitikrino jog Andriennė žinojo daugiau ne
gu ji nudavė žinanti, kaip svarbu jai'būti 
namuoe ant Rue Saint-Fraricois Vasario 
13 dieną, ir stengėsi prisilaikyti savo tei
sių kokios jai ten priguli. Uždarant An
driennę kaipo beprotę, buvo manyta su
duoti jai mirtiną smūgį jos ateities žygiuo
se; bet ši paskutinė pastanga prieš ją bu
vo bereikšminga, nes Andriennė, nors bu
vo priėjus prie tų slaptybių kokios ėjosi jų 
giminėje ir dabar turėjo iškilti į aikštę, 
dar pilnai to nežinojo, kadangi stokavo tū
lų dokumentų, kurie buvo dingę arba pa
slėpti.

to visko liudyto- 
tropais aukščiau.1

(Bus daugiau)

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

"DIRVA” .
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio

kad tūlas 
sindikatas

žemės Meksikoje vėl su- 
Amerikonus. Visa Ame- 
valdžios mašinerija palei- 
darbą ištyrimui teisingu-

mą užimti ir naudoti 2,000,000 
akrų 
kėlė 
rikos 
sta Į
mą to fakto.

Suv. Valstijos nenori kad ant f
Amerikos kontinento atsirastų 
Azijatų rasė ir kad neįsigalėtų 
čia. : Ž

Neužmirškit saviškiu Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą.”

Ekstra Pranešimas
Visiems

Pulkai paukštelių maloniai skrai
do po laukus ir renkasi į pulkus ir 
linksminasi maloniu oru. Taip yra 
ir jums, čia traukte traukia į musų 
puikią Lietuvių Koloniją ir kaip sa
kyte sako pirk ūkę arba mainyk sa
vo namą mieste ant ūkės, 
laukit Ūkiu Surašo šiandien, o 
rasit kas jums reikalinga,

1000 ūkių ant pardavimo ir 
nymo visose dalyse Amerikos, 
čūdysi sveikatą ir sutaupysi 
sunkiai uždirbtus skatikus, pirksi 
ūkę už. 'pigiausią kainą.

Klapsk pas P. D. ANDREKUS
Box 107 Pentwater, Mich,

Reika- 
jame

mai-
Su- 

savo

(15)

PUIRIO PROGOS VYRAMS IR 
MOTERIMS PLAUKO JUROSE 
Kas nori gauti geras tarnystas 
ant laivų, su dideliu uždarbiu, ir 
pamatyt visą 
pas

ANTHONY F.
21 Kirkpatrick 

Pridėkit savo 
tą su marke.

pasaulį, kreipkitės

KAPTURAUSKAS 
St. Pittsburgh, Pa. 
adresuoti} konver-

(15)

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionai
Mes išdirbam ir importuojam 

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

RUAWA SĖRENELLI CO.
817 Blue Island AVe. Dept 89 

Chicago, HL

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų '
Šlapinimą

Saugokis
Pamėgdžių 

Žiūrėk žodžio
Gausit Aptiekoj 

"Midy”

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

skuta 
Valet 
Skus- 
viena-

$1 iki. $25.

Wet 
-ArtcrStrop 

Razor
--Ižsiaštrina Pats *
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fl Vargšų Karalienes Duktė %
(Tąsa “VARGŠŲ KARALIENĖS”)

____ Parašė VĖJAS.

M

D I R V Aft

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

RAŠĖJĄMS

Vai rašėjąi, susiprastai,
(Tąsa)

Didelės Vaišės
Juo daugiau ir puikiau Taira ir Ryta 

savo gimines vaisino tuo labiau Leda degė 
pavydu. Nieko ką galėjo kunigaikščiai pa
rodyt ir duot save svečiams nebuvo pavy
dima. Vienas iš stebėtiniausių buvo tai ka
riško laivyno karnavalas ir mustynė. Ko
va nebuvo tikra, bet Taira norėjo parodyt 
savo broliui kaip laivynai kariauja. Neto
li nuo krašto, kur visiems buvo gerai ma
tyt, buvo pradėta “juru karas”. Svečiams 
tas labai patiko, ypač Ledos sunui Staigiui. 
Mūšio laivuose dalyvavo ir jaunas Rytos 
sūnūs Kaunis. Tą žinodama, Leda vieną 
jūreivį buvo papirkus kad laivą nuskan
dintų lyg iš netyčių ir vaiką prigirdytų, 
bet Kaunis buvo gabus plaukime ir laivui 
apvirtus laikėsi gerai ant vandens iki at
plaukus valtis ji išėmė.

Prieš iškeliaujant, Staigis norėjo pa- 
• silikti kokiam laikui pas dėdę ir pasilavin- 

ti jūrininkystės, bet motina sakė kad jam 
užteks mokėjimo arkliais jodinėti, nors po 
teisybei ji nepasitikėjo Rytai, manydama 
kad likusiam pas juos Staigiui ji gali pa
daryti galą.

Visokiausių dovanų Ryta davė Ledai, 
Taira Aistrini, ir jų vaikai savo pusbro
liui, bet tik vieną be pykčio ir užvydo Le
da priėmė, tai Tairos pasiūlymą gabentis 
su savim vieną seną vyrą, kuris buvo mo
kytojas, mokyti jų sūnų Įvairaus mokslo.

Skiriantis, Ledos bučiavimasi su Ryta 
išrodė lyg jos noras tą geraširdę moterį 
Įgilti gyvatės gyliu kad ji greičiau baigtų 
savo gyvenimą. Visas Ledos geismas bu
vo Kauniui tai kad jis galą gautų jurose, 
audringą dieną. Tą ji tik savo širdyje ma
nė, o jeigu taip Įvyktų, ji žinojo kad po 
Tairos mirties Staigis liktų valdovu savo 
dėdės žemės ir to turtingo miesto.

Kada jie keliavo atgal j savo pilį, bu
vo praslink? pora savaičių — taip greitai 
vaišėse laikas praėjo, ypač kad buvo kas 
matyt.

Gryžtant, Leda visu keliu sau plaukus 
rovė iš piktumo kam ji nesugalvojo imti 
vakarinę šalies dalį, nes rytinėj jiems bu
vo karas po karo, neramus kaimynai vis 
užpuldinėdavo jų parubežius ir daug kartų 
reikėdavo siūti pagalbą mažiems parube- 
žių žemių savininkams grafams ir kito
kiems.

Vietoj grąžint pilį, jiems reikėjo visą 
turtą išdėti ant kariumenių, o to turto ne
daug turėjo. Pult kaimyniškas šalis ne
buvo drąsu, ypač kad Aistris geriau norėjo 
gintis negu pulti. Reikėjo savo žmones 
labiau spausti ir varginti mokesniais kad 
kunigaikštis turėtų iš ko gyventi.

Toks tai buvo padėjimas Aistrio že
mėje.

Rytos Vaikai
šalip pirklių, Tairos miestą užplaukė 

ir įvairus amatninkai ir taipgi mokytojai 
ir filosofai. Jo žemėje mokytų žmonių ne
buvo, ir jis apie mokslą nenusimanė, kaip 
tose gadynėse buvo, bet žinojo kad mokslas 
reikalingas, ką patyrę iš pirklių ir visų 
kitų kurie tik šiek tiek buvo prasimokinę.

Ryta paėmė Kauniui ir Giedrei moky
tojus. kurie mokino juos abelno mokslo; 
tėvas su savo vadais pagelbininkais moki
no sūnų karo mokslo — ant žemės ir ant 
vandens, Ryta mokino Giedrę namų darbų, 

Viskas kas tuose laikuose buvo gali
ma ir prieinama, nebuvo jų vaikams sve
tima.

Kad miestas per metą kitą nesuaugo, 
galim suprasti kad Kaunis ir Giedrė jau 
turėjo būti gerokai paaugėję kada prie jų 
dabar prieinam.

Kaunis jau ėjo penkioliktus metus, o 
Giedrė tryliktus. Vaikai buvo labai pra
kilnus, paklusnus ir mėgo viską kas gera. 
Jie ypač didžiavosi savo tėvo garsia kilme, 
garbinga gimine, kuri per daug šimtų me
tų, kaip padavimai pasakojo ir kaip palik- 

...___ti. ženklai rodė,., valdė be ‘paliovos. Jų di

nastija buvo garbingiausia ir visų jų pirm- 
takunų pareiga buvo stengtis savo giminės 
vardą išlaikyti kad jis niekados neišnyktų.

Tiesa, neprasidėjo ta giminė tokia ga
linga kokia dabar buvo. Pradžia, kaip jų 
istorija buvo, prasidėjo iš prastų žmonių, 
kurių vienas sūnūs užėjo ant grafaitės, ir 
nuo tada pradėjo kilt jų giminės galybė ir 
vardas, žemės didėjo ir išaugo Į tokią pla
čią kunigaikštystę kad dabar dviem ją pa
sidalinus- ir tai nepaliko jų žemės mažes
nės už savo kaimynų kunigaikščių, Žino
ma, ta garbė atiekta per amžinus kariavi
mus, užgrobimus, arba susivienijimus per 
apsivedimą.

Daug baisių kovų ta giminė pernešė, 
bet niekas neįstengė jos išnaikint, nors 
kartais krisdavo visi ainiai, tik koks vie
nas netyčiomis teišlikdavo. Nuo šitokios 
ilgos jų giminės istorijos ir liko priežodis 
kad ta gentis yra “neišriykstama”, o tuo 
didžiavosi jos vaikai ir stengėsi ją išlaiky
ti suaugusieji.

Kadangi taip buvo, ir kadangi svarba 
išlaikymo tos giminės buvo labiausia įka
lama į galvą, tai Tairos ir Rytos vaikai — 
Kaunis ir Giedrė — tikėjo kaipo švenčiau
siam dalykui branginti ir išlaikyti savo 
tėvų vardą.

Mokslas juos dar labiau prie to paak- 
stino: mokytojai apsakinėjo Giedrei ir 
Kauniui apie garsių tautų ir jų valdovu 
praeitis, kurios vienos išnyko, kitos kėlė
si, kitos gyvuoja nuo neatmenamų amžių.

II.
Laivai iš šiaurės

Jau Kaunis skaitėsi pilnas karo vadas 
ir komandierius ant jurų ir sausumos. Me
tas metą gindami, jį išaugino į pilnametį 
vyrą — tvirtą, aukšto sudėjimo, gražų, di
dumoj panašų į tėvą, bet giliau žiūrint 
matėsi jo veide ir jo motina. Sostinėj ir 
kaimyniškuose miestuose ėjo kalbas jog 
kaimyniškuose miestuose ėjo kalbos jog 
sau žmonos.

Neatsiliko augimu ir Giedrė, ir štai
mes matome tą “Vargšų Karalienės Duk
terį” pilnuose jaunos merginos metuose, 
pilname sudėjime, labai puikaus, šviesaus 
veido, tom pačiom mėlynom akim kaip gi
mus turėjo, tik dabar baisiai viliojančiom; 
jos plaukai buvo labai ilgi ir gausus, gra
žiai geltoni, visada kabojo supinti į dvi il
gas kasas, kurios kartais draikėsi jai ant 
pečių, kartais permestos per petį priešaky
je, o kaip kada susuktos virš galvos.

Ji buvo stebėtinumu ir pasigerėjimu 
viso miesto, o laivų keliauninkai nešiojo 
žinias apie jos gražumą ir protingumą po 
visas šalis.

Nebūtų dar viskas apie ją pasakyta 
jeigu neprimintume kad Giedrė buvo taip 
pat ir geraširdė kaip ir graži, ir ji jau pa
vaduodavo savo motiną vargšų aprūpini
me, kurie ją pamilo tai]) kaip mylėjo jos 
motiną. Galima pasakyt kad daugelis tų 
vargšų mate ją užaugant, nes sykiu su mo
tina ateidavo pas juos nuo pat kūdikystės, 
kurie buvo jaunesni dabar apsenę, o ki
tų veidų jau visai nebuvo matyt — tie bu
vo mirę, kaip laikui bėgant dedasi.

Pasklido gandai tarp į uostą atvyks
tančių laivų kad iš šiaurės atplaukia dide
lis laivynas vienos kunigaikštystės, kurios 
žemės gulėjo šiaurėje nuo Tairos žemių. 
Mieste pasidarė neramu, piliečiai ruošėsi 
gintis, o Tairos laivynas su pačiu Taira ir 
Kauniu išplaukė prieš tuos laivus. Pilie
čių laivai plaukė paskui, nors kunigaikštis 
jų neragino, ir jie nesuprato kodėl nera
gino jų kada priešai atplaukia.

(Bus daugiau)

Del partiją nosipeškit,
Visuomenės nekląidjnkit,
Ir kits kito nekvalllnkit.

Visuomenei nėra svarbu 
žinot jus privačius darbus: 
Ką jus gėrėte ar valgėt, 
Arba ką už pačią vedėt.

Teikkit mums naudingą raštą 
Nes pabodo skaityt šmeižtai. 
Inkirėjo žodžiai bjaurus^ 
Kodėl gi jus tokie žiaurus?

Su tuom nieko neatsieksit 
Jei kits kitam kailį plieksįt; 
Tik neteksit pasekėjų, 
Ir laikraščių skaitytojų.

Jau ir dabar žmonės sako
Kad laikraščiuos’ nėra nieko. 
Vien kolįonės ir peštynės: 
Geriau eikim į rietynes.

Na ir čionai žmonės garma 
Kur nėr’ už partijas lermo. 
čia pats mato keno viršus 
Ir kuris ristikas vikrus.

Kam dar laikraščius skaityti,
Jų žiniomis abejoti:
Visų yra dantįs balti,
Ir rašėjai maždaug kalti

Kad nevaldo plunksnos savo — 
Tas negeras kas ne mano 
Partijoje dalyvauja,
Užtat aš jįjį ir pjauju....

Gegutė.

Paklausimas vargonų kūmams:
Mes, Clevelando šv. Jurgio 

parapijos parapijonai, paklau
siame visų “kūmų” kurie aną 
nedėldienį “krikštino” vargo- 
gonus, kuo vardu jie pakriks-, 
tyti: Jokubu, Jonu, Petru, Ona, 
Agnieška, Barbora, ar kitaip?

Parapijos lapelyje buna pa
sakyta vardai kuo pakrikštyta 
kokios parapijonkos garnio at
nešta dovana, o vargonų krikš
to vardas nepaminėta niekur.

mnne suareštuuBi, ar išleisi mane 
iki balandžio 24 dienos?

— Q l;aą tę dieną bus? "
— Paskaityk kitą “Dirvos” nume

ri tai žionsl! Ha! hą! ha! ir aš nors 
sykį pąlicmoną sufulinau! .

MAN NEREIKIA GĖLIŲ....
(Skiriu Onytei S-tei)

Man nereikia jau tavųjų gėlių, 
Suraminimo tavo nenoriu, 
Grąžinti kas buvo negaliu.... 
Užmiršt, užmiršt vien tik tave 

noriu....
’Tai kam tos gėlės?
Ką gi gėlės gal duot?
Tik primins jos tave
Ir reikės man raudoti

Veltui, sakau, tik tavo pastan
gos,

Nesugryš kas sugryžti negali’
Aš likau- šaltas kaip jurų ban

gos, . . • ' ■ ’
O. širdis.... širdis.visai"atšalo. 

Tai kam gi tos - gėlės ?
Ką gi gėlės gal duot? 
Tik primins jos tave . 
Ir reikės • man - raudot!

Ant. ,Sk-iš.

KELIAUJANTIS 
“DIRVOS” 
AGENTAS

Jonas J. Kulis, po plačią 
Ameriką pagarsėjęs prieš ka- 
ką ir labai gerai Amerikie
čiams žinomas Lietuvis laik
raščių agentas, užsirašan
tiems “Dirvą”, per’ balandžio 
mėnesį dtios dideles dovanas. 

.Jam galit pilnai pasitikėti ir 
užsirašyti per jį “Dirvą”.-

RODYKLĖ No. 96

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųa kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Virinio Receptas
žuvis yra maistas kurį kiekvienas 

privalo valgyti. Ji turi tuos elemen
tus kurie rdikalingi kūno budavoji- 
mui. Žuvis yra paprastai sezoninis 
maistas, bet yra- keliolika rūšių žu
vies kuriąs galima pirkti dėžėse per 
visą metą, kąįp saįmorlai, tuna, etc. 
Daug yra būdų skaniam dėžinių žu
vų prirengiami. Išbandyk sekantį 
receptą valgiui, ant vakarienės. Pa
matysi kad kiekvienam patiks.

Smetoninė Tuna Žuvis
1 puodukas evaporated pieno at

miešto/ 1% puoduko verdančio 
' vandenio

1 svaras tuna /žuvies iš dėžės, su
pjausiant druožlčmis

2 šaukštai sviesto arba sviesto pa
vaduotojo

2 šaiikštai smulkiai kapotų žalių 
pipirų

1 šaukštai kapotų pimentų
%.šaukštuko druskos
3- šaukštai miltų
Vjrtų ryžių 1
Paprikos
Sutarpyk . sviestą . ir sudėk žalius 

pipirus • ir. kepk juos iki suminkštės, 
apie 5 minutas. Paskui dadėk pimen
tus ir miltus. '.Virk išlėto 3 minutas 
ir laipsniškai* supilk pieną atmieštą 
su vandeniu.,- Paskui sudėk druską ir 
papriką ir įdėk', tuna žuvį. Tegul už
verda ir virk ant verdančio vandenio 
mažiausia 15 minutų. Duok į stalą 
tarp1 ryžių.

Virtuvės Patarimai
Daržovės kurios auga virš žemės 

turi būti verdama ' neuždengtos, bet 
kurios auga po žeme reikia virti už
dengtas.

Geras būdas sušildymui atlikusios 
žuvies kepinant skarvadoj svieste su 
įplaktu kiaušiniu.

Po išėmimo pudingo iš pečiaus, 
neapversk jo i kita indą tuojau: lai 
susitraukia .per kelias minutas, pas
kui bus lengva išimt iš kepamo indo.

Atlikusią mėsą galima sunaudoti 
del sandvičių aptepus ją gražiai sa
lotų aliejum ir muštarda, druska ir 
paprika. 

Naminiai Pasigelbėjimai
Panaikinimui prasibraižiusių ra

kandų dalių, užtepk tas vietas su bis-, 
keliu jodino ir leisk nudžiūti. Pas
kui nūšveisk visą rakandą su geru 
rakandu vaksu. Jeigu neužtenka sy
kio patepimo jodinu užtepk antru 
kartu.

Jeigu durįs girgžda atidarinėjant, 
patepk zovieskus su muilu.

Jeigu per lietų vaikščiojant jūsų 
čeverykai sustingsta, nuvalyk juos 
su šiltu vandeniu ir paskui ištrink 
odą su kastor aliejum arba kitu ko
kiu aliejum. Tas odą suminkštins.

Grožės Patarimai
Daugybe žmonių bando taisyti sa

vo' veido odą naudojant išlaukinius 
budus, bet užmiršta kad valgymas 
atsakančių maistų taipgi gelbsti už- 
laikyt odą geroje padėtyje. Jeigu 
jūsų oda sausa, turit valgyt tokius 
maistus kaip Smetona, sviestas, su
ris ir kitus kurie turi savyje karbo- 
hydratus. Kartais gerai yra sumin
kštini vandenį kuriuo prausiat vei
dą dadčjus biski sėlenų arba krak
molo. Geriausia yra ištirti kuris 
muilas tinka jūsų odai. Nekuriu 
muilai gali erzinti jūsų odą, o kiti 
gal neturi užtektinai aliejų del odos 
sausumo. Geriausias būdas užžiure- 
jimui sausos odos yra dedant cold 
cream prieš einant gulti.

Ypatiška Sveikata
Ar jus žinot kiek jusi kainuojat? 

Vieno universiteto chemijos profeso
rius nesenai pasakė kad vidutiniąko 
didumo žmogaus kūno elementus iš
dalinus, vandens butų gana išskal- 
bimui poros blanketų, geležies už
tektinai padarymui keleto vinių, kal- 
kio užtektinai nubaltinimui pusėtino 
didumo vištinyėios, fosforo gana pa
darymui 100 degtukų ir sieros gana 
nužudymui blusų pas vidutiniško di
dumo šunį. Jeigu nueitumei į krau
tuvę kur tie dalykai parsiduoda, to- 
kis daugis mineralų kiek jų yra ku
ne kainuotų tik 98 centai. Jeigu jū
sų kūnas taip delikatnai padarytas 
tai jūsų pareiga yra išmokti kaip jį 
užžiurėti. Pirmiausias dalykas yra 
maitinimas jo tinkamu maistu.

4^
Dabar kada ateina Lietuvos 

Seimo rinkimai ir politikieriai 
šaukiasi aukų, Amerikos Lietu
viai turėtų susiorganizuot ir 
pažadėt tada duot aukas kai, 
Lietuvos ponai pripažins Ame
rikos Lietuvius lygiais sau 
žmonėmis, o ne kokiais lauki
niais, iie-civilizuotais laikys 
kaip iki šiolei.

O laikraščių redaktoriai irgi 
turi susiorganizuot ir pasakyt 
kad tik tada talpins jų atsišau
kimus del aukų kada jie (parti
jos) išrinks korespondentus ku
rie praneš Amerikos Lietuvių 
laikraščiams Įvairių žinių iš 
Lietuvos, o ne vien atsišauki
mus aukų.

Gal tam “Tėvynė” ir “Kelei
vis” šaukia visuotiną Amerikos 
Lietuvių suvažiavimą, ...

Geras Dėdė
Turguje prie vežimo priėjo 

nepažįstamas ir sako vaikui sė
dinčiam ant vežimo ir saugo
jančiam mile, ritinį:

— O tu mano brolio vaikeli, 
toks didelis užaugai ir savo dė
dės turbūt nepažįsti. Še tau 
penkis centus, begk nusipirkti 
baronką.

Vaikas sugryžta su baron- 
k-a, o prie vežimo nėra nei “dė- 

|dės” nei milo.
Motina (sugryžus) — O kur 

milą padėjai? \
Vaikas — Tai.... dėdė nu

sinešė. Man liepė nusipirkt bą- 
ronką. ... atėjau — jau jo nė
ra.... P, Kriukelis.

Taipgi galit siųsti prenu- 
ratas tiesiog į “Dirvą”, irgi 
gausit dovanas.

Šok ir strepsčk ir galvą kraipyk! 
Bet saugokis nėpriĮcresk savo 
šokėjui akis pldskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmo0K3 apsileidžia pleiska
nom.

Raffles 
rieiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito. 

Pamėginkite bonkų per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busite 
nustebinti. 

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paštą tiesiai iš laboratorijos..

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

Brooklyn, N. Y.

I Geriausias i
" II Skutimas
i s

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

$1 iki $25.

Vilet
AitcrStrop 

Razor 
—Išsįaštrina Pats

‘—r—r-------- n r- ■ *

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTU®
Kuomet juąis reikia pieno dary-1 ted pieną, kadangi jis yra geriau- 

mui pudingų, zupių, pyragų, etc., I sias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-• arba grietinės.
£uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)t  

Į Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
X Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 
E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų E 
— davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano x 
E ofisas įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, X 
x Quartz Ultra-Violet šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- E 
X rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E
E “Mano Darbe Nėra Spėjinčjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju X 
X nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- X 
X lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 
Šį Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
S Nežiūrint kokia bns jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit E 
E Vilties, Ateikit Pas Mane". Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- x 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- X 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
E tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlieh’o garsius Kraujo Vais- E 
x tus 6t!6 ir 91'4. E
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- x 
E domą aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią X 
E ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E
E Yra moteriškos slauges pasitarnavimui. E
x ---- -Mes Kalbame Lietuviškai-----  E

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue e

E ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING E
E (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E
E Ofiso Valandos: 9:30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. E 
5įuiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiHiHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii?;

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

DŽIAUGKITRS saugumu ir 
patogumais laivų, kūrins val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite >pe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš Xew Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan. George Wash
ington. America, Republic, Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk jūsų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas c

■ United Stales lines
Hotel Cleveland Bldg._____________ ______ Cleveland, Ohio



iNOFFICE y CAT
Did you ever notice.

Jennie Jankauskas, that 
laugh of a henpecked man 
cackle ?

asks
the

A woman should make a good I 
member of Congress. She is 
always introducing hills into 
the house.

H to. ----- o-----

ht-S No man ever got nervous 
prostration pushing his bnsi- 

‘‘l""’1', noss; you got it. only when the 
nc'v business pushes you.

------ o------
“Help! Help!” yelled the fat 

‘‘[man. struggling in the water.
But., “AH i-ip-ht. old man”, i 

says, thei e s | |.)le .lf]vc)-( j.ojiicr solicitor, 
more sweetness in a peach than ine. up (ronl lhe pa).k. 
one squeeze will bring out. j“how about a few lines

------ 0------ want column?”
What a joy Methuselah 

must have been to the life-in
agents !

1 lelcn of 
well 
clot he

Troy was 
gowned; all het 

s came from Paris.

“Ono 
lemon’’.

suranre

------ o------
finish e;

editor.
sq ueeze

says an
Mitchell

shouted 
■, jump

bench, 
in the

------o------
Next time it might 

to study capacity o 
before lending.

be well
nations

REPOSE
Walter R. Baublis.

Slowly fades the setting sun.
Fades below the distant rim, 
Where the earth and sky are

one
And the birds of darkness 

skim.

All our work is put aside, 
All our cares are thrust m 
Into calm repose we glide 
Waiting for the burst of d

Informacijos Keleiviams 
i Kanadą

Žinia tiems žmonėms
“Tell 

said to 
court.

“Oh. I 
ness “It

what your husband 
you", demanded the

------ o------
“I never saw such 
es”. said he. "You
nved so late”, said she, ■

dreamy ki
no

>a kitu žemų, bus šute 
i reikalinga del kiekv . 
norinčio atvažiuoti i K:

person 
“All 

“just 1 
per it

can’t”, said the wit-’ 
isn’t fit for a decent 
hear.”

I right", s:
lean over here and whi

me« suteiksime visas informacija:
-------o------

., was so doggone;! in
gid the judge. I nocent before she bit into the 

apple of knowledge how come 
[she wore a figleaf prior to that 

------o____  [time?
that marries for beauty I 
mys J. V. Mitchell, is like!

to me.

------ o------
Some of our leading families. 

I snaps P. Akšis. are leading the 
the varnish that caught lb: bill collectors by a scant yard. 

------ o------
A little bit dumber 
Is Flora McStellar, 
She’s hoard of the boh 
And she thinks it’s a fellar 
But the dumbest of all is 
Miss Sarabel) De.eze.
When a racehorse is

He 
alone 
the buyer of cheap furniture-

eye wilt not enduro the fireside 
blaze.

------ o—-—
ODD?
headA match has a 

face.
A watch has a 

head.
A rooster has a 

hair.
A rabbit has hair but 

comb.
A river has a mouth 

tongue.

face

comb

no mouth.
An umbrella has 

trunk.
A tree has trunk
A clock has hands

tymai

jau kas reikalinga del norinčiu at- 
važiuoti į Kanadą. Aš turiu korės 
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jk 
sutiks ir viskuo apnipns. Su visai?

Lietuviška Agentūra Laivakorčių i 
Pardavimo ir Pinigu Siuntimo.

660.3 St. Clair Ave. Cleveland. O. I

Babies Leve ft

but

but

but

but

no :

no

no

no

tongue but

She thinks he has fleas.
------ o—,—

Thrift, says -J. Brazauskas, 
nsists in telling the wife that 

1 she look's so much more patri
cian in simple things.

libs but no

but no ribs, 
but no

------o------
house-to-house canvasser'

met at the door by a worn-Į 
an of masculine built and seve-l

A

arms.
The sea has arms 

hands.

re countenance.
“Is the

but' nocanvasser
boss in?” asked the 
timidly.
she snapped: “I’m

him.'
------ o------

Kleptomaniac: 
watch in

Put 
your right hand 
left-handed.

V01IF

pe

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra vienatiniu ku

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti. kad jis jaučasi nesma
giai.

Kiekviena niptina žino ar jos 
kūdikis verkia del išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausis Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktj, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo- 
'ratorijos po 35c. už bonką.

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

Brooklyn, N. Y. i

■I. .1. Stapulions.
Sunday

------ O------
might be worse, says 

Suppose the
papers were published

------o------
people want their 
last a long time

Some 
irnins to 
hey don’t use them much.

------o------
Fat headed people are 

erally thin skinned.

so

gen-

—°5----
Holidays ought to be bunched 

o people could get through 
vith al! of them together and 
ret back to work.

——o--- r-

More men kick the post of
fice spittoons than spit in 
them. » t

Nuo visu skirvio ir viduriu 
negerovių ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s
Syrup

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

ir Taiso I’eėius-FOrnasus 
Randolph 5977 

1169-73 EAST 79th ST.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kambairus naujau
sios mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 

rai ir pigini. Reikalaudami 
i patarnavimų kreipkitės an- 

• šii: (36)
1386 EAST 65TH STREET

SIU

Telefonas Main 6111

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai. Slavai, Lenkai, ir 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

Dovanai Dusuliu 
Sergantiems

Dykai Išbandymas Metodo Kuri Kož-

stolio ir Nepatogumo.
turim metodą kontroliuot Du-

KAROLIS POŽĖLA

SARŽENTAS LEVITT

SPORTAS įPOžŪI A Iš TRIJŲ SUSIKIR
TIMU LAIMĖJO DU

Kuncevičius Sutinka Ristis su .vci’snl Klubą., ir aš busiu pasi- 
Koniaru Chicagoj sirengęs su juo ristis.”

r . ■ I Ar Komaras nuėjo nežinia.Komaras vis iššaukia! on . ' ■> > ■į Kovo 29 d. Strumilo svetai- 
Lietnvius ristikus , sako Lan-i^.. Poseįan(je buvo imtynes, 
cevičius, "be niekuomet su jais Rjtopi Kreburtjas su Vasell, Po- 
nesirita. Tegul jis ateina suba- žėla su Seversonu, Plėstina su 
tos vakare (kovo 27 d.) į Uni- 'McGree ir Juzėnas su Borisovu.

~ ; Kovo 23 d. Chicagoj įvyko K
TA A". .Požėlos ristvnės su Geo. Vasell 
Viskas Gatava Per p|ailka Pož61ili !iolrllko pra.

I laimėti. Vasell pasirodė esąs

Požėlos su Saržentu Ris-! 
tynėms

Krunkaitis
Srrpaliu Imti?

mistikas.

Atsiminkit visi gerai diena ir 
vietą: Požėlos rietynės su Sar
žentu Leviti įvyks subatos 
kare balandžio t April) 17 
na, Lietuvių salėj.

la irgi rengiasi 
nusikratyt bis!

j ir nori but leng
i n is.

die-

tik

:ivo lašinių
is ir mikles'

Vietinis Lietuviu čampionas 
Jonas Krunkaitis nori išbandyt 
Chicagos drutuolius ir sako ga
tavas ristis su bile kuo ta va
karą, su K. Sarpalium arba 
“Dzuku" Bancevičium.

Pirma susikirtimą laimėjo K.
Požėla, bet- 
pergalėtoju 
nuo trečio 
laimėjimas.

antro susikirtimo 
išėjo Vasell. Tat 
priklausė ristyniu 
čia Požėlai reikė

pralošti ristyniu. Ant galo, jis 
savo vikrumu Vasell’ą ištempė 
ant matraso ir tuo bildu risty- 
nes laimėjo.

Reikia pasakyti kad Požėla 
pirmą kartą Ch katroj buvo taip 
arti nuo pralaimėjimo.

Bet tokių ristyniu Chicagie- 
čiai senai bebuvo 
buvo ko pažiūrėti, 
laimėjęs tiek įtūžo 
lė mušti refery.

Dzūkas Bancevičius irgi pa
rodė ką jis gali — jis apsidirbo 
su savo priešu.

mate: tikrai
Vasell pra- 

kad net puo-

bet Charley Fox nori kad Krun
kaitis sutiktu su juo imtis pir
moj arba antroj poroj, tik ne
žino dar ar turės tą vakarą lai
ko. nes Fox dirba krautuvėj, o

< - . . , , . Požėla nori Ristis su Komaruimtynes bus subatos vakare ka-1 ,
. i z - i .i Kadangi Komaras saukia vieta krautuves buna atdaros. .

i r i • sus ristiki’.s su juo ristis, ir Po-Bet vistiek krunkaitis ‘’aus. , Tr
.. . zela nori jsbandvti kiek Koma-<rera priešą, svetima arba sava. I ‘

t . i ,-- ‘ J’as vra geras. O kad nereikė-Prie to bus dar trecia pora.| , . , „ . .
|tu bereikalingai kalbėti tai Po-

Tikietus pasirūpinkit iškalno. žėla siūle Komarui ateiti nedė- 
Galit gaut
taurauto (skersai Lietuviu 
lę) ir pas Ig. Grokauską. !
Superior avė. Sprts,

Dirvoj” Gillis Res-įlioj 3 vai. po pietų Į Universal 
sa- Atletų klubą ir pasirodyti kad 
MS > jis ne tik šaukti, bet ir ristis 

gali. —N.

= Prospect 2420 Central 1766 =

[Į THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- = 
f tojai bankinių senų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
S kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohi*. =
^iiiiiimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Didžiausi Pašau
lio Mintis

į)ASIDĖJ1MAS nuoša
liai šios dienos per

viršio rytojaus reikalui 
arba rytojaus progai bu
vo didžiausia pasaulyje 
mintis kuri buvo prieža
stim surinkimo pasauli
nio turto.
Skolinimas ant nuošim
čių buvo kita didele min
tis; ji pastūmėjo taupy
mą.
Žmogui su maža išgale 
taupymų bankas yra vy
riausias ikuntyojas tų 
abiejų minčių.

Incorporated

£otietg tor^ooinįs
in the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE

< Dek tauoynius į taupymų banką >

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso-, 
kius stoikus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, varnišius ir visokius maliavoj!mo įnagius.

Prie to turi apinių ir malt pasidirymui gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima i .skaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior Avenue
<)MT IŠVALYT PAVASARINES1 o ROSEDALE DRII’ANAS DABAR'

Dry Cleaning Co
____ I Rand. 7906
C. F. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ąve.,

£ Labiausia aptaisyt tas kurios reika- 
•šlauja naujų pamušalų. Mes turim 
J ekstra mmtažine kainas per VASA- 
j. RIO ir KOVO mėnesius. Turim po- 
JpieriniŲ maišų, sudėsim jūsų aptai- 
Xsytas ir išvalytas drapanas į maišus, 

-v-r-a-I-kas apsaugos nuo apdulkėjimo, ir 
reikale turėsit gatavas.

Mes turiir. metodų kontroliuot Du
suli. ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi-1 
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus t irit pa 
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiu- 

““ '“irint kokiame klimate gyvenai, kokis
l.iusu amžius ir užsiėmimas, jei ken- 

li^Ml: ėiat nuo dusulio, musų metodas turi I 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie k-ti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa

rt-/ ll\ 1 r0'6't kožnam savo lėšomis jog musu 
11 t metodas gali puliuosuoli nuo gargž-
J y /T'lA dimo, sunkumo kvėpuoti ir visu kitų

negerumų.
šis pasiūlymas persvnrbus pralei

sti net viena dieną. Rašykit tuojau 
ir naudokit tą metodą. Nesiųskit 
pinigų, tik prisiųskit kuponą kuris 
telpa apačioj. Nereiks jums mokė
ti nei už persiuntimą. (14)

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
Frontier Asthma Co. Room G12-D 

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodu išbandymui:

Nėra Nieko Geresnio ^^įnčlai
PAIN-EXPELLERI 

Vaizbaženklis įreu. J. V. I’al. Biure.
Trinkite juomi nuo reuinatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando, neuralgijos ir apšlubimo. Pain-Expe11eris pra
vydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku! 

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tikrasis pažymėtas Inkaro vaizbaženkliu.

F. AD. RICHTER 4 CO.
1 BERRY 4 SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Atdara vakarais iki 8 vai.

A. S. BARTKUS
Vienintelis Cleveland© Lietuvis Artistus

Fotografas
Dabar yra 

fotografuoti 
ir pasiųsti Lietuvon saviškiams, iš 
ko jiems bus didžiausias džiaugsmas 
gavus paveikslą iš Amerikos. Vis
ką galima už pinigus pirkti, bet ju- 

. su paveikslo negalima nusipirkti, tik 
patįs turit pasiųsti. Ateikite pas 
vienatini Lietuvi Fotografu nusi-

• t ratil i i.

geriausias laikas nusi- 
Paveikslus šeimynoms

1197 E. 79th St. Cleveland 
"Studija su dviem parodos langais” 
------ Telefonas Randolph 5297 ------

^^^^Z■V.S^W.W.W.V.W.W.W.W.W.V.^W.V.V■W■•■■a

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p** tikrą Specisliltą, • M 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
raa Specialistas arba profesorius n«- 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakyti, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta- 

i|rų užtai negalėjo jus pagydyt kad Jie 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

‘ tyrimo bei neišrado jūsų tikros llg°s 
Mano aparatas Radio-Scope-Kaggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnai Baktą- 

dengs man tikrą jusij ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslua 

: nervus ir kenčiate nuo užnuodįįirae 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkui ant vilo kūno ir burnos, faii- 
xdas užsisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir nsaitm- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padaryliu iąiini>- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimai reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 
Ofise valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nue 8

L---,____
ri°l°g*8ka» egzaminavima® kraujo^att-

CUrratend

«; NadSldianiku ana Ii &d L į
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KAIP STIPRI JAUNA 
GYVASTIS

Gudonių k. (Jonavbs v.) vie-! 
noje svetimoje pirkelėje kartu 
su broliu gyveno mergina. Ji 
prieš metus laiko tūlo šelmio 
bernelio apvilta susilaukė kū
dikio. Prieš pora mėnesiu mer- 
gina susirgus influenza mirė 
palikdama kūdiki apie 10 mė-l 
nešiu amžiaus. Brolis, persir
gęs ta pat liga, pirkelėj palikes 
pusnuogi sesers kūdiki i)- dvi 
višteles, duris užrakino ir ne
žinia kur išėjo.

Kaimynai matydami duris 
užrakintas manė kad jis išeida
mas ir kūdiki bus išsinešęs. Ta
čiau ilgą laiką nematydami jo

Vietiniams —
Neužmirškit pažiūrėt kas 
bus ant šio puslapio kitame 
numeryjft

MAN’S
fine CLOTHES

JtilLlL

-A

*

f

From Our Factory Direct to You 
with just TWO PROFITS -Yours 
and Ours u/% Middleman's

gryžtant ir abejodami del kūdi
kio. likimo, atėjo pas kleboną 
pasiteiraut. Kartu su klebonu 
atvykę pažiūrėti ir išlaužę du
ris rado kūdiki troboje dar gy
vą. Žmonės didokai nustebo 
kad kūdikis per šalčius be mai
sto ir priežiūros su tom dviem

pamotei nepranešus ir tėvas ii-1 
goką laiką su ja lytiniai gyve
no.

Galu gale, sužinojus apie tai; 
pamotė pranešė policijai. Po-' 
licija Veicechauskį perdavė tei
smui. o ten jis nubaustas. Vy
riausia tribunolas apigardos tei
smo sprendimą patvirtino.

“L. ž.”

vištelėm išbuvo šešias savaites 
buviršum gyvas. Tačiau maža 
žmogystos panašumo turėjo. 
Visas buvo purvinas, apsama
nojęs, apipultas storiausiu sluo- 
•gsniu brudo kad net akučių ne
simatė; žaizduotas. Matyt kad 
išsykio jo dar sliaužiota šaltoje 
pirkeles asloje ir turint du vir
šutiniu ir du apatiniu dantuku, 
kiek galint graužta, maitintasi 
kartu su vištelėmis žaliomis 
bulvėmis, kurių po lova buvo 
papilta. Nusilpęs ir negalėda- •į * I H i | < >• t e .
mas rėplioti, gulėjo susirietęs 
po lova ant pamestų purvinų 
skarmalų, vos gyvasties betu
rėdamas.

Jis pargabentas Upnikų kle
bonijom nuo gyvio aptvarkytas 
ir atatinkamai maitinamas pra
dėjo atsigauti ir yra vilties kad 
visiškai pasitaisys. “L.”

Užmušė Merginą
Juodupis (Paežerių v., Vilka

viškio tip.). — Vasario 15 d. 
ūkininkas Vaclovas Byla maši
na paisė dobilus. Kažin kaip 
bevarydama arklius tarnaite 
Anele Kiškytė pakliuvo po ma- 
niežio volu ir tapo užmušta. Ji 
buvo 19 metų amžiaus, kilus iš 
Gižų valsčiaus, žvirgždaičių k.

▼ ▼ ▼

APIE KAUNO TVANĄ
Nemuno ir Nėries vanduo ne

girdėtai pakilo. Nunešta abu 
Nėries tiltai. Pavojus grėsė ir 
Aleksoto tiltui. Dalis miesto 
jau apsemta. Marvenka po 
vandeniu. Santakoje susigrū
dę ledų sluogsniai sulaikė Ne
muno srovę.

Kovo 6 d.. 4 v. nakties. Kau
ną pabudino ugniagesių sirena, 
o Nemuno pakrantėmis gyven-

TĖVAS IŠŽAGINO DUKTERĮ
Lietuvos Vyriausia Tribuno

las nagrinėjo kasaciją tūlo Vei- 
cechauskio. kuri apigardos tei
smas nubaudė aštuoniems me
tams kadėjimo už išžaginimą 
dukters.

Istorija sekanti- Kartą Vei- 
cechauskis pareiškė antrajai sa 
vo žmonai kad nesutinkąs gy
venti su ja viename kambary
je, ir perėjo kambarėlin savo 
12 metų dukters '(nuo pirmos 
žmonos). Ten ją užpuolė ir iš
žagino. Duktė buk iš gėdos

tojus policija. Jtiu kovo 5 d. 
pradėjęs kilti Nemuno vanduo 
tiek pašoko kad pradėjo verstis

■ miestan, užlieti vieną po kitos 
' gatves. Paaiškėjo kad staiga 
i išsijudinęs Nėries ledas susi- 
spyrė ties įtaka Nemunan, ku
rio ledas dar/ stovi, tokiu bud u 
Nemunas ir Nėris žemiau Kau>. 
no užtrombuoti ledais ir nepri- j 
leidžia vandens, nuo ko jis kį- 
la, veržiasi miestan.

Vienuoliktą valandą daug 
maža buvo tok.-- vaizdas: van
duo Nemune ties Aleksoto til
to siekė beveik aštuonis met-

| Sumažink Į
j Savo |

skutimo lėšas. Ir Į 
apsiskusk greitai i 
ir dailiai. V i e - Į 
natinis skus- Į 
tuvas su tikrai Į 
aštrio geležte vi- Į 
šokiam skutimui į 
yra Valet Auto- 
Strop Skustuvas.

.$1 iki $25.

j Wet Į
| -Arto-Strop j

Razor
S ■ -

—Išsiaštrina Pats

rus aukščio. Užlieta visos že
mesnės gatvės, užlieta visi že
mesnėse vietose butai Dauge
lis gyventojų vos spėjo pabėg
ti iš butų per langus. Visa jų 
manta mirksta vandenyj.

Kranto gatve. Aleksote, Kan
to gatve, Janavos gatve susi
siekimas atliekama valtėmis. 
Eigulių tiltas nunešta, suardy
ta Slabados tiltas. Senamies- 
tyj vanduo pasiekė iki Rotušės 
aikštės, iki Maironio namų, El- 
jašavo gatve atėjo iki. Kated
ros, Lukšio gatve iki Liaudies 
namų, Maironio gatve iki Mu
zikos mokyklos. Nuostoliai ži
noma milijonai jau tie kurie 
iki dabar padaryti. Paskutiniu 
momentu vanduo dar kįla. ver
žiasi kanalais atgal Į miestą. 
Kariumenė sprogdina ledą, da
ro pastangų išardyti susikim- 
šusj ledą Nėries žiotyse.

“L. Ž.”

Established 1879
JŪSŲ VELYKINIAI SIUTAI

IR PL0SC1A1

$

TIKRIKIEKVIENAS PAVEIKSLAS ... ____
ATVAIZDŽIAI MODELIŲ KURIUOS GALIT RASTI PIRKIMUI VI

SOSE RICHMAN KRAUTUVĖSE.

RICHMAN APGARSINIME YRA

t 
k

t J " V TTt-S

.--■y. ■ <•■:.!;'■ ■ '

SHU. . ..

Richman’s Drapanos yra 
sos vienos kainos—$22.5C
NEAPRIBOTO PASIRINK 1- 
bile kuri Richman siutą, vir
šutinį ploščių arba tuxedo.

EKSTRA KELNĖS 
Tvirtos Materijos 

$3, $4, $5, $6

Musų 47 metų patyrimas pertikrina mus joetei 
Richman’s Drapanos del I 926 metų — drapanos 
kurias mes patįs dirbame ir žinome viską apie 
jašŲyra PUIKIAUSIOS DRAPANOS KOKIAS 
MES KADA NORS GALĖJOME Ž M ONĖMS 
PASIŪLYTI.

Pasirinkit iš Musų
MILŽINIŠKO SANDELIO

Didžiausias rinkinis dubaltava krutinę mėlynų siu
tų, taipgi ir plačių wales, cheviots, pineapple ir 
languotų audinių, kaip paprastų taip ir šilku pa
gražintų.

Didžiausia Įvairybe šviesių spalvų kaip dubaltkru- 
tinių taip ir viena eile guzikų modeliuose, imant 
nuo konservativių, pastovių spalvų iki pačių 
žiausių naujų pilkų ir gelsvų.

gra-

bry-
Glen

Šioje daugybėje yra pilna eilė Įvairių gražių 
žinotų, kaip ir šio sezono naujausių audimų, 
Urquhart languotų, ir suprantama, tų kokius kiti 
visada papratę dėvėti, daugiau konservątivių'au
dimų.

Ploščiai yra smulkaus, lygaus audimo, taipgi ir 
Navy Blue; šalip to didelis pasirinkimas rupių au
dimų ir storų siūlų.

Tiktai Viena Richman Krautuvė Clevelande

The Richman Bros. Co
Atdara Subatomis Vakarais iki (i Valandai

Kiekvienas siutas, 
ploščius arba tuxedo 
pirktas iki uždarymo 
laiko Subatos vakare 
bus pataisytas kiek 
reiks ir gatavas ne
šioti Velykų Dieną.

Richman's Drapanos yra vi
sos vienos kainos—-$22.50 už 
NEAPRIBOTO PAS1RINKI- 
bile kurį Richman siutą, vir
šutini ploščių arba tuxedo.

EKSTRA KELNĖS 
Tvirtos materijos 

$3. $4, $5, $6

PROSPECT AVENUE, KAMPAS ONTARIO



. Kas Girdėt CJevelande-Apielinkese a
1 >--------------- :----------------------------------- - -------------------- -4
[!' 6820 Superior Ave. Atdara vakarais. .Tel. Randolph 1476 ill

GA vo.
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios vnatos

Uršulė Kručai!ė ............. $55

— Mister Polieman, pasakyk man I 
1'."- bus Clevelande balandžio 21 die-i

— Paskaityk kita numeri“ Dir- i 
vos” tai sužinosi.

VANAGAIČIO “GRACUf S" 
ATKLUMPIUOJA

Visa Chicaga rengia didžiau j 
sias išleisttp. es ni> liir.ani "Bi-j 
rutės” vadovui kopinozitoriu: j 
A. Vanagaičiui, kuris vvksta ii 
Clevelanda su dar pora as.ii.u 
kenčertuot ir ant galo krest 1 
šposus iš rausti visokiu artini u I 
ir artisčių koncertų. Kokie tw| 
šposai bus lai tik ateit' pa;na-j 
ty.sit.

Su gerb. Vanagaičiu atvvks-i 
ta Lietuviškas slonius — arba į 
teisingiau sakant balso slonius 
— P. Stogis. garsiausias Chica
go* dainininkas, ir turkui gar
siausias iš visų ką Lietuviai 
turi, imant jo balsą. Kurie gir
dėjo ji dainuojant savo kad net 
sales sienos dreba kai Stogis j 
užtraukia.

Trečia “gracija” yra tai M. j 
Jozavitas, kuris pilanti lenkia Jule Baltrukonintė, visų vietinių mylima daininin-

iGrasilda Blunlaitienė ...Lt. 5(1
I Antanina I’elrikienė ........ 40(1
•.Julė Statkienė ................... 350
Zigmą* Vaitekūnas..........20(1
Pranė Barusevičier.ė . . . 200

i Mikalina Viltrakienė .... 300
Kreipkitės vėl:

į “Dirvos” Agentūra
I 6820 Superior A v. Cleveland, O.

; Sandaros IS-tos kuopos susi- 
| rinkimas įvyks antradienį, ba
landžio 13 d. Visi nariai ruoš- 
■ kites, nes1 bus nominacijos cen
tro valdybos. V.

I'lu platinasi. Clevelande šiuo 
tarpu suvirs 2.000 ypatų serga 
influenza. Daugelis ir miršta. 
Saugokitės pavasarinio persi- 

! šaldymo.

į SUGRYŽO VAIZMUŽIS
šiose dienose sugryžo iš Lie

tuvos J. Vaizmužis, kuris per- 
j eitą vasarą išvažiavo apsilan- 
Ikyti savo tėviškėn apie Pasvalį.

J. Vaizmužis parsivežė gerus 
įspūdžius iš Lietuvos. Jis išva- 

ižiavo negavęs permito gryži- 
I mui. ir butų buvę sunkiau su 
I sugi.Vžimu, bet “Dirvos” agen
tūra išrūpino jam permitą ir jis 
atvažiavo atgal be vargo. Jis

net senį Paderewski. Jozavitas 
yra jaunas ir dailus pianistas. į 
kuris parodys savo “šposus” i 
prie piano, ir taipgi akompa
nuos musų “futbolo tėvui" Va 
nagaičiui bei “slėniui” Stogini. I

Vanagaitis kraujasi skryniąį 
gražiausių naujausiu savo dai-l 
nu kurias čia dainuos, bet ne-i 
užsigina kad neatsives ir senes-1 
nių savo kurinių, kuriuos visas 
Clcvelandas taip pamėgo.

Jų koncertas įvyks ateinanti 
penktadienį, balandžio 9 d., niio! 
8 vai. vakare. Lietuviu salėj.

Tikintai bus nupigintai: po 
99 centus, 71 centus, vaikams, 
po 34 centus.

kč, kuri dainuos “Dirvos" Pavasariniame Koncer
te Balandžio menesio pabaigoj. Prie to tune kon
certe dalyvaus O. Požėla iš Chicagos. ir daug kitų.

keliavo Lietuvon pirkdamas sa
vo laivakortes į abu galu “Dir
vos” agentūroj.

ŽIŪRĖKIT TEISYBES Dr. V. Kudirka Draugijos
Tiek laiko skaitau įvairius susirinkimas įvyks nedėlioj, 1 

laikraščius, ir vis matau tankiai d. balandžio, nuo 2 vai. po pie- 
korespondentus prasižengiant tu, paprastoj vietoj. Visi na
šu teisybe. Ilgai kenčiau į tai riai teiksitės, atsilankyti, nes 
žiūrėdamas, bet jau daugiau vėl. kaip jau matėte “Dirvoj”,
negaliu kęsti, pradėsiu visus yra.miręs musų vienas narys, 
laikraščius tarkuoti kurie tik U.. Motiejaitis. Taipgi randasi

POŽĖLŲ PAGERBIMUI 
VAKARIENĖ

Kadangi balandžio 17 d. vėl ■ 
Įvyksta Karolio Požėlos risty- Į 
nes Clevelande, ir jos gal jau1 
bus paskutinės šį 'sezoną, taip-j 
gi kadangi “Dirva” užkvietė 
dainuoti Olgą Požėlą “Dirvos” 
Pavasario Iškilmių koncerte, ir 
užkvietė juos abu sykiu atvyk
ti į Clevelanda, Požėlos draugai 
sumanė surengti .jiem vieša va
karienę ir balių, kas įvyks pa
gedėlio vakare, balandžio-April
18 d.. Goodrich salėj.

Visi kas tik nori dalyvauti— 
visi Požėlų draugai ir pažįsta
mi, kviečiami rengtis ton va- 
kakienėn, kur turėsit geriausius 
šio povelykio laikus.

Kadangi tikintus reikia gau
ti iškalno (kaina $1.00 suaugu
siems, 50c. vaikams), todėl pa- 
sistengkit užsiregistruoti kad 
užtektų jums vietų ir ko1 .val
gyt- Po vakarienei bus daine 
lės ir šokiai. Tikietai gaunami 
“Dirvoje” ir Gillis Restaūrante, 
Superior avė., skersai Lietuviu 
salę.

prasižengs su teisybe.
Pirmiausia turiu užvažiuoti 

“Dirvos” korespondentui kuris 
pereitame numery je rašydamas į 
apie vargonų krikštynas daug 
perdėjo vargonų skolą, o nieko 
nepaminėjo apie vyčiukus kurie 
tų ceremonijų vakare buvo už
puolę bažnyčios komitetą, rei
kalaudami pakelti rankas į vir

daugiau svarbių reikalų.
Valdyba.

Nužudė už užmiršimą. Alon 
zo Raker, 26 m. vyras, liko nu
durtas peiliu prie savo namų už 
tai kad jis užmiršo pasakyti sa
vo kaimvnui kad jo moteris pa
imta ligonbutin ir sunkiai ser 
ga Policija atėjo į namus pra

LANKĖSI MICHELSONAS
Pereitą ketvergą, kovo 17 d., 

turėjo įvykti St. Michelsono, 
“Keleivio” redaktoriaus, pra
kalbos. Bet del tankaus marš
ruto dienų keitinėjimo čia daly
kas susimaišė ir publikos, neat
silankė užtektinai kad butų ga
lima prakalbą laikyti.

Se. Michelsonas lankėsi “Dir
voj” ir tą pačia naktį išvažia
vo į New. Yoiko valstija.

šų ir atiduoti prie durų surink- i nesti kad moteris atsidūrė li
tus, pinigus. Komitetas pažino j gonbut vie. Neradus vyro na- 
kad tai musu vvčiukai. ir šiaip niie, paprašyta kaimyno kad jis
taip pinigus išgelbėjo, nors už
puolikai plyta išmušė langą ii 
net sykį šovė.

Pasirodo kad vyriukai mėgs
ta ne tik bažnyčia, bet ir pini ! 
gus. Be biskio parapiją nepa- į 
tiko , kita nelaime su vargonų į 
pinigais. Karolis.!

LANKĖSI J. W. LIŪ TAS
Pereitą savaitę Clevelande1 

lankėsi žinomas tautininkų vei-' 
kė.ias Brooklynietis J. W. Liū
tas, kuris važinėja su United i 
States Lines reikalais. Gerb | 
Liūtas jaučiasi gerai, šią va-l 
sąrą važiuos Lietuvon su dide

lio Lietuvių ekskursija. Kurie, 
norit dalyvauti toje ekskursijo-i 
je, sako p. Lititas. laivakortes 
galit pirkti “Dirvos” agentūro
je ir užsirašyti jo ekskursijon. 
Ekskursija išvažiuos liepos m. 
pradžioje.

pasakytų kai vyras sugryš. Tas 
pažadėjo, bet užmiršo. Išsikal
bėjus jiem. patyręs dalyką vy-l 
ras pakėlė barnį ir išsitraukęs i 
peilį perdūrė jį už užmiršimą. !

LANKOSI J. J. KULIS
Šiose dienose lankosi Cleve

lande po Lietuvių stabas Jonas 
J. Kulis iš Chicagos, “Dirvos” 
ir kitų laikraščių agentas. Ku
rie per ji užsirašo “Dirvą” gau
na dideles dovanas. Iš Cleve
lande p. Kulis važiuos į rytines 
valstijas tais pačiais reikalais.

“CONSILIUM 1 ACULTV1TS”
Kitą nedėldienį, balandžio 11 

d., Vyčių 25-ta kuopa po vado
vyste V. Greičiaus stato Miko; 
Petrausko ■ operetę “Consilium j 
Facultatis”. Perstatymas atsi-l 
bus Lietuvių salėje.

PERS1KEI.KIT J SAVO NA
MĄ PRALEISTI LINKSMAS

VELVKAS
Aš turiu pardavimui labai 

gerų namų už pigią kainą.
J. .1. STAPULIONS 

6820 Superior Ave. “Dirvos” 
Redakcijoj. Rand. 45ę.

SI.A. 136 KP. NARIAMS
Balandžio 6 d., antradienio 

va., nuo 7:30 vai., įvyksta svar
bus SLA. 136-tos kuopos susi
rinkimas Lietuvių svetainėje. 
Susirinkime bus valsavimas už 
centro valdybą, taipgi apkalba
ma ateinančio SLA. seimo rei
kalai. Ateidami į susirinkimą 
atsiveskit tuos kurie jau seniau 
prižadėjo prigulėti prie SLA. 
136-tos kuopos. Valdyba.

PROFESIONALU ARTISTU 
KONCERTŲ PROGRAMAS 
Užbaigiant šią žiemą, Clove 

lando visuomenė turės visą ei
lę profesionalių artistų vakaru.

1. —Balandžio 9 d. atvyksta 
Vanagaičio buris arba “tris 
gracijos”.

2. —Balandžio 24 d. bus “Dir
vos” koncertas, kuriame daly 
vans žinoma artistė O. Požėla, 
iš Chicagos, pasižymėjus daini
ninkė Rusijoj.

3. —Gegužės 1 d. bus Jono 
Butėno koncertas.

4. —Gegužės 9 ir 10 — bus
“Dzimdzi-Drimdzi”. š

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

I i
| J. J. Stapulions j

J Praneša savo vientaučiams jog persikėlė Į
i Naują vietą su į
i REAL ESTATE Į 

i INSURANCE (APDRAUDA) : 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių. į
Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei
kalus, kai]) tai: padaroma Įgaliavimai j Į
Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per- I

l: vedimo Lkių: Siuntimas pinigų i Lietuvą t
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie- , >

tu vos Konsulate Notaras. į
;! PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU ( |

6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj |
Telefonas Randolph 458. »

FARMOS - FARMOS
PARDAVIMUI

Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Ko
lonijoj Turiu 47 ukes pardavimui, 
štai keli bare-enai:

40 akrų ūkė, 3" arkliai, 5 karvės, i 
telyčios ir bulius, 50 vištų, padargai 
ir javai. Tai pirmas toks bargenas. 
Kaina $2,300. Reikia įnešt $i,500.

Si akrų ukč, didelis sodnas, upelis 
teka, skersai kelio yra didelis eže
ras; prie pat mokyklos; 2 arkliai, 4 
karves, 2 kiaulės; padargu1, javai. 
Kaina $4,200.

100 akrų ūkė, puikus dideli budin- 
kai, sodnas, upelis teka, užsėta 38 
akrai dobilų ir 13 akru alfalfa. Kai
na $5,300, Reikia įmokės $1,500.

Del platesniu žinių rašykit: (15) 
JOHN A. ŽEMAITIS

R. 1 Box 17 l''ountain. Mich.

PUIKUS BIZNIS
Parsiduoda ant 1383 E. 65th St., ar
ti Wade Park avė., senai įgyvendin
tas pieninės biznis. Garantuoju $17.5 
savaitinio pelno, duosiu savaitę lai
ko išbandyti. Nėra kompeticijos, 
vienatinis toks biznis toj srityj. Su 
8 gražiais kambariais gyvenimui gre
ta krautuvės. Parsiduos pigiai. Ma- 
tykit agentu Zinierman, 12900 Buck
eye road. (14)

Ant Euclid avė. arti 58-th st. Paint 
and Hardware Store, daro $1,000 sa
vaitinio biznio. Galima pirkti pi
giai. Aš galiu apmainyti jūsų na
rna ant bile biznio. Agentus Zimer- 
nian, 12900 Buckeye road. (14)

Ant Union avė kamp. 108 St. Ciga
rų, saldainių, ir mokyklos reikmenų 
krautuvė, daro $500 iki $600 savaiti
nių ineigų. Duodama garantija: ne
turi kompeticijos. Smulkmenų krei
pkitės pas agentą Zinierman, 12900 
Buckeye Road. , (15)

GAI.LI-CURCI

Metropolitan Operos 
Atsilankymas

I ŠEIMYNIŠKU SUIRUČIŲ 
PRIEŽASTIS

Diena no dienai vis aiškiau 
pisirodo kas veda musą žmones 
prie šeimyninio gyvenimo nesu
tikimo ir net prie persiskyrimo 
ii' šeimynų suardymo — tai tas 

į kad vyrai neatmenam ką priža- 
dė.iom savo mylimai kai ją sau 
už gyvenimo draugę ėmėm. Mes

Javini. Jus žinot kaJ moteris 
turi sunkiai dirbti už mažą ap
mokėjimą. Ji dirba, vargsta ir 
laukia kada jos v.vras susipras 
ir pasigailėjęs jos pasakys kad 
gana tau sunkiai dirbti, ilsėkis 
sau ir žiūrėk namu.

Bet kelis vyrus rasi kad su
siprastu; jiems geriau, jie pa
tįs valnesni kada jų moterėlės

vvrai esam daugiausia kalti kad per dieną pluša dirbtuvėje, o 
verčiani savo moteris eiti darbo vakare turi dirbti namuose iki 
jieškoti: mes atstumiam mote-Į vėlumai, šitaip misilpnėjus, ji 
lies meilę nuo savęs, atimam pati nepajunta kaip sukįla prieš 
jos prisirišimą prie namų, ir savo vyrą ir didžiausiu rustu- 
padarom savo draugę verge ki- mu pasako: Tu manęs neužlai- 
tų leisdami dirbti fabrike. kai, aš pati užsidirbu sau pra- 

Vyručiai, jus esat linksmi gyvenimą, ir dar tave turiu už- 
matydami rengiantis į darbą žiūrėt!
-avo gyvenimo draugę; jums štai ir pasišiaušia viens prieš 
atrodo kad ji šypsos ir links- kitą, kjla nesutikimai, pasime- 
mai eina save antru kartu par- timai ir persiskyrimai. Šiandien 
siduot: ji parsidavė jums tižiai- panašių atsitikimų musų šei- 
kyti jūsų namus, o dabar turi mynose rasim labai daug, 
narsiduot kokiam žydeliui darb- šeimynos Sargas.

Clevelandas bus scena didžiausio 
muzikaliu nuotikio viduriniuose Va
karuose kuomet Metropolitan Opera 
kompanija atvyks čia savo trečiai 
pavasarinei iškilmei balandžio 26 iki 
"•esružės 5. Čia suvažiuos iš visos 
valstijos ir apielinkių tūkstančiai 
svečių pamatyti perstatymų tos ope
ros milžiniškoj miesto auditorijoj.

Ta iškilme bus pažymėjimas Ita
lijos muzikos genijų, nes devynios is 
dvylikos open] bus dainuojamos Ita
liškai, o astuonios iš jų yra Italų 
kompozitorių kuriniai.

Puccini, didis moderniškas Italijos 
kompozitorius, kuris mirė pereitą 
metą, bus pažymimas jo žymiausiu 
kuriniu “La Boheme”. Verdi, pažy
miausias iš visų Italijos muzikų, bus 
perstatytas dviem savo garsiom ope
rom, “Rigoletto” ir “Aida”. Taipgi 
bus veikalai kitų pažymių muzikų, 
Mascagni’o “Cavalleria Rusticana” 
Donizetti-o “Lucia d i Lammermoor” 
ir Leoncavallo “Pagliacci”.

Su išėmimu Rusiškos operos, “Bo
ris Godunoff”, kuri bus dainuojama 
itališkai, lįkurios operos iš šio re
pertuaro bus Prancūziškai. Tos yra 
Gounod’o “Romeo et Juliette”, Saint- 
Sean’o “Samson et I)< lila” ir Mas- 
senet’o “Don Quixote”.

Kaip pažymios yra operos taip pa
žymus yra ir artistai kurie jas vai
dins. '1 arp jų yra geriausi Italai 
dainininkai kokius tik Metropolitan 
Opera kompanija gauna, tai Gaili- 
Curci, Bori, Gigli, Martinelli, Scotti, 
DeLuca, Bada, Alda ir Basiola, ku
rie dalyvaus viename car daugiau 
vaidinimų. Ameriką atstovauja Wa
kefield ir Marion Talley, Kansas Ci
ty mergina, kuri sukėlė sensaciją sa
vo pirmu pasirodymu Metropolitan 
Operoj Nev.' Yorke ši sezoną, ir Tib- 
bet, jaunas baritonae, kuris atsižy
mėjo pirmų pasirodymu pereita se
zoną Rusiją atstovaus didžiausias 
dainos artistas Feodor Šaliapin.

i Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 

of August 24, 1912
Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, for April 1st, 1926

| State of Ohio
County of Cuyahopa ss

Before me. a Notary Pnb1:c in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared P, VASILIAUSKAS, who. having: been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGER 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 

I in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied in 
I section' 443, Postal Laws and Regulations, printed on "the reverse of this 
form, to wit:

1. That the names and adresses of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are:

THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC.
Editor: K. S. Karpavičius, 
Managing Editor: Non.? ■ 
Business Mgr.: P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave., Cleveland. O.
2. That the owners are:
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN PUBLISHING CO, INC.
K. S. Karpavičius, 844 Parkwood Dr., Cleveland, O.
P. Vasiliauskas, 6820 Superior Ave Cleveland, Ohio
V. K. Račkauskas. London, England
V. S. Joknbynas, W orcester, Mass.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: (If there none, so state) There are none.

4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of the 
owners, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
ipon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
oooks of the company as trustees, bolding stock and securities in a capacity 
other ’han that of n bona fide owner; and thjs affiapt has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation has any interest 
direct or indirect in the said stock, bonds, or other securities than as so 
stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during the six months preceding the date shown above is; •>'

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION.
P. VAŠU IAUSK4S, Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 1st day of April, 1926.
J. J. STAPULIONS, Notary Public 

| My commission eSpires Jan.■'!&,"1929

Polkos Rekordai
KURIUOS ĮDAINAVO

KIPRAS PETRAUSKAS
Lietuvos Valstybės Operos artistas — Tenor 

ir Bernužėli, Nesvoliok 
Plaukia sau Laivelis (smuiką)

Dul dul Dūdelė 
Stasys

Karvelėli
Kur Bakūžė Samanota

$1.25
75c

ir
JUOZAS BABRAVIČIUS

Operos artistas, Tenor 
ir Plaukia Sau Laivelis (12 colių) 

ir Aguonėlės
CH. SULGINAS

Lietuvos Operos artistas, Baritonas
Visur Tyla ir Oi Berneli, Vienturti

V. GRIGAITIENĖ ir A. SODEIKA 
Lietuvos Operos artistai, Duetas

Oi Berneli, Vienturti ir Visur Tyla
Lietuvos Šaulių Sąjungos Choras 
KAUNO KARIŠKAS BENAS

Taipgi turime Rekordus kuriuos Įdainavo šie žino
mi musų .Artistai iš seniau:

KOSTAS SABONIS JONAS BUTĖNAS 
MARĖ ir JONAS ČIŽAUSKAI 
PANELĖ MENKELIUNIUTĖ

Cleveland, Ohio6820 Superior Ave.
REIKALAUKIT KATALOG
Kitur persiuntimas ekstra. Nesiųsk it pinigų, užmokėsit gavę Rekordus.


