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GarsusBanditas Chapman 
Pakartas

RUSAI ARISTOKRA-PRANCŪZAMS NAU-
TAI LAUKIA SENU JI TAKSAI 

SAVO LAIKU
Rinkimai Prasideda

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

BANDITAS ATMO 
KĖJO GYVASČIA 

UŽ POLICISTA

Operatoriai Tariasi su Anglia
kasiais

Ohio valstijos ang- 
savininkai atsikrei-

vžius. — Prie užrakytų 
ir užkamšytų skylučių ir 
čia atsibuvo seimas Pui
kavusių didžiūno pabo-

It us i jo j e

Kaunas. — prasidėjus Seimo kyšBALHJ MIŠKO LENKAI 
NEATIDUOD \ 

Kaunas. — Lenkai, 
demarkacijos patini jo 
pareiviais užimtam pas 
liti musu miško plotui
dienos laiku pastato po 15 sar
gybinių su dviem 
tižiais, o naktį ta s 
gubai pa did i n 
nežiurint 
Ralavinio, 
žino' tik

rinkimų agitacijos laikui, pra
sidėjo ir kleboniški darbeliai — 
po įvairius Lietuvos kampus 
daroma kratos pas nepatinka-

pakeitę 
policija 
Kyšba- 

-.augoti,.

Paryžius. — Senatas ir at
stovų butas sutiko ant Briando 
kabineto pasiūlymo naujų tak
sų išgelbėjimui Francuzijos nuo 
nusmukimo. Uždėta nauji tak
sai ant tabako, nors ilgai, už tai,. _ , . , Imtis sau žmones.' Norima su-gincytasi. Briando planu, pa-'I .. , , rasti kokiu nors priekabiu pa-idinama mokestis ant cukraus:. . , sųdmimiti kalėjimo kokio norsĮ ir valdžia paima i savo rankas', ’ , [Veiklesnio asmens kad jis nega-petroleumo monopoli. lėtų varyti agitacijos už 

jšingą klebonijai partiją.

[ durų 
langu 
sijos 
gėlių

40 UŽMUZTA INDI- | bejosi ką jie 
JOJ RIAUŠĖSE kada

1 Užsidarinė.io
Kalkutta. — Didžiausia sker- tam kad jokis 

dynė kokia kada pastaru laiku (nenugirstų apie ką jie kalba ir 
Į?a. [buvo, įvyko čia pereitą savaitę, kokius' turi planus atagivini- 

mui buvusios Rusijos imperi
jos.

Kurie dar išgalėjo ir turėjo 
iš ko. 
sipuošę. 
terįs. 
į 400) 
kalbėtoju paminėjimo didkuni- 

[gaikščio Nikalojaus vardo, nes| 
Sudegė Egipte Kaimas, ianie .i>(' lliri busintį valdovą) 

žuvo 32 Žmonės Rusijos kuomet jie. tikri žmo-1 
----- - ---- nės, paims vėl šalį valdyti.

Kairo. — Tantah distrikte, ——--------
Egipte, vienam kaime kilo gai-1 penkį Užmušta Teafre 
sras, kuris tęsėsi per dvi die-j 
nas ir sunaikino 612 gyvenimų. Į 
4,000 ypatų liko be pastogė: 
32 ypatos sutiko mirtį gaisr 
begesinant arba nespėjjus išb’

JOJ RIAUŠĖSE
duris ir langus 
sovietu šnipas prie-

Westhersfield, Conn. — 
kandžio 6 naktį, kelios minutes 
po 12. Connecticut vaisi, kalėji-, Samajistais 
me liko pakartas Gerald Chap
man. garsiausias Amerikos dvi
dešimto šimtmečio banditas.

Jis turėjo numirti su virve1 tūkstantis 
ant kaklo už nušovimą policis- j pašiepti ir 

... _ džiančiusto New Britain. Conn., laike va
gystės spaliu 12 d.. 1921 m.

Jis buvo tvirtai saugojamas 
visu laiku kad nepabėgtu arba 
kad jo draugai nėišliuosuotu jo, 
kalėjimą užpuolę.

Mirties kambaryj jam nebu-

ĮIJUVU, 1VXIVU VJčl 
kada Mohametonai susimušė su 

už tikėjimą.
40 žmonių užmušta ir 

sužeista.
Dalykas prasidėjo kada 

Samajistų 
tramdyti besime!

Mohamet onus.

500

apie 
pradėjo

susirinkime dalyvavo iš- , , .,laiks nuo laike 
, kam vvrai taip ir mo-l .j šio sauszi. mio 
Visi delegatai (ju buvo .. . ...■ , i apžiurinėti
trukšmingai plojo ant L. . . 1 •’ einiii'nnn

Tyrinėja Šiaurės Sritį
Detroito Šiaurės Ekspedicija į Simanui Daukantui ir Vincui 

orlaiviais, vadovaujama dviejų, 
lakūnu, randasi

Kudirkai Paminklai
Karo Muzejaus valdyba

kulkosvai- 
argybą dvi- 

Užimto ploto. 
Tautų Sąjungos rei
dai’ negrąžino. Grą- 

suimtųs musų polici
ninkus be ginklu, kuriuos 
jo vėliau atiduoti.

nuo 
punkto 

vietas tolyn

Kau- 
dutiniau-|ne renkiasi gegužes 15 d.-pasta 

išlekia1 lyti muzejaus sodnelyj 
linkui [rūtoms musų rašytojams 

nui Daukantui ir Vincui 
(kai paminklus. Biustus

y ‘no viena is geresniu Bcrlino 
W dirbtuvių. “L.“DEL KOPŪSTU

ŠOVĖ ŠEIMININKĘ

žada
“L.

žino- 
Sima- 

Kudir-

Pietinės 
liakasyklų 
pia Į be darbo sėdinčius anglia
kasius prašydami kad darbinin
kai sutiktų nusileisti ant ma
žesniu algų ir dirbti už tiek kad 
šios kasyklos galėtu varvt kon- / kurenciją su kitomis^ kurios 
netoliese dirba su ne-unijistais 
Šioje srityje 13,000 negali dirb
ti del to kad neapsimoka kasi
kiu savininkams anglies išėmi
mas.

Dodge Brothers automobilių vo leista pasakyt paskutinę kai 
kompanija Detroite išdirba po, ha, kaip daro kiti mirtin nutei- 
apie 1,500 automobilių į dieną,-sti prasižengėliai kitose valsti- 
ir dabartiniu laiku jų išdirbi- jose. Paskiausi jo žodžiai į ki- 

37 nuošimčiais didės- tus ištarti buvo kuomet jis pra- 
jšė pakeitimo mirties bausmės 
aut amžino kalėjimo.

Kaip kalėjimo kunigas pasa
koja, Chapman iki pat mirties 
nepasirodė kitokiu, vis laikėsi 
vienodai savo bude.

Jo gynėjai dėjo pastangas iš
traukti jį iš mirties nagų suda
rant visokius pateisinimus. Jų 
paskutinis bandymas huvo gau
ti iš Ohio valstijos gubernato
riaus žodį paskutinę dieną prieš 
pakorimą, kad sulaikytų jį nuo 
mirties, nes buk tuo laiku kaip 
New Britaine policistas nušau
ta, Chapman buvęs Ohio valsti- 

'. Bet tas negelbėjo.
Einant j mirties kambarį.

.sietus liudininkams buvo

mas yra 
nis negu melai laiko atgal. !

Rusijoj del stokos žalios me- 
degos, vyriausia ekonominė ta
ryba nutarė apmažinti veikimą 
metalurgijos ir muilo industri
jų ant 20 nuošimčių, o audimo 
industriją 7 nuošimčiais: odos 
industrija apmažinta 6 nuoš.

Clevelandc Darbo Federacija 
deda pastangas suorganizuoti 
visus darbininkus į uniją, nes 
čia yra dar daug darbų kuriuo
se dirba ne-unijistai.

Užsidarė kasyklos. Hazelton, 
pa. — Išpriežasties įvedimo as
tuonių valandų darbo, čia ba
landžio 1 d. užsidarė visos kie l )0J' 
tosios anglies kasyklos švęsti [ 
tą laimėjimą.

Vakarinių valstijų 
kompanijų atstovai ir 
kų unijų viršininkai 
aptarti naujus unijos 
mus algų pakėlimo.

Darbininkų skaičius Cleve- 
lando industrijose palengva di
dėja, pavasariui ateinant. Su-j 
rinktos žinios iš 100 didesnių Į 
dirbtuvių parodo kad kovo me-[ 
nesi dirbo 
gian negu 
dirbtuves 
ninku.

Clevelandc. Fisher Body Co., I 
automobiliu viršų dirbtuvėj ei
na streikas. Kadangi dabar 
yra daug darbo tai kompanija 
nepaisydama nieko ima skebus. 
Toj dirbtuvėj dirba apie 5,000 
darbininku.

Meksikos sostinėj kino t ou
tre nugriovus balkonui užmtts- 

mki ir sužeista 100 žmo- 
Ten buvo suėję daug ,mo- 
ir vaiku pažiūrėti “Kri - 
Gyvenimo”.

nių.
, Il TU, 

i aus

Painesville. O. — Gelžkelio, 
(darbininkas. 59 metu amžiaus. | 
nušovė savo šeimininkę pas ku-l ...... _ w

ią. gyveno, po susiginči iimo uz Lietuvos poputiarė rašytoja So- 
•algį. Ta moteris buvo našlė, (ų j., Ivanauskaitė-Pšybiliauskie 
.4 motu amžiaus, motina septy-|ng, žinoma kaipo Lazdynų Pe

nių vaikų. žmogžudis po su-j)g(|n< autore daugelio didesnių 
areštavimo salęe nepaisąs kasiį,. sun-Jkesnių apysakų-raštų. 

.su juo atsitiks. Nušovė moto-| Pnlaidėda Tryškiuose kovo 17

MIRĖ RAŠYTOJI LAZDYNŲ 
PELĖDA

Tryškiuose kovo 11 ii. mirė

Sudegė besimeldžiant. •Cin
cinnati. O., vien;. 79 metų sene
lė atsiklaupė prie kryželio mel
stis. Ten degė žvakutė, kuri 

i nupuolus į popieras uždegė ir 
padegė jos drapanas. Senelė 
po kiek laiko mirė- nuo nudegi
mo skausmų.

mri

Chinas generclas Feng. kuris 
kariavo kaipo “krikščionis ge
nerolas”, išvažiavo j Rusiją ir 
pastojo paprastu proletarijošiu 
dirbtuvėj, studijavimui dalyku. 
Po to greš atgal į sa\o š.-dį ir

r Beprotis Nužudė Savo 
Tėvą Prasižengėlių Paroda

akėsi už tai trėmimo salos.
į likti ir kitokiu 
kalinių rūbuose 
vėmis nešdamiiš ligonbučio, 

motina vie- 
paskui apši

sostinės policijos 
sumanė padaryti 
demonstraciją po 
išvežant ant iš- 

250 vagių.
prasižengėliu 

maršavo gat- 
itatinkamus pa-

lus jog prasižengimas 
sipelno bausmės.

uz- 
<>elž! eliti l,J,1'lus*a I,ra*va'b^ti nors į ką iki 

'jto laiko kolei vėl išeis, po pako
rimo.

Jneinant į mirties kambarį, 
du sargai pririšo jo rankas prie 
šonu. Kitas sargas užmovė ant 
galvos ir veido juodą maišą. Po 
to tuoj greitai uždėta ant kak
lo kilpa, ir sargai pasitraukė. 

.’Kalėjimo perdetinis koja pa- 
.. .. , 'spaudė rankenuke. Už. penkio-vienti nuošimčiu dau-

likos sekundų kai Chapman im vasario menesi. Tošį 
užlaiko 80.000'darbi-ici° ’ n,i,ticS ka,nbari 

pasigirdo trakštelėjimas.
_ litukas paliuosavo sunkią 

............... .. .kuri krito žemyn ir tuoj jo km

darbinin- 
susirinko 
reikalavi-

staiga
kab-

voga

Nesbittą Vis Tyrinėja

nas iššoko i viršų. Po (o dak
tarai apžiurėjo ji ir jau buvo 
negyvas.

Taip miršta prasižengėliai.
Chapman palaidotas tą pačią 

naktį slaptai katalikiškose kr. 
pinėse. nes jo Irimą pasisavino 
kalėjimo kunigas, kaip Įstaty
mai pavelija. Laidotuvėse bitui 
ir jo sesuo, be* ji dalyvavo t ik

Toledo, O. — Vienas 25 mc- -'leksikos 
tų vaikinas, pabėgęs kelios die-p’h’sininkas 
nos pirm to iš bepročių ligon .prasižengėlių 
bučio. nušovė savo tėvą, gu-j gatves, prieš 
imtas, jis policijai
tėvą nužudęs kad jis “pavogė 
mano protą“.

Parėjęs namon 
vaikinas užrakino 
name kambaryje, 
ginklavo ir nuėję.-
sigulė laukdamas iki tėvas in
gis. Tėvui ineinant per duris, 
sūnūs paleido į jį du šūviu ir 
ant vietos nužudė. Paskui tė
vo automobiliu leidosi bėgti. 
Motina išmušus kambario lan- 

sušaukė pagalbą, ir 
žmonių buris leidosi 
j ieškot i ir sugavo.

ręs 
no

Pakliuvo po 45

Troy. Ohio. — Teismas pa
skyrė dar 82.000 varymui to
lesniu tyrinėjimų nužudymo slaptai, kad niekas nežinotų ir 
Francs Nesbitt, kurios nužu-j valdžia jos vai do neišdaiė lai
dyme prisipažino jos vyras po raščiams. 
poros savaičių laiko.

Nesbitt laikomas j 
laukia teismo.

niekas lavono 
nebūtų pasisavinęs tai jis buitį 

kalėjime ir buvęs atiduotas į daktarų mo
kyklą supjaustyniui.

išvirti jam vakarienei kopūstu.

irki o

United

apie

Du kili Įpainioti toji

..Plauk po Amerikos Vėliava“ r »

Nupiginta ten ir atgal kelione j ĮLIETUVĄ “
tik $203.00 ir brangiau
per Bremen ar Cherbourg

žiura p. Jono, \V. l.uth. 
Lietuvių Skyriaus prie

Del pilnų informacijų 
aukiiuns United States Unijos

Prisipažino prie Dviejų 
Žmogžudysčių

Pomeroy. O.
graužimo tu!: 

įmetu amžiaus, 
sme prisipažino prie nužudymo 
vieno vyro ir moteries tris me j 
tai atgal. Jis atsisakė priimti 

! advokato patarnavimą ir 
nats pilnai supranta dalyk?

Pertikrinimui jo. teisėjas 
Metu !;ljskino kad toks prisipažinimas

žu-;

u

E> saugumu ir 
laivų, kūrins val- 

ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankuniais bile laivo 
United' States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

Š.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Uc-

Vshburv Park. N. J. — Ko- >’ei<kia mini eicKinsKo, k 
turiasdešimts penki metai atgal: žmogžudis atsakė jog jis 
iš Binghamtono kalėjimo pabč-|pra^a • ' *sk‘- "eia’ ’’ J0“ 

j go kalinis, suimtas už pavogi- 
susida- o.-,An . - i...............Imą 8200 vertes arklio ir vežimo.

Anniston, Ala., vienas karei
vis nužudė savo pačią kada jie 
pradėjo 
jis turi

Pote.
kita pačia kitam mies 
to kareivis pats nusišo-

Duonos Amerikoj Ma
žiau Suvalgoma 

Amerikos žmonės dabartį 
laiku suvalgo mažiau duo-l 
negu suvalgydavo 1879 

skelbia agrikultūros 
partmenias Washingtone, 
vo palyginimą departmentas 
daro imdamas duonos valgymą 
nuo galvos, o ne nuo visų gy
ventoju skaičiaus, nes 1879 me
tais gyventojų buvo daug ma
žiau. Pernai miltų nuo gaivos 

“Moteris yra vadovės musų 
sunaudota 24 nuoš. mažiau ne
gu 
kių 
tini

niu
nos

pasiryžo savo kalini sugauti. I kuris pasamdė jiiimaji
Ir iis po neužmiršo nors per t
45 metu laika buvo ir aukšles- Paskutiniai dt« prie kaltės ne- 
niu valdininku. Jis dabar yra prisipažįsta ir pasiryžę gintis.
91 metu amžiaus, o jo suimtas I 
žmogus, daktaras, yra 93 metu, i 
Daktaras šiame mieste išgyve 

[no 30 metų ir buvo visų gerbia-j 
[mas žmogus. Daktaras jn-otes-j 
(tavo kad čia yra klaida ir apsi-i 
I rikimas, bet šerifas sako kad į

United States Lines
Hotel Cleveinntl Rldjr. Cleveland. Ohio

][ ][ H M 1E 31

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

me- 
de- 
Sa-

1880 metais pabėgo jam iš ka-[ 
Įėjimo.

50 Žuvo Audroj
Londonas. — Pranešimai 

Kalkuttos, Indijos, sako 
Madipur distrikte užėjus 
sioms audroms 50 
mušta ir 
kaimai.

žmonių 
sunaikinta

jog 
b.ti-
uz-

septyni

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

g

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

Naudokitės proga!

1879 m. Atsiradimas viso- 
nauju maistu yra priežas- 
duonos mažesnio valgymo.

Washingtone, prie 
namo, per Velykas 
rinke 48,105 vaikai 
šinius dideliame kieme,
per Velykas ten yra paprotis.

prezidento
buvo
risti kiau-j

SUSI-

Toks!
][

6820 Superior Ave. Cleveland, O



busti ir stoti prie tautinio dar-Jus
' į.

nerasite kito tokio
dūmų draugo kaipCamel

bo. Nesvarbu kas dabar aukš
tumoje Lietuvoje sėdi, bet vis 
tautai geriau but savivaldei ne
gu po svetimu jungu.

Kalnavertis.

g. OERB.
^Opragilo kampeli

TTžS

Eikite tiek toli, kiek norite, praleiskite tiek 
pinigų kiek norite, nerasite kito tokio dūmų 
draugo, kaip Camel. Nes Camels yra pada
romi iš parinktiniausio tabako koks auga 
pasaulyje—jie niekad neatbukins jūsų sko
nio, nežiūrint kaip dažnai juos rūkysite. 
Camels yra karalius tabako mišinių—jie nie
kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. Visi 
rūkymo smagumai—štai užganedinimas, 
kuri Camel siūlo milijonams rūkytojų.

Į vieną tik šitą cigaretų rusi yra sukoncen
truota tabako pažinojimas ir išsilavinimas

didžiausios tabako ekspertų organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pcrgeras Įvynioji
mui i Camels. Rinktiniausias Turkiškas ir 
Amerikoniškas tabakas, gabiausias jo sumai
šymas, puikiausi cigaretų popiera specialiai 
Francijoje padaryta. Camels yra tobulybes 
galas tarpe cigaretų—geresnių cigaretų ne
gali būti padaryta.

Jeigu jus dar nežinote Camel kvapingumo i“ 
malonumo, išmėgink juos. Pažink pats sau 
tą džiaugsmingą skonį, kokis buvo kada nors 
Įmaišytas cigaretuose. Imk Camel!

BROOKLYN, N. Y.
Artisto Jono Butėno Koncertas

Kovo 28 d. Grand Assembly 
salėj Įvyko nesenai sugryžusio 
iš Italijos musu artisto Jono 
Butėno koncertas. Prasidėjo 
apie 3:30 vai. jo pietų.

Pasirodžius musu gerbiamam 
artistui scenoje, pasipylė delnu 
plojimas. Matėsi kad susirin
ko tik jo draugai ir pritarėjai, 
nors matėsi keletas ir priešų 
sėdint užpakalyje, kurie atėjo 
delei žingeidumo patirt ar ištik 
rujų taip yra kaip kalbama, buk 
tai Butėnas balsą pametęs, ne
galįs dainuoti, o kiti dar sakė 
kad jis visai nebuvęs Italijoj. 
Tai vis bolševikų kalbos.

Bet kurie apsilankė į šį kon
certą tai pamatė kad tai buvo 
tik plepalai, ir visi stebėjosi 
Butėno balso gražumu, miklu
mu. ir išpildyme muzikos. Tie
siog žavėto žavi klausytojus. .

šiame koncerte publika už
girdo ko nebuvo girdėjus, kaip 
tai “Aukso Stabas” (Gounod, iš 
operos "Faust”), Figaro arija 
iš “Sevilijos Kirpėjas” (Rossi
ni). ši daina yra sunkiausia 
baritono balsui ir nedaug yra 
artistų kurie ją gali sudainuo
ti. Iš Lietuvių turbūt tik du, 
Lietuvos operos artistas Sodei
ka ir Butėnas. Kadangi šios 
dainos yra verstos Į Lietuvių 
kalbą tas dar daugiau apsun- 
kiną, dainininką, neš visuomet 
ėsti lengviau atlikt originali 
kurini negu vertimą, ši daina

| Iš Lietuvių Gyvenimu |
PITTSBURGH. PA.

NORTH SIDE ŽINIOS 
Suareštavo Pagyruolį už.

Naminę ,
Musų vienas vientautis, M., 

mylėdavo pats save pasigirt, o 
iš kitų darbininkų pasijuokti. 
Jis niekur nedirbo per nekuri 
laiką ir girdavos kad jis gražia
me name gyvena ir pinigų turi. 
Jis taipgi statėsi dideliu inteli
gentu. Sakydavo kad žmonės 
nemoka gyventi, dirba ir netu
ri nei namų nei pinigų.

Dabar ir pasirodė iš ko p. M. 
pasidarė toks turtingas ir inte
ligentas. Kai policija jį užėjo 
tai į vieną vežimą negalėjo su- 
talpint degtinės ir įrankių jos 
darymui, kiek pas jį rado. Iš 
jo išgabenta du dideli vežimai 
naminės ir įrankių.

M. girdavosi esąs progresi- 
viškas žmogus. Na tai ir pasi
rodė kaip jis “progresuoja”.

Didele “Gazo Eksplozija”
Dvyliktam skvere ant Reeds- 

dale st. kaip 3;15 v. naktį įvy
ko “gazo eksplozija”. Vienas

įsigyti naują namą taip užtai 
sė ir namą sugriovė.

Bomba po Langu
Ant Charles- st. gyvena Penn

sylvania gelžkelio kompanijos 
iperdėtinis. Jis nežinia kuo pra
sikalto darbininkams Italams, 
ir jie aprokavo kad jį reikia už
mušti. Jie nunešė bombą po jo 
langu kaip 5:30 iš ryto ir pade
gė.

Vienas darbininkas eidamas 
iš darbo pro to namo šalį, pa- 
■matęs ką rūkstant prie lango, 
pribėgęs pradėjo belsti i duris 
sakydamas kad bėgtų laukan 
iš namų, nes prasideda gaisras. 
Tuo tarpu bomba sprogo ir tam 
žmogeliui išdegino abi akis. Jis 
dabar randasi kritiškame padė
jime, guli ligonbutvje. Dau
giau niekas nesužeista,- tik žmo
nės labai išgąsdinti. Kiek toj 
eilėj stovėjo namų visų langai 
išlakstė. Nuostolių padaryta 
iki $3,000.

Norėjo Pasidaryt Galą
Ant kampo Shal't'iekl ir Glas- 

ton gatvių krautuvėje rasta jos 
savininkas menkai gyvas. Kaip

išmušė duris, bet negalėjo grei
tai krautuvei! ineiti, nes viduj 
buvo pilna gazo. Pravėdinus 
krautuvę, policija -inėjo ir iš
traukė senį gatvėn menkai gy- 

|Vą. Dabar jis randasi ligoni- 
Įnėj kritiškam padėjime. Poli 
jcija tvirtina kad jis norėjo nu- 
sinuodint.

Plėšikai Užpuolė Moterį 
Ant kampo Belmont ir Wes-

tern avė. moteris laiko krautu
vę ir ji viena joje darbuojasi, 
nes jos vyras dirba dirbtuvėje. 

;Vieną vakarą, plėšikai nužiūrė
ję kad krautuvėje nėra nieko 
svetimų, du inėjo krautuvėn ir 
tuoj moterį griebė už gerklės ir 
prismaugė kad ji negalėtu rėk
ti; po to vienas plėšikas iš re- 

l'.’isterio išėmė visus pinigus, o 
Iantras prismaugtai moteriai iš
nnnčiakos iškrapštė pinigus j 
kiek ji ten turėjo.

Moteris labai apdraskyta irI 
sužeista kad negali kalbėti .iri 

į pasakyti kiek atėmė nuo jos pi
nigų.

Suareštavo Oną Sadauskienę 
už Naminės Virimą

Policija užpuolė ir darė kra
tą pas Oną Sadauskiene. Pas 
ją rasta apie 50 galionų gata
vos privirtos ir 10 bačkų už
raugtos. Gatavą degtinę visą

resnis, ir mulas jį užguldamas 
nulaužė jam ranką.

- Vėjo Brolis.

BRADDOCK, PA.

Eksplozija
Viduryj nakties pereitą' sa

vaitę viename name eksploda- 
vo gazas, keturi žmonės užmuš
ti ir 12 sunkiai sužeista. Eks-
plozijos priežasties tikrai nesu
žinota, tik spėjama kad einant 
gulti neužsukta gazas ir iš to 
kilo eksplozija.;

Patartina visiems kad einant 
■ gulti užsuktumėte gerai yaz i 
' ir apsisaugotumėte nuo pavo
jaus. Gazas yra pavojingas: 
jei neeksploduoja tai kitaip at
neša žmonėms mirtį.

Vėjo Brolis.

namas visai suardytas į šmote
lius, o keturi kiti apdraskyti. 
Nuostolių priskaitliuojama iki 
$13,000. Eksplozijoj neužmuš-

LONDONAS, Anglija
Nt-prigulniybės Paminėjimas
Lietuvos nepriklausomybes 

jaštuonių motų paminėjimui va
sario 16 d. Londono Lietuviai 

(jokių iškilmių nesurengė. Bet 
pora dienų vėliau užtai bažny
čioje buvo laikoma pamjnėjimo 
i pamaldos.

Priežastis tokio užsileidime 
[gal bus ta kad Lietuviai neturi

4:15 po pietų jis uždarė duris 
ir langus, ir nežinia de! kokios Į 
priežasties atsuko gazą ir pats koše sumaišė su 
atsigulė ant žemės pas pečių ir Vlauskienė dabar

policija pasiėmė, sykiu ir ją pa-isavo klubo >r neturi kur .-susi
eiti. O tą raugalą kur buvo bar-'--je apkalbėti savų reikalų. No- 

gasolinu. Sa- Į rodami, butų galėję surasti tin 
yra po kauci-[karną vietą tai musų garbingai

ta nei vienas žmogus, ir niekas 
nesužeista, nes tame name nie
kas negyveno kuriame eksplozi
ja įvyko — ten buvo smuklė.

Eksplozijos priežasties nega
lima sužinoti, policija ir ugnia
gesiai spėja buk taip tyčiomis 
padaryta, dėlto kad tas namas 
buvo labai' senas, ir savininkas 
norėdamas gauti apdraudę ir

pradėjo traukti gazą į save.
Tuo tarpu atėjo 12 metų 

mergaitė ir norėjo ineiti į krau
tuvę, bet radus duris užrakin
tas pažiurėjo per langą į vidų 
ir pamatė ant žemės gulint vy
rą kaip negyvą. Mergaitė misi 
gando ir manydama kad tas se
nis jau negyvas pranešė poli
cijai. Policija greitai pribuvo,

j ja ir laukia teismo.

Vienas motormadaS suvaži- 
įnėjo į vieną dieną keturis vai
skus. Jis dabar randasi kalėji
me už tokį “narsų” darbą.

Carnegie plieno kompanijos 
1 dirbtuvės sargas ėjo persitik 
rihti spėkose su mulu. Bet pa
sirodė kad mulas už jį yra stip-

[dienai paminėti. Jeigu nebuvo 
galima šiokią dieną tai padary
ki reikėjo pataikyti ant šventa- 
Įdienio. Bet tame matyt Lon
dono Lietuvių apsileidimas ar
ba nepaisymas savo tautos rei
kalų.

Bet dar vra laiko pasitmsy- 
mui ir susipratimui, ir musų 
vientaučiai turėtų stengtis at-

tiesiog užžavėjo publiką, ir il
gai ji neišnyks iš ausų.

Taipgi buvo pora duetų su p. 
M. Strumskiene, vienas Itališ
kai, “Pure si Come un Ange
lo” (G. Verdi, iš operos “La 
Traviata”), kitas irgi naujas, 
“Oi Berneli, Vienturti”, Gruo
džio. Duetai irgi žmonėms la
bai patiko.

Reikia dar suminėta ir apie 
ponią Strumskienę, kuri visuo
met gražiai dainuoja ir tankiai 
palinksmina Brooklyno Lietu- 
tuvius. Ji šį kartą dar geriau 
sudainavo negu kitais atvejais. 
Bravo už tai.

Taipgi dar dainavo vienas 
Rusas, Kuzmenko,, tenoras, ke
turias dainas.

Publikos buvo apie 300 ypa
tų, kas del tokios Lietuviu ko
lonijos visai mažai. Priežastis 
gal kad čia tankiai koncertai 
buna, o kita, gavėnioj tai ka
talikai nesilanko, o dar bolše
vikai boikotavo kiek išgalėda
mi, “Laisvė” nei apgarsinimo 
nepriėmė, mat, buržujus jeigu 
neina jiems dykai dainuot — 
toks yra baisiausias jų priešas.

Matyt ta “Laisvė” eina dar 
kairyn,. atrodo kad bimbininkai 
paims galę ant laikraščio, nes 
šiek tiek rimtesni pradeda pa- 
sitraukinėt iš štabo negalėdami 
pakęsti jų spaudimo, kurie ver
čia talpint visokius melus ir 
šmeižtus. Paukštys, kuris per 
daug metų paklusniai tarnavo 
už mažą mokestį, jau pasitrau
kė, nes jei dar kiek padirbtu 
ten tai turėtų eiti gydytis; da
bar jau, sako, nervai suirę, mat 
jis nebuvo užtektinai raudonas.

Tai jau antras pasitraukė — 
Zapereckas apleido tą laikraštį 
pora savaičių pirmiau, dabar 
Paukštis. Kas bus “next’’?

Korespondentas No. 2.

KAS IŠLAIMĖS LIETU
VOS SEIMO RINKI

MUS?
Atėjo slapti tiligramai, 

kablegramai, orogramai ir 
monogramai kad Lietuvos 
davatkų seimas paleistas! ir 
visas pasaulis nustebo kaip 
tai “krikščionis” galėjo pa
leist seimą kur turėjo dau
giau savo nosių, nežinoda
mi ar i kitą seimą gaus nors 
tiek nosių vėl Įkišt!

Ale mat tokia Dievulio 
valia, kad jeigu seimas iš- 
sikoliojo ir išsibjauriojo ir 
išsitumdė per tris metus, 
tai reikia ji uždaryt ir pra
dėt naujus rinkinius.

Slapti Spragilaičiai iš 
Slabados submarinais nu
plaukė i Kauną ir vistiek iš
tyrė dalyką ir 'praneša vy
riausiai galvai gerb. Spra
gilui kas dedasi.

Nors nuo didelių, pinigų 
Amerikos katalikų sudėtų 
gerb. “strielčiui” pasisekė 
išprašyt Dievulio kad užlei
stų Nemuną ir Viliją ir vi
sas kitas aplink Kauną upes 
ir užtvandintų Kauną ir iš
griautų Slabados tiltą, ale 
kad gerb. Spragilas negali 
but be žinių tai Slapti Spra
gilaičiai iš Slabados subma
rinais plaukė i Kauną po 
ledais ir vistiek pasiekė tą 
seimo tvirtovę ant pat lai
ko, ir sugavo žinias.

Štai kaip jie sako:
Kada nugriuvo Slabados 

tiltas ir negalėjom nueit Į 
seimą patirt naujienų, mes 
sumanėm ir padarėm ši
taip: sėdom i submariną, 
persikėlėm i kitą pusę Vi
lijos. ir norėjom paskui per 
Žuvų rinką eit pėsti i seimą. 
Ale kai atsidarėm submari
ną kitoj pusėj kur turėjo 
jau but kraštas, žiūrim kad 
dar vanduo. Nuo ten pasi
leidom vėl po vandeniu per 
Kauną ir bakst submarinas 
atsimušė Į seimo rumus. Iš
lipom iš laivo per antro au
kšto langą i seimo rumus ii 
inėjom ant balkono.

Pataikėm i pati laiką kai 
Kristausratai su Liaudiš
kais valstiečiais daužėsi i 
krutinės už tai kam bedie
viškas seimo pirmininkas 
neleidžia poterių kalbėt ati
darant ir uždarant seimą.

Bolševikai ir sociademok- 
ratai žiurėjo ir nežinojo ką 
daryt: ar padėt vieniems ar 
kitiems. Ba jiems turi but 
taip gerai kaip anie du pa
daro.

Paskui atplaukė laivu 
Lietuvos prezidentas ir pa
sakė kad nauji rinkimai bus 
Majavos mėnesi, ba šis sei
mas vistiek nepabaigs už 
poterius peštis.

Prezidentas pasakė da
vatkoms ir kunigėliams ne- 
nusigąst kad bus nauji rin
kimai, ba sako jau pranešė 
Į visas parapijas klebonams 
ir kamendoriams kaip rei
kia daryt su avelėmis prie 
naujų rinkimų einant.

Tuoj Slapti Spragilaičiai 
išsisklaidė po Lietuvos šo
nus ir kampus ir pradėjo 
klausyt ir tyrinėt ką kuni
gėliai ir davatkos darys.

Kėdainiuose, kur kunigė- 
: lis norėjo but vyriausiu tei- 
1 sėju ir egzaminuot mergas 
i ir bobas apie jų dorą, slap
tas Spragilaitis nuėjo spa- 
viednės ir išgirdo kunigėlį 
sakant:

Jeigu tu nebalsuosi už 
Kristausratus tai Kėdainius 
užeis dar didesnis patapas 
negu patiko Kauną.

Kitas nuėjo spaviednės 
Babtuose, ir ten išgirdo ku
nigėli sakant: Jeigu nebal
suosi už kunigus ir davat
kas tai Dievulis pasuks Ne
vėži tiesiog per Babtus ir 
nuskandins tave ir visus be
dievius.

Vilkijoj nuėjo spaviednės 
kitas Spragilaitis, ir girdi 
kunigėli sakant: Jeigu ne
balsuosi už mus tai Nemu
nas pradės tekėt j kalną ir 
visa Vilkija nugarmės į 
Klaipėdą.

Kitas nuėjo spaviednės 
Seredžiuj, ir išgirdo kuni
gėlį rėkiant: Aš pasuksiu 
Dubysos vandenis per Sere
džių. ir visus galvijus išnai
kinsiu. kurie nebalsuos už 
mus.

Tą pat Slapti Spragilai
čiai girdėjo Zapyškyj, Pa
nemunėse, Pilviškyj, Mari- 
ampolėj, Alvite, Prienuose’, 
Ra u d ond va ryj, Veliuonoj. 
Šakiuose, Telšiuose, Jurbar
ke, Šidlavoj, Re,šeiniuose, 
Jonavoj, Biržuose, Pasva
lyj, Radviliškyj. Pumpėnuo
se ir kituose galuose.

Visur kunigėliai pradėjo 
žmonelius gąsdint Dievulio 
bausme, tvanu, ba tas la
biausia šimet Lietuvą iš
gąsdino. Jeigu gąsdina bol
ševikais, žmonės juokiasi ir 
nebijo. Jeigu gąsdina Len
kais, žmonės žino kad nuo 
jų galės apsigint kaip apsi
gynė kitais sykiais. O nuo 
tvano negali išsigelbėt, ale 
ne visi žmoneliai turi gana 
'proto pamislyt kad ne visur 
tvanas gali užeit, ba kitur 
net upių nėra, o kunigėliai 
gąsdina tvanu ir gana.

Dabar, sako Slapti Spra
gilaičiai, Lietuvoj atsibuna 
[didžiausias bačkų varty* 
nias, kunigėlių iš pištalietų 
šaudymas ir vaikymas cici- 
listų ir bolševikų ir kitokių 

I kalbėtojų nuo rinkų.
Daug kunigų jau vėl žel

dinusi barzdas ir žada mest 
kunigaut jeigu liks išrinkti 
Į seimą, ba parapijonai, kad 
ir bijo Dievulio, ale kuni
gėliams ant mišių neduoda.

Užsiželdinus barzdą, ga
lės apsiženyt, ir už seimo al
gą laikyt sau pačią, o kai 
sugryš i savo parapiją kitą 
metą su prakalbom tai jų 
parapijonai nepažins kad 
tai buvo jų klebonai.

| Geriausias | 
I Skutimas * |

kasiden jeigu Į 
turit nupusty
tas ge] ežtes. 
Bet tik vienas 
skustuvas — į 
Valet Auto į 
Strop Skustu- į 
vas—pusto sa- į 
vo geležtes.

$1 iki $25.

Wet
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užsimokėjo už 1926 me
tus

SEIMAS! SEIMAS!

8-ta Moterų kp.. Dayton, O.: 
J. Varašienė, J. Stulgaitis. O. 
Gužauskienė, O. Mockevičienė, 
A. Urboniene, J. Stulgaitienė, 
O, Gužauskienė, A. šeškevičie- 
nė. E. Viiimaitienė. O. Giedrai
tienė, M. Sakalienė. O. Znamec- 
kienė. A, Milašienė.

46 kp. Seattle, Wash.: A. Sa- 
vukaitis. J. Revuta. A. šlapi
kas.

149 kp. Portland. Ore.: 'jo
nas P. Gritė, V. Pareygis, Juo
zas Šemukonis, Ona šemukonie- 
nė. Jonas Bacevičius, St. Kvik
lys, Paul Atko.

17 kp. So. Omaha. Nebr. (šie 
nariai sykiu užsimokėjo pilnai 
po 82.50 ir už 1925 m.) : J. Ar- 
moška, J. Papika, P. Klijunie- 
nė, P. Juzeliūnas, J. Strazdas. 
G. J. Sniceris, T. žarnauskas, 
M. Akrcmienė.

ĮSIRAŠĖ NAUJI NARIAI
Prie 8-tos Moterų kuopos, 

Dayton, O.: M. St.nlgaitis, D. 
Stone, M. Gricienė, M. McGlin- 
sky.

Kur daugiau TMD. kuopų su 
naujais sumanymais, su pasiū
lymais, su pagerinimais Drau
gijai? Kur nusiskundimai ant 
Icentro valdybos?

Ateina seimas, subruskit vi
si! Dabar laikas iškulti viską, 

I kad seime galėtume išarpavot 
1 ir atskirt gerą nuo blogo.
Į Nelaukit paskutinių dienu,
I rašykit i organa, diskusuokit ■
organe. Diskusijas galit vest 
pavieniai nariai, kurie tik ko
kius sumanymus turit. Nelau
kit kolei kuopa nutars ir Įgalios 
ką padaryt. Jūsų geromis min
timis pasinaudos kitos kuopos.

Geriau kad dalykai butų ap
kalbėti per organą pirm seimo, 
o ne susiųsti į seimą, kur ne
perda ogiausia delegatų suva
žiuoja ir nutaria, o paskui visi 
turi taikytis.

TMD. seimas Įvyks sykiu su 
Sandaros seimu. Brooklyn, N 
Y., kuris prasidės birželio 16 d.

šis jau bus galutinas ir tik
ras pranešimas apie seimo lai
ką, kadangi seimo rengėjai tai
kosi kad maždaug seimas pasi-

ir net su 'Susivienijimo kuopo
mis jūsų kolonijoje — tegul į 
Sandaros arba SLA. seimą pa
tenka TMD. narys, ir užteks 

I jam Įgaliavimo, ir jūsų kuopa 
bus pilnai atstovaujama.

Kurios nesiųsi! delegatų, at
minkit seimą su auka. Yra vi
sokių svarbių 'reikalų: raštų 
leidimui, Kudirkos paminklo 
statymui, ir tt.

Iškalno pranešdami apie sei
mo laiką, manome kad kiekvie
na kuopa turės laiko pilnai pri
sirengti. Tik ncatidėliokit iki 
paskutinei dienai organizacijos 
reikalų, nes paskui du metu tu
rėsit vėl vargti ir kabintis prie 
valdybos kad tas taip,' tas ne 
taip. 

___

Centro Valdybos Rin
kimai 

___
Neužilgo prasidės balsavimai 

už TMD. centro valdybą. Rei
kalinga kad ir tai kuopos susi
rinkimuose tinkamai apkalbėtų 
ir su išrokavimu balsavimus 
atliktų, o ne tik taip sau del 
mados balsuotų.

Reikalinga kad visi Centro 
, valdybos nariai butų aktivųs ir 
atsakanti savovietoms.

BUTĖNAS VICTOR 
REKORDUOSE

Victor Talking Machine Com
pany yra išleidus puikių Lietu
višku rekordų, kokių Lietuvių 
tarpe dar nebuvo, ir tai pažy
mių musų artistų dainininkų ir 

i lošėjų.
Paskiausi išleisti Victor re

kordai balandžio mėnesiui yra, 
“Stasys’ ’ir “širdies Meilės Li
ga”. Tai yra dvi daugiau ne

igti paprastos dainos; pirma ide- 
lalizuoja meilę, antra yra iš po- 
nuliariškos operetes. Populia- 
riško baritono Butėno sūdai-’ 
nuotos, jos yra pilnos muzikos 
ir artistiškų ypatybių. Bute 
nas toj dainoj sunaudoja visas 
galimybes savo gražaus balso 
pilniausia.

Taipgi yra rekordai Marijo
nos Rakauskaitės, Justino Ku
dirkos, J. Vaičkaus ir Dikinio 
duetai, Sodeikos dainos, prie 
to kitokie puikios muzikos re
kordai be dainų.

Victor rekorduose ne tik kad 
muzika yra perduodama, bet ir 
pačios artisto ypatybės su vi
sais jausmais ištryška dainuo
jančio balse ir visame pasikru- 
cinime-apsiėjime, todėl Victor 
rekordai skiriasi nuo kitų, ir 
juos turinti turi malonaus pa
sigerėjimo.

ORTHOPHONIC VICTROLA
Urplata atvirai

STRAIPSNIS 171

o kUDIKIų ® 
GEROVĖS skYRIUŠ
DEL APRŪPINIMO |

MOTINŲ IR JŲ m 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.Ji!!'

fiUac akyrluj* du Ulku

IraJtu bOduflon*

oy kūdikiu

KOdlkly .prtptBlDM tr *•>
Dėjimu yra dxlyku gyna

Tone, spėkoje, ir išnešime ji yra visiškai vienatine. Taip yra 
todėl kad ji yra paremta ant naujų principu kurie yra išim
tinai savybė VICTOR. Kreipkitės prie savo artimiausio par
davėjo reikalaudami šių naujų rekordų:

srali atnešti į jūsų namus! Yra modelis tokia kaina kuri at
sakys jūsų reikalams.

No. 78503 Stasys Jonas Butėnas
Širdies Meilės Liga Jonas Butėnas

10” $.75

No. 78493 Paulina-Mnzurka
Tarpt-aut iškas Nepaprastas Duetas

Kalnų Grožybė—Valcas
Tarptautiškas Nepaprastas Kvartetas

10” .75

VELYKŲ REKORDAI
No.73103 G ui šiandieną Rakauskaitė

Linksmą Dieną Rakauskaite
10" .75

.75
No. 7728.5 Jėzau Kristau Maloniausias Butėnas

Alyvų Darželyj Butėnas
10”
10”

.75

No. 78215 Sveika Marija Kudirka
Leiskit į Tėvynę Kudirka

10” .75

Mes prižadamo jums smagumą. Jus patirsit kokį 
;r grožę

NEW ORTHGPITONIC VICTROLA

džiaugsmą

Nauja Victrola
Orthophonic V

Kada Duoti Kitus Maistus ir 
\pelsino Sunką

Apelsino sunka. — Kūdikiui suka
kus keturiems menesiams* duok vie
ną šaukštelį perkoštos apelsino sun
kos, atmieštos su tiek pat virinto 
vandens, vieną syk i dieną pirm mai
tinimo. Laipsniškai didink kieki iki 
jau duosi vaikučiui neatmieštą suh- 
ką pusės apelsino. Tas davimas ga
lima tęsti iki kūdikis jau galės val
gyti ir kitokių vaisių.

Avižinė Košė — Kada kūdikiui su
kanka penki mėnesiai, pridėk prie 
kiekvieno penėjimo po šaukštuką a- 
vižines košės. Laipsniškai didink 
kiekį iki duosi vaikui kiekvieną sykį 
po tris šaukštelius avižinių miltų ko
šelės. Tos košeles padarymui, pa
imk keturias uncijas oatmeal prie 
kiekvienos puskvortės vandens. Vi
rink viską dubeltavame puode tris 
valandas; pridėliok kiek vandenio 
kad pasibaigus virimui gautum sky
stą košelę. Kol ji šilta, perleisk per 
koštuvą, ir atvėsink. Tą košelę ga
lima duoti iki vaikas galės valgyti 
gerai išvirintus kitus javus.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior- Av. Cleveland, O.

P. A. Dedynas — Vice-Pirmininkas 
96 Millbury St. Worcester, Mass.

V. Sirvydas — Sekretorius 
193 Grand St. Brooklyn,. N Y.

Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė 
62—23rd St. Jackson Heights, N.Y.

J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo 
Globėjai — Worcester, Mass.

baigtų prieš pradžią SLA. sci-j Cleveland. O.. 20-ta TMD. kp. 
mo. kuris bus New Yorke. (laikys savo mėnesinį susirinki-

Kuopos! jūsų priedermė yra mą balandžio 20 d., antradienio 
rūpintis pasiųsti j seimą kuo-;vakare, ką nariai malonės Įsi- 
daugiausia delegatų! Bet ku-;tėmyti ir atsilankyti. Yra at- 
rios net urit gana pinigų, turit'siųsta “Princo ir Elgetos” ir 

(dar laiko sukelti sau kapitalą i “Senovės Europa” knygų tiems 
I kokiais nors parengimais ar iš- kurie mokėjo už viršelius.
! laimėjimais. Taipgi užsimokėkit savo 1926
| Kurios ,to nepadarysit, suda- motų mokestis tie kurie dar

VICTOR TALKING MACHINE COMPANY, Camden. N. J., U.S.A.
Lietuviški rekordų katalogai dykai ant pareikalavimo

2£03 SWO33rd Street. ChicagW” lrvkil ^hinacijąjui Sandaros . remokėjot. Vald.

ARBA

NIEKADOS 
DAUGIAU

ir išrašomas 
gydytoju visame 
pasaulyje del 

maitinimo lindi
kui, jau virš 68 

mėty

Šviežiai pagaminto kalkinio van
dens galima gauti aptiekose. Pada

rymui jo formula yra sekanti: pri
dėk šaukštą gesintų .kalkių (gauna
ma aptiekoje) į kvortą virinto van
denio (arba distiliuoto); užkorkuok 
ir smarkiai sukratyk keletą sykių i 
valandą. Lai kalkini nusistovi dug
no ir jo 25 valandų nupilk nuo vir
šaus vaistų skystimą j švarų butelį 
ir užkorkuok stiklu. Laikyk šaltoje 
vietoje, gerai užkišta.

Vartojant kalkinį vandenį pridėk 
po viena šaukštelį prie kiekvieno pe
nėjimo per pirmą savaitę, o paskui 
laipsniškai didink kieki, jei reikalas 
yra, iki duosi vaikui penkis šauks-

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 EAGLE BJRANTD

CONDENSED MILK.

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.

* jCf ° ROSEDALE
t Rj Dry Cleaning Col
Ž S&LSM Rand. 7906 į 
f C. F. PETRAITIS, Prop. X 
j 6702 Superior Ave., t

Ekstra Pranešimas 
Visiems

Pulkai paukštelių maloniai skrai
do po laukus ir renkasi į pulkus ir 
linksminasi maloniu oru. Taip yra 
ir jums, čia traukt^traukia į musų 
puikia Lietuvių Koloniją ir kaip sa- I 
kyte sako pirk ūkę arba mainyk sa
vo namą mieste ant ūkės. Roika- Į 
laukit Ūkių Surašo šiandien, o jame 
rasit kas jums reikalinga,

100(i ūkių ant pardavimo ir mai
nymo visose dalyse Amerikos. Sti- 
čėdysi sveikatą ir sutaupysi savo 
sunkiai uždirbtus skatikus, pirksi 
ūkę už pigiausią kainą. (15)

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

Dovanai Dusuliu 
Sergantiems

Dykai Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
nas Gali Naudot be Laiko Nuo

stolio ir Nepatogumo.
Mes turini metodą kontroliuot Du

sulį, ir norim kad išbandytum et mu
sų lėšomis. Nesvarbu ar jūsų atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus turit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

Mes ypač norim siųsti tiems kurie 
mano jog jau nėra vilties, kuriems 
jokie kiti budai, “patentuoti durnai” 
ir kitkas negelbėjo. Mes norim pa
rodyt kožnam savo lėšomis jog musų 
metodas gali paliuosuoti nuo gargž- 
dimo, sunkumo kvėpuoti ir visų kitų 
negerumų.

šis pasiūlymas persvarbus pralei
sti net vieną 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 612-D

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Lietuvos Lietuviai ateina į 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

I Jus I
I Galit |
■ Į

išaštrinti savo į 
skustuvo gele- Į 
žtes i dešimts į 
sekundų jeigu Į 
naudosit Valet Į 
Auto Strop Į 
Skustuvą, vie- į 
natini skustu- į 
vą kurs pats Į 
išaštrina savo i 
geležtes.

$1 iki $25. i 

| Wet 
i z?ut<rStrop | 

Razor
—Issiaštrina Pats

telius kiekvieną sykį iki pabaigos 
dvylikto mėnesio.

Vartojant kalkinį vandenį, reikės 
mažiau vartoti virinto vandenio. Pa
vyzdžiui, jei sakoma kad 12 mėnesių 
kūdikiui reikalinga šešių šaukštukų 
kondensuoto pieno prie 7 uncijų vi
rinto vandens, o jus norite duoti 5 
taukšt tiktis kalkinio vandens, tai vie 
tojo 7 unciiu virinto vandens imkite 
tik G. o viena uncija susidarys iš 5 
šauk, tul ų kalkinio vandens, ta; p kad 
vandens vistiek bus 7 uncijos.

Ar justi kūdikis verkia? Ar jis 
nervvotas ir neramus? Jei taip tai 
veikiausia maistas nesutinka su juo. 
Jei negali žindyti savo kūdikio arba 
jei jis netarpsta iš krūčių pieno duok 
jam Borden’s Eagle Pieną — maistą 
kuris pasekmingai išauklėjo šimtus 
tūkstančių kūdikių. Ir lengvai su
taisomas — tik pridedant virinto 
vandens pagal nurodymus. Per 65 
metus motinos davė Eagle Pieną 
kaipo milžinišką sveikatos dovana 
savo kūdikiams, kurie sirguliuoja ir 
silpni, kadangi jis lengvai suvirš
kinamas ir teikia pilnučiaūsį sotu
mą.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Telefonas Main 6111

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

C. D. AINGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisinga patarnavimą.
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INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgą laiką.
Apsisaugok nuo influenzos, išsigydydamas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbaženklis Įreg. J. V. Pat. Biure.

vikriai patrynus krutinę ar pečius pagelbės kraujo cirkuliacijai, 
ncdaleidžiant įsisenėti ir įsigalėti peršalimams.

35c. ir 70c. vaistinėse.
Tirkrasis pažymėtas INKARO vaizbaženkliu.

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

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

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

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubčgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku
rie yra mano geriausi liudininkai Ka aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais
tus 6C6 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių 
■šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnavireiii.

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----
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| Dr. BAILEY, Specialistas |
E 1104 Prospect Avenue =
| ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING |
= (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Hotel) E
= Ofiso Valandos: 9-30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. ~ 
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PROHIB1CIJOS PAKEITIMO KLAUSIME
pROHIBICIJOS arba už- 

11 draudimo alkoholiškų 
gėrimų įstatymo pakeitimo 
arba pataisymo klausimas 
Įsibangavo daugiau negu 
mes nujaučiam.

Washingtone pradėta ko
va už grąžinimą alaus, ir 
dabartinis atakas prohibici- 
jos įstatymo yra didžiausias 
koks kada buvo nuo jo įve
dimo. Senato teisių sub-ko- 
mitetas šiose dienose tą da
lyką svarsto, ir gali būti pa
duos senatui aptarti.

Norintieji prohibiciją pa
lengvinti prirodinėja sena
to komitetui:

KAD dabartinis įstaty
mas nepasiekė tikslo;

KAD prohibiciją neužgi
na tiems kurie nori;

KAD turi būti permaina 
jei norima išgelbėt Suvie
nytas Valstijas nuo betei- 
systės, hypokritiškumo ir 
morališko nupuolimo, nepa- 
gerbimo federalės valdžios, 
ir nustojimo pagarbos val
stijų valdžioms.

Kas čia pasakyti yra la
bai teisinga, nes uždraudi
mas nei vienam norinčiam 
neuždraudė degtinę ir kito
kius svaigalus gerti, dar pa
didino girtuoklių skaičių, ir 
kiekvienas kurs tik nori su
mindžioja šalies ir valstijų 
įstatymus, ir dirba, parduo
da arba geria visokiausius 
svaiginančius gėrimus ko
kius tik įstatymas drau
džia.

“Dirva” yra už blaivybę, 
bet ne už uždraudimą. Mes 
norime kad žmonės butų 
blaivininkai prote, o ne po 
prievarta. Jeigu pats žmo
gus nemoka kontroliuot sa
vęs niekas jį nesukontro
liuos nors dešimts dar žiau
resnių už dabartinį įstaty
mų butų.'

Taigi, verčiau lai prohibi- 
cijos įstatymas buna pakei
stas ir palengvintas kad pi
lietis kuris turi gerklę del 
gėrimo galėtų gauti tinka
mesnių gėrimų, po priežiū
ra daromų, negu slaptai ga
minamų nuodų.

Matom aiškiai kad del to 
įstatymo suiro daug šeimy
nų kurios bandė jį laužyt ir 
norėjo pralobt bepardavinė- 
jant; daug tėvų ir motinų 
nuėjo Į beprotnamius, kiti 
galą gavo, bet kiti nepasi
mokino nuo jų ir neparodo 
nei kiek palinkimo draudi
mo įstatymą pagerbti.'

komunistėliai su atvirumu kal
bėjo, vadų išmokinti, kad tegul 
Amerikos darbininkai labiau 
buna spaudžiami ii- skriaudžia
mi, greičiau nusikratys kapita
listų. Norėjo kad darbininkai 
negerintų savo būvio.

Bet to neatsiekė, čia negali 
būti perdidelio skriaudimo, nes 
kai tik darbai pagerėja tuoj

Zinovjevas Susirūpinęs 
Nepasekme Amerikoje

Trečiojo Internacionalo caras 
Zinovjev žiurėč ' as skersai 
vandenyną i Ameriką, galva 
linguoja ir sako, “Komunizmas 
Amerikoje netarpsta”.

“Amerikos komunistu parti
ja susidūrė su galingu priešu, 
Amerikos kapitalizmu ir Ame
rikos Darbo Federacija”, aima
nuoja Zinovjev.

Tiesa, kapitalas ir darbas su
tinka nuomonėse jog Suvieny
tose Valstijose komunizmui vie
tos nėra. Tą žino ir visuome
ne. Ir sprendžiant iš daugybės 
skilimų ir taip mažytėj Ameri
kos komunistų partijoj, net jų 
pačių diduma ištikimų ‘draugų’ 
taipgi pripažįsta kad komuniz
mui čia nėra progos Įsiviešpa
tauti.

Komunistų*vadai tik ten ga
li prisivilioti proletarijošišką 
minią kur viešpatauja skurdas.

Bolševizmo pradžioj, musų

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

darbininkas vėl ponas.
Daugelis pačių tų rėksnelių 

tuojau nusipirko sau namus, 
automobili, ir sudiev komuniz
mo teorijoms.

(Tąsa)
Nežiūrint mierių savo priešų ji vistiek 

nebuvo nusiminus. Tik kada ji 'pamanė 
apie vargusi kokius ją kuingaikštienė ir 
D’Aigrigny ir I)r. Baleinier Įstūmė, ji pa
siryžo jiems atsilyginti. Ji žadėjo atsily
ginti no tiek už save kiek už kitas nekaltas 
aukas kurios negali kovoti ir gintis. An
driennė, dar vis skausmingose mintyse sė
dėjo po pasimatymo su Rože. Pamačius 
puikiai pasirėdžiusią panelę (nes daktaras 

Į pavelijo Andriennei rėdytis kaip ji pirmiau

M. Magdonas, iš Chicago, Ill. 
prisiuntė $2.25 už “žmonijos 
Istoriją”.

A. šmigelskis. vietinis, at
bėgo tekinas i “Dirvą” pastoti 
“žmonijos Istorijos” prenume? 
ratorium, pamatęs paskelbimą 
tiems kurie dar laukia. Jis sa
ko nenori būti paskutinis užsi
rašantis, lodei greitomis užsi
mokėjo $2.

Jis pataria kitiems kurie ne
užsiprenumeravo “žmonijos Is
torijos” paskubėti, nes proga 
ne visada bus. Nebūkit pasku
tiniai. ne.užsileiskit kitiems, sa
ko jis.

vo gamtos apdovanota draugiška prigim- 
čia ir kad ji galėjo ištraukti gerumą tų 
ypatų kurios su ja simpatizavo.

Iš savo pusės. Andriennė buvo labai 
nustebinta girdint šią jauną merginą, 
prasto gymio, beveik ubagiškai apsirėdžiu
sią, išsireiškiant tokiais parinktais žodžiais 
ir prideramu apsiėjimu. Juo daugiau ji 
žiurėjo į Kupriuke, tuo daugiau nyko pir
mi prasti įspūdžiai j ją pažiūrėjimo, ir ga
ilaus ji pradėjo jaustis drauginga su ja.

Moterišku jžiurėjimo gabumu, ji patė 
mijo ‘po Kupriukės juoda skaraite gražiai 
sušukuotus ir puikius jos plaukus. Ji pa- 
tėmijo taipgi jos švariai užlaikomas liesas 
rankas; jos akyse matė inteligentiškumą, 
ir tas leiijo užmiršti jos raišumą. Andrien
nė mėgo fizišką gražumą ir labai prie to 
linko; bet ji taipgi turėjo tvirtą sielą, gerą 
protą ir širdį ir mokėjo apvertint morališ
ką grožę, net kuomet ji paėjo nuo raišos 
ir nuvargusios ypatos. Vienok, tik dabai 
toks supratimas jon atėjo ir buvo jai nau
jas, kadangi jos dideli turtai ir puikus ap 
siejimai laikė ją atokiai nuo tokių ypati 
kaip Kupriukės klesos:

Po trumpo tylėjimo, kuomet abi jos 
viena kitą atidžiai išegzaminavo, Andrien
nė tarė:

—- Lengva, aš manau, išaiškint prie 
žastį musų bendro nusistebėjimo. Tu ma
nai, be abejo, kad aš kalbu gana protinga 
būdama beprote, jeigu jie tau pasakė kai 
aš tokia. O aš, — pridėjo Andriennė, pa 
sididžiuojančiu ir nuolaidžių tonu, — pa 
tėmijau tavo kalbos delikatnumą ir aps 
ėjimus ’toli skirtingus nuo tų kokie tav 
pozicijoj paprastai esti, taigi mano nusi 
stebėjimas yra dar didesnis negu tavo.

— Ak, madame! — šuktelėjo Kupriu 
ke, kad net ašaros pasirodė jos akyse; - 
ar tai gali būti? jie tik klaidino mane - 
tamista nesi pamišus! Iš visko aš matai 
kad tekia nelaimė tamistai negalėjo būti 
Vienok, kaip galėjo atsitikti kad tamist: 
esi šioje vietoje?

— Nabagute! — tarė Andriennė, sv 
jaudinta tos vargšės susirupininiu, — i 
kode! tu, su tokia širdžia ir galva, turėtūr 
susirūpinti? Buk rami! aš ne visada či 
busiu — ir užteks tau pasakius kad mudv 
abi užimsim vietas kokios mums pritiki 
Tikėk man, aš niekados neužmiršiu, kač 
nors tave turi graužti rūpestis del neteki 
įuo darbo — iš ko tu tik gyva pasilaikai — 
tu vis dar pamąstai ir apie mane, norėda 
ura man pasitarnauti. Tu galėsi būti* mai 
laba1’ naudinga, ir man smagu iš to, ne: 
aš tau daug turėsiu atsidėkavoti; ir tu pa 
matysi kaip aš panaudosiu savo dėkingu-

— tarė Andriennė. gražiai šypsoda
. — Vienok, — tarė toliau, — pirm kai
: apie save, pamąstykim apie kitus. Ai 
i pusbrolis dar kalėjime?
— Apie šį laiką, madame, aš turiu vii 

gerumu 
vakar iš

Vienok 
man kač

“Vienybė” praneša kad at
vyko Amerikon Klaipėdos sve
čiai: senas darbutojas Marty- 
nas Jankus ir menininkas Ado-j 
mas Brakas. Jie žada anlanky-iW.’"T1“ “''Uįredydavosi) Kupriuke pavyzdiai apžiurėjo ti žemesnes kolonijas. : ■ , . . , . , ,, ,;Iją sulygindama savo biednus užvalkalus, 

: ir pamanė kad jeigu ji butų beprotė kaip 
;j‘ galėti] taip protingai ir gražiai apsirėdy- 
iti. Taigi Kupriuke artinosi prie tvoros su 
nusistebėjimu. Tuojau kaip tik priėjo prie 
tvoros, ji pratarė žemu balsu, bet kad An
driennė girdėtų, šaukdama: “Mademoisel
le de Kardoviliute!”

- Kas mane šaukia? — tarė Andrien
nė. Staiga pakilus pamatė kuprotą mergi
ną, ir ko tik nepravirko iš nusistebėjimo.

Rankas suėmus, nesijudindama. Kup
riuke žiurėjo į gražybę tos merginos. 
Agrikola jai pasakojo 
buvo tūkstantis sykių 
matant išrodė: niekad 
venime nei nesapnavo 
retenybę. Abi viena kita stebėjosi.
davus tinkamą pagarbą Andriennei, Kup
riuke pažengė kelis žingsnius artyn tvoros.

— Ko tu nori? — tarė Andriennė, ne
žinodama dalyko, ir lyg nekantri.

Kupriuke švelniu balsiu atsiprašė: — 
Atsiprašau, madame, kad taip prieš tamis- 
tą pasirodau. Bet laikas brangus, aš esu 
nuo Agrikolos.

Tardama tuos žodžius, siuvėja nekan
triai pakėlė savo akis, bijodama ar kartais 
Andriennė neužmiršo to vardo ir neatmins 
apie ką ji kalba. Vienok, nugirdus Agri
kolos vardą, Andriennės baimė praėjo ir ji 
priėjo prie {voros ir žiurėjo nuostabiai i 
nepažįstamą merginą.

— Tu atėjai nuo Agrikolos Baudoino? 
— užklausė ji. — Kas tu esi?

— Jo motinos augytinė, jo pusseserė, 
biedna siuvėja, gyvenanti tuose pačiuose 
namuose.

Andriennė pradėjo atsimindinėti, ir 
pagalinus tarė: — Tai tu prikalbėjai Agri
kolą kad kreiptųsi prie manęs užstato ir 
pagalbos?

— Ak, madame, ar tamista atmeni?
— Aš niekad neužmirštu to kas gera 

ii reikalinga. Agrikola buvo labai sujau
dintas kada kalbėjo apie tavo atsidavimą. 
A.Š gerai atmenu: ir butų keista jeigu ne
atsiminčiau. Bet kaip tu atėjai čia, į šį 
vienuolyną?

— Man sakė kad aš gal gausiu čia dar
bo, nes likau be užsiėmimo. Ant nelaimės, 
vienuolyno viršininkė man atsakė.

— O kaip tu mane pažinai?
— Iš tamistos didelio gražumo, apie 

ką man Agrikola pasakojo.
— Ar gal iš šitų, — tarė Andriennė, 

šypsodamos, pakeldama gražiais savo pirš
tais vieną kuokštą savo šilkinių auksinių 
plaukų. /

— Tamista turi atleisti Agrikolai, ma
dame, — tarė siuvėja, savo paprasta šypse
na: — jis yra poetas, ir neapleido nepatė- 
miięs visko pasigėrėtino apsakyme savo 
užtarytojos.

— () kas privertė tave 
su manim?

— Viltis būti tamistai 
daine. Tamista priėmei 
prielankiai, kad aš turiu p'adėti jam atsi
mokėti tamistai.

— Tu- gali stengtis tai daryti, mano 
brangi mergaite, — tarė Andriennė; —■ iki 
šiolei, aš tegalėjau pasitarnauti tavo pus
broliui iš reikalo.

Jodviem besikalbant, viena kitą pradė
jo labiau tėmyti. Kupriukei pradėjo būti 
nuostabu kad ypata paimta kaipo beprotė 
gali taip kalbėti kaip kalba Andriennė; an
tra vertus, jai buvo nuostabu kad ji pati 
gali taip liuesai ir lengvai su Andriennė 
kalbėtis — nežinodama jog Andriennė bu-

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(J. Gogelis)
Sužydo žolelė viduryj girelės,

Žalioji, gražioj, viduryj girelės.
Nukris lapeliai, užaugs ir kiti,

Numirs matulė, nebebus kitos.
Pas motinėlę valioj užaugau,

Po šviesiu stikleliu drobeles audžiau.
Užtat aš audžiau kad gražios butų,

Kad jauni berneliai pasidabotų.
Jei nepas’dabos nesisielosiu.

Jaunų dienelių nepražudysiu.
Atiduok, berneli, ką mano turi,

A.ukso žiedelį ir vainikėlį.

DAINA
(E. Bendzaitytė) 

dariau, dariau lysveles, 
sėjau, sėjau rūteles, 
lankyk, lankyk mane, berneli,

Oi
Oi
Žaliame rūtų darželyj.

Dar nesudygo rūtelės,
Ir atsilankė bernelis,
Oi del ko, kodėl, jaunas berneli, 
Taip anksti apsilankei?

Ar tau patinka rūtelės,
Ar mano plonos drobelės, 
Ar aš patinku, jauna mergelė. 
Mano meilus žodeliai?

Man labai tinka rūtelės,
Ir tavo rankų darbelis,
Tik nepatinka, mano mergele, 
Kad su kitais kalbi.

Kad ir su kitais kalbėjau, 
Tavo širdelėj turėjau.
Žydi bernelis mano širdelėj 
Kai darže bijūnėlis.

JAUNUOLI
Jaunuoli, kam tiesi svajones, sparnus, 
Ar nori pasiekt tuos laimės rumus 
Kur visuomet šviečia saulės spinduliai, 
Ir širdį tau kviečia meilės geiduliai? 
Neskriski, jaunuoli, nes kelias.sunkus, 
Tu gali pražūti, buki atsargus. 
Gal ne tau yr’ skirti tie laimės takai, 
Suglauski sparnelius, ir palik čionai. 
Nes tankiai svajonės mumis apvilsta, 
Ir reik skausmą kęst kai sparnai nusvilsią. 
Užtai ramus buki, nelėk pertoji, 
Jieškck sau laimužės ten pat kur savi.

Petronėlė M.

PALANGA
Palanga brangus mums lizdas, 
Kur Keistutis viešpatavo.
Meilės upas jaučias visad 
Kaip Birutę jis mylavo.

Jos kalnas pušim’s apaugęs, 
Jų atminčiai gaudžia dainą, 
Bal'.ajuris jį apsiaubęs 
Saugoja naktį ir dieną.

Padangė čia tokia giedra,
Rodos praeitį mums rodo. , 
Juros plauna čia gintarą.
Čia atilsį žmonės randa.

Petronėlė M.

Ką 
apie gražumą jos, 
mažiau negu gyvą 
Kupriuke savo gy- 
apie tokia puikumo 

Ati

ateiti ir kalbėti

naudinga, ma- 
Agrikolą labai

ma I 
mos. 
bant 
tavo

tį jog jis jau atgavo laisvę; ačiū 
vieno jo draugo. Jo tėvas nuėjo 
imti jį po užstatu iš kalėjimo, 
dar kalėjime būdamas, jis parašė 
jis turi hą svarbaus tamistai pasakyti.

— Man?
(Bus daugiau)

E K S T R A ’
Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po *$1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja 

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

CUNAlh
Į LIETUVĄ

(Per Angliju) 

sumažinta kaina 3 klesos abiem 
galam laivakorčių

1 KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA . . . .$211
Į Liepoja ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
I Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
ka‘- Scredą. Keleiviai nepiliečiai 
įleidžiami be kvotos varžymų. Visi 
3 klesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tęs prie vietos | 
agentų arba Į j

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, 0.

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 žemesnes už kitų. 
Dykai pamokinant groti pirkikue. 
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)

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue Island Ave. Dept. 89 

Chicago, I1L

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų
Slapinimą

Saugokis
Pamegdžių

Žiūrėk žodžio
Gausit Aptiekoj

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

skuta
Valet
Skus- 

viena-

$1 iki $25.
Nebukit be Lietuvos žemlapio!

Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland. Ohio 
j e, o kaip kada susuktos virš gaivios. i

Wet
-/faftrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pala



DIRVA 5

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

■

(Tąsa)
Svečiai

zTairos pilyje buvo žinia kame daly
kas: kaimynai kunigaikščiai iš šiaurės at
vyksta apsilankyt garsiam Tairos mieste 
ir padaryt taikos sutarti ii’ net išsiderėt 
pagalbą prieš kitus užpuolikus. Apie sve- 
čių atvykimą jau žinia i pili buvo pranešta 
pirmiau slaptu kurjeru.

Kada Taira patiko šiaurės laivyną be 
kovos, ji lydėję pirklių laivų kapitonai ir 
jūreiviai nustebo. Ant abiejų vyriausių 
laivų pit vėsavo baltos vėliavos, o ant visų 
šiaurės kaimyno laivų irgi matėsi balti vė
jukai, kas nereiškė karo arba užpuolimo.

Dideliu džiaugsmu buvo svečiai pri
imti. Miestas visas margavo vėliavomis, 
ant svečių ir vietinių valdovų iš langų bar
styta gėlėmis, nes tas atsilankymas buvo 
dideiė retenybė, o šiaurės kaimynai buvo 
garsus valdovai. —

Dabar pažiūrėsim kas iš svečių atke
liavo.

Kada laivai susitiko, Tairos laivan pir
miausia perlipo jaunas dailus vyriškis, to
kio pat didumo kaip Kaunis, tik tamsesnių 
aidų ir plaukų. .^Ji sutiko Kaunis. Tuoj 
susisveikino, ir paskui ji Įlipo jo tėvas, ži
las barzdotas tvirtas vyras,' tikrasis šiau
rės šalies valdovas, kurio vieta turės tek
ti šiam jaunam svečiui po tėvo mirties.

Paskui juos išlipo visa eilė didžiūnų, 
kiti liko savo laivuose, ir visi tada plaukė 
priestotėn.

Ryta, ir Giedrė ruošė viską svečių pri
ėmimui. Valdovų gyvenime retai buna to
kie prietikiai, taigi nuo Giedrės kūdikystės 
tik pirmas toks apsilankymas, neskaitant 
dėdės Aistrio apsilankymo, keli metai at
gal.

“Šiaurės Kunigaikštis”
Svečiai stebėjosi Tairos uostu, tvirto

ve, pilimi ir miesto turtingumu, ir gyrė jo 
gabų šeimininkavimą. Taira sakė kad sa
vu lėmimu tas viskas dėjosi, ir dėkojo už 
pagyras.

Ryta labai džiaugėsi tokiais garbin
gais svečiais ir klausinėjo ar jie daugiau 
ko negalėjo atsivežti — pačios kunigaikš
tienės ar dukterų, nors apie jas nieko ne
žinojo. Šiaurės valdovas apsakė kad jo 
moteris senatvės delei keliauti nenori, o 
daugiau ko nebuvo vežtis, ypač pusiau po
litiškais reikalais vykstant.

Kaunis džiaugėsi gavęs sau draugą 
kuriam galės išrodyt viską kas jo jaunai 
širdžiai malonu, ir tas butų pasekmingai 
Įvykę jeigu jis nebūtų turėjęs sesers, Gie
drės. Kada i pili parjojo namiškiai su ku
nigaikščiais ir jų palydovais, Kauniui pa
sitaikė perstatyt jaunam svečiui Giedrę, 
ir jis jai tarė šitaip:

— Sesute, štai musų svečias. Šiaurės 
Kunigaikštis Baktis.

Jųdviejų akis susitiko—mėlynos prieš 
tamsias, žavėjanti mina prieš komanduo
jančią, ir jų širdjs pajautė tą amžiną ne
gęstanti jausmą traukianti vieną prie kito.

Baktis matė joje kokią tai paslaptį, 
kuri jam pradėjo atsiveri, o Giedrė galvo
jo kad ji jį pažįsta nuo seniausių amžių. 
Jo akyse ji matė atvaizdą tolimos žilos 
senovės, kas jai akimirkoj prabėgo, ir ji 
pasijuto kad gyveno su juo kur tai tarp 
kalnų, toli toli amžių praeityje, ir kad dar 
jųdviejų gyvenimas neužbaigtas, dar ro
dos jie gyventi turi toliau....

Jiedu sukabino rankas sveikinimuisi. 
Ilgas rankų laikymas erzino Kauni, ir jis 
abu juos išbudino prakalbindamas Baktį 
rodymu į savo didį karo kardą kurs kabo
jo ant sienos.

Kada dabar įsimaišė Giedrė, ir Baktis 
be jos. nenorėjo niekur eiti, Kaunis ėmė 
pykauti ir bandė įkalbėt motiną kad rastų 
jai užsiėmimą idant ji nekliudytų jam ap
rodyti “Šiaurės Kunigaikščiui” visas savo 
įmones, savo pabūklus, ir viską kitą kuo 
jautė užinteresuos savo svetį. Jiedu jautė
si kaip broliai.

Bet “Šiaurės Kunigaikštis”, nuo pa
matymo Giedrės, daugiau nieko nematė. 
Nors jam Kaunis rodė kardus ir durtuvus, 
jis matė tik Giedrės žibančias akis; gink
lų žvangėsis jam rodės lyg jos balsas kal
bantis į jį. Ir kada jis stovėjo su Kauniu 
pilies bokšte ir žiurėjo į vandenis banguo
jančius tolumoje, jis matė ten žaidžiant 
Giedrę, pas kurią norėjo eiti. Jis norėjo 
eiti visur — nebūti ant vietos, nes tikėjo 
šian ten nors netyčia ją sutikti — iki ateis 
laikas susėsti prie stalo, kur galės į ją akis 
panerti ir kankintis savyje — nes ką jis 
daugiau darys.... širdis juk jį verčia....

Vaišės tęsėsi kelias dienas. Kuomet 
šiaurės kaimynas tarėsi su Taira apie san
talkas ir pagalbą vienas kitam, Baktis ga
vo progą ne syki susidurti su Giedre vie
na Tai sodne, tai gėlyne, tai kaip kada vi
duje pilyj, didžiojoj salėj, kur ilgai niekeno 
netrukdomi kalbėdavos.

Jeigu toje gadynėje butų buvus mada 
patiems vaikams rinktis sau mylimuosius, 
Baktis tikrai butų ėmęs su savim Giedrę 
ir ji butų buvus to šaunaus “Šiaurės Kuni
gaikščio” žmona iš pirmos dienos. Bet J 
reikėjo tėvų sutikimo, pavelijimo ir išroka- 
vimų.

Ryta nutėmydama “šiaurės Kunigaik-i 
štį” su savo duktere meiliai draugaujant, 
prasitarė savo vyrui ir prie progos kaimy-| 
nui kunigaikščiui-syečiui, Bakčio tėvui, 
kad čia tai tikrai prisigimus viens kitam 
porelė. Bet visada ant tų jos žodžių kai
mynas kai žemė tylėjo ir tuoj kalbą nusuk- i 
davo kitur. Jo galvoj slėpėsi kitokios min
tis, kurių jam išreikšti nebuvo reikalo, ir 
jos niekam nebuvo pavojingos, bet rodėsi 
bus naudingos pačiam šiaurės kaimynui ir 
jo stiliui Kada jis tėvo sostą užims.

Tairos pilis ir miestas, o taipgi ir vi
sas Kraštas ėjo turtingyn. Toliau nuo pa
jūrio įsikūrė prekybiniai miestai ir Tairai 
nerūpėjo puolimai ir plėšimai kaimynų, to
dėl jis mielai sutiko ant šiaurės kaimyno 
prašymo gyvent taikoj ir dideliame reika
le net pagelbėt. Bet Taira žinojo kaip svar
bu jo kaimynams kišti nosis į jo turtingą 
šalį, todėl jis savo svečiams — tėvui ir su
nui ir jų palydovams — labiausia rūpino
si įrodyti savo šalies tvirtumą, gerą armi
jos ir laivyno apginklalvimą, gausius tur
tus apmokėti kaimynų kareiviams kuriuos 
kviestų sau j pagalbą užpuolimo, laike, ir 
svočiai tik tisus kraipė jausdami kad pasi
naudot negalės iš Tairos žemių; jei kurį 
miestą ir užpuls, apiplėš, bet tuoj liks su
mušti ir turės trauktis.

Graudus Atsisveikinimas
Šiaurės kaimynų laivuose pradėjo ap

sireikšti gyvumas. Miesto gyventojai su
prato kad svečių jau rengiamasi keliauti 
atgal. Dieną ir antrą stovėjo žmonės uos
te prie laivų laukdami kada pasirodys sve
čių pulkas ir jų pačių valdovai lydini sve
čius į laivus.

Vieną gražų popieti visas miestas bu
vo subėgęs į gatves kuriomis keliavo sve
čiai į laivus, ir kada jie prajojo minios se
kė paskui. Prie laivų visos aikštės buvo 
nustotos žmonėmis, tik takai sargų pada
ryti praleisti didžiūnams.

(Bus daugiau)

3072. Lengvas Budas Išmokti Angliškai. Itankius rei
kalingiausių žodžių ir pasikalbėjimų. Knyga su
taisyta taip lengvai ir snprantamai, kad kiek
vienas gali greit išmokt kalbėt angliškai. Jo
je telpa netik atskiri žodžiai, bet čieli sakiniai, 
pasikalbėjimai darbo jicškant, važiuojant kur 
nors, nuėjus krautuvčn, pas daktarų, pas barzda
skutį, paskriaučių ir t.t. Su fonetiškų ištarimu ir 
gramatika. Antra padidinta ir pagerinta laida. 
Sutaisė St. Michclsonas. So. Boston, Mass., 
1915, pusi. 95 ..........................................

NELAIMINGAS
Laimingas bučiau
Jei pavasarėli
Gėlele galėčiau
žydėti darželyj.

Per dienas žydėčiau, 
Žiedelius linguočiau, 
Ir kvapą saldžiausi 
Gausingai išduočiau. •

Grožybės dievaitė
1 man’ šnekučiuotų, 
O mano mieliausia 
Meiliai pabučiuotų;

Paėmus ji mane 
Prie krutinės spaustų, 
O, kokis laimingas 
Asai tada jausčiaus!

Aš ją apkabinęs
Meilingai bučiuočiau,
Ir labai meilingai
Su ja ja kalbėčiau....

Jai po kojų kločiau 
Visokias gerybes, 
Kiek tik galėdamas, 
Iš visos gyvybės.

Bet dabar, vargdieniui, 
Man reikia liūdėti.
Nes pančiai nelaimės
Ant manęs uždėti. .. .

A. K. B.

VIS TAS KLUBAS
(Feljetonas)

— Sveikas, Jonai! Ko tu 
taip keistai šiandien atrodai, 
butum lyg iš kalėjimo pabėgęs- 
eini ir bijai, nuolat žvalgaisi...
— Priėjęs prie Jono pakalbino 
jo senas draugas Vacys.

— Et, broleli, kaip neliudėsi
— algą gavau,

x — Mister Polieman, jeigu dabar 
mane suareštuosi, ar išleisi mane 
iki balandžio 24 dienos?

— O kas tą diena bus?
— Pažiūrėk ant 7-to puslapio tai 

žinosi! Ha! ha! ha! ir aš nors sykį 
paliemoną sufulinau!

— Tai jau perdaug! Del ta- 
mistos kelių centų aš neisiu 
laužti sau nei kojos, nei ran
kos ....

Komunistėliai neranda nieko 
tinkamesnio Į SLA. centro val
dybą kaip tik savo kandidatus.

Ir kiaulė dumble gulėdama 
su savo paršiukais mano kad 
jos paršiukai gražiausi ant svie
to.

A?
Sunki Rolė

— Mano žmona teatre gavo 
sunkią rolę.

— Kaip tai? Juk gavo rolę 
be žodžių.

— Taigi tame ir sunkumas.

Pas Burtininkę
— Aš tamistai išbarsiu už 

vieną litą ir pasakysiu visą jū
sų ateiti.

— Jeigu tamista butum tik
ra burtininkė tai žinotum kad 
aš neturiu nei vieno lito.

Laisvės Alėjoj Kaune
Vėlai naktį vienas ponelis ei

na namon.- Staiga prie jo pri
eina nepažįstamas ir klausia:

— Ar tamista nematei čia 
kur nors arti policininko?

*— Ne, nemačiau, — atsako 
ponelis.

— Na tai prašau pakelti ran
kas aukštyn.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

Virimo Receptas
Lcmonai ir orandžiai turėtų užim

ti svarbių vietą maiste. Lemenai tu
ri druskas ir rūgštis reikalingas bu- 
davojimui kūno. Tie vaisiai veikia 
kaipo apetizuote-jai ir virškintojai. 
Lemono skystimas vienas imant yra 
nerstiprus. JĮ reikia sumaišyti su 
kitų vaisių skystimais kuomet nau
dojama gėrimui. Daug yra atsitiki
mų kur galima panaudoti lemoną 
kaipo naudingą prie virimo ir kepi
mo. Vienas iš popnliaringiausių val
giu kur lemonas panaudojama yra 
Lemono Meringue Pajus.

Lemono Meringue Pajus
% puoduko evaporated pieno
1 % puoduko cukraus
4’/į šaukštų kornų krakmolo
% puoduko karšto vandens
1 šaukštas sviesto arba kitų rie

balų
2 kiaušiniai
1 keptas tešlos lukštas
Dvieju lemonų skystimas
1 lemono tarkuota žieve
Biskutis druskos
Supilk pieną ir vandenį dubeltavo 

virdulio viršuje, dadčk cukrų ir kor
ini krakmolą, gerai sumaišytą sykiu, 
ir virk 15 minutų, laiks nuo laiko 
pamaišant. Išskirk kiaušinius, su
plak trynius lengvai, sumaišyk juos 
su biskiu karšto pieno, įmaišyk į su- 
tirštėjusi mišinį, nuolat maišant. Po 
to dadčk druską ir kuomet atves da- 
maišyk lemono skystimą ir tarkinj, 
supilk j tešlos lukštą, uždengk kiau
šinių putomis iš dviejų kiaušinių ir 
trečdalio puoduko miltinio cukraus, 
ir kepk neperkarštame pečiuje iki 
putos sutvirtės ir gražiai parudęs.

Virtuvės Patarimai
Išvalymu’ vidaus drožto stiklo va

zos, paimk saują druskos ir biskj ac
to, supilk į vazą ir kratyk gerai, po 
to išplauk tyru vandeniu,

Dabar yra madoje ankštos, vazos 
pavidalo druskinyčios del stalo. Jos 
buna arba stiklinės arba sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis indas yra me
talinis ir nebuvo naudotas per koki 
laiką, gali būti kad pasitaikys jame 
prastas kvapas ir sugadys arbatą.

MES REKOMENDUOJAME
Kuomet jums reikia pieno dary

mui pudingų, zupių, pyragų, etc., 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-

Kitą sykį tokį puodą atidedant į ša
lį, įdėkit jin šmotą cukraus. Tas 
sutraukt visą vidaus pelėsių skonį.

Naminiai Pasigelbėįimai
Jeigu išmaliavosit vidų savo nau

jo išmatų (garbage) viedro, pamaty
sit kad jis laikys ilgiau ir neduos 
viedrui surūdyti.

I.inų aliejus yra geras valymui li
noleumo. Nuo jo grindis nebūna sli
džios kaip nuo kitų aliejų.

Šveičiant pečių, dadėk šaukštuką 
trinto alumo į vaksą. Nuo to vaksas 
ant pečiaus ilgiau laikysis.

Suminkštinimui maliavos šepečių 
kurie sukietėja, pamerk juos į indą 
su actu.

Nuolat namie reikia turėti kiek 
nors įvairių korkų. Jos labai susi- 
gadija.

Grožės Patarimai
Reikia taip pat atsargiai rinktis 

čeverykus savo kojom kaip rengatčs 
brangius namu rakandus. Netinka
mi čeverykai atsiliepia ant abelnos 
sveikatos nešiotojo. Nuo jų taipgi 
c-tin —mlpkštgią. ą prasideda viso
kie kojų nenormališkumai. . čevery- 
..... ...i. uuoti kojom tinkamą laisvą 
per sąnarius ir kad gerai galėtų lan
kstytis per pirštus. Gal bus nuosta
bu, bet netinkami -everyka’ "-ali bū
ti priežasčių visų nervų suirimo. Ka
da pirksit kitą porą čeverykų tu
rėkit kad jie nespausti! ties sąnariais 
— jei nebus spaudimo ir tyruimo ne
turėsit bėdos nuo kojų.

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudai reiš

kia pusryčių maista, bet tas žodis 
turi ir platesnę reikšmę, žodynas sa
ko jog grudai yra augalas kokis tik 
paeina nuo žolių auginant” n-r -i-v 
Lapkričio mėnesį mes dėkavojame 
už suteikimą gausaus aukio kur.s iš
laikys mus per žiemą--ir tie tai yra 
grudai —• kviečiai, rugiai, kukurū
zai, avižos, ryžiai, miežiai. Kviečiai 
jau atėjo į vrtnve* ’-- -'n r-'” : ” -. 
kuruzai sumalti į miltus, arba krak
molą, hominy artia Kornu u, sus. ra- 
praskit valgyt grūdinius maistus. Jie 
duoda jums spėką ir energiją dirbti 
savo darbą_____________________
SEKANČIUS PUnnmcr'

| ted pieną, kadangi jis yra geriau- 
i sias pavaduotojas reguliario piens 
arba grietinės.
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— Tai tu džiaugtis turėtum, 
pinigu turi.

— Geras džiaugsmas, po vel
niais.... Nežinai kurią skylę 
pirma užkimšti: 25 litai Rikiai 
skolos už papirosus, 38 Geize
riui kur aną kartą gėrėm, klu
bui 50 litų, o čia motina prašo 
pinigų prisiųsti, dai mokėti už 
išlaikymą.... Dar velnias su
suko man galvą toms mergoms 
vakar saldainius pirkti, vėl 15 
litų skolos. Taigi, brolyt, ar 
galiu būti linksmas algą gavęs?

— Tiesą tu sakai, draugai, 
juk ir pas mane tas pats, vėjai 
švilpia kišeniuje... . šiandien 
paėmiau 300 litų algos, ir sko
las užmokėjus nei ant papirosų 
neliks. Taigi, manau kad bus 
išmintingiausia jei pradėsim 
savo skolas mokėti nuo klubo; 
na tai ir eime.

— Kad mamai reik siųsti, — 
nedrąsiai atsakė Jonas ir svy
ravo.

— Ką? Tu mamai pasiusi ki
tą algą gavęs, ji palauks: o klu
bui nesumokėjus, bra, bus blo
gai. ...

— Na, ką darysi, eime.
Ir nuėjo abu draugu savo 

skolas apmokėti klubui. Ilgai 
jie mokėjo ir gryžo tik gerokai 
paaušus.

Ryto metą Jonas po kišenius 
krapštydamas nei cento neran
da ir vis keikia:

— Ak, tas klubas, klubas!. • -
O savo motinai paraše laiš

ką: “Atleisk, mano brangioji 
matuše, kad tau šį syki negaliu 
prisiųsti pinigų. Mano alga 
maža, o tiek visokių reikalų, dar 
sirgau, reikėjo daktaro. Gyve
nu labai taupiai. . .. ”

Telšiai. N. Gintalas.
A/

Pcrdidelis Reikalaivimas
— Eik šalin; sveikiems ir 

stipriems išmaldos aš neduodu!

Pirkit Sau Pieną Protingai

Visur per visą šalį, šeimininkės kasdien 
perka Borden’s Evaporated Pieną. Nes jos 
žiro jog Borden’s Evaporated Pienas yra 
patogiausias naudojimui visokiems namu 
reikalams.

Borden’s Evaporated Pienas nekainuoja nei kiek 
daugiau kaip bile kuris paprastos rūšies, ir jis 
dar yra geriausias. Sekantį sykį kada jums rei
kės pieno prašykit savo groserninko duoti Bor
den’s Evaporated Pieno ir tada bukit ramios jog 
gaunat geriausi už savo pinigus.

Patirsi!, kad jis neturi sau lygaus daryme duo
nos. smetoniniu zupių. smetonuotų daržovių, pu
dingų, pajų, keiksii, prieskonių, etc., o kaslink 
kavos tas pienas perkeičia jos skonį taip kad tu
rėsit pasitenkinimo geriant kasdien.

KUPONAS
1 Duona Mėsa Pudingai
I Saldainiai Košelės Susai

žuvis Pajai _ Sriubos
Vardas ____________________

Adresas _________________
G'D Lithuanian
THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg. New York

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

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

ŠEIMININKĖMS
Evaporated Pienas yra geriausias irBorden's 

turtingiausias fantui pienas su išsunktu vande
niu ir palikta jame Smetona. Yra užganėdinan
tis visais atžvilgiais kaipo šviežias pienas, 
patirsi* kad jis yra daug parankesnis prie 
mo ir kepimo kur tik pieną reikia vartoti, 
kavos jis turi nepalyginamą riebumą.

Jus 
viri- 
Dei



PARDAVIMAI
2 krautuvės ir 2 šeimvnų kambariai, 

Geras pir- 
Ant E. 111 ^t. prie Supę-

.500.3 ffaradžiai.
kinis, 
rior.

2 šeimynų namas po 5 kambarius, 2 
Į'.aradžiai, peras namas. $13,500.

Art E. 70 st. prie Wade Park avė., 
2 šeimynų namas, $6,500, labai pi
gu.

f VIETINES ŽINIOS j
■

V NEW BRITAIN, Conn. ^'"'""'i^niiliHiiiliiiiiiiiiiiiiiililiiiiiliiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiliiiiiiHiiliiiiilliiiilliilJj paltą sumanė taip pat pasipel

kitu trorų pirkinių turiu.

<>820 Superior Ra nd. 1.58

PATOGUMAS SU ELEKTRA YRA 
DlllFl ĖS SVARBOS XVMUOSE 
Patogv.s valgomas iiambaris yra 

didelė pagalba bile moteriai Jeigu 
jis yra patogus iis sutaupo bereika
lingus žingsnius ir darbą, ir galimu 
lengviau atlikt; dalykus kokius rei
kalinga atlikti.

PARSIDUODA
ai.t 1400 Deniyon avo. kam|..nū snl 
dainių, ciparų ir mokyklų reikme- • 
kiautuve, tarpe dvieju 
ra kompeticijos Gra 
prie krautuves gyvenir

n-

Nori ir a
nyt ant namo.

Aš turiu mėsinyčius ir I itu-kiu 
biznius mainymui. Matyk’t: Zu 
merman, 12900 Buckeye Road. Pho 
ne Broadway 3660. <171

Elektriški padargai -yra padaryti 
sumažinimui darbo, bet pirm negu 
juos galima vartoti reikia kad butu 
jiems užtenkamai vielų prijungimui. 
Patogumo sagtįs yra lietos 
šeimose ari.a nagrindyse prie 
galinta prijungti oolktriškas !

Moderniškas valgor-.as kambartsl 
jeigu pilnai įrengtas tiri turėt elek
trišką neriu li’tori't, tom torį, džinvin- 
tojus ir kitokius daiktus, bei įrar- 
givs sušildymui ko reikia Turint

Atsakymas Koresųondent.ii 
j “Dirvos” 11-nie mini, tilpo 
korespondencija, kurioje įtaria
ma kad “tūlas apšvietos platin
tojas virto munšaineriu”, o po 
korespondencija pasirašo “Tei
sybė“. šiuomi noriu parašyti 

|keletą žodžių tame reikale. An
tienų Igailėtina kad randas tokiu vpa-

tin kokius niekus ir užima vietą 
geresniems raštams.

lima
anti

tinkama

$650(1—9 kambariai. 2 šginyr.t, l 
viršui ir 5 apačioj. Reikia nešti

$2 00(1 cash. East 70 arti Sup-rior. 
SI 1000—13 kurni., garnživ.'-. t'urna-

arti Superior.
McKEXN \

1383 East 55th St. Atdara vakari 
Ae-cntai: Berackis, 1373 E. 65th Si. 
Stankevičių-.. H2-r East 7’?th St. 
Warkala 1607 Eas- 26th Street.

Gerai įrengtame kan.bar 
ninkė sėdėdama prie stalo 
didumą valgių. Perkoiatoi 
kavą, kitas įrankis kepa blynus, i 
vis ji sau sėdi prie stalo. Nereikli

namuose p? t 
kas sagtis, i

imi-

jums padarys hil“

bar žmonėms 
davinėja. Vienok 
savininkas buvo 
tintojas tuomi ir 
laiko viešbutį ir prie jo valgyk
lą. Bet jis darbuojasi visuo
menėje ir priklauso visose pa
žangiosiose draugijose bei kuo-

muusainą par- 
tas vieši.uzio 

apšvietus pla-

P VRSIIIUOIIA X VU.I \S XAMAS 
geroj vietoj, su ’-isais įtr byimiis 
gatvė grvsta, netoli karo. 13728 Ea

savininkas apleidžia 
žai reikia Įnešti.

M

A. DURASEVIČIA
Popieritioja Kanibairus naujau* 
sins mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras.

pose. Kolei kas dar niekas io- 
kio prasižengimo jam užmesti 
negali, nors tas korespondentas 
rašo buk jis parduoda d.egtinę 
Itašąnt tokius dalvkus pasiro-

Ant Union avė kam p 108 S 
rų, saldainių, ir mokyklos r 
krautuvė, daro $‘>00 iki $600 
nių ineigų. Duodama garaid 
turi kompeticijos. 
pkitės nas avent;

reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
siu patarnavimų kreipkitės an-

Smulkmenų kre.i-
Zimermar. 1290-• 1386 EAST 65TH STREET

prohibit i jos agent ai labai sau 
goja šį miesteli, vienok tiek ne 
žino kiek ponas “Teisybė 
damas tamsus klerikalas.

Dabar Parsiduoda
pas Dreher’s, 1226 Huron Road

THE METROPOLITAN OPERA CO.
Company 

GIULIO General Manager

PUBLIC AUDITORIUM
IKI GEGUŽĖS 5BALANDŽIO 26

Bal 26--La Ciną Delle

Ba 1.27—Boris Godunoff
Bal 28—La Gioconda
Bal. 29—Romeo et Juliette
Bal. 30—Samson et Delila

n'.ermoor 
ikare)—L;- Bohemų ir

3— Rigoletto
4— Don Quixote

Naudojama Hardman Piano

Įveskit Patogias Elektros Sagtis
Kiekviena. moteris nori patogumo savo namuo

se. Tu galima turėti jeigu ji apsirūpins atsa
kančiu skaičium vietų prijungimui savo elektriš- 
/ku dari o taupytojų ir prietaisų.

T’irėjimui patogumo reikalinga mažiausia 
jų parankiu sagčių kiekviename kambaryje 
elektros. Visi elektriški kontraktoriai idės 
skaičių jų už. tiktai $5.00 kiekvieną.

Galit pasiusti prastai nupieštą planą savo
Electrical League ii’ jos el< 
tikrai sagtis turi rastis.

del 
bile

na-
mo arba kambarių i 
pertai pažymės kur 
.jokio atlyginimo už

ELECTRICAL LEAGUE
OF CLEVELAND

Nercik lnt.kstyi.is ar tupinėti prijunginėįimui prietaisu 
valgomam kambaryje kuriame butu. įvesta sagtis šone 
sienoje. Elektriškos lempos, elektriški virduliai ir elek
triški p: ■’ •Ibininkat galima prijungti lengvai kur tokios 
s.agtjs įdėta.

|po LIETUVĄ
1 PASIDAIRIUS

KIEK N AMŲ STATOM \ tos. Biedni žmoneliai dėjo pi
nigus del pagražinimo bažny- 

Kauno čios. o dabar karūnos suverstos 
leidimų i krūvą; sienos šlapios, jos gen- 
gyvena- da.

P ra ė j ti s i a i s m e ta i s
miesto valdyba išdavė 
statyti tiek namų: 83 
mus mūrinius; 224 gyvenamus
mus mūrinius: 224 gyveanmus 
medinius ir 16G negyvenamus, 
8 prekybos ir pramonės veika 
lams. Be to buvo duota nemil
žti leidimu padaryti didesnius 
pertaisymus.

Mediniai namai statoma ža
liajam Kalne ir Šančiuose, nes 
mieste medinių trobesių staty 
t i negalima.

Jei prie minėtų namų pridėti 
valstybės statomus namus ir 
miesto valdybos dviejų aukštu j j kruvino 
murinę mokyklą, rai matyti 
kad Kaunas sparčiai didėja ir 

! plečiasi.
I Be to. pergrindžiama gatvės, 
daugplyj vietų tiesiama cemen-

Ko- 
tik žmogus iš pažangiečiu i 

bizni eina ji< tuoj pradeda per 
laikraščius šmeižti. Nors pats
munsamą traukia atsakančiai, 
o kitiems tą užmeta. Jeigu esi

dini. ta: pamąstyk kaip bu 
vėl v kine, 
išrišimo

Dirva’

sanuara
ims r

su 
juk kunigas neduos 

už toki melavimą. O

ir

atsitiko. Kas tą syl.
Parūpi jonas

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Ar Jūsų Valgomasis
Kambarys Turi Velas

Suvestas Šitaip?

DINIMG 'ROOM ,___
BUFFET

it]2 •

TEA
WAGON

'DINIING \
«<>—,
•JABLE/

hall-

LIVING ROOM G F E

PATARIMAIVIELŲ SUVEDIMO
MODERNISE AM VALGOM AM 

KAM BARIUI

A—Patogumo sagtis su Iviom sky- 
!ukėm del prijungimo liktorių ant 
bufeto.

B Patogumo sagtis tris pėdos nuo 
žemės su dvtem skylėm operavi- 
niui dviejų virimo Įrankių ant pa
duodamo stalo ši sagtis taipgi ga
lima naudot: del feno arba va
cuum valytojo.

C—Trijų kelių sviėius kontroliavimui 
lubų žiburio.

D—Patogumo sagtis su 
lėm prijungimui dviejų 
bufeto.

E- -Trijų keliu sviėius 
mui lubų žiburio.

dviem skv- 
liktorių ant

kont rolių vi-

-Lubose vieta del pritaisymo ap
šviečiamos lempos.

p."‘d(/s aukG—Patogumo sagtis tris 
i-io su dviem skylėm 
dviejų virime įrankių 
rio vežimėlio Ši sagti 
įima naudoti del feno ir vacuum 
valytojo varymo.

H—Grindyse sartis 
virimo įrankių ant

ant arhat:

del on.-ravimo
valgomo -stalo.

nyti darbininku skurdu. Kiek
vienam, laša panosėn imti bilie
tą. jeigu neimsi gali atsidurti 
už vartų. Nori nenori, o du 
litu duok — sąrašas guli ant. 
stalo gatavai prirengta.

Kažin ar gelžkelių valdyba ir 
aukštesnėj! administracija žino 
apie šį viršūnės paukšti?
žino kodėl jo nepaliuosuoja 
vietos kaip p. Diltuvą? O 
viršininko padėjėjui valia 
kuliuoti, tik kelio meistrui 
drausta. Nuskriam

Sumažink

KAUNO PLVčlU.IU GELŽKE
LIŲ TARNYBA 

Kaunas. Pas mus užėjo 
lerijų epidemija. Prieš 
mėnesius kelio meistras Piltu
vas leido liotei’ijon uždegamą 
mašinėlę papirosams. Tas po
nelis darbininkus prievarta ver 
te imti bilietus, kurio atsisakė 
imti tuos grasino paliuosavimu 
nuo darbo. Kalbama 
surinkęs 1,000 litų iš 

prakaito 
administracija 

darbus, už. smurtą pa- 
nuo vietos.

Jeigu i 11 
nuo i ■

spe ■
UZ

lio-

kad jis 
darbinin- 
ir ašarų.

Savo

Bet sužinojus 
šio pono

Informacijos Keleiviams 
i Kanadą

Žinia tiems žmonėms 
atsikviesti savo gimines j 
Lietuvos arba kitų žemų,

greitai
Vie- 
skus- 
tikrai

ŠANČIŲ ZAKRISTIJOJ RAS
TA KŪDIKIS

Pradžioj sausio mėnesio sek
madienį anksti rytą du berniu
kai kurie tarnauja mišioms at
sirakinę zakristiją inėjo į vidų, 
užsikūrė krosnį ir šildės. Pra
slinkus penkioms minutoms in
ėjo trečias berniukas. Sabaliau
skas, kuris rado paguldytą kū
dikį moteriškos lyties ir padė
tą prie kūdikio raščiuką kad jis 
nekrikštytas. Kūdikis tapo ati
duotas į prieglaudą.

Karmelitų klebono Kun. Mie- 
laškos įsakymu buvo visos ka
rūnos išneštos iš bažnyčios i 
priebažnytę ir į krūvą suvers

Dabar ta pačia lieja užsikrėtė 
Katino stoties viršininko pade 
jėjas p. Ruchlcvičius. kuris at
nešęs nudėvėta .savo žmonos

kurie nori j 
Kanadą iš j j 

............ .................. .......,, bus šutei- j 
kta kas yra reikalinga del kiekvie- j j 
no keleivio norinčio atvažiuoti ) Ka- Į 
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba peris 
laiškus į musų Laivakorčių Ofisą, o , i 
mes suteiksime visas informacijas ir Į: 
kokie yra Kanados imigracijos įsta- ,: 
tymai. Aš buvau Kanadoj su, tais j 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino- : 
jau kas reikalinga del norinčiu at- ; 
važiuoti į Kanadą. Aš turiu korės- į 
pondentus didesniuose Kanados mie- : 
stuose ir visus mano keleivius jie • 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais : 
reikalais kreipkitės į

GEO. KAUPAS & CO. 
Lietuviška Agentūra Laivakorčių : 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo. į 
6603 St. Clair Ave. Cleveland, O. -

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

$1 iki $25.

Valet
-dukrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

PITKIO PROGOS VYRAMS IR 
MOTERIMS PLAUKO JUROSF 
Kas nori gauti geras tarnystes 
ant laivų, su dideliu uždarbiu, ir 
pamatyt visą pasauli, kreipkitės Užduotis

ANTHONY F.
21 Kirknatrick

FARMOS

KAPTI’RAUSKAS 
St. Pittsburgh. Pa. 
adresuota konmr-

(15)

FARMOS
Del Jūsų

PARD WIMUI,
Didžiojoj Lietuvių Ūkininkų Ko

lonijoj Turiu 47 ukes pardavimui. 
Štai keli bargonai:

40 akrų ūkė. 2 arkliai, 5 karvės, 2 
telyčios ir bulius, 50 vištų, padargai 
•r javai. Tai pirmas toks barmenas. 
Kaina $2,300 Reikia Įnošt $1,500.

80 akrų ūkė. didelis sodnas, upelis 
teka, skersai kelio yra didelis eže
ras; prie pat mokyklos; 2 arkliai, 1

Kaina $4,200.
100 akro ūkė, puikus dideli budin-

ikrai dobilų ir 13 akru alfalfa. Kai
na S5.300. Reikia Įmokės $1,500.

D I platesniu žinių ra’švkit; (1.5) 
JOHN \. ŽEMAITIS

R. 1 Box 17 Fountain, Mich.

Superior Home Supply Co.
Užlaiko Įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stotkus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, varniškis ir visokius maliavojimo įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

.Gražus veidas, bet o, kokia galva!‘

Nagams palitura, pudra, lupoms 
veidams <1 žai... visa tai randa vic 
jūsų pasidcbinimo stalelio. O kaip

RttffJes
Pleiskanų mirtinas priešas

*u

od;i. lodei kad pleiskanos nesislepia.
Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaite ar dešimti 

laiko. Pamėginkite jį.

palvos

dienų

C5c. vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai j laboratorija.

F. AD RICHTER te CO.
BERRY & SO. 5th STS. BROOKLYN, N. Y.

Įjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
= Prospect 2420 Central 1766

| THE F. W. ZIMMERMAN CO.
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty-
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- 
= kuojam, išleidžiant ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland. Ohid.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiih

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
Dabar yra geriausias laikas nusi

fotografuoti Paveikslus šeimynoms 
ir pasiųsti Lietuvon saviškiams, iš 
ko jiems bus didžiausias džiaugsmas 
gavus paveikslą iš Amerikos. Vis
ką galima už pinigus pirkti, bet jū
sų paveikslo negalima nusipirkti, tik 
patįs turit pasiųsti. Ateikite pas 
vienatinį Lietuvį Fotografą nusi
traukti. '
1197 E. 79th St. Cleveland 
“Studija su dviem parodos langais” 
-----  Telefonas Randolph 5297 -----

A TSISĖSKIT ant ' minutos su 
ir išskaitliuokit kokios buvo 

jūsų ineigos per praėjusius desėt 
ką. metų. Dabar paimkit kiek su- 
taupėt per tą laiką.

Dabar kokios jūsų ineigos bus per 
sekančius dvidešimts metų? Kiek 
iš jų jus sutaupysit?

Taupymų banke jus pinigai dirbs 
jūsų labui.

Incorpomreč 18^9

■fotiety tor
tn the City of Cleveland

PUBLIC SQUARE
. Dėk taupymus j taupymų banką .

šiai' iš laboratorijos.

“Antra Valanda Ryte
Gilliai miegant ramiu mie

gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai I — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko' jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun- 

K giai tuojaus pranyks.
Uambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
vidurių užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jį! Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie- 

ant pareikalavimo.

BERRY & SO. 5th

Pasiunėiame pavyzdį

F. AD RICHTER & CO.
STS. BROOKLYN, N. Y.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
'IllOnm Eikite p*. tikrą Specieliotą, • m 

/A M prie kokių zieillovintų daktarų. Tite- 
y V/ V ras Specialistas arba profesoriui jaa- 

I ftovĮajĮUL““'’ siklausinėę kokia liga sergi ir kur
-'-'VŽ'.'jį’šį-tT^ okauda. Jisai pats tų jums pasakys, 

s-AAirT' j-ĮL P° iiegzaminavimo, Daugyba dakte-
i /vs''A\rų užtai negalėjo jus pagydyt kad fi*

Kį4]&- 3sJ1l 11L J neturėjo užtektinai apaipažinimo ir p*. 
~T' tyrimo bei neišrado jūsų tikros

lis" . D TAT-žI' tif ’-i T,^an0 aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
l/Ir’ IV 3 L^bŽ Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakt**
W P a/w 1T Ji Jfl llir riologiškas egzaminavimas kraujo trik* 

!tw B"7 TJ I dengs man tikrą just} ligos prietM^BĮ 2. --į=į Jį- nW] ir jeigu ai paimsiu jus gydyt, juma 
® Tž- g ?- ~~ VBW tuoj sugryž senoji jūsų sveikata is

tvirtybė. Jeigu turite nusilpnuhqlns 
nervus ir kenčiate nuo ušnuodtfuao 

kraujo, turite Ubartus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, 4ai- 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiiinkit ilgiau laiko ir neaiks*- 
kit pinigo, tuojau ateikit .pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąaini** 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Clmtaadl10406 Euclid Av. Kampas E. 105th St.

. ANTROS GRINDYS, KAMBARIS
Ofise vaUndAi: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo S 

Nodildianiaia U fid 1.



DIRVA 7

LinksmybiųPavasario

ž
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PRADZ A 8 VAI . VAKARE

Cleveland, Ohio
IU KOKAS

k;

VE. DVI KITOS VAIDILUTES, KEISTUČIO PALYDOVAS. SCENA; ŠVENTAS AUKURAS

SPECIAL1S GRĄŽUS VAIDINIMAS BE ŽODŽIU; DALYVAUJA KEISTUTIS. BIRUTE, KRI-u--

DALYVAUJA

Olga Požėla

•M

Sopranas, specialiai užkviesta iš CPHCAGOS.
Pasižymėjus Rusijoje dainininkė: dainuos Lietu- 

siškai ir Angliškai klasiškas 
popu kariškas dainas.

m
p ' -vĮ.J.

Sopranas, populiariška vietos dainininkė, dainuos 
parinktas liaudies ir kt. dainas.

$

jsias iš CJevelando vyrų tenorų.
ALDONA JANKAUSKAITĖ _ . ___ Pianistė
BIRUTĖ VAITKEVIČIŪTĖ______ .. Pianistė
ANTANAS ZDANIS __ _ . dainininkas basas
J. VAITKEVIČIUS ...___  Smuikininkas

$ ,.,V

>VA

JULĖ B1LTRUKONIUTĖ

B

KRONO, YOUNGSTOWNO, COLLINWOODO, LORAINO, ALLIANCE, HUDSONO ir 
:-s'.ų ir kolonijų Lietuvius ir "Dirvos” draugus atsilankyti ir turėti linksmiausią šio PAVA

SARIO VĄŠKARĄ, prie puikiausių dainų, gražiausių išpildytų, gražios muzikos, ir tt. ir tt.

ĮŽANGA VISIEMS PRIEINAMA - 50c., 75c. ir $1.00. Vaikams 15c. iškalno šaunami “DIRVOJ”.

įOJ. >' - V.

683t) Superior Avenue
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Kas Girdei Clevelande-Apielinkese į

SPORTAS. POŽĖLA ATV A KS I ( LE-i Lietuvių salėj, nuo 8 v. va-1 kolei imtvnės prasidės, ATTAT ANTAI I 4 T 17 T T ‘VĖL AN D A LAIKU

6820 Superior Ave; Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

, . .. ■ ■ • - | ......... ....... .......... —, ir
li;ire, . pertraukomis, gros Luizos
_ lŲiblikos palinksminimui,!orkestras.MAROTTA RENGIA KITAS 

IMTYNES
Charley Marotta, prornoteris 

imtynių miesto auditorijoj, su
darė kitą imtynių programą 
del balandžio 16 d.enosi Stanley 
Zbyszko, kurs andai turėjo im
tis su Jim Lomios, praneša kad 
baigia gyti ir tiki pribūti į šias 
imtynes. Nors Marotta norėjo 
jį sudėti su Stechoriu bet jis 
sako galės ristis tik su kitu ko
kiu dėlei susirgimo. Taigi Ma
rotta parengė jam porą su Niek 
Lutz.e, tuo Vokiečiu, kuris an
dai laikė prispaudęs Wladeka 
Zbyszko per valandą laiko.

Kiti ristikai bus Joe Stecher, 
pasaulinis čampionas, kuris im
sis su Joe Zickman. Guiseppi 
Massetti, nesenai atvykęs iš 
Italijos, imsis su Jack Roberta, 
Latviu ristiku. Tikietai šioms 
imtynėms parsiduoda pa« Dre
hers. 1226 Huron Road. Kaina 
$1.10 ir $2.20. Kviečiama ir 
moteris atsilankyti.

Požėla labai susirūpinęs 
kaip jam bus Clevelande su 
tuo saržentu, ir miklina sa
vo kaulus kiek galėdamas 
kad saržentas lengvai nesu- 
lankstytų. Požėla rengiasi 
prie didelės kovos, ir atvyks 
Į Clevelandą laiku ant im
tynių, kaip visada.

Saržentas per savo šni
pus tyrinėja kaip Požėla 
imasi, ir bijo kad kartais 
nereikėtų atiduos Požėlai tą 
savo deimantais išsagstytą 
diržą.

Krunkaitis eis imtis su 
Clevelando Milžinu

Kiek teko patirt, Graikas 
Jordan nori pastatyt musų 
vietiniam čampionui Krun- 
kaičiui “Clevelando Milži
ną”, kuris yra virš 6 pėdu 
aukščio ir sveria 295 sva
rus. Dar tokio ristiko nei 
miesto auditorijoj per ris- 
tynęs nematėt.

Krunkaitis sako. Charley 
Fox jam permenkas, taigi 
Jordan kiša jam savo naują 
mokini, tą milžiną, norėda
mas apramint Krunkaiti.

“Clevelando milžiną” Jor
danas rengia i sunkiojo svo
rio čampionus, ir nori pir
miausia išbandyt ant Krun- 
kaičio, paskui leis ant kitų.

Krunkaitis sutinka su tuo 
milžinu imtis jeigu bus pa
skirta laikas, ir sako nebijo 
nei vieno vietinio koki jam 
kas nestatytų. Jeigu tas 
milžinas toks stiprus tai 
vistiek, sako Krunkaitis, jis 
mane neparis į paskirtą 
laiką. Aš gatavas laikytis 
kad ir dvi valandas laiko.

Trečia pora bus Jordan 
su Mike Brady.

Imtynės atsibus, atmin
kit, subatoj, balandžio 17 d.,

VAIČKAUS DRAMOS TE- 
. ATRAS TREČIADIENĮ.

Ekstra netikėtas dalykas 
pasitaiko Clevelandui — iš
vysti beveik pirmu kartu 
profesionališką dramą po 
vadovyste dramos artisto ir 
mokytojo J. Vaičkaus, ku
ris jau du sezonai pasek
mingai darbavosi Chicagoj.

Gerb. Vaičkus ši sezoną 
Chicagoj davė 25 vaidini
mus, ir prieš pavasario pa
baigą dar nori aplankyt ki
tas kolonijas.

Su juo atvyksta trupė jo 
aktorių, ir štai ateinantį 

,trečiadienj, balandžio 14 d., 
,1 Lietuvių salėj Įvyks persta- 
|tymas didelės naujos dra
mom
ri Lietuiiams yra naujiena.

Turėdami šią progą kiek-j 
i vienas pasistengkit atšilau-' 
i Ryti į Lietuvių salę, ir ture-į 
j šit puikų vidursavaitini pa-: 
silinksminimą. Visi veikė- 

į Ajai yra iš gerb. Vaičkaus 
Dramos Teatro iš Lietuvos

. ir Chicagos.
Specialiai turėtų atsilan- 
rti visi vietiniai dramos-

VANAGAIČIO ‘GRACIJŲ’ 
KONCERTAS JAU 

ŠĮ VAKARĄ! 
vakarą, penktadieni, 
8 valandos, Lietuvių 
įvyksta puikiausias ir 

juokingiausias “koncertas” 
ką kada regėjot ir girdė
jot!

Kompozitorius A. Vana
gaitis su savo artistais jau, 
Clevelande ir taiko savo 
striunas ir balsus prie Cle
velando ’ atmosferos.

Sunku Įspėti kas bus pa- žėlų 
daryta, atgrajyta ir atidai- 
nuota. bet iš pereitų kelių 
atsitikimų žinom kad Vana
gaičio kuriniai (muzika ir 
juokai) ne tik prijuokina, 
bet ir ašarėles išspaudžia iš 
minkštesnių širdelių....

P. Stogis su savo sloniausjG Požėla atvyksta savaite 
balsu tikrai nustebins vi- m:i to J imtynes.
SUS. O Yozavitas kaipo pia-į Vakariene bus visiems 
nistas parodys kad Lietu- J‘k nori dalyvauti. Atsibus 
viai ponus Lenkus pianistus ‘ledelio vakare, balandžio 19 d 
tik j kampą suvaro. I Goodrich auditorijo j (1120 E. Į

Bus juokingu dainelių ir :!1«t ,St.) Prasidės nuo 7:30 v.
muzikos, bus rimtų 'vakare Šokiai, o vakarienė apie

8:30. Po to vėl bus šokiai ir 
dainos. Muzika bus Luizos or
kestro. visai Lietuviška, ir 
vakarienė bus gražios, . 
Lietuviškos vakaruškos.

Prie vakarienės parengimo ir1 
papuošimo prisidėjo ir Moterų' 
Ratelis, todėl galima tikėti kad 
visas vakaras bus tik vienas 
linksmumas tiems kurie dalv- . -,y v- 

‘ (Vaikams Ibc.

Šį 
nuo 
salėj

— Mister Policman, pasakyk man 
kas b is Clevelande balandžio 24 dic-

— Pažiūrėk ant 7-to puslapio, 
žinosi. Ale hari-ap!

DAUGELIS RENGIASI Į PO
ŽĖLŲ VAKARIENE

Pasirodžius pranešimams kad 
rengiama Olgos ir Karolio Po- 
'i pagerbimui vakarienė su 
dainomis ir šokiais, daugelis 
Požėlos draugų ir pažįstamu iš-į 
kalno rengiasi.

Vakarienę rengia 
bendrovė sąryšyje su

“Dirvos” 
“Dirvos” 

pavasariniu koncertu, kuriu už- 
|kviesta Olga Požėla dainuoti, o

Po

gražio.
dainų, nes programas susi
dės iš rimtos ir “nerimtos’’ 
muzikos ir dainų. Bus Lie
tuviško džiazo — pirmu sy
kiu tą girdėsim.

Sugriešysit katrie neatei
si!, šiuri

Įžanga i sale 99c., 71c., ir 
vaikams 34e. Koncertas do
vanai.

k a

Tikietai reikia gauti iškalno. 
veikė- Gaunami “Dirvoj” ir Gillis res- 

.. x--Kaina ypatai SI.

TIKROJI MEILĖ
A p Povilas 1. Kor. 13:2: Jei turū- 

“Amžiaus Balsas”, ku-|l’iau pranašystės dovanu, žinočiau vi
sas paslaptis, ir visokį mokslą, ir jei 

| turėčiau viską tikėjimą, taip ka«l 
'uaiėčiau perkelti kalnus, o kad ne- 
(turėčiau meilės aš esu niekas.

Nedėlioj 3 p. p. Abelio Salėj 
7017 Superior Avenue.

Onute (kurios rolę loš S. Grei- 
čienč). Juokinga kiaurai. Mu
zika taipgi graži ir tinkamai 
pritaikyta M. Petrausko. Sta
to ją L. V. 25-tos kuopos nariai 
iio vadovyste A7. Greičiaus, šitą 

ška ir ši ---- ’"V".":................. . nedėldieni, balandžio 11
; linksmos te?tro Įbėgėjai ir vaidinto- tllviu ^j.

į jai. pasimokyti iš šių akto- 
jrių, nes musų žmoneliams 
jdaug trūksta prie vaidini-į 
mo, o nėra kur pasimokinti j 

• ir iš ko prisižiūrėti.
i įžanga i teatra 75c ir 50c. °1'1 B“1----- “ ' " Litai .

(i odeles 
Muzika,

d. Lie-
D.

DIRVOJE" GALIMA 
ši \S VANAGAIČIO 

D AINAS:

GAUTI

Budelė

MIRĖ
Buvęs

jas A. Lapė, kuris
mo iš Lietuvos pereitą vasara, i -------------
kur lankėsi su broliu, apsiliko (BUTĖNAS LABAI 
gyventi Brooklyne. rašo 1.......... 1
sario 21 d. mirė jo motina Lie 
tuvoje.
spčio ją aplankyti. jko į Clcvelandą su koncertu ge-|

A. Lapė žada neužilgo apsi-'gūžės 1 d., 
lankyt arba ir vftai parvažiuot! Kur tik ______ ,
į Clcvelandą. 1‘•ugryžimo iš Italijos dantavo,j)komiška arba juokingo

-------------- — j visi stebisi jo nepaprastu p:
Teatrališkas Choras rengiasi žingėjimu ir pasilavinimu.

prie didelio vakaro gegužės 2! Butėnas po koncertų
d. Bus Lietuvių salėje. Cho-jkoje važiuos įstoti į ............
ras su dainomis, aktoriai su te-ioperą. Gal negreit po to tepa-, 
atru ruošiasi visomis išgalėmis.'sitaikys Butėną girdėti. ;lad apgauti

.. LAPĖS MOTINA 
Clevelandietis ’

po sugryži- j taura nte.

kad va■j JO DAINOJE 
Jonas Butėnas, visų 

Dar prieš mirtį s u na i' mėgiamas dainininkas.

Muzika

. 50c
. 50c

. 50c
. 60c
. 30c

CONSILIUM FACULTATIS 
SCENOJE

Retai pasitaiko išgirsti opi 
rečiu. Viso jų Clevelande buvo į. ' ■ ■ • ■ 
perstatyta keturios: “Girių Ka- nę, prisirašė tris 

vietiniu ralius”, “Adomas ir JieVa”.'A. Karužienė, O.
'cntoji Naktis” ir “(■jjronai”.Ų ilčinskienč.
Consilium Facultat.is” bus! Išrinkta nauja .

. , ... ba: pirmininke A. Grigiene, vi-
subatos vakare. ils eiles penkta, šita °P01 ele Ce-pirm. O. Myhlinjr. sekretorė
dabar Butėnas po■ skiriasi nuo pirmų t uo jog ji A. Baltrukonidnė. ižd. O. Kar

tu- j pavičienė.
Susirinkimas buvo gana lin- 

|0 ksmas. Narės apsiėmė pagel- 
. įbėti “Dirvos” vakarienėj.

MOTERŲ RATELIO DARBAI
Pereitą panedėlį, bal. 5 d., 

įvyko Lietuvių Moterų Ratelio 
susirinkimas pas O. Karpavičie- 

naujos narės, 
Myhling, A.

rinio. Joje nupiešiama kaip 
l:is ponas Blilbickis serga

i An’.eri-h'crsivalgymo. Jį gydo net 
į Lietuvos daktarai. Vienas jų tikras dak-l 

odų apsimeta daktarais 
Bulbickio dukterį i

Vaičkaus Dramos Teatras
Atvažiuoja | Cleveland^

y

‘ Amžiaus Balsas’
KETURIŲ .VEIKSMŲ LABAI ĮSPŪDINGA DRAMA

J

■ -) 
j

3 
j

i 
J

ATVYKSTA ARTISTAS .L VAIČKUS
SU BURIU SAVO PROFESIONALIU AKTORIŲ Iš CHICAGOS.
KUR PER ŽIEMOS SEZONĄ DAVĖ 25 PERSTATYMUS SU DI

DŽIAUSIU PASISEKIMU.
STATOMA SCENOJE

Ser., Bal.-April 14 d.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

6835 SUPERIOR AVENUE Pradžia 8 vai. vakare.

A

Ratelio valdę

STATOMA “KEISTUTIS 
IR BIRUTĖ”

“Dirvos” pavasariniame kon- 
Įcerte, kur dalyvaus Chicagietė 
i Olga Požėla, ir keletas vieti- 
'nių artistų, bus perstatyta gra
užus vaizdelis be žodžių, “Kois- 
Itutis ir Birutė”. Scena paini 
j ta ta kurioje Keistutis pamato 
Birutę pas aukurą tarnaujan- 

[ čia dievams, ir paima sau už 
moterį nežiūrint krivaičio prie
šinimosi.

Tą veikalą atliks žymesnės 
vietines teatralės spėkos.

“BIRUTĖ”
Visi vaiku Choro “Birutės” 

nariai susirinkite šitą sukata, 
balandžio (April) 10 d., Lietu
vių svetainėje lygiai ant ketu
rių. Turime išmokti daug naik 
ių dainų ir žaidimų, kuriuos 
pildysime savo rengiamame va
kare apie birželio mėnesį. Nau
ji dainininkai esate taipgi kvie
čiami prisirašyti prie šito vai
kų choro. Kiek vėliau, apart 
dainų ir žaidimų, ■ bus įvesta 
Lietuvių kalbos pamokos. Bus 
mokinama skaityti ir rašyti.

£

O

Įžanga 75c. ir 50c., Vaikams 25c. 
pROFESIONALIŠKA. DRAMA yra nepaprasta retenybė Cleve- 
’ lando Lietuviams — po teisybei ir visai nežinoma, išskyrus vie
no atsitikimo, kuomet apie pora metų laiko atgal tas pats J. VAI-

' ČKUS, tik ką atvykęs iš Lietuvos, čia apsilankė. Bet tada dar jo 
veikimas nebuvo organizuotas, ir negalėjome matyti jo darbo pil- 
noje šviesoje.

Gerb. Vaičkus, vykdamas Į kitas kolonijas, teikėsi aplankyti ir 
Clevelahdą, todėl turime iš to pasidžiaugti ir stengtis kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti. Veikalas yra labai svarbus, pamokinantis ir 
Įspūdingas, o matydami ji profesionalų perstatomą turėsime nepa
prasto Įspūdžio ir pasigerėjimo, ką negauname iš musų vietinių vai
dintojų. Šis bus vienatinis ir paskutinis gerb. Vaičkaus atsilanky
mas ši sezoną, todėl kiekvienas pasistengkit ateiti.

j Metropolitan Opera Company ve
ikėjas (liūlio Gatti-Casazza sako jo<? 
“tos operos vykimas i kitą miestą 

.yra kaip ir drąsus žygis daryti, vie- 
Įnok CIevelandiečių ir viduriniu vaka
ru jiarėmimas pirmuose dviejuose 
dviejuose atvejuose priduoda drąsos 
važiuoti ir daugiau.” Taip jis .pasa
kojo vietiniam kvietimo komiteto iž
dininkui Philip Miner. ‘‘Musų nusi
statymas buvo apsiriboti savo veiki
mu tik Metropolitan Operoje New 
Yorke, ir musu pasididžiavimas buvo 
perstatyti didžiausias opera: visais 

I galimiausiais artistiškais budais, tuo 
! įsigyjant varda kaino pirmiausios 
operos pasaulyje. Musu apsilanky
mas Clevelandan nereiškia pelno nie-

dės, ir ta kelionė galima tiktai gc- 
raširdingumu New Yorko’ piliečių 
kurie remia Metropolitan Opera 
kompaniją ir duoda galimybės mums 
veikti be jokio atsižvelgimo j finan
sinį pelną.

| “Tos dvylika operų kurias jūsų 
komitetas pasirinko musų dešimties 
dionų atsilankymui, yra geriausios 
kokias šį sezoną New Yorkas turė
jo. Jokių smulkmenų nebus aplei
džiama”.

Metropolitan. Opera Company bus 
Clevelande nuo balandžio 26 iki ge
gužės 5 d. milžiniškoj Clevelando au- 

jd’torijoj. Per dešimti dienų bus pa- 
įstatyta dvylika operų. Tikietų už
sakymas priima laiškais. Pavienių 

■perstatymu tikietai pradės parsiduo-
kam kaip tik tiems kurie mus gir- ti balandžio 5 d.
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išpardavimas Mergaičių Orėsiu
TIK KĄ GAVOME 2,600 VISAI NAUJU SKALBIAMU

SUKNIŲ $1.39 IKI $1.49 VERTES, DABAR PO

Keliolika drapanų siuvyklų padarė mūras 
didelius nuleidimus kairių. Sutaupymas 
koki mes gavome perleidžiamas jums. Tu
rime suknių iš ratine, gingham, linene (va
tinių), krash, chambray, ir kitokių audi
mų. daugybėje Įvairių‘pavasarinių spalvų. 
Visos yra skalbiamos ir tvirtų spalvų. Mic
ros 7 iki 14. Specialiai Bargain Skiepe.

Vertėjai mokanti jūsų kalbą noriai pagelbsti pirkinėjimuose.

99c.

LINKSMIAUSIAS
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Sandaros 18-tos kuopos susi
rinkimas Įvyks šokantį antra
dieni, balandžio 13 d., Lietuvių 
salėje, nuo 7:30 vai. vakare. Vi
si nariai malonės atsilankyti.

AR PIRKSIT PIANĄ?
Lietuviai laiks nuo laiko per

ka muzikos instrumentus savo 
augantiems vaikams, arba šiaip 
sau į namus grafofonus arba 
pianus. Kurie rengiatės pirkti 
pianą, apsilankykit į Mintz Pia
no Co. krautuvę 1846 Euclid 
Ave. Ten užlaikoma tik geriau
sių išdirbysčių pianai ir kainos 
yra kiekvienam prieinamos, nuo 
paprasto iki brangiausių..

DALIVAUS TRYS CHICAGOS “GRACIJOS”
A. VANAGAITIS P. STOGIS M, YOZAVITAS______

PROGRAMAS BUS IŠ DVIEJU DALIU - PIRMA DALIS RIM
TA, O ANTRA KOM1ŠKA-JUOK1NGA. Bris padainuota apie Katinu
ką ir.Katytę, Jonuką ir Onytę ir daugybė kitų dainų, naujausių Vanagaičio 
kurinių, kokių jis pagamino nuo pereito lankymosi Clevelande.

Pfitnyčinj, BALANDŽIO-APRIL 9 D. 1926
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

6835 SUPERIOR AVE. Pradžia 8:15 vai. vakare.

Įžanga 99c. ir 74c. Vaikams 34c
-
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