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Įstatymams Rodymas

UŽMUŠTA LAIVO
SPROGIME

už Prohibicijos Vykinimą’
Port

! žoliną
gė ir

Arthur.
aivas užside-

Jame. buvo 
kuriu 23 už.

nuo apdegi-

DARBAI
TR DARBININKŲ ŽINIOS

smar-
prie-

Passaic’o Streiko Begis
Passaic. N. J. —Passaico au

dėjų streikas eina visu 
kurnu. Balandžio 12 d.
miestyje Garfield 2,000 strei
kuojančių audėju susirinko apie 
dirbtuves, ant kuriu užbėgo po
licija su buožėmis ir šautuvais 
ir pradėjo vaikyti. Policija už
leista kada streikeriai atsisakė 
pildyti paliepimą skirstytis.

Areštuota koletas vadų. Or
ganizatorius ir vadas Weisborn 
laikomas po 830,000 kaucijos už. 
kurstymą prie riaušių ir prieš 
valdžią.

Nedėldienį buvo surengta 
streikerių vaikų demonstracija,,' 
bet ii' ten policija įsimaišė, už 
ką sugundinta mokyklų Vaikai 
neiti mokyklon.

Amerikos darbininku organi
zacijų 23 grupės iš 32 pareiškia' 
nuomonę kad jos stovi už pa
keitimu prohibicijos įstatymo: 
ir įvedima lengvo vyno ir alaus 
vietoj dabartinio griežto drau
dimo ir jo nepildymo.

Clcvelande, White Motor Co. 
parengė savo darbininkams di
delį pikniką miesto auditorijoj. 
Dalyvavo darbininkai ir jų šei
mynos bei draugai 15,000 skai
čiuje. Atsibuvo balandžio 10.

Washington. — Prasidėjus 
“sausųjų” ir “slapiųjų” kovai 
del pakeitimo ir palikimo da
bartinio prohibicijos įstatymo, 
i Washingtons suvažiavo atsto
vės nuo Amerikos moterų orga
nizacijų, kurios sudaro i dvyli
ka milijonų nariu, spausti “sau
sųjų” pusėje ir įrodyti valdžiai 
kad (Prohibicijos įstatymas yra 
geras ir turi būti paliktas, lik 
griežčiau vykinamas.

Prezidentas pasiuntė mot erų 
konferencijai laišku paginanti 
jų stengimąsi visoje šalyje vy
kinti prohibicijos įstatymą, nes 
jo kaipo įstatymo pildymas rei- 

Iškia parodymą piliečių geros 
'■alios ir pagerbimą didumos 

•reikalavimų.
Prezidentas nieko neužsiminė •

moterims ar jis užgiria ar pa
su.erkia dabartinį prohibicijos 
įstatymą.

St. Johns, Newfoundland. — 
Šiaurinio Atlant iko tandeni'ose. 
Amerikos pakraštyj, 
levų gaudytoju laivas 
plozijos 
šimts 
buvo 
ly lies 
link < 
nešė gilyn į juras.

Bevieliu gavę žinią, 
laimę, 
gybos 
škoti 
juras.

užsidegė ir 
jame buvusių jūreivių Į 

priversti išlipti ant 
; gelbėtis. Tuo tarpu 
siautė audra ir vėjai

ŽMOGŽUDIS PABĖ
GO, VĖL GRYŽO

poros

Tarp Clevelando ir Detroito 
kas naktis dunda motoriniai 
traukiniai — trokai su vago
nais paskui — po 200 ir dail

portacija prekių ii- reikmenų. 
Vietoj lioduoti į traukinius ir 
mokėti už pervežimą, kompa
nijos įsirengė savo trokus ir 
bena savo prekes tiesiog į san
dėlius Clcvelande arba Detroi
te. Šimtai darbininkų dirba tu 
trokų važinėjime.

Yorkville. O. — čia Wheeling 
plieno dirbtuvėj darbai 
geriau negu kada 
tu. Dirba

ei na 
nuo 1920 ine- 

1700 darbininkų.
Clevelando industrijose per 

kovo mėnesį įvyko tik septyni 
nelaimingi atsitikimai. Tai yra 
mažiau negu per kitus paskirus 
du šių metų mėnesius.

Cincinnati per kovo m. turė
jo 11 atsitikimų. Columbus 8.

Ohio valstijoj išviso mirė 81 
ypata sąryšyje su darbais.

Norwalk. Ohi,::. — I 
walk kalėjimo balandžio 
pabėgo nesenai suimtos 
brolių Lyons vienas, bet
čia dieną pats sugryžo ir pasi
davė kalėjimo valdybai.

Lyons su savo broliu nužudė 
Clevelando detektivą kelios sa
vaitės atgal ir pabėgo. Jiedu 
įtapo suimti ir pargabenti Nor- 
walko kalėjimai!.

Kadangi pabėgimas buvo pn- 
fėmyta trumpu laiku, tuoj duo
ta žinios į aplinkinius miestus 
ir miestelius, svarbiausia į Cle
veland:}, nes dideliame mieste 
lengviausia pasislėpt i.

Tą patį vakarą Lyons atėjo 
pas šerifo dukteris 
jog sugryžo vėl

Jis buvo lik 
savo merginą, 
pamatyt prieš 
pridūrė kad jis 
jog gali pabėgt

Dabar prosekutorius sako jog 
šis žmogžudžio žygis yra 
stiprint apgynėjams teoriją 
jis nesąs pilno proto.

ir pasako 
į kalėjimą.
apsilankyt pas 
norėdamas ją 

teismą, ir dar 
norėjo parody! 
jeigu nori.

pa

Miškų Gaisrai Amerikoj
Suvienytose Valstijose kas 

metai buna po 50,000 didesnių 
ir mažesnių miškų gaisrų. Di
džiausias skaičius miškų gaisru 
buvo 1924 metais, kuomet buvo 
90,000 atsitikimų. Apskaitliuo- 
ta jog išdegė 20,000,000 akru 
medžįų.

eksplodavo.
daug darbininkų, 
mušta arba mirė 
mo arba prigėrė.
ta. vandenyj aplink laivą 

įgabenta į ligonbučius.
nesurandama visai, 

i. užsidegus, iš
ii '■•nėjo biskelį matėsi kaip žmones šoko lauk 

ant žemės ir į vandenį su
nors nei vienainom. Kada
ė. Kai

metais “Katarina Žian- 
cadinama.

biivo nuteista sušandy-j nių
Kuomet liareiviai palei-j Laivui.
šlivilis. j' I-: -i--i: U
nugriūt i

riom.
Prie jo buvęs daktaras sako 

jog Burbank apsirgo ir prisi
artino mirtį iš priežasties pro- 

Tai buvo didžiausias au-|tiAko *'Wraužimo, po neperse- 
inai padaryto paskelbimo kad 
'jis yra “netikėlis”. Jo dievas 
Ibuvo “gamtos dievas”, sake jis.

Santa Rosa, Cal. —- Čia mirei 
Luther Burbank, 77 metų am-! 
žirnis mokslininkas, kuris davė 

■ j [pasauliui naujų gėlių, maisto ir 
suras- iav9" 
ir nu-’sakl žinovas kokis kada g.vve- 
Aštuo-!n0‘ ’{airn.'’nai sunešė aplink

Tnui. I
Ido į ją.

. . pirmiau jūrinių j'
, nudavė negyva, po eks- j

kulka jos neliet
[palikus ją už negyvą, ji pabėgo 
ir vėl varė savo darbą.

Per penkis metus nuo to. nei' priestotes. darbininkų, 
vienas gyventojas Urah: srityje tv i 

’nebuvo be pavojaus nuo jos ir] 
vyru plėšiku.

ledo I

aP]Iena

nc-;apie
Kanados pakraščio 

laivai leidosi gelbėt, 
jų po migla aptrauktas

Jie- j

36 Rusijoj Nuteista 
ant Mirties

P.urbiink tiesiog darė steb.uk 
degančiom drapa-!k,s s" gamt;1 — privertė .gamtą 
įvyko didžiausias''’f-yti kaip jam patiko, ir 

sprogimas ki<i buvo suplaišvta Ibiokino kitus taip daryti, 
į šmotus su laivo dalimis.

Spėjama kad bus užmuštų ir 
' netoli

(in Nikola Trapiškiuą. pragar ' 
išėjusį žmogžudį ir plėšiką, ku-Į' 
[ris sakoma nužudęs apie šimtą p1la1'1,1 
(žmonių per praėjusius šešis me ■'

Vilnius. — Iš Mohileva pra- Į 
nešama kad nuteista 36 kontr- pak]iuvo už Nužudymą
revoliucijonieriai apkaltinti nu- c o -•Savo raciosžudyme 40 sovietų komisaru.
Tos žndvstūs įvykę pradedant 
1921 metais.

RUSAI IMPERIJAI.IS-
TAI NESUSITARĖ

Amerikos Paštas Oru 
Plačiausias

išvystė skiepijimą medžiu ir 
šokiausių augalų.

51 motas atgal. Burbank. 
Pietų amžiaus, iš amato stalius, 
pribuvo į Santa Rosa, kur bied 

, nai gyvendamas turėjo aolink 
Valdžia Suardė Duonos lnamen maža darželį,

1 rusta ibiai užžiurejo
1 nai stebėjosi. 
[ skiepinėt

, Washington. — Už mėnesio 
;Siiv. Valstijose bus Įvesta oro 
pašto vežiojimas taip kad jis 

į bus plačiausia išplėstas arba 
(atliks daugiausia darbo negu 
kur kitus pasaulyje. Vienos 
dienos bėgiu orlaiviai praskris 
abelnai į 16.000 mylių, arba į 
90,000 myliu per savaitę.

Šalip valdžios orlaiviu dar 
vežoija privatinių kom

panijų orlaiviai po tam tikrais 
Jie da

kurį ga- 
kad net kaimy-
Bet jis pradėjo' 1>ašta 

■yląnd jskiepinėti vienoki augalu -ui ki
Warn jtokiu, ir tą darė be paliovos, kontraktais su valdžia, 

iki atsiekė garbės ir padarė pa
sauliui neapsakomą naudą.

! Jis nesinaudojo savo triisu, 
$2,000,000,000. i nes nereikalavo didelių pinigų 

įsakymą atiduot i luį nieką. Paveizdan, savo iš- 
čarterį ir issiar-1 rasįa bulvių veisle jis pardavė

0 dienų. \ aidžia. Į vienam ūkininkui už $150. Jei

inkorporuotu 
korporacija, kuri

š keliu didžiųjų Amerikos j 
[duonos kopimo kompanijų, su j 
į kapitaliz.aei.il' 
gavo teismo

jciyti bėgy.i e 
Nett Philadelphia. O. — Tu- k“d
rawas apskritis neturėjo to -mdei mas 

metu.-t'1- kas >stakio sujudimo 
kuomet buvo pakartas tūla: 
Funston i 
išvežiotojo,

nuo

nužudymą pašt 
:is pasitaiko d.

Nušauta tris ypatus.
benville, O. — Balandžio

butu norėjęs, butu gulėjęs (ik 
is tų bulvių palikt milijonic-

Popiežius iš Romos atsiunčia 
Chicagon dvasiškiu kongresai! 
šventa sakramentą. Ta šven
tenybe atgabena panos gvardi
jos parinkt i vvrai. Tai yra pir
mas toks' Vatikano gvardijfts 
at.’ilankvmas Amerikoje.

sijos imperialistų seimas - di j]ai-k(| iš„cšiotoias. 
džiausiąs koks laivo po revoliu- |n anViauS| vra 
eijos - suiro del vadu nesusi-, nužlMjvn)a 'savo 
taikymo ant planų kokiu budu mgncsi
pasekmingiausia išvyti iš Rusi- Nužmles pačia 
jos bolševikus, ir todėl raudo-, jos kuna . 
nųjų valdžiai pasilieka ramybė L 
iš tos pusės. , , .......1 do ii į sulini.

Nikolai Nikolajevič į seimą 
nepribuvo, ten pat seime vadai, 
vėl tampėsi už savo nuomones, i 
o nemokėjo sudaryti bendroj 
fronto prieš raudonuosius. t~ 
del iš tos pusės raudonu ių bai
mė gali užgesti.

Seimas skilo kai butu 
ten bombą metęs. Nesu 
kyla ant to ar reikia ar nerei-Į 
kia sutveri 
varymui 
bolševizmą.

Nusinuodijo Kalėjimo 
Plėšikas

La Peer. Mich.— Vienas jau
nas plėšikas suimtas už kėsini
mąsi apvogti banka, įsivaizdi
nęs kad gali reikt kalėjime iš- 
sėdėt nuo 10 iki 20 metų, nusi
nuodijo.

New Yorko valstijoj yra be
veik du milijonai automobiliu 
ir trokų. šįmet turi 250,000 
daugiau negu turėjo pernai.

teisiamas už|sal
pačios pereit a Ųa- 

i Jęs
niekas

‘butlegerių karas’, kuriami' nu 
a tris vpatos ir tris sužeis- 
Pernai toks karas buvo ki- 
ir iuvo šešios vpatos. 

nebuvo areštuota.Haver nuvežė 
savo tėvų ūke 

užsukęs vielą ant kaklo įlei-. 
Po to tuojau pa 
pati dingo i 

jveždama jo $318 pinigų.
;2' užilgo jis teisme reikalavo per-jdegė kambaris. Išbudęs ir pa-' 

jsiskyrimo nuo pačios, pasirem-1 matęs kambarį liepsnose, ma- 
l0"[damas pametimo argumentu. Inydamas kad hotelis dega, šo-j 
>al’j liet teismo klausinėjamas, jis'ko per langu vietoj pro duris.

'neišlaikė ir prisipažino ką pa- Lange dar kabojo kelias minu- ' 
darė su pačia. j tas laikydamasis už briaunos.

Pas jį surasti meiliški laiš-|bet pirm negu gelbėtojai spėjo 
[kai su kita mergina iš Penns,vi- [ išmušti duris ir sugriebti ii. jis' 

pastovų '<omite,;)ivaniJOS duoda priežastį pačios [nuo 300 pėdų nukrito žemyn' 
aktives kovos prie* nužudvmui. ir užsimušė.

Chicago.}. Morrison viešoutvj 
anas Cincinnati, Ohio, radio 

j išdirbęj’as atsiguli” rūkydamas 
’ir užmigo. Nuo cigareto užs:-

kas

Šių Dienų Moteris Ken
ksminga Civilizacijai

Pabėgo Kaliniai

Nashville. Tenn. — Pabėgo i< 
kalėjimo keliolika kalinių, ap-j 
vogę banką pagrobdami 15.0001 
......... .., prasišalino į kalnus. I

Clevelando Western Reserve 
universiteto filosofijos mokyk-idolariu, 
los dekanas Dr. Curtis sako iog j>ef neužilgo juos surado jie: 
Amerikos civilizacija kenčia del kotojai tokioj vietoj iš kur j 
moterų perdidelės laisvės. [negali išbėgti, 
civilizacijos. Jos turi didžiau- Į dvmas. jie pn 
šią įtekmę į budinčią gentkartę lmes kovoti. 
Jeigu jos eina į biznį vietoj au- [  
ginti šeimyną civilizacija nu-’ y-j žudystės Herrine 
kenčia, ir jeigu jos vietoj už - 
žiūrėjimo vaiku užsiima bizniu 
civilizacija nukenčia.

“Moterų nasiliuosavimas nuo 
šeimynos arba motiniškų parei
gų yra kenksminga civilizaci
jai.”

Kiti su tuo nesutinka ir 
rodinėja kad tas netiesa, 
jie tiesos ir nenori matyti.

pri-
bet

tu-

Herrin. III. — Apskrities še-[ 
rifo rinkimų agitacijai užėjus, 
čia tarp jcuklukserių ir jų prie-i 
šininkų kilo kova ir užmuštai 
šešios vpatos, po tris abiejose! 
pusėse.

Viso Herrine nužudyta 
ypatų per apie pora metų, 
tokias pačias varžytines.

18. 
už i

Dovanos
Skaitytojams

„Plauk po Amerikos Vėliava"

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

saugumu ir

jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėniis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliava.

Ruoškitės dabar ekskursijai

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New Yorko Lie
pos 7. Važiuosite, kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono \V. l.uth. Vedėjo 
Lietuviu Skyriaus prie 
States Linijos

Del pilnų informacijų 
plaukimus l’nited States Linijo;

United

ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk ju<ų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United States Lines
*1 KhJjr Cleveland. Ohio

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

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

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

Naudokitės proga’

steb.uk


I
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n

D I R V A

Visame

CHICAGO. ILL.

ft u!

paga-

Celinei Pa.

ŠV. KAZIMIERO
KILMĖ

Balandžio
Balandžio

žinių matosi ka 
kuomet šv Kazimi

“Dirva” talpina d.-iug liaudies dai
nų — nivlimiausiu jusu žinomų dai- 

_ Kodėl neužrašyti ia savo pa
žįstamiems ir giminėms čia ir Lietu
voje? Visiems patiks.

Lietuvą. Lenkiją ir 
o vienas bro-

Padaryme šio vieno cigarete sudėta troški
mas jus užganėdinti, visi gabumai jums 
patarnauti didžiausios tabako organizacijos 
pasaulyje. Niekas nėra pergeras del Camel.

Jei dar nežinote Camel kvapingumo ir 
skonio, atidarykite vieną iš tų garsių pakiukų 
ir pabandykite juos! Mes kviečiame jus 
palyginti Camel su bi kokiu cigaretu 
mintu už bile kainą. Imk Camel!

Vaičkaus Dramos Teat
ro Maršrutas

K' d. — Akron, O.
17 — Youngstown.

Balandžio 19 — Pittsburgh.

laiku
likosi kanonizuotas jo bro- 
valdė

Austro-Vengriją, 
lis buvo kardino!

išvyks su “Dzimdziais” į ki-
Det-

rūkytojų pasauly 
nėra kito tokio draugo 

kaip Camel
Visame cigaretu sviete nėra kito tokio 
linksmo, tokio raminančio drauge, kaip 
Camel. Jokis kitas cigaretas nepasidarė—ir 
nepasilaikė—tiek daug draugu. Camel ne- 
paalsina jūsų skonio, nežiūrint kaip dažnai 
rukytumėt juos. Jie yra taip gabiai sumai
šyti, kad nepalieka cigaretinio atsidavimo. 
Užsidegdami Camel, jus traukiate maloniau
si durną, koks kada nors išeina iš cigaretu.

Rinktininiausias Turkiškas ir Amerikoniš
kas tabakas. Gabiausias sumaišymas. Pui
kiausia cigaretinė popiera pagaminta Fran- 
cijoje. Joks kitas cigaretas nepanašus i 
Camel ir puikesnio c.igareto net negalitpa 
padaryti. Camel yra mylimiausias pasirin
kimas patyrusių rūkytojų.

■A i

Į Iš LietaviĘ Gyvenimo |
PITTSBURGH. PA.

VISOKIOS ŽINUTĖS
Balandžio 22 d. čia laukiama 

Dzimdzi-Drimdzi artistų, kurie 
kuos savo juokingą vodevilį šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje 
ant South Sidė.

Vaičkaus dramos teatras iš 
Cbicagos vaidins Pittsburge 19 
d. balandžio, “Amžiaus Balsas”.

Balandžio 27 d. lankysis Jo
nas
žęs iš Italijos, 
bus L. M. D. svetainėj. 
Butėno, koncerte dalyvaus visos 
Pittsburgo muzikalės spėkos 
vakaro paįvairinimui.

Butėnas, nesenai pargry- 
Jo koncertas 

Apart

Mirč SLRKA. Prezidentas
Kovo 30 d. mirė J. Milius 

(Miliauskas), bankininkas, Po- 
litania State Bank kasierius ir 
S.L.R.K.A. centro prezidentas.

J. Milius seniau buvo gana 
laisvas žmogus, prigulėjo prie 
visų laisvų draugijų ir socialis
tu kuopos. Buvo L. M. D. sek
retorium nuo 1906 iki 1911 me
tų. Bet vėliau, gavęs darbą. Po- 
litania State Banke, kurį valdė 
katalikai, ir, kaip žmonės sako, 
bosu yra Kun. J. Sutkaitis, Mi
lius pagal darbo keitė ir savo 
kailį, ir ėmė darbuotis su kle
rikalais.

Kaipo žmogus, J. Milius buvo 
gana veiklus;
sociailstais tai veikė gan smar
kiai; kada nuėjo pas klerikalus 
ir ten nesėdėjo rankas sudėjęs, 
bet darbavos. Mylėjo dailą, 
todėl buvo suorganizavęs teat
rališką kuopą, kur pats vadino 
ir kitus pamokindavo, žodžiu

apgynę SLA. nuo klerikališkų 
grobuonių ir išauklėjo ir išto
bulinę ji iki tokios organizaci
jos koki ji šiandien yra, neati
duos jos nei ADP. grobuonėms. 
šiame SLA. seime, tiems ADP. 
desperatams turi būti nulaužti 
ragai taip kad jie j u niekam 
negalėtų parodyti.

Julius Švitra.

“Surprisc Party" Pakartojama
Po gerų pasekmių statant 

pirmu kartu kompozitoriaus A. 
Vanagaičio muzikėlę komediją 
“Surprise Party”, Birutės Cho
ras nutarė pakartoti tą veika
lą balandžio 25 <1. Lietuviu au
ditorijoj, Vanagaičio naudai.

Kurie mate “Surprise Par
ly” pirmu kartu, reikalauja kad 
veikalas butų pakartotas, taip 
visiems patiko.

Apart “Surprise Party”, tą 
vakarą bus dar kas naujo, nes 
Vanagaitis žada ką tai kiekvie
nam atsilankiusiam.

Po šio suvaidinimo Vanagai
ti 
tas kolonijas ir atlankys 
roitą, Cleveland:) i)- kt.

C GERB.
^Spragilo kampeli

sakant, buvo darbštus žmogų;
J. Milius mirė širdies 1 

rastas kėdėj negyvas, visai 
sirgęs. Paliko moteris, du 
nai ir viena duktė.

Balandžio 5 d. palaidotas 
bažnytinėmis iškilmėmis. I 
dotuvėse dalyvavo ir Adv. F 
Bagočius ir Bostono. Mat, 
gočius lankėsi Pittsburge 
uošvius ant Velykų tai prie pro
gos palaidojo ir savo seną so
cializmo dienų draugą.

Juozas Virbickas

NEW YORK, N. Y

ne
su-

SU

Pasikėsinimas ant K. Pilėno

New Yorko policijos “Bomb 
Squad” skyriaus viršininkas 
Leitenantas Reynolds tyrinėja 
gana įdomų incidentą.

Tukini restaurante, 72 Uni
versity Place, New Yorke, ku
rion deteliĮtivas Pilėnas 
per tūlą laiką lankėsi 
penki arba šeši, kaip 
net septyni vyrai ir vis 
vę Pilėno ateinant,
tyčia tuo laiku Pilėnas neatvy
ko, sirgo.

Tie vyrai, kurie gyrėsi res
taurant© šeimininkui esą Tei 
singumo Department© agentai 
iš Washington©, kartą jau ge- 

kada veikė su rokai užsigėrė pasakojo buk jie
ia Pilėno tikslu jo deporta- teka, 

ras;

užeina, 
kasdien 
kuomet 
laukda-

Bet kaip

bo: “Ar tamista dar čionai? Aš 
maniau kad jau senai Euro
poj.” “Kodėl ?” paklausė Pilė
nas. Vyras biskutį susimaišęs 
pradėjo aiškinti kad buvę pas 
juos iš Washington© “valdi
ninkai” ir jieškoję Pilėno suimt 
ir nugabenti ant laivo. “Valdi- 
dinasi, bet kaimynų tas daro- 
vę restaurante, kartais net iki 
šimto dolariu, Pilėno belaukda
mi.

Pilėnas tuojau apie tai pra
šė valdžiai ir pareikalavo daly
ką ištirti. Kadangi valdinin-

tai pats Pilonas dalykai! Įsiki
šo. Jam pagalbon atėjo Ame
rican Civil Liberties Union. 
Nors ta organizacija detektivų 
nemyli, vienok Pilėnas kaipo 
žmogus turi savo teises, kurias 
reikia ginti.

Tyrinėjimas iki 
šiokius
įlinkai” buvo paprastai 
šeikos

šiolei 
rezultatus: kad

(thugs), kad jų vadas 
yra privatinis delektivas nu
samdytas kokios ten kitos de- 
tektivų organizacijos, kurią iš 
eilės pasisamdė arba Lenku val
džia arba Fordo organizacija, 
arba ir abudu sykiu.

Korespondentas.

-j laukią
vimo A.ngiijon, nes jisai tenai 
palikęs pačią ir šešetą vaikų. 
Jie jau turi popieras ir viską, 
tik nesulaukia Pilėno.

Pilėnas užėjo kalbaman res- 
taurantan kovo 1 d. ir savinin-

CHICAGO, ILL.

užmu-Įgti su
Ir

FARMOS - FARMOS
l’ARD W1MUI

Didžiojoį Lietuvių Ūkininkų Ko
lonijoj Tūrio. 47 ukes pardavimui. 
Štai keli blirgenai:

40 akrų ūke. 2 arkliai, 5 karvės, ’■ 
telyčios ir bulius, 50 vištų, padargai 
ir javai Tai pirmas toks Imrgen-is. 
Kaina $2,300 Reikia įne-c $1.500. 

| 80 akrų ukč. didelis sodnas, upelis 
skersai kelio yra didelis eže- 

prie pat mokyklos; 2 arkliai, -1 
■s, 2 kiaulės; padargui, javai. 

Kaina $4,200.
100 akru ukč, puikus dideli budin

gai, sodnas, upelis teka, užsėta SS 
akrai dobilų ir 13 akru alfalfa. Kai
na $-5,

Del

SLA. 139-tą kuopą pasiver 
gę A. D. P. politikieriai balan- < A»džio 1 d. atėmė žemiau pasira
šiusiam balsai šešiems mene
siams. Jie atėmė jam balsą ne 
už kokios nors betvarkės dary
mą susirinkime, 
džiuvimus, : 
susirinkimo, 
šaus, bet 
spaudoje 
rodančios
S.L.A. jaunuolių 
klausimą.

Ar kam nors ir kur nors te
ko matyti tokią “gudrybę”? 
Vietoj pasigaminimo laktų ir 
argumentu ir atrėmimo jiems 
daromų užmetimų tuose pačiuo
se laikraščiuose, jie atima žmo
gui balsą susirinkime, kur tas 
žmogus nieko prieš nieką nepa
sakė. Jau nei Ltlerikališki apuo- 

‘gudriau” negalėtų pasiel- 
i savo priešu.

įsidomėki t, gerbiamieji, 
branginat Susivienijimą, 

litie patįs “gudruoliai” ant 
žut-bul yra pasiryžę pasivergti 
ir valdyti visą SLA. Šitos tie
sos šiandien nemato tiktai tas 
tas kuris nieko sviete nemato. 
Užtenka tik mesti žvilgsni į tai 
kaip jie stropiai rengiasi šį m-t 
tą prie SLA. seimo. Jie nesi
gaili nei laiko, nei energijos, 
nei dolariu. 139-tos kuopos še
ši delegatai savomis lėšomis 

Yorkan. Kiti 
. New Yorkan 

kad

ne už piktžo- 
ne už nepagerbimą 

, ar ko kito pana- 
už parašymą viešoje 
korespondencijos pa- 

: sabotažauja 
organizavimo

Lietuvos kunigaikštis ir Len
kų karalius Jogaila iš savo ket
virtos žmonos Zofijos, kunigai
kščio Andriejaus dėklės, iš Ki
jevo, sulaukė dviejų sūnų, Vla
dislav© ir Kazimiero, su pir
momis trimis žmonomis Jogai
la vaikų neturėjo.

Kazimieras gimė 1427 me
tais, kai jo tėvas Jogaila turėjo 
75 metus amžiaus. Motina mi
rė 1161 m.

Šis Jogailoj suims Kazimie
ras yra tėvu Šv. Kazimiero.

Senis Kazimieras vedė Elzbie
ta, Austrijos kunigaikščio Al
berto dukterį (Albertas buvo 
Vokietis). Kazimieras turėjo 
šešis sūnūs: 1) Vladislovą, ku
ris buvo Vengrijos ir Čekijos 
karalium nuo 1171 iki 1562 m. 
2) šv. Kazimierą, kuris atsisakė 
nuo sosto. Šv. Kazimieras liko 
pripažintas šventu 1522 metais, 
šv. Kazimiero šventenybės bu
vo komisijoj jo jauniausio bro
lio. Gniezo kardinolo. 3) Jonas 
Albertas buvo Lenkų karalium. 
D Aleksandras, kuris buvo di
džiu Lietuvos ir Lenkijos kuni
gaikščiu. 5) Zigmantas, kuris 
taipgi buvo Lietuvos kunigaik
ščiu ir Lenkijos karalium tarpe 
1516 ir 1548 metų. 6) Fridri-,, 
kas, kuris liko Gniezo arcivys- 
kupu ir kardinolu.

Iš esamų 
tuo

R. 1

,300. Reikia įmokės $1,500.
platesnių žinių rašykit: (15)
JOHN A. ŽEMAITIS
Box 17 Fountain, Mich.

važiuoja 1 
gatavi nei. 
nurėplioti iš tolimų vietų, 
tik įkišus Susivienijimą 
partijos maišam

Bet ar pavyks jiems tai 
daryti pamatysi) 
aš.’ manau
pažangus Lietuviai, kurie yra

Šv. Kazimierą sakydami kad tai 
jų karalaitis. Iš aukščiau pa
duotų žinių aišku kad jis yra 
maišyto kraujo, bet ne Lenkų. 
Po tėvo jis yra Lietuvis ir Vil
niuje palaidotas pagal jo paties 
norą. Vėjo Brolis.

pa- 
Ypatiškai 

kad ne. . Amerikos

DIDELĖ REVOLIUCIJA 
SUSIVIENIJIME — 

l arba Kaip Komunistėliai 
i Susiorganizavo ir Nu

vertė Buožišką SLA.
1 Valdžią.
; ‘‘Darbininkai! nesiduokit 

buožėms jus išnaudoti! 
čiau ateikit pas mus!”

Teki obalsi nustatė 
munistų vadai pasaulio 
letariatui, ir pasakė darbi
ninkams kad kuodaugiau 
bus spaudžiami ir išnaudo
jami tuo greičiau rojų gaus, 
ir proletarijošiai tam tiki 
nuo pat Markso mirties ir 

' kas metai švenčia po vieną 
Išnaudojimo Šventę, kada 

’ turi atidaryt savo kišenius. 
išsižiot gerkles ir užsimerkt 
akis, o tuom sykiu komisa
rai iškrečia proletarui kiše
nius ir liepia pult ant buo
žių. ba jeigu nepaklausys 
tai rytoj turės badant.

Su apčystytais kišeninis 
ir užrištom akim, proletari
jošiai sapnuoja apie Mago- 
metonišką rojų, kur turės 
didžiausias gerybes, links
mybes, puikybes, saldybes, 
lengvybes ir kitokias ybes, 
ba prižadėt viskas lengva.

Gerb. Spragilas nori pa
klaust prolctarijošių kodėl 
Mogametas taip greit su
tvėrė savo naują tikėjimą? 
0 todėl kad jis sakė viską 
gali padaryt: pasakyt kad 
gali paliept kalnui pas ji at
eit. ale kad kalnas neidavo 
pas jį tai jis nueidavo pas 
kalną, ir vargšams proleta- 
rijošiams išrodė kad jis pa
darė stebuklą.. Mogametas 
pažadėjo visiems savo pase
kėjams duoti danguje de- 
sėtkus gražiausių mergų už 
pačias bile tik jie padės jam 
palikt valdovu.

Taip ir musų dienų pro
letarai gaudami gražiau
sius prižadus gerovių ant 
šios ašarų pakalnės padeda 
komisarams pasidaryt sau 
rojų, o jus paskui, juodi že
mes vabalai, vergaukit ki
tiems ponams.

Ale kai proletarijošiai il
gai laukia, laukia to rojaus 
ir vii nesulaukia, tai tuoj 
užraukia kišenius ir komi
sarams duoda tik tada kada 
jie badu mirdami šaukiasi 
gelbėt, neturėdami ką pa
ėst. ir duoda tik po biski, iš 
ko jie neišgali ne tik auto
mobiliais važinėt ale nei la
šinių su kiaušiniais tankiai 
ėst. tada jie sugalvoja pro- 
letarijošiams kitokį “išga
nymą”:

Jus, buožių išnaudojami 
proletarijošiai, prisirašykit 
į visokias šventas ir patrio
tiškas draugijas ir organi
zacijas ir nubalsuokit ju iž-

ka- 
pro-

dus atiduot mums. Tada 
jus nugalėsit nesusipratė
lius, o mes turėsim geras 
vietas ir pilnus pilvus, o jei 
gerai pasiseks tai pasigrie
bę tų draugijų pinigus pa- 
bėgsim sau i Kaliforniją su 
mufinpikčių mergom gutai- 
mūs turėt, o jus galėsit ko
vot už mus ir gint musų ge
rą vardą ir savo idealą.

Visi proletarijošiai ant to 
plano pliaukšteli delnais, 

anot tų komisarų, pini- 
po smerčio nereikės, te- 
jie nieko negaus numi- 
pati su vaikais gali eit 
vergaut, ale mes savovėl 

idealą pervarysiu! ir komi
sarams gerą duoną įtaisy- 
sim. Su kitais darbininkais 
nesvarbu, jie tegul neina į 
susirinkimus, tegul nesigi
ria, mums to ir reikia. Jie 
duodasi buožiams išnaudot, 
t ii kodėl komisarai negali 
jiems kailį nulupt?

Taip jie užėmė visas tau
tiškas ir šventas draugys
tes visoj Amerikoj ir Afri
koj ir Brazilijoj kur jas su
organizavo tautos fondo 
ekspedicija ištyrimui ar ka- 
munistai paeina iš monkių 
ar iš beždžionių.

Atėjo paskutinis jų mu
šis — užpuolimas ant Susi
vienijimo tvirtovės, ir akies 
mirksniu Susivienijime pa
daryta revoliucija — j cen
tro tvirtovę pastatyta ko
munistų carai, pinigai iŠ 
buožes, iždininko persirito 
į komisaro kišenius, ir štai 
aut rytojaus užtekėjo ka- 
munistams nauja raudona 
džiaugsmo saulė:

Centre vyriausiu ober- 
šmoku sėdi komisarė Klec- 
kevičiu.tė; pinigai kišeniuo- 
sc skamba pas Kišažagarj, 
Susivienijimo sovietų galva 
švaistosi Šalavaušis, o ligo
tus, raišus, šleivus ir krei
vus kamunistus ir proleta- 
tvirtina Dr. Buožis, atmes
damas visus sveikus kūniš
kai ir protiškai darbo žmo- 
nelius kurie nori apsidrau
sti save ligoje ir mirties at
sitikime, o nesirūpina apie 
komisarų rojų.

Skustuvai “Dirvoje" visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir ncpatalpintas.

Geriausias
Skutimas

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

$1 iki $25.

Wet

• RažHt
—Išsiaštrina Pats



T.M.D. REIKALAI '
tuviu Seimas

lario išeiti kas, ko nariai iš or
ganizacijos laukia, ir ar iš tų 
penkių centu, išsilaikys kuopa? 
Visiems aišku kad no.

Artinantis T. M. D 
Seimui

V

D I R -V A

I

Vos nopražinrėjoni — bet ap
sižiūrėti spėjom laiku — nagi 
šis TMD. seimas bus 30-metinis 
jubilejinis seimas!

Tai jau ne paprastas seime-
. bet reikšmingesnis, ir rei

kia kad kuopos pasistengtų kuo 
nors ji atžymėl.

TMD. susitvėrė 189(> melais, 
o štai jau 1926 metai, ir kadan
gi šįmet išpuola musų organi
zacijos seimas, musu priderys- 
tč yra padaryti ši seimą musu 
organizacijos švente.

Kuopos ir nariai! Nuo jūsų 
tas prigulės! Užtai atsišaukiu 
į jus imtis darbo ikaip katra 
galit ir kuo galit prie seimo 
prisidėt i!

3

GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO

ORTHOPHONIC VICTROLA
įsnn

Larpuu įtrmtf 
** pav&WO..

Muzikališkns pavaišinimas 
laukia jūsų! Niekas lai iki 
šiolei girdėjot negali susily
ginti su nauja

as mums TMD. nariams ir 
kuopoms reikalinga išdiskusuo-i .
,. , , .v . , , Mes mokėkim metines $3, laiui dabar, prieš seimą, kad ne i

4 $2.50 eina centrui, o 50c pasi-rcikctu paskui r ligoti ant saves I , ., , , . , liks kuopos iždo. Tada ir kuo-kad praleidom, ar ant centro1
, . , . . . , .Dos nobėdavos u* centras galėsivaldvbos kad nei veda, visai be v !, .išleisti goresniu rastu, nuo ko ar yra da-! ./ , ._ , , v . IDrautriia pakils netik Lietuviu!Dabar turim užmetimui .... , akvse bet ir pries Amerikonus.! vis be1Į Dabar, išsikalbėjus su Amen’- ■ 

įkonu apie apšvietus draugiją iri 
kad mes tik už $1 te-1 
savo mokslišku raštui 
(ai jie nusijuokia iš; 

paklausia, ką jus galit Į

y
TMD. 30 Metu Sukak-1 ringi! metu, eina be paliovos, 

nešdama apšvietą Lietuviams.
Kokius sumanymus kas turi 

atžymėjimui musu tautoje ši:;
30-metu jubilejaus? ' / , . . /Ireikalo, kaip kad daba

Atminkit visi! Dar nepervo-j.romą ? lu prie 30-Motinio Jubilejimo] , .r 'centro valddybai, ir tai 
Seimo rentrUs. kadangi T.M.D. I na mat o. x

Iseimas ivyks su Sandaros sei- ‘ _, I Alės IMI), nariai turėtume!imu. kuris prasidės birželio 16 J . .1 pasakius; patįs viską nustatyti ir ziuvctud.. Brooklyn. N. Y. I ,j ?: n d butu pildoma.
dime suprastiTMD. Pirmininkas 'kad su dabartine mokestini — 

tuo

laikome 
draugiją 
musu ir
su tuo dolariu nuveiki?

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

ftitwe įkyriau na l&lku

KMlkI9 irftUui br*»

•irta M*>ynj b

vienu dolariu metinė
Graži VVorcesteriečiu nieko negalima nuveikti.

Auka Kudirkos
Paminklui

P. A. Dėdynaš, TMD. vice
pirmininkas, rašo:

“Balandžio 8 d. buvau paren
gęs vakarėli namuose, Dr. Ku-

Mano minčia yra' vienas bu- airkos paminklo naudai, kuriam 
das padarymui tos šventės rei- nkietų buvo parduota 80. 
ksmingesne tai pasistengimas ‘ ... -
pasiųsti į seimą visų žymesnių 
TMD. veikėjų, jei galima net 
organizatorius, nes nekurie jų, 
patįs pirmutiniai, dar ir dabar 
gyvi. Tai butų jiems pagerbi
mas ir sykiu gražus paminėji
mas organizacijos tokių svarbių 
sukaktuvin.

Tėvynės ' Mylėtojų Draugija 
yra viena iš visai mažyčio skai
čiaus musų Lietuviškų kultū
riškų Įstaigų Amerikoje kuri 
turi garbės susilaukti tokio il
go amžiaus sukaktuvių, nes ne 
visoms pasisekė kurios Ameri
koje buvo įsteigtos išgyvuoti 
ilgai, arba kitos pakeitė, kaili, 
bet ši, po sunkiu kovų ir aud-

Ne
galėsim nieko nuveikti nei atei
tyje dar labiau.

Taigi aš be ilgų išvedžiojimų 
j noriu išreikšti savo nuomone 
I kokiu bildu mes turim eiti prie 

minimo organizaci jos fi , 
škai, kad galėtume dau- 
ir naudingesnių raštų iš

Ir tai teisybė kaip jie sako 
kad dabar su dolariu nieko ne
galima nuveiki, 
centro išsisėmė iš šou itin 
krauti pinigai padengimui 
bartinių skylių.

Teisybė, buvo laikai kada

musu

Tono, spėko; 
todėl kad ji 
tinai savybe 
davėjo reikalaudami šių naujų

i yra visiškai vienatine.
nt naujų principų kurie

’ tęs prie savo artimiausio
rekordų:

Jonas Butėnas
Jonas Butėnas

išim-

10” $.75

.75

Sve
čių atsilankė apie 60. Be to pa
rinkta aukų tam pačiam tikslui
— Dr. V. Kudirkos paminklui
— ir surinkta $9.20. Taigi tas 
vakarėlis davė pelno $40 Kudir- tai tik 
kos Paminklo fondui.

“Be to. 
kali viena 
gi aukavo 
kini, bet 
garsinti, 
suma Paminklui pasidaro $65 
iš to mažo pasit rusimo.”

Garbė musu centro valdybos 
nariui už toki gražu darba!

Iš kitų kuopų ar asmenų vis^Dabar mes mokam po dolarį ir 
sunku aukos sulaukti. Gal sei- penkis centus. Dolaris eina i 
mui prisius i Kudirkos Pamin- centrą, o penki centai lieka iš 
klo fondą. laikymui kuopos. Ar gali iš do-

be žebravojimo kožnam 
jau eina iš

ginti 
leisti be ubagavimo tų visokiu 
aukų.
sumanymui, nes ta>
mados ir mes turėtume 
miausia pamesti, kadangi 

visokiu keblumų ir 
patogumų įvyksta. Meskim

balandžio 9 d. suti- protį šauktis aukų raštams 
svetimtautį, kuris ir- 
$25 Kudirkos pamin
davo vardo nedavė 
Tokiu budu bendra

per 
ne

sti, bet pastatykim tą ant 
niško pamato.
seimą ar šiaip, tos aukos g 
tu po senovei eiti kur skiriama, 
bet no ragint narius aukaut 
raštų leidimui.

Mes turime eiti prie pakėli
mo musų metinės mokesties.

pa
lei

biz-
Kas aukauja į

RANEŠ1MAS 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 
pasišvęsdama 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 proga turėti “Žmonijos Is
toriją”, kurios kitados jau daugiau neturėsit tokios progos Įsigyti.

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

Kiekvienas kuris iškalno prisiunčia pinigus skaitosi “Žmonijos Istori
jos” leidėjas, nes ištikto 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 L.ietuvių gent- 
karte 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, PRISĖSKIT SAVO PINIGUS DABAR

DIRVA 6820 Superior Ave Cleveland, O

pinigu, 
nuo tu

nu- 
betsu mažai 

mes toli
neturime
Nuo šiu metu turime

veikčm ir 
dabar jau 
ku. todėl 
kui juos,
pakelti mokestį iki $3 metuo
se ir stotis ant stiprių kojų vi
sai organizacijai — ir centrui 
ir kuopoms. Gana 
rudyti ant vietos, 
priešakį savo tautoj, 
ir visoj žmonijoj.

Geistina butu išgii

ir
merdėti ir 

Irkimes į 
o podraug

nuomones. Šmigelskis.

Už S3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirva”

0, 
d aaaryia, 

iš geriausiu harmy 
pieno ir grijno 

cukraus specialiai 
del kudihiiihurienu 

reikia tikro 
maisto del j ii 
išaitginimo

širdies Meilės Li;

VELYKŲ REKORDAI

Paulina-Mnzitrka
Tarpiau! iškas Nepaprastas Duetas

Kalnu Grožybe—Valcas
Tnrptaul iškas Nepaprastas Kvartetas

No 73103 G u! šiandieną 
Linksmą Dieną

Rakauskaite
Rakauskaite

10" .75
.75

No. 772.85 h zau Kristau Maloniausias Butėnas
Alyvų Darželyj Butėnas

10”
10”

.75

No. 78215 Sveika M arija 
Leiskit j 'ievyne

K udirka 
Kudirka

10” .75

Mos prižadame jums smagumą. Jus patirsit kokį džiaugsmą
r grože

NEW ORTIlCPItONIC VICTROLA
gali atne5ti į jūsų namus! Yra modelis tokia kaina kuri at-

Nauja
Orthophonic

ictrola
VICTOR TALKING MACHINE COMPANY, Camden. N. J., U.S.A.

Lietuviški rekordu katalogai dykai ant pareikalavimo

TSRAIPSNIS 172 
Kas Yra \ I vėsinus Kondensuotas 

Pienas?
Šviežias, grynas su visa Smetona— 

tai yru pienas gaunamas iš karvių 
del padarymo Ėajde Brand Pieno. 
Karvės yra egzaminuojamos, n pie
ninės inspektuojamos rcgųliariškai 
tani tikrų vetcTinorių. Kondensau- 
nės pastatytos netoli pieninės, taip 

! kad 'rauna .šviežią pieną tik ką su- 
' melžia.

Iš kiekvienos dėžės šviežio pieno 
dustiitomo i kondensaunę yrp paima
ma pavyzdis pieno ir tuoj ekspertų 
ištiriama suradimui mažiausių n?gč- 

|rumų pagal taisyklių reikalavimo.
Perėjęs inspekcija 

esti supilamas į 
kur jis l--------’’ _ .
pridedamu del tvirtumo, 
nį tada Ii J ' 
nuo čia iki supilimo Į dėžutes pienas 
nesusilieoia su oru, ir todėl negauna 
bakterijų nei oksiduotės. šituo bu
du auklėjimo ir stiprumo savybės 
esančios piene nedingsta ir šviežias 
pienas yra sumaišomas su grynu cu
krum.

Dėžutes Į kurias Eagle Pienas pi
lama padirba Borden kondensaunės 
ir dėžutes buna ištiriamos beorinėše 
r.pistnvose kad nebūtų mažiausių ne
tobulumų. Tobulos dėžutės sterili
zuojamos prie 700 laipsnių F., taip 

i kad gaunama absoliutiškai be bakte- 
' riju indas.
1 Pieną Įpylus, dėžutės užlipinama 
[tam tikru budu kuris nereikalauja 
. klijų.

Atmink, kad penint Eagle Brand 
P:ena kūdikiams absoliutiškai rei
kalinga turėti viską griežtoj švaroj. 
Taigi ir atidarius dėžę reikia ja už- 

puodeliu ir laikyti švarioje, 
vietoje, ir apsaugoti jį nuo 
musių ir tam panašiai, 
išlaikius tikrą mierą, reika- 
rupestingai pieną saikuoti. 
Brand Pieną 
šaukštą, 
nebėgtu iš šaukšto.

aukštą Į dėžę negausi

dulkiu. 
Kad

pienai-- dabar 
'ildymo šulinius, 

sumaišoma su grynu cukrum, 
Visų miši- 

lieja į teorinius puodus, ir

pieną
visados pilk iš 

iki briaunų, bet kad 
Suprasi

Eagle
Lietuvos Lietuviai ateina j
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

pienas
kad i kišant . .
tinkamo nu^aikavimo, nes daug pie
ne bus prilipę prie šaukšto. Pamo
kinimai sako kad reikia naudot tiek 
ir tiek Šaukštu pieno prie tiek ir tiek 
unciją vandens. Na o ie bus prili- 
nę prie -aukšto pieno tai negal&u 
tikrai nusa'kuoti.

N ėda penėjimas '
Dažniausia kūdikiai yra perpeni- 

mi, negu nedapenimi. bet jei vaiku
tis verčia atėmus bonkutę arba pri|š

‘BURTININKO 
STEBUKAI” 

Magijos Profesorius 
. Cekanavičiits, kil
is visiems Lietu- 
iams žinomas kaipo 

‘Stebuklų Darytojas” 
norėdamas sax o bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausią mo
lių, kurie galima vei
kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip 

apmonyti žmogaus tikis kortose

Jus
Galit

suplėšyti i mažus šmotelius ir ka
rės šmoteliai sugyja kaip mag- 
so traukimu.
Kurie norit kur susirinkimuose 

pridaryti žiūrėtojams baimės ir 
juoko, arba gerai pasipelnyti nuo 
savo draugų, išduodant jiems tas 

parei-

Pinigų nereikia iškalno siųsti, 
užmokėsit gavę siuntinį. Iš Lie
tuvos rašydami siųskit pinigus iš
kalno, 2 dolariu ir 50 centų.

Pareikalaudami adresuokit:
“DIRVA”

6S20 Superior Ave. Cleveland, O.

paslaptis, rašykite
kabindami M agi ko 
čiaus Monų Paslaptis ir Magne
tiškas Menų Kazyres, kurias gau-

IEAOjLJE
CONDENSED MILK

1'4 S|

muki

Juozas Solis — Knygius
903 W. 33rd Street, Chicago, Ill.

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

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

K. S. Karpavičius — Pirmininkas 
6820 Superior Av. Cleveland, O.

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

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

kite 1 r prltuųskite 
šiandie bu jūsų vardu 

ir adresu.
THE BORDEN COMPANT 

Borden Bldg. New York

TMD. Centro Valdyba

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilgų laiką.
Apsisaugok nuo influcnzos, išsigydydamas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbažcnklis 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 4 SO. Sth STS. BROOKLYN, N. Y.

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosi! Valet 
Auto S tr o p 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Valei 
AutcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats.

si kitą piulavimą. tai reikia kasdien <įj- 
i dint mišinio stiprumą iki kūdikis bitą 
: j lialer.kintas. -i

I’crspėjimas
Į j Jei kūdikis neramiai -miega, vc- 
: i mia dažnai, arba turi liuosus vidii- 
jlrėlius. tas rodi- kad jam pęrdatig 
I į maisto duodama, arba pertankiiti, 
i i arba kad jo maistas stipresnis negu
■ I.iis geli suvirškinti. Jei vaikas žin
ai damas tai reikia pailginti penėjimo 
į [ tarpą iki keturių valandų. Del kudi-
■ 1 kių kurie penimi iš bonkos reikią 
Į i per pus- sumažinti duodama kiekį, 
j1 iki viskas atsitaisys. Jei tas ncgelb- 
] I sti tuoj šaukis daktaro.
j!

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

TE
Telefonas Main 6111

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

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

i 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 
z: melų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų 
E 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 teisingą klinišką diagnozą arba nu- 
£ spręsti tikra jūsų ligos priežastį.
~ “Mano Darbe Nėra Spėjinėjimą”. Nauju metodu aš paliuosuoju
— nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei
lį lio. he pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
£ Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubegimo. 
£ Nežiūrint kokia bus jusi; liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
£ Vilties, Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku-
— rie yra mano gerinusi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- 
= daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau senimus 
= tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- 
£ rus 606 ir 914.
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- 
E donia aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią 
= ;šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentua. 
£ Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui.
£ ------ Mes Kalbame Lietuviškai------

| Dr. BAILEY, Specialistas
E 1104 Prospect Avenue
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
£ (Pirmas Budinkas į rytus nuo Winton Uote!)
£ Ofiso Valandos: 9-2,0 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. _
Įriiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiii!iiiiiin.š

i
£

£

£
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£

£
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KURIAMA BAŽNYČIA PILNOJE FORMOJE

bins, nes tikrai butų ‘nekrikš-
1ZAUN0 bažnyčios galvos 

v kurios vadovauja ir 
politiką ir valstybę, apleis- 
damos Lietuvos valstybės 
reikalus, anot “Vienybės”, 
trusiasi-dirba sutvarkymui 
bažnyčios. Nors dar nėra 
Vilniaus, Seinų, Gardino ir 
kitų pakraščių, sako “Vie
nybe”, bet užtai Bažnyčios 
provincija jau sutvarkyta.

Anot kabelio iš Romos 
Chieagos ‘Draugui’, ve kaip 
kunigiška valdžia susigru
puos: Kauno Metropolitu— 
Vysk. Skvireckas; Telšių 
vyskupu ir Klaipėdos prela
tu — Kan. Staugaitis; Pa
nevėžio vyskupu — Kun. 
Paltarokas: Kaišedorių vy
skupu — Kun. Kukta; Vil
kaviškio vyskupu — Kun. 
Karosas, jo pagelbininku— 
Kun. Reinys; Vysk. Karevi
čius nominuotas arcivysku- 
ku Scytopolitanus.

Tai matot, sako kad Lie
tuva mažiukė, bet kur tau 
kad tiek vyskupijų galės tu
rėti !

Taigi, visa valstybė vals
tybėje. Lietuvos žmoneliai 
turės išlaikyti tiek daugiau 
vyskupų su jų visa eile pa
tarnautojų, ir tt. ir tt.

“Tik ar biedna Lietuvos 
liaudis pakels tą visą dideli 
mūrą ant karo nualsintų ir 
dar reikalingų pasistiprinti 
atgavimui Vilniaus, savo 
pečių! Vargiai”, sako “Vie) 
nybč”. 

'r ▼ V

Viskas Rusijoj 
Galima

Iš.nekuriu sovietų rojaus da
lių ateina žinių kad sovietų ka
lėjimų viršinihkai-komisarai iš
leidžia nakties laiku iš kalėjimo 
savo žymiausius vagis iš žmog
žudžius eiti Į aplinkinius kai
mus vogti, o paskui grobį dali
nasi.

Tikrai tie sovietų rojaus an
gelai turi geras galveles. .. . 

• ▼ ▼ ▼

Kun. Šmulkštys 
Nubaustas

“Lietuvos žinios” rašo:
“Kun. Šmulkštys savu laiku 

buvo apšmeižęs Žydi] frakciją 
Seime, esą ši frakcija įprašius 
Amerikos žydų spaudą varyti 
propagandą prieš Lietuvos ne-

čioniška' palikti valdiškoj Įstai
goj žmogų ne ‘krikščioni’, kuo
met bene visos valdžios Įstai
gos. ypač esančios pono Endziu- 
laičio žinioje, senai jau yra nuo 
‘nesevu’ apvalytos; juo labiau 
Dr. Staugaitis, kurio išrinkimas 
Seimo pirmininku p. Endziulai- 
čiui buvo jau ne rakštis, bet vi
sas rąstas akyje”.

Dalykas tame: kai Seime ke
lias savaites tęsėsi rietynės ir 
priėjo iki peštynių už tai kad 
Seimą vadovauja Dr. Staugai

tis, ne iš “krikščionių” abazo, 
Endziulaitis, kuris yra vidaus 
reikalų ministeris, pribėgęs prie 
Dr. Staugaičio labai aukštais, 
moksliškais žodžiais pasakė tą 
ką pasakysim sekančiais žo
džiais: “Aš pasirūpinsiu kad 
tu butuni ir ligoninės prašalin
tas jeigu užimi seimo pirminin
ko vietą!”

O Dr. Staugaitis į pirminin
kus pateko tik per “krikščionų” 
“pramiegojimą”: pradėjus šių 
metų posėdžius, Seiman neat
vyko visi “krikščionis” ir pir
mininkas pateko opozicijos blo
ko balsais išrinktas.

DAINA
(J. Švenčionis) 

Senovės žmonės nevalioj buvo, 
Seni ir jauni karčiamoj griuvo. 
Dabar jau yra iš trijų vienas 
Kas ger’ degtinę per visą dieną. 
Girdit ką sako šventa bažnyčia, 
Išliet ant kelio iš savo gryčios. 
Bus šventablyvi šitie nameliai 
Ir palaiminti žali laukeliai. 
Kožnas pijokas tris griekus turi. 
Per akuliorius i dangų žiuri. 
Pirmas jo griekas — yr’ pijokystė, 
O po tam antras, razbaininkystė; 
Šitas trečiasai didis neenatos, 
Kurs ger’ degtinę jauname vieke 
Miršta ant kelio smertelnam grieke. 
Katrie degtinės daug suživojo 
Tai tie ant Žydo kaklo nujojo. 
Kaip tik užsėdo ant Žydo kaklo, 
Žydas nunešė tiesiai Į peklą.
O jus berniukai, jauni žiedeliai, 
Paliauki! gerti jus arielkėlę, 
Palikit kurti jus šinkorkėlei. 
Ką jus beveiksit, ką bedarysi! 
Kai ramus savo visus prarysit? 
Už degtinėlės vieną buteli 
Jus 'pralaksite savo proteli. 
Kaip nuvažiuosit jus i turgeli, 
Jus ten paliksit bėrą žirgeli. 
Už degtinėlės vieną buteli 
Jus paliksite savo žirgeli.

DAINA
(J. Gogelis)

Sesyt, mieloji, ką pamislijai,
Kad vainikėli darniai nutrotijai?
Sesyt, mieloji, sesyt, baltoji.

1/.'- •

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa) garbingi, kaip paginanti tie jo žodžiai man

DIDELIS SUSIŽINGEL 
DAVIMAS “ŽMONI- K 

JOS ISTORIJA”

priklausomybę. ' ;!’i frakcija 
tuo įsigeidus patraukė autorių 
Kun. Šmulkštį ir ‘Ryto’ redak
torių teismo atsakomybėn. Tei
sėjas juos pripažino kaltais ne
teisingų šmeižtų skleidime ir 
nubaudė abudu po penkias pa
ras arešto.”

Dyvai jeigu taip atsitiko. 
Bet be abejo bausmė buvo su
spenduota .. . 

▼ ▼ ▼

Dr. Staugaiti ‘Nubaudė’
“Liet, žinios” praneša kad 

Dr. J. Staugaitis gavo p. En- 
dziulaičio datuotą iš kovo 23 d. z 
įsakymą, kuriuo jis atleidžia
mas nuo Kauno Miesto Ligoni
nės direktoriaus pareigų.

“Dr. J. Staugaitis šias parei
gas eina jau nuo 1919 metu, 
tai bus apie šešis metus. Jo 
paliuosavimas nieko nenuste-

Ką tu ten rasi pakol paprasi? 
Rasi anytą nepermainytą, 
Ir šešiurelį neperkalbamą. 
Kelsies rytelį nebudinama, 
Dirbsi darbelį atsidusdama. 
Šluosi aslelę kad nedulkėtų, 
Versi dureles kad negirgždėtų. 
Praus! burnelę be vandenėlio, 
Nusišluostysi be abrusėlio.
Brausi burnelę su ašarėlėm, 
Nusišluostysi su rąnkovėlėm.
Kai mane vežė į krikštą šventą, 
Kad but išmetę šalę kelelio, 
Butų atskridus pilka gegutė, 
But apibėrus margom plunksnelėm. 
But nusinešus žalion girelėn, 
Bučiau kukavus su gegutėle.
Velyk kukuoti su gegutėle. 
Negu verkšlenti su anytėle.

— Taip, madame. Jeigu Agrikola bus 
laisvas dabar, kaip jis galėtų su tamista 
susinešti?

— Jis turi man ką paslaptaus pasaky
ti? — nusistebėdama tarė Andriennė. — 
Aš visai negaliu Įsivaizdint kas galėtų bū
ti. Bet kolei aš čia uždaryta, jis neturi 
bandyti niekaip su manim susisiekti. Jis 
turi palaukti kolei aš busiu laisva; bet ir 
tas neviskas, jis turi išliuosuoti iš to vie
nuolyno tas vargšes mergates, kurių taip
gi reikia gailėtis labiau negu manęs. Mar
šalo Simono dukteris ten uždarytos prieš 
savo norą.

— Tamista žinai jų pavardę, madame?
— Kumet Agrikola pranešė man kad 

jos pribuvo i Parisą, jis taipgi pasakė jog 
jos yra penkiolikos metų amžiaus, ir kad 
visai panašios Į viena kitą, taigi užvakar, 
kuomet aš išėjau pasivaikščioti, pamačius 
du verkiančiu veidu prie jų paskirų celių 
langų, vieną apačioj, *0 antrą pirmame auk
šte, man kas tai davė manyti kad tai yra 
tos našlaitės apie kurias Agrikola kalbėjo, 
ir apie kurias aš pradėjau labai rūpintis 
kaipo apie savo gimines.

— Tai jos yra tamistos giminės, ma
dame?

— Taip, tikrai. Ir negalėdama nieko 
kito padaryti, aš pradėjau ženklais išreik
šti joms savo užjautimą ir raminti, nes su
pratau kad jos yra nelaisvės tame vienuo
lyne, kaip aš čia.

— A, aš suprantu, madame — aukos 
jūsų šeimynos nesutikimų?

— Koks mano likimas nebūtų, man jų 
labiau gaila del jų desperatiškos padėties. 
Jų perskyrimas viena nuo kitos yra sun
kiausia priespauda. Iš keleto žodžių ką 
man viena jų tik ką pasakė, aš suprantu 
kad jos yra aukos kokių nors suktų machi
nacijų. Bet ačiū tau. bus galima jas išgel
bėt. Nuo mano patekimo j šią vietą aš ne
turėjau susinėsimo su nieko; jie nedavė 
man nopieros nei plunksnos, taigi negaliu 
nei laiško išleisti. Taigi klausyk manęs 
atidžiai, ir mes galėsim pergalėt tą klas
tingą persekiojimą.

— Sakyk, sakyk, madame, meldžiu!
— Kareivis, kuris šias našlaites par

gabeno, Agrikolos tėvas, ar dar jis mieste?
— Taip, madame. Ak, kad tamista ži

notum jo jširdimą, kuomet jis sugryžęs na
mon nerado mergaičių!

— Jis turi būti atsargus neparodyti 
niekur žiaurumo. Tas viską sugadintų. 
Imk ši žiedą, ir paduok jam. Jis turi tuo
jau nuvykti. Tik ar tu atminsi adresą ir 
vardą ką aš tau pasakysiu? — Tarė An
driennė, nusimaudama sau nuo piršto la
bai brangų žiedą.

— Taip, madame, buk tikra del to. Ag
rikola tik paminėjo tamistos vardą, ir aš 
neužmiršau. Aš turiu atminti širdyje.

— Aš taip nujaučiu. Atmink, tai yra 
Grafas de Montbron.

— Grafas de Montbron — aš atsimin
siu.

buvo. Meldžiu, duok man savo ranką! — 
pridėjo Andriennė, kurios akis pasriuvo 
ašaromis; ir perkišdama ranką per tvoros 
kiaurumą padavė Kupiukei. Tos gražios 
panaitės žodžiai ir nudavimai buvo tokie 
tikri kad siuvėja, su dideliu susijaudinimu 
atkišo savo vargingą ranką i Andriennės 
delną, kuri, gražiai pakeldama ranką prie 
savo lupų, tarė: — Kadangi aš negaliu ap- 
nabinti tavęs kaipo savo sesers, pavelyk 
man nors pabučiuoti šią ranką, užsitarna
vusią prakilnumo savo sunkiais darbais.

Staiga, Daktaro Baleiniero sodne pa
sigirdo žingsniai; Andriennė staiga pasi
šalino ir dingo už medžių, dar ištardama- 
— Buk drąsi, atmink, ir turėkim vilti!

Viskas tas dėjosi taip greitai kad jau
na darbininkė neturėjo laiko nei pasakyti 
nieko, nei pasijudinti; iš akių jai pasriuvo 
džiaugsmingos ašaros. Nors ji buvo di
džiausiam skurde ir varge, o štai ją tokia 
prakilni panelė palaikė už seserį, pabučia
vo jai ranką, ir pasakė jog smagu jai kad 
jos širdis irgi panaši jos širdžiai. Tas ro
dė jų didelį prisirišimą viena katai.

Esti įspūdžių ir žodžių kurie leidžia 
prakilniai sielai užmiršti, savo kentėjimus. 
Taip buvo su Kupriuke. Ačiū tos panelės 
prakilniai kalbai, ji suprato' savo vertybę 
Ir to jausmo pagauta ji susiėmė rankas ir 
iškėlė akis į viršų išreiškimui karštos pa
dėkos Aukščiausiam; nes, nors Kupriuke 
nepraktikavo bažnytinių apeigų, bet ji bu
vo giliai religiško jausmo, kuris reiškia 
tiek prieš dogmas kiek žvaigždėtas dan
gaus skliautas prieš bažnyčios lubas.

Penkios minutes po Andriennės pasi
šalinimo, Kupriuke, pasišalinus iš sodno 
niekeno nepatėmyta, užlipo trepais vienuo
lyne ir pabarškino i prosijąmo kambario 
duris. Vienuolė jai atidarė duris.

— Ar dar Florina, su kuria aš atėjau 
randasi čia? — paklausė ji.

— Ji negalėjo taip ilgai laukti. Be 
abejo, tu atėjai nuo viršininkės?

— Taip, taip, — atsakė Kupriuke, nu
leisdama akis; — ar busi tokia gera paro
dyt man išeigą gatvėn?

— Eik su manim, — tarė vienuolė.
Kupriuke sekė paskui vienuolę, dre

bėdama ant kožno žingsnio kad nesusitik
tų su viršininke, kuri pradėtų teirautis ko
lei ji taip ilgai vienuolyne užbuvo.

Pagaliaus, vidujiniai vartai užsidarė 
užpakalyje jos. Skubiai perėjo iki antrų 
vartų, ir priėjo prie sargo budelės, prašy
dama išleisti. Bet tuo tarpu nugirdo vieną 
sargą į kitą kalbant: “Matyt, Jeronimai, 
šią naktį turim but dvigubai sargyboje. 
Aš įsidėsiu dar pora daugiau kulkų į mano 
šautuvą. Viršininkė sako kas mes apeitu
me patvorius tankiau negu kaip paprastai.

— Man nereikia šautuvo, Nikolai, — 
tarė antras balsas; —aš turiu aštrų pjau
tuvą, tikrą daržininko ginklą — ir jis at
stos savo.

(Bus daugiau)

J. Ambraziejus, Brooklyn, N. 
Y., prisiuntė $4.25: $2 už ap
garsinimą ir $2.25 už “Žmoni
jos Istoriją”.

Petras Vilimaitis, vietinis, 
atsilankęs “Dirvon” užraše lai
kraštį j Lietuvą ir užsiprenu
meravo sau “žmonijos Istoriją” • 
viso užsimokėdamas $5.

P. Janiūnas, iš Pittsburgh, 
Pa., rašo: Siunčiu pinigus, $2 
ir 25c stampomis už “žmonijos 
Istoriją”. Tik nevėluokit su 
prisiuntimu.

SI. Peikimas iš So. Boston, 
Mass., rašo: Noriu pastoti pre
numeratorium “žmonijos Isto
rijos” ir siunčiu $2.50. Už li
kusius 25c prisiųskit man skus
tuvą.”

VELYKŲ KIAUŠI
NIAI

Yra pasaka kad pirmutiniai 
nudažyti kiaušiniai buvo rau
doni perstatymui Jėzaus krau
jo ir radosi per Velykas ant 
kiekvieno katalikų šeimynos 
stalo Italijoj, Ispanijoj ir Fran- 
euzijoj. Pirm negu tie kiauši
niai pradėta mušti, jie nešta 
kunigui pašventinti.

Pirmutinis popiežius kuris 
pradėjo Velykų kiaušinius šven
tini buvo Povilas V, popiežia
vęs pradžioj septyniolikto am
žiaus.

Vienas Anglas keliauninkas 
apsilankęs Neapolyj per Vely
kas, pamatė lange nudažytus 
kiaušinius, ir nesuprasdamas 
.dalyko rašę saviškiams į Ang
liją kad “Neapolio vištos kito
kios negu Anglijoj, nes jos de
da raudonus kiaušinius”.

GERIAUSI RANKŲ DARBO

Itališki Akordionail
Mes išdirbant ir importuojam B 

visokius pirmos klesos rankų dar- B 
bo Itališkus Akordeonus, geriau- B 
sius pasauly. Garantija 10 metų. B 
Kainos yra žemesnes už kitų. B 
Dykai pamokinant groti pirki ku.s. B 
Garantuojant kad galėsit groti B 
htusų dideliais Akordeonais iš no- M 
tų papraktikavps 4 mėnesius. Ra- B 
šykit Angliškai pilnų informaci; B 
ų. Dykai paveiksluoti katalogai B 
ant pareikalavimo. (17) 9

RUATTA SERENELLI CO. g 
j 817 Blue Island Ave. Dept. 89 Sj 

Chicago, Ill.
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— Jis yra vienas iš mano senų gerų 
draugų, ir gyvena ant Place Vendome, 7.

— Taip, atminsiu.
— Agrikolos tėvas turi pas jį šį vaka

rą nueiti, ir jeigu jo nebūtų tegul palaukia 
iki pareis. Jis turi pasiprašyt leisti su juo 
pakalbėti, kai]) nuo manęs, ir perduoti jam 
tą žiedą patvirtinimui savo kalbos. Sykį 
susiėjęs su juo, turi išpasakot viską — apie 
pagrobimą tų mergaičių, vienuolyno vardą 
kur jos randasi, ir kad aš esu uždaryta be- 
protnamyj po globa Dr. Baleiniero. Teisy
bė turi savo akcentą, iš grafas ją pažins. 
Jis yra žmogus su dideliu patyrimu ir ap
sisprendimų, jis jis turi didelę Įtekmę. Jis 
tuoj imsis reikalingų žygių, ir rytoj arba 
užporyt tos našlaitės ir aš busime laisvos— 
ir tik ačiū tau! Bet laikas brangus; mus 
gali užtikti; skubėk iš čionai!

Pasišalinimo laiku, Andriennė tarė 
Kupriukei, maloniu ir draugingu tonu, jog 
nebuvo negalima tikėti kad ji teisybę sa-i 
ko: — Agrikola sakė man kad aš turiu šir
dį kaip tavo. Aš tik dabar suprantu kaip

EKSTRA!

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.)

Nebūkit be Lietuvos žemlapio!
Šiuose žemlapiuose randasi visi di
deli miestai, taipgi miesteliai, baž

nytkaimiai; upės, ir tt.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

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

$1 iki $25.

Rszot
—Išsiaštrina Pats



— Mister Policman, 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 syki 
paliemoną sufulinau!
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(Tąsa)
Graudus Atsiskyrimas

Pirmiausia ant arklių jojo senis kai
mynas su Taira; po jų, Kaunis, Baktis, ir 
viduryje jų Giedrė. Kaunis kalbėjo daug 
ir apie viską. 'Bet Giedrė nieko to negir
dėjo. Baktis, labai iškalbus ir drąsus, da
bar buvo paniuręs mintyse ir tylėjo. Tik 
Kaip ką atsakė ant Kaunio kalbos. Kada 
jojant greta, arkliai susiglausdavo šonais 
arti, Baktis ir Giedrė beveik pečiais susi
siekdavo, ir syki Baktis jai buvo paėmęs ir 
spustelėjo už rankos, niekam nematant. 
Giedrė staiga sugriebė jo pirštus ir pati 
paspaudė švelniai, maloniai. Jeigu tuo lai
ku butų prasivėrus žemė ir juodu prarijus, 
linksmesni jie butų buvę žūti sykiu negu 
skirtis taip kaip dabar turi, be vilties kada 
nors vėl susieiti.

Esant jau arti priestotės, jų arkliai 
vėl susiglaudė, ir Baktis pajuto kad Giedrė 
ką tai įdavė jo delnam

— Atmink mane visados, — tarė ji to
kiu balsu kad tik vienas Baktis tegalėjo 
jausti, nes girdėti buvo sunku.

Baktis nežinojo ką gavo, bet nenorėjo 
žiūrėti kad Kaunis nepatėmytų. Bet tai 
buvo šilko minkštumo ir švelnumo labai 
kvepianti skepetaitė. Baktis tuoj kišo do
vanėlę užantin ir paslėpė. Giedrės širdis 
ėmė smarkiai plakti, akis pažaliavo, ir ji 
gal butų pasvirus nuo arklio, bet tuo tar
pu jos arklys prisiglaudė prie brolio arklio 
ir ji atsirėmė Į Kaunio petį. Tai buvo tik 
staigus širdyj kraujo užbėgimas. kurs tuoj 
praėjo ii ji buvo linksma kad Baktis jos 
dovanėlę priėmė ir paslėpė sau arčiausia 
širdies.

Netoli priestotės, kuri buvo ištiesta 
puikiais kilimais, arkliai sustojo, ir “Šiau
rės Kunigaikštis” nelaukdamas kolei tar
nai pribėgs pagelbėti, pats nušokęs nuo ar
klio pribėgo prie Giedrės arklio ir ją be
veik keltinai nukėlė, o tuo sykiu ir jų kru
tinės susiglaudė taip kaip mylimieji la
biausia trokšta, nes keliant nuo arklio Gie
drė beveik turėjo užgulti ant Bakčio kruti
nės ir nusileisti žemėn. Šiame judėjime jų
dviejų lupos praslinko arti pro viens kito, 
bet ar galėjo jiedu pasibučiuoti tokioj mi
nioj, visai vienas kitam svetimi, kaip vi
siems išrodė, nors jie jau buvo vienas ki
to, kaip amžius sykiu išgyvenę....

Svečiai ir lydėtojai žengė kilimais link 
lieptų vedančių Į jų laivus. Giedrė vėl 
ėjo tarpe brolio ir “Šiaurės Kunigaikščio”. 
Senis šiaurės kaimynas pabučiavo Tairą, 
Kauni ir Giedrę ir žengė lieptu į savo lai
vą. Atėjo eilė atsisveikint ir Bakčiui, ir 
jis pagriebė i glėbi Kauni—rodos savo am
žiną draugą: persiskyrė jiedu kaip brolis 
su broliu, ar dar net karščiau. Baktis ir 
Tairą atsisveikino širdingai, ir šios pilies 
valdovas apkabino ji i glėbi ir pamylavo 
Kaip sūnų.

Atėjo Bakčio eilė atsisveikint su Gied-
Jos širdis drebėjo, veidas pabalo, lupos

virpėjo, ?kyse pasirodė ašaros, kurias ji 
vienok bandė kuolabiausia sulaikyti kad 
niekas neparegėtų. Baktis padavė jai ran
ką, ir tik jautriu spusterčjimu pirštų jiedu 
atsiskyrė, nors širdyje jų ėjo toks atsisvei
kinimas koki tik tie žino kurie pažino 
rą meilę.

“Šiaurės Kunigaikštis” žengė ant 
vo, bet ji širdis atgal traukė. Giedrę

re.

ant kurio burių ir priešakio buvo nupiešta 
dvigalvis vanagas. Tame laive matėsi dau
giau žymesnių vyrų, pats šiaurės krašto 
valdovas ir jo sūnūs, bet Giedrė matė tik 
vieną Baktį, kurs stovėjo arčiausia galo ir 
mosikavo visiems, bet taikė jai, išsitraukęs 
savo brangią dovanėlę, Giedrės skarelę. 
Joje jis patėmijo ir išsiūtą ženklą — tarpe 
tauro ragų didelę raidę G, kuri jam pri
minė jo mylimosios vardą.

Pėda po pėdos, laivai slinko nuo kraš
to. Bakčio širdyje buvo jausmas šokt at
gal iš laivo ir žengt link Giedrės arba į ju
rų dugną, nes jį kankino vienas dalykas — 
jo širdyje paslaptis, kurią jis nors butų 
norėjęs bet nebūtų galėjęs Giedrei išreik
šti: Jis žinojo kad jis yra skirtas vesti sa
vo kaimyno rytuose dukterį, kurią prievar
ta turi imti, delei tėvų padarytos sutarties. 
Jis jos nebuvo dar matęs bet girdėjo iš ki
tų jog jam skirta gyvenimui draugė yra 
negraži, o dabar jis pažino Giedrę, gražes
nę už dangaus mėlynę, slaptingesnę už ju
rų bangas, vertesnę už visus žemės turtus.

Laivams atsitraukus, Taira pradėjo 
davinėt saviems _ įsakymus, palikdamas I 
Giedrę su moterimis palydovėmis. Ji te
matė atsitolinantį vieną dalyką, bet ret
karčiais nugirdo nuošaliai moteris kalbant 
kad tikrai šis šiaurės svečių atsilankymas 
buvo piršlyboms Giedrei su Bakčiu. Kai]) 
Giedrė troško kad tas butų teisinga ji tik 
viena tegalėjo žinoti, o kitoms buvo tik 
naujos šnekos, tai viskas.

Aikštė apie priestotę pradėjo tuštėti 
kai sėdę ant arklių pilies žmonės vėl gry- 
žo atgal. Nemažai bin,o kalbų ir tarp pa
prastų žmonių kad tie laivai neužilgo vėl 
sugryš ir išsigabens jų Giedrę šiaurėn už 
kunigaikštienę.

Giedrės Meditacijos
Sugryžus pilių, Giedrei viskas išrodė 

tuščia, nieko ji tarp sienų nematė patrau
kiančio, malonaus, nes ji jau negyveno 
šiuose rūmuose, jos siela skrajojo nuliūdi
mo tamsybėse, prieš akis jai lėkė vaizdai j 
jos pamylėto “Šiaurės Kunigaikščio”, ir 
dabar ji dar labiau ėmė tikėti vieno savo

t'k-

seno mokytojo pasakojimui kad žmonės 
niekad nepaliauja ant žemės gyvenę, kad 
gamta paleido ant žemės tiek ir tiek vyriš
kų ir tiek ir tiek moteriškų sielų, ir kad 
jos amžinai viena su kita gyvena. Kada 
jos numiršta — arba ta pora numiršta, ji 
už kelių amžių vėl užgema kur nors kitoje 
žemės dalyje, kitame kūne, ir ten gyvena 
iki vėl savo susiranda. Giedrė iki šiolei 
ne taip dar buvo įsitikinus to mokytojo pa
sakoms apie inkarnaciją arba pernaują at- 
ginrmą kitame kūne; dabar ji tą aiškiai 
matė ir suprato, ir pradėjo mintyse jieško- 
li vietų kuriose ji su “Šiaurės Kunigaikš
čiu” praeities amžiuose gyveno ir mylėjosi.

Dabar jai labiausia išėjo ant naudos 
motinos pamokinimai siuvinėti ir austi. 
Tuose laikuose buvo garbė didžiūnų mote- 
rims-merginoms savo rankų darbais puoš
ti savo namus ir save. Giedrė pirko ir pir
ko šilkus ir audė ir audė juose atvaizdus. 
Viename ji atsivaizdino save su “Šiaurės 
Kunigaikščiu” kaipo šiltų kraštų pora, kur 
jie pusnuogiai vaikščiojo pajūryje ir my
lėjosi. Antrame — jurų žuvininką, o ji ki
to žuvininko duktė — kuriedu vienas kitąlai

kas 
tai stūmė paskui, ir ji butų žengus prie jo 
dar sykį atsisveikinti, bet buvo daugybe 
akių aplinkui. Ji tik priėjo prie savo tėvo 
ir apkabino jį. Tėvas galvojo apie svečius 
ir jų gerą būdą ir nejučiomis glostė Gied
rės galvą, o ji akis ištempus žiurėjo Į denį 
kur stovėjo Baktis.

Pasigirdo kapitono balsas, tuoj laivų 
burės pradėjo kilti aukštyn ir nuo laivų 
nutraukta lieptai. Krašte buvę vyrai at
leido laivus laikančias virves, laivo vyrai 
jas nutraukė į save, ir šatromis pradėjo 
stumti laivus nuo priestotės. Laivai trau
kėsi atbuli, vėjui bures palengva stumiant. 
Jų buvo penki, bet Giedrė tematė vieną,

myli. Trečiame buvo jis valdovu, ji vergė, 
kurią jis sau nuperka ir paskui paima už 
moterį. Ir paskutinis buvo dabartinio jos 
prietikio atvaizdas — kuri ji išaudė dai
liausia ir įspūdingiausia: jis sėdi ant ark
lio, ji duoda jam gėlę — tokia buvo jos fan
tazija jųdviejų susitikimo ir pamylėjimo 
vienas kito. (Bus daugiau)

didesniame mieste kaž kur din
go urednikas šeškus. Studen
tai kalbėdami apie uredniko žu
vimą priėjo prie religiniu gin
čų. Vieni sakė: Jeigu žmog
žudyste bus papildyta tai žu- 
deika prie išpažinties prisipa
žins ir tada kunigas ji išduos. 
Kiti užginčijo kad kunigas ką 
bus girdėjęs per išpažinti nie
kam nesakys.

Suderėta iš laižybų. Vienas 
studentas nuėjo išpažinties, ii' 
sako kunigui;

— Dvasiškas tėve, .aš užmu
šiau šešku.

Kunigas pamanė kad jis už
mušė žandarą šeškų, o ne žvė
relį vadinamą šešku.

Tą pati vakarą pas studen
tus pribuvo tuzinas policijos ir 
studentus areštuodami pasakė:

— Mes girdėjome tikrą ži
nią kad jus nužudčt šeškų.

— Taip, mes užmušėm šeš
kų, bet ne uredniką.

Ir tuo syk iš po lovos ištrau
kė gražu kaileli šeško.

Žandarai susikeikė, “Matva- 
juniat” ir nusispjovę išėjo.

Petras Kriukelis.

GARNYS
(Skiriu Lietuvos “Garniui”) 

Visur poros linksmai klega, 
Vaikštinėja srfu vieni.... 
Ir iš meilės degte-dega 
Visi: jauni ir'-'seni.

Paskui juos šjai vaikštinėja 
Mus išdykėlis garnys 
Ir porelėms knibinėja 
Kad nepamirštas but jis:

“Vaikštinėkit jus. porelės, 
Bet nemirškit ir manęs, 
Jaunos, gražios moterėlės 
Dovanų gaus nuo manęs ...”

Ant. Sk'is.

“Lietuvos žinių” numeris 7C- 
tas, kovo 25 d. (nepažymėta tik 
kokią valandą, kaip Lietuvoj 
yra mada) išėjo labai gražus, 
baltas, tik su vienu paveikslu 
dviejų ypatų.

Dievuliau tu, brangiausias, 
kaip mes kartais norėtume kad 
ir mus cenzorius užkluptų, ypač 
kada daug svečių atsilanko ir 
nėra kada rašyt....

MAŽAS NESUSIPRATIMAS
Vieno advokato Kaune rašti

ninkas kartą pasivėlavo i darbą 
ir atsiprašydamas aiškino kad 
jo žmona naktį turėjus sunkų 
gimdymą ir todėl susivėlinus su 
pusryčiais.

Advokatas maloniai priėmė 
įjo atsiprašymą, davė bonką vy
no. šimtą litų ir išsiuntė rasti- 

j įlinką namon kad jo vardu pa
sveikintu žmoną.

Dviem mėnesiam praslinkus, 
raštininkas vėl pasivėlavo ir 
pasiaiškino kad jo žmona turė
jus sunkų gimdymą.

Advokatas vėl apdovanojo ir 
prašė sveikinti žmoną.

Bet po kelių savaičių vėl pa
sikartoja raštininko pasivėla
vimas ir tas pats pasiaiškini- 
'inas. Advokatas nesuprasda- 

I mas dalyko supykęs klausia:
— Kas gi tat dedasi su ta- 

[mistos žmona kad taip tankiai 
į gimdo? Ar ji kralikas ar ką?

— Ne, ji ne kralikas, bet 
akušerė, — atsakė raštininkas.
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SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimin inket

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

Todėl, kad Bambino paleng
vins užkietėjimą vidurių, mėš
lungius ir dieglius.

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumų. Jie 
net prašo daugiau ’

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Gcriausis Draugas.

Jūsų vaistininkas parduoda 
Bambino po 35c. bonką, arba 
galite gauti tiesiai iš labora
torijos.

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATARĄ 
arba 

SKAUDŲ .. ..
ŠI. 4PINIMĄ
Bandykit

SANTAL M IDY 
Gaunama visose 

Vaistinėse 
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

Komai yra tikras Amerikos pro
duktas. šioje šalyje auginama dvie
jų rušhj kernai—geltoni ir balti. Vy
riausias maisto elementas kernuose 
yra krakmolas. Dedami j dėžes kor- 
nai yra žinomi kaipo saldieji komai. 
Kornus galima naudot daugeliu bū
dų; kaino grūdus, daryt pudingus, 
ir syrupus, arba valgyt žalius. Ska
nus ir sveikas pudingas - bus tikras 
pavaišinimas jūsų šeimynai jei pa-. 
darysit komų pudingą. Sekantis re
ceptas parodo kaip padaryt pigiai 
gera komų pudingą, *

Komų Pudingas
•".j puoduko evaporated pieno 
lJ/i puoduko vandens
1 šaukštas sviesto arba riebalų

šaukštuko pipirų
% šaukštuko druskos
2 kiaušiniai
2 puodukai komų nuskustų nuo | 

korio, arba iš dėžės
Sudėk pieną ir vandeni; dadėk 

sviestą ir prieskonius, užvirink, da- 
Jėk kornus ir užpilk mišinį ant kiau
šinių, gerai išplaktų. Supilk į gerai , 
aliejuotą kepamą indą, įdėk į lėkštę i 
karšto vandens ir kepk vidutiniškam I 
karštyj iki sutvirtės viduryje kaip! 
paprasta kiaušinienė. Jeigu patin
ka, galima pridėti šaukštuką skustų 
svogūnų ir du šaukštu kapotų žalių ; 
pipirų i kornus. ‘

Virtuvės patarimaiuskoruk š-š-gisė !

Virtuvės Patarimai
Nuvalymui tinkamai alumino indų, 

naudok pilono vilnas ir muilą su į 
karštu vandeniu. Paskui našlauk į 
šiltu vandeniu ir su šaltu.

Geriausias būdas nuvalymui elek- i 
triško toasterio yra naudoti mažo I 
maliavojimo šepetuką.

Geriausia neplakti sponge pyragų 
tešlos po to kai dadedama kiaušinių. 
baltiniai, bet versti ir versti tešlą, 
įsukant dauginusia oro kiek galima.

Laikyk Smetoną kuošalčiausia ka
da plaki. Jeigu laikysi ja ant ledo 
kelias valandas pirm plakimo, ji su
si plaks greičiau.______  

Naminiai Pasigelbėjiinai
Prašalinimui vandens plėtnių nuo 

lininių užtiesalui, pašlapyk visą šmo
tą ir visada prosyk jį arba visai sau
są arba visai šlapią.

Pirm mazgojant kojas muštardos 
vandenyj, pirmiausia jštarpyk muš- 
atrda šaltame vandenyj. Tas neleis 
mušatrdai prilipti prie kojų iš nuės
ti odą

Šmotas velveto įklijuotas į čevery- 
ko kulną apsaugos pančiakas nuo 
plyšimo.

Sukietinimųi šluotos ražų kada jie 
suminkštėja, pamerk Į karštas mui
lo putas dadėjus biskį kepamos so
dos.

Grožės Patarimai
Švarumas yra grožės pamatas. 

Gydytojai, 'narais, dantistai, moky
tojos, darbdaviai, tėvai—net miestai 
ir valdžios—ragina prie švarumo, ir 
jeigu to prisilaikoma, kiekvienas 
jaučia kokia nauda esi iš štvarumo. 
Muilai del veido, rankų, kūno, gal
vos ir skutimuisi, taipgi ir skalbi
mui turi būti parenkama su didžiau
siu astargumu, nes kožnas turi sa
vo tikslą Dantų valytojai, kremai 
ir padueriai taipgi turi ^avo užduotį 
prie kūno švarumo. Toilctiniai da
lykai kurie padaroma su dideliu at
sargumu teprivalo būti perkami.

Ypatiška Sveikata
Mokyklos prasidėjimas reiškia kad 

vasaros laisvė pasibaigė — vaikai ir 
mergaitės turi pradėti suvienodinto 
apsiėjimo, ir jų kožnas pasijudini
mas vžžiurimar. išskyrus valgį.. Vi
są vasarą motina stengiasi duoti 
vaikams daržovių, iš kurių vaikams 
esti didelė nauda. Kada vaikai eina 
mokyklon, jie maistą nešasi su sa
vim arba valgo mokyklos valgykloj. 
Mokykloj turėtų būti parūpinta mai
stas kuris tinkamas vaikams pagal 
jų kūno reikalavimo. Jeigu nešama- 
si iš namų, motinos turėtų žinoti ką 
įduoti, ir įduoda, bet nežino ar vai
kas suvalgo. Ji turi stengtis duoti 
tik tokį valgį kuris vaikui t’krai pa
tinka ir kurį jis noriai suvalgys, sy
kiu ir turės naudos sveikatai.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTU
Kuomet jums reikia pieno dary-įted pieną, kadangi jis yra geria u- 

mui pudingų, zupių. pyragų, etc.,Isias pavaduotojas reguliario piei-.o 
būtinai naiv,rtVU RattIpm’s E'-an^ra- arba grietinės.

Nauduokit Tikrąjį Pieną
šviežias pienas yra puikus maistas kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui. Vienok esti laikai kuo
met neturit gana šviežio pieno namuose užpildy
mui savo reikalavimu virimo ir kepinio tikslams, 
arba savo kavai.

Tokiuose atsitikimuose visada turėtumėt naude
li Borden’s Evaporated Pieną, kadangi Borden’s 
yra visiškai tyras, riebus ūkio pienas ir užtikrins 
kiekvienai šeimininkei užtektina kiekį tyro pieno 
visiems jos naminiams reikalavimams už ekono
miškas lėšas.

Smetoninėms zupėms, smetonuolonis daržovėms.
pudingams, pajams, sosains, pyragams ir prie
skoniams paliesit jog jis yra daug potogesnis ir 
ekonomiškesnis negu šviežias pienas, nes jis turi 
savyje gerumą kuris priduos tiems receptams 
turtingumą kokį joins kitas pienas duoti negali. 
Jeigu jus mėgstat gerą smetoninį paju bandykit 
i.aduoriamą receptą. Bandykit tą pieną savo ka
voje. .Jums kava patiks labiau negu kitados.

KIAUŠINIENĖS 
PAJUS

% puoduko Borden’s Evapo
rated Pieno

l’i puoduko vandens
3 kiaušiniai
Jtį šaukštai cukraus
’■i šaukštuko druskos 

Diskeli.-, nutmego 
Tarkuoto nutmego 
Tešla

Išklok gilia pajaus lėkšto 
su tešla. Suplak į krūvą 
kiaušinius, cukrų, druskų, 
paskui supilk evaporated 
pieną. Sumaišyk gerai, su
pilk į ištiestą lėkštę, užtar
kuok biskį nutmego. Kepk 
karštam pečiuj išsyk, kail 
nusistovėtų kraštai, po to 
apmašink šilumą, nes pie
nas ir kiaušiniai sykiu tu’-i 
būti kepami žemoj tempera
tūroj.

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

Į SLA. susirinkimą, kuris nebuvo 
■išgarsintas kad bus centro vai- 
Į dybos rinkimai ir rinkimai de
legato. bolševikčliai. turėdami 

į perą savo rėksniu dattgiatt, iš
rinko savo delegatą. .Mažeikie
nės vyrą, i SLA. seimą.

Tai vis tautininku apsileidi- 
jmas, snaudžia namie susėdę, o 
bolševikai iš pamatu kasasi už 
visokius laimėjimus ir deda pa
stangas užgriebti Susivieniji 
ma i savo nagus. N.

Butėnas Ruošiasi i Cleveland!)
Jonas Butėnas biskis po bis- 

kį traukia i CleveEtndo šoną. 
! Jo koncertas bus gegužės 1 d., 
sukatos vakare. Lietuviu salėj.

Jie vaidins Lietuviu salėj.

KAROLIS POŽĖLA

SARGENT LEVITT
LIETUVIŲ SALĖJ

Sub. Baland.-April 17, 1926
Pradžia 8 v. v. Muzika nuo 7 v.

Balandžio 13 d. palaidota p. 
įSamuolienė. seniausia Clevelan- 
!do Lietuviu gyventoja moteris. 
I Ji buvo viena iš pirmiausiu at- 
i vykus i ši miestą.

A ei nau ja vieta. Dr. V. Ku- 
Idirkos Draugystė rengia pikni-
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mo pasiryžo savo konkuren- ne juokingas kunigas? Kodėl 
tams atkeršyt ir ėmė juos ša-'neina. Ragclčnai nori kad tik 
kolomis lazdomis daužyt. Ap- jis kur eitų, bet jokiu liūdit ne
leistas draugo ir brolio. Ant. guli atsikratyt.. Kurmis.

UNCLE AVIGGILY’S TRICKS ką birželio pabaigoj, labai gra
žioj vietoj, bet visai naujoj, ir 

i bus be Įžangos. Važiuosim pr
ižiūrėt tos naujos vietos.

L KIŠKELIS AMERIKOS
J VUNIMUI

Noriu susidraugauti su Ame- 
Įvikiete inteligentiška mergaite 
j ir vyru, karštais ir veikliais pa
triotais. Esu moksleivis, 21 m. 
Laiškus, per kuriuos pasipa- 
žinsime giliau, prašau siusti:

Lithuania, Telšiai

•‘RAGU S” AR DVIKOJIS? j
Salakas. —Salos vienkiemyj' 

gyvena našlė Žiemienė, jai: so- 
milte. Antri meti jos namuose! 
vyksta ir dažnai nepaprasti ir j 
keisti Įvykiai. Žiūrėk, pasako
ja. dienos metu langai s-isprog 
■da. tai vištos be gaivu palieka, 

itai po nakties karvė be uodegos 
I lieka ir uodegą randa jos pti- Į 
Irios hute, puoduose pečiuje at-j 
siranda akmenis vietoj mėsos, i

Apielinkėj pagarsėjo kad ten! 
Į velnias vaikščioja ii’ vaidinasi. 
Buvo šauktasi prie policijos ir 
klebono kad išgelbėtu ia nuo 
velnio, bet vis nieko nepadėjo.

Vasario mėnesi vėl pradėjo 
miltai po visą, kambarį byrėti 
vėl po nakties rado užrakintam 
tvarte visa karvę peiliu supjau 
šlytą. Vėl davė žinią Salako 
policijai. Nuvykus policijai i 
.baidyklėj vietą, paaiškėjo kad 
tai ne velnias vaikščioja ir vai
dinasi. bet kaimynu tatai daro
ma. Matyt' visokiais budais 
norėta išgyvent iš ten senutė 
kad jiems liktu žemė ii- trobe
siai. Jau velnias dabar nebe- į 
vaikščioja ir nebesivaidina, nes' 
.'yla teisme. “L.” i

▼ ▼ V

Apipiešė Gedimino Paminklą 
Veliuonoj

Pernai Veliuonoj buvo pasta- Į 
lytas paminklas didžiam kuni
gaikščiui Gediminui atminti. Jo 
pastatyme su didžiausiomis iš

vaikščiojus su geležine, šake 
rankose beprotis Pr. Žuraitis. 
Jis užėjo i Tarpupiu k. (Sarti
ninką v.) pas M. Vizgirdienę ir 
pardėjo liudyti su šake pririš 
tą šunį. Tuo tarnu išėjo iš gry
čios Vizgirdienė jį sudrausti. 
Tada beprotis puolė Vizgirdie
nę ir taip smarkiai ją subadė 
kad už 15 minutu ji mirė.

Tuo pačiu laiku iš gryčios iš- 
čio liet tiriu metu Vizgirdienės 
vaikas, kuri irgi sunkiai sužei
dė. Policijai žmogžudis prisi- 
pažino esąs kaltas, liet drauge 
paniškoio kad jis yra nepilno 
luoto, 

v ▼ ▼

ROKIŠKIS
šiame valsčiuje 70 šeimynų 

y ra pasirengę išvažiuoti į Bra
ziliją.. Daugiausia rengiasi va
žiuoti no darbininkai bot nusku- 
rėliai ūkininkai, tinginiai ir pi- 
jokėliai. Tokiems žmonėms ir 
Brazilijoj neskris į burną kep
ti karveliai.

Rokiškyj yra daug valdinin
ku kuriu ir žmonos užima val
diškas violas. Ar nereikėtu 
truputį palyginti? Juk vieniems 
perdaug, kitiems nei kiek. Už- 
ttektinai yra be vietų vyrų ku
rie galėtų tu bobučių vietas už
imti, o jos teeitų namon blynų 
kopti. Kurmis.

▼ sr

v ▼ ▼

‘MGrčiaos’ padarinTaT

Našukaitis taip buvo sumuštas 
i kad tuoj neteko žado.

Po šio žiauraus darbo mttšei-j 
kos nenorėdami sužeisto palikti 
šalt,vi. lauke, nugabeno jį kino-'
nan i šiaudus ir tik rvtoį ank- — 
st i dieną jis buvo rastas ir nu-'! 
vežtas Naumicstin pas gydyto i 
ją. o iš ton namon. Už poros i: 
dienu jis mirė.

Suimti kaltininkai teisinasi į 
“ jei nes mes juos, tai jie mus”. .5 
ir taip vieni ant kitų bėdą me- Į 
ta. ‘L.”lĮ

RAGELIAI, Rokiškio v. į;
Kovo 7 d. kaž kas prie šven-i; 

tariaus prilipdo numaliavota I į 
Kun. Stak'ele. Kunigas minia-1 į 
liavotas taip kaip yra: apiph H 
šęs su varvančia no=e ir <u s:>. : 
vo dviem prieteliais (genčais), ; 
Budriu ir Žemaičiu.

Kunigas plėšdamas nuo tvo-iĮ 
ros paveikslą murmėjo sau vie- į 
nas: Tai velnių darbas.

Tą pačią dieną Kun. StakcleįĮ' 
gyrėsi kad Kamajiškiai jam ko- 'Įl 
jas ir rankas bučiuoja kad tik į 
jis ten eitu klebonauti. Ar taijį|

Kalno g. No. 18, N. Gintalui

? A. DURASEVIČIA £
Y Popieriuoja Kambairus naujau- 

sies mados popieromis — Par-
••• duoda kambariams popieras, •;«
••• sutauso plesterius — jei yra

D. reikalas darbų atlieka greitai, X 
v gerai ir pigiai. Reikalaudami <• 

šių patarnavimu kreipkitės :in- 
trasu: (36) į

|¥ 1386 EAST 65TH STREET ?

Vaitiškių kaime (šakių aps.) 
pas ūkininką A. KrikštolaitĮ 
įvyko dviejų- “morčiniu” 1 'irių 
susirėmimas. Vieną buri suda
rė du broliai Kantautai ir J. Ja- 

Iniilaitis, o kitą du broliai Ne

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

Sumažink Į
Savo

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

$1 iki $25.

Wet 
■AditrStrop |

Razor
•—Išsiaštrina Pats

SUTRAUKTA VI SK VITA

SOCIETY FOR SAATNGS 
IN THE CITY OF CLEVELAND
GALE BIZNIO BALANDŽIO 8, 192G

Dabar Parsiduoda
pas Dreher’s, 1226 Huron Road 

Tikietai del v:.-ų Perstatymų

THE METROPOLITAN OPERA CO.
Company iš. New Yorko

GULK) G A m-CASAZZA. General Manager 
Edward Ziegler, Assistant General Manager

PUBLIC 
BALANDŽIO 26

Bal 26--La Cena Dell;* Drffe 
ir Pagliacci

Bal.27—Boris Godunoff
Bal 28 — La Gmconda
Bal. 29—Romeo et Juliette
Bal 3<I—Samson et Delila

auditorium
IKI GEGUž.f.S 5

Gen. 1 (po pietų)—Lucia di Lam 
mermoor

Get- 1 (vakaro)—Lu Bohome ir 
C a Valeria Rusticana

Gog. 3—Ri.on let to
Geir. 4—Don Quixote
Gog. 5—Aida

KAINOS SI, S2 S3. $1 $5 SG ir S7 (Taksų Nebus) 
Naudojama Hardman Piano

Paštu užsakymai išpildoma dabar.

1 $ 
į * J
* 
I s
s
% * 5 
i 
* i i 
*
* 
*

i ** t **
* * * *
s

| Je Je Stapulions |
REAL ESTATE ' |

j INSURANCE (APDRAUDA) į 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių. J
Taipgi čia galima atlikti ir kitokiais rei- i 

i kalus, kaip tai: padaroma Įgalia viniai į ; 
Lietuvą del Pardavimo. Pirkimo ir Per- i 
vedinto Ūkių: Siuntimas pinigų i Lietuvą : 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie- ; 

t tuvos Konsulate Notaras. i

augimą.
Nusipirkite bonką už 65c. pas 

savo vaistininką šianden, arba

dešimti dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleišką*

PLIKOS GALVOS IR 
DYKA ŽEMĖ.

Negalite užauginti bulvių pus- 
tynėse, nei gražių stambių plau
kti ant plikos galvos.

Bet galite apsaugoti savo 
plaukų šaknis nuo puvimo, pra
vejant pleiskanas,

Ruffles
pleiskanų mirtinas priešas 
jutui padarys. |trinant švelniai

1 laboratoriją.
F. AD. RICHTER * CO. 

Berry and So. 5th Sts.
Brooklyn, N. Y.

kilmėmis dalyvavo gausybė vi
suomenės organizacijų ir val
džios atstovų. .

Visų netikėtam' alsitikimui ši 
(.■uitos šventa, vieta liko nežino
mu piktadarių apiplėšta. Pik 
tadarių buvo atplėštas pamink
las ir išimta metalinė
su dokumentais ir pinigais. Ma
nom.-'. kad plėšusių paminklą 
norėta pasipelnyti Įdėtais pini 
gaiš, bet tų pinigų Imta visai 
maža. Bet kol kas testovime 
prieš neišaiškintą faktą, ir ten
ka visų pirma padėti pastangas 
surasti kaltininkus. “L.”

▼ ▼ ▼

BEPROČIO žl'DYNŪS
Gaurės valsčiuje (Tauragės 

ansk.) baugino visus žmones

šukaičiai ir dar vienas vyru- 
dttdelė'kas. Jie vieni paskui kitus gin

kluoti šakotomis topolio lazdo
mis aplanke minėto ūkininko 
tarnaites, del kuriu tarp jų jau
senai ėjo varžytinės.

Po apsilankymo, pirmutinė 
grupe matyt neradus palanku-

+4- -4- 4* -i- 4-4* *1* -H- 4*+ 4" i* 4- S—i- 4*+4*

O ROSEDALE O?
Dry Cleaning Col

Rand. 7906 J
❖ C. F. PETRAITIS, Prop, f
* 6702 Superior Ave., t

ŠALTINIAI
I'iniėiu ant rankų ir kituose bankuose j 8,104,621.(10 
St'v. Valstijų Valdžios Bondsai 3,743,703.60
Miesto, Vakslij-.s. Gelžkelių ir kt. bondšai 32,165,461.9'1 
Paskolos aut Pirmu Mortgačių ant Namų 29,916,623.79 
P-isl.-i.los ant Stocks ir Bondsu 6,615,710.92
R-al Kastute, Banko Budinkas 1,265,000.00
Snojc Nuošųnčia: 1,210,376.27

Viso 8.3.021,507.20

{ PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU ?

; 6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj *
; Telefonas Randolph 158. $

| Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

i Žinia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo gimines į Kanadų iš 
Lietuvos arba kitu žemų, bus sutei
kia kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti j Ka
nada. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informs.rijas ii 
kokie yra Kanados imigracijos įsta-

I tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
I reikalais nuvažiavęs ir viską sužino- 
į jau kas reikalinga del norinčių at- 
I važiuoti Į Kanada. Aš turiu kores- 
|pondentus didesniuose Kanados mie- 
; st.uose ir visus mano keleivius jie 
j sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės j

GEO. KAITAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
. Pardavimo ir Pinigu Siuntimo.

fif.03 St. Clair Ave. Cleveland, O.

ATSAKOMYBE
Perviršio Fondas 6,000,000.00
Ncpaoaiintas Pelnas 650,909,66
Pezorvas del Taksu 129,779.30
Rezervas cel Nuošimčių 884,822.90
Rezervas del Išlaidų 8,639.09
Taupymų Padėliai 75,347,355.60

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stoikus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas. varnišius ir visokius maliavoji.no įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue
ĮlIIlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIllIlIlIlIlIlUlIUilIilIlItlIUinilIflIlIlIlIlIlIlIltlIlIlĘ 
: Prospect 2420 Central 1766 =

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

kuojam, išleidžiam. ir sukraunam. Ė
; 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohie. =
j||lllllllllllllllllllll1lllllllllllilllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|l|||||lllllllllllllllllllll!II!ll.7

A. S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOCRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus viena dideli pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Viso 83,021,507.2')

Incorporard 13^9

in the City of Cleveland
PUBLIC SQUARE

Dėkit Sato Taupymus į Taupymų Banką

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite p*a tikrą Specialietą, 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius n«- 
■iklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tij jums pasakys, 
po išegzaruinavimo. DaugybJ dakta
rų uitai negalėjo jus pagydyt kad Jie 
neturėjo užtektinai apsipaiinuno ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros Ilgos. 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiėkas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrų jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, iwns 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusina 
nervus ir kenčiate nuo užnuodŲime 

___ išbertus veidus, pučkua ant viso kūno ir bumds, žai
zdas uisisonėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaihve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir ta padarysiu sgiinia- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelb ėjimas reikalinga jums vi
siems. a J’

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
10406 Enclid A v. Kampas E. li)5th St. ClevaU&d

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiee valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nue t Iki ( veši esi. 

NedtUiaxuaia bm 18 K L

kraujo, turite

maliavoji.no


DIRVA

LinksmybiųPavasario

v

Klišę darė A. J. Naunčikas, Ckv. O.

A T’" 
air"''“

Olga Pozeliene
Sopranas, specialiai užkviesta iš CHICAGOS. 

zmėiur Rusijoje dainininkė: dainuos Lietu
viškai, Rusiškai ir Angliškai klasiškas 

ir populiariškas dainas.

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

J. Ribokas
Tenoras, pažymiausias iš Cleveland© vyrų tenorų.

ALDONA JANKAUSKAITĖ .. . Pianistė 
BIRUTĖ VAITKEVIČIŪTĖ _______ .. Pianistė
ANTANAS ZDANIS __  . . dainininkasbasas
J. VAITKEVIČIUS____ Smuikininkas

BALTUI KO.NIUTE

Kviečiame visus AKRONO. YOUNGSTOWNO. COLLINWOODO, LORAINO, ALLIANCE, HUDSONO ir 
kilu aplinkiniu miestu ir kolonijų Lietuvius ir “Dirvos” draugus atsilankyti ir turėti linksmiausią šio PAVA
SARIO VAKARĄ, prie puikiausių dainų, gražiausių išpildytų, gražios muzikos, ir it. ir tt.

ĮŽANGA VISIEMS PRIEINAMA — 50c,, 75c. ir $1.00. Vaikams 15c. Tikietai iškalno gaunami “DIRVOJOLGA POŽĖL1ENC

PRADŽIA 8 VAI... VAKARE

Lietuvių Svetainėje
6835 Superior Avenue Cleveland, Ohio

@@®@@@@(g)(§)@(§)@@©@©©©©©©©@©©©©©@©©©©®®@©©@@@®

“Keistutis ir Birutė”
Tai yra gražus vaizdas be žodžių, perstata Keistučio susitikimą Birutės ir paėmi
mą jos sau už moterį. Laike vaidinimo, iš tolumos girdisi fantastiški dainų aidai.

Suvaidins sekančios vpatos
Keistutis ................................................. V. P. Banionis
Birutė ..............................   Ona Karpavičienė
Krivė .......................A.. .......... ................. .  A. Zdanis
Vaidilutės ...........L. Banionienė, Elena Baltrukoniutė

Kareivis, Keistučio palydovas ......................................
VAIZDAS Iš ‘-KEISTUTIS IR B1K IJTf.
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Km Girdėt Člevelande-Apielinkese i
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j 6820 Superior Avė. Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

SPORTAS
VISI TIK KLAUSINĖJA:

KAS LAIMĖS

MAROTTOS IMTYNĖS PENK
TADIENIO VAKARE

VANAGAIČIO VAKARAS BU'iOlga Poželiene, kuri dai-Į VAlCKAUS DR (MOS TE VI'- 
koncerte KAS KEI’VERGO VAKARE 

Kurie vieliniai skaitys -Dir
vą” ketverge, hal. 15 d., pasi
naudoki! proga atsilankyti į ar-

VO TIKRAS "SURPRISE”
Pereitą penktadienio vakarą j 

Lietuvių salėj girdėjosi ir Rusų j 
ir Anglų, ir Italų ir Lietuvių 
dainų garsai, ir “Traviata” ir 
“Rigoletto”, ir kitokių operų 
populiariški tonai. Lietuviškais 
žodžiais išmarginti, o scenoje 
matėsi su .išmargintom kelinėm 
juokdaris kompozitorius A. Va
nagaitis, su išmargintu veidu 
kai velvku kiaušinis. Prie jo 
buvo trumpom kelnaitėm, ilgais 
plaukais,. su baisiai didele rau
dona “nastaze”, pusiau troc- 
kio barzdele, sloniaus balsu Sto- 
gis, o prie jų abiejų — dar tre
čia “gracija”.
plaukais, gražiai išpbosytu 
tu siutu ir juoda “nastaze.” 
nistas M. Yozavitas.

Ką jie darė, kaip gražiai
nąvo ir kokiu juokų prikrėtę 
čia , nesakysi, paklauskit tų 
kurie buvo, ir tada gailėkitės 
kad miegojot namie....

Bet šita buvo paskutinė pro- 
gramo dalis. Pirmutinė buvo 
iš muzikos ir dainų, ir reikia 
pasakyti kad dar tokių daini
ninkų kaip p. Stogis ir pianisto 
kaip M. Yozavitas Clevelandie- 
čiai visai neturėjom. Apie 
nagaiti neverta nei sakyt, 
teks tik pamislyt.

Bet ant viso to puikumo
kj galėjo turėti Šimtai, atsilan- 
kėti nepilnai šimtas ypatų.

Vieni sako kad ‘‘Dirva1 
kenkė kam perdaug garsino, ki-i 
ti, kad salė buvo paimta no ki-1 
tą kokią dieną bet penktadienį. Į 
o treti, sako kad vargonų krik- i 
štynii bilo.s dar ne užmokėt o.-.; 
iš ambonų- kasdien žmoneliai j';i'zdas

susivėlusiais
bal-
plū

dai-

nuos '‘Dirvos 
balandžio 24 d

ši subata bns sodną diena ar 
vienam ar kitam, ba vistiek vie
nas turi pralaimėti.

Požėla lurbut išsyk bijojo 
susitikt su saržentu, nes nesi
skubino pasakyt kada su juo

Penktadienio vakare miesto; 
auditorijoj įvyksta imtynės ku
rias rengia Charley Marotta, j 
vietos imtynių promoteris.

šiose imtynėse bu-' John Pe-‘ 
sek su Joe Zigmund. kuris yra1 
nugalėjęs Strangler Levis vie 
nose imtynėse nesenai; Jis bu ■

piuų.l ill >1171111'. V I I I ar- |

(isto Vaičkaus vakarą, bus vai-įs(ų.jnka imtis.
dinama puiki drama. “Kmžiatts

! Balsas”. Lietuvių salėj nuo 8 y.l °
Įžanga 5(>c ir 75c. |apmažint savo lašinius kad ga-

Delei blogo oro balandžio II įlotų lengviau aplink Požėlą lan- 
d.. vaidinimas nukelta i 
dž.io 15 d. Nepamirškit!

Atvyko iš Chicagos: .L
|kus. Pola Tendžiulytė, M 
dulienė ir keletas l itų a

bp.lan-'hstytis, tik nežinia ar daug jis 
iltį lašiniu nukratė.

’ Saržentas ant paveikslo įiasi-
rlislti, !Pidę* stovi su deimanto dirž.ais.

bet kurie jį matė ypatiškai sa- 
VANAGAITIS BUS CLEVE !ko iis Paveikslc <lal|g gražiau 

t t n nu ci-'t'i •/(.•■< to |mol:a nuduot ir atrodo negu gy-

Visi Dzimdzi-Drirndziai atva- , .4. . , .h run kaltis dar dejuoja su 
i Cleveland^ paskutiniaml . . , .f savo palenkiu šonkauliu, kuri
šio sezono padzimdzini-1 ., . . . _Akrone Bubraras palenkė, ale 

Su jais svkiu bus ir kom-' ...... . ,. vistiek jis jam nepasidavė pa- 
’ P lenkt. Dabar laukia savo

Inos kada pakratys 
J\; aus | jlin»\ 
nalljasl Jeigu 
as, k u- _________ ________________ . j važiuos

l ls ^uo tarPu taisosi po ausies - 
_________ _ opera c i j os.

OLGA POŽĖLIENĖ DAINUOS Dzim,i:!lai
“DIRVOS” KONCERTE ll,vi^ nigC''į ir kit°kių f°nil'''|

žinos
savo
nmi.

ipozitorius A. Vanaga 
’būdavo ir seniau.

šalip Vanagaičio, 
V. Dineika, J. Dikini

I artistas Pilka, ir Olšat

die- 
Clevclando

šį milžiną pergalės, tai 
i Chicagą pakratyt K. 

jSarpalių ir kitus drutuolius.
j Jordan šiame vakare susikibs 
įsu Airišiu Mike Brady,

Kaip išeis pamatysim suba
rtos vakare, balandžio 17 d., Lie- 

l,ei"; tuvių salėj. Pradžia 8 vai. va- 
‘ ' įkarę. Pries imtynes ir per- 

..i x !cnas|t1TlU]<0Pe jjq.03 Luizos orkestras, 
ėmę. Am ų’j].;jLą.1i parsiduoda ta pačia 

',l | kaina kaip seniau. Daugumas 
''uo‘|jau prisipirko, ir pigesni tikie- 

' tai smarkiai nyksta. Sprts.

Giuseppe Massetti

vo išmetęs Lewis per virves ir 
pritrenkęs kad tas negalėjo im
tis. Zigmund mėto savo priešus f 
kai kepėjas blynus. |

Joe
Tikielus iškalbo galima gauti pas 

Dreher’s, 1226 Huron road.Steelier, kuris buvo tai
sei Zigmundu, staiga su- 
išvažiuoti į Kalifornija, 
reikėjo rasti kitas

Visą laiką ( lęvelandiečiai ir Woodland Ave. kapinėse
ypač Clevėlandiotes pirštais bu- savait(! šitoks
re: ar čia atvažiuos Požėliutč ar ])aĮ.-įas ; llvo 
Požėlienė. Ant galo išburta į 
kad tai tikrenybėj yra p. Požė-į 
lienė, musų mylimo ristiko Ka
rolio moteris.

Koncerte prie-to dalyvaus ir; 
pažymesnės vietos dainos ir’ 

j muzikos spėkos: Julė Baltruko-j 
Iniutė, J. Ribokas. Aldona Jan-' 
| kauskaitė, Birutė Vaitkevičiūtė, i

■ I Antanas Zcianis. J. Vaiike.vi- 
ius. ir dar kas ekstra.
Prie to. bus gražus sceniškas' 

perstatant is senoviška 
tikėjimišką 

) miške, prie

mane 
todėl pr ie

tį z-

ko-
štije, su išlaužtu šonu, o 
no niekur nerasta.

sas,
Marotta tuoj pakvietė 

Pesek, taipgi smarkų ir
John
pavo-

raginąmi neremti “bedieviškų”; *'!
parpjigijną, ir (t.

■Mušti infeligentai-profesiona- 
lal.irgi nęats.ilankė: jie džiau
giasi įsigriebę savo: biznelin, o 
džįia ir dailininkai prasmegkit, 
jeigu jus neparems .Lietuviai 
eikit sau pas kitus. . Sprag.

apeiga, 
Titkuro, 

■užeina su palydovu kareiviu 
Kunigaikštis, Keistutis, ir prie 
ugnies išvysta vaidilute kuri 
jam patinka, ir paima ją sau 
už motei'i, nors krivis tam prie-

Oua Grisl'titlė is Providence.
» r - , , , IŠGULDYMASR. L, rašo savo dedet Dirvos įtemoie: Tikri 
redaktoriui, iš Washington, D,
C., -kad ji su dešimts kitu mo-jvo alpstu ir 

' biytojo.kiniu iš paskiru savo miesto' Patartina 
t r . .. . _ o • IPrakalbas.mokyklų, apsilankė pas Suvie-Įbalant(žjo ]8 ll;

nytų Valstijų prezidentą, ir joj 
žmoną, 
obiją.

Ona

ir Netikri Ganytojai.
Ir Jėzus matydą-

iš klydę.

Kalbės

kaip avį** be ga-

Maslaveckas, 
vai. po piet 

Abelio salėj, 7017 Superior av.

kur

Grown 
re.

no .to aplankė Philadel- ■kui kalinga pora kam bari u nej reng
tu; privalo būti elektra ir maudy

ne., d(l pavienio vyro: apielinkėje 
Wade Park gatvekario. Žmonės pri
valo būti pakantus ir dori (ne fana
tikai). Malonės pranešti prieš pa
baiga balandžio šiai vpatai:
J. J.'ŽILIS ‘ (17)

8123 Wade Park avenue.

Griškiutė ši pavasarį 
high school ir Įstos i
Universitetą Providen-

Nepaprasta proga operos mylėto
jams pamatyti garsiausias ir myli
miausias operas kuomet atsilankys 
Metropolitan Opera Company iš New 
Yerko trečiam metiniam vaidinimui 
miešti’ auditorijoj, nuo balandžio 26 
iki gegužės 5 d.

Pirmutiniam vakare bus dvi ope
ros, ‘‘Pagliacci” ir nauja opera ‘‘La 
Cene Delle Beffe” Atidarymo va
karą dainuos Lawrence Tihhett, gar
sus Amerikonas baritonas, kuris yra 
puikus vaidintojas kaip ir dainuoto-

x . Jas- Dainuos ir Beniamino Gigli,
n. . . r/, ... i Italas tenoras. Dalyvaus Frances
StmilslčlUS ZbyszKO irusis SU A Ida, graži Italė Soprano, žmona 

Niek Lutze. Vokiečiu, kuris nn-:?,Ie1t''.°Politan °lxuros y^ėjo. Signor ’ , Gatti-Casazza. Bus daug kiti) ar-
dai laikė Vladeka prispaudęs tistų kuriuos visi myli ąirdėti.

I Ta nauja opera vra stebėtinai pui
ki ir verta matyti.

Pagliacci jau vra žinoma muziko.i 
mylėtojams iš seniau, ir joje dainuos 
Luerczia Bori, graži Ispanė prima 
donna. Giovanni Martinelli, kuris 
čia plačiai visų žinomas, taipgi Ma
rio Basiola. naujas Italas daininin
kas, sakomas geriausias dainin’nkas 
ką kada vaidino Leortavallo o^rą.

‘‘La Gioconda” bus kita opera ko
kią retai Clevelande tenka 
Ji vra labai žingeidi, muzika melo
dinga ir joje dalyvaus 
operos istorijoje baletas 
žymesnieji dainininkai.

Cleveland Orkestro Koncertai
Elizabeth Rethberg, Metropolitan 

Operos sopranas, dainuos Cleveland 
Orchestra rengiamam koncerte kai
po paskutine solistė šio melo devy
niolikoje peru simfonijos koncertu. 
Tas koncertas atsibus Masonic Hall, 
2:30 vai. p<- pietų, subatoj, balandžio 
17 d. Miss Rethberg pernai lankėsi 
du sykiu Clevelande, vienų sykį su 
Metropolitan Opera Kompanija, an
tra privatiškan koncertam

'Kunigėlis iš antbono užsakė
Tai ,bus ‘Keistutis i ir Birutę’.

Ta suvaikius V. P. Banionis, O.
Ždanis, LAhęt.iniams biznieriams nedėti i1 Karpavieiene, 

“Dirvą” ■ ir: kitus '“bedieviškus” Į Banioniene, 
laikraščius garsinimų ir kitaip
“bedievių" neremti. Dabar rei-!1”’’'^ Palt-rtikoniule akom- 
kia tik įvest kursus pamokint! pnnuojant Aldonai' Jankanskai- 
katalikiškus biznierius kad ne
prisiimtų “bedieviškų" koštu-! 
merių, ba jų pinigai “tref".

Tada musų biznierėtiai 
greičiau subankrutys.

Clevelando milijonierius Pri-.l 
cę McKinney,. 63 metų amž.J 
gyvenęs savo rezidencijoj Wic-'| 

priežastis;

PARDAVIMAI
2

U;

dar

kaip

Ntisišoy imo 
nesveikata.

klifl'e. 
esanti 

Baltrukoniutč.:
prie to vaizdelio (lai- ,, ..Pereitą savaitę atvyko apst- 

: gyventi Clevelande Pittsburgie- 
tis veikėjas Sandarietis A. K 

į Bernotas.
'įgabens ir

tei.
Viskas šitas atsibus. Lietuviu ' 

salėj subatoj. balandžio 24 d.

Clevelande 1926 melais, 
išdirbysčių statistikos rodo, be- 
ventojų dirba dirbtuvėse. Iš 
956,203 Clevelando gyventojų. 
416,268 ypatos užsiima darbu 
už algas. Iš jų 220,631, arba 
suvirs pusė,' dirba dirbtuvėse.

Amatninkų prie darbo ran
dasi 52,140, o treti išeilės eina 
tarnautojai ir raštininkai, ku
rių yra 51,600. Namuose ir 
patarnautojų vietose dirba 32,- 
573 ypatų už algas. Transpor- 
tacija sunaudoja 30,557 darbi
ninkų. Profesioanlų vyrų ir 
moterų laikančių vietas priskai- 
toma 10,528.

Šiose dienose parsi 
savo šeimyną. Gerb. 

Bernotas suteikdavo žinučių iš 
Pittsburgo, ir eilių. Jis ir čia

Delei K. Požėlos imtynių ki-, gyvendamas žada “Dirvai 
tame mieste, jis turės išvažiuo-; sidarbuot.

asties planuota vakarienė ba-l Frank Belaj

— Water Policman, pasakyk man 
kas b-js Clevelande balandžio ?4 die- 
n.'}’

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

ištisą valandą. Giuzeppe Ma
ssetti, naujai atvykęs Italas 
ristikas, susikibs su Ernest 
Johnson, švedu.

J. G. POLTERIS
Lietuvis. Mnliavoja, I’opieriuoja 
ir Rėdo Namus. Darbas Pirmos

Atsikreipkit arba parašykit at
virutę. Apskaitliavimai sutei

kiama pilnai.

krautuves ir 2 šeimyną kambariai, 
3 guradžiai. $13,500. Geras pir
kinis.. Ant E. Ill Si. prie Supe
rior.
šeimynų namas po 5 kambarius, 2 
garadžiai, geras namas. $13,500.

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

aipgi daug kitų geru pirkiniu turiu.' 
J. J. STARUI IONS

6820 Superior Are. Band. 158

PARSIDUODA
ant 1400 Denison avė. kampinė sal
dainių, cigaru ir mokyklų reikmenų 
krautuvė, tarpe dviejų mokyklų; nė 
ra kompelicijos Gražus kambariai 
prie krautuvės .gyvenimui. Nori mąi-

pa-1 nyt ant namo.
j Aš turiu niėsinyėias ir kitokiu, 
biznius mainymui. Matykit: Zi- 

-----j merman, 12900 Buckeye Road, Pho- 
I*tn jne Broadway 3660. (17)

l'AKSIDLODA NAUJAS NAMAS 
geroj vietoj, su visais įtaisymais, 
gatve grysta, netoli karo, 13728 l'a- 
giesmele avė. Purda)/imo priežastį-? 
savininkas apleidž.a -i miestą. Ma
žai reikia įnešti. (17)

šio sezono paskutinis Cleveland 
Orchestra koncertas, kurį vadovauja 
Nikolai Sokoloff, atsibus nedėiioj, 
balandžio 18 d., mietso auditorijoj, 
hito b vai. vakare. Tai bus daugelio 
tautų muzikos vakaras, parinkta ge
riausi,’ muzika. Tikėdamas kad Cle- 
velamliečiai mėgs girdėti gerų muzi
ką populiariškpmis kainomis, Soko- 
loff i'edč pereitą rudenį tokius pro- 
gramus, su įžanga 25 ir 50 centų. 
Tūkstančiai i tuos koncertus atsi
lankė visą ištisą sezoną miesto nu

matyti. Į ditori.ioj.
šiame progrnme bus Rusiškų, Ita- 

garsiausias lišku, Francuziškų, Norvegiškų, Au- 
Dalyvaus striškų, Bohemišku. Angliškų ir ki

tokių muzikos šmotų.________ _____CLEVELAND ORCHESTRA

Naujas Įstatymas. Musų pa
rapijoj išleista Įstatymas kad 
mirusioms draugams parapijo-, 
nai daugiau nepirktų vainikų ir 
gėlių, bet tuos pinigus visada 
atneštų ant mišių už to žmoge
lio dusią — iš to bus daugiau 
naudos .. .

Toliau turbūt bus išleista įsa
kymas mirusių visai nerengti 
o pinigus kiek išeitų ant dra
panų nunešti klebonijom .. .

DIRVOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIAS VANAGAIČIO 

DAINAS:
Stasvs
Dili Dul 
Litai 
Godelės
Muzika,

Budelė

Muzika

... 50c
... 50c
. . 50c 
... 60c 
... 30c

DRAPANŲ
KRAUTUVĖ

6205 St. Clair Ave

VAIKU SIUTAI
$15
<$12

vertes
vertės

$10 vertės

$12.00
$ 9.60
$ 8.00

ie visi siutai yra su 
2 porom kelinių.

Patogi vieta Lietuviams 
atsivesti savo vaikus ir 
apipirkti reikalingų mo
kyklai drapanų. (19).

nmmttmttuttmtmttnmmwiiiiiiiim

Savininkas parduoda 2 šeimynų na
mą, lotas 35x155, viskas moder

niškai įrengta, 5 kambariai viršuje 
ir 5 apačioje. Kaina numažinta — 
buvo $11,800, dabar $10,800. Ant 
Bayliss avė. Kreipkitės 0820 Supe-
rior avė.

Groserne ir Delikatesu Krautuvė 
parsiduoda pigiai, delei savininko 

nesveikatos; aš esu priverstas par
duoti. Arli prie mokyklos ir bažny
čios. Daro gera biznį, steigti: trjs 
metai. Savininkas 1204 Norwood rd.

Parsiduoda ant 2891 W. 11 Street, 
kampas Knihvorth avė., cigarų, 

saldainių ir mokyklos reikmenų sto
ras, $400 savaitinių ineigų, gražus 
8 kambariai greta, tarp 4 didelių 
mokyklų. Matykit Zimerman, 12900 
Buckeye Rd. (18)

Parsiduoda ant 11850 Lorąin avenue, 
kampinė cigarų, saldainių ir moky
klos reikmenų krautuve; geras biz
nis; garantuoju $400 savaitiniu ir.- 
eigų. Taipgi geležimi) daiktų, dažų 
ir virtuves indų krautuve su gra
žiais kambariais greta. Parsiduos 
arba gali mainyt.ant namo. Telefo- 
nuokit Broadway 1490 arba matykit 
agentą Zimcrman, — 12900 Buckeye 
road. (18)

REIKALINGA 
MOLDERIA1

del visokio darbo dirbtu
vėje — mokestis gera 
ir geros darbo aplinky
bes. Darbas nuolatinis, 
dirbtuvė randasi i vaka
rus nuo Clevelando. Ap
mokama kelionės lėšos. 
Matykit dirbtuvės atsto
vą nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Kennard Hotel, Room 21

W. 6th St. ir St. Clair

Nikolai Sokooll'f, Conduktor .
SUB \TOJ, B k L. 17, 2:30 Po Pietų

ELI5ABETH RETHBERG
SOLISTĖ

Tikietai 50c ir aukštyn pas Dreher’s

PASKUTINIS POPULIARIS 
KONCERTAS

Miesto Salėj, Nedėiioj, BaL 18. 8 vak
Iš DAI GELIO TAUTf -MUZIKA

Prancūzų, Rusų, Britu, Vokiečių, Norvegų, Bohemų, 
Italų ir Amerikonų Kompozitorių,

Visos vietos rezervuotos—25c ir 50c. tikietai gaunami 
pas Dreher’s, 1220 Huron Road ir redakcijose.

Ristynes!
PETNYČIOJ, BAL. 16, 8 vai.

Dalyvauja žymiausi ristikai

Giuseppe Massetti,. iš Italijos
Ernest Johnson; ŠveduSU

John Pesek. tvirčiausias pasaulyje
Joe Zigmund!su

Niek 'Lutze, Vokiečiu

CHARLEY MAROTTA. Promoteris.

Tikietai $1.10 ir $2.20 — Gaunanti tenai pat.

UŽKVIEČIAM MOTERIS.


