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Rusija-Vokietija Padare ŽALIMIENĖ IŠSISU |
I KO NUO BAUSMĖS

500 KAREIVIU SAU
GOJA TEISMĄ Amerika ir Rusija Draugingos

Bešališkumo Sutartį
DARBAI

IR DARBININKU ŽINIOS |

------- j JIM I..YON NUTEIS- 
SUTARTIS GĄSDINA TAS NUŽUDYTI
KITAS VALSTYBES |

ne-

už

Apie gegu- 
rlirbs

Chicago. — B.- žalimienė li-j 
ko paleista ir išsisuko nuo bau 
smės, ] 
nuodijime savo vyro, 
teisme pasisiūlė! su\ 
pačių pilių kuriomis i 
toris nunuodijus vyri 
roras rėkė ant advokato kodeliz.uilvtu be teismo, 
jis. nevalgo tų pilių jeigu sako, tardymo kambaryje 
kati jos nėra nuodingos. Tada [statyta kulkosvaidži;: 
advokatas pralijo, sakydamas i ta kambarį nebuvo

Madisonville. Ky. — Prasidė
jus teismui trijų negrų už už- 

kaip buvo kaltinta nu-1 puolimą ant moteries nemora- 
GynčjasjHškais tikslais, teismo butą 

valgyti tų statyta saugot 500 valstijos 
Įtarta mo- reivių kad baltieji supuolę 
ą. Proku- atimtų juodukų ir patįs neini-' 

Pačiame 
buvo na-

Maskva. — Litvinov, sovietui 
užrubežinių reikalų komisaras, [ 
kalbėdamas visos Rusijos cen- 

j tralinio ekzcku 1 ivio 
I susirinkime prisiminė 
singumą pasirašytos

Nusižudė iš Meiles

komiteto 
apie nau- 
neutralu-

Norwalk. O.
Berlinas. — Europa stisidii-!pagarsėjęs kaipo “dviejų 

ria su naujais keblumais delei vu” vyras, liko 
Vokiečių-Rusų pasirašymo su-1 mirti elektriškoj 
tarties. Sutarti užtvirtino Vo-lšovimą detektivo 
kietijos kabinetas ir prezidem | Teismas tęsėsi 
tas Ven Hindenburg.

Po sutarties pasirašymo, Vo- ■!'> minutas, 
kietijos užnibežių ministeris irlšč neišnešti 
Rusijos ambasadorius pasikeitė džio. 
notomis kuriose kalbama kadi 
ta neutralumo sutartis neprieš
tarauja Lokarno sutarčiai Vo
kietijos su alijantais. nei prie
šinga '•’autu Sąjungos 
genis, ką sovietu valdžia

nuteistas 
kėdėj už 
McGrath, 
savaite laiko.

i bet sprendėjai bausmę išnešė į 
nors gynėjai pra- 
mirlios nuospren-

Jim Lyon,
autu-!. , ...km. arsenikas nėra pavojingas įskvrus valdininku ir laikra.šfi- nu-1 . . . I

jeigu naudojamas mažame sai ninku, ir visi meinanticii buvo■ mi-1, ’
Ikreliam;', kad neturėtų ginklu.

TVANAI MASKVOJ ; R ,_______ Grimams Boikotas
Maskva. - Maskvos gyvon j nusisekė .

ėjai pradėjo bėgti nuo

iai tarp Pu-’ijo ir

Painesville, O. — Augštesnė-: 
sės mokyklos mokinis, 17 metų 
amžiaus, rasta nusišovęs po 
mokiniu bankinio mokyklos bu- 
diukc. Vienas mokinis inojęs 
i prausiamasi kambarėli, rado 
savo -audrauga gulintį ant že
mės negyvą, .-u revolveriu ran
koje; kulka jam perėjas per

Lorain. O.. Natioanl Tube Co. 
dirbtuvėj darbai nuolat, gerėja. 
Jau dirbama su 9(> nuoš. nor
mali© skaičiaus, daugiausia 
gu šį metą dirbta.

Akron. O. — Pavasariui 
einant, automobilių ratams 
nu užsakymai didėja, ir išdir- 
bys.tės nuolat stengiasi paten
kint užsakymus,
žės 1 d. visos dirbtuvės, 
pilnu saiku.

Liverpool. O. — Puodininkys
tės darbai veikia normaliai, pa _____
šešias dienas į savaitę, ir nema- tvirtina, 
tyt kad apsilpnėtų dar sekantį 
menesį. Reikalavimai geri.

Cleveland© budavojimo darbijjunga gali atsisakyt pripažint 
paprastų darbininkų streikas 
vis tęsiasi. Nors buvo pradėta 
naujos tarybos, bot prie nieko 
neprieita. Darbininkai reik'i'teį- 
ja $1 i valandą, jiems duoda
ma tik 87'4'C į valandą.

Giant, Cal. — Parako dirbtu
vėj kilus eksplozijai užmušta -1 
darbininkai, keliolika kitų su
žeista. ir padaryta tūkstančių 
dolarių nuostoliai.

Concord. N. H. — Prie bū
da vojamo budinko nutrukus 
vieloms keilant aukštą stulpą, IFrancuzija norėtu veikti prieš 
du darbininkai užmušta. [Vokietiją, sovietų armija pasi-

Iron Mountain. Mich. — Vie-jada būti neutrališka.
has darbininkas užmušta, kitas! šita sutartis gal bus didelis 
uždaryta viduje užgriuvus ka- ginčas Tautu Sąjungoje kada 
sykiai, nors tikima jį rasti dar antru kartu Vokietija bus pa

kviesta Įstoti į Tautų Sąjungą.
Mūrijant žiemą Vokietija atsisakė įs

toti dėlto kad nebuvo norima 
suteikti jai nuolatinės lietos 
Sąjungos taryboje greta kitų 
alijantų didžiųjų valstybių.

T.yon gvveno su tėvais, iP|-;ir|čjo kilti ir Maskvai 
n ir broliu ūkėte j didžiausiu tvanu kokio i 

Havana, Ohio. Nors die-jptl- pastarus kelis .metus, 
išrodė ramus dvkautojas, | ve]jais privežama iš vier.ų 

vagi- tu į kitas maistas.

sakė kad pradėjo dąlvkai kren
ti gerojon pusėn su Amerika ir 
.netolimoj ateityj busią užverta 
draugiški r
Suvienytų Valstijų.

Litvinov pripažįsta kad Amc- 
jrika dar nepasitraukė nuo sa
lio nusistatymo prieš Rusiją Ii- kinių, 
jnijos, vienok esanti nesusipra- 
Itimai esą menki. Amerika no- 

; boikc- L.j ]<ac| mps pi-ipažintnme Ke
bai t as ■ ,.p)?s]; jn skoljis, kas yra Ami-ri- 

ncbns kc-

bobutės revolveriu, kuri

pa-

pusė

Ne

Jim 
dviem 
netoli 
nomis
bot naktimis jis siautė 
liaudamas, kad į jį liko atkrei-

Vienok ir viena ir kita 
pusė dasileidžia kad Tautų Są-

tą sutarti, nors ji neturi savy
je karo reikšmės, tik labiau už
tikrina taiką ir ramuma Euro
pai.

Sutartyje Rusija ir Vokietija 
pasižada būti neutrališkomis 
ir neleis alijantams naudoti vie 
na kitos žemiu karo tikslams 
prieš kurią nors iš j u. Jeigu 
kas norėtu kariauti prieš Rusi
ją. Vokietija neleis kitu kariti- 
nienėms eiti ant Rusijos per 
savo žemes. Jeigu Lenkija ar

pta net kitu vagiu dome ii' jie ■ v t a tK-iek sumokampriėmė ji pas save.
jo su Toledo. Ohio, vagonų 
gių gania. Jau iki šiolei 
buvo areštuotas devynis

Jis s.it'-’idė 1

nmipio I --------
vanduo i nutarus

"■"esti' Anglijos prekybą, I
lIV(,'atsiliepė ant pačių China. neslĮ..,, sv.,rbiaiisia. Tas
L;ii_ Kantono China! pirkliai skaito ibk| Sovietu valdžia
vie.Hureię 835,000,000 nuostolių. (vinov> pakai/Lotinai

 jog esanti gatava tą apkalbėti.
AUDRU NELAIMĖS r101"11 tik Amerika Pr

ipažinti musų tam priešingus
butu

Auto- j 
mobilių Mokesniu

jis į Amerikos gyventojai pralei-'ėjo audras su smarkiu 
sy-ldo aplamai imant 1.00,3.000,000 [ Nutraukyta daug vielų ir 
su-' dolerių specialiais

automol iliu. gazo
vv- mokesčiu valdžiai

Chicago. — Pereitą subnta Ireikah 
Į vidiir-vakarines valstijas per-‘ puiku.

Kurie žinojo, sp 
kinas atėmė sau
prmzastles nepasisekusios mei
lės. Jis nedalyvavo mokiniu 
vakarienėje, tik vedimi atsirado 
mokyklos balkone, paskui išėjo 
namon, vėl sugryžo. ir spėjama, 
kad tuo laiku jis atsinešė savo 
šautuvą. Jis mat mate savo 
mylimą mergaitę šokant su ki
tu, užtai nepernešdamas susi
graužimo pasidarė sau galą.

Sprogo Laivas su Ben
zinu

Londonas. — Itališkas laivas 
užkoduotas benzinu, plaukes iš 
Sicilijos į Benchasi, jurose už
sidegė ir sprogo. Kapitonas li-

Cincinnati, O. 
žemėje nuobėgoms skylę, liue
są žemė užgriuvo ir užmušė 
vieną mūrininką.

Loran, O. — Nickel Plate ge
ležinkelio vagonų sukabinėto- 
jas liko užmuštas, kada pagriu- 
vo po einančiu traukiniu. '

Youngstown. O. — Vienas 
darbininkas gryždamas namon 
iš darbo, ėjo aukštu gtlžkelio 
tiltu. Pajutęs traukini ateinant 
žmogelis leidosi bėgti, bet prie
pat galo tilto, nespėjus nušok-lko išgelbėtas, bet nėra jokiu ž.i- 
ti ant žemės, traukinis jj pavi
jo ir užmušė. Jo nepatėmyta 
iš lokomotivo kadangi buvo va
karas.

Wheeling, W. Va. — Boyd 
anglies kasykla pradėjo veikti 
su ne-unijistiniais darbininkais 
kada kasyklos savininkai nega
lėjo susitaikyt su unija už nau
ją mokesčių sistemą. Unija ne
sutiko ant mėnesinio apmokė
jimo vienoj dvisavaitinio.

Passaic. N. J., streikuojanti 
audėjai 5,000 balsų nubalsavo 
kad darbininkų tarybose su 
darbdaviais atstovu butų orga- 
nzatorius Weisbord, kuri ku- 
bernatorius reikalauja iš komi
teto išmesti. ų

nių apie likusius darbininkus.

Valdžia Nori Sulaikyt 
Angliakasius

Londonas. — Anglijos prem
jeras Baldwin matydamas kad 
angliakasiu ir kasyklų savinin
ku derybos už naują sutarti su
iro ir jie išsiskirsto vieni lauk
dami streiko, kiti ko kito, puo
lėsi i pagalbą abiem pusėm, ne
norėdamas kad streikas kiltu, 
nes jau tik kelios dienos buvo 
likę- iki sutarties pabaigai.

Premjeras sukvietė abiejų 
pusių atstovus Į naujas tary
bas ir stengiasi prieiti prie ko
kios nors išvados.

ko mio galėjimo bausmės. 
Kripe- “dviejų šautuvų

ras jis pragarsėjo Bowling automobilio turėjimu. vasėiu
Green. O. Jis toks buvo vikrus I fa suma yra didesnė negu: stoliai 
prie šautuvų kati būdavo ša u- į atsiėjo užlaikymas Amerikos 
na ant mažiausio pasijudinimo į "aidžios prieš karą, 
savo užpultų žmonių. Tenai jį[ šiai šaliai ė1 
su draugais buvo suėmę ir no-[meti laiko iki 
reio krėsti; jis peršovė 
ninką, nuvaikė žiūrėtojus 
ir šaudydamas pabėgo.

Per daug 
detektivai sekiojo jo pėd 
nedaug kur nusekė. Bot perei
tą vasari buvo apvogta Ameri-į 
can ekspreso kompanijos ofi 
sus Norwalke. Sekančia dieną 
detektivas McGrath iš Cleve-1 
lando 
i .iv 
broli 
buvo 
jo antrame aukšto. Brolis Leo- [ tūkstančiu vyru, 
nardas votie juos i stubą, pra-i Esą Italija 
dėjo krėsti. Kada vienas detek
tivas lipo tropais i viršų, ji ten 
sutiko Jim su dviem 
riais rankose 
ginklavo. Po 
tus du taipgi 
da McGrath pasijudino Jim ji 
tuoj peršovė. Po to jis su bro
liu pabūgo, vienok liko sugautas 
Michigan valstijoj. Iš kalėji
mo prieš teismą vėl buvo pabė
gęs, bet sugryžo tą pati vakaru. 
Jis yra 27 metu amžiaus.

Jim bus nužudytas elektriš
koj kėdėj rugpjūčio 3 d. Leo
nardas, jaunesnis brolis, nutei 
stas visam amžiui kalėti

ant|yyta kitokiu nuostoliu.
s ir Oklahoma va! 
ir tvanai pražudė i 
daugybė sužeista, 

siekia tuksiančius

u

Amerika nepripažįsta sovietu 
reikalavimų, o reikalauja kad 
sovietai pripažintų Amerikos 
-kolą, ir to laikosi.

mio- ------------ ,-------- 1-------------- :-----

Ujo;

Philadelphia. — Budinke ant 
ketvirto aukšto, ugnies sugauti 
sudegė septyni žmc.’ės; keturi 
vaikai, dvi moteris ir vyras.

simt 
820,- 

l iršį-1 000.000.000 gelžkeliu sistema, 
šalin šitais amtomohiliu mokesniais

metu 
mėnesiu gelžkelio Ištyli 820,000.000.000 

bet [ automobilių kelius.

TURKIJA BIJO
ITALIJOS

„Plauk po Amerikos Vėliava1

prie United

apienuo savo

nup rily

saugumu ir 
i. kurius vai-

masė pradėjo grasi n- 
Milolii. šimtai gal-’

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik S203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

aviniuku

rie plaukia po Amerikos vėliava.
Ruoškitės dabar ekskursijai 

ant
S-S. GEORGE WASHINGTON

• via Bremen

' United States Lines
Hotel Clevelnnn Bills'. Cleveland. Ohio

Hawaii Vulkanas Vei
kiat Žeme

Londonas. — Turkija susirii- 
su keletu kitų nuvažiavo 1p><mis gautu persergėjimu jog 
namus krėsti. Jaunesnį i Italija rengiasi pradėti ataką 
jie užtiko kieme; tėvasipt’ieš Turkiją, ir pasaukė savo 
tvarte, o Jim buvo šlubo-pešių klasių rezervus, viso 120

i Hilo, Hawaii. — An 
tu išsiveržus vulkanui 
Loa, Hilo liko sukratyt 
smarkiu žemės sudrebėjimu —

[nekurie budinkai pakelta aštuo
uis colius nuo pamatų. Lavos' 
tekėjimas iš vulkano apmažė-į 

[jo, bet pasukdama i kita šoną | 
į ta ugninė 
[ti kaimui

Važiuo

Del pilnu informacijų

revol ve- 
ir detektivą mi

to užlipančius ki- 
nuginklavo. Ka-

pasiryžus pulti |
Turkus Maž.oioj Azijoj pirm ne- 

Vokietija bus priimta į Tau- 
Sajungą.

Moteries Supjaustytojas 
Nuteistas

Philadelphia. — David Mar
shall, kuris savo ofise supjaus
tė mergina ir paslėpė jos liku
čius.. bet negabiai, ir liko susek
tas, dabar tapo nuteistas antro 
laipsnio žmogžudystėje, ir tu
rės kalėti nuo 10 iki 20 metu.

<ru 
tu

Susilaikė ant Atmokė
simo Skolų

šeši užmušta. Harm:
Graikijoj, karo amunicija 
dūlyj kilus eksplozijai užmušta' 
mažiausia šeši žmonės ir vie-l 
nuolika sužeista.

Washington. — Suv. Valsti 
jų iždo sekretorius Mellon ir 
Prancūzijos ambasadorius Be-' 
renger susitarė ant Francuzijos I 
8-1,000.000,000 skolų atlygini
mo. Fransuz.ija mokės tarp 30 
ir 35 milijonu dolarių į metus 
vietoj kaip Amerika reikalavo 
10 milijonu arba Francuzai siū
lė 25 milijonus.

Bloga Vengrijos Anglia
kasiu Padėtis

Vengrijos 3,000 angliakasių i 
sustoję į eiles traukė ant sos
tinės prie valdžios prašyti 
resnių darbo pastovų, nes 
bar dirba tik dvi dienas i 
vaite. Bet žandarai tuoj minią 
išvaikė ir neleido demonstruoti. |

ge
da-

E 3G 1E 3E

Dovanos
D

DE

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
vanu kiekvienas kuris užsirašys sau nau
jai “Dirvą” ant metų.

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

Naudokitės proga!

6820 Superior Ave. Cleveland
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Sandaros namui. Sandąrietis.

Camel DAYTON, OHIO

« £? OERB. C.1X*--| ^Spragilo kampelio**-
i

pataps jūsų ištikimiausiu 
dūmų draugu kokį kada nors

turėjote
Camel yra sveikas, duosnus draugas milijo
nams patyrusių rūkytojų. Galite apeiti toli
miausius plotus, galite mokėti kiek galite, 
vis Camel pasiliks ištikimiausiu durnų 
draugu, kokį kada nors esate turėję. Jis vis 
jus trauks, jis nepaliks cigaretinio atsidavi
mo, ir nesigailėsite rūkę Camel nei vieną, 
dieną, nei visą amžių. Jumyse vis bus pilnas 
ir kvapningas durnų užsiganėdinimas, pri- 
duodąs smagumo gyvenimui, kada tik 
Camel užsidegsite.

pertu organizacijos. Tiktai geriausias pa
kankamai geras del Camels. Rinktiniausias 
Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas. Eks
pertai ji sumaišo. Puikiausia cigaretu po- 
piera, pagaminta del jų, Francijoje. Užsideg
dami Camel, akimirksny jus dažinote, kad 
sueinate i pažintį su lengvu, maloniu durnu, 
numylėtu milionų.

Padarymui šio vieno cigarete yra sudėta visi 
gabumai didžiausios pasaulyje tabako eks-

Jei jus dar nežinote Camel gerumo, paban
dykite juos. Mes kviečiame jus palyginti 
Camels su bile esančiu cigaretu, nežiūrint 
kainos. Imk Camel. nūnai.

dė J. Stulgaitis ir K.

kelis sykius abi iššaukė. j Bet ką darysi, kad pasaulis ne- 
Brookly n iečiai pataria kad ,ir. stovi ant vietos, viskas mainos.

kitų kolonijų Lietuviai jom su--taip ir su artistais: patinkami 
rengtų koncertą, nes nesigailės i ne mus jie važiuos savo gimti

nio brolius. Gi

su-'taip ir 
nesigailėsmę mus jie važiuos 

girdėdami. Jau mes gir-Jič-n linksminti sav 
SO. BROOKLYN. N.. YJsi°s Lietuvos — Adomą Biakąidėjom vyrų gražius balsus, kaipĮbus gal aplankys kiti.

ir Martyną Jankų, kuriedu pa-|ve Babravičiaus, Butėno ir Pet-j 
sidžiaugė “švyturių” 
ir ragino darbuotis 

Inaudai, nes jaunimasI ...
jtuvos žiedai, jų ateitis. Po sve- I-Jos tikrai 
jčių kalbos Antanavičius papa- nuvargusias 
šakojo apie “švyturių” tikslus prūsų gimtos 
ir kvietė jaunimą stoti į jų ei-1 lakštingalės balselius, 
les. Paskui buvo šokiai, kur;girdėjom savo gimtinėj po 
Vilemo jaunųjų orkestras grie- įnesiena.
žč visokius šokius. Į Garbė mums Lietuviams

I turim taip puikias artistei 
j art istus. K. širvydiene

Jaunimo Organizacija

Nesenai pas mus susiorgani-, 
zavo vietos jaunimo draugija iri 
pasivadino “.švyturiai’, prie ku
rios prisirašė 20 narių, kurių 
vieni lanko vidurines mokyk
las. kiti jas jau baigę, 
susirenka kas 14 dienų 
dijuoja Lietuvos 
ką.

Balandžio 10 
sulošė juokingą 
laimingas Buikas”

istoriją

Nariai 
ir stu- 
ir kal

darbuote j 
Lietuvos. torų 
tai Lie-1 bar

BROOKLYNO ŽINIOS

Lietuvos Artisčių Koncertas
Jau “Dirvos” skaitytojai žino 

kad atvažiavo iš Lietuvos ope
ros artistės Kamilė Jozevskaitė 
ir Liuda Sipavičiūte.

Balandžio 17 d. jos turėjo čia

d. “Švyturiai“ 
komediją “Ne- 

(automobi ■ 
lis), A. Daukanto salėje, 708
3rd Avenue. Lošimas pusėti
nai pavyko. Komedijoje tur
tinga Marytė apleidžia numylė
tą Joną dėlto kad jis turi tik 
“Forduką”. ir užsikarta ant 
Juozo, kuris turi “Buiką”; iiem
bevažiuojant į pikniką gi seka koncertą. Visi laukė jų konccr- 

Įsuko, tai į to, na ir neapsiriko atėję. JMan 
taip atrodo kad dar ne tik mu
su kolonijos bet ir 
Lietuviai negirdėjo 
vintų dainininkių.

Pirmiausia išėjo 
zevskaitė. Publikos 
sale ir sutiko ją i 

________ _ _ __  [ ma. Ji dainavo 
nuo dėdės didoką bet ar manot 

Dainavo, bet 
čiulbėjo. Jos

nelaimės: tai į bal; 
stulpą atsimušę, tai sieną iš
vertęs Juozas susižeięlžia. Ma
rytė išliko neužgauta. Magdė, 
kuri nuo senai mylėjo Juozą, 
stengiasi Marytę nuo Juozo at
šalint!. kuri tada atgal metėsi 
prie Jono su “Forduku”, nes 
Jonas baigė advokatūrą, o Ma
rytė gavo i 
turtą, kas užsibaigia jungtuvė
mis. Net Marytės tarnaitė ne
ap.-,įleido' ir ištekėjo už polic- 
mano. Juozas gi išgijęs apsive
ja su Magde ir “Buiku” dau
giau nevažinėja.

Po lošimo, p-lė A. Žarskytč 
sudainavo “Kad skausmas man 
Širdį spaudžia” ir “Bernužėli, 
nesvoliok”. Juozas Antanavi- ir viską taip gerai išpildė kad 
čius perstatė svečius iš Mažo- j publika nenorėjo paleisti ir po

visų miestų
tokių išla-

Kamilė Jo- 
buvo pilna 

gausiu ploji- 
pora dainų, 
ji dainavo''

Jie dabar išvažiavo . Chica- 
rausko, bet negirdėjom dar mo-jgą ir iš ten paims kompozitorių 

operos artisčių, taigi da-j Vanagaitį ir darys Maršrutą 
,-ra proga ir tas išgirst i. j per Detroitą, Clevelandą į ry- 
tikrai palinksmina musų iltis, ir ant pirmųjų išlydėjimo 

sielas ir primena 
šalelės takelius ir 

kuriuos 
nte-

vakaro bus ir Vanagaitis čia.

PITTSBURGH, PA.

TMD. Moterų Kuopos 
Vaidinimas

Balandžio 18 d. šv. Stepono 
salėj įvyko linksmas įvairus 
teatras, kuri surengė TMD. 8- 
ta moterų kuopa palinksmini
mui Daytono Lietuvių dailos iš
alkusių.

Tris sesutės Stulgaiėiulės— 
Julė, Monika, Elena, ir jų bro
liukas Jurgis — suvaidino gan 
juokingą veikaluką “Guminiai 
Batai”.

Po to suvaidinta dar juokin
gesnis už pirmąjį veikalas “ša- 
laputris”. Vaidino Bronius Va- 
rašius, Joanna Varašienč, Jus
tinas Sakalas ir Anele Milašie
nė. Kadangi visi lošėjai abiejų 
veikalų yra gamtos apdovanoti 
gabumais būti lošėjais, o dar 
prie to ir veikalai labai links
mi, juokingi, tai viskas išėjo 
kuogeriausia, o ypač “šalaput- 
ris”.

Dar buvo ir puikus pamargi- 
smuikų duetas, ką išpil-

Paulaus
kas, akompanuojant pianu J 
Stulgaičiutei. Svetimtautis ar 
monistas (Big Joe) grojo ant 
armoniko puikius maršus ir ki
tus muzikos dalylkus. P-lė Ju
le ir Monika Stulgaičiutės su
dainavo malonius duetus, akom
panuojant pianu Teofilei Pau- 
lauskiautei.

A. Milašienė šoko artistiškus 
šokius; taip mikliai ji kraipė 
savo kojas kad rodos,butų tik
ra artistė. P-lės Stulgaičiutės 
suvaidino dialogą, Džian Bam
bą. su Kcide, kas padaugino 
žmonėms juokų.

B. Varašius paskambino pia
nu trejetą Lietuviškų šokių 
nors šokti negalima buvo, bet 
publika kojų nenulaikė ramiai, 
taip tik ir trypė. Varašiaus 
grojimas yra Lietuviams malo
nus.

Pirmininkė J. Varašienč pa
galinus pareiškė kad jau pro- 
gramo galas ir paprašė publi- 

ikos atsistoti ir sugiedoti Lietu
vos Himną, kas ir padaryta, 
lydint pianu B. Varašiui.

žmonių buvo susirinkę 
virš du šimtu, ir visi labai
mini išbuvo iki galo ir nepasi
gailėjo visiems artistams aplo
dismentų už tokį puiku palink
sminimą.

širdingiausias ačiū priklauso 
TMD. moterų 8-tai kuopai, o 
ypač viršininkėms. J. Varašie- 
nei ir
tiek daug darbą padėtą ir 
tokį puikų surengimą. Iš 
vakaro kuopai liks apie 830 pel
no. J. \. U.

perI

“Dzinidzių” Vaidinimas
Balandžio 19 d. mus Brook- 

lyniceius linksmino “Dzimdzi- 
Drimdziai” savo
kals, bet ir juokino 
'Iruti. Publikos buvo 
Ič.

Pirmas buvo vieno 
drama “Durklas”, g 
ir pamokinantis veikalas. Po 
tu sekė komedija “Pasiutus 
Uošvė”. Tai
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tu labiausia temyk ką darys 
tas justi vyskupas, o pama
tysi kad kolei tu su kitais 
tamsunėliais lietum kraują 
jis sau hotelyj miegotų, o 
kada žinotų kad tikrai jau 
darbininkai kapitalizmą nu
galėjo, išlystų ir užliptų 
jums ant sprando joti, nes 
jis yra gudresnis už jus, ir 
niekas negalėtu jo drau
gams užtikrint kad jis mie
gojo kada jus revoliuciją 
kėlėt. -Jis liktų išrinktas 
diktatorium ant pulko tokių 
avinų kaip tu, ir butų jums 
po rojaus.

— Tttu, ddrauge, tiktai 
kapitalistų šnipu ir provo- 
kkkatorium esi, bbba kurs
tai susipppratusią minią 
prieš vvxvadovus.

— Ne. Stepai, aš tik no- 
;riu parodyt kokie tie vade
ivai yra. Juk ir dabar nia- 
i tai kad jie, arba toks Pru- 
Įseika, jums ant spaudų jo- 
j ja, turi užburę jūsų smege
nis. Kada jis pasirodo ju
sti mieste, jus lakstot be ke
purių. lyg prieš koki carą, 
nors iš jūsų prakaito jis gy
vena. Jis iš darbininkų pi
nigų ima sau gerą algą, ir 
dar visaip prisiprašo viso
kių aukų, ir pasako jums 
kada kaip ir ką daryt. Tu 
štai su plakatais lakstai, už 
pirmos gegužės revoliuciją 
prakaituoji, Mažeikienės 
vyras vedžioja ji po gatves, 
pats sudžiūvęs kai silkė, ir 
žiuri kad jam ko netruktų. 
Kiti pinigus deda ir kitaip 

I visaip s,avė skriaudžią kad 
tik vienas jūsų išnaudoto
jas butų geriau patenkin
tas.

— A, su tttavim, buožio 
tiuuodega, aš negaliu susi- 
šššnekėt. Aš turiu bėgt su 
ppplakatais, ba paskui ga- 
gagali rrrevoliucija neį- 
vykt. Gudbai.

— Na, keliauk sveikas, 
geriausių tau pasekmių!

DRAUGAS STEPAS
KIA “ROJAUS

— Sveikas gyvas. Stepai! 
Batum man pilvą sumušęs, 
taip susikūprinęs bėgį, net 
nematai kas prieš tave atei
na!

— Alo, ddrauge! Ištikro 
neimčiau ppažinęs kkas čia 
jeigu nebūtum ppprakalbi- 
nęs. O kkur eini?

— Aš, kaip paprastai, tu
rėdamas vakare laiko užsu
ku Į “Dirvą”. Dabar kaip 
“Dirva” atsikraustė Į Lie
tuvišką centrą aš pradedu 
nuolat pažįstamų sutiks. O 
kur tu bėgi?

— Dddrauge, aš bbbėgu 
su ppproletariato kokovos 
reikalais. Štai va, dddrau- 
gas Ppppruseika atveveve-j 
žė pirmos gegužės ppplaka- i 
tų, man reikia išnešiot, ba! 
mes gegužės pipipirmą lau
kiam pppproletariato suki- * 
kikilimo.

— O koks proletariatas tą 
sukilimą rengs?

— Ddrauge, viso miesto 
dadadarbininkai neužganė
dinti vergavimu kakakapi- 
talui, turi sususukilt ir už
dėt sososovietų vvvaldžią.

— Sutikau ir aš tą jūsų 
vyskupą Pruseiką einant 
gatve su Mažeikienės vyru: 
ir tik pažiūrėk j ji, visas iš
siganęs kai bulius, rankutės 
minkštos, drabužiai grąžus, 
tikras ponaitis. Tai tikras’ 
proletariato tranas, kuris iš- 
vargšų prakaito gyvena.

— Dddrauge, tu Įžeidi I 
ppproletaro idealus šišjši- 
taip kakakalbėdamąs apie 
ttoki garsų dddarbini’nkų 
vadovą.

— Darbininkų vadovą, 
sakai? Bet ar paklausei jo 
kur jis veda?

— Prie nuvertimo kaka- 
kapitalizmo ir isteigigigimo 
dddarbininkiškos dididikta- 
tu ros.

— Tiesą sakai, Stepai: jis 
vedą prie to kad jus nuver- 
sturnet kapitalizmą ir pa- 
duotumet j jo rankas vade
les kad vietoj kaip iki tolei 
kapitalistai, jisai jau galėtų 
paskui jums diktuoti. Su 
kapitalistu šią gadynę dar 
galit susišnekėt. bet su pro
letaro diktatorium niekas 
negali susišnekėt: jo žodis 
yra mirtis tam prieš įturi 
jis tars. Ir tu dabar, nors 
taip sunkiai lakstai su tais 
plakatais ir storojies pagel
bėt Pruseikai duot diktatū
rą ant proletariato, paskui 
1 ik turn pastumdėli u.

— Ne, dddrauge, ąš lik
čiau kokiu nors kokokomi- 
saru, bbba Pruseiką manęs 
Įieneneužrairštų.

— Pruseiką paskui turė
tų turėt ant ko jodinęt. o 
ne sau lygiais laikyt, nes 
juo labiau proletarijošiųj 
spaus tuo jis bus paklusnes
nis diktatoriams.

— Dddrauge, tu miųanęs 
nesukritikuosi, bą ąš ge
riau žinau kaip bus, tik nei
kia rrręvoliųcijos, tai yivį- 
viskas.

—"Klausyk, Stepai, jeigu, 
tu manai Įvykini' rcvoliuci- \ 
ją gegužės pirmą dieną tai; į

pasiš 
tyno 
šaky 
už p; 
torij;

savo 
pasit 
gavii

• JOS 
leistc 
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Visokios Žinutės
L. T. Sandaros kuopų są- 

> šiose dienose pasiuntė 
šimtą dolar.ių į Politinį Iž- 
Aukos surinkta pasidarba- 
F. Pikšriui. R. Paplauskui, 

. , . . ip. Marmokui, J. Virbickui, K.rimtais ųio-j
, . , ... įLaukanskui, B. Lapeikai, V. kiek tiki

Slančauskui ir kitiems. Pimpi Ina sa igai yra pagalbai Vaistiečiams- 
Liaudininkams rinkimuose į 
Seimą. Taigi Pittsburgo San- 
dariečiai jaučias savo kvotą iš
pildo parėmime savo vienmin
čių Lietuvoje kovai su juodu 
klerikalizmu už Lietuvos pilie
čių laisvę.

Balandžio 18 d. buvo. SLA. 40 
kuopos balsavimus ant ęentro 
valdybos. Tautininkų kąndiją- 
tai gavo po 32, o komunistai po< 
6 balsius. Seiman išrinkta ke
turi delegatai: F. Vikšris, P. 
Marmokas, P. Savickas ir J. 
Kazlauskas (jaun.). Taip pat į 
Apskričio sųvąžįąviąią išrinkta 

Taigi Pittsburgo 
Sandariečiai darbuojas kięk 
lodami.

Sandaros Kuopų sąryšis 
dūmė Ą. Amšįę.jaiis Įąymą 
ppręs piknikų, birželio 20 d. ir 
rugsėjo 5 d. Pelnius nuo pik-

veiksnio

komedija
labai juokingas ir 
dalykas. Publika 
pilvus susiėmus; 
šonai ir šiandien 
tai skauda galvą

juokėsi net 
daugeliui net 
skauda. Man 
nuo juoko.

Užbaigus klausytojus juokin
ti, išeina V. Dineika ir pasako

balsas toks pui
kus kad net graudumas ima jos 
žodžius girdint; rodos kad sėdi 
Palangoj prie- juru kranto ir 
klausais lakštingalės gražaus 
dainavimo.

Antra dainavo Liuda Sipavi
čiūtė. Jodvi dainavo ir duetus.

A

ciai- 
dą.

sekr. J. Stulgaičiutei už 
ūž 
to

Skustuvai “Dirvoje” visada 
galima gauti prisiuričiant 25 e. 
stampomis, nors tas apgarsini- 
mas ir nepatalpintas.

kaip lakštingala kad jie gegužės 17 d. aplankys 
Brooklyriiečius su paskuliųiu 
atsisveikinimu, nes jie apleis 
Ameriką birželio mėnesį,

Ta žinia nelabai linksma kad 16 atsįovų. 
jie apleis mus. Visgi jie savo 
darbu padare įspūdį ant Ame
rikos Lietuvių; mums reikalin
ga tokie rimti juokai, nes męs 
labai esam nuvarginti visokių 
politinių partijų bruzdėjimu.

gą-

pą-

DZIMDZI-DRIMDZI 
MARŠRUTAS

Gegužės mėn.:
-į—Indiana Harbor, Ind.
5—Chicago, Ill.
7 ir 8—Detroit. Mich.
9— Akron, Ohio.
10— Cleveland, O.
12— Rochester, N. Y.
13— Amsterdam, N. Y.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.
18—Bridgeport, Conn.
20— New Hąven, Conn.
21— Aųsonia, Conn.
23—Waterbury, Co.nu.
25— Hartford, Conn.
26— \Voycc.ster, ĄJasą.
27— Boston, ^įąss.
28— Ląvręnęę, Jįlass.
30—Montello, Mass.

Geriausias
Skutimas3

$1 iki $25.

—Išbiaštrina Pats

kasiden jeigu 
turit nupusty
tas geležtes. 
Bet tik yięnąs 
skustuvas — 
V a let Auto 
Strop Skustu
vas—pusto sa
vo geležtes.

mate 
dešir 
karte

“2 
labai 
supt; 
linos 
ką s!

K 
ir K;
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DIRVA 3T. M. D. REIKALAI jos 80-metines sukaktuves bu
kime gatavi pagerbti jos pra
eities darbuotojus, ir apkalbėti
ką veiksime toliau.

WISCONSINO KUO- jt* ! metini suvažiavimą su Ine-1 Reikalinga kad kuopos prisių-j 
......« . r, Šimais ir natarim-ii« Ist'-' kiiodaugiausia delegatu iri

POMS PRIMINIMAS :
turiu sau už. garbe tarsimos platinimo apšvietus, ^'(žymėjimui šio seimo.

T. M. D. Wisconsinnl M.' Kasparaitis, j atsih'is B'-ooklyne,'
kuopoms šokanti: Į Apskričio Raštininkas. sl: Sandaros seimu, kuris
jau visiems žinoma' ----------------- į Prasidės birželio 15 d.

Del visko isitėmykit ir an-Į 
Itrgša kur reikės aukas siusti iri 
I ' ' i■ [delegatams važiuoti: "Vicny-j 

atsiliepimų j I)čs.„ RVc(,inį 193 Grand a(r t 
. --  i l

Brooklyn, N. Y.
Tas pats antrašas vra ir cen

tro sekretoriaus.

šiuonii
priminti
Valstijos

Turbūt
kad musų organizacijos seimas.Trjjų Dešimtų Metų Su

kaktuvių Seimas 
Negaunam dar

.kaip kuopos rengiasi prie TMD. I 
jscimo. Bet rengtis privalo su 

rupestingurnu, »es tai 
30-nietinis seimas, kadangi,

!šnnet sukanka .30 metu nuo,to Cleveland. Ohio. — TMD. 29 
kai keletas geru tėvynainiu,' (a kllopa' tur-jo savo SUi?irink:_ 
matydami reikalą apšvietus sa-Jma ba|andžio 20 d. Tarp kitko 
\o vientaučių tarpe, sutvėrė šia į)IIV0 renkąma delegatas i sei- 
Draugiją ir laikė ja apšv lotos ma> išrjnkH Centrn ėirminin- 
tikslui per visus tamsiuosius |kas R Kal7)aviči* kllris ga. 
musų gyvenimo metus, teikda-,,-. atstovallti ir San(Iaros kll0.

Įvyks viduryj birželio mėnesio; 
Brooklyne, kur suvažiavę kuo-i 
pu rinkti atstovai padarys ta-Į 
rimus, remiantis kuopti ineši- \r;R10 
mais, ir tie seimo nutarimai1 (y()e]iu 
liks butini visoms kuopoms pil s 
(lyti.

Musų Apskrityje teko pate- 
myti kuopos nepasitenkinusias 
mokėjimu už knygų viršelius, o 
gal ir kitu kuo, ir mato reikalą 
taisyti.

Mes esame TMD. nariai, iš.
musų susideda visa organizaci nu žymią paramą Lietuvos 
ja: mes paskiriem savo balsais žmoneliams. kurie neturėjo tel

pa Sandaros seime.

J. Krasinskas, A. Kriautialis —■ Iždo 
Globėjai — Worcester, Mass.

Kazor

Centro Valdybą vesti organi
zacijos reikalus, Įteikimu išrin
ktiems valdininkams Įstatus 
musų pačių seime priimtus.

Del patenkinimo visų kuopų 
narių ir labui Tėvynės Mylėto
ju Draugijos, aukščiau įrodytu 
reikalu prašau kuopų šaukti

sės Lietuviškai skaityti.
Atėjo laikai kada Lietuva at-' 

gavo savo spaudą, bet vi:; TMD. 
buvo svarbi ir reikalinga orga
nizacija musu gyvenime, ir ji' 

'‘mesi tokių darbų kokiu nebū
tu padarę inekas kitas.

TMD. įnešė į Lietuvių tarpą
gegužės mėnesį susirinkimus didelius kurinius, kuriu svar- 
ir daryti tarimus businčiam sei-1blausias tuoj po atgavimo span- 
mui ir siųsti juos Centro Sol klos buvo Kudirkos raštai, ir 
retorini V. Sirvydui, 193 Grand [nuo to laiko rūpinosi leisti ge
st., Brooklyn, N. Y. resnos ir reikalingesnes knygas.

Prašau taipgi išrinkti iš na- Dabar, lyg apvainikavimui
riti mokesnius už 1926 metus, savo 30 metų truso leidžia ‘Pa
nes musų Apskričio suvažiavi- šaulio Istoriją”, kurios jau dvi, 
ma.s įvyks gegužės mėn. Diena [knygos gatavos.
ir vieta bei laikas bus praneš-1 TMD. dar turi spėkų gyvuo į 
ta “Dirvoje” neužilgo. įti ilgus metus ateityje, todėl

Laikas dabar kuopoms reny-į todėl minėdami šiame seime

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

TOOTH PASTE 
Large Tube

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę motor js dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo
dingu dalykų šiam svar
biam tikslui. Zonite yra 
naudingas ir visai neken
ksmingas deliktonis plė
vėms.

P
RANEŠIMAS NAUDAI VISU TU KURIE DAR VIS LAUKIA — 

“ŽMONIJOS ISTORIJOS” Įsigijimo progos jau mažėja, ir tuoj vi
sai pasibaigs tiems jeigu dar ilgiau lauks. “Dirva” šią knygą leidžia

pasisvęsdama visuomenei. Nesvarbu mums išleisti knygą, padėti ant len
tynos ir užrašius “Kaina $5” laikyti iki kuris daugiau pinigų turintis užsi
sakys. Mes kviečiame visus jus — visą publiką — Į tos knygos leidėjus, ir 
už paprastą išleidimo lėšų kainą duodame jums progą turėti “Žmonijos Is
toriją”, kurios kitados jau daugiau neturėsit tokios progos Įsigyti.

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

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

Iš šios knygos jums bus neapsakoma nauda, i rbus ilgiems laikams pa
matas žmonijos gyvenimo ant žemės pažinimui, nes tokias knygas tik ilgų 
dešimtmečių protarpiais kaip kas teišleidžia. Tik sekanti Lietuvių gent
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 patis atsiims kaina $2.

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISĖSKIT SAVO PINIGUS DABAR

“DIRVA” 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

TMD. Centro Valdyba
K. S. Karpavičius — Pirmininkas 

6820 Superior Av. Cleveland, O.

P. A. Dčdynas — Vice-Pirmininkas 
90 Millbury St. Worcester, Mass.

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

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

Plaukia Sau Laivelis

Cleveland, O.6820 Superior Ave.

■VW.".V.W«V.V,

Maudymas
Kudikį reikia kasdien prausti, lai-

iką nurcgulinojant nagai penėjimo ir 
; pra vėdinimo laiką. Geriausia yra 
i rytas, bet galima ir va įtarė. Nore i- 
|kia kūdikio maudyti po penėjimui, 
■ arba neužilgo prieš išvedimą laukan, 
j Iki bamba neužgis, ’ reikia nutrinti 
I su kempine. Po to vartoti vonele.
I Per pirmą mėnesi vandens tempera
tūra lai būna apie 95—100 laipsnių 
Fahrenheit©, laipsniškai mažinant iki 
bus 90 gale metų. Rekomenduoja
ma Įsitaisyti maudynes termometras. 
Ausis ir nosis reikia švelniai išvaly
ti su vata. Seilių gleive gerklėje 
pus kūdiki taip plona kad mažiausias 
na try n imas gali drėksti ir atverti 

'kelki užsikrėtimui. Todėl pataria- 
Ima kad motina neprileistą burnelei 
apsipurvinti ir tada nereikės plauti. 

•Po šeštam mėnesiui kūdikio gerklę 
gąlima valyti su minkštu skaruliu, 
išsinešt ant, o kada dantis pasirodo 
; u galima vartoti šv >lhų šepetuką. 
Kaip tik kūdikis užauga tiek kad. 
gali mokintis, reikia ji pratinti va
lyti dantis.

Maudymas
Soda Prausimas. — Prau imas so

da patarnauja gana gerai tada ka
da šiitą, ypatingai vsarą. J kiek
viena glion.ę vandens reikia dėti du 
šaukšteliai sodos. Vandens tempe
rai ura turi būti ta prie kurios kūdi
kio jau pripratęs. Užtenka laikyti ji 
dvi iki keturių, minutu. Odoje tada 
neturėtu būti jokią nuotriną. Kūdi
ki reikia nusausinti švelniu abrusu.

Skrudą prausimas. — Skrudos ir
gi naudingos del karščių. J vande
nį reikia Įdėti vieną puodeli skrudų 
ir daryti taip pat kaip su sodos 
prausimu.

Muštardos prausimas. — Muštarda 
prausimai naudingi nerviškume ir 
nemiegojime. Prirengiant maudy
nę, dėk pilną šaukštą muštardos i 
šešis galionus Šilto vandens. Kūdikį 
laikyk vandenyj dvi ar tris minutas, 
o išėmus gerai nutrink’odą ir tuoj 
guldyk. Tuo budo kūdikis gaus ra
maus ir atgaivinančio miego.

Didžiausia užduotis kiekvienos mo
tinos yra tada kada jos krūtų pienas 
išsenka ir jai rupi koki maistą reiks 
kūdikiui duoti idant jis sveikas butų 
ir augiu stiprus ir vikrus. Bor len’s 
Eagle Pienas išrišo tą problemą tūk
stančiams motinu bčgyj paskutinių 
šešiasdešimts motų. Daugiau vaikų 
tano išauklėta su Eagle Brand negu 
su visais kitais preparatais sykiu su
ėmus. Žindyk, suprantama, pati jei 
gali, bet nebandinfk visokių maistų 
apie k iriuos mažai žinai. Eagle Pie
nes vra sveikas ir grynas, be to len
gvai suvirškomas

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst: kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-310, Bloomington, Ill., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu budu namie.

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

“BURTININKO
STEBUKAI”

išaštrinti savo Į 
skustuvo gele- lį 
žtes j dešimts [Į 
sekundų jeigu į 
naudosit Valet IĮ 
Auto S tr o p Į 
Skustuvą, vic- Į 
natinį skustu- IĮ 
vą kurs pats Į 
išaštrina savo Į 
geležtes.

$1 iki $25.

—Išsiašlrina Pats

Magijos Profesorius 
J. Cekanavičius, ku
ris visiems Lietu
viams žinomas kaipo 
‘Stebuklų Darytojas“ 
norėdamas sa\o bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausių mo
no, kurie galima vei
kti be jokių prietai
su ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip

apirenyti žmogaus akis kortose 
(kazyrėse) arba kazyrę galima 
suplėšyti i mažus šmotelius ir ka- 
zyrės šmoteliai sugyja kaip mag- 
naso traukimu.

Kurie norit kur susirinkimuose 
pridaryti žiūrėtojams baimės ir 
juoko, arba gerai pasipelnyti nuo 
savo draugų, išduodant jiems tas 
paslaptis, rašykite greitai parei
kalaudami Magiko J. Cekanavi- 
čiaus Monų Paslaptis ir Magne
tiškas Monų Kazyres, kurias gau
sit su pilnu paaiškinimu už $2.50.

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

Pareikalaudami adresuoki!:
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

JUOZO BABRAVIČIAUS
Kur Bakūžė Samanota 

ir Aguonėles 75c
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 

ir Visur Tyla 75c
Bernužėli, Nes’voliok 

ir' Ne Margi Sakalėliai 75c
Karvelėli (12 colių)

$1.25

KIPRO PETRAUSKO 
du! Dūdelė

Bernužėli, Nes’voliok
Dul

ir
Plaukia sau Laivelis (muzika)

ir Stasys

75c

75c

Kaip gauti šiuos rekordus: Pasirinkit po
ra ar daugiau rekordu, parašykit mums 
užsakymą, o užsimokėsit pačtoriui kada 
rekordus atneš. — Reikalaukit naujausiu 
katalogu gražiausių (Jetuviškų dainų ir 
muzikos rekordų. Dykai. Rekordai gali

ma naudot ant visokių grafofonų.

Nėra Nieko Geresnio ^Snčia*
PAIN-EXPELLERI

Vaizbažcnklis jreg. J. V. l’at. Biure.
Trinkite jnomi nuo reumatiškų skausmų, pečių diegimo, sus

tingusio sprando, neuralgijos ir apslubitno. Pain-Expelleris pra
rydavo šalin skausmus jau tuomet, kai diedukas buvo dar vaiku! 

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

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

^iiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK 

| Pranešimas Sergantiems į 

| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 |
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose E 

E Viennoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 = 
E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų = 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano E 
= ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, E 
« Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- E 
E rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
E spręsti tikra jūsų ligos priežastį. =
E “Mano Dnrhe Nėra Spėjinejimų“. Nauju metodu aš paliuosuoju E 

nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
= lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. E 

IE Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. = 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit = 
E Vilties, .Ateikit Pas Mane’’ Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- E 
~ daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus E 
- tiesiog i Kraujo Srove, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- S 
E rus Gt‘6 ir 914. =
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- E 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią E 

I E ’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. E 
E Yra moteriškos slaugės pasitarnavimui. ~
x ----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

| Dr. BAILEY, Specialistas |
II 1104 Prospect Avenue x
| ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
= (Pirmas Budinkaa į rytus nuo Winton Hotel)
E Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedėliomis Ifl ryte iki l. = 
^iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin
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RUSIJA RAMIAU ATSIDUSO
D USIJOS carai, padarę su' 
1 v Vokietija neutraliskumo 
sutarti, ramiau atsiduso. To 
tik jie ir norėjo kad kaip 
nors prieiti Į susikalbėjimą 
su Vokietija, ir paliaus so
vietu rojui pavojus iš alian- 
tų. Laimė sovietams kad 
Vokietija pereitą Tautų Są
jungos posėdi neliko pilna 
Sąjungos nare. Kitaip jai 
tokia sutartis su Rusija gal 
nebūtų buvus leistina.

Ši sutartis užtikrina Ru
sijos carus kad iš Vokieti
jos teritorijos, arba per ją, 
aliantai negalės vesti karo 
operacijų prieš Rusiją.

Rusija taipgi pasižadėjo 
būti neutrališka jeigu butų 
vedama karas prieš Vokie-
tiją: nebus leidžiama per 
Rusiją Į Lenkiją niekas tai
komas prieš Vokietiją. Bet 
tas pažadas neturi tokios 
svarbos Vokietijai kaip Vo
kietijos pažadas Rusijai. ▼ ▼ ▼

“Graudus Verksmai’*
Musų bolševikėliai kelia di

džiausi lermą dėlto kad gegu
žės 3 d. bus pradėta tardymas 
92 kuopininkų (arba komunis
tų nariu) Kaune. Anot “raudo-

Kaip Smunka Bolševikų 
Spauda Amerikoje

Kad Amerikoj bolševizmui 
vietos nėra, parodo šis faktas; 
Ateiviai darbininkai, savo va
dovų apmuilinti, turi net palai
kyt Angliškus komunistiškus 
laikraščius skiriamus Ameriko
niškam proletarijatui.

Štai ‘'Vilnies” amžina rauda: 
“Kaip žinote, musų vyriau

sias organas ‘Daily Worker’ 
randasi labai prastoj finansi
nėj padėtyj. Aukų nuolat 
reikalaujama ir to reikalavimo 
galo nesimato. Tankiai mes 
turimo jį aukomis palaikyti.

“Idant ‘Daily Workeri’ pa 
stačius ant tvirtesnių kojų 
kad jam finansinis krizis ma
žiau begręstų, turime gauti 
gauti daugiau skaitytojų”.

Bet keli metai kaip tas daro
ma, o tų skaitytoju skaičius ei
na mažyn, ir tuoj teks “Daily 
Workeriui” uždainuoti raudoną 
amžiną atilsi ir pasiųsti jį Le
ninui už organą.

Daugelis musų tamsių darbi
ninkėlių. nors turi Lietuviškų 
komunistiškų laikraščių gana ir 
aukomis juos palaiko, dar prie
varta turi prenumeruoti, ir ta 
Anglišką laikrašti, nors juo tik 
grindis šeimininke iškloja arba 

j dar kur kitur nuneša.

LIAUDIES DAINOS

Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

DIDELIS SUSIŽINGEI-
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

nosios” spaudos, “ši byla yra 
bjaurus klerikalų suokalbis”; 
“galimas daikast kad dalis kal
tinamųjų bus pasmerkti my
riop; daugelis kitų bus pasiųsti 
katorgon”.

Kadangi Lietuvos darbinin
kams (žinoma, raudoniesiems) 
nesą valia apie tai išsireikšti, 
musų bolševikėliai ragina Ame
rikos raudonuosius kelti lemia 
prieš Kauno kraugerius, kam 
jie suėmė “nekaltus” komunis
tėlius. .. .

“Graudžių verksmu” sav;iite 
apšaukta nuo gegužė." 1 iki 9 d. 
“Visose Lietuvių kolonijose per 
tą savaitę bus rengiama pra
kalbos, renkama aukos iv dali-

DAINA
(E. Bendzaitytė) 

Žalioje lankelėj yr’ daug grėbėjėlių, 
Oi nėra, nėra kuri man patink.

Nėra tos mergelės kuri man patinka, 
Oi nėra, nėra mano mylimos

Kuri juodbėrėli dobilėliais šėrė, 
Dobilėliais šėrė, rutelėm’s pakraikė,

Rutelėm’s pakraikė, vandenėliu girdė, 
Vandenėliu girdė iš šaltinėlio.

Bet nėra, oi nėra, nėra tos mergelės, 
Nėra tos mergelės kuri man patinka.

Viduryj kiemelio panos tanciavoja, 
O mano mergelė gailiai ašaroja.

Neverki, mergele, neliek ašarėlių, 
Neliek ašarėlių dėlei vainikėllio. 
Neliek ašarėlių dėlei vainikėlio.

Neliek ašarėlių delei vainikėlio.

narna specialiai tam tikslui iš
leisti atsišaukimai”, giriasi ko 
kia bus iš tų “graudžių verks
mų savaitės” nauda.

Anot tų komunistėliu, tie 
Lietuvos suimti raudonieji yra 
nekalti, jie nedirba Maskvos 
naudai, nesistengia sukurstyt 
žmones nuversti valdžią, neno
ri prijungti Lietuvos prie so
vietų despotizmo, nenori užso
dinti Lietuvos darbininkui ant 
sprando raudonus diktatorius, 
nevaro jokios propagandos už 
komunizmą ir neima už tai iš 
Maskvos pinigų. Jie visai “ne
kali i”, kaip turėjo tiesą tie 
“buožini” juos sv Ii ir užves
ti prieš juos by'- I

O Amerikos raudonieji ran
da tuoj iš to progą pasilupti iš 
paikų darbininkų: tuoj l inks iš 
jų /aukas, leis už jas kalbėto
jus kad jiems niekus pasakotų, 
dalins jiems patiems už jų pini
gus atspaustus atsišaukimus 
(nes tų atsišaukimų niekas ki
tas neima kaip tik jie patįs), ir 
taip padarys proletarijošius dar 
biednesniais, o vadus turtin
gesniais. Jų spaustuvėms bus 
dieną naktį darbo, — ir tik to
kia bns iš .tų “graudžių verks
mų” nauda.

Darbininkai, paklauskit savo 
kalbėtojų, kurie jums niekus Į 
galvą pumpuos per tą savaitę, 
kode! jie pripažįsta teisę žudyt 
ir persekiot sovietų Rusijos val
džios griovėjus, jeigu nepripa
žįsta kitoms valdžioms baust 
griovėj us-kopmnistus?

DAINA
(P. Janulis)

Aš tėvelio sūnelis, nusipirkau žiedeli. 
Nusipirkau žiedeli už čieląjį šimteli. 
Velyk bučiau nupirkęs juodbėrėli žirgelį, 
Velyk bučiau nujojęs į tolimą šalelę.

Tolimoje šalelėj daug saldesnis vargelis, 
Tolimoje šalelėj daug meilesnės mergelės.

Vai tėveli, širdele, kokią imti mergelę:
Ar vargingą mergelę, ar bagočiaus duk

relę?
Vai sūneli, vaikeli, imk vargdienio dukrelę, 
Nes vargelio dukrelė darbus dirbant dai

nuoja,
O bagočiaus dukrele guli lovoj, dejuoja.

ATSIMINIMAS 
(Sekimas)

Sveikinu vietas mano širdžiai mielas. 
Kode! jų nematant širdį spaudž’ liudėsis? 
Seniau jus buvot džiaugsmu mano sielos, 
Šiandien man trošku šių medžių pavėsyj!

Tu taipgi liūdnas rūtelių darželi,
Jau gėlė viena tavęs nedabina:
Tavęs nelaisto ta balta rankelė.
Tavo liūdnumo nieks nenuramina, 

čion kur tie medžiai pečiais susiglaudę, 
Išreiškia vaizdą tikro draugiškumo, 
Svajonių pynę mano mintis audė, 
Iš skaisčių gėlių rankiojo saldumą.

O, miela tavo atmintis man brangi,
Tu taip pajiegei mane apkerėti;
Nors toli esi svetimoj padangėj,
Teikis nors mintimis čionai paviešėti.

Eleonora.

(Tąsa)
— Neatiduos jų? Perkūnai! aš pažiū

rėsiu! — rėkė senis.
— Tėve, — tarė Agrikola; — paturėk 

kantrybės biskelį, išklausykim viską.
— Aš nenoriu girdėt. Mergaitės te

nai, pora žingsnių nuo manęs, ir aš turiu 
jas išgauti, gražumu ar piktumu!

— Klausyk manęs, prašau, ponas Da
gobertai, — tarė Kupriuke, imdama jam 

j už rankos: — tik vienas būdas yra išgelbė- 
|ti mergaites. Ir tai ne žiaurumu, nes nau- 
Įdojantis žiaurumo, kaip Andriennė sakė, 
įgalima viską sugadinti.

Jeigu yra koks kitas būdas, sakyk 
į m an tuoj!

— Štai yra panelės Kardoviliutės žie
das.

— O kas ta panelė Kardoviliutė?
— Tėve, — tarė Agrikola, — tai ta ge

raširdė panelė kuri žadėjo užstatyti už ma
ne paranką kad paleistų iš kalėjimo, ir ku
riai aš turiu labai svarbius dalykus pra
nešti.

— Gerai, gerai, tą čia apkalbėtum. Na 
lai kas apie tą žiedą?

— Tamista turi nueiti su juo pas Gra
fą de Montbron, No. 7, Place Vendome. Jis 
yra įtekmingas žmogus, ir draugas panelės 
Kardoviliutės. Tas žiedas patvirtins jog 
tamista atvykai nuo jos, ir pasakysi kad ji 
uždaryta beprotnamyj šalę vienuolyno, ku
riame uždarytos Maršalo Simono dukteris.

— Paskui ką?
— Tada grafas imsis darbo su valdžia 

išliuosaviniui jų iš nelaisvės rytoj ar poryt.
— Rytoj ar poryt? gal? Bet man rei

kia jas išliuosuoti šiandien, tuojau. Poryt 
jau bus be naudos. Ačiū, mano gera mer
gaite, bet laikykis tą žiedą: aš pats mokė
siu savo reikalais apsidirbti. Palauk čia 
manęs, mano vaike.

— Ką tu darysi, tėve? — šuktelėjo 
Agrikola, laikydamas tėvą tvirtai. — At
mink, tai vienuolynas.

— Tu esi tik naujas rekrutas; aš tu
riu savo teoriją apie vienuolynus savo sau
joj. Ispanijoj, aš tą dariau šimtą sykių. 
Štai kai]) atsitiks: aš pabelsiu į vartus, at
sidarys vartai, ir nors sargas bandys sulai
kyt aš eisiu sau ir nuėjęs į vienuolyną, ei
damas per visą namą šauksiu mergaites. 
Nors vienuolės seks paskui mane kaip šar
kos rėkdamos, bet kas man. Aš jas žinau. 
Sevilijoj aš išgelbėjau vieną mergaitę, ku
rią norėjo prievarta vienuolyne laikyti. Ir 
štai, jei mano mergaitės bus uždarytos jos 
vistiek atsilieps, ir radęs kambarį užrakin
tą pirmutiniu rakandu ką sugriebsiu iš
muši! duris. Taigi, palaukit manęs čia, aš 
anglysiu už dešimts minutų. Tu, vaike, eik 
parūpink karietą.

Ramesnis negu Dagobertas ir daugiau 
žinodamas apie baudžiamuosius įstatymus, 
Agrikola gusirupmo pasekmėmis kokios iš 
(o gali išeiti. Taigi, puldamas prie tėvo, 
-,arė: — Dar vienas prašymas!

— Perkūnai! skubink!
— Jeigu tu bandysi įsiveržti vienuoly

nai! spėka, tuomi viską sugadinsi.
— Kaip tai?
— Pirmiausia, ponas Dagobertai, — 

tarė Kupriuke, -r- ten yra ginkluoti vyrai. 
Kaip aš tik ką išeidama mačiau, yra vienas 
vyras su šautuvu, kitas su aštriu pjautu
vu, kurie sergsti aplink tvoras visą naktį.

— O kas man tas šautuvas arba pjau
tuvas?

— Bet. tėve, sakysim tau atidarys var
tus, bet paklaus ko nori?

— Aš pasakysiu kad noriu matyt vir
šininkę, ir eisiu j vienuolyną.

— Bet, ponas Dagobertai, — kada pri
eisi prie vienuolyno durų, ten vienuolė at
sidarius langutį pažiuręs kas, paklaus ko 
nori, ir neatidarys durų iki nesužinos.

— Aš pakakusiu kad man reikia virši
ninkės.

— Bet, tėve, žinai kad tavęs neleis 
pas ją, tik nueis pasakyti kad 'kas atėjo. Ir 
žinok kad ji elgsis atsargiai, per durų lan- 

1 gutį išklausinės, ir neleis į vidų Žinai kad 
ir ji gudri jeigu laiko mergaites nelaisvėj.

— Aš žinau! Pirmiausia jie apsuko 
mano žmonos galvą.

— Taigi, matai, tėve, viršininkė pasa
kys kad tu nežinai ko jieškai ir kad jokių 
mergaičių ten nėra.

— O aš pasakysiu kad jos yra ir kad 
to liudininkais yra Kupriuke ir mano šuo.

— Bet viršininkė uždarius langelį nu
eis sau ir nieko negalėsi padaryti.

— Tada aš išlaušiu duris — kadangi 
tai turėsiu padaryti, todėl leiskit mane!

— Bet ant to trukšmo atbėgs sargai ir 
suims tavo, o kas paskui atsitiks tom na- 
ba gėm m ergai tėm ?

Agrikolos tėvas turėjo gana proto su
prasti rimtumą tų žodžių; bet jis taipgi ži-' 
nojo kaip svarbu kad mergaitės rytoj bu
tų laisvos. Jis taip graužėsi kad nežinoda
mas ką daryt, susiėmęs galvą atsisėdo ant 
šalto akmeninio suolo, lyg girtas.

Agrikola ir Kupriuke, sujaudinti tokiu 
tėvo kankinimusi, liūdnai vienas į kitą pa
žiurėjo. Agrikola prisėdo prie tėvo ir ta
rė: — Nenusimink, tėve, atmink kas tau 
buvo pasakyta. Nueidamas pas tą grafą 
su Kardoviliutės žiedu galėsi išliuosuoti ją 
ii- tas mergaites rytoj, arba blogiausia po
ryt.

— Po perkūnų! tu nori mane iš proto 
išvaryt! — atsisėsdamas tiesiai tarė senis.

— Atleiskit man, vaikai, — tarė Da
gobertas, atsipeikėdamas. — Aš klystu už
sidegdamas taip labai, bet mes nesupran
tam vieni kitų. Tiesa ką judu sakot, bet ir 
aš turiu tiesą sakyt ką manau. Klausykit. 
Tu esi teisingas vyras, Agrikola: tu teisin
ga mergaitė; ką aš pasakysiu tai bus tai
koma tik judviem. Aš pargabenau tas mer
gaites iš Sibiro — ar žinot kam? Kad jos 
galėtų rytoj būti ant Rue Saint-Francois. 
Jeigu jos ten nenuvyks, aš busiu neišpildęs 
paskutinį jų mirštančios motinos prašymą.

— Rue St. Francois? — šuktelėjo Ag
rikola, pertraukdamas tėvą. — Numeris 3?

— Taip; iš kur tu tą žinai?
— Ar tas numeris neužrašytas ant 

bronzinio medalio? — tarė Agrikola.
— Taip, — atsakė senis, nuostaboj; — 

kas tau sakė?
— Vieną valandėlę, tėve! — tarė Ag

rikola. — Leisk man prisimint. Ar manau 
atmenu gerai. Ar tu sakei, mano brang 
sesute kad panelė Kardoviliutė nepamišus?

— Visiškai ne. Jie uždarė ją beprot
namyj kad ji su niekuo nesusineštų. Ji 
tiki esanti auka kokių machinacijų, kaip 
ir Maršalo Simono dukteris.

— Nėra abejonės apie tai, — tarė .Ag
rikola, — aš dabar suprantu. Panelė Kar
doviliutė turi tiek pat svarbos būti ant Rue 
Saint-Francois kaip ir tos mergaitės, bet 
ji to gal nežino.

— Kaip tai? ' ,
— Ar panelė Kardoviliutė šakė tau 

apie kokią nors priežastį kad jai reikia bm 
ii laisvai rytoj?

— Ne: nes ji duodama man šį* žiedą 
sakė: “Su juo aš ir Maršalo.Simono dukte
ris bus laisvos rytoj arba ponu.'’

— Bet tu pasiaiškink ką užsiminei, — 
tarė Dagobertas sunui.

(Bus daugiau)

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

nytkaimiai; upės, ir tt.

Reikalaukit. “Dirvoje”
6820 Superior Ave. i Cleveland, Ohio

Antanas Brocinskis iš Ma
ther, Pa., rašo: Aš prisiuneiu 
$2.25 už knygą “žmonijos Is
toriją” ir meldlžiu prisiųsti ją 
kada bus gatava.

J. šeštokas, vietinis, atsilan
kęs “Dirvon” užsimokėjo $2.0!) 
už “Žmoinjos Istorijos” prenu
merata ir pageidauja kuogrei- 
čiausia knygą gauti.

Redakcijos Atsakymai
SLA. 135-tai Kuopai, Phila

delphia. Pa. — Viešo Atsišauki
mo del šaukimo Visuotino Lie
tuvių Seimo netalpiname, ne-j 
toks seimas nepermatoma kad 
įvyktų, kadangi nėra jam jokio 
tikslo. Jei ii' įvyktų tai kokios 
vienos ar dviejų srovių seimas, 
o tokių seimų bus šįmet gana.

Suvažiavę be visiems bendro 
tikslo, vargu ką naudingo nu
veiktume, išskyrus kad butų 
praleista keli tuksiančiai dola- 
rių delegatu kelionėms.

“Dirva” laipina daug liaudies dai
nų — m vii minusiu jūsų žinomų dai
nelių. Kodėl neužrašyti ją savo pa- ' 
žjstamiems ir giminėms čia ir Lietu
voje? Visiems patiks.

Nauji ALEKSIO Muzi
kos Veikalai

1. Dvidešimts šaunių dainų,
šešiuose sąsiuviniuose, 
mišram chorui ...........$3.00

2. Penkios Juokingos Dai
nos, vienam balsui, prie 
fortelijono .................. $1.00

3. Penkios Linksmos Dainos,
dviem balsam, prie forte
pijono ...................... $1.00

Siunčiant užsakymą ir pinigus 
adresuoki! . (1.7)

MR. A. ALEKSIS
P.O. Bx 332 Waterbury, Conn.

GERIAUSI RANKU DARBO 

Itališki Ate?dionai
Mes išdirbant ir importuojam 

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

RUATTA SERENELLI CO.
101 1 Blue Island Ave., Dept. 89 

Chicago, III.

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

$1 iki $25.



DIRVA

(Tąsa)

Keturi Lavonai
Diena iš dienos gandanešiai pristatė 

žinias Ledai apie mušius, o iš jos turėjo 
viskas eiti Rytai ir Giedrei.

Linksmiausia žinia buvo vieną dieną 
kada Leda išgirdo jog žuvo Kaunis — tas 
ją apgynėjas, kuriam ji visada mirties tro
ško. Dabar ji tik laukė žinių kad priešai 
nugalėti, ir vylėjosi jog liks jos sunui ir 
Tairos žemė — tam sunui kuri Kaunis gel
bėdamas nuo laukinių pats galvą padėjo.

Stąigis ir Kaunis vedė du sparnu ka- 
riumenės ir rengėsi suploti priešų pulką 
išlendanti iš miško. Bet ir priešai ėjo pa
sidalinę j dvi dali, ir jie sugriebė savo tar
pe Staigio armiją.' Iškilo smarkus mušis, 
ir abiem šiem jauniem vadam liko po pa
skirą pulką priešų laikyti. Priešai išsyk 
kovės pasidalinę, bet paskui puolė sunai
kinti, vieną pusę, paskui imtis su kita. Jie 
sugriebė pirmiausia Staigio sparną. Stai- 
gis, didelis vyras, jo kiti vadai ir abelnai 
visai jo kareiviai buvo milžinai. Jie kirto 
mažo ūgio laukinius kai muses. Bet jų vis 
daugiau ir daugiau iš miško lindo, ir pa
matęs apsuptą Staigi, Kaunis puolė jam į 
pagalbą. Jis atvyko tik su mažu buriu sa
vo smarkuolių-milžinų, ir būdamas lygus 
spėjoke ir vikrume Staigiai, jis daug prie
šų iškapojo, bet paleista iš priešo saidoko 
užnuodyta vilyčia pataikė Kauniui po pa
žaste iškeltos rankos, kur šarvų nebuvo, 
ir Kaunis staiga apalpo. Keli vyrai su
griebę jį nusigabeno iš kovos sūkurio, o 
paskui juos ištruko ir Staigis.

Kaunis mirė nespėjęs nei tėvo pama-‘ 
tyti.

Už keliolikos dienų apie tai žinia pa
siekė ir Rytą ir Giedrę, nuo ko motina ap
sirgo. Giedrė irgi gailiai verkė savo bro
lio, bet perdaug buvo svajonėse paskendus 
apie ‘‘Siaurės Kunigaikšti”, todėl ta mintis 
ją drąsino.

Tris tvirtovės paeiliui liko laukinių iš
griautos iki pamatų, ir trečią gindamas 
krito Aistris, Ledos vyras.

Tuoj apie tai žinojo Leda, ir ji plau
kus sau draskė kodėl nežuvo antras jos 
nekenčiamas žmogus — Taira. Ji vis dar 
džiaugėsi, sakė gerai dar kad jos sūnūs gy
vas, jam liks viskas kai Taira žus.

Užpuolikai sunaikino visas naujai iš
statytas tvirtoves ir spraudėsi gilyn i Ais- 
tric žemę. Ledą tuoj pasiekė paraginimas 
nuo sunaus kad bėgtų iš senos sostinės pas 
Rytą, nes pili tuoj laukiniai apguls.

Leda tuoj pasiuntė gandą Rytai kad 
ji pribuna Į jos pili ir kad butų gatava ją 
priimti.

Jau visi Aistrio žemės vyrai buvo iš
rinkti iki jauniausio. Daugiau nebuvo ko 
siųsti, todėl Leda pribuvus pas Rytą tuoj 
įkalbėjo siųsti i pagalbą likusius savo ap
sauginius ii’ jaunus vyrus. Visi ant Rytos 
šaukimo paklausė ir išėjo Tairai ir Stai
giu! Į pagalbą.

Priešai žengė pirmyn ir jau jie apgu
lė senąją pili kada Ryta siuntė savo vyrus 
; karo lauką. Taira stengėsi ją ginti, nes 
po jos puolimo nelieka nieko kito kaip tik 
jo paties sostinė pajūryje, o tada abiejų jų 
žemės bus sutremtos laukinių žiaurunų.

Gynėjų priešakyje, smarkiausias kar- 
žygis matėsi Taira. Milžiniško sudėjimo, 
jisai švaistėsi ant žirgo priešakyje savo 
galiūnų, kuomet laukinių vadas su savo 
baisiomis gaujomis gulė ir gule artyn pi
lies. Matydamas atjojant laukinių vadą 
pirmiausia, Taira puolėsi ant jo. Tas irgi 
išrodė didelis vyras, toli skirtingas kaip 
kiti: nors jis nebuvo aukštas, bet plačių pe
čių, tvirto subudavojimo, tinkančio būti 
vadu tose dienose. Kada du vadai puolėsi 
vienas ant kito, kareivių pulkai abiejose 
pusėse lyg nustebę žiurėjo, nustoję judėji
mo. Ant nedidelės aukštumėlės jiedu su
sikirti, ir kurie matė, išrodė jiems jog tai 
t’k puikus perstatymas. Kai du liūtai jie
du plėšė vienas kitą, iki gailaus pasigirdo

suvatojirnas laukinių vado, ir neužilgo nu
virto nuo arklio Taira, sunkiai sužeistas. 
Tairos vyrai spėjo jį pagriebti ir neštis i 
pili, bet lauknai, sumynė savo vado lavoną 
puolėsi paskui i tvirtovę ir ją užėmė, nes 
nors be vado pamišę buvo, bet jautė pilyje 
gausią go gero, todėl tik instinktu karą 
vedė.

šiame laukinių Įpuolime i pili pate
ko nelaisvėn Staigis. Taira tiek džiaugėsi 
mirdamas kad mirė gindamas savo tėvų 
ir pratėvių lizdą: “Parėjau Į savo seną tė
viškę numirti ją gindamas, kurioje gimiau, 
augau ir kurią branginau kaipo lizdą mu
sų ilgos dinastijos, tardįcijų! Ak kad mu
sų gentė dar po šių mušiu neišnyktų!” Sa
kė jis.

Dar prieš užmerkimą akių amžinam 
miegui, pasiekė Tairą žinia kad Staigis su
imtas nelaisvėje ir liko nužudytas pririš
tas prie dviejų nulenktų beržų po koją. Su-- 
spaudė Tairos širdį skausmas, ir jis šukte
lėjo; “Ak, tėvų garbe! kas tave išlaikys! 
Nelieka nei vieno!” Taipgi dar Taira spė
jo nugirsti apie sumišimą priešų tarpe, ir 
merdėdamas jautė kad kas nors negerai jų 
tarpe pilyje darosi. Iš savo žmonių, dar 
gyvų esančių, bet nelaisvių, išgirdo kad iš 
šiaurės ateina didelė pagalba, ir tik tiek 
jis ką sužinojo kas nutiko....

siaurės Kaimynai
Taira užmerkė akis amžinai, nematęs 

kas neužilgo dėjosi.
Kada Aistriu šalį užpuolė rytų lauki

niai, gandai apie tuos baisumis pasiekė ir 
šiaurės kunigaikščius. Senis valdovas, tė
vas Bakčio, tuoj susinešė su savo kaimy
nu, kurių reikalai išvien ėjo ir kurie ren
gėsi sueiti Į giminę apvesdinant BaktĮ su 
ano čluktere, ir jie sutarė eiti Aistrini ir 
Tairai i pagalbą — ne tiek Į pagalbą kiek! 
apsisaugojimui savęs kolei dar kiti kaimy
nai visai nesumušti. Jie sakė, geriau bus 
visiems išvien laukinius nugalėti, negu pa
skirai su jais tąsytis. Geriau pavojų pa
sukti šalin kolei dar jis neužėjęs, sakė se-. 
uis kunigaikštis.

Nedykai priešai-laukįniai sumišo Tai
ros tėvu pilyje: iš vakarų ėjo didelė pagal
ba nuo Rytos, iš šiaurės žengė susivieniję! 
dviejų kunigaikštysčių armijos, ir visos jos 
traukė ant senosios sostapilės. Priešai ta 
pajutę, likę be didžiojo vado, staiga sumi
šė. metėsi į pietryčius ir bematant išnyko. !

Priešakyje atėjusios šiaurės kaimynų 
armijos matėsi “šiaurės Kunigaikštis”, i 
kurio tik vienas didumas ir karinga išvai-! 
zda buvo gana priešams nugąsdint, nors j 
jis taipgi buvo malonus ir pilnas meilės j 
kada nusiimdavo nuo savęs šarvus.

Baktis pirmas inėjo į pili. Jš skiepų | 
ir visokių slaptų urvų pradėjo lysti laukan 
žmonės pilies gyventojai, kurių dar lauki
niai nespėjo nužudyti. Nors tai buvo ka
ro laikas ir visur viešpatavo karo dvasia. 
Baktis vienok buvo paskendęs svajonėse. 
Juk šioje pilyje gimė Giedrė, jo pamylėta 
mergelė, kurią vienok likimas nuo jo žiau
riai atskyrė, arba ji skiria nuo jos negeis
tinu jo tėvo suplanavimu. Dabartinis žy
gis prieš laukinius dar labiau jam tikrino 
jo tėvo įkalbėtus žodžius kad reikia su sa
vo rytų kaimynu giminiautis, nes vieniems 
negalima laikytis. Ką Baktis darys? Juk 
neišsižadės sosto atmesdamas tėvo norus, 
ir nepaims Giedrės taip pasielgdamas. Ži
nojo jis kad Giedrė bus gana protinga ne
pastoti kelio kitai, kurios laimė priklausys 
nuo Bakčio, nors jis jai yra viskas jos gy
venime.

je:
Margarieta (kaimynui) — 

Gali pasveikint mane su sunum.
Kaimynas: Sveikinu, sveiki

nu ! Rytoj busiu Kaune, pasių
siu pasveikinimo telegramą ta
vo vyrui Į Ameriką.

— Vai, saugok Dieve! Jis 
neturi tai žinoti!

Az

Jonas Banionis sako: Pasa
kyti pamokslą iš sakyklos, mo
kyti iš katedros apie dorą yra 
daug lengviau negu išauklėti 
vieną vaiką.

A/
Daktaro Nemalonumas

Vienas vietinis daktaras nu
važiavo pas ligoni, sugryžo la
bai nelinksmas.

— Ponas daktare, kodėl ta- 
mista toks nusiminęs? — pa
klausė namo užžiurėtojas.

— Gi štai, tik ką kuorupes- 
tingiausia apžiurėjau ligoni ir 
neradau to ko labiausia tikė
jausi.

— Nagi ko taip?
— Pinigų už vizitą.

■V ▼ ▼

Laisvės Alėja: Kaunas
— Veizėk, Raulai, koks tas 

Antanas stačiokas: jis su mano 
pačia jau gyvena dvejus metus, 
o man nei kepurės nesiima.

Ji Žino
Magdė — Vakar Jurgis ir 

Petras manęs prašė rankos!
Katrė — Tu jiems atsakei.
Magdė — Iš kur tu tai žinai?
Katrė — Aš vakar vakare 

sutikau juos gatvėje. Eina abu 
apsikabinę.... ir tokie paten
kint i!

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

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

Better than a Mustard Plaster

——Mail 10c for copy of ,■■■■■■ I 
new Oh Henry! recipe

---- book showing SIXTY
ZZZ new recipes. Write ZZZZZZZZ

Williamson Candy Co.— ■ ■ ■ ■
Chicago, 111. —

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

Telefonas Main 6111

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

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

Vienatinis “Dirvos” At
stovas Waukegane 

Stasys Adomkus yra vie
natinis “Dirvos” agentas ir 
atstovas Waukegane, Ill., 
ir apielinkėse. Per jį gali
ma “Dirvą” užsirašyt arba 
atnaujint, taipgi paduoti 
visokius spaudos darbus ir 
pajieškojimus. Adresas:

S. ADOMKUS 
826 Prescott Avenue 

Waukegan, Ill.

Dovanai Dusuliu 
Sergantiems

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

stolio ir Nepatogumo.
Mes turim metodą kontroliuot Du

suli, ir norim kad išbandytumet mu
sų lėšomis. Nesvarbų ar jusli atsi
tikime liga sena ar nauja, ar nuola
tinė ar tik retkarčiais, jus t'Jrit pa
reikalaut šio dykai bandymo. Nežiū
rint kokiame klimate gyvenat, kokis 
jūsų amžius ir užsiėmimas, jei ken
čiat nuo dusulio, musų metodas turi 
jums tuoj palengvint.

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
Frontier Asthma Co. Room 612-D

Niagara and Hudson Sts.
Buffalo, N. Y\

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

RODYKLĖ No. 1)9

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei.

SKAUSMAS
KEPENŲ 

Tuoj Palengvėja 
SANTAI.

MIDY
B utinai gaukit

Tikrąjį 
Žiūrėkit žodžio

“Midy” 
Parsiduoda viso

se Vaistinėse

Virimo Receptas
Lemonai ir Grandžiai turėtų užim

ti svarbią vietą maiste. Lemenai tu
ri druskas ir rūgštis reikalingas bu- 
davojimui kūno. Tie vaisiai veikia 
kaipo apetizuotojai ir virškintojai. 
Lemeno skystimas vienas imant yra 
ncrstipnis. Jį reikia .sumaišyti su 
Kitų vaisių skystimais kuomet nau
dojama gėrimui. Daug 'yra atsitiki
mų kur galima panaudoti lemeną 
kaipo naudingą prie virinio ir kepi
mo. Vienas iš populiaringiausiu val
giu kur lemonns panaudojama yra 
Lcniono Meringue Pajus.

Lcmono Meringue Pajus 
3! puoduko evaporated pieno 
114 puoduko cukraus 
4V> šaukštų korini krakmolo 

puoduko karšto vandens
1 šaukštas sviesto arba kitu rie

balų
2 kiaušiniai
1 keptas tešlos lukštas
Dvieju lemom} skystimas 
1 lcmono tarkuota žievė 
Biskutis druskos
Supilk pieną ir vandenį dubeltavo 

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

Virtuves Patarimai
Išvalymu’ vidaus drožto stiklo va

zos, paimk saują druskos ir biski ac
to, supilk į vazą ir kratyk gerai, po 

i to išplauk tyru vandeniu.
Dabar yra madoje ankštos, vazos 

pavidalo druskinyčios del stalo. Jos 
buna arba stiklinės arba sidabruotos.

Jeigu jūsų arbatinis indas yra me
talinis ir nebuvo naudotas per kokį 
laiką, guli būti kad pasitaikys jame 
prastas kvapas ir sugadys arbata.

MES REKOMENDUOJAME 
I Kuomet jums reikia pieno dary
mui pudingų, zupių, pyragų, etc., 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-

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

Naminiai Pasigelbėjimai
Jeigu išmaliavosit vidų savo nau

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

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

Šveičiant pečių, dadčk šaukštuką 
trinto alumo j vaksą. Nuo to vaksas 
ant pečiaus ilgiau laikysis.

Suminkštinimui maliavos šepečių 
kurie sukietėja, pamerk juos i ind i 
su actu.

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

Grožės Patarimai
Reikia taip pat atsargiai rinktis 

čcvcrykus savo kojom kaip rengatčs 
brangius namu rakandus. Netinka
mi čcverykai atsiliepia ant abelnos 
sveikatos nešiotojo. Nuo jų taipgi 
kojos suplokštėja, ir prasideda viso
kie kojų nenormališkumai. čevery- 
kai turi duoti kojom tinkamą laisvą 
per sąnarius ir kad gerai galėtų lan
kstytis per pirštus. Gal bus nuosta
bu, bet netinkami čeverykai gali bū
ti priežasėia visų nervų suirimo Ka
da pirksit kitą porą voverykų žiū
rėkit kad jie nespaustų ties sąnariais 
— jei nebus spaudinio ir tyrnimo ne
turėsit bėdos nuo kojų.

Ypatiška Sveikata
Daugeliui musų žodis grudai reiš

kia pusryčių maistą, bet tas žodis 
turi ir platesnę reikšmę. Žodynas sa
ko jog grudai yra augalas kokis tik 
paeina nųp žolių auginančių grūdus. 
Lapkričio mėnesį mes dėkavojame 
už suteikimą gausaus aukio kuris iš
laikys mus per žiemą—ir tie tai yra 
grudai — kviečiai, ingiai, kukurū
zai, avižos, ryžiai, miežiai. Kviečiai 
jau atėjo į virtuves ka’po miltai. Ku
kurūzai sumalti į miltus, arba krak
molą, hominy arba kornų tiekus. Pa- 
praskit valgyt grūdinius maistus. Jie 
duoda jums spėką ir energiją dirbti 
savo darbą ______________________
SEKANČIUS PRODUKTUS:
ted pieną, kadangi jis yra geriau
sias pavaduotojas reguliario pier o 
arba grietinės.

Naujos Riįšies
Duoninis Pudingas

Duoninis pudingas yra visos šalies prieskonis, ir 
toks kurį visi mėgsta valgyt. Vienok yra daug 
: kirtingu bildu kaip ji pagaminti. Kiekviena 
šeimininkė ' ri savo receptą. Sekanti syki kai 
darysit duonini pudingą, bandykit daryti ji su 
Borden's Evaporated Dienu.

Jus nepažinsi! savo pudingo, nes Borden's Eva
porated Pienas priduos jam skoni riebumo kuris 
padarys jį naujos rūšies pudingu.. Jeigu norėtu
mei pasidaryti jį Border, budu, tuo hudu kaip da
ro tuksiančiai šeimininkių, pabandykit šį recep
tą, kuris čia šalę paduodama.

Ne tik vieną duoninį pudingą Borden's Evapora
ted Pienas padarys naujo srušies, bet jis taipgi
padarys naujos rūšies smetonines zupes, smeto- 
nuotas daržoves, sosus, kiaušinienes, pyragus, 
pudingus, elc. Bandykit ji savo kavoje. Ji pa
tiks jums labiau negu kada nors pirmiau,

Duona 
Saldainiai
Žuvis

R

DUONINIS 
PUDINGAS

I dėžė Borden’s Evapora
ted Pieno

1 puodukas vandens
2 puodukai duonos trupi

nių (minkštų)
u. puoduko cukraus
2 kiaušiniai
’4 puoduko cukraus 
Lemeno skystimo ir tar

kuotos žievės
Jam arba Jelly

Suplak kiaušinių trynius ge
rai, dadčk pieną ir vandenį, 
duonos trupinius, pusę puo
duko cukraus ir sutarkuotą 
1< mono žievę, ir kepk neper
karštame iicčiujc iki nusi
stos Uždengk viršų su vai
sių košele (Jelly arba jam), 
paskui su išplaktų kiaušinių 
putomis, suplaktom su ket- 
virtdąjin nuoduko cukraus 
ir šaukštuku lcmono skysti
mo. Indčk į pečių parudi- 
nimui putų Duok j stalą 
šaltą arba šiltą.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastus pienas. 1 urit nau
dot nusę vandens ir pušy 
Borden’s Evaporated Pien 
jeigu norit naudot jį kai 
paprastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja sniteonos, naudo it t 
Borden’s Evaporated Pi. > 
kiek reikalinga Smetonos.

KLUONAS
DYKAI

Vardas

Adresas
Lithuanian

Pudingai 
Susai

Sriubos
mas (Gun-

moterų nuolat pri
moms naujus recep- 
Bordcn's Evaporated 
Jeigu norit žinoti

Mėsa 
Košelės

Pajai

Borden’s 
daroma 
dviejų dy
džių: aukš
tas (16 un-

T1IE BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York

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

waporatE)

UNSWEETENED

VAPORATED
milk
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AMERIKIEČIŲ AUKŲ Suteikta pašalpos gabiems
1 neturtingiems nieksi. 373.00 
Politinio kaliniu maistui.ATSKAITA

Laikino Vilniaus , . . knygoms ir bvloms 302.66Lietuviu
Komiteto apiskaita už 1925 me
tus iš atiku gautų per atskirus 
asmenis iš Amerikos Lietuviu 
visuomenes:

Gauta nuo:
A. L. T. Sandaros 78 kp.

So. Poston. Mass. $25.00 
Lawrence Lietuviu per

G. Savinėiti 21.00
Liet. Moterų Globos K-to

Liaudies švietimo reikalams 
provincijole 188.00

Net urt inip.i moksleiviu
gydymui 88.48

Važinėjimui švietimo rei
kalais 73.26

Smulkios išlaidos 58.60
Viso išleista $1,737.00 

Iš aukų gautu per organizacijas 
švietimo ir labdarybės draugi-

Brooklyn. N. Y. 15.5'1
Liet. Pil. Sąjungos Skyriaus '

Amsterdam. N Y. 19.5)
Chicagos Lietuviu per

'‘Naujiemf’ redakciją 100.00- 
For. Bagoėienos, Boston lū.OOi 
Newarko Lietuviu J. Krali-

mausko per Trečioką 78 00 
Trenton. N. Lietuviu per !

L Pošką 33.09,
Flizabeth. N. J.. Lietuviu

per Kun. Simonaiti 250.0.).
Nežinomu Amerikos Lietu

vių per Kun. Tuma 50.001
Nežinomų Amerikiečių, siu

stus per Chicago Central
Manufacturing P-ank 23 0) 

Nožin. Amerikiečių (rodos
iš Brookh no Moterų GI.
Komiteto) 50.00

joms atsiskaitoma skyrium.
Už visas minėtas aukas Lai

kinas Vilniaus Lietuvių Komi 
tetas šelpiamų ir visos Vilniaus 
krašto Lietuvių visuomenės 
vardu taria aukotojams širdin
gą padėką ir tikisi kad Ameri
kos Lietuviai ir toliau nenustos 
šelpti Vilniaus krašto Lietuvių, 
kuriems tenka gyvent sunkiau 
smse apistovose.
Laikino Vilniaus Lietuvių K-to 

Pirmininkas Dr. I). Alseika 
Vice-firm. Kun. K. Čibiras 
Tžd. Kun. Dr. Zajančkauskas 
Sekretorius L Veleckas.

Pirmininko antrašas:
Wilno, Jagielonska 9 m. 3 

Iždininko Mickicwicza 19 m. 19 
Europe, Wilno.

|po Lietuvą!
I PASIDAIRIUS I 
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PR1EŠR1NK1MŲ KOVOS Iny-us brolis nelabai mėgdavo 
LAUKO ŽINIOS degtinę ir atsikrat inė.jo nuo gė-

Virbalis. — Po nenusisekusio rimo- Tada Sidoras pasakė jog 
(mitingo (prakalbu), kurį laikė j-'*s >sniokysiąs jj gert': Tu Si- 
Ukininkų Sąjungos pusiati-gal doro klausyk, nes tuoj pažinsi 
va Dagelis, antru kartu į Vir- tvirta ranką”. Jonas maty- 

Įbalį atšilusiojo jau kitokio d:imas kad "ali trauti nuo bro- 
jkalibro Ūkininkų Sąjungos agi- lio ^randan, paspruko namon 
taioriai — žmones tarnaujanti Šiitas brolis ir čia ji atsiti- 

, Vailokaičiui ne iš pasišventimo. in ’’ P'-'adejo kepsioti kums- 
ibet del balto pyrago kąsnio. j čia. 'tonas būnamas įgėręs ii

Pribijodami kad su jais ne- Įsikarščiavęs, pamėgino nors 
atsitiktų tas pat kas buvo su. Pydyti ir savo jėgas, ir 
Dageliu, šie pasikvietė jau ne k'!'to broliui atgal tada sis 
du policininkus, bet visą būrį. >ssitraukė iš kišeniaus revolve- 
kuriu užduotis buvo saugoti ’’’ "' puolėsi savo brolį. Revol- 

Į agitatorių kailius ir palaikyti v‘”''s P° tąsymosi atsirado 
i n-paklusnių tvaiką. Jono rankose, kuris su rcvolve-

Bet ir policija mažai pagel r*u pradėjo vytis broli rekda- 
bėjo, nes ūkininkai kiekvieną ma'!’ Irtu nors sykį mano pa- 
agitatorių paklausimais varė į žinsi. Besivydamas paleido 
Ožio ragą ir galų gale tie po ketlll'is šūvius, nuo kurių krito

uolas prieš pat Velykas peržiū
rėjęs bylą, turėdamas galvoje 
kad nužudymas buvo sukeltas 
nukentėjusio neteisingo smur
to ir susijaudinimo, sumažino 
bausmę iki dviejų metų sunkių
jų darbu kalėjimo. ''L.”

- * -

MAŽAS NEATSARGl'MAS i

GYVYBE APMOKAMAS
Mariampolė. — Kovo 31 d. 

buvo vedami į miesto pirtį iš 
kalėjimo kaliniai. Vienas iš jų 
pirtyje gerai įkaitęs, norėda
mas staiga atsivėdinti, nutvė
ręs kibirėlį pakišo no kranu ir 
prisileidus vandens išpylė, sau 
ant galvos. Vargšas pasijuto 
didžiausiuose skausmuose, nes 
vietoj šalto buvo prisileidus 
karšto vandens ii' nusiplikino 

■sau galvą, veidą ir viršutinę 
dalį kūno. Ligoniui tuojau buvo 
pašaukta gydytojas, kuris su
teikė galimą pagalbą. Ligonis 
gydytojo nukomandiruotas į 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mo ligoninę, bet jo gvvastis pa-, 
voįuje. “L.”

IR HP\GAI BRAZILIJON!

Virbalis. — Musų apielinkės 
žmonės taip pat nesusilaiko ne
važiavę Brazilijon. Važiuoja' 
kas tik kojas pavelka: ir darbi-. 
ninkai ir amatninkai ir ūkiniu-: 
kai. net elgetos. j

Vienas tokių elgetų, neregįs! 
su astuoniais vaikais, ir tas iš-į 
sipardavė savo daiktus ir va-j 
žiuoja. Rodos jau jam niekur I 
negali būti geriau kaip Lietu-! 
voj, nes visą savo gyvenimą su I 
visu pulku vaiku elgetauja, 
maišais išmaldas neša ir gerai 
maitinasi, rodos tokiam nei 
Brazilijoj nebus geriau. Bet 
kad visi važiuoja tai visi.

žmonės dabar gyvena viso
kiais gandais, kad buk Brazili
joj dirbti nereikėsią, o susikur- 
sią ugnis kad išsklaidytų kenk
smingus gyvius ir bekurenda-

KRAUSTYMOS! DIE
NOS TRAGEDIJA

mi ugnį kepsią visokią žvėrie-1 
na, taip ir maitinsiąs!. “L."

IZUOMET kraustotes, ne- 
f '■ paliktumet senoj vie
toj Katės, šnnio arba auk
sinių žuvelių. Vienok te
lefonas užmirštama — tai 
yra kraustymosi dienos 
tragedija.

Persikraustymo periodas 
čia pat'ir tai yra darbš
čiausias metų laikas telefo
no suvedėjams. Jie turi at
likti dviejų ar trijų mėne
sių darbą vienu menesiu.

Nežinomu Amerikiečiu per
Kun. Tumą 88.00

Chicagos Lietuviu per
M. Biržiška 250.00

New Pritaino Liet. šėlų.
K-to per Vitukiną 25.09

P. Mickaus, Easthampton.
Mass. 5.oo

J. Katkaus. Pittsburge 5.0 )
Brooklyno Liet. Moterų

Globos Komiteto 10.00'
Chicagos Vilniaus Vada

vimo Komiteto 440.00
Chicagos Vilniaus Vada

vimo Komiteto 107.00 I
Brooklyno Liet. Motoru

Globos Komiteto 28.01)
Daytpno Lietuvių per J. A.

Urboną 10.00
New Yorko (turbūt Brook

lyno Mot. G. K.) 30.09
Viso gauta $1.737.00 j

Išleista:

['Jfc'd
^KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Visai tyras castor oil medi* 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir irrynumas nepakeis
ta. Be sokriio ir kvapo. Su
piltas i bankas ir label inotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

Sulaikyk Užkietėjimą! 
Nujol paliuosuoja ir neria* 
leidžia užkietėjimo. Tai 
viduriu valytojas—ir nuo 
jo viduriu negniaužo. Vei
kia švelniai, saugiai ir vei
kmingai Nėra kito kaip 
Nujol. Bandyk jį šiandien.

Nuj oi
.••Mitai.r*t.0»

Perduota Liet. Draugijai
Niikentė.itisiems del karo 
šelpti našlaičių reik. $525.00 i

Perduota sulyg Chicagos
Lietuvių įsakymo Liet.
Sanit. Pag. Draugijai 100.00 j

Perduota Gimnazijos moks- | 
leivių priešpiečiams 28.00

<-4-4.*S.4.4.4.+ +++4"ė+4v<-<"t-+^++

O ROSEDALE ©t
Dry Cleaning Go.:

Rand. 7906 J
- ..........  PETRAITIS, Prop. *
f 6702 Superior Ave., +

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gra.’.us veidas, bet o, kokia galva!“
Ar kuomet nugirdote k:j nors taip sa

kant apie jus?
Nagams palitura, pudra, lupoms ir 

veidams- d ’ai...' visa tai randa vie t.i ant 
jūsų pa$id..binimo stalelio. O kaip su

odų, todėl kad pleiskanos nesislepia.

Rctffles
Pleiskanų mirtinas priešas

-arų veid.-j, kaip ir nešvarių galvos

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaite ar dešimtį dienų 
laiko. Pamėginkite jj.

65c. vaistinėse, arba prisilįskite 75c. tiesiai j laboratorijų.

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

| J. J. Stapulions |
| REAL ESTATE Į

INSURANCE (APDRAUDA) ■
; ant Namų, Rakandų ir Automobilių. *

| Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei- t
t kalus, kaip tai: padaroma Įgaliavimai Į į
Į Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per- ;
■ vedimo Ekiu; Siuntimas pinigų i Lietuvą 1
: ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie- :
: tuvos Konsulate Notaras. |
; PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU t
t 6820 Superior Ave. “Dirvos” Redakcijoj j
Į • Telefonas Randolph 458. 1

Inai į paklausimus neatsakę bč- 
bo šalin ir oran patekę iš sve
taines, parodė viešą džiaugsmą 
kad dar jų kailiai sveiki likę.

Daugiausia toko taip vadina
mam Ūkininku Sąjungos agro
nomui Švantui, kuris pradėjo 
nuo karvių ir pieninių, baigė 
tuo kad ragino visus būti Uk. 
Sąjungos nariais, nes ten ir pie
ninės geresnį sviestą gaminą ir 

| pačios karvės pieningesnėmis 
pasidarą. (įdomu kad Švantas 

j pats būdamas Liuteriu tikybos 
j agituoja už katalikišką partiją; 
;žinoma, ne veltui).

šiaip ar taip Vailokaičio sam
diniai galutinai gavo įsitikinti 
kad čia ju viskas pralošta ir 
kad jie savo pragaištingais dar- 
bais atbaidė visus iiuo savęs.

“L. ž."
■V ▼ ▼

DVIEM PASAULIS PER- 
ANKŠTAS

Spulių kaime (Rokiškio aps.) 
gyveno du broliai senai ikiai 
Ku/.minovai: vyresnysis Sido- 
ras ir jaunesnysis Jonas. Jau 

i .■ nuo pat mažų dienų vyresnysis 
Sidoras nekentė jaunesniojo 
silpno brolio, šis visuomet jau
sdavo vyresniojo brolio “tėviš
ką” ranka, bot. būdamas silp 
nesnis. nusileisdavo ir kantriai 
kentėjo. Per karą Sidoras bu
vo išvykęs Rusijon ir likusį ūkį 

.valdė brolis Jonas. Sidorui su- 
gryžus, Jonas jam vėl atidavė

brolis Sidoras ir uošve Paulinai 
S Sm'tkovienė.

Panevėžio apigardos teismas 
Joną Kuzminova buvo nuteisęs > 

Išešeriais metais sunkiųjų dar-' 
jbn kalėjimo. Vvriausis Tribu- 
|

j '- r- i-v?.watn-Tn• .•jungra:•:• tj.• • i.i.Lr munnr.TjmnnniT.nrf: 1

THE A. B.
SAVINGS & LOAN 

CO.

Dėkit savo pinigus taupy- . 
mni į saugią ir atsakančią 
įstaigą, kur gausit

5'.
nuo dienos padėjimo iki iš
traukimo.
Pankas atdaras nuo 9 iki 3 ,

po pietų kasdien
Utarninko, Ketverge ir Su- 
batos vakarais nuo 6 iki 8.
3354 Superior Ave.
A. B. Baitoszewicz, Pres. ;

Didžiausias Turtas Pa
saulyje yra 

SVEIKATA!
Atgauk ją 
Pagerbk ją 
Palaikyk ją.

Aptieka!
Pažink ją 

Pagerbk ją 
Lankyk ją.

Superior Pharmacy
6710 Superior Avenue

(Lietuviška Aptieka)
K. Tamkus, Savininkas.

ūkį valdyti.
Kartą vasarą pas Kuzmino- 

vus vyrai gėrė degtinę. Nepa- 
kęsdamos girtuokliu moteris iš- 
varė juos iš namų. Tada jie su 
svečiais nusinešė degtinę į pa-į 
miške ir ten vaišinosi. Jaunes-

I a. durasevičia| 
i Popierinoįa Kambairus naujau- <• 
I*:* sies mados popieromis — Par- X 
| ••• duoda kambariams popieras, 

•j* sutauso plesterius — jei yra ‘į 
* reikalas darbą atlieka greitai, X 
v gerai ir pigiai. Reikalaudami 
X šių patarnavimu kreipkitės an- X 

trasu: (36)
¥ 1386 EAST 65TII STREET ?

Informacijos Keleiviams 
i Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo gimines į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitu žemų, bus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie
no kelei’.ao norinčio atvažiuoti į Ka
nada. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, o I 
me« suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais

I reikalais nuvažiavęs ir viską sužino- 
i jau kas reikalinga del norinčių at
važiuoti j Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės i

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

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

— “DZIMDZI-DRIMZI”’
— Jo Gegužės 10 4., pirmadieni.

MAHTAR’S 
RESTAURANT

OUR MOTTO TO PLEASE
EVERYBODY
Our prices are.

Reasonable

A neat place to eat and get 
your money’s worth.

1 485 East 55th St.
Cor. Superior Ave.

TuLi.'.p l' . ■.t'-rSrvnm ■ ct npr r 'nrrmrmnmHn:

Randolph 39 12-W
JOHN GORNIK

SIUVĖJAS
DRAPANOS IR KITOKIOS į 

REIKMENYS
Užlaikom apatines ir viršu

tines drapanas del suau
gusiu ir vaikų.

Siutai Pasiuvami ant 
Užsakjmo nuo S30 ir 

Aukščiau.

Jeigu pranešit mums sa
vo kraustymosi planus DA
BAR tai mes galėsime ap
rūpint jus telefono perkėli
mu arba įvedimu su ma
žiausia galimu sugaiišimu.

Jeigu galit pasakyt sa
vo planus nuims dabar, bū
tinai meldžiame ta padary
ti. Tik pašaukit musų biz
nio ofisą.

The Ohio Bell 
Telephone Company I

BARDZILAUSKAS
6515 Wade Park Ave.

Užlaiko Saldainių. Papso, 
Cigarų ir Cigaretų Krau
tuve — viskas pirmos 

klesos.
J. M. Bardzilauskas 

ir F. - šakinis
-i- ■ animii.-rČ!? nmnitnrgmTŪ

S. J. Woyshville & Son
Hardware

1667 East 55th Street
See us for Spring Cleaning 

and Decorating
and Electrical Supplies.

Garden Hose, Garden Tools, 
Lawn and Garden Seed

—Tools, Paints. Glass, Plumbing—

Screen Doors and Windows.
i Roofing Paper — Congoleum 

Rugs, Mazda Lamps, etc.

Superior Home Supply Co.
Užlaiko įvairias namų reikmenis ko :ių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stotkus. skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas. varnišius ir visokius maliavojimo įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue

Specializuojame Vaikų 
Drapanomis.

62 1 7 St. Clair Ave.

i • ■ 5
: NEDĖLDIENIO

EKSKURSIJOS t
i ant I

? Pradedant Nedūlioj, Gegužės 2 Z 
> ir nuo to kas Nedėldicnis per vi- j 
£ są Vasarą Žema Kaina Ekskursi- S 
* ju Tikietai parsiduos i vasarines ? 
t vietas Į Ft. Wayne ir Daugelį Ki-? 
< tų Punktų j Vakarus nuo Cieve- J 
Z lando. j

į Savaitinės Ekskursijos | 
t į Green Springs, Belk-vue, ? Z Fosto.-ia ir Mortimer. j 
' Visi trukini stoja ant Euclid Ave. į j (E. 120 St.); Broadway; West 25 J 
Iir Rocky River Stotyse. j

CITY PICKET OFFICE į 
902 Chester Avrnne ' 
Phone Cherry 2000 j

Sumažink
Savo

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

$1 iki $25.

Valet 
j5ut<rStrop 

| Razor 
—Išsiaštrina Pats
I i

“Antra Valanda Ryte ...”

ĮĮIII1IIIIIIIIRIIIIIIII1IIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllinillllllllllllillllllllll^  
= Prospect 2420 Central 17M =
1 THE F. W. ZIMMERMAN CO. | 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir ataty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa- = 
E kuojam, išleidžiam ir sukraunam. =
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, OhU. =
^tllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll^

Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

/J )■ i ■' -i

FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vienų didelį pui
ku spalvuota paveikslą dovanų nuo tuzi

no paprastai traukiamų fotografijų.
Kainos dabar pas mus žymiai numažintos. 
M ūsų daliias garantuojamas. Taipgi pa
darome puikius romus visokiems paveiks
lams ir padidiname arba sumažiname fo

tografijas visokių kitų traukinių.

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

a S. BARTKUS.
Fotografas

Gilliai miegant ramiu mie
gu... sapnuojant malonius 
sapnus. Ir štai | — kūdikis 
pradeda verkti...

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

idurių suirimus—palengvina 
-iduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jj I Net 
prašo daugiau !

3Sc. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie

siai iš laboratorijos. Pasiunčiame pavyzdi ant pareikajayimo.

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

y.-AW.W.-AV.VMW.WAV.-.-.W.W.W.VA-AS-AVAV.V

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pae tikrą Spacialiitą, e m -J 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- 
rai Specialistas arba profesorius ne- >* 
siklausinės kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats t* jums pasakys. 
po ižegzaminnvitno, DaugybJ dakla- 
rų užtai negaISjo jus pagydyt kad jis > 
neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- ■* 
tyrimo bei neišrado jurų tikros ifyos. % 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-I- ■* 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Rakte- \ 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati- J- 
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį -° 
if jeigu aš paimsiu jus gydyt, jum, "• 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnčfusiua. S 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijime .* 

•• kraujo, turite iibertus veidus, pučkus ant viso lamo ir bamba, iai-’ < 
į zdas uisisenėjusias kojose — negaiiinkit ilgiau laike ir nsaikne- 
Ikit pinigo, tuojau ateikit pas mane, » aš po ištyrinėjimo tikrai pn- į 

sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąiinin- *. 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
siems. »■< \

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
10416 Euclid Av. Kampas E. 105th St. 

į ANTROS GRINDYS, KAMBARIS
S Ofiae va landas; Nuo 10 ryte iki t — nuo « 
J Nodildianiiua nae lt iM L

Cleveland
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REAKCIJA TRUPA

Kaunas. — Ir be aritmetiškų 
rinkimu išdavu aišku kad musu 
reakcija ja u stovi viena savo 
koja grabe.

Neišgydoma sodmno liga už
krėstas jos kūnas pradeda tru
pėti gabalais. Seime Darbo Fe
deracija pešasi su Ūkininku Są
junga. Savieji jau nebepažįsta 
savųjų. Ambrozaitis siunčia 
Josiuką Tauragėn. Kun. Viįi- 
mas iškilmingai skelbia kad 
“krikščionių’ Draugeliai ir ju 
“ūkininkai” gina dvarininkų ir 
bankininkų reikalus.

Savo ranljom krikščionis kra
pšto supuvusias bloko žaizdas ii* 
rodo jas visuomenei.

Katalikiški blaivininkai išlei
do atsišaukimą pavadintą “Pra
sideda nauja gadynė’, kuriame 
kaltina savo vadus kad jie Lie
tuvą skandiną degtinėje. Kaip 
girdėti, trikomui tai nepatiko 
ir jo pastangomis šis atsišauki
mas konfiskuota.

Greit ęa! pamatysim kad vie
ni k. d. bloko nariai sodins ki
tus i kalėjimus.

Ar tai nėra aiškios reakcijos j 
galo žymės? Vorai pj.auja vie
nas kitą.

Nauji Lietuvos*vėjai ardo ir 
kademu sąjungininkų eiles.

Garsus kazokas derinas, ma
styti. daugiau jau nebepateks į 
Seimą, nebent tik per krikščio
niškus sąrašus. Pažangieji Ru
sai stoto .savo sąrašą eit daruge 
su Lietuvos demokratija prieš 
bendrą reakciją, žydai galuti

niai likvidavo rabiną Goldbergą 
— tą taip sakant “garbės ka
taliką”.

Tautinės Lietuvos mažumos 
taip pat valosi nuo reakcijos 

; palaiki;.
, Tokioms apistovams esant 

[galim;1, jau ramiai žiūrėti j at
eitį. Musų reakcija jau atgy
veno, išsigimė ir baigiasi.

Šis savaimiškas reakcijos pu
vimas turi dar labiau paskatin
ti Lietuvos demokratiją galuti-

St. Clair Duonkepykla
2416 ST. CLAIR AVENUE

Tikriausia Tautiška Duonkepykla. 
u'KANIAUSIA Lietuviška duona ir kek

sai. Kepam ruginę ir baltą duoną ir 
visokius keksus. Krautuvėse reikalaukite 
‘ST. CLAIR BAKERY’ duonos, nes ji yra 
tinkamiausia Lietuviams.
Šioje keptuvėje padaroma specialiai kek
sai del Vestuvių ir kitokių pokilių. taipgi 
parūpinama duona baliams ir vakarienėm.

Visada kreipkitės pas saviškius

PIJUŠAS GRIŠKAUSKAS & COMPANY
2416 St. Clair Avenue

— Ei. Draugai! Kur tu taip skubiai bėgi?
— Bėgtum ir tu jei butum alkanas kaip aš! Štai 

netoli J. GILLIS (Lietuvis), turi labai puikią val
gyklą, o jau tų Lietuviškų Kumpių, Dešrelių, Ko- 
šelienos, o ypatingai Kopūstų ir Barščių — tai tik 
valgyk ir norėk.

— Na tai palūkėk, einu ir aš kartu su tavim.

JOS. GILLIS Restaurant 
6904| SUPERIOR AVENUE

miiniin uii|i.....u, ..........................................•„....... 'iiiiiil-"iiiii«rai.iiiii»i<i>.iiiii>:r<iiii ni:mii>*u<iiu>"i»
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Artimiausi Lietuviams Laidotuvių Patarnautojai

Turi L igoniams Automobili, Automobilius 
Vestuvėms ir kitiems reikalams.

Didžiausios krautuvės Rakandų del namų.

Vyriausia Krautuve
6019 St. Clair Ave

Skyrius 
15301-7 Waterloo Road 
Laidotuvių Įstaiga ir 

gyvenama vieta 
1053 East 62nd St.

Telefonas naktį ir dieną Randolph

Ateikit išbandyti musų krautuves, ypač dabar kada jums 
reikia visko pavąsąrjui, ledinių šėpų, Linoleums ir it.

nai palaidoti reakcinius reiški
nius kad jie ncapkrestų sveiko 
Lietuvos kūno. “L. Ž.”

▼ ▼ ▼ . 
PERKRIKŠTĖ

Mariampolė. — Mariampolės 
kunigai, su davatkų pagalba, 
apkrikštijo mirštančią O. Ho- 
sebeinienę, Prūsę. Ji sirgdama, 
pamišus, buvo laikoma, miesto 
ligoninėje. Ligoninės tarnaitės 
davatkos prikalbino ją priimti 
katalikybę. Pakviesti davatkų, 
kunigai kuogreičiausia pamišė
lę apkrikštijo, škaplierius ir 
rąžančių užkabinę, džiaugėsi iš
ganę dūšią.

Jai pasimirus, Prusai gimi
nės ją savo tikybos apeigomis 
laidodami, •“brostvas” nuėmė, 
kunigus išplūdo ir net atsako
mybėn žadėjo patraukti. Iš to 
davatkoms kalbų, o piliečiams 
juokų buvo. “L.ž.”

Phone Randolph 3367
T. NEU R A 

,2041 Hamilton Ave. 
Grosernė ir Mėsinyčia 

Puiki svetainė del piknikų 
ant f ar mos.

Geriausia vieta rengti va
saros išvažiavimus.

Stop 68, Brunswick, O.
WVWAV.W.WJV

SUPERIOR
RESTAURANT

6510 SUPERIOR AVE. 
Neužmiršk — Sustok, Pagalvok!

Kur jus valgei, kokį maistą gaunat? Ar ne geriau eiti 
i tikrą Lietuvišką Valgyklą, kur valgis padaroma pana
šiai kaip namie — visokie Lietuviški valgiai, nuo kurių 
ir sveika ir drūta.
Užeik į šią naują vietą, o pamatysi daug savo draugų, 
ir busi čia mandagiai priimtas. Taipgi pasakyk kitiems 
kad justi kaimvnystėj atsidarė nauja Lietuviška Val
gykla.

J. P. K—V. K. A.

HAVE YOU HEARD 
the 

ORTHOPHONIC 

V1CTROLA 
or NEW ELECTROLA 

or 
Radiola-Orlhophon.ic 

Combination?
If not. we will bo glad to de
monstrate and explain these 
new instruments to you at any 
time.

Prices Ranged from $85 to $1000 — Terms
LITHUANIAN RECORDS

Q-R-S ROLLS
5 OU HAVE \ PLAYER PIANO! 
HAVE YOU USED IT LATELY?

We have a Complete Stock of Q-R-S-Word Holls 
for you to select from.

1881 arba 1550 Eddy 5819

MUSICAL INSTRUMENTS
Ukulele Season Is Here! Everybody Plays Them 

You should!
Ukuleles from $2,25 to $18.00

Ukulele Banjos from $2.25 to $25.00
We have a Special Offer this month—With every Ukulele 
bought, one Instruction Book and one extra Set of Strings

ERE E

LIPSTREUS IWSIC STORE 
EAST 55T.H & LEXINGTON AVE.

Phone Main 6111

J. P. Keršis.
Tikras Lietuvis, kalbu: Rusiškai. Lenkiškai, 

Siavoniškai, Lietuviškai ir Angliškai.
Esu baigęs Advokato mokslą ir esu su Advokatu 
C. D. AINCER. kuris yra pagarsėjęs ir didis ve
dėjas visokių bylų.

Ofisas randasi;
306-307-308 Williamson Bldg.

Kampas Public Square.
Ųeikąlę kreipkitės į mus, o mes maloniai pa tarnausime.

Office, Prospect 1553
Res., Lincoln 211-J

- ,- /

General Repairing
L. F. CURTNER

Sheet Metai Woųk
Tinning, Roofing, Spouting 
Metal Gleaning, Skylights 

and Cornice Work.
Roof Repair Work 

Furnace Work
Furnaces Repaired and 
Repairs for all makes.

Licensed Moncrief Furnace 
Dealer.

3528 St. Clair Avenue
U7L • i inHvnnr rrnm’i.tnmi.i n imm. - aim. ;i~j mnun 11 frt ~i > iLjAuu; fniii

S. POUNAUSKAS
Lietuvis Barberis

4925 Payne Avenue 
Arti East 55th St.

Geriausia vieta Lietuviams 
atsilankyti apsikirpti ir ap- 
siskusti. Nepamirškit sa
vo tautiečių.

rržmiimnnnūrmrjinjriranjni^m jrūr ir-m

A. MARKS, 
7012 Superior A veninę

i NAUJAUSIOS MADOS 
VYRIŠKOS REIKMENYS

Pilnus Pasirinkimas 
\ vrams ir Vaikams 

DRAPANŲ
i Vakarais atdara iki 9 y.

HARLEY
, DAVIDSON 

DISTRIBUTORS 
6905 Superior Ave.

Randolph 1960 
Do it with a Real 

MotįorcycĮe 
CLEVELAND, O.

vrFrrm n i n i m ne m i pi mJinnuuiiuu. 11 mm .i inn -; Jui .nnucui'm Jimi

V. ANDERSON
ir

W. EIQUKAITIS
Minkštų Skanių Gėrimų 

Lengvų Užkandžių 
ir

Užeiga
Visi Letuviai užkviečiame 

atsilankyti.

2,112 St. Clair Ąve.

DEXTER 
RESTAURANT 

6932 Superior Avę
Mes nesistengiau; patrauk
ti žmones taikydami tiktai 
kainas’;” mes" taipgi duoda
me gerą maistą, atsargiai 
pagamintą, ir su gražiu pa
tarnavimu bei žema kai
na.
Vyrams ir Moterims

Šalę National Upholstering Co.
Atsilankykit pas mus.

• ■ nnnmfnftr unriijn: tim iii n 'titru; ifnw.■ 111 m ium.li ■ if ęimiminiuuuii

Rand. 3999
NATIONAL 

UPHOLSTERING 
CO.

Visokis Rakandu Taisymo 
Darbas

Taipgi padaroma nauji kam
bariams setai ant užsaky
mo — iš dirbtuvės tiesiog 

į jūsų namus.
Apskait liavimai noriai 

Suteikiama.
6930 Superior Ave.
“šalę Superior Geriausio 

Restauranto”
hunni■ -i '"ir■uuumuninnamTrfnrmn~mĮrmrrTrn:iužimLTjnini<niiij

jHave You Tried
DAN’S LUNCH

1739 East 55th St.
Regular Dinners and 

Short Orders.
A Trial Will Convince 

Yom
TTi"^iLTrtfnn~iitxnTL'JiJi..iii:n:'i:nįi'~ tiri~~'T,r: t?- :nmmArun-n.;

Penn. 2241. Eddy 4883 M.

Hydraulic Engineering
STROMBERG & CO.

Plumbing, Heating 
and Ventilating 

6704 Wade Park Ave.
- . tuat: ■ ūtmb tanTTuinmriitnrjfurnnnnxin itnr gtnrmiLnu

Zwalskio Trejanka
Ši Trejanka pargabenta tie

siog iš Lietuvos ir sutaisyta 
pagtd Lietuvišką būdą. Lietuvio 
vaistininko (aptiekoriaus) Jo
no Zvalskio.

Trejanka turėtų būti naudo
jama kožnoi šluboj, ypatingai 
vedusių, kadangi šeimynoje ji 
gelbsti prašalint visokias ligas 

| ir daktarams išlaidas.
Trejanka ypač naudinga mo

terims laukiančioms arba su
laukus kūdikio, taip pat ma
žiems vaikams.

Reikalaukit
ZW \I.SKK) VI'TIEKO.I 

1501 St. Clair Ave. Cleveland. 
mr^TnniuijmrhuminntTnfuitrrmnnoCTfm' i^J^CTltainnnnjnn.Tim

Phone Randolph 850
JOHN J. KEIPER
Practice! Plumbing 

Gas Fitting and 
Sewer Building 
Jobbing Promptly 

Attended To.
5415 St. Clair Ąvę.

Corner 55th Street
7ikiūūiūiČHJUiwi!xCTnnnmgjr5ETinr:rį7aDmmumūnin'anniin

A. RAČKAITIS
Kostiumerskas

Siuvėjas
Sutaisom, Išvalom, Supro- 
sijam Ir Pcrkvarbuojam 

Visokias Drapanas.
Siutus darome ant užsaky

mo. Darbas garantuo
ti.'o ja ma.

Kainos numažintos.
I 461 East 65th Si.

5%
Lietuviu Rankas moka 5% 

už padėtus ’taupymui pinigus 
nuo dienos padėjimo iki dienai 
išėmimo. Skolina pinigus pirki
mui namų ant pirmų mortgečių, 

SI atidaro taupymo sąskaita.
Atdara kasdien nuo 9 iki 3 vai. 
Utarninko, Ketverge ir Subatos 

vakarais nuo 1 iki 8.
The Lithuanian Savings 

and Loan Association 
671? SUVERIQR AVE.

Cleveland, O.
imrr.grtirimiirnntEitnnniauimmmuu'.uiiu'uiuinimni'j.iUiLunmniTm

IG. OKORN
Custom Tailor

HOUSE OF GENT’S 
FURNISHINGS.

Cleaning
■ Pressing

Repairing
6925 St- Claip Avenue

nmnnnnnnnnniunp n i m n r • n imTtnnTTntuuiiDŪFTO i g —nunnainiinnix

FRANK BELAJ
Gents Furnishings 
Yjen’s and Boys’

Clothing
6205 St. Clair Avenue

Cleveland, 0.
imrinnninTrinūnmnmnnnriiniiii!!ii!m!''JUJijiU-!i4J<ii!-|ii''Au||UI|tĮKaip 2

Prospect 2-120
The F. W. Zimmerman 

Moving Co.
GENERAL TRUCKING 

Hoisters and Erectors of 
Safes and Machinery.

Furniture Packed, Shipped 
or Stored.

3400 St. Clair Avenue
Cleveland, Ohio

firū immiiTirm~~5TČrfn^ uimi'.7nm~?TTTr j pie. wi'iiun-iuukl

Office Penn. 158
Res. Lakewood 6526J: 

1286 Hird Ave.
CENTĄ & PATE

Real Estate
Parduoda ir perka viso

kius namus.
61 04 St. Clair Avenue

John Ceuta Cleveland, O.
nrnnii'iTnuffm.nnmTCŽnm^^gnrnTi'inarnminrrr "mrmnnrnrni

FITWELL CLOTHES
SHOP

L ChoĮfin. Prop.
Men’s and Boys’ 

Furnishings
and Union Macle Work 

Clothes.
Best Place to Buy Men’s 

Furnishings.

7818 St. Clair Avenue
rx~r:uHnriininrinuiiiinnšr±iamuL’iiHiiuiiiL'uj: mm u:muuunuuiiu

UP-TO-DATE SHOE 
CO.

2124 St. Clair Avenue 
Drapanos ir visokios 

Reikmenis del 
Visos Šeimynos.

L. GOTTLOB
Savininkas.

- jut jnui -L. trim. mmjtnn.. ij tti. mmnin'jnun-

A LIUZZO 
Shoe Store

. . Repairing Neatly Done. 
Wę also sell new shoes.

1661 East 55th Street
Bet. Payne and White Aves.

Cleveland, O.
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B. B. LEUSTIG 
6424 St. Clair Ave. 
Moteriškos Gatavos 

Drapanos 
Geriausi Corsetąi 

Kainos pas mus žemos. 
Kviečiame Lietuves Atsi

lankyti ir persitikrint
T-r.irr- ■— :nfnrn~ n:-v.,r";r~r: .•"Trnunrvr.':ii

M. SCHULLER
Razors Sharpened and Honed 
All Kinds of Cutlery.. Shears, 

Cilippers, Sktites and 
Lawn Mowers Sharpened ■ 

, Keys Made to Order 
While You Wait.

1526 East 55th St.
Corner Superior Avenue

H. M. ACKERMANN
Wade Park Avę. 
Kampas E. 66th St. 
Užlaiko DiĄelę Visolęjų 
Vaistų Krautuvę

Taipgi Įvairiausių rūšių 
Saldainiai ir .Saldus 

Gėrimai.
r.rncTTTT^mrinim'i'T'uuniiiii'i'iinirrmT'ūmiFTETnTiumuuuHaijmiiinnn

JOS. B. PERKO
Užlaiko Didele Avalų Krautuve.

Kurie pirkot ar dar pirksit, ga
lit teisingai pasakyt savo tė
vams kad musų čeverykai yra 
geriausi ir ilgiausia laiko.
6403 St. Clair Avenue

ūxmir iiUiūiūn." ~ m-uniiiinn; .mnninnn-anrn

Compliments 
of

BLASER
HARDWARE

6933 Superior Avenue /
TTrT'-TTT.inuiiiri'i. ' 1 jiTT u :i’i tin "..miiui mm" m tiniūi nnmiBininnu

GERIAUSIA PROGA!
2 šeimynų namas, G kamb. 

žemai ir 6 viršuj;
5 kambarių pavienis pamas, 

2 garadžiai; visi nauji įtaisy
mai. Arti Lietuvių bąžnyčįos. ’ 

Skubinkit šaukit
Randolph 1121 
arba pribukit

1163 East 79th Street
East 79th Realty Co.

M. A. Slominskį.
nf m ’•ttYirTTnl -;• trįūiii'i.in'j"umiTiiinirilunumirnulini   nuimiiul

Phone Randolph 1467
K. P. NOLL

1463 East 65th Street
Fresh. Sall and Smoked Meats.

Poultry, Oysters, Fish and 
Game in Season.

Puiki vieta Lietuviams pirk
tis valgomas reikmenis. Malo
nus priėmimas, mandagus pa
tarnavimas.

M. GOLDBERG 
4903 Payne Avenue 
Užlaikėm Visokios Rūšies 

Ve riškus ir Moteriškus 
Drabužius 

Suaugusiems ir mažiems. 
—o—

Didelis Pasirinkimas.
Viršutiniai ir apatiniai 

Apvalkalai.
Lietuviai, Atsilankykit. 

Mes Kalbam ir Lietuviškai.
niCTiniuu i j .uitix u • -zem ■.limnnnuxi.' runui • m imrnii i imu u.: i m i

F. A lbrecht Painting Co
Namu Maliavo.jimo Kontrak- 

loiiai ir Dekoratoriai 
Visas darbas garantuotas. 
526 EAST 113rd STREET

Eddy 3727-J
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Compliments
The Turner Type 

Founders Co.
New

Printers Supplies & Machinery 
Rebuilt

.in; .i.Tinrnn^žnurn;nnn rnrTnnrinf.:-iinununrtimimimuHmmu;

Jack’s Lunch
! 385 East 55th St.

near St- Clair Ave.
MEALS 20c UP

Žitkevičiai
2105 St. Clair Ave.

Užlaiko didelę ir puikią 
Paveikslų Studiją

Padaro puikiausius didelius ir 
mažus paveikslus ir išspalvuo- 

ja kaip gyvus.
iir" u■ LmLLutTtnnnr..TrraniūniTurniūtm:.uju-lutetnžienmmiuunr.:

Pluiphing 8įi Sewer 
Work

Atsakantis darbas prie už
taisymo paipų, musų darbu 

busit patenkinti.
J. Baker

3309, St. Cląįr Ąvę. Prus. 4229



u Kas Girdėt Clevelande-Apielinkese
6820 Superior Ave Atdara vakarais. f el. Randolph 1476
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Mirt ietis priklauso Mirtos Cho
re tilt kaipo dainininkai, o i su
sirink imtis nesilanko.

tokiutikrais nariais, 
nieko nežino, 
“profesoriams”,

. A. D. centro,

nes nėra 
budn jie 

visiems 
sėdi 'A.kurie 

visa kaltė puo

Taigi matai, čia yra “miste 
rija”. Paklausk Zabulionio kur 
prašvilpė minimus daiktus. Su
žinojęs pranešk Mirtiečiams, I

Mirt iečiai galės įruošti* 
išleidimo tu daiktų. iprie

POžeLIENė

Pereitą 
tuvių salėj

Butėną d. 
sugrv/o 

daug 
geri

šios subatos vakare, geguž
1 d„ CJevelandiečiai turės pr

nu
SU 

gražesniu

Kadangi tūli sako jog kairie
ji boreikalo esą šmeižiami, tai 

Įmanė priveria trumpai pasakyti

>ės Jieškotojas pasakė, nes; 
buvau ir Mirtos Choro orga

nizatorium ir ADAD. 1 kuopos 
sekretorium, tai viską gerai ži
nau. Ir nepaisant kad tūli kai-

kitien

BUTĖNO KONCER
TAS ŠIOJ SUBATOJ

i’ucjo.nt. Butėnus 
Italijos šią žiema, 
dėsniu pati rimu 
energija ir
visi laikraščiai apie jį aitalii 
kaipo apie nepaprastai gra 
dainuojantį. Nesiras gal 
vieno tikro dailus mylėt c-j o 
me mieste kuris nenueitų 
klausyti Butėno subatos v; 
re. Jo koncertas bus Lieti 
salėj, pradžia S vai. vakare

Prie jo, dainuos vietine si 
te Jule Baltrukoniutė ir tom 
.1. Ribckas.

antros Karolio Požėlos 
gerb. Olgos Požėlienės. kuri 
einu ne risi ynomis publiką, 
kino, bet savo gražiu dailu 
m u.

Butėną

“GAIDŽIO
Vietinis raudonas 

sumanė pasavint Olgą Požėlie- 
nę sovietų rojui. Mat. “Ga!

” rašytojui patiko Požėlie- 
dainavimas, ir jis tuoj 

sakė kad nors kiti sovietus 
kia. bet iš ten paeina tokios 
ros dainininkės.

j Bet kiek aš žinau, už p.
Į žolienės dainavimą nepriklauso 
garbė nei vienam '■•ovietų ro- 

Įjuus gatvių šlavikui, kurie nu
vertė valdžią užėmė 

*, mokytojų vietas, nes 
sekė Cleyela.ndiečių sava sn. ti jau buv0 jš1T,0]{us 

Rusijos valdžios ir 
profesorių.

O jeigu peikiat vietinius tau- 
t ininkus dainininkus, 
resniu galit pasigirti 
tarpo 9

u.žsčstu visos sėdynes kiek tik 
salėje buvo, ir visi, kiek girdė
josi iš gausingų plojimu po Laž
uos dainos, buvo patenkinti jos džio’ 
gražiu dainavimu ir dar gražes
niu nudavimu. Reikia, mat. ži
noti, kad p. Požčliene no dai
nuoja per perstato dainą kaip ji 
reikšmėje vra. Tą. gali pada
ryt tik tikras scenos artistas, 
ir gerb. Požč-lienei tą visi pri
pažino, draugai ir priešai.

Programą atidarė save daina 
vietinis tenorai

' jo
lįste Julė 
.'■•■.dainavo 
dar viena

Baltrukoniiite. kuri 
“Teoryžt a l: i nč" ir 
ant iššaukimo.

Sekantis dainavo A. Zdanys, ir-

pel

Po-

vadovu ir

prie
nuo

seno*
geru

kuo

Akrono Naujienos
Ot Tai Buvo Baliu*!

Balandžio 18 d. einu gatve ir
Zabulionio Meiluže, sutinku vieną savo seną (irau-

SPORTAS
“PITTSBURGO VIL
KAS” KIMBA PRIE 

POŽĖLOS

gą. Pažiūrėjęs į ji užklausiu- 
Ko. Juozai, toks liūdnas, lyg 
dar biskį šlubuoji; turbūt daug 
šokai po švento Petro bažnyčia, 
nes vakar buvo šv. Juozapo (Ir
stės balius.

Jis sako: Taip, buvau.
Na o ar daug publikas buvo? 

kokios pasekmes, kas naujo?—

Tas pat-; buvo 
su “Dirv >s ' koncerlu, ne 
išgarsint 
buvo. T ■ .’U SU P.

nt - būni: kad.T
išgarsint Bet jūsų pasigyri
mas kad publika tik jus remia 
yru barškinimas tuščio puodo.

prisirengia tas ir turi publikos.

VAI
KAD.

ir

ka solo J. Vaitkevičiui
jau sekė p. O. Požčliene. kurią’ 
publika gražiai sutiko plojimu.' 

Ji dainavo kelias dainas paei-. 
liui. vis rodos viena už. kita gra ■' 
zesnes. Po pirmos dainos jai 
buvo padovanota du gražus gū-’., ■ is 3352 Superior .Ave. i 715 Na

tional City Bank Building, kam 
pas Euclid avė. ir E. 6th street A 

; Adv. Leddon yra Lietuviams 
.Cleveland? plačiai žinomas, ne: 
per daug metų buvo advokatu

_. 'del Jaetuviii Taupymo ir Pasko , 
pasr/ymeio . _ kare, nuo 8los Ilraugi.ios. ■. _ ., .. ... , _ ' ie. Tai vraDabar jis yra teisiu patari- ■

i jas del The Ohio Lithuanian 111111 1,11 ■ 
Realty Company, The Lithua-' 
nian Mortgage Compan, 
A. B. Savings and Loan i 
ny, “Dirvos” Bendrovės 
Idetuviškų įstaigų.

Turėdami kokį teisių 
galit atsikreipti pas jį ir gausit 
gerus patarimus bei išaiškini
mus.

Tada

Clevelandą aplankys di 
juokdariai ir graudin 

“Dzimdzi-Drir.idzi” su la 
margu, gražiu nauju pro

ADV. LEDDON PERSI KELI A 
NAU.ION VIETON

Advokatas George W. f.od- 
don perkelia savo teisių ofisą

An troj programo daly j vėl j 
ėjo Ribokas, Julė Bąltrukoniii 
tė, kuriai taipgi pądovanola 
gražus rožių bukietas Ji buvo 
iššaukta pakartoti.

Zdanis gražiai 
sudainuodamas Vanagaičio dai
ną "Barborytė” “Stasio” nata.'

Gerb. Pož-elien? antru ati 
išdainavo visas savo dainas 
eilini, ypač paskutinė buvo 
bai graži nors Rusiška. Ji 
dainavo Lietuviškai “Kur 
kužė Samanota”, taip širdingai 
kad musų dainininkės tik torui-1 
jo kaip tą dainą tikra artistė 
dainuoja.

Po to sekė Zdanio-Riboko du
etas “Mielaširdystė”, ir tuo 
programas užsibaigė, nors pub
lika tikėjosi daugiau.

Pianistės Aldona Jankauskai
tė akompanavo p. Požėlienei ir 
p-lei J. Baltrukoniutei; .Birutė 
Vaitkevičiūte akompanavo A. 
Zdaniui, J. Ribokui ir J. Vait
kevičiui.

Reikia pažymėti kad publika 
buvo inteligentiška, ramiai už
silaikė, vaikų lermo nesigirdė
jo. kas stebino net p. Požėlienę. 
kuri Ch.ica.goj to nei pas Lietu
vius nei pas Rusus nematė.

Visiems dalyvavusiems kairi 
publikai taip ir artistams ir pu- 
gelbininkams tariama širdingus 
ačiū. Dirvonas.

pa •

su-
Ba-

įžeistas andai I enkas 
rieji žada man kaulus aplaužvt, r> ' i 1 i 1 • , u, . . , . , . T . riinodolski turbiit sttra-< teisybe lai laužo. Ir pries , p, v_, .

neužsimerksiu. ,do Požėlai pats gerą ne-
V. .1. Zabulionis, prieteb. nes patirta kao

Pittsburgo Vilkas’ (tik 
dar nežinia kokios tau | 
os) sako nori su Požėla 
susikibti Clevelande ar
ba Pittsburgh, ir sutinka 
apie vidurį gegužės mė
nesio stoti į kovą. Požė
lai paleista paklausimas 
ar galės atvažiuoti į Cle
velandą apie tą laiką.

Prihodolski labai Įsi
žeidė aną syki kada Po
žėla ant jo iššaukimo vi
sai publikai pasakė kad 
sutinka imtis jeigu jis at 
sives dar kitą tokį kaip 
pats — su juo vienu ne
nori nei terliotis. Sp.

Jis pasakoja: žinai, tas mu
su klebonas toks neskupus, ne
įkaito smegenis, ji užpuolė ma
ne. Norėjau pastūmėt, bet ji 
plumpt parpuolė, kapt man už 
kojos ir vali kramtyt, ir nega
liu pabėgt. Mėginau 
tvt, bet kur tau. Jos 
bėgės man į žandą: mano bro
lis jam i snuki, na ir kilo bai- i si kova. Stūmės visi laukan is | 
sales, tuo tarpu atvažiuoja keli 
detek'/'. ai; jie butų žmonelę U . 
nusigabenę išsinagiriot, het jos' . 
numylėtinis nustvėręs nunešė 
ją namon.. .

Taigi, vyrai saugokitės tokiu 
prietikiu jeigu norit turėt .^vei
kas kojas arba drabužius.

Te—n is.

nusikra- 
■yrąs at

DZIMDI-DRIMDZI” BUS 
IR PAS MUS!

ANT RENDOS

.1. labokus, kuris dainuos 
Butėno koncerte subatoj

DIDELIS TEATRALIŠKO
CHORU- V KLARAS

KRAUTUVĖ ANT RENDOS 
tinkanti bile bizniui, yra prie j’os 
kambariai try ugniniu i. Kreip' ’
9604 Edmunds avė., arti Payne 
karbarnių.

avo.

KAMBARIAI ANT RENDOS 
5 kambariai, su maudyne, furnnsu, 
ant viršaus, 5614 Dibble Avė.

jau pilnai 
range. Nedalioj po pietų.

Solo, nuo kokių 5 vai. prasidės jų 
didelis programas su vaidini- 

imu penkių aktų dramos “Rytų 
Pilis”.. taipgi su gražiomis nau
jomis dainomis choro, solistų ir 
duetų. Po programo bus šokis.

Teatrališko Choro vakaras 
įvyks visiems žinomoj vietoj — 
Lietuviu svetainėj nedalioj. ge-Įnio pelno.

PIKNIKAMS VIETA ANT REN
DOS

Graži vieta del laikymo pikniku.
Netoli nuo St. Clair Ave. karo, ant

PRANK STRUMBI.Y 
10(17 E. 222 Street

PARDAVIMAI

granitų su bačkomis juoku, ei
be gražiausiu naujų dainelių, ir

N epą miršk it at sila n k y t i 
linksmai praleisti nedėldienį.

PARSIDUODA
; 9624 Lorain a' C. labai gerą pelną 
Į nešanti knygų, popierių ir dovanų 
■ krautuvė. Garantuoju $100 savaiti- 

Viena tos rūšies l-.rau- 
\Ve»t Side. Smulkmenų 

klauskit pas Zimerman, 12900 Buek- 
ir Į eve Road. (20)

ari!
aut r ■ ATSAKYMAS “TEISYBĖS

•J IEŠKOTOJUI"

su visokiu šiupiniu 
lišku rezginiu ište 
1)/.imdz iško kurpti I i o. 
nrogramo dalis bus
kas vaizdelis ‘Musu Troškimai'.

Šis vaidinimas bus pirmas ir 
! paskutinis, todėl nei vienas ne- 

ti dienos ir vietos;
10 d., panedčlio va 
vai., l ietuviu salč- 
dar antrą panedėlį

išlepęs po “Teisybės Jieško-
vardu pcrsergsti Cleve-

keturi artistai, tris 
Us, V. 
ketvir-

i<iu žinomi, A. Vanaga iv, I h«' ‘L ’Dineika ir J. Dikinis, o Compa- t . . - T . ,. , . tas nau|iis is Inetuvos, ir kitu , , .. ...

l’| 
tojo’ 
lando Lietuvius apsisaugo! kai
linių, Aidinčių ir Mirtiečių, ne
są 1925 metais liepos 4 d. jie 
parda vinė j o t i k i et u s 
mui kokios ten “beskutė 
“beskutė”, 
eiti,

j 2 šeimynų mimas po 5 kambarius, 
i 2 paradini!. Ant E. 111 St. prie Su
perior. Labai geras namas.

Į 9 kambariu namas, 3 garadžiai. 
ant 124 St., prie St. Clair Dovanai 
už SS,700. z

!’ krautuvės. 2 šeimynų kambar'ai 
ir 3 garedžiai, ant E 7(> st. nrie St. 
Clair. Pigiai. $13,500.
Taipgi turiu kitu labai geru pirkiniu 

.1. STAPULKIN.Š
G8:!0 Superior Ave. Rond. 453.

GROSERNŪ IR MĖSINYČIA 
parsiduoda, Lietuviu kaimynystėj. 

. Tinkama vie
ta Lietuviui uždirbt pinigų. Krev- 
kites 1199 Addison, kampas Hecker 
avi. Frank Lech (18)

išlaimėji-1
Tu gerai išdirbtas biznis.

anot jo. buvo Aidie- 
gi žiedas, dvi britvos, pyp

lį: karoliai tai buvo Mirtie
Bet laimėjimų nebuvo, ii

., , Rusijos teatruose, reikalą _ . . .'. gryzo į Liet uvą.
. . iliųvo Dzimdziams

TUŠČIAS bolševikų pasl

vaidino 
ui su

BENDROVĖS DALYKAI
Vietos Anglų laikraštis Bea- • 

con Journal balandžio 13 d. pa
talpino žinią kad Kataliku Su
sivienijimas apskundė teisman 
Lietuviu Amerikos Pramones 
Bendrovę, kurią valdo J. Vasi
liauskas iš Baltimore. Md., ant 
852.000. ir nori parduoti už ta 
skolą čia esamą bendrovės nuo
savybę. Jei bendrovė tinkamu 

I laiku neapmokės skolą, tai bus 
i blogai. Kiek atmenam, ta ske
lia buvo “Vanago” iškelta, šil
imoje 840,000. o 812,000 turi 
būti apmokėta kaipo nuošiimtis.

—Šiose dienose mirė Anglas 
Advokatas Ernest Clinendest. 
Daug Jjietuvių vra kreipęsi prie 
jo su savo visokiais reikalais, 
ir jis Lietuvių salėj pora kartu 
prakalbas laikė.

—Miestas pastalė naują ro
tušės namą už arti milijoną do- 
larių. Pereitą savaite buvo iš
kilmingas rotušės atidarymas.

Kalnas.

DARBAI
Darbe, i pas mivs eina nepras- 

gumų išdirbystės pa- 
? daro po 20,000 ir daugiau ati; 

tomobiliams šinų i dieną, 
ni darbininkai imami 

. daug naujų priimama.
eina gerai.

i Kaip

Se- 
ir 

Biznis

namu.

girdėti, šįmet Akrone
4.000 nauju gyvenamų

Dagilis.

Western Reserve Uni
versiteto Sukaktuvės 
Hudson, Ohio. — Western 

Reserve Universitetas iš Cle- 
velando balandžio 25 ir 26 d. 
apvaikščiojo čia savo 100-meti- 
nes sukaktuves senuose gojuo
se ir budinkuose kur ta įstaiga

gegužės 9 d. 
atsibus visiems 
ilo.i, 772 R a v-

atvažiuos?

Vyrai, moteris ir vaikai, se
ni ir jauni! džiaugkites ir link-i 
sminkites! Nes tai pirmas at
sitikimas musų istorijoj!

Pas mus atvažiuoja “Dzim- 
dzi-Drimdzi”. puikus artistai iš 
1 ietuvos. j

Prisilaikydami savo nustaty-!
to maršruto po visą Ameriką, buvo pradėta 1826 metais, 
tie Lietuvos artistai aplankys 
A kroną nedčlioj 
Jų vaidinimas 
gerai žinomoj 
mono Street.

O kas tokie
Nagi kompozitorius A. Vana

gaitis. tvėrėjas gražiausių mu
su dainelių; su juo tris kiti Lie
tuvos artistai — J. Dikinis. V. 
Dineika, ir vienas dar “grino- 
rius’,’ šį pavasarį atvykęs Ame
rikon artistas S. Pilka.

Jie visi yra pirmos klesos lo- 
ščjai-juokdariai ir tragikai.

Ju programe bus “šiupinys”, 
bačkos juoku apie visokius da
lykus. su dainomis, baikomis ir 
virkdinimais publikos. Antras 
dalykas bus "Musų Troškimai”, 
patriotiškas vaizdelis su daino- 
mis.

Salė bus atdara nuo 1 vai. po !](jaj tratėti 
i-»intn n-.-no-i-nmnc nvncirl/Sc mm’. .. .pietų, programas prasidės nuo 
2 vai.. Kaina visai pigi: 50c. ir 
keletas tikietų po 25c. Vaikams 
15 centų. Vyras.

Čionai studentai pradėjo mo- 
ikslą sunkiif savo darbu, nes ta
da dar nebuvo turtingu žmo
nių šioje srityje. Studentai pa
tįs virė, šveitė grindis ir balti
no vopna kambarių sienas ir tt.

Birmą meta ta mokykla tu
rėjo tik 63 studentus, o dabar 
jų yra suvirs 5,000. Mokyklos 
turtas buvo 87.500, o dabar sie
kia daug milijonų. Iš keleto 
kursų mokslas prasiplėtė į daug 
šimtų,

Vienas nesmagumas buvo tai 
su sena universiteto koplyčia, 
kur susirinkę iškilmių svečiai 
ryte laikė pamaldas. Apie 400 

'svečių didžiūnų buvo suėję į tą 
j koplyčią ir štai pradėjo jos bal- 

............."i, nes 90 metų senas 
i negalėjo tokio daugio 
atlaikyti. Tada cere- 
perkelta i kitą bažny-

budinkas 
žmonių 
monijos i 
čia.

Bus Atsakoma Į Klausi
mus J. G. POLTERIS

1131 EAST 77TII STREET
Lietuvis. Maliavoja, Popieriuoja 
ir Rėdo Namus. Darbas Pirmos 

Klesos.
Atsikreipkit arba parašykit at
virutę. Apskaitliavimai sutei

kiama pilnai.

PARSIDUODA NAMAS
2 šeimynų, po 4 kamb., su dviem
toilctais ir viena maudyne. Anglin
ir gazo furnasns; skiepas po visu;

, vienas garažius. Kaina
.....  .... i “.--'C. Reikia sti-

■ Įmokėti $2,800. Kreipkitės 1219 E 
■,83i-(i SI. užpakalyj, žiniai. (18)

čių.
tokiu budu tas rašvtojas likosi iir gazo 1 nuskriaustas ant kelių desimtu- skalbynes,
'-■ “ ■ '■'■'........ poros Mirtiečių sre’tnm pirkimui $8.700. _įmokėti $2,800. Kremtii

— - — ---------- - Pasa-T;;;. • \ '____;
kė kad tu laimėjimų nebuvo ir) kGiŠhh-oda
nežino ar bus. 1461 F 111 St., arti Superior avė,

Baigdamas savo pasaka, pri-!-° Įgyventas pieno biznis su 
, . , , , . I modernišku 3 kambarių namu; trjs

sega pastabą, būtent: Mat) ■ pavadžiai. Garantuojama $160 gryno 
sim ka kairiui! i tai atsak'-'s”. Ipelno savaitėj. Smulkmenų klauskit 

T-. ... . . ' i Zimerman, 12900 Buckeve rd. < 19)Paaiškinimas ant to trurn-’-------- ----------------- :---------------

, . ., ku. Jis klauseio uabar atke- „ , .
■ , . . . ir net Zabulionio,

Susirinko daug klausimų, įvairių ir 
žingeidžių klausimu randasi — ma
lonėkit atsilankyti ir išgirsti atsaky
mus Nedčlioj, 3 vai. po pietų. 7017 
Superior avė. T. B. S. S.

I SKAUDAMĄ 
i v rr i

PATAIKĖ į
VIETĄ

Praėjusiam “Dirvos” nume- 
•. j Teisybės Jieškotojas poste- 

kairieji a pga tld i n ė i: i 
entojus, įterpdamas 
škirną. Dabar kai

rieji kurio valdo Mirtos Chorą 
gatavi suplė-

GYRIMAS
“Vilny ;e” koks ton bolševike 

lis daro sulyginimus 
mii kairiųjų ir tautininkų, h’! 

I tuščiai tiek vietos laikraštyje! 
užima norėdamas parodyt kad 

■tik ių parengimuose publikos iii ADAD. 1 kuopi 
yra daug, o kituose no. pvt Zabulionį kam jis pasak

Į Bet lyg kaulas gerklėj jiems Teisybės 
Įstoja Menkeliuniutės koncertas, 
kur irgi publikos nebuvo. Bei 
užtai jie užsipuola ant tautie

čių kad ve ir Vanagaičio kon 
'certe ir Vaičkaus teatre publi
kos nebuvo. 

Prasta filosofija. Vaičkaus 
ir Vanagaičio parengimuose to
dėl publikos nebuvo kad jie pa
tįs sau rengė ir tik desėtku die- 

Sandaros 18-ta kuopa pereitą nų prieš atvažiavimą užsiprašė 
savo susirinkimą paskyrė iš iž- paimt svetainę, kurią tegauta 
do $25 Valst.-Liaudininkams ju tik ant prasto vakaro. Netu- 
rinkimų agitacijai Lietuvoje. rėjo kada išsigarsint nei pub- 

—------ lika sužinot. •
,T. „„ O jus savo Menkeliuniutei p >;Uz S3 pralinksminsit visą kai- I . . ....................

GAVO ::

parengi-' bėjo kad

pradėti, neišlaimėti. 
i tiku nosugrąžinot.

nie- 
bus

Parsiduoda ant 2391 IV.
Buk geras, rašytojau, sueitį sai(la?nių 

Zahulionį ir paklausk kur jis ras, 
prašmugeliavo minimus daik- '•* 
tus. nes 1925 m. Zabulionis bu-.Buckeye Rd. 
vo Mirtos Choro pirmininku ir 
pas ji buvo tie daiktai. Kada 
jis liko iš Mirtiečių tarpo pra
šalintas. buvo reikalauta kad 
jis perduotų visą archiva ir mi
nimus daiktus Mirtos Chorui. 
Bot dar ir po šiai dienai Zabu
lionis nesugrąžino minimų dai
ktu ir Mirtieėiiuns nėra žinoma _ 
kur jis juos padėjo.

Mes žmoni kad Zabulionis 
nerūko, ipi pypkės jam nerei-

11 Street.
kampas Knilworth avė., cigarų, 

...lA.Ž.A ir mokyklos reikmenų što-
, $100 savaitinių ineigų, gražus 

8 kambariai greta, tarp -I dideliu 
mokyklų. Matvkit Zinierman, 12900 
’ ' (181
Parsiduoda ant 11850 Lorain avenue, 
kampinė cigarų, saldainių ir moky
klos reikmenų krautuvė: geras biz
nis; garantuoju $400 savaitiniu ir. • 
eigų. Taipgi geležinių daiktų, dažų 
ir virtuvės indų 
žiais kambarinis 
ayba gali mainyt 
nuoki t. Broadway 1490 arba matykit 
agentą Zimerman, — 12900 Buckeye 
road. (18)

krautuve su emi
gre ta. Parsiduos 

ant namo. Telefo

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios vnatos

Juozas Dudzinskas .... Lt. 200
Marijona Sereikaitė ........... 200
Uršulė Juškevičienė ..........300
Marcelė Lažauninkaitč _. . . 100
Antanas Stanislovaitis
Antanina Savickienė
Katrina Kareckienė
Magdė Griškauskienė
Jonas Butkus ......... <
Pranciška Rupšaitė .

g

[f

Frank Belaj
DRAPANŲ
KRAUTUVĖ

6205 St. Clair Ave

::g

::

g
:: g■ ’'JO h 

....300,g 

... looltt 
..150’1

n '$^2 vertės $ 9.60 
• 100 | $10 vertės $ 8.00

VAIKU SIUTAI 
$15 vertės $12.00

::::

DUSULIS IŠGYDOMA 
I PIRM UŽMOKĖJIMO 
Į Mr D. J. Lnnc, chemikas gyve
nantis 819 Lane Bldg., St. Marys, 
Kans., atrado paprasta namų vaistų 

šio. Kur žiedą padėjo? Pa- nuo Dusulio. .Mr Lane turi tiek 
km- karoliai dino-n9' pasitikėjimo savo galėję išgydyti jog Kili Katonai (lingo . į;c; r„„..,linrn S1 25 hnnkuU

Ką 
rrp) kas serga dusuliu., Jis sako kad tii 
" ' 4-..rln lr»i a»4»vi/ilAn Vnrln iccicvvdva .Trii
Bet 
bu-

ku- kia; žiedo irgi nesimato ant pir- 
už-

Kreipkitės vėl:

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

Jieškotojui kris yra 
padalyta su išlaimėjimais.

Tas mano pasakymas tai yra 
neužginčijamas faktas: laimėji
mai nuo 1925 metų birželio m.

O dešim- 
Tie išlai-

mėjimai turėjo būti 1925 
tais. Kodėl neišlaimėti, tai 
del politinio biznio. (Kitą 
parašysiu plačiau).

Tas teisybės botagas, su 
riuo Teisybės Jieškotojas
traukė1 kairiesiems paragino čios netur 
juos prie darbo, o kitiems pa- Pagal vyrą ir barzda auga, 
sargą davė kad taip nedarytų.) 

Aš čia turiu pastebėti
ma PružrašyTiTSs\tviškiams !stu1ias lakstydami pardavinėjot' tūli nieko nekalti. uo vlcIla ls. <.v
Lietuvoje metams “Dirvą” 'tikietus ir tai tik penkinė liko, i Tamošiūnas, Eitučiai ir jaunos relio, bet negavau nieko.

su .skustuvais darys? O 
kad viską meilužėms išdalino9 

Pavyzdžiui aš viena iš to “palaiminto“

iis pasius re<ruliarę $1.25 bonkutę 
dykai, apmokėtu paštu, bile kuriam
t-i'la lai užmoka kada išsigydys. Jei 
ne. pranešimas apie tai panaikina 
kaštus. Jeigu kenčiat nuo Dusulio 

.rašykit jam šiandien. Nesiuskit pi- 
įnigų—jusi} vardo ir adreso užteks.

Lietuvos Uetuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

IH v. ... . tt
IH Šie visi siutai yra su, H 

•Į 2 porom kelinių. H

2 Patogi vieta Lietuviams | 
tt atsivesti savo vaikus ir H 
H apipirkti reikalingu mo- H 

kyklai drapanų. (19). gg


