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Gegužinė Europoj
Huron. Mich — Po ke-

nors

s: h i d c <•; i nęs 7. m ogi i s

Del pilnu informacijų

31 ar-

Pavasarines

Mansfield. O. — čir. kelibą 
s atgal prapuolė Clark 

šokių 
dienose 

pirma gegužės! pavelijimas

Del pilnų iniormacųų apie is- 
plankimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash
ington. America, Republic. Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk jūsų Agentų ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

‘United States lines
Hotel Cleveland Tlldy. Cleveland, Ohio

Steubenville, O. — č':i 
įlaptų degtinės platintojų 

iras ir žudynės vienų kitų, 
se dienose rasta nužudytas

Inas žmogus, kurio žudytojų 
nesipriesi-j pėdsakų nesusekama, kaip jau: 

atsitiko daug- sykiu pirmiau ke-j 
lieto mėnesių begiu.

su euktere namon, jį namu po susipykimo 
jis susitiko kiek pirmiau čia.

mieste. Merginai inėjus į siu- bet
ma, išėjus į kiemą motina pra-jmo(ą

„Plauk po Amerikos Vėliava**

Nupiginta ten ir atgal kelione f

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

Londonas. - Tik Lenkija tn-^ai,ti tose istaiS°se kur reik«' 
... ... linga patarnavimas.reje kruviną gegužinę kur so-Į

Port 
turiu metų laiko sugryžo vyras 

buvo ofi-|Ralistai su komunistais Varsa-1 
voje susirnušė ir užmušta pen
kios ypatos, 40 sužeista.

CLEVELAND, OHIOKAINA 5cNo. 19

Milijonai Anglijos
Darbininkų Streikuoja

STREIKAS nušo-

visos

O.

sau

Chicnąo. —

75,000 Bušų Amerikoje

30 Prigėrė Rusijoj

Clevelandyra artimi indiko

JE ][

Kennicre. O. — Frank Kerą, 
27 meili, iš Akrono, tapo nu-

apie 90 nuoš. norma
li- dirba 45 skyriai iš.

§5,000 kati

nui omo- [ 
Su juo 
i ligoti-'

Nors 
nai dar 
::aži erių

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Francuzijoj Finistere deport- 
nientc sustreikavo 
darbininkai sulaikydami turis
tu važinėjimą po gražiausią 
Franeuzijor dalį.

darbininku samdy- 
vedėjas, šiuo laiku 
abelnas biznio ap-

išrinko komisiją 
ar jie galėtų kiek 

suorganizavimui iš

peršant as, 
isviravo iki savo 
ir t< n sugriuvo, 
vyrai nugabeno jį 
bot jau ton jis

karštu gin- 
pradejo re- 
Ror.n nudė-

nuo 88 iki $d į diena.. Susitai
kyta ant §8.50 į dieną. Nuo 
sau,šio 1 d. 1927 m ineis gaišit 
89 į dieną mokestis metu lai
kui.

buvę 
imti, 
negi- vas.

Kada policija atėjo namų 
vininka areštuoti jis
no. Jis apkaltintas žmogžudy 
st ėję.

ju radio stočiai operuoti.
“Kalbėtojai ant bačkų jau 

negali sutraukti publiką miesto 
pakampėse,” išsireiškė nekurie

“DIRVA” LITHUANIAN WEEKLY 
(THE FIFED)

The only Lithuanian Newspaper in Ohio 
Published Weekly at Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Yearly Subscription Rate:

Tn the United States........................ $2.00
Canada and Mexico...................... 2.50
Lithuania and other countries.......  3,00

Advertising rates on auplicalion.
“D I R V A”

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

pačiu. | Lilio 
žino-

atra«-

’f'; ■-

Entered as Second-Class matter December 6th. 1915, at the Post Office of Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd, 1879

MOTINA NUŽUDĖ
DUKTERS KLAI- !

D1NTOJA i

SURGYŽO NABAŠ- 
NINKAS PAS SOVO 

PAČIĄ

APŠAUKTA GENE
RALIS ANGLIJOS

$2.00

DIRVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
lA'idžia lin- savailS Cievelande, Ohio 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrija
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose
Kanadoje ir Jtleksikoje 
Lietuvoje ir kitur............................ 3.00
Prenumerata skaitosi nuo dienos užsirasv- 
mo, ne nuo Naujų .Metu, ir mokas! iškalno, 

Ancursinimu kainu klauskit laišku.

“D 1 R V A”
(1820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

VOL. XI (METAI 11-TI)

šautas namuose našlės MgGin- pas Saio pačią, 
inis. 37 metu. Areštuota, mote-jcialiai užrekorduotas kaino mi-t

*----------------------------------------ris prisipažino prie šovinio. Ji res ir palaidotas. Moteris buvo
' SOCIALISTAI NORI įpasakojo policijai jog ji tą vy-|jau atsičmus jo gyvasties ap-i Kilosc §a|yse apsieita ramiau!

RADIO STOTIES “ ' ‘ = ' .............................................

Atkas Kapus Jieškr 
Žuvusio Žmogaus

Youngstown. O. — Plieno 
biznis pastarose dienose pradė
jo krypti geresnėn pusėn, ypač 
lengvesniuose produktuose. Nc- 
k’irios neprigttlm ingos išdirbi - 
stės veikia su 89 nuošimčių nor- 
malio saiko, kitos kiek mažiau, 
kitos daugiau.

Lorain. O. — National Tube 
Co. dirbtuvėse darbai nupuls 
iki 92 nuoš. normaliu. Iki šio
lei veikė 9(5 nuoš.

Niles, O. — Plieno dirbtuvės 
veikia su 
lio saiko,

Londonas. — Beveik 
fermos Anglijos industrijos su
stojo pasekmėj generalio strei
ko kuri iššaukė unijos pritar
damos angliakasiams, šimtai 
tūkstančių darbininkų liko be' 
darbo ir tuose darbuose kurie 
nesi reik uo ja, nes streikas su
laikė pristatymą reikalingos 
inedegos.

Gegužės 1 d. sustreikavo apie 
1.090.000 angliakasių, po to ki
tos unijos apšaukė streiką pa- 

i laikymui angliakasių pusės.
žaliam gurnui I. firmose streiko dienose jau 

atsibuvo susirėmimai darbinin
ku su streiklaužiais ir policija 
ir buvo muštynės daugely.) sri
čių.

Beveik visos iš- Tuksiančiai slaptos policijos 
(pastatyta prie darbo.

Valdžia atsišaukė liuosnorių 
kud užimt ų vietas siurbliu s? 
darbuose. Nors buvo dėtu vi
sos pastangos išvengti gencva- 
lio streiko, bet nieko nepadary- 

šis streikas yra didžiausias

Akron, 
atpigus ir padidėjus reikalavi
mams automobilių ratams šinų,, 
didesnės gurno kompanijos ža
da tuoj numažinti šinų Iplinas 
15 nuošimčių, 
dirbystės veikia pibiu saįkn.

E. Liverpool. O. — Puodinin
kystės darbuose pradeda apsi
reikšti apslugimas, ir ateinan
čių keliu savaičių bėgiu darbai 
dar po hiskelį apmažės. Vasa
ros laiku vis darbai apmažėju, | 
praėjus Veli kinio reik-Joj imo ! industrijos istorijoje.
protarpiui. j Anglijos premjeras Baldwin

:bandydamas 'sutaikinti streike-
St. Louis, Mo. — 2,900 uni- . . . . . . . . .mus su darbdaviais sake jog 

jistu namu maliavntoju nnbal-1.. ... . ....■ isis streikas prives sali prie na
šavo streikuoti jeigu nebus iš- . . , mimo karo.
pildvta ju reikalavimas pakelti i „ . ..■ 1 (leneraham streikui kilus,
mokestį nuo $10.10 iki $11 l .... ..... • . .(valdžia išleido unijii vidums :il- 
diena. Maliavotojai atmetė pa-|.. . , , . . ,1 timatuma kad nebus bandoma 
siulvnia $10.60 i diena. , . ’ . . . , . • .Idarybų vesti tolei kolei nebus

Astoria, Ore. — čia siistrei- pertraukta streikas ir darbinin- 
kavo salmonų žuvininkai, ir ka- kai nesugrįš algai prie darbu, 
dangi tų žuvų stoka, tai šalmo- Streikas išrodo maždaug ši
nų industrija visai sutramdvta. (aip: sulaikyta visa transporta-

Neiv York. — 3,000 garo ry- c'-ją 
nu suvedžiotojų ir jų pagalbi jbusais. 
ninku sustreikavo reikalaudami kie.jimas. 
pakėlimo algų pagalbininkams plaukti.

ir Huu 
tvarkos

Anglijos parliamento nariai 
darbo partijos atstovai atsisa- 

I ko dalyvauti bent kokiuose ap
kalbėjimuose kaip tik streiko 
klausime.

Sustreikavo nekuriu laikraš 
čių darbininkai, kiti anksti iš 
kalno, pasipriešindami už. re
daktorių rašvmą darbininkams 
priešingų raštu ir smerkimą 
angliakasių -treiko.

geižkelinis, tramvajais ir 
Sutramdyta laivu plan- 

Daug laivu negali iš- 
Liverpoolyj, Londone 

pastatyta kariški laivai 
saugojim ui.

Cievelande. kaip skelbia mies- 
to-valstijos 
mo biuro 
apsireiškė
slogintas ir nėra taip gerai kaip 
'buvo' metai atgal. ApmaŽėji- 
mas darbų apsireiškė visokiuo
se darbuose.

Šiuo taniu Cievelande tęsiasi 
ilgai neužbaigiamas budavoji- 
mo darbininkų streikas.

Maskva. — Sulužus tiltui ant 
Ochtos upės, netoli Leningra
do, sukrito vandenin apie 50 
ypatų ir smarkioje srovėje pri
gėrė 30 žmonių. Kareiviai iš
gelbėjo 20.

rą nušovė d- lto kad jis, nors 
vedęs, pradėjo perdaug kabinč- 

Pittsburgh. l’a. — Socialistu[Bs prie jos dukters.
nacionalėj konvencijo j nutarta, j Moteris pasakoje 
tarp kitko, įsteigti radio stotį ivimo vakarą Rera a 
iš kurios butų leidžiama parti-j'-°-r|',ol'1Biii 
jos propaganda ir raginimas Kurią 
darbininkų paremti socialistų 
partiją. Bet svarbiausia tai 
reikia sukelti pinigus tos sto- 

(ties įrengimui.•
| Nekurie nariai išsireiškė abe-;Prie jos dukters, l’o 
jone ar valdžia isduos leidimą(ču, įsirdus moteris

volveriu šaudyt ir 
jo.

Kerą jau buvo po
e-ija už peršovimą tos moteries 
pažįstamo kelios dienos atgal.

driitidos pinigus, pati apsivedusi; 
su kitu, o už tuos pinigus pa
statyta budinkas jo vardo r' 
minimui. (•

Keturi metai atgal jis dingo!
su pa- pasirodyt jiems.

Nors policija jieškojo jo i 
nieko nelaimėta. Pereitą 

nepažįst;' ma s a pi p I y šęs 
dėjosu Reni bartis, nes ji ke-(žmogus nusižudė Samia, Kana-i 
lis sykius persergėjo jį nelysti Idoj, įšokdamas į pečių aliejaus i

jir įvairiai. ‘ Kuomet Maskvoj [savaitė
[carai prisaikinėjo proletarini a Baker, šokiu salės savininkas 

a*'-|biiti ištikimu komunizmui. Ita-'šiose dienose gauta valdžios 
I lijo j fašistai pirmą gegužės > pavelijimas daryti krata kapį 

• i vaikė komunistus ir nedavė nei mėse jieškant jo lavono.
Nesant jokių žymių apie ji. 

rodėsi policija pradėjo galvoti kad jis 
galėjo būti nužudytas ir įkištas 

Bet tas ne-;kapinėse i naują kapą.
Apie tą laiką kaip jis dingo.

delegatai. “Socialistų partijai 1 
reikalinga radio sietis kad ši< 
šalies ir užrubežių žmonės g; 
lėtų girdėti Debsą kalbant”.

Socialistai 
pasiteirauti 
pagelbėti 
sklaidytų 
gi in kasių, 
organizacijos

Socialistai taipgi pritaria 
no ir alau-- naudojimui ir 
ėmė rezoliuciją u 
dabartinio draudimo įstatymo, j<acj ne į0 reikalas ko

------------ - į j ieško. Kiti .(ieškotojai.

Nušovė ‘Sausųjų’ Agen
tą už Krėtimą Namu
Steubenville, O. — Vienas 

darbininkas, sugrįžęs namon iš 
Vest Virginijos an |fĮa).]-)0> ra<į0 savo namuose nc- 
kurie liko be j-okios^1;lįįĮslanl,l^ vyrus darančius jo 

namuose kratą ir (ieškančius 
v-v" i degtinės. Jis kretėjo paklaus? ! 

Prl* kas jie tokie ir ko jiems reikia.: 
pakeitimą, jtl vadovas pradėjo bartis ir sa-:

dirbtinėj. Jieškodam;1. savo vy
ro. moL ris nuvažiavo ton ap
žiūrėti, ir nors lavonas buvo j 
visai apdegęs, bei iš nekuriu! 
žymių ji pripažino laid tai jos| 
vyras. Jodu broliai irgi pana-j 
šiai pripažino, ir buvo išspręsta j 

i kad tai tas pats žmogus galai 
pasidarė.

Bot štai šiose dienose tas nu-j 
mirėlis parėjo pas savo brol 
ir paaiškėjo kad jis dar gyva: 
o tas

Nuplaktas už Mušima | 
Pačios

lik Anglijoj dalykai 
kitoniški, kadangi laukta strei
ko. kuris ir įvyko.

(turi bendro su gegužine, tiktai į
dėlto kad pasibaigė angliakasių .kapinėse buvo palaidota viena 
kontraktas su darbdaviais.

Sttv. Valstijose apsieita su 
'mažais parėkavimais salėse; 
Į darbininkai su nepasitikėjimu 
'klausė oratorių smerkimų vai
zdžios ir žadėjimų rojaus, nes 
I beveik visi dabar dirba ir gau- 
]na neprastas algas.
i Rusijoj bandyta padaryti ge- 
j gužinę “sausa

■'1 monopoliai ir 
lašelis votkos nuo

oi... pries pirmą gegužes.
Proletarai šventė t 

i,įveik ir valgyt ne.bii-o

moteris, todėl gauta paveliji
mas atkasti jos duobe, taipgi 
atkas ir kitas naujai užkastas 

:duobes kurios turės kokiu žy
mių kad buvo paliestoj.

į Skundas pasiekė net valsti
jos gubernatorių kad vietine 
valdžia neparodo jokio tikro no
ro tyrinėti to žmogaus žuvimą. 
Gubernatorius paskyrė tyrino

me-
: uždaryta visi
neparduota nei to.ią nuo savęs, bet jis dar 

vidurnakčio ^o neištyrė.
Belleville, III., sudegus 

taip kr.'.! nuo ugnyje žuvo septynios 
'gamauitTiJs^krtrrV nos y/Siiios. \f-

na- 
vie-

Chicagos Žudeikos Vei- ,ik P'rni0 sykį atvykę krata da-j 
kia Smarkiai

jai nukovė 93 ypatas kurios tik 
pasirodė jiems pavojingos.

Vos dar nesenai važiuojantis 
automobiliu sušaudyta valsti
jos pagalbinis prokuroras, o už 
kelių dienų “išvežtas pa«ivaži
nėjimui” vienas iš jų 
nes. sako, jis “perdaug 
jo" ir nenorėjo tylėt, ir 
tas grabėje sušaudytas.

Paryžius. — Francuzijos an
gliakasiai, gelžkelių darbinin
kai ir laivu Koduotojai išnešė 

■užuojautos rezoliucijas Angli
jos streikuojantiems darbinin
kams ir pažada neduoti jokios 
pagalbos Anglijai kuri paken
ktų darbininkų streikui — ne
siūs anglies ir kitokių dalykų į 
Angliją, kad tik ten streikas 
butų laimėtas,.

kilus ginčams išėjo 
liet vadovas, 52'metu, varė 

jvo darbą, toliau lįsdamas į 
platinto-1 mus. Uždraudęs jam kr: 

ryl i. namu savininkas t 
damas kitaip "sausųjų” 
sulaikyti, griebęs revolt... 
nušovė.

Mirtinai 
dar

Baltimore, Md.
• kalėjime buvo nuplaktas vyras' 

[už tai kad jis labai sumušė ša
po pačią. Tarp oficialiu lindi- : 
'ninku plakimo scenoj buvo ke-1 
! tusios moteris, kurios i 
kė kad joms tas patiko.

j pečius

. Vyras buvo•ata da-- pririetas ka įėji
;mo karidorvje negale-1 prie stulpo. mi-
vilktas pusiau, agento | ir šerifas 1 izu-

.. nu keliolika sykių surėžo perveri ji

Butlegerių Karas

ŠIO-

DZl AUGT-. ITl-S saugumu 
patogumais laivų. kuriii> val

do ir operuoja Suvienytų \ alšti- 
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais bile laivo 
United States Linijos—laivai ku
rie plaukia po Amerikos vėliav

Ruoškitės dabar ekskursijai
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON
via Bremen

pos /. Va
tautiečiais
žiūra p. Jono \V. l.utb.
Lietuvių Skyriaus prie L mled

motoriniai busai nese- 
tepradėta naudoti pa- 
vežiojimui, dabar Su

vienytose Valstijose jų naudo
jama tiek kiek tramvajų. Pas
kiausiomis skaitlinėmis, Suvie
nytose Valstijose yra 75,000 
gatvekarių, į kuriuos lygmaliai I durų, 
telpa -10 ypatų. Autobusų yra 
75.000 su abelna įtalpa 15 ypa
tų. Prie to yra 15,000.000 au
tomobilių su abelnai imant pen
kiomis vietomis. Taigi auto
mobiliai veža 75,000,000 ypatų,' 
tramvajai 3,000,000 ypatų, 
busai 1.125,000 ypatų. Abel
nai sudėjus, automobiliai ir bu
sai yra tikras kompet itorius 
tramvajams.

Višta Peri Nykstančios 
Veislės Ereli

Washington. — Amerikoje j 
kitados buvo labai gausiai kon— 

arba milžiniškų erelių, 
bet dabar jie beveik išnykę. Jie j 
gyvena aukščiausiuose kalnuo
se. Tik keturi jų yra supau-1 
ti ir laikomi zoologiškuose dar
žuose.

I Antru kartu šįmet Wasbing- 
o tono valstybiniam zoologiškam; 

darže kondoras padėjo kiaušinį,! 
kuris apkainuojama $750 ver-i 
tės. Pirmą kiaušinį pats kon
doras sumušė, todėl antras pa
vesta vištai išperėti, nes nori
ma kaip galint palaikyti tų 

gelžkelių paukščių veislę.
Kondorai 

veislei, apie keturių pėdų ilgio 
ir sveria iki 25 svarų.

n

Dovanos

Skaitytojams

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

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

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

Naudokitės proga!

6820 Superior Ave



g Is Lietuvių Gyvenimo, g
CHICAGO, ILL. I naują. Vaidino “šiupinį’’, kur 

----------- I pasirodė ir Lietu viskas nigeris.
Vanagaičio “Surprise” .Tas nigeris prikrėtę daug l'o-

Balandžio 25 d. mu.su myli-.nių. Tas pirmutinis Lietuvis- 
nias kompozitorius A. Vanagai-'kas nigeris Amerikoje pasiro- 
tis turėjo “surprizu” dieną. Tą dys ir kitose kolonijose, Grand

sė ar jau namą turite? Buvo 
atsakyta kad be pinigų nei na
mo negalima gauti. Klebonas 
sutiko eiti rinkti auku klubo 
steigimui. Kalnavertis.

BROOKLYN© ŽINIOS

vakarą Lietuviu auditorijoje! 
antru kartu statyta jo naujas 
muzikalia kurinis, “Surprise 
Party”. Uždangai pakėlus, jis 
pamatė pilnutėlę auditoriją rin
ktinės Chicagos publikos, kuri 
sveikino ji širdingai ir reiškė 
jam pagarbos ir padėkos už jo 
darbavimąsi Lietuvių dailei.

Nepaprastai malonų siurpri
zą darė musų muzikui ir jo vai- 
kučiai-dzimdžiai, kurie skubiai į 
baigę savo gastroles rytuose' 
atpiškėjo į savo tėtušio “Sur
prise Party”. Jie sveikino Va
nagaiti jo nauju kuriniu gau
siai apdovanodami ji gėlėmis.

Rapids, Detroite, Clevelande ir 
kitur kur tik jie apsilankys iki 
maršruto galo.

Babravičiaus Koncertas
Gegužės 9 d. Lietuvių audito

rijoj dainuos musų pagarsėjęs 
dainininkas Babravičius.

Babravičius susirišo su Ša- 
liapino opera ir jau jis ten nuo
lat dainuos, todėl gal tarp Lie
tuvių visai retai pasirodys su 
koncertais. Girdėt kad jis net 
savo pavardę permainė į tikrai 
Lietuvišką: dabar vadintis Ba- 
brvs ar Labris. —N.

Bet labiausia Vanagaitis su 
silaukė nuostabos p. Biežių bu-

L ON DONA S, Angli j a

te, kur susirinkęs būrelis Va žis Tas iš Musų .Judėjimo
nagaičio draugų dalinosi veika
lo įspūdžiais, ir čia komp. Va-

Sekmadienį, balandžio 11 d., 
įvyko Lietuvių šv. Kazimiero

nagaičiui draugai padovanojo [parapijos bertaininis susirinki- 
labai gražią auksinę dirigavimo mas. kuriu ir aš, kaipo “Dir- 
lazdelę su parašu: “Lai gyvuo- vos” korespondentas, nuvykau
ja Tavo kuriniai!” | pasiklausyti. Prieš svarstant

“Dzimdziu” Vaidinimas
Gegužės 5 d. Dzimdziai pas

kutiniu kartu vaidino Chicagie- 
čiąms. Daug trukšmo jie su
kėlė, daug apie juos kalbama.

Programą jie sutaisė visai

i parapijos reikalus, vietos kle- 
[ bonas suminėjo pavardes tu 
kurie aukavo ir po kiek auka- 

Ivo papuošimui velykę grabo.
Toliau kalbėjo Kun. Grigai- 

įtis, kuris nesenai ant trumpo 
'laiko atvyko iš Šveicarijos. Ku-

“BURTININKO 
STEBUKAI”

t
 Magijos Profesorius 
J. Cekanavičius. ku
ris visiems 
'twins žiemas ‘KaniA 
'Stebuklu Darytojas’* 
norėdamas savo bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
pas 1 a p t y be mis išlei

do keletą egzemplio
rių svarbiausių mo
lių, kurie galima vei
kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip 

apn.onyti žmogaus akis kortose 
(kazyrese) arba kazyre galima 
suplėšyti j mažus šmotelius ir ka- 
zyrčs šmoteliai sugyja kaip mag- 
naso traukimu.

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

Pinigų nereikia iškaino siųsti, 
užmokėsit gavę siuntinį. iš Lie
tuvos rašydami siųskit pinigus iš
kaino, 2 dolariu ir 50 centų.

Pareikalaudami adresuoki!:

“DIRVA”
6820 Superior Ave. ('leveland, O.

Įnigas Grigaitis kalbėjo apie ži
los Senovės Lietuvių praeitį ii' 

j apie dabartini musų tautos sto
ji į. Jo kalba darė, gerą įspūdį 
i į Jilausy tojus.

vPo ’to seilė parapijos reikalų 
[svarstymas, buvo išduota para
pijos ineigų ir išeigų. Sulyg 
j skaitlinių, dabartiniu laiku pa
rapijos atsargos kapitalo esi} 

[apie 40 svarų sterlingų.
Pagalios vietos klebonas pa

skėlė klausima kaslink auku Vil- I ■ ’
niaus vadavimui, ir pats pada- 

'rė pradžią aukaudamas vieną 
Išvarą sterlingu. Vienok išsky
rus pati kleboną, šiaip tą vaka- 

■ ra mažai kas aukavo, ir aukų 
rinkimas buvo atidėta ant to
lesnio laiko, su visu pritarimu.

Vėl buvo kalbama apie klubo 
j steigimą, ir buvo užklaustas 
klebonas ar jis eis per Lietuviu 
stabas rinkti aukų klubui, kaip 
buvo nutarta praėjusiam susi
rinkime. Tada klebonas užklau

Proletarijošių Koncertas
Balandžio 18 d. atsibuvo J. 

Veličkos koncertas. Tai prole
tarų koncertas, kurie nepripa
žįsta buržujų dailės, ir jie sa
votiškai dainuoja kaip jiems 
patinka. Nors Velička smuiką 
griežė, bet išėjo nekaip; iš jų 
pusės žiūrint gal buvo puiku, 
bet pagal tikros muzikos tai ne 
kaip skambėjo.

F. Stankūnas, kuris tame 
koncerte dainavo, nors turi sti
prų bosą, bet kad kad jis jo ne
suvaldo nors visaip tampos, tai 
balsas jo eina kur tik nori.

Tas Stankūnas labai kritika
vo iš Lietuvos atvažiavusias 
artistes. Jozevskaitę ir Sipavi
čiūtę, kurios dainavo balandžio 
17 d. Stankūnas labai jas pa
juokė kaipo buržujų liekanas, 
mat kad jos dainavo dar caro 
laikais. Bet man rodos kas iš 
dailos atžvilgio nebuvo jų už 
ką kritikuoti, viena kad jos ge
rai išpildė, o antra Stankūnas 
visai nesupranta dailos. Pasi
rodė koks jis dainininkas ba
landžio 18 d. Jiems viskas at
bulai matos, ir jis dainavo dai
na “Litai”, bet ne iš noro kad 
ta daina graži, bet iškraipyda
mas ją pajuokimui Lietuvos, ir 
proletariški vergučiai kad plo
jo tai plojo jam. Tokiais savo 
pasielgimais jie parodys Lietu
viams kad Lietuviai visai ne
turi susidėti su tautos išmato
mis. Jeigu visi tautininkai nu
stotų lankę kairiųjų ir dešinių
jų parengimus tai jie senai bu
tų liovę vakarus rengę, nes ne
turėtų publikos.

Jie nei vieni nei kiti į tauti
ninkų parengimus neina, dar 
boikotuoja, o vienok ir be jų 
Operetes Choras savo parengi
me balandžio 25 d. turėjo apie 
690 dolarių pelno.

jis daugiausia vargo padėjo del 
mokinimosi ir reikia jam ati
duoti garbė. Dabar Amerikos 
Lietuviai turėsim du operos ar
tistus, tenorą J. Babravičių ir 
baritoną Joną Butėną.

Po programo buvo šokiai. 
Publikos buvo apie 600 ypatų.

K. širvydienė.

APIE LIET, ATSTA
TYMO BENDROVĘ

Varde Direktorių, Rašo
A. B. Strimaitis, Sekr.

SUSIDEDA 
Iš ŠIŲ:
1— Dėžute
2— Skustuvas 

(rankena, 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
savuirui)

DOVANAI
Kiekvienas “Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas s-;ali gauti ši puiku Valei Auto- 
Strop Safety Skustuvą, kurio parda
vimo kaina $1. Tik prisiųskit per
siuntimo lėšoms — 25c — pašto ženk
leliais (po 1c arba 2c), ir tuoj skustu
vas bus atsiustas. (Nesiuskit štampų 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

į tą organizaciją padarys ne
mažą naudą Lietuvai, o prie to 
ir patįs sau, nes žmonių sudėti 
pinigai, įdėti į Įvairias biznio 
šakas, kurios Lietuvoje būtinai 
yra reikalingos, iš apivartos 
gauto pelno galės nešti divi
dendus.

Bet....
(Bus toliau)

i GERB. q [[

I ^OPRAGILO kampelO^ s

Operetės Choro Koncertas
Balandžio 25 Operetės Cho

ras statė komediją “Teodolin- 
da” ir buvo koncertas ir balius.

Brooklyniečiai laukė su ne
kantrumu šio vakarėlio. Bet ir 
neapsiriko, nes publika taip bu
vo patenkinta kad užsibaigus 
programų! dar sėdėjo ir norėjo 
daugiau.

Pirmiausia vaidinta komedi-
j:i “Tcotlolinda“, labai juokiu- 
ga; kad tik aktoriai butu buvę 
gerai sumokinti tai butų buvo 
dar geriau.

Po to dainavo operos artistas 
Jonas Butėnas, “Ant Mariu 
Krašto”, “Vilniaus Kalneliai”. 
“Figaro” Jiš “Traviatos”) ir 
kitas priedui. Publika neleido 
Butėno nueiti nuo estrados — 
kai jis sudainavo ‘Vilniaus Kal
neliai’, publika plojo kokias 
penkins miliutas be perstojimo 
kolei jį vėl pamate prieš save.

Dainavo M. Strumskicnė so
lo, taipgi su M. Kižiute duetą. 
Po to sekė duetas Strumskienės 
su Butonu. Po to dainavo K. 
Suurusaitis, ir pagalinus Ope
retės Choras, vedamas Prof. K. 
Strurnskio, visą eilę dainelių.

Visi dainininkai sudainavo 
labai gražiai ir jausmingai ir 
publiką sujaudino kad kiti net 
ašaras šluostė. Už tai publika 
artistams atsidėkojo gausiu 
plojimu.

Butėnas vienok gavo dau
giausia plojimų už visus; mat,

Vardas Plačiai žinomas
Nemažai buvo rašyta apie 

šią bendrove musų laikraščiuo
se. Buvo tokie laikai kad L. A. 
Bendrovės vardas skambėjo po 
visus plačios Amerikos kampus, 
nes tuo laiku kada bendrovės 
organizatoriai pardavinėjo tos 
bendrovės Šerus laikraščiams 
už skelbimus buvo išmokėta 
$23.390.1-1; apart to bendrovė 
leido savo organą, “Lietuvos 
Atstatymas”.

Buvo samdyti organizatoriai 
ir mokėta jiems mažas, vos 4- 
tas, nuošimtis (svetimtaučių 
panašios organizacijos moka 
iki 15 nuoš.), vienok kad, skai
čius tų organizatorių buvo dide
lis veik kiekvienoj Lietuvių ko
lonijoj tai nemenkai jie prisi
dėjo prie bendroves vardo iš
garsinimo. Nors ir mažas at
lyginimas buvo mokama, bet 
iki sukelta pusė milijono dola
rių. organizatoriams - išmokėta 
820.000, kas padare žymią ski
lę sąskaitoje.

Didesniam bendrovės vardo 
išgarsinimui buvo keliaujanti 
agentai, kuriems buvo mokama 
algos ir kelionės išlaidos. Ke
liaujanti agentai šaukė viešus 
susirinkimus, tat reikėjo apmo
kėti svetainių lėšos, ekstra ap
garsinimai, bet dėlto tokie ke
liaujanti organizatoriai prakal
bomis pasiekė ir tokių Lietuviu 
ausis kurie laikraščių’ neskaito, 
arba kuriu paprasti organizato
riai negalėjo surasti, šitai agi
tacijai, keliaujančių agentų iš
laikymui išleista apie 12,000.

Kaip per spaudą, specialius 
atsišaukimus, cirkuliorius, per 
laikraščius, apart apmokami} 
skelbimų, atskirais straipsniais 
taip ir gyvo žodžio agitacija 
nuo estrados, buvo Įrodinėjama 
žmonėms kokią jie turės naudą 
prisidėdami prie Lietuvos At
statymo Bendroves, kad jų su
mokėtais dolariais už šorus bus 
Įkurta dideli fabrikai Lietuvoj, 
plieno liejyklos, ūkio padargų 
dirbimui dirbtuvės, aliejaus 
spaudimo malūnai, rubshivyk- 
los, eksporto-importo draugo
ves, bankai, žodžiu sakant, su 
tais pinigais kuriuos čionai 
Amerikiečiai Lietuviai pirkda
mi akcijas mokėjom, buvo ma
noma padaryti milžinišką nau
dą Lietuvai, paimant industri
ją ir bizni į Lietuvių rankas, 
pastatant stambią kompeticiją 
žydams, įkuriant vartotoju or
ganizacijas visuose Lietuvos 
miestuose.

Maža dar to. Buvo manoma 
surašyti ir suklasifikuoti Ame
rikoje gyvenančius Lietuvius 
amatninkus. paskatinant juos 
Keliauti Lietuvon' užimt tose įs
taigose vedėjų-formanit vietas, 
įkuriant fabrikus Lietuvoje su
laikyti emigraciją iš Lietuvos 
užrubežin, pakeliant industriją 
Lietuvoje sutverti tenai musų 
gimtame krašte gerbūvį.

L. A. B-vės įkurėjų-organi- 
zatorių siekiai buvo kilnįs ir 
įtikinanti kiekvieną jautresnės 
širdies Lietuvį, kad dėdamies

Partiniu Kovu Tamsios 
Perspektivos Lietuvoj

Kaunas. — Nesenai man te
ko susitikti vieną musų tautos 
atgimimo veikėjų. Veikėją -anų 
tolimų tamsių laikų kada Lie
tuvoje nebuvo nei Lietuvišku 
mokyklų, nei spaudos, nei drau
gijų, nei kitų visuomeninio kul
tūrinio gyvenimo formų, kai 
Lietuvą mindžiojo caro batas ir 
slėgė Lenkų “kultūros” slogu
tis.

Matydamas liūdnai susimąs
čiusi senuką paklausiau kas to 
liūdesio priežastis.

— Bloga pas mus, tamistėle, 
labai bloga, — atsakė senukas. 
Lietuvių Lietuvoje jau nėra. 
Yra Liaudininkai, yra krikš
čionis, yra socialdemokratai, 
yra daugybė kitų, bet Lietuvių 
nėra. Visi jie riejasi, kolioja- 
si, pjaunasi.... Nejauku, ne
smagu šiandien Lietuvoje. Mes, 
seniai, kai mes dirbome sun
kiausiomis aplinkybėmis, nuo
latinių pavojų apsupti, žanda 
ru persekiojami, Lenku nieki
nami, argi mes manėme kad ko
vojame už tokią Lietuvą kokią 
mes ją šiandien matome, susi
draskiusią, suplyšusią, kovo
jančią pati prieš save, nieki
nančią save viso pasaulio aky
se? Jeigu mes būtume šitai 
žinoję tai ne vienam butų-ran
kos nusvirę. Tamista sakai kad 
realybė niekad nesutinka su 
svajone, idealu; taip tai taip, 
bet vis tik tai ką mes dabar 
matome, tikrai yra nebepaken
čiama. Vargu bau rasime kitą 
taip suskilusią, taip įniršusiai 
savo viduje kovojančią tautą.

Tikrai aš nežiniau kas čia 
pasidarė. Rodos Lietuviu dva
siai visuomet buvo svetima in- 
ttigos, pavydas, anarchija. Sta
čiai nesuprantu koks čia nela
basis musų tautą apsėdo.”

šitaip rašo Vygandas “Lie
tuvoje“, Lietuvos valdžios or
gane, savo pasikalbėjimą su 
“vienu musu tautos atgimimo 
veikėju“. Bet Vygandas bijo 
paminėti to veikėjo vardą, nes 
tai yra klerikalų nusmerktas ir 
atstumtas Dr. Jonas Šliupas.

Valdžios organas bijo ' pasa
kyti kas tokius teisybės žodžius 
pasakojo, nes ne kas kitas kaip 
tik valdanti pusė yra priežasčia 
to viso kas dabar Lietuvoje de
dasi.

Su tuo pačiu “Lietuvos" nu? 
meriu duota priedas, kuriame 
talpinama Dr. J. Šliupo veikimų 
paminėjimas ir įdėta paveiks
las. Iš to aišku kad Vygandus 
ir tą pakalbą turėjo su Dr. Jonu 
Šliupu, 65 metų seneliu, o ne 
su kokiu kilu.

Tam pačiam Dr. šliupui kle
rikalai pasipriešino ir nepripa
žino senatvės pensijos, nors ki
tiems musų tautos atgimimo 
veikėjams pensijos pripažinta 
Kam jis “bedievis”, jie filoso
favo. Jų nuomone, jis nepadė
jo iškovoti nei tų vietų kurias 
jie šiandien turi.

Tiesą pasakė senelis šliupas 
tam klerikalų rašytojui, “Blo
gai pas mus, labai blogai”, ka
da prieita prie tokių kraštuti
nių fanatizmų. šliuptarnis.

GERB. SPRAGILO DUE
TAS SU ŠV. PETRU

Sėdėdamas prie savo ra
lio, aną vakarą sumaniau 
pasikalbėt su gerb. šv. Pet
ru apie Lietuvos politiką ir 
naujas vyskupystes.

Sumanyta — padaryta. 
Tuoj pašaukiu gerb. Petro 
kanceliariją dangaus prie
menėj, ir atsiliepia Petro 
telefonistė:

— O kas čia? — sako ji..
— Gerb. Spragilas; nori 

pasikalbėt su gerb. Petru, 
ale tu jau mano balso ne
pažįsti, — sakau aš.

— Visai ne, ir aš niekad 
tamistos balso nepažinojau, 
— sako ji.

— Kaip tai? Aną syki 
kai tik pašaukiau tuoj nu
džiugus pasakei kad mane 
jau iš balso pažįsti, — sa
kau aš.

— Kitą sykį jau pažinsiu, 
ale dabar dar tik pirmą sy
kį girdžiu. Aš čia dar nau
jai pastatyta, — sako ji.

— A, tai atsiprašau. O 
kur dingo ta mano pažįsta
ma telefonistė? — sakau 
aš.

— Ji pabėgo j kitą dan
gaus kraštą su vieno jauno 
dailaus kunigėlio dūšele, 
kurią gerb. Petras priėmė 
i dangų. Kunigėlio dūšelei 
priemenėj ilgai reikėjo lau
kti kolei gerb. Petras ateis, 
ir jis su telefoniste bešne
kėdamas įsimylėjo ir prisi
kalbino ją bėgti kada jis 
bus į dangų priimtas, — sa
ko ji.

— A, tai ir pas jus kuni
gai romansuoja? — sakau 
aš.

— Taip, gerb. Spragile. O 
štai ir gerb. Petras, galite 
kalbėt su juo, — sako ji.

— Alo, ar tai čia gerb. 
Spragilas? Taip pasiilgau 
pasikalbėjimo su tavim. Ar 
sveika tavo šonkaulis? — 
sako jis.

— Viskas pas raus po se
novei. Tik aš turiu svarbių 
paklausimų pas tave, — sa
kau aš.

— Na o kame dalykas?— 
sako jis.

— Aš noriu žinot kam 
tavo įpėdinis Ryme užleido 
ant Lietuvos tiek daug vys
kupų? Jau ir taip Lietu
vos žmoneliai klebonų nu
varginti ir lupami, dabar 
dar turės užsidėt vyskupų 
naštą sau ant sprando, — 
sakau aš.

didelės, reikia jas suskaidyt 
ir padaryt daugiau mažes
nių, — sako jis.

— Arba kitaip sakant, 
reikia padaryt daugiau vie
tų kunigams ir vyskupams, 
ar ne? — sakau aš.

— Taip, ale kuo daugiau 
[kunigų ir vyskupų tuo ge- 
Įriau jie avis išganys, ba da
lbai* kitos parapijos tokios 
didelės kad klebonas per vi
są savo amžį į tolesnius jų 
kampus nenuvažiuoja. Tas 
pats ir su vyskupais, ir jie 
nemato kas tarp avelių de
dasi, ar jos geroj pievoj ga
nosi, ar tarp erškėčių pa- 
kliuvusios, — sako jis.

— Pagal Rymo geografi
jos tai tavo teisybė, ale pa
gal mano ne: ba jeigu kle
bonai ir visokie kamendo- 
riai ir strielčiai beveik kas 
mėnuo į Ameriką atvažiuo
ja aukų rinkt, kodėl jie ne
gali įstengi tik kelias Lietu
viškas mylias pavažiuot kas 
keli mėnesiai į tolesnius sa
vo parapijų kampus, arba 
vyskupai į tolesnes parapi
jas? — sakau aš.

— Ale tu nepasvarstai 
kad ir parapijonims toli į 
bažnyčią eit iš tolesnių pa
rapijos kampų, o kiti žmo
neliai visą savo amžį nema
tę vyskupo dėlto kad vys
kupai buna toli nuo savo 
parapijų. Taigi jeigu ave
lėms toli į bažnyčią jos gali 
greičiau išklysti iš kelio, o 
pagal kunigų geografijos 
tai labai baisu, ba tada ki
ti gali suagituot juos prisi
dėt prie Valstiečių Liaudi
ninkų, ir Krikščionis pra
laimėtų rinkimus į Seimą,— 
sako jis.

— Ot, dabar tai teisybę 
pasakei, gerb. Petrai. Lie
tuvos kunigėliai nori para
pijas suskaidyt į mažus agi
tacijų centrus, pristatyt po 
didesnius kaimus bažnyčias 
ir turėt savo politikos liz
dus ant vietos, ba nekurie 
žmones nei tolumo j bažny
čią nenueina paklausyt kas 
nedėlia kunigo keiksmų ant 
kilų partijų ir agitacijos už 
sa,vo ratus, — sakau aš.

— Gero. Spragile, tu turi 
griešnas mislis apie mano 
piemenis: jie rūpinasi tik 
avelių ganymu ir jų dūšių 
į dangų siuntimu. Politika 
yra žemiškų žmonių darbas 
ir jie ja užsiima, o no kuni
gai, — sako jis.

— Kibą kokio kunigėlio 
gaspadinė atėjus pas tave 
tą papasakojo, o pats nepa
sistengi pažiūrėt kas dabar 
Lietuvoj darosi, jeigu taip 
kalbi, — sakau aš.

— Tu perdaug moki geo
grafiją ir aš nenoriu su ta
vim diskusuot. Prabočyk, 
ba .štai atėjo dvi bolševikų 
dūšelės iš Lietuvos, kurias 
kunigėliai pas mane atsiun
tė ant egzaminų. Iki pasi
matymo, — sako jis.

— Iki pasimatymo, — sa
kau aš.

— Tu nesupranti popie
žiaus geografijos, užtai tau 
išrodo teisinga kaip tu kal
bi. Lietuvoj ne tik vysku
pijų, ale ir parapijų perma- 
žai. Arba moksliškai sakant 
parapijos ir vyskupijos per-

Skustuvai "Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
staiuponiis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

mu.su
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T. M. D. REIKALAI
! Užtai Seimui reikalinga geru 
ir sveiku įnešimu, su biznišku 
išrokavimu, ir esant laikui dar 
kuopos gali tame pa'sitrusti per

Ar Reikia Didint Na- j1''11 ir nedidelis.
1 pigius dr.lykus. narini rugos ir 
sakys kad prastos knygos, 
kam verti raštai. O juos 
tiek vablvbai reiktų imti, nes 

Igt-rų ir negausi visada ir pigiai.

riarr.s Mokesnius?
Jeiffti leisi tik Fnvo sumanesnius narius.

K. S Karpavičius.
nic-
vis- Visos kuopos, rengkites prie 

.‘10-metinio TMD, Seimo. Tai į 
nepaprastas musu organizacijos j 

. Garbė mums 
kad ši organizacija išgyvavo 
prie savo siekiu tokį ilgą laiką. 
Vtžvmėkime šį seimą aukomis 

gerais sumanymais.

Kas Seimas vis buvo pakelta 
klausimai apie mokesnius, nesi 
seniau neužteko 60 centu i me-I-V1-' ne-L’i,us' v"au;1 U'*’" S ’ 
tus. buvo sumanymų pakelt iki I Dabar gi, kaip paaeizdan 
$1.50 ir iki $2.00, bet pakelta gTž-iant ‘-Pasaulio Istoriją”. T.M.Į f 
iki $1. Dabar vėl išrodo kad'D- nuėjo net pertoli nuo savo 
dolario į metus neužtenka, nesji-šgalių, h- patiekia musu tautai, 
nariai nori gauti reguliariai'^0KI veikalą kokio šioje gont-j 
knygų, ir apdarytas, o Draugi- i-kartėje niekas neišleis. Čia no-j 
ja duoda nereguliariai, ir už , ”a'i laikytis nusistatymo, nes j 
viršelius reikia mokėti nuo 
nos knygos paskirai. ’

Su mokesniais nežinia ar 
eisime kada prie tvarkos, 
nustatymas reguliariai po 
ir tiek knygų išleidimo kas me
tai nors ir galimas bet gab pa
sirodyt nepraktiškas : 
apie knygų turinį.

Sakysime leiskim į nutils po kais 
dvi knygas, 
metinės^ Viena knyga gali iš
eiti $1.50 vertės, kita $1.00. abi 
apdarytos tvirtais virš'eliais. 
Reiškia, nariai už $1.50 gali 
gauti reguliariai $2.50 vertės 
knygų, nes tiek maždaug gali
ma duoti panašiu budu knygas 
leidžiant kaip TMD. leidžia.

Abi knygos butų su tvirtais 
audimo viršeliais, 
'svarstyt kas tuose 
bus: ar visada gausi u

kož- nei spaustuvė laiku negali at
likt darbo, nei Draugija laiku 

pri-_! surenka 
n<? J mokėt, 
tfe1<'padaryt 

Jeigu
. „.v,nosies ..... ..
svarstant Įpaimta leisti, g

Omaha, Nebr.

Youngstown, O.

ren-

75c

TMD. Centro Valdyba 
4

K. S. Karpavičius -— Pirmininkas 
(1R20 Superior Av. Cleveland, O.

P. A. Dėdynns — Vice-Pirmininkas 
96 Millbury St. Worcester) Mass.

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

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

į J. Krasinskas, A. Kriaučialis — Iždo
' Globėjai — Worcester, Mass
I Juozas Solis — Knygius
I 903 W. 33rd Street, Chicago, 111.

J. Babravičius

Pirmo:

arbaimas,

Dul

(borai ic

deru

kūdikio dantis.

>.« gydy- | % 
nuis ga- i / 
apkurti- Į "J

& kUDIKIu 
GEROVės skYRIUS

bos dalyku 
ikių, ausų.

sveikumas antrųjų 
U/rniąi nuo priūžiu-

nias labai į va iriuoju, 
laukinių dantų yra 
.Juos reikia du sykiu i dieną apval;

Dantys
Sveikas kūdikis turi prasikalt dan- 

septinto mėnesio, 
sudaro pirmą sc- 

ir jų pas i rod y- 
Priežiūra šilų 
labai svarbi.

lu arba vala, pavilgyta borak.'inė.i-
Kudikiai augant didyn

EAGLE BM® 
CONDENSED MILK.

pžlabimo, art

jorakso inkšti: 
pusę šuiil.šiolit

imžini dantis pasi- ! 
arba septintus kil

ti pareina 32 dantis, j 
r.tų yra pirmaeiles 

ingus paprotis Gus kas1

„Gegužės 1.6 d., nedėlios 
kare, SLA. 157-ta kuopa 
ui:.. gražu perstatymą, bus 
dinama komedija “Balon Krites. 
Sausas Nesikelsi”, taipgi (lai 
nuos pirmu kartu šioje kolom' 
joje Pittsburgiotė Elena F.olio 
iiiti.tč^. Pianu akompanuos Jo 
nas Sabe], vietinis. Taipgi da
nuos vietinės dainininkės, bu: 
deklamacijų ir kitokiu pamar 
ginimu.

Vaidinimas bus Klubo kale 
ant Franklin avė. Kor

|į[ DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

IIH KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Musų TMD. kuopa po 
kruta. Tik sena valdyba buvo 
apsnūdus, kitu žmonių klauso, 
o <avo darbo gerai nedirbo. Per 
1925 metus nebuvo nei vieno 
laiško nuo centro sekretoriaus 
Dabar kaip jau nauja valdyba 
tai jau gauta du laiškai iš Cen
tro šiais metais.

Toliau, nutarta padaryti pik- 
nikas-i.švažiavimas į laukus; to 
surengimui paskirta komisija 
V. Paukštienė ir G J. Snitce- 
ri'-. Kas liks iš pikniko pelno 

.bus paaukota centro reikalams 
knygų leidimui.

Kuopos knygynas perkelta 
nas J. Strazdą ir apdraustas 
ant ?500.

Jau šiais metais pasiųsta i 
.Centrą mokesniu $42.50.

G. .1. Snitceris. Sekr.

biski
pinigu^ už darbus ap- 
nei piešėjai gali laiku 
iliustracijas, ir tt. 
“Pasaulio Istorija” se- 

valdybos nebūtu buvus 
, gal dabartinė val- 

butu galėjus eit kitais ke- 
ir savo 

mokėkim po $1.50 butų galėjus 
" ma vykinti, 

laikytis senų 
pal sykiu Draugijos 
turėjo tiek pinigų kokis dar-]11' 
bas buvo jau paimta vykinti. 

Rejieškant pigiu spaustuvių 
besitsengiant sutaupyti pinigus 
kurių Draugijai stokavo, pra
leista daug laiko niekais, ir nuo| 

Ret reikialR122 metu išleista tik dvi kny- 
vir-eiinose "os “Pasaulio Istorijos” jei ne-’ 

....................   j už riaž- ■ priskaityti ką nariams duotai 
daug nustatytą kainą originali-Priedo — kelias kitas knygas 
ar ’verstą raštą? Vienas gali j— šalin Istorijos., 
būti męnkos svarbos ir pigus, I l'ž tas ekstrines knygas p’ i- 
knyga storoka (kaip panašiai siėjo reikalauti 
daro musu bolševikėliai su sav^nių už viršelius 
leidiniais), kitas voikahis gal', rė mišinis kokis vargu kada ki- mušta dešimts žmonių i 
būti svarbus ir brangokas, sy-!ta,dos buvo musų Draugijoje. kiolika sužeista.

planais dirbdama 
tvarkesnį progra- 
Dabar gi reikėjo 
kontraktu, tuo gi 

iždas ne-

Dešimts Užmušta

savo kūdikiui 
teisingą pradžią 
gyvenime, penint 
ji grynu lengvai 
virškinamu ir su 
reputacija maistu

Siame akyrlujfl toea laUua 

oao 'alto gvlldetisltne rd* 
kolos JdiHniue būsvjičJoms 
motlnoEj Ir moUnoDa ja« 
cų kūdikių.

Kūdikių aprūpinimas t? pe
nėjimas yr» dalykas gyvo* 

svarbom Šeimynai Ir tautai, 
ir mes jaučiame, kad Lai 
yra dalykas, kur] ue« ta
rime regullarikluila le'kui- 
tarplils etvfm ir

'k pcrz*Ud«juA

kūdikio \kių,

•svarbu
o apžiur 
išvengti 

mo Prinr;

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

JUOZO BABRAVIČIAUS
Kur Bakūžė Samanota 

ir Aguonėlės 75c
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka

ir Visur Tyla
Bernužėli, Nes’voliok

ir Ne Margi Sakalėliai
Karvelėli

ir Plaukia Sau Laivelis

75c

75c
( I 2 colių)

$1.25

KIPRO PETRAUSKO 
dul Dūdelė

Bernužėli, Nes'voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika)

ir Stasys

75c

ARBA

NIEKADOS
DAUGIAU

RANEŠ1MAS 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 i konvertą $2 popierini ir 25c pašto stampomis ir 
pasiuskit Administracijai. Jūsų pinigai nežus, ateis pas mus tuoj, o apie 
gavimą pinigų mes pranešim ir sykiu pagarsinsim “Dirvoje”.

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

Iš šios knygos jums bus neapsakoma nauda, i rbus ilgiems laikams pa
matas žmonijos gyvenimo ant žemės pažinimui, nes tokias knygas tik ilgų 
dešimtmečių protarpiais kaip kas teišleidžia. Tik sekanti Lietuvių geni 
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 
ka skaitai.

Dvick-šim
Khlkidta, Indija. — Atsinau- 

ekstra mokes-, jinus riaušėms tarp Mohameto- 
ir taip susida-' :ni ir Indi įsu balandžio 27 d. už- 

’ ir pen-

nour \ \ y

Borden

namas

sudė;

motinunu rgait

oid-n’s Pienas.

Skaitykit

kūdikiui tą

savo kud'kiu’ duok geriau- 
Jei nuirai’ žindyti savo

straipsnius kas

Kaip gauti šiuos rekordus: Pasirinkit po
ra ar daugiau rekordu, parašykit mums 
užsakymą, o užsimokėsit pačtoriui kada 
rekordus atneš. — Reikalaukit naujausių 
katalogų gražiausių Lietuviškų dainų ir 
muzikos rekordų, 

ma naudot ant
Dykyi. Rekordai gali- 
visokių grafofony.

VALET

Razor

m ii jonai

6820 Superior Ave. Cleveland, O. >>

V«V.WJW^.W«J.WiW.W.WAWu-.".W.WA".W.VA%\W.-.

INFLUENZA
Sumaikina tavo jėgas ir gyvumą.

Palieka tave silpnu ir bejėgiu per ilga laika.
Apsisaugok nuo influcnzos, išsigydy damas nuo peršalimo 

pačioje pradžioje be atidėliojimo.

PAIN-EXPELLERIU
Vaizbažcnklis įreg. J, V. Tat. Biure.

MOTERŲ HIGIENAI
Apsišvietę moterįs dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo
dingu dalykų šiam švar

kuti te yrabiam

ksmingas deliktoms plė
vėms.

Jus
Galit

savo 
gele-

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, PRISIŲSKIT SAVO PINIGUS DABAR

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

$1 iki $25.

Wet 
.ArtcrStrop 

Razor 
—Išsiašlrina Pats

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst. kuri gyvena 204 Davis Ave., 
D-i.lO, Bloomington, Ill., yra taip do-

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

35c. ir 70c.
Tirkrasis izbaženkliu.

F. AD. RICHTER & CO.
BERRY 4 SO. Sth STS. BROOKLYN. N. Y.

nori įeitiems 
lyti to 

namie.
Mrs. Burst neturi nieko

skausmo

parduoti.

su

tuojau kolei

si pranešimą, pasiuskit 
vardu ir adresu, ir ji 
s jums . svarbias infor- 

dykai. Rašykit jai 
dar neužmiršot.

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Jlllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllltllllllllilllllltlllllllllllllllllllllillllll!;

Pranešimas Sergantiems |
X-RAY IŠEGZAM1NAVIMAS UŽ $1.00 Į
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose = 

Vii-anoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 = 
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 
rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- = 
spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. =

“Mano Darbe Nėra Spėjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoju E 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- = 
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. ~ 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. = 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit = 
Vilties, .Ateikit Pas Mane“, 
rie yra mano geriausi liudininkai 
daryt ir jums. Per praeitus 
tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi 
lūs 606 ir 914.

Jeigu jūsų liga nepagydoma 
'loma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina _ _ 
’šgalit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pacentus. = 
A rą moteriškos slaugės pasilarnavimui. =

------Mes Kalbame Lietuviškai------  =

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue |

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Budinkas Į rytus nuo Winton Hotel) =

Ofiso Valandos: 9-.30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki l. =

Aš pagydžiau tukstaneius žmonių ku-
Ka aš padariau jiems galiu pa- 

penkiolika metų aš leidau serumus 
Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais

as pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- 
kokią
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VYSKUJIJOS - PRIEŠ TAUTOS VALIĄ
IAU kurį laiką Kaune ir pro- 

vincijoje plėtėsi gandai apie 
kokias tai naujai užsimezgu
sias derybas su Vatikanu. Į 
Romą važinėjo musų aukštes
niųjų dvasiškių delegacijos, 
klerikališka spauda stengėsi 
įrodyti musų bažnytinių reika
lų sutvarkymo būtinumą. Pa
galiau, Tautų Sąjungos Gene- 
voje posėdžių metu, užsienin 
beveik kartu išvažiavo Arciv. 
Matulevičius ir užsienio reika
lų ministeris Kun. Reinys. Vis
kas rodė kad kas tai daroma, ir 
daroma negerai, nes visi žygiai 
buvo užlaikomi didžiausioje pa
slaptyje.

Tačiau susilaukta galų gale 
ir kelionių Romon vaisiu — va
dinamos Lietuvos bažnytinės 
provincijos įsteigimo su dviem 
arcivyskupais ir penkiais vys
kupais. Toks įsteigimas, už- 
kraujantis Lietuvos gyvento
jams naują mokesnių naštą, 
negali apsieiti be musų Seimo 
žinios. Bet pasirodo kad musų 
kunigai besitardami su Vaika
nti, musų tauos atstovybę ap
ėjo.. Jie patiekė Seimo užsienių 
reikalų komisijai Įvykusį lak
tą. Tai priprastas musų kleri
kalu elgimosi būdas musų san
tykiuose su Lenkais ir Vatika
nu. Visa tauta yra priešinga 
Vilniaus pardavimui, protestuo
ja prieš bent kokias derybas su 
Lenkais arba su jų talkininku 
Vatikanu, iki bus atitaisyta pa
dalytos mums vienų jr kitii 
skriaudos, o kunigams Vatika
no yra įsakyta geruoju dėtis «t> 
Lenkais. Del to jiems nėra ki
to kelio kaip tik patamsėję sa
vo darbus varyti. Taip buvo 
ruošiant 1924 metais konkorda
tą su Vatikanu, taip atsitiko su 
derybomis Kopenhagoje ir Lu
gane, taip dabar kartojasi su 
netikusiu bažnytinės provinci
jos įsteigimu. Tas įsteigimas 
yra daromas sąskaiton Vilniaus 
išsižudė jiino. Todėl supranta
mas dalykas kad su juo viešai 
Lietuvoje sunku yra pasirody
ti.

Valdžios oficiozas “Lietuva” 
nedryso net valdžios vardu tuo 
klausimu prabilti ir paskelbė 
apie “Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įstojimą” neva iš “Ry
to” pranešimo. Bet tam tyčia 
sušauktame užsienių reikalų 
komisijos posėdyje r '.rieninių 
reikalų ministeris Krn. Reinys 
.turėjo pasakyti d nors de
rybos buvo ved na dvasiškių, 
vienok su musu vyriausybės ži
nia ir pritarimu.

Taigi šiandien galutinai aiš
kėja kad musų klerikalai yra 
panaudoję naujam Vilniaus iš
sižadėjimui ir valdžios autori
tetą.

Tas klerikalų žygis yra grie
žtai priešingas musų tautos nu
sistatymui. Todėl negalima ty 
loti matant kaip visokiomis 
slaptomis derybomis tauta ap-| 
gaunama, kaip ztyčiojamasi iš 
jos pasiryžimo. Mes reikalau
jame kad į daromą su Vatika
nu sutartį del Lietuvos bažny 
lines provincijos įsteigimo butu 
įtraukta okupuota Lietuva .su 
musų sostine Vilnium. Jeigu 
Vatikanas šito musų teisėto ir 
teisingo reikalavimo išpildyti 
nenori, jokia Lietuvos bažnyti

nė provincija šiandien negali 
būti steigiama ir jękios dery
bos su Vatikanu negali būti ve
dama. Už penkių vyskupų mit
ras Lietuvių tauta savo sosti
nės neišsižadės.

šitaip rašo V. L Karas “Lie
tuvos žiniose” apie dabar kuni
gų slaptai sudarytas permainas 
Lietuvoje.

Naujas vyskupijas smeigiant,

6,000 Miršta nuo Alko- 
lio Rusijoj kas Metai

Prof. A. šotomovič, sveika
tos department© narys, sako 
jog kas metai Rusijoje 6,000 
darbininkų miršta nuo alkoho
lio, ir kad 65 nuošimčiai dar
bininkų yra nuolatiniai alkoho- 
'io ligoniai, praleidžia ant niko
lio 13 nuoš. savo uždarbio.

Taigi komunizmas nieko mu
žikų neišmokino. Priešingai, 
darbo žmoneliai liko dar dides
niais vergais, po sistemai inges-ateina žinios kaip Lietuvos ku

nigai pjaujasi už vyskupų vie-'ne disciplina, ir savo vergijos 
tas.... 'užmiršimui tiešijasi degtinėle.

LIAUDIES DAINOS
DAINA 

(O. Katriutė)
Saulelė raudona, artin vakarėlis, 

Uždengė šviesumą tamsus debesėlis. 
Ateina naktelė poilsi nešdama, 
Rasa sidabrinė žolelę dengdama.

Sutūpė paukšteliai ant medžių šakelių.
Sugulė žvėreliai ant aukštų kalnelių.

Nukrito ramumas kaipo aniuoliškas. 
Užmigę paukšteliai saldžiai snaudžia 

miške.
Darbininkai žmonės iš darbo parėję 

Po prakaito dienos saldžiai atilsėja.
O aš siratėlė, viena neužmiegu, 

Smuikai spaudžia širdį, ašarėlės rieda.
Eisiu ant kapelių po sunkaus darbelio, 

Noriu atlankyti tėvelių kapeli.
Kai aš ten priėjau ir prisiartinau, 

Motutės kapeli rankom apkabinau:
Kelkis, motinėle, kelkis, senutėle, 

Padėk tu man vargti, biednai siratėlei.
Vėjelis papūtė, smiltis sudulkėjo, 

Motutės žodeliai man pasigirdė  jo:
“Mažam nusileisk!, seno paklausyki, 

Busi.gerbiama tu kad ir siratėlė”....

DAINA
(P. Janulis)

Pjaukit rugelius linksmai, seselės, 
Šiuos žiemaugėlius linksmai, seselės.

Rytoj nupjausim, užporyt vešim.
Ir juos parvežę iš vežimo mėsini.

Imkit, seselės, linksmai rugelius,
Tai greitai kerta musų broleliai.

Kaip dalgiu moja tai pėdą pakloja, 
Tik spėki imti linksmai, sesele.

O čia tėvelis pėdus nešioja,
Pėdus nešioja, rugienas graboja.

Tai linksma, linksma pjauti rugeliai, 
Nors sunkus, sunkus rugpjūčio darbe

liai.
Tai čerška, čerška brolių dalgelės, 
Tai skamba, skamba sesučių dainelės.

DAINA
Kaip tik stojo mojaus mėnuo, viskas 

atsimaino:
Visos pievos ir lankelės kasdien aukštyn 

eina.
Kaip aš žiūriu per langeli, vieni artojėliai 
Dirba, aria, proeevoja, lieja prakaitėlį.
.Artojėliams juodos rankos, pūslelių 

pritrintos,
Kas gi jų biedną širdelę gali nuraminti?
Net menkiausias sutvėrimas dirba, 

proeevoja,
Skruzdės neš’ šapus, šakeles, namus

budavoja.

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

(Tąsa)
— Tik ką dabar, — tarė kalvis, — kai 

tu atėjai paliuosuot mane iš kalėjimo, aš 
sakiau tau, tėve, kad aš turiu šventą dar
bą atlikti, ir kad sugryžęs rasiu tave na
mie.

— Taip; o aš iš savo pusės, ėjau irgi 
su reikalu, apie kuri tau pasakysiu dabar. 
— Užsiminė tėvas. Agrikola tęsė:

— Aš nubėgau Į mademoiselles Kardo- 
viliutės namus, nežinodamas kad ji yra iš
ėjus iš proto ar už beprote paimta. Tar
naitė, kuri atidarė duris, pasakė kad pane
lė yra staiga apimta proto pamišimo. Ga
li suprasti, tėve, koks tai man buvo smūgis. 
Aš paklausiau kur ji yra, bet atsakė nieko 
nežinanti. Prašiau kad leistu pamatyt ką

|iš jos šeimynos; bet man pasakė kad nieko
1 tuo tarpu iš namiškių nėra. Aš nesupra- 
!tau paslapties. Bet man atėjo mintis: -Jei
gu ji yra pamišus, jų šeimynos gydytojas 
privalo žinoti kur ji randasi; jeigu tik ji 
galės išklausyti ką aš turiu pasakyt, gydy
tojas nusives mane pas ją. O jeigu ne, aš
pasakysiu jos daktarui, arba namiškiams. 
Daktaras tankiai yra kaip draugas. Aš 
tda paprašiau tarnaitės duoti man jos gy
dytojo antrašą. Man davė be vargo, Dr. 
Baleiniero antrašą. Aš buvau nubėgęs i 
jo namus, bet jis buvo išėjęs; ten man pa
sakė kad apie penktą valandą rasiu jį prie
glaudoj, kuri yra greta vienuolyno. Todėl 
tai mes čia susidurėm.

— Bet tas medalis — tas medalis? —
klausinėjo tėvas nekantriai. — Kur tu jį 
matei?

yra jų giminė. Aš tą atmenu, ji man pasa
kojo.

— Rožės ir Blančės giminė? —■ tarė 
senis.

— Taip, — tarė Kupriuke. — Ji man 
tik ką tai pasakojo irgi.

— Na tai dabar, — tarė Dagobertas,— 
ar tu supranti kodėl aš turiu turėt laisvė
je savo mergaites šią pat dieną? Ar tu 
supranti kad, kaip man tų motina mirda
ma pasakė, vienos dienos suvėlavimas gali 
sugadinti viską? Ar tu supranti dabar 
kad aš negaliu laukti jokio rytojaus, kuo
met aš atvykau taip toli su jom iš Sibiro, 
kad jos rytoj galėtų būti ant Rue Saint- 
Francois? Ar tu supranti kad aš turiu iš
gauti jas šiąnakt, net jeigu reikėtų ir vie
nuolyną padegti?

— Bet, tėve, jeigu tu naudosi žiauru
mą—

— Perkūnai! ar tu žinai ką komisaras 
man šįryt atsakė kuomet nuėjau atnaujini 
savo kaltinimą ant tavo motinos kunigo? 
Jis 'pasakė kad aš neturiu jokių prirody
mų ir kad policija nieko negali daryti.

— Bet dabar yra prirodymai, tėve, 
nes žinom kur mergaitės randasi. Su tais 
faktais mes busim tvirti. Valdžia ir įsta
tymai yra tvirtesnė negu visi vienuolynai 
pasaulyje.

— O grafas de Montbron, prie kurio 
panelė Kardoviliutė prašo kreiptis, — tarė 
Kupiukė, — yra. įtekmingas žmogus. Pa
sakyk jam priežastį kodėl tos mergaitės 
turi būti paleistos tuojau, kaip ir panelė 
Kardovib'u'tė, ir jis tikrai paskubins įstaty-

DIDELIS SUSIŽINGEI- 
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”
V. Meškiunas, vietinis, užsi

rašė “žmonijos Istoriją” užsi
mokėdamas $2. J®

Pranas Butkus, iš Detroit, 
Mich., rašo: “Nenoriu pasilik-? 
ti negavęs “žmonijos Istorijos’.' .
— siunčiu S3.00 $2.25 bus už | 
Istoriją, o už 75c. prisiųskit | 
man Sapninyką.”

N. N., vietinis, užsimokėjo 
$2 už “žmonijos Istoriją”, bet 
prašė laikraštyje jo vardo ne
skelbti.

“Dirva” talpina daug liaudies dai
nų — mylimiausių jnsų žinomų dai
nelių. Kodėl neužrašyti ją savo pa- ■ 
žjstaniiems ir giminėms čia ir Lietu
voje? Visiems patiks.

— Taigi apie medali ir kitus dalykus 
aš norėinu panelei Kardoviliutei pranešti.

— O ką tu turi jai pranešti?
— Dalykas yra, tėve, kad aš ėjau pas 

ją tą dieną kaip tu išvažiavai, prašyti už
stato. Mane šnipai sekė; kada ji sužinojo 
tą iš savo tarnaitės, ji paslėpė mane slap
tame tarpsienio kambarėlyje. Ten jokia 
šviesa neineina išskyrus per tunelį, pada
rytą kaip kaminą; bet už kelių minutų aš 
galėjau matyti viską gana aiškiai. Netu
rėdamas ką daryti, aš žiūrinėjau aplinkui 
po visus kampelius. Ineiga į tą kambarėlį 
buvo Lai nuslenkanti sienos dalis, mecha
niškai sutaisytom vogorn varoma, labai ga
biai įrengta. Kadangi tas liečiasi mano 
amato, aš- žingeidavausi viskuo, viską eg
zaminavau. Ten buvo dar viena rankena, 
kurios reikalingumo negalėjau suprasti. 
Traukinėjau ją ir į vieną pusę ir į kitą, bet 
nieko. Pamaniau sau: ta klemka priguli 
kitai mechanizmo daliai, iv man užėjo min
tis vietoj traukti, pastumti ją. Tą pada
rius, virš durų atsidarė kita šėputė sieno
je. Ir matyt aš rankeną turbut pastū
miau persmarkiai, nes iššoko medalis ir tū
li popieriai.

— Ir tu matei ant medalio antrašą — 
Rue Saint-Fraincois? — šaukė Degobcr- 
tas.

— Taip, tėve; su medaliu išpuolė ir 
užlipytas laiškas. Pakėlęs jį mačiau dide
lėmis raidėmis užrašyta: “Mademoiselle! 
Kardoviliutei. Lai atidaro ji kada jai tas 
laiškas bus priduota.” Laiškas buvo pil
nai nžpečėtytas, pečėtįs neatplėštos.

-— Tai matyt kad panelė Kardoviliutė 
ajhe tų popierų egzitsavimą nieko nežino. 
— Tarė siuvėja.

— Taip aš irgi pamaniau, nes nors lai
škas užžyniėtas su dviejų metų atgal die
na. 1830 metais, o iki šiolei dar neatplėštas.

— Ką tu su tuo laišku padarei?
— Aš padėjau viską atgal kur buvo, 

prisižadėdamas apie tai pranešti panelei 
Andriennei. Bet neužilgo jie ten mane su
rado, o jos jau daugiau nemačiau. Aš ga
lėjau tik prašnabždėt kelis neaiškius žo
džius vienai jos tarnaičių, norėdamas tuo- 
mi sukelti pačios panelės atidą; o kaip tik 
iš kalėjimo galėjau parašyt tau, mano se
sute, tuoj pranešiau kad tu apsilankytum 
pas panelę Kardoviliutė.

— Bet tas medalis, — tarė Dagober- 
tas, — yra lygiai toks kaip tas ką turi Mar
šalo Simono dukteris. Kaip tu gali patik
rint tą?

— Nieko sunkaus, tėve. Kardoviliutė
■ -•__________________ J*___________________

mus paveikti, ir šį vakarą mergaitės bus 
laisvos.

— Sesutė turi tiesą, tėve. Eik pas tą 
grafa. Tuo sykiu aš nubėgsiu pas komi
sarą, ir pasakysiu jog jau žinom kur mer
gaites paslėptos. O tu eik namon ir lauk 
manęs, mano gera mergaite. Mes susitik
sim namie.

Dagobertas užsimąstė. Staiga jis su
judo ir tarė Agrikolai: — Lai bus taip. Aš 
darysiu pagal tavo patarimo. Bet saky
sim, komisaras pasakys: Mes negalim nie
ko daryt be rytojaus? — ir grafas Mont
bron taip pat pasakys — ar manot kad aš 
stovėsiu rankas išskėtęs iki ryto?

— Duok man tą žiedą, tu eik namon, o 
tu, Agrikola, bėgk pas komisarą. Kaip 
aš tuoj sugryšiu namon kaip tik nueisiu 
pas grafą ir pasakysiu dalyką. .

Kada jie persiskyrė savo keliais, jau 
buvo sutemę.

(Bus daugiau)

PAVASARIS
Saulutė jau leidžias, artojas iš lauko 
Per dieną nuilsęs jau gryžta namon; 
Juodi debesėliai padangėje plauko. .. 
įspėki, artojau, kas gi bus rytoj?
Audra, ar ledai, o gal šiltas lietutis 
Pavasario dirvą palaistys smagiai?
Pradės sprogti laukuose žolelė jaunutė, 
Žaliuoti žiemkenčiai kviečiai ir rugiai. 

^Kiek darbo, kiek truso ten mano padėta, 
Beplaišant apleistus dirvonus senai! 
O kiek dar bus prakaito mano išlieta 
Bepjaunant, bevežant iš lauko žienai! 
Kiek darbo, kiek truso.... naudos suvis 

nėra,
šeimyna iš darbo vos gali išmist ;
Čia vargas ir skurdas artojams vien yra, 
Bet greit jau iš vargo ir mums teks išbrist!

Alytus. Ant. Skrinskis.

EKSTRA!
Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po ^1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30e
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

į&PAUDOS darbus ge- 
rai padaro toki spau
stuvė, kuri turi įren

gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
Nl lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, Čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčių Knygeles, 
Komisijoms Blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
tfll Biznieriams darome— 
nl Laiškus, Konvertus ir 
Įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
□J kiomis spalvomis, pa

darom Paveikslus-Cuts ir 
pagal užsakymo spausdi
name kiekvieną dalykėlį 
nuo paprasčiausio iki di- 
džiausim.

Mošų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIAI 
GREITAI

Greitus užsakymus siun
čiam Special Delivery.

CUNARD
J LIETUVĄ

(Per Angliją) 
sumažinta kaina 3 kiesos abiem 

galam laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA ... $211
Į Liepoj n ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
1 Lietuvą greitu laiku. Išplaukimai 
kas Seredą. Keleiviai nepiliečiai 
jleidžiaini be kvotos varžymų. Visi 
3 kiesos keleiviai turi kambarius. 
Neprilygstamas švarumas. Puikus 
maistas. Kreipki- . 
tės prie vietos |

CUNARD LINE
Union Trust Building 

1022 Chester Ave. Cleveland, O.

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

$1 iki $25,

■ Wet 
■ziuto-Strop

Razor
—Išsiaatrina Puta
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DIRVA

Vargšu Manos Duktė o JUOKIS 

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

(Tąsa “VARGŠŲ KARALIENĖS”) 

Parašė VĖJAS.
LIAUDIES DAINA

O kas tenai zvimbėjo,

(Tąsa)
Kelias dienas viešint šioje pilyje, vis 

laukiant ar priešai negryš, žinia apie Bak- 
čio atvykimą pagalbon pasiekė Rytos pi
li ir ji su Leda — neskaitant jau Giedrės 
— kvietė “Šiaurės Kunigaikštį” pas save, 
norėdamos atsidčkuoti už išgelbėjimą nors 
žemią, kad nespėjo išgelbėt jų vyrų. Bet 
Baktis tėvo Įsakymu turėjo gryžti atgal, 
todėl su Giedre pasimatyt negavo.

Vienas iš likusių vyriausių Aistrio va
dų .paėmė savo komandon pilį po Bakčio 
išjojimo, h’ surinkęs visus keturis kunigai
kščius palaidojo senosios pilies kape, prie 
kitų tos pilies valdovų. Į laidotuves pribu
vo iš pajūrio miesto Giedrė, Ryta ir Leda. 
Baisūs buvo verksmas gyvų likusiųjų ir 
moterų savo vyrų, savo sūnų, dedant juos 
amžinam atilsiui į akmeninį skiepą, kur 
jie po tų amžių mūrų griuvėsiais ir šian
dien ilsisi, giliai žemėmis užpilti.

Po liūdnų laidotuvių, Ryta, Giedrė ir 
Leda gryžo atgal į pajūrio miestą, nes ma
nė ten ramiau galės gyventi, kur jau buvo 
įpratusios. • Ledai nesinorėjo vienai likti 
senoje pilyje, o jos naujoji pilis buvo iš
griauta. Prie to ji turėjo kitus planus.

IV.

Rytos Mirtis
Ryta perdaug gerą širdį turėjo ir vis

kuo graužėsi, todėl po vyro ir sunaus žu
vimo galima sakyt žuvo ir ji pati: jos svei
kata nyko, ir vieną dieną visame mieste 
pasklido graudingi gandai kad kunigaikš
tienė, “Vargšų Karalienė”, mirė! Ji mirė 
nors buvo jaunesnė už Ledą, taigi dabar 
liko valdovės Leda ir Rytos duktė Giedrė 
Dvi moteriškos — be jokio vyriškio, ir Gie
drę apėmė baime kad žūsta jų garsi dinas
tija, nes su jos mirčia viskas baigiasi!

Visas miestas ir visa šalis rengėsi prie 
Rytos laidotuvių. Neatsiliko ir vargšai, 
kurie sunešė savo “Karalienei” tokius pui
kius didelius gėlių vainikus kokių nei di
džiausi turtuoliai neatsiuntė.

Ryta juk juos šelpė ne tik maistu bet 
ir pinigais, o pinigų vargšai neišleisdavo, 
tai šiose laidotuvėse jie sudėjo visus savo 
pinigus ir nupirko gėlių daržus, taip kad 
jų vainikai stebino visus didžiūnus. Ver
kė jie savo “Karalienės”, bet turėjo vil
ties ir jos duktėje, nes Giedre jau senai 
juos šelpė motiną pavaduodama, ir žinojo 
kad ji jų neapleis ir toliau.

Laidotuvių dieną, prieš išvežant Ry
tos lavoną senos pilies kapan paguldyt ša
lę vyro, buvo padaryta paroda po visą mie
stą kad visi gyventojai galėtų paskutiniu 
laiku matyti savo pirmutinę valdovę. Ko
kios iškilmingos laidotuvės buvo tik tas 
galėtų aprašyt kas jas matė. Grabas bu
vo stiklo viršum su aukso dugnu, iškeltas 
ant aukštų morų; lydėtojai nešė visokių 
spalvų ugnis; paskui grabo buvo nešama 
didžiausi vainikai gėlių, žmonės verkė kai 
kūdikiai, kiti net nusižudė iš gailesčio. 
Nuo visų budinkų stogų gėles snigte snigo 
ant grabo kur tik buvo pranešamas. Dai
niai eidami paskui grabą giedojo liūdnas 
ir gražias giesmes apie Rytos gerumą ir 
jos prakilnius darbus. Kožnoj gatvėj nau
ji vyrai puolė panešti jos grabą, ir kiekvie
nas norėjo jai jau mirusiai pasitarnaut ne
mažiau kaip troško pasitarnauti ir jai gy
vai esant.

Giedrė ir Leda taipgi verkė. Dūktos 
verksmas motinos visiems žinomas, nes ji 
liko našlaitė, viena, be artimų gerų gimi
nių. Bet aišku buvo ko verkė Leda, ta pa
vydi ir kerštinga senė, kuri visą amžių bu
vo Rytos kankintoja.

Dvi Moteris
Rytą palaidojus, Leda pakėlė savo gal

vą kai gyvatė, ir pareikalavo kad Giedrė 
laikytų ją už motiną ir klausytų jos. Pir
miausias Ledos planas buvo apvesdint Gie
drę su savo brolio sunum, kad Tairos ir 

..Aistrio žemės. ..niekam svetimam netektų.

Jos brolis turėjo mažą kunigaikštystę pie
tuose, todėl gera proga buvo padidint jam 

: žemes keleriopai daugiau išleidus sūnų ant 
Giedrės.

Pasišaukė Leda sykį Giedrę pas save 
ir sako:

— Giedrute, tau be vyro igliau būti 
nepritinka, eik už Sevalijos kunigaikščio, 
ir gyvensi laimingai.

— Tetute, aš dar negatava ištekėti, 
dar noriu ilgiau apraudot motinėlę, — at
sakė Giedrė.

— Negatava? Kas tavo gatavumo 
lauksi Tuoj bus sutuoktuvės ir vestuvės! 
Kaip gali šalis valdytis be vyro!

Dabar Giedrė pirmu kartu pamatė Le
dos piktus dantis. Bet vis juokavo:

— Ilgai valdė musų žemes vyrai, da
bar pavaldykim mudvi, iki ateis man lai
kas ištekėti, — tarė Giedrė.

— To tai nebus, ir tu turi klausyt ką 
aš tau sakau, — užkirto senė. —Atmink, 
aš dabar tavo motina, ir aš valdytoja šių 
žemių, mano vyro ir jo brolio!

— Mano motina kapuose; o kaslink 
žemių tai gryžk į savo seną sostinę ir val
dyk savo vyro žemę, o aš valdysiu savo 
tėvo žemę, kolei aš dar gyva! — rėžė jai 
Giedre.

Taigi Giedrė pasirodė griežtesnė negu 
Leda manė. Jai dabar reikėjo imtis ki
tokių priemonių prieš Giedrę, ir ji sumanė 
kreipktis į miesto gyventojus kad išspręs
tu ar moteris — ir dar tokia jauna — ga
li valdyti ir būti be vyro. O tuo tarpu su 
Giedre ji pradėjo gražiai apsieiti, nerodyt 
jai jokio piktumo, iki sugundins piliečius 
prieš ją.

Sutikdama žymesnius kariumenių va
dus ir piliečius Leda tik ir kalbėjo kad rei
kia Giedrę apvesdint, bet tie nei vienas 
nesiskubino sutikti su jos nuomone, delei 
dar nesenai įvykusių liūdnų permainų — 
jos tėvų mirties.

Senos dinastijos gerbėjai nematė budo 
kad ta dinastija ilgiau išbūtų jeigu Giedrė 
apsives, todėl susirinkę apšaukė Giedrę pil
nateise valdove šalies, o Ledai davė pasi
rinkt arba gyvent su Giedre arba gryžt į 
savo seną sostinę. Leda nutarė likti čia, 
nes nesijautė silpna ir tikėjosi padaryti sa
votišką tvarką. Ji pasitikėjo savo liežu
viui, kuris jau ilgus laikus jai patarnavo 
kai’po geriausias įrankis prieš savo neken
čiamas ypatajs.

“Brangmenų Pirklys”
Pajūrio mieste vieną dieną pasirodė 

ypatingas žmogus, tvirto sudėjimo, puoš
niai apsirengęs, su nediduką barzdele. Jis 
su savim turėjo puikiausių brangmenų Ro
koku pas jokį kitą miesto pirklį nebūtų 
ouvę galima rasti. Tūli tą svetį nužiūrė
jo klastingu ir sakė kad jo parduodami au
skarai nėra tikri, jis tik apgaudinėja. Bet 
jis gavo nuo žymiausių miesto pirkim pa
liudymus kad jo visos prekes yra tikros ir 
didelės vertės, ir sakė kad tik kunigaikš
čio pilyje iš jo kas tegalėtų tuos brilijan- 
tus pirkti, mažai kas kitas pinigų tiek tu
rėjo. Iš kur js atsirado niekas tikrai ne
galėjo pasakyti.

Mieste jis susiėjo su įvairiais žmonė
mis ir girdėjo kalbas. Vienoj sueigoj jam 
■teko nugirsti piliečius kalbant kad reikia 
Giedrę arba tuoj apvesdint arba pasodint 
kalėjiman — iki to jau buvo žmonės senės 
Ledos d a durstyti.

(Bus daugiau)

Po aržuolu trinksėjo, 
Ramtadram tararam 
Po aržuolu trinksėjo?

Uodas krito nuo šakos 
Susikūlė be jukos, 

Ramtadram (ir tt.)
Du šonkauliai išlūžo, 
Ir du dančiu išdužo, 

Ram (ir tt) 
šaukė uodas musaitę, 
Mylimiausią sesaitę.

Ram (ir tt) 
Prašė uodas ratavot, 
Kai numirsiąs palaidot,

Ram (ir tt)
Prašė uodas daktarą
Kad atvežtų jam vorą,

Ram (ir tt.)
Daktarėlis negelbėjo, 
Sveikatėlė išdulkėjo!

Ram (ir tt.)
O kai uodas numirė 
Musei snuki paskyrė,

Ram (ir tt)
O kai uodą laidojo,
Tinklais tvorą nuklojo,

Ram (ir tt)
Vežė uodą ant kapų, 
Dengė kūną su lapu,

Ram (ir tt)
Dėjo uodą duobelėm
Mažon sienos skylelėn,

Ram (ir tt.)
Bėrė uodą žemelėm, 
Dengė varpų dulkelėm,

Ram (ir tt.)

Prisiuntė P. Kriukelis.
Smcrtelna ir nesinertelna 

mirtis. “Lietuvos Žinios” bal. 
14 d. pranešdamos apie grana
ta užmušimą trijų vaikų Za
pyškio valsčiuje, sako: “pasta
roji sprogo ir visus mirtinai už
mušė”.

Kadangi Lietuvoj Įsteigiama 
daugybė vyskupijų, jus, smer- 
telni žmoneliai, galit pargryžę 
į Lietuvą išnetyčių pataikini j 
šlaunų vyskupauną miestą, ku
ris iki šiolei buvo tik paprasta 
jūsų parapijos žydauja.

Kauno “Lietuvos” redakto
rius tikrai tuoj neteks vietos — 
nevidonas ėmė ir Įdėjo į “Liet.” 
priedą Dr. šliupo paveikslą ir 
jo gerų darbų aprašymą!

Iš Džiaugsmo Gali Numirti
Tėvas skaito laikraštį, ir 

randa jame žinelę kad vienas 
žmogus laimėjo 50,000 litų, bet 
iš džiaugsmo mirė.

Kodėl 
Bambino?

Todėl, kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

Todėl, kad kūdikiai mėgsta 
Bambino už jo saldumą. Jie 
net prašo daugiau!

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių Geriausis Draugas.

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

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

Tuo sykiu ineina kaimynka 
ir praneša:

— Renku pinigus ant sudėti
nų egzekvijų, norime užpirkti 
penkias gedulingas mišeles. Tai 
bus džiaugsmo dūšelėms!

Tą visą girdėjo penkių metų 
Jonukas ir sako:

— Tėveliuk, neduok pinigų, 
nebūk žmogžudžiu, ba duselės 
iš džiaugsmo gali numirti.

P. Kriukelis.

“Vilnis” — dienraštis. Chi- 
cagos raudonųjų organas giria
si: “Kada mes pradėjom kal
bėt apie dienraštį, musų priešai 
paleido paikus gandus, busįą 
‘bolševikai tik blefuoja'-----
Dabar jau paskelbta kad su 
pirma diena rugsėjo ‘Vilnis’ 
pradės eiti kaipo dienraštis”.

Rugsėjo pirma diena dar to
li. Taigi gali priešai paleisti 
paikus gandus kad ‘Vilnies’ ko
misarai nori susirinkti pinigų 
iš proletarijošių, rodydami pir
mą rugsėjo tolumoje, ir paden
gti tik dabartines laikraščio 
skolas, arba koks komisaras ga
li pasigriebi visą dienraščiui 
sudėtą fondą, ir vėl dienraščio 
nebus....

Pasakymas kad rugsėjo 1 d. 
pradės eiti dienraštis dar ne
reiškia kad dienraštis pradės 
eiti.

Nekepk karvelio kolei dar ne
nušautas.

SANTAL MIDY 
Greitai sulaiko

Skaudų
Šlapinimą

Saugokis
•Pamėgdžių

Žiūrėk žodžio
Gausit A pliekoj 

“Midy”

.štu vandeniu._____________________ ir sveiki valgiai.__________
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:^

Kuomet jums reikia pieno dary-jted pieną, kadangi jis vra geriau- 
mui pudingų, zupių, pyragų, etc., | sias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-*arba grietinės. 

Sakyk Borden’s Kuomet
Perki Pieną

Kiekvieną sykį kai perki 
Vardas daug ką turi su 
negu jus manėt.

Border’s Evaporated Pienas yra žinomas per vi
są šalį. Jis garsinamas jums kadangi jis yra 
tyras, šviežias maistingas pienas. Jeigu jus ne
žinot Borden’s tai jau beveik laikas apsipažinti 
tu Borden’s Evaporated Pienu.

Borden’s Evaporated Pienas yra tyras, šviežias 
nkio pienas su išimta dalimi vandenio ir su pa-
likta jame Smetona. Jis galima naudoti visiems
valgiu gaminimo tikslams kaipo šviežias pienas. 
Jis yra ekonomiškas naudojimui. Jeigu jys mėg
stat smetonuctas morkas arba žirnius bandykit 
čia spausdinamą receptą. Tai bus pavaišinimas 
jiistt šeimynai. Naudokit jį savo kavoje. Jusi) 
šeimyna pamėgs tą naują skonį.

Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga smetonos.

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

is

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 strains 

nlia: kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei

RODYKLĖ .No. 100
Virimo Receptas

Daug yra būdų prirengimui valgy
ti virtų ir sausi) sėlenų. Valgykit 
jas su pienu arba Smetona kaipo 
grudų maistą. Apibarstykit jų ant 
kitų grudų arba virkit su karštais 
grudais. Bandykit jas kepant bly- tų į juos ineiti oras.
nūs, darant klerkus, etc. Kiekvia- į Naminiai Pasigelbėjimai 
nas jūsų šeimynos narys privalo vai- ' Blanketų skalbimui pasirink ty-
gyt sėlenų kadangi jos turi gardų 
riešutų skonį ir yra labai sveikos. 
Sekantis yra dovaną laimėjęs recep
tas padarytas šefo vieno didžiausių 
New Yorke hotelių, darymui sėlenų 
pudingo.

Sėlenų Pudingas
4 kupini šaukštukai sėlenų 

puskvortės pieno
1 šaukštas miltų

šaukšto komų krakmolo
4 kiaušiniai
” šaukštai cukraus
% puoduko sviesto
Sumaišyk sviestą su miltais, kor

uli krakmolu., sėlenomis ir puse to 
cukraus ir supilk Į verdant pieną; 
maišyk gerai ant ugnies apie minu- 
ta laiko, nukelk, Įmaišyk keturis try
nius. Pagaliaus dadėk kiaušinių bal
tinius suplaktus gerai su likusia da
lim cukraus. Pilk Į gerai sviestuo
tas ir cukruotas formas ir sudėk į 
blešinę su biskiu vandeniu dugne ir 
kepk vidutiniame karštyje apie 30 
minutų. Duok Į stalą su aprikotų 
sosu padarytu sekančiai: Parspausk 
vienos mažo* dėžės aprikotus per 
sietuką, padėk puss svaro cukraus 
ir pavirink per apie 5 ininutas.

Virtuvės Patarimai
Reikia išbandyti prezervų indus 

kad butų čieli pirm sudėjimo į juos 
vaisių prezervus.

Darant meringue (kiaušiniu pu
tas), jeigu naudosi miltini cukrų tai 
putos bus pastovesnes ir nevande- 
nuotos.

Iš lemono gausi sūdyk tiek skysti
mo regu paprastai jeigu padėsi juos 
ant pečiaus apšildyti per kokias 15 
ar 20 minutų.

Išvalymui gerai pridegusių skar- 
vadų, nutrink apkepusias vietas eme
ry popierių, paskui aptepk taukais 
ir druska, o ant galo numazgok kar

pieną prašyk jo vardu, 
produktu, net daugiau 

i Pirm virimo vištienos, ištrink vi
durį vištos su lemono šmoteliu. Nuo 
to vištiena bus minkšta ir sultinga.

Po išmazgojimo arbatos arba ka
vos puodų, palik juos stovėti tūlam 
laikui su atidengtu viršum kad galė- 

ną. vėjuotą dieną.
Susitraukusią čeverykų odą reikia 

ištrinti vaselinu pirm tepimo vakso. 
Prašalinimui nuo čeverykų šokolado 
plotmų naudok borakso ir šalto van
dens košelę.

Nuvalymui odinių kėdžių naudok 
pieną, ir kėdės išrodys kaip naujos.

Maliavotas linoleum niekad nerei
kia šveisti su šepečiu, bet nušluos
tyti su šlapiu skaruliu.

Kabinant mažas uždangas ant du
rų ar langų naudok siaurus gurnus.

Grožės Patarimas
Rūpinimąsi yra nerviškumo prie

žastis, nuo ko pradeda apsireikšti 
veide raukšlės, atbunka akis, ir apsi
reiškia amžius. Jeigu tik rūpinsies 
apie mažus menkniekius, užsitrauk
si sau didelius vidurių užkietėjimus 
ir sunaikinsi kūno gyvumą. Todėl, 
žiūrėk į viską lengvai Nesiskubink 
visame, valgyk tinkamą maistą, ir 
užtektinai mankštinkis ir miegok. 
Atmink tą visados ir pasiliksi jau
na ilgiau kaip išžiuroj taip ir dva
sioj. •

Ypatiška Sveikata
“Mano vyras nevalgo špinakų, bet 

mėgsta kručkus, o aš niekad kničkit 
nevalgau”; “mano mergaitė visada 
mėgo nieną, bet negaliu priverst 
vaiko išgert pieno nors stiklą į die
ną.” Tokias pastabas tankiai girdi 
iš moterų kurios užsiima namų ve
dimu. Tankiai pasitaiko kad vienas 
iš tėvų mėgsta sviestą, kitas ne, ir 
tai]) su vaikais. Ar tai prigimimas 
nuo tėvų, ar tik pamėgdžiojimas? 
Niekad nemie nesakyk “nenoriu”, 
“nemėgstu” kurio nors maisto. Taip
gi nereikia pataikauti. Duok visiems 
vienodą maistą ir žiūrėk kad visi 
valgytų. Bet kad visiems patiktų 
reikia pataikyti tinkamai pagamin
ti, sykiu žiūrėti kad butų maistingi

SMKTONLOTOS MORKOS 
IR SMETONUOTI 

ŽIRNIAI
■JI Puoduko Borden’s 

Evaporated Pieno
•74 puoduko vandens
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltu
2 puodukai morkų
2 puodukai žirnių
Druskos ir pipirų pagal 

skonio.
Numazgok, nuskusk ir su

pjaustyk morkas keturkam
piais šmotukais. Persunk 
ir sumaišyk su dviem puo
dukais žirnių, kurie jau tu
ri būti išvirti. Ant to už
pilk smetoninį eosą. pada
rytų pagal recepto Borden’s 
Smetoninių Sosų.

ATMINKIT
Borden's Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot nusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jį kaip 
paprasta pieną. Jeigu turit
savo receptą kuris reikalau
ja sinteonos, naudokit tiek
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SKETCHES FROM LIFE

there came

were of----- o-----
----- o------

for offic

----- o------

Mars i

AN D

fore they think 
lives over again.

----- o—
A girl can look at 

out doing a thing 
impression that she 
voi I.

and 
wink

FARE. FAKE and 
Conductor (recei 
re) — "How old ir yom- litil

Little girl (healing her mo
ther to it) — “I'm 11. and mo
ther will be 40 next month.”

----- O-----
J. V. Mitchell says divorce is 

one of the penalties for catch 
iny dear out of season.

-------- 0---------

SEE IF WE CARE!
J us! a little love, a little

From just a little loving- 
beaut :

'Tis just a little loving th

That makes a lovely 
of promise suit.

----- o-----
Drunkard enters saloon and 

sees sign, ‘ Drink Coca Cola 
Billiards, Root Beer”.

“Gimme a glass of billiards”.
Bartender decides to have a 

joke Land gives him some' pluto 
water. The drunkard sips, then 
stops, them gurgles

“You know, if 1 wasn't an 
experienced billiard drinker I'd

pluto water.”

!<nvn.

wherecountry club 
country folks who’ve moved to 
town pretend to enjoy y 
co] f.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS

"He's Cu-ttW: Į I ii find, out 
rat it was ir
1 buy every ,
■aper in. townl

“What a charming 
And how it doos resemble 
husband 1”

“Gracious. 1 hope not 1 
adopted it!”

----- o-----
and Jill went up the
get some modern iickoi , 

took two and he
And Jill died even

To
Jack 1 wonder 

what it was L-
Here's a-cake recipe,./Ji

1 cut from the

And we’re just a.- 
my married couple 
lived — together. 

------o-----
Prof. Marconi say,

has been trying to get us for| 
1 thousand year 
told

happy 
t hat c

Bet some one !
Mars “The line is busy.” I

aid to 
to be menaced by the American 
potato hug. thinks George 
jtrukonis, we should send 
some Paris Green.

Had to get oft. 
Where he stood up 
And tipped his hat 
And bid each one 
A soft good-bye. 
And when the car 
Began to move 
A smile lit up 
His manly face 
That told as plain 
As words can tell 
How glad he was 
That they were gone.

"Walter R. Baublis. j

over

----- o-----
Manager—That is the 

realistic fight I ever saw on the 
screen. How did you work it?

Film Director — I told each 
actor on the quite that the 
'other considered him a punk 
scrapper.

He sat alone 
But soon 
Three of his friends 
But they
The other sex, 
And they began 
To talk to him, 
And he grew red 
And stammered hack 
A few replies. 
But in between 
I’ll bet he preyed 
To other friends 
In hope that they 
Would help him out. 
But there were none 
To heed his prayer, 
So he loaned back 
Determined to 
Control himself 
And not to feel 
Aba.shed when 
"Would look at 
In their sweet 
And so they rode 
Until they came 
To where the girls

most

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašyki! saviškiams 
Lietuvoje melams “Dirvą”

nuo

IR

ta

Savo
Babies Love It

pleiskanų mirtinas priešas 
jumi padarys. Itrinant švelniai 
į pjalvos odą per savaite ar 
dešimt) dienų laiko, Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonkų už 65c. pas 
savo vaistininką šiaudeli, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
1 laboratorijų.

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

Brooklyn, N. Y.

“Trimitas’ 
ginusių i:

PLIKOS GALVOS
DYKA ŽEME.

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

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

Nori Žinot
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
kaip gyvena artimi ir tolimi kai
mynai, koks jų gyvenimas ir 
kultūrinis plėtojimąsi —

SKAITYK

they 
him

Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, Įvairiausius nuotikius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausiu paveikslu tiek iš Lh • 
tuvių, tiek ir kitų tautų gyveni
mo; eilių, straipsnių svarbiau
siais dienos klausimais, daug 
gražių apysakų žymesnių Lietu
vių ir kitų tautų rašytojų, indo- 
miausių įvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

dingų pasiskaitymų.
' ........... yra vienas

pigiausių 
Eina kas

knygos formato, 32—48 
Prenumerata Amerikoj 
‘‘TRIMITO” Adresas: 
Laisvės Al. 26.

About the only kind of mon-i Correct this sentence: “ij 
ey that doesn’t have wings think this jazz music is the real 
says John Brazauskas, is the stuff”, said the president of 
money we spend for aviation, the V omen s Civic league.

----- o-----  I ----- 0-----
"When a girl refuses a man. [ 

and he takes to drink, maybe 
he’s celebrating.

isn’t a hick town unless 
hanker’s wife knows how 

e on deposit, 
-o-----

SISTER SUE SAYS-
Squic people 

that they think 
famous Alaskan

It 
he 

pinch you h

so dumi

Jew.

Informacijų Biuras

“ D
Sunerior Ave6820

Atdara vakarais

Dirvos” Redakcijoj

b—Knygų

9—Notariaiis Ofisas
10—Aisokui

1—iTnigii į Lietuvą Siuntimas
Igab'aviniŲ ir kitų Dokumentų
Padirbimas

;—Pasportų ir vizų Išgavimas
1—-I.aivakorčių Pardavimas

(-. i ui: nių Pa įtrauk i m as

-Spaudos Darbai
r Popieru Pardavimas

Real Estate Pardavimas

' INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Namų, Rakandų ir Automobilių

atlikti ir kitokius rei
kalus, kaip tai: padaroma Įgaliavimai į 
Lietuvą del Pardavimo. Pirkimo ir Per
vedimo Ūkių; Siuntimas pinigų į Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.
PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU

6820 Superior Ave.
Telefonas Randolph 458. (

If he can set a bone without I 
three assistants, he is just a 
common practitioner.

A man is what he third 
f. what he think

Nujol paliuosuoja ir neda- 
leidžia užkietėjimo, 

ulių valytojas—ir 
vidurių negniaužo.

■ švelniai, saugiai i 
ingai Nėra kito kaip 
jol. Bandyk jį šiandien.

Telefonas Main 6111

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

C. D. A1NGER 
307 WILLIAMSON BLDG, 
kur su visais teisių reikalais 
Lietuviai, Slavai, Lenkai, ir 
Rusa: draugai kreipdamiesi tu
rės teisingų patarnavimą.O ROSEDALE o

Dry Cleaning Co
Rand. 7906

. PETRAITIS, Prop.
6702 Superior Ave.,

Nujol

Nuo visu skirvio ir vidurių 
negerovių ir skausmų dele! 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

America’s
Finest

__ „ įteikė
A^KEtLOGGOSP 
TASTELESS CASTOR Pit

Mail 10c for copy of 
new Oh Henry! recipe 
book showing SIXTY 
new recipes. Write

Williamson Candy Co.

Visai tyras castor oil modi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse. Mrs. Winslow’s 

Syrup

tuririin- 
Lietuviu 
s: vaite 

puslapiu.
$3 met.
Kaunas, 

Lithuania.

Sumažink

greitai 
Vie- 
skus- 

tikrai

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

Superior Home Supply Co
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, reikmėm virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stotkus. Skalbiamos masino i kokių tik norit. Užlaiko malia
vas, variusius ir visokius maliavoj! no įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue

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

$1 iki $25.

Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St. į

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiniiiiiiiiiiniifiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirj 
= Prospect 2420 Central 1766 :

| THE F. W. ZIMMERMAN CO. j 
= Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty- = 
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p*- į 
= kuojam, isleidžiam ir sukraunam. Ė
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Dilia. :
=iiiiimiiiiiii!iiiiiiiiiii>iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kanibairus lipniau
sios mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
"erai ir pigiai. Reikalaudami 
siu patarnavimu kreipkitės an
trašu: * (36)

1386 EAST 65TH STREET
..... L. . y ... • -

t Informacijos Keleiviams | j
$ i Kanada
' Žinia tiems žmonėms kurie nori 
Į atsikviesti savo gimines j Kanadą iš 
f Lietuvos arba kitu žemų, bus sutei- 
{ kta kas yra reikalinga del kiekvie- 
$ , no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka- 
* nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
c laiškus į musų Laivakorčių Ofisą, o 
<! mes suteiksime visas informacijas ir 
<! kokie yra Kanados imigracijos įsta- 
b tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
!; reikalais nuvažiavęs ir viską sužino- 
I; jau kas reikalinga del norinčių at- 
I; važiuoti i Kanadą. Aš turiu kores- 
;> pondcnt.ua didesniuose Kanados mie- 
; stuose ir visus mano keleivius jie 
g sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
u reikalais kreipkitės j '

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

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

a S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

F otografas
FOTOGRAFUOJAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną didelį pui
kų spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

1197 E. 79th St. Cleveland
“Studija su dviem parodos langais”

Telefonas Randolph 5297 -----

All druggists—3Sc and 65c jars and tubes. 
Children's Mustcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Wet
AutcrStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

t •

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į
Eikite pa. tikrą Speciality, • n. \ 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- J 
raa Specialistas arba prof.aoriua ne- ■* 
•iklauainės kokia liga sergi ir kur ■, 
•kanda. Jisai pata tą jum. paaakya, .* 
po iaegzaminavimo Daugyba dakia- \ 
rų užtai negalėjo jua pagydyt kad ji. J. 

j neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa •" 
rT_-T tyrimo bei neišrado jūsų tikro. Ugo» J.

Mano aparate. Radio-Scope-Raggi-X- 
Spindulių Roentgcno ir pilnas Bakw- ", 
riologiškaa egzaminavimas kraujo ati- Z- 
dengs man tikrą jusu ligos priežastį *, 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums “• 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir .J 

wtĮ. tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslua *.
nervus ir kenčiate nuo užnuodijame Z* 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkut ant viso kūno ir burnos, iai- "Z 
adas uisisenčjusias kojoae — negaišinkii ilgiau laiko ir n.aikva- Z* 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- >Z 
sakysiu ar juaų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąiini>- °, 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- 
siems. J’ «Z

•• DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS į 
10406 Euclid Av. Kampas E. ItfSth St. CIrrataad «Z 

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. Z"
OfiM valandos: Nuo 10 ryt. iki 4 — nn. S Ori 1 vnfr—e *Z

Nedtidianiaia aa» 10 iki 1. Z*
W.-AW.W.-.V.W.VAW.'AW.W.VAVAV^WW.VAWA'A

pondcnt.ua


SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ

Nusižudymo priežastį ;

Geriausias
Skutimas

uinnHiiiiiHiiiiiniiiiiniiniiiiHfuiiiiiiEHinnHHiiHiiBiHiiiiiiiHnsiiiiitiiiiiiiiiinnj:75c
REIKALINGA AGENTAISu reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

O
O

$1 iki .$25.

>1 * 
>4

O 
O 
4/

H 
H 
u 
H

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 VV. 30th Street New York, N. Y.

Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $413,550.15.

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrafttf “Tė
vynę” dovana) ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

Pomirtiniai skyriai — $150, 300, 600 ir 1,000. 
Pašalpos Skyriai — $6.00, 9.00 ir 12.00 savaitėj.

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:

Aiškios, Tyros, Svei- ' kos, Puikios Akįs 
Yra Puikiausia Dovana.

Murinę Valo, Palengvina, At
gaivina ir Nepavojingas. 

Jis jums patiks.
Knygelė “Akiu Už/.iura” arba

Į Murinu Co.,Dpt. H. 5., 9 C, Ohio St., Chicago “A kili Grožė” Dykai. 0

^lllllllllllllllIllIllllllIlIllllIIlllIlIllllillHiilliililiiiiilhilllllllilllillllllilllllllllllllllll ’.- Lenkai Veržiasi i Nepriklauso-
i
|PO LIETUVĄ
! PASIDAIRIUS
riliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiK 

RAGELIAI, Rokiškio ap.
Ši parapija susilaukė naujo 

kunigo, bet senojo klebono Sta- 
kelės niekaip neįstengia išva
ryti. Stakelė naujam kunigui 
neduoda žemės dirbti, neįleidžia 
į trobas. Stakelė mišių nelai
ko, bet į paskirtą' parapiją, Su
vainiškį. neina.

Parapijonis jam akyse, sako: 
A, tavęs, Akele, taip'kaip vel
nio atsikratyti negalima! Rei
kės tau pasiūti iš viso rietimo 
maišas, įkišti ir išvežti kaip 
netikęs katinas.

čia pasirodo kad kunigams 
dūšių ganymas 
brangi parapija kurioje galima 
daugiau biznio padaryti.

Parapijomis.

PRIGĖRĖ TRIS POLICI
NINKAI

Balandžio 12 d. juroje ties 
Palanga prigėrė tris policinin
kai : Bertulis, šekaitis ir Straz
das. Jie pamatė juroje plau
kiojančias spirito blešines ir 
luotu išvažiavo patirti kas 
yra. Bevažiuojant luotas 
sviro ir visi tris paskendo.

nebrangus, o

Rokiškis. Prieš rinkimus vie
tinė miškų valdžia pradėjo duo
ti ąnišką ir be varžytinių. Nie
ko negelbės ir gudravojimas.

Kurmis.
Panemunėlis, Rokiškio apsk. 

Vietinis klebonas K. Mockus 
bažnyčioje laiko mitingus. Sa
ko kad dabartinė valdžia paei
nanti nuo Kristaus, o jei taps 
Valstiečių Liaudininkų tai bus 
nuo šėtono. Kurmis.

VILNIAUS BEDARBIAI NE
RIMAUJA

Kiekvieną dieną pas Vilniaus 
darbo biurą susirenka daugybė 
bedarbiu. Visos jų kalbos, vi
sas rūpestis — gauti darbo. 
Bet darbo nėra, o bado šmėkla Į 
iš akiu neišeina. Per lai piev 
sideda karštos kalbos, skundai 
dabartine suirute ir valdančių
jų nesugebėjimu parūpinti dar
bo.

Bet ikisiol didesnių demon- 
tracijų Vilniuje, kaip yra Len
kijoj. nėra buvę. Mat čia be
galo daug policijos, viešosios ir 
slaptosios, taip kad kiekvienas 
organizuotas darbininku žings
nis esti varžomas ir trukdomas.

Vilniaus

darbininku, 
darbininku 
statybos Įmonėse.

PRAMONĖ
pramonės įmonių 
buvę 205, su 5.009 
tame skaičiuje 896 

dirbo astuoniose

GĖRĖ IR PRIGĖRĖ
Per Velykas 

laiveliuišsikčlč 
stovinčio 

Ant

.Klaipeda, 
matrosai 
jurose 
krantą.
Įsitraukę vėl 
garlaivį. Du 
lyj, o trečias 
kini į jį šoko, 
to, ir visi tris 
to vandenyj,
j luotelį ir išsigelbėjo,

nuo 
garlaivio į 

kranto gėrovai 
visi Iris gryžo į 
sėdėjo jau luote
liui) laiptų smar- 

Luotelis apvir- 
matrosai pasiju
nti spėjo įsikibti 

o tre
čias nugrimzdo prie visų žmo
nių akiu; niekas nespėjo pagal
bos sut likti. “L.”

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN

TABLETS
At your drug gift, 25c 

The Knight Laboratories* CIucab*

D I R V A

pabaudą, būtent:-už šliubą 30 
litų brangiau paprastos taksos 
(paprasta siekia 80—100 litų), 
už kūdikio pakrikštijimą 10 li
tų daugiau ; o pas ligonį visai 
nevažiuoja, nežiūrint kad da- 

, kurį vatkėlė Vaiguvos kaime ir pa- 
Ivoška simirė be išpažinties. Gavėnios 

laike be kortelių išpažinties ne
priiminėjo, korteles gi pardavi
nėjo vargoninkas po pusę lito.

“L.”

:Į mos Lietuvos Teritorij..
ii Kaunas. — Balandžio 14 d. 
i!j Trumpelių kaimą, Punsko val

sčiaus, 300 metrų nuo demar
kacijos linijos musų pusėn at
vyko Lenkų leitenantas, 
pasienio policininkas J 
norėjo suimti. Leitenantui gin
klu pasipriešinus policininkas 
gindamosi jį nukovė. Įvykiui 
ištirti vietoj iš Kauno išvyko 
ypatingai svarbioms byloms 
tardytojas.

Balandžio 13 d. Lenkų kapi
tonas, einąs pasienio sargybos 
bataljono vado pareigas, atvy- 

,, kęs su vienu leitenantu ir
| kinis kareiviais į Lokajos 
Į vėl pareikalavė kad musų 
gyba leistų naudotis musų 
sėjo esančiu tiltu.

Musų sargyba atsisakė 
padaryti. Lenkai gryžo atgal 
grasindami jiega paimti tiltą.

“L.Ž.”

BJAURI ŽMOGŽUDYSTĖ
ten
pa-

SUDEGĖ NAMAI IR DUKTĖ 
' Makštavos kaime (Jonavos 
vai.) pas Sidorą Kudrašovą ki
lo gaisras. Sudegė gyvenamas 
namas (po vienu stogu buvo 
klojimas ir tvartai) ir visas in
ventorius. Ugnyje žuvo trijų 
met ų Kudrašovo duktė. Nuo
stoliu padaryta apie 4,500- litu.

“L.”

Už šmeižimą Patraukė Teisman 
Vadokliuose buvo 40 valan

dų atlaidai. Žmonių bažnyčio
je buvo daug. Po pamaldų Va
doklių klebonas Kum Rimcikis 
įlipęs į sakyklą perskaitęs me
ditaciją, j esančius žmones baž
nyčioje prabilo: “Jus šiandie
ną čia .susirinkote visi primala- 
kai, todėl aš jums pasakysiu 
trumpą pamokslėlį; vakar mu
sų parapijoj ištiko didelė 
laimė, didelis smūgis, nes

musų parapijoj, Vadok- 
Liavtdiningų kuopa, ku- 

susirašė 
girtuokliai, 
;, šlamštas

tik Vadokliečiai 
bet visi 

Liaudinin
ke! i ais i

ne-
isi-

Kupiškis. Viena mergina už
ėjo pas moterį Brcskiene 
gydyti” 
reta 40

ISSI- 
nuo nėštumo. Susidc 
litų. Uždavus vaistu, 

mergina staiga po 
mitu mirė.

SĖKLOS
penkių mi

pen- 
tiltą 
sar- 
pu-

Daktarka negyvą 
vilko priemenėn, ir 
tų išvilkus į Lėvens upę ir pa
skandinus, bet tame pačiame 
name gyvenusi moteris pama
čius negyvą merginą pranešė 

Policija “daktarką” 
kuri prisipažino žu- 
Prisipažinus ji kad 

•pagydžius” i

tai
merginą iš
sakoma bu-

i polici jai.
GRANATA UŽMUŠĖ TRIS areštavo, 

VAIKUS I, ...1 dyste.je.
Pyplių kaime, Zapyškio val..jau 40 -

vaikai, Korys -10 metų, Navic-1cjar įajp neį Sy]{i0 neatsitikę.
Merginos tėvai sužinoję apie 

dukters mirtį labai persigando, 
motina iš gailesčio mirė, o tė
vas pamišęs. “L.ž.”

kas 14 metų, Jankūnas 14 metų j 
n Simonavičius rado nesprogu
sią granatą, kuri ten liko šau-l 
dant Nemune ledus. Vaikams i 
granatą ardant ji sprogo ir vi-! 
sus užmušė. “L.ž."

APDĖJO KONTRIBUCIJA
Kruonis. Trakų apsk. — Ka

žin kas šiais metais musų parą- 
pijoiiams pasidarė 
kaimų neatvažiavo
kunigo (pas mus savu arkliu 
kunigas nekalėdoja); tat tiems 
neklaužadoms uždėjo piniginę

kad d.aug

Valstiečių 
nėra nei

steigė 
liuese, 
rieje velnias sunešė 
visi arkliavagiai, 
paleistuviai, šiukšlė

|ir tt. Ir
Liaudininkai yra vagis, 
Lietuvos Valstiečių.! 
kai eina tokiais pat 
yra vagis.”

Kadangi Vadoklių 
Liaudininkų kuopoje
vienio nario kuris butų nusikal
tęs už vogimą, girtuokliavimą 
ir tt., todėl Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjungos Vadokliu 
kuopos valdyba Kum P.imeikį 
už tokį bjaurų šmeižimą iš sa
kyklos patraukė teismo at-’1"'- 
mybėn.

NUSIŠOVĖ MOKINIS
Kalvarijoje (Mariamp. aps.) 

atvykęs pas savo gimines Vely
kų atostogoms nusiošvė Mari- 
ampolės Rygiškių Jono Gimna
zijos V klases mokinis V. Ku
dirka, 
nežinoma.

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

Wet 
-zlutKrStrop 

Razor 
—Išsiaitriiia Pats

nesuteikia tokio ra- 
minančio palengvinimo kaip 
nrieiv.alč Bannie Bengta-, 
pradeda varyt skausmą kaip 
tik užtepi skaudamo?! vieton.

MUME BENGUS

SVARBU
tomą kur:

ivedrnie
lUIll."

sumaišytas 
tupinėtus daiktus kas Penktadienis. 

Mes neleisime susirinkusiems dalykams gulėti, 
imžių'rint kaip sezone jie butų kokios aukštos 
'urnos arba kaip labai reikalingi butų. Tai bus 

vaitinis krautuvės apvalymas.
reiškia jums? Tai reiškia kad jus ga- 

iti nepaprastą vazą, puiku patiesalą, vie 
ištini šmotą indų, ilga galą šilko, keletą puiki' 
sulinių už netikėtinai žemą kainą.

Tie dalykai nebus garsinami, bet kiekviena 
:ų bus išstatyta pc. mėlyna “Odds and End.' ” iš 

ne depart meni e 
d mintis kožnamnkst i

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS

.g
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APDARYTA § į 5Q

"DIRVOS” KNYGYNAS 
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.

Į^IEKVIENĄ metą, pavasariui atė
jus, didelė daugybė pinigo ir dar

bo nueina ant sėjimo sėklų Į Ohio ti
kes ir daržus. Ūkininkas turi viltį jo- 
gei, jeigu geras bus sezonas, jis gaus 
savo pinigus atgal — ir dar daugiau — 
rudenio pjūtyje.

Pasėjimas pinigų taupymų banke ne
turi netikrumo apie save. Pjutis už 
padėlius yra užtikrinta kaip tikros yra 
metų permainos.

tncorpor'cr/ed

in the City of Cievelana-
PUBLIC SQUAREDėkit Savo Taupymus i Tairovmu Ranka

1 : Atnaujinkit savo Prenumeratas kai Pasibaigia : Atnaujinkit prenumeratas saviškiu Lietuvoie

Lambert Pnarmacal Co., Saint Lovis, U. S. A.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'f AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem paliktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogau; 
dantis yra nešvarus, tai jus uo
loms ar nenoroms turėsite f i. 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerinc, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
Lurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmalčr. — tas sun
kus uždavinio pagalios tapo iš
rištas.

Didelė J ubą Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert Pharmacol Co-, Saint 
Louis, U. S, A.

©

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20.000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill

Reikalingi Agentai įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidalyti pinigų nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 i mė
nesį liuesu laiku.
Nepraleiskite šitų progų, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

H >-

= “SANDARA” |Ė 327 E Street Boston 27, Mass, =
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Kas Girdei Clevelande-Apielinkese j
Atdara vakarais.

DZIMDZI-DRIMDZI VO- [ BUTĖNO GRAŽUS KON- 
DEVILIS VĖL ČIA! į CERIAS

priklauso Centro P>ld, Komite
tui, ir aš jums kaipo Komiteto 
sekretoriui, pridaviau. Kam gi

SPORTAS Akrono Naujienos
ERGELIAI CHICAGO.!

. . hieagos ristikai vis erge-j 
Aimanavičius atsako: " b|s i lino jusi. Dzūkas Bancevičiusi

’•.-istiis man prid.ivėt kaipo re- Luko iov jis prispirs Požėla dari 
dakloriui, o ne ('. P. komile-ĮSyki su juo ristis, cu-zu uMn-,.! 

,Hi-•” [Požėčla nenori ristis
'nūį «alej šokiu neuždraudė, bu- Aš jum atšakiu 
fu labai negražu kad įstaigoje nachalas taip daro, 

'kurioj tik dora turėtų boti pla .tu v 
tinaijia atsitinl:a nepadorus 
sireiškimai.

Jau senai rimtesni para, 
nai nekantrauja kam bažnyti-1 G 
nėj salėj alsibuna visokie ne- tas 
padori jaunu vaikėzu apsiėji- tas! 
mai, bet bažnyčios galvos 
pi jonams neduoda

Tel. Randolph 1476 jlj

Dzimdziai, kuriuos lulus |p]eve).lrK|je(-jaj vį[ girdėjo savo 
LCTnai matėm, ir džiaugė-tsi-ną pažįstamą daininink-i dr.i- 
.mes, dabar su naujomis ir P()t-n;) k;|rjj nP;;cn;li sl|. 
smarkiomis spėkomis ir di
deliu gražiu programų vėli 
gastroliuos Clevelande pir-[ 
madieni, gegužės 10 d. Ue-gatavi ji visokiais budais ž<- 
tuvių salėj, nuo 8 vai. (|aus ,r|.; .
re. [žiu dainų Lietuviškų kompozi-

Atvvksta senai nažistami toi-ių kurinin, ir kurinius sve-
‘ . itimu kompozitorių, bet su Lie-artistai kompozitorius A.|11!vi-;.ais ž(„Įž.iai<.’ Tik dvi dai- 

Vanagaitis, M. Yozavitas,'nas tedainavo kitose kalbose— 
V Dineika ir dar naujas [Busiškai ir Hališkai po vieną - ATSAKYMAS

J | Prie Butėno dar dainavo J. 
artistas S. Pilka, jie ne tik'Ribokas ir ekstra dainininkė.' < y; 
Žada bet ir duos puikiausiu vietiniams gerai žinoma d.-.ini- ijOnio 
juokų, su dainomis n kito- Kada ji pasirodė scenoje, no
kiu jovalu. Tai bus “šiupi- kuriems jausmai užkaito, 
nvs” ištaisytas ant Dzin1-1'1'1!1 ii yra kairinių puses, o• . gelbsti koncertuot ju pasndzisko kurpalio, Kuriame |<(;,r., Butėnui. Kairieji ru: 
dalyvaus ir Lietuviškas ni- '<> ant jos ir 
gėris. Dzimdziai atvyksta įg’“' ( (i )lt v
Lietuvos Seimo rinkimų Į nusigando, 
dienoj, taigi padarys “rin-| 
kimus” scenoje. .. . jV(,

Antra jų programo dalis il'kai jos 
bus patriotiškas vaizdelis 
“Musų Troškimai”. Publikos

Užbaigimui smagiai M-m-tik vos vir 
vasarinio sezono, 
nas privalo stengtis 
kyti ir pasigerėti 
juodais, puikiomis 
kai dainuojamomis 
mis, puikiu vaidinimu, 
tas yra didelė retenybė 
sų kolonijoje.

girdėjo

puikiai dainuoj nors
žiu keliu.

už toki pasi
ni -

P-tė Baiikiutė turi tvirta ge- 
“Kar- 

. Pul- 
natiko.

soprauą ir sudainavo

dainavimu:' 
mokytojų ji 
dainininkė.
buvo visai 

š 190 ypatų, 
. . . . ziuiujv iir. išlaidos ii'
KK'k'TC-jfi0Į.irill teliko naudos.Aiei \ ic- dolai-iu teliko naudos. Publika 
atšilau- nežinojo gerai kaip dabar Bu- 
o-rnžiųis 7-ėnas dainuoja, manė kad visą 

c. P^iką Itališkai dainuos užtai ki- 
artistis- ti ir nėjo. Bet ir tokioj mažoj 
dainelė-įTublikoj buvo galima sakyt ne- 

■ kult’.iriškų gaivalų, kurie kili 
įgirti, kiti tik taip sau iš nemo- 

net kojom 
trypė ir paleidę gerkles rėkė.

nes 
niu-ikėjimo

S U G R Y ž O PRAŠKEVIČIAI
A. M. Praškevičius, 

žinomas vietos 
Rėjas, nedčlioj

visiems 
tautininku vei- 
aigryžo iš Ed- 
*u save mote-

TEATRALIŠKO CHORO

Nedėlio j 
viii salėj.

PERRIN KTA DE LEG AT AS
Užprotestavus daliai SLA. 11 

kuopos nariu kad pereito mėne
sio susirinkime išrinkta delega
tas Mažeika be pranešimo na
riams anie «usirink'mą, Cent
ras įsakė kuopai šaukti susirin
kimą laiškais ir rinkti nauja 
delegatą. Dabar vietoj bolše
viko išrinkta. P. J. žiuris. Bet 
bolševikai norėjo įkišt ir Ma
žeikienę į delegatus, kuri užsi- 

Chorasi geidė savom lėšom važiuot. Vk-
Lietu-

..v .......   Teatrališkas C------ .. --------------- ------ ------ - ....
turėjo gražu vakarą su teatru, nok ji pasisiūlė jau kada atėjo
dainomis ir šokiais.

Statyta scenoje penkiii veik 
smų drama “Rytų Pilis”, kurios 
suvaidinimo dalyvavo šios ypa- 
tos sekančiose rolėse: Levinso- 
no — J Marozas; Izabelės — S. 
čergelįutč_;. Daumanto — F. 
ATockail's. Vincuko — V Jan- 
liiuskutis, Anelė 
kienė: Anotos 
Danelio — A.
— F. Sutkus; 
V. Janiišr.itis. 
šeporailė. Petį 
skęs. Magdės — Ona Biliutė,

Teatro režisierium buvo A. 
Slavinskas , kurio t rusu veika
las gerai išmokinta. Tiesa, ne
apsieita be trukumu, bet tai 
mažos svarbos ir jie veikalui 
nenakenkė.

Delei didelio karščio publikos 
neatsilankė tiek kiek paprastai 
ateina į Teatrališko Choro va
karus, bet buvo pakankamai.

Po teatro buvo dainos. Dai
navo solo Er. Davis, taipgi Te
atrališkas Choras, po vadovys
te L. Krampo sudainavo kelias 
gražias dailias. Po programų 
buvo šokiai grojant Luizos or 
kestrui. Buvęs.

— A. Navic-
J. Černiui?;

Minkevičiaus
Barboros —

^klausimas susirinkimą uždaryt. 
todėl pasisiūlymas buvo ne vie
toj. 'r neduota tame klausime 
kalbėti. Raudonieji Įkaite nu
tarė pasiust kur ten savo nro- 
testą kad neleista jiems įkišt 
savo delegatės. Jie nieko neuž
siminė anie antra delegatą kolei 
tikėjosi kad jų Lūs viršus pir
mojo delegato balsus skaitant. 
Bet paskui sujudo leisti “sava
norę”. nors aną susirinkimą vi
sai liuosnoriems „priešinosi. š.

BAŽNYTINĖ SALĖ po poj I 
CMOS SARGYBA

Teko man patirti kad bažnv- 
tinis skiepas jeigu rengia šo
kius turi turėti policistus tvar
kai užžiurėti, o tai vis už savo 
griekus, nes nepersenai ten bu
vę kilę muštynes nedorus šo
kius i 
ja padarė tvari

DZIMDZIAI AKRONE i TRAMVAJŲ DARBININKU 
STREIKAS

čia sustreikavo Northern O- 
[hio Power and Light Co. tram
vajų darbininkai sulaikydami 
komunikaciją pačiame miesto, 

dėti juokdariai taipgi tarp priemiesčiu ir arti- 
susikir- Dzimdzi-Drimdzi, Lietuvos 
: diržą . . . artistai.

i< ir u ž.inia apie jų pasiryžimą 
t'.i' te- mus aplankyti visus sujudi- 

svkį persi 
................... . .... ..................... . galės gauti j 
i krutėjes nuo to [dar ir kitą diržą, už laimėjimą, 
a ranka atrėmiau Lietuviu sunkiojo svorio čam- 

į kratinę, o su pionato............................ X—N.
i pradėjau imti akinius; be-j 
lamas akim'n , prisivariau jį 
:• sienos, 'ruda pribėgo tie “p!r!TSBl RGO VILKAS" TU-.vaidinimus 
■ie stovėjo “lobėje” ir prade- KĖS PALAUKT RUDENS ' 

įjo “skirt” man į galvą kumš-į 
[čia. ir ta nat sekunda iš kilo

Nedčlioj mes turėsim tik-. 
Girdi, jeigu'ra “gudtm’ms", nes atšilau 

...p ■ , .■ l(ję111 kvs pasmils dar niekad neTai tik p.tiauoaa (iDiniantini diržą. -Esą 1
Ir kuomet j j “s nepaguldė manęs kaip roi- buvę H' neg 
nacha.las|kia: nelaimėjo dviejų s

I Aimanavičius davęs žingsnį f imu. lai neturė teisūs ir 
[artyn prie manos užriko: “Kas! turėti.

[O Sa> patins sako jog 
Nadia- Požėla nori žinoti kas yra 

kiojo svorio čempionas t. 
gili eina su juo dar 

tik zbrinkt kumšeia man į aki. tikrinti. Tašyk jis 
iliuoti. mat Aš mažai k 

ar negrą- smūgio, vien
Pusvylis. Aimanavičiui

šimtą sykiu naeha 
i arpu Aimanavičių;

P. J Keršis prieš kurį buvo 1 . 
vestu teismo" bvlu liko ištei- l”1’

Ino ir mes lankiam pamaty- 
i kas jie per žmonės apie 

kuriuos kiti taip daug kal
ba ir džiaugiasi girdėdami 
ir matydami jų dainas ir

nni miestu. Cleveland!) ir kitu. 
Da.rbin'nkai reikalavo padidin
ti mokestis, bet kompanija at
sisakė tai padaryti.

Kompanija deda 
varyti tramvajus su 
žiais, taipgi naudoja 
kad tik parodžius streikeriams 
jog gali be jų apsieiti.

pastangas

autobusus

siutas, nes nėr 
jo kaltės.

Z \BUI 
MEILUŽEI”

“Dirvos” No. 1.8-mo
> Meilužė”. alsai-

ION 1O.padorius su kelinis vyrais i 
matęs kad aš tarp tn neva 

“Zabu-lrėjų lamdau Aimanavičių, 
ydamalvalė nuo numes tuos sky 

Teisvbės .Jmškotojui. primetaiir Aimanavičių, liepė eil lauk. i,.,..,,,... • ,,
tą bedą Zabulioniui, kūną 1 ei- Eidam-.is pasiimt kepures, pasi- ir<bai<rai 
sybės Jieškotojas užmetė A. D., jutau turįs rankoj Aimanavi-! - - ” 
A. D. l-mai kuopai ir Mirtos Jčians akinius. Tada prie visi 
Chorui. Ta neva “Zabulionio lakių trenkiau akinius į grindi 
Meilužė” savo “atsakyme” vie-[ir Aimanavičius pasiliko b' 

Teisybės Jieš- akinių.
Del to kilo didelis trukšmasj 

rašyto jau, sueik ikad aš nenusilenkiau prie 
ddansk kur jis [manaviėių, 

daik- prašalintas 
“Pa- neatsukau

koloj u i ■

Znbulionį ir 
; prašmugeliavo minimus

švilpė minimus daiktus.
nojęs pranešk Mirtiečiams
da Mirtiečiai .valūs rucst's prie [na\ iėiu liežuviu
išleidimo tų daiktų

Aš rašiau jo-

Suži-1 prašalinta iš choro.

koto j
la u

parašysiu plačiau 
aš bučiau iškėlęs 
ir be “Zabulionio 
lindimo. Ir aš g< 
ta “Meilužė” laitu 
butu žinojus jog a
iš paties Zabulionio lupu 
mane kad Teisybės Jie 
prispirs prie sienos ir ta

Pas mus Dzimdziai ian- 
,mSa£ Hs°siSu°:u '‘Pi£iky- įgūžės 9 d.,
blirgo Vilku” persirisi cieve- Į vaidins svetainėj ant 772 
landė arba Pittsb’urge, bet kad Raymond St., programas 

prasidės nuo 2 vai. po pie
tų. Tikietai 50e. ir 75c.

Rep.

Į vaidins
.... bet kad Raymond St.,■ “Vilkas” nori ristynių apie 15

! dieną šio menesio tai Požėla 
[negali pribut, kadangi jo pro-
|gramas jau sudarytas iki be-

šio mėnesio, apie 
“Vilkas” nori su 

[Požėla susitikt Požėla turi ke
lias ristynes kituose miestuose 

[aplink Chicaga. O po gegužės 
mene šio jau bus peršilta- imty
nes rengti, todėl sako 7!..

t urės palaukt i: kfau! uYe- 
■1 ■■ r- o-erai • 1110 Pc‘n0-<is.u a gi i a lįa- ųuv- anĮ VV(.SL Blūe, unauKmenų 
nori su rožėta klauskit pas Zimerman, 12900 Buck-

(20)

AKRONO BALIONAI LĖMĖ
JO LENKTYNES

Little Rock, Ark. — Good
year balionas, vietinės Good
year gurno kompanijos leistas į 
lenktynes su daugeliu kitu ba
lionu. laimėjo lenktynes išbilda
mas ilgiausia ore ir toliausia, 
nuskrisdamns. Balioną valdė 
Akronietis Orman, kuris jau 
tris metai paeiliui lenktynes

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

9624 Lorain avė. labai gerą pelną 
‘Pitts- nešanti knygų, popierių ir dovanų 

Garantuoju $100 savaiti- 
Vic-na tos 

West Side.

Ai- 
. įr todėl tai tapau „Jf|ens if . 
is Mirtos ( horo kad sjc.anvt; jej 
Aimanavičiui kitos;susi(ikt lcye Roa(i-

lavieius ugi surengė imtynes Ak-'
. . . . rone ir Cantone, ir kvietė ten' •■■'“RAI žema kaina
nnaii Anna- peį būdamas užimtas ki
rs neęa ec.a- Luose miestuose Požėla ir ten 
apsigint pa-1 p priimti. Sprts.
let to kilo.Jieš- Į vartojo kumštį, 

r pojtrukšmas ir ubu mus išbraukė i 
savo;iš choro.

tame

Vadin 
i aikšte 
Meilui 

rai žiir 
nelekiu: 
saki ui

ui k

lapkričio 17 d., i
925 m. Gi lapkr. 19 d. (aš ži- 

ib.mas kad mano prašalino iš! 
ką [choro) nunešiau ėarteri ir ki- 
iš-.tus popierius ir laike dainų per-

DZIMDZI-DRIMDZI
MARŠRUTAS

rūšies k ra u- 
Smulkmenų

RADO DINGUSIUS PINIGUS
Dvylikos metu vaikas, Gorge 

Lusan. esantis vaiku prieglau
doj, išsiprašė prieglaudos leisti 
jį į jų buvusią seną gyvenimo 
vietą ir surado senoj dėžėj, iš
mestoj į šiukšlyną, $1,600, ku
riuos motina kitados pakarojo 
ir pražudė.

Motina randasi ligoninėj, nes- 
apsirgo nuo nusidirbimo kada 
keturi metai atgal liko našlė, 
vyras tapo automobilio užmuš
tas. Vaikai buvo paimti į prie
glaudą. žinodamas kad motina 
pražudė pinigus kuriuos laikė 
ne banke bet dėžėj, vaikas pra
dėjo galvoti ir galvoti iki paga-

2 šeimyną namas po 5 kambarius,
2 garadžiai. Ant E. Ill St. prie Su
perior. Labai peras namas.

9 kambarių namas, 3 R-a ra tižiai, 
ant 124 St., prie St. Clair. Dovanai 
už $8,700.

2 krautuvės, 2 šeimynų kambariai _ _
ir 3 eraradžiai, ant E. 79 st. prie St. Fans sumanė kad žmones kurie 
J'ią>r.. Pigiai, $13,500. 'užėmė ju narna <jfvventi išmetė
la.psi tunu kitnjabn^em pirkimu s(,n;ls dgžeR jA nnmiJ ;

[šiukšlyną, kur nuėjęs ilgą lai
ką kasinėjo ir išžiūrėjo visas 
senas surūdijusias dėžes, iki at-

STAPULIONŠ
6820 Superior Ave. Rand. 458.

PARSIDUODA nu. uu.j.
1161 F 111 Si., arti Superior avė., *ndo piniTUP.
20 nmtu Įgyventas pieno biznis su 
moclcrnišku S kambarių namu; trįs

1 jrarailžiai. Garantuojama $1GO ą-ryno 
pelno savaitėj. Smulkmenų klauskit 
Zimerman, 12900 Buckeye rd. > 19)

šiai kad priduoda Krasniekui.
i gerai žino visi štil i iečiai, 

labai me- 
Teikalavo 

e.d jis priduotų arehivą”.
(Pabaiga bus kitame num.)

■ lis ,|l ! .- "" 
a gaus Tą gerai

Mat, (Taigi mano 
kotoj-i lluo.ia sakydama kad

■ net u- d-

Taigi, kuomet reikalaujama | 
iu iš Zabulionio kad jis per Į 
isybūs Ii'“škoto ją perduotų į

Mirtiečiams, tai čia p 
lionis tau, “Meiluže”, 
į ausį. Klausyk!

Zabulionis nusigina 
laiko pas save tuos 
pypkę, žiedą, dvi britvas ir ka-' 
rolius. Bet kodėl “Meilužė

pakuždės

OPEROS PUBLIKA 1 VB\I 
SKrAfTLIN'G \

daiktus- r‘lasl Metropolitan operos vai-! 
v ‘ ' dili imliose. Trijų operų persta-j

j nes, po 8,500. kitais perstaty-Į 
Imais buvo no 6.000 ir daugiau.i Itie daiktai pas Zabuiioni guli 

Kam meluoji sakydama: “... 
buvo reikalauta kad jis perduo-l cievelandas garsėja,— pirmai 
tų visa ai chic a ir minimus dai-|svįu savo istorijoj Cleielandie- 
ktus Mirtos Chorui I Kodėl jusuų pateko i prezidentus — tai | 
tylit, nesakot dulko jus praša- p jjuliolis,' kuris Kataliku Su- 
Imot Znbubonį? Juk tau pus- ' ■ ■
mėlis laiko kaip praša’inol, o,

jums Teisybės Jieškoto.įas už.-j 
mynė ant jūsų šleivu kojyčių.

Kad butų ’ aišku visiems, aš 
pradėsiu nuo pradžios tos ka
tastrofos del kurios biivo pra
šalinta Zabulionis iš Mirtos 
Choro. Viskas paeina iš Al)AD.

Lapkričio 17 d. įvyko Mirtos 
Choro susirinkimas, < 
rinkimui praktikos. 1 
sibaigė susirinkimas, 
pam išėjau, ir 
į svetainę radau 
manaviėių, toliau 
kuraitis, Bružas, 
Stravinskas ir

Gegužės mėn.:
7 ir 8—Detroit. Mich.
9—Akron, Ohio.
10»—Cleveland, 0.
12—Rochester, N. Y.
.1.3—Amsterdam, N. Y.
15— Wilkes Barre, Pa.
16— Brooklyn, N. Y.
18—Bridgeport. Conn.
20— New Haven, Conn.
21— -Ansonia, Conn.
2.3—Waterbury, Conn.
25— Hartford, Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston. Mass.
28— Lawrence, Mass.
.30—Montello, Mass.

! Geras 2 šeimynų namas, East Cleve- 
I landė. Sleitu stogas, 
, vidvs, įbuilavotos šėpos, 
riai ir maudynė kožnai

kietmedžio 
5 kamba- 

.. ....................       šeimynai. 
Greitom pirkimui $10.200, verta su
virs $11,500. šaukit Ėddy 0345 VV,

Parsiduoda
Pavienis namas ant Russell rd.
6 kambariai, maudynė, 
sas, didelis lotas, siuitų 
$5.000. Reikia mokėti 
Šaukit Eddy 24 G2 J.

furna- 
stopas. 
$2,000.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago. Til.

Lithuanian Consulate 
,38 Park Row 

New York. N. Y.
'Lietuvos Atstovybės Antrašas: 
i 2622 — 16th Street, N. W.

Washington, D. C.

1 šeimynos namas ant 848 Park- 
wood drive, moderniškas, 6 kamba-' 
riai, su maudyne, iraradžins, kombi-1 
nation furnasas, lotas 172x60. Taip- 

, tri rakandai gerame stovyje. Turi 
me parduoti del šeimynos suirimo.

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketvergo vakarais
sekančiose vietose

6502 Superior Ave., kampas E. 
651h., pas J. Pilvelį.

660.3 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6602 St. Clair Ave., pas Langa.

......... I , 106.3 E. 79th St., arti St. Clair,
lieka Broeklyne. 921 St. Clair, arti E. 9th St. ‘-jurvoje” G YLIM \ GAUTU pas A. Kazlauską.

ŠIAS VANAGAIČIO 13.3-18 Superior av. pas Grakau
ską.

sivienijimo seime liko išrink-1 
tas tos organizacijos centro pir-j 

imiiiinku.
Kataliku Susivienijimo ofi I

kaip valdžia reikalauja, o orga
nas “Garsas” 1‘ ~

Lietuvos Lietuviai ateina i 
Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

211 Siipprim- \rc:ule, 10 metu juy-1 
rentas siuvinio biznis, savininkas!

' yksta Floridan. Taipgi cash mesi- i
. nyėia ir •rrosornė už mažą suma. Į
>iėn- komnetirijos. Smulkmenų rei
kalaukit pus Zimerman 12900 Buck
eye road, Phone Gnrf. 2618-R. (20 i

ot po susi- 
Kuomet pa-i 

aš trum-' 
gryždamas atgal 

“lobėie” At
stovėjo Uš- 
kitoj vietoj 

_ ...... __ ...... Kalvaitis. Pri
šokant, ir pribuvus polici- ėjęs prie Aimanavičiaus užklau

siau:
“Šios, dienos ‘Aid<' jus, ne

skelbei Centro Pildomojo Ko
miteto tarimuose k;.d C. P. K. 
negavęs jokiu raštu iš manęs. 
Tuk tu pats gerai žinai kad tani 
į. rankas pačiam spaustuvėje 
pridaviau raštu, kurie buvo pa-

PRAKALBOS TEMOJE:
Daiktai Kurių Klerikalai Nesako

tai yra labai svarbi ir įdomi ,tema kiekvienam išgirsti. L'ž- 
kviečiame visus ateiti ir pasiklausyti. Kalbės J. MAS- 
LAVECKAS. Nedčlioj. Gegužės 9 d.

7017 Superior .Yve.
Sėdynės dovanai. Kolektų nėra.

l Stasys
i Dul Dul 
Litai 
Godelės 
Muzika,

DAINAS:

Dūdelė

Muzika . ..

... 50c 
. . . 50c

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

J. G. POLTERIS
1131 EAST 77TH STREET

Lietuvis, Maliavoja, Popieriuoja 
ir Rėdo Namus. Darbas Pirmos 

K lesos.
Atsilireipkit arba parašykit at
virutę. Apskaitliavimni sutei

kiama pilnai.
Nuo to ištei- 

... . ... . draugijos ar
grupelės kurios tik bažnytiniam 
skiepe rengs šokius turi duoti 
policijai žinia ir turi būti pa
statytas policistas tvarkos nž- 
žiurėjinuti.

Gerai dar kad visai bažnyti

Frank Belaj

DZIMDZI JJRIMDZI. gt

ODEVILIv*

Atvyksta čielas pulkas DZIMDZIŲ — Komp. A. VANAGAITIS, arti
stais. PILKA ir V. DINEIKA, pianistas M. YOZAVITAS, kurie suvai
dins gražiausius dalykus: “ŠIUPINĮ”, puikiausius juokus pagal Dzimdzi- 
ško kurpalio, ir “MUSU TROŠKIMAI” patriotišką vaizdelį.

g
DRAPANŲ
KRAUTUVĖ

6205 St. Clair Ave

:: 
H 
::I
I

Atsibus: Pirmadienį, GEGUŽĖS 10 d 
LIETUVIU SALĖJE

Tiekietai 50c., 75c., $1. Vaikams 25c
6835 Superior Ave.

Kviečia visus DZIMDZIAI

Kam laukti, kam atidėlioti važiavimas apsilankyti Lietuvon? Da
bar yra pats geriausias laikas rengtis, pradėti rūpintis išsiėmimu 
pat’portų ir gryžimui reikalingų dokumentų, ir atėjus šiltam 
orui patraukti sau per vandenyną tėvu šalelėn.
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
iii kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra pampina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės į visuomenišką Įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

| VAIKU SIUTAI f 
$12.00 | 
$ 9.60 f 
$ 8.00 I

0 $15
I $12 

h $io

vertės
vertės
vertės

Šie visi siutai yra
2 porom kelinii

6820 Superior Avenue
"DIRVA

Cleveland, Ohio

Lietuviams 
vaikus ir 

rno- 
DS).

Patogi vieta 
atsivesti savo 
apipirkti reikalingų 
kyklaiį drapanų.
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