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Anglijos Generalis
Streikas PasibaigėDARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Amerikos Darho Federacijos 
valdyba pasiuntė streikuojan
tiems Anglijos angliakasiams 
savo užuojautą varde 4.000,000 
federacijos nariu ir pažadėjo 
visą galimą pagalbą darbininkų 
kovoje.

Pottsville. O.—Penki anglia
kasiai užmušta ir keturi sužei
sta South Penn kasyklos eks
plozijoj. Pirmiausia buvo ma-

! MILIJONAI DARBI-_ 
NINKU SUGRYŽO

PRIE DARBU

Londonas. — Gegužės 12 d. 
Anglijos generalis streikas, ku
ris iššaukė nuo darbu apie pen
kis ar daugiau milijonus darbi
ninku ir sulaikė visą Anglijos 
industriją, liko atšauktas ir vi
siems darbininkams Įsakyta su
grįžti i darbus.

Amatu Unijų Kongreso va
dai. kurie sukėlė general) strei-

nyta kad kasykloj buvo daug į.;1 užjautimui streikuojantiems 
darbininku užgriūta, todėl tuoj jmcliakasiams, kuomet ju rei-
subėgo moteris ir vaikai verk- kalavimai buvo atmesti, apei
dami. Bot tuoj buvo nuramin-,|anj..ę pas premjerą Baldwins 
La. nes greit buvo galima į ka- posake kad jie streiką atšaukė.
syklą ineiti ir padaryt raportą. j\[a( valdžios buvo nuspręsta

Erie, Pa. — Erie gelžkelio 
valdyba skelbia kad šįmet gelž
kelio dirbtuvėse- dirba 1,4-12 
darbininkai daugiau negu dirbo 
pernai.'

New Jersey va’stiTQe .-ajj'oju 
streikas, kuris tęsiasi jau še
šiolika savaičių, 12,000 darbi
ninkų kainavo apie Sfi,000,000 
algomis, o dirbtuvių nuostoliai 
yra. dar didesni. Daug sykiu 
bandymai sueitį į tarybas pasi
baigė niekais. Nei viena nei ki
ta pusė nenusileidžia.

Canton, O. — Netoli Shreve 
ant gelžkelio relių tapo užmuš
tas darbininkas, kuris ėjo per 
reles ir tuo sykiu užlėkė ant 
jo lokomotivas.

Clevelando budavojimb dar
bų paprastų darbininkų streiko 
negalima kitaip užbaigti kaip 
tik jeigu bus pavesta i nesuin
teresuotų taikintojų rankas.

Streikas tęsiasi jau dvylika 
savaičių ir prie nieko nepriei
nama. Sulaikyta milijonų do- 
larių vertės budavojimo darbų.

Darbininkai reikalauja .jau 
97 Dc į valandą, vietoj pirmes- 
nio reikalavimo dolerio, bet jų 
darbdaviai atsisako jiems duoti 
dauginu kaip 87’ac j valandą.

Sydney. N. S. W. — Anglia- 
knsyklų darbininkai, kurie ba
landžio mėn. grasino Streiku ir 
užsileido dar porai javaičiu lai- 
ko, rengiąsį sustreikuoti siose 
dienose jeigu jų ■ reikalavimai 
padidinti algas nebus išpildyti.

Kantonas. —- . Streikuojanti 
Chinai darbininkai, naudoja vi
sokias priemones sulaikymui 
svetimų šalių laivų veikimo. 
Pajūrio streikuojanti darbinin
kai nušovė du Chinu ir prigir
dė keletą kitų kurie bandė slap-

nevaryti jokių derybų ir taiky
mo angliakasių su kasyklų sa- 

jvininkais iki streikas nebus at
kauktas.

j ATMETĖ KOMUNISTŲ 
AUK \S

Anglijos darbininkai šiame 
[Streike pasirodė tikrai protingi 
[žmonės ir kad koioja už savo 
reikalus vyrišku būdu. Jie ne

įkilo prieš valdžią, bet paskelbė 
savo protestą prieš kapitalistus 

Įir parodė jog turi savo rankose 
spėkas.

Labai aiškiai pasirodė šiame 
Lfreike kad Anglijoj komunis
tai neturi galės ir jų niekas ne
klauso. Anglijos darbininkų 
unija vadovai pasakė kad dar 
bininkai streikuoja kaipo Ang
lai. o ne komunistiški proletari- 
jošiai ir nedarys jokiu komu
nistiškų žvgių. Tas labai nepa
tiko saujelei Anglijos komunis
tu, o dar labiau Maskvai.

Maskvos carai gavo didelę 
nosę ir nuostabą kada unijų vir
šininkai atnietė Rusijos sovie
tų atsiųsta 81.250,000 auką pa
galbai streikeriams ir pasakė 
jog galės, apsieiti ir he komu
nistą. pinigu, I

Valdžia sutiko vešli derybas 
su angliakasiais sekančiu pro
gramų:

Atnaujins taikymo derybas, 
valdžia šelps kasyklas iki bus 
padaryta sutartis. Steigs na- 
cionalę algų tarybą su atstovais 
iš darbo ir kapitalo ir trečio 
tarpininko. Pasižada įvesti tai 
svkles kad nebūtų imama i ka
syklas jaunimas iki 18 metų 
amžiaus kada yra gana darbi
ninku angliakasių be darbo.

Šio streiko laike neapsieita bę

Suimta Laivas su Degti
ne

Nevy York. — Pajūrio sargy
binis laivas stigmų 60 mylių 
nuo Atlantic City krašto laivą 
su degtine vertės 81,420,000. To, 
laivo jūreiviai, kada užtikti, bu
vo girti ir uzbonais gėrė degti
ne ir šampaną. No,-s laivas tu
rėjo Amerikoniška vč'iavą. bet 
be jokiu popierių, be jokių re
kordų, ir kaipo Likis tapo pa
skaitytas prie piratu klasės.

—
Dramblys Atkeršijo j 

------  i 
Kalkutta, Indija. —■ V'enas į 

vaikas radęs nuošaliai dramblį į 
stovint i, priėjęs p?’e jo pradėjo | 
akmenukais laidy ti ir kitaip ko-j 
neveikti ramų gyvūną. Po to 
buvo religiška paroda. Tasai 
gyvūnas eidamas gatve p-vą- 
te tą vaiką sale stovint; ir pa
žinęs pagriebė savo ilga nose ir 
trenkė smarkiai i žeme užmuš
damas vaiką ant vietos

---- ’—
Naujas “Sausas” Suma-! 

nymas “Slapiesiems”
*-----------

Washington. — Senato pro-' 
hibicijos komitetas gavo nauji | 
bilių, rekomenduotą prohibiei- į 
jos vykinimo viršininko, kuris Į 
reikalauja dar griežtesino pro-j 
hibicijos vvkinimo ir sunkesniu | 
bausmių tiems kurie peržengs! 
prohibicijos Įstatymą.

Atvyko Rotor-Laivas
New York. -■ Po menesio 

laiko keliones, : New Yorką at
plaukė naujai išrastas Voki s-j 
kas laivas, vadinamas cotir, 
dėlto kad jis varomas naujai iš
rastu budu, tam tikrais roto- 
rais. Laivas turėjo ilgą kelio
nę. apsilankė Kanarų salose ir 
paskui plaukė i N>.w York".

Jo išradėjas jau buvo New 
Yorke. Minia sutikę ta keistą 
laivą taip kaip šir ta.-- metų at
gal žmonės sutiko pirmą garnį 
varomą laivo, netikėdami kadį 
kas iš jo galės is-ii. (—

Atsirado “Nužudyta” j 
Moteris

Kansas City. Mo. — Viena 
moteris buvo pametus savo vy
rą apie metus 'nike ir gyvenu 
kitame mieste. Te'. kur vyras 
gyveno šiauduose rasta nužu- 
dy ta moteris, ir jo pačios bo
butė pripažino kad tai jos g'mi 
nietė esanti. Vyras tapo arei-

Revoliucija 
Lenkijoj

Ar Ne Proga Vilnių Atsi
imti?

Berlinas, gegužės 12 rl.— 
Pilsudskis, buvęs eLnkijor 
kariumenės komandictins o 
jau keli metai atstumtas 
nuo valdžios, su puiku revo- 
Hucijonierių inėjo i Varšu
vą su tikslu nuversti dabar
tinę valdžią kurios premje
ru yra V’itos, ir įsteigti sa
vo diktatūra.

Iš patikėtinų šaltinių su
žinota kog Varšavos gatvė
se Įvyko mūšiai ir daug už
mušta bei sužeista.

Ištikimi valdžios karei
viai buvo pasiųsti prieš su- 
kilėlus, bet vėlau buvo at
šaukti. Varšavos valdžia 
tuoj sulaikė visą komunika
ciją kad niekas nesužinotų 
kas ten dedasi.

Pilsudskis paeina iš so 
cialistų. tik nežinia po ko
kia vėliava jis dabar veikia.

Lenku prezidentas Woj
ciechowski. kaip žinios sa
ko. tariasi su Pilsudskiu iš
vengimui naminio karo vi
soj šalyj.

Sukilėlių tikslas yra su
laikyti iki šiolei Lenkijos 
valdžioj? esančias niekšys- 
tes. išnaudojimą, ir Įsteigti 
“švarią valdžią", kuriai gy
ventojai galėtų pasitikėti, 
nes jau ilgas lakas kaip ša
lyje ėjo suirutės, streikai ir 
kitokio snegerovės.

Politiškii partijų varžyti
nės sudarė padėtį kuri ne
leido jokiai valdžiai pasek
mingai gyvuoti. Witos su
spendavo vieną laikrašti 
kuris patalpino pasikalbėji
mą Pilsudsko su premjeru, 
nes straipsnyje buvo pami
nėta ką Pilsudskis ant val
džios sako.

Varšavos gatvėse paskli
do plakatai šaukianti: “Ne-
leisim Lenkiją išnaudoti! 
Lai gyvuoja vyriausias ko- 
mandierius Pilsudski!’’

DARYS MAŽUS AU
TOMOBILIUKUS

Pasklido gandai k:.ū neuži’go 
gatvėse pasirodys mažiukai au
tomobiliai, Enropiško lipo. Sa
koma kad penkios i utornobiliu 
išdirbystės daro bandymus to
kių automobilių ir tuoj pradės 
'juos pardavinėti.
! Tie nutomoLiliai bus mažesni 
i už. dabar daromus mažiausius 
(Amerikos automobilius ir turės 
I vietos dviem im penkiom pasa- 
žieriam.

Laisvės Stovyla Juoduo
se Rūbuose

I ---------  '
New York. •— Karo veteranu 

j organizaci ja sugalvojo parėdy- 
. ti Laisvės Stovyla juodai, kai
po apgailos ženklą ir protestą 

: prieš prohibicijos įstatymą.
i Du vorai, buvę kareiviai, nu- 
į keliavo ant salos kur stovyla 
Į stovi, užlipo ant viršaus ir per 
Į stovy los akis iškorę juodas 
j marškas. 15 per 60 pėdų didu- 
j mo. Laivų pasažieriai tą pa- 
i mate ėmė šūkauti. Kada patė- I . ‘ ,
į mijo ta salos užžiurėtojai tuos 
! užlipę nutraukė marškas.

Ar Reikia Visuotino Seimo?
Kas Buvo 20 Metų Atgal? platesnėje arenoje?
Gavau nuo Philadelphijos' Abelnai visi musų bendri rei- 

(I’p.) Laikino Komiteto pnkvie- balai vis yra dvilinki, u’ilinki, 
timą atvažiuoti Į tą seimą, ku- bur turėtų būti tik vienas tvir- 
ris sumanytojų kviečiama pa- bes organizmas, 
minėjimui 20 metų sukaktuvių i Sušvelninti spaudą.
(pirmutinio Lietuvių Visuotinoj Lam reikia rimtų, suaugusių. 
Seimo Amerikoje. ,visapusiškai nusistačiusių žmo-

| Apnuodyta Gyvatės, 
Nusižudė

Casa Grange. .Vi:. — ’•'ima 
(moLu-is likus su dviem n i.žaif 
i vaikučiais namie vyrui išvaži'i 
vui suvirs savai,.-> laiko iš aa- 

Įmų. buvo įkąsta gyvatės, ir ap- 
i nuodyta tikėjo- kad mirs nesu- 
’laukdama pagalbos Buvo jau 
Ipersilpna užsisuki aatomobi'i ir 
važiuot kur nors pa;,•ulbos todėl 
paėmus šautuvą nušovė vaika

ičius ir po to pati nusišįvė. Vy- 
b'as su.gryžę.s rado jos raš/cii 
(apsakantį v’s.i i.-tor-ią.

—
Ishpeming, Mich'. — čia pa- 

1 simirė Peter Carlyon, 90 metų, 
buvęs pasaulinis čempionas ris- 
tikas. 50 metų atgal jis lai
mėjo pasaulinio čampiono var
dą nugalėdamas Tomą Karkeet.

Nesbitt Teismo Eiga |
Troy, Ohio. — Nesbitto teis-l

mas eina prie galo. Visi liudy-| 
mai reikalingi prie bylos jau ( 
sutraukti ir peržiūrėti. Dabai J 
laukiama nuosprendžio jam už. Į 
nužudymą pačios vas-iUo 19 d.

Kurie dalyką seka sako jog! 
Nesbitt nebus nutęstas mirti: 
elektriškoj kėdėj, nes Ši tra-Į 
gėdija yra didžiausia iš visų! 
kokia kada pasitaikė.

Eina kalbos jog Nes>'itt busi 
išgelbėtas nuo mirties: bausmės 
slaptomis pastangom tūlų yp:i-

ta nugabenti pasažierius i laivą 
plaukianti į Hong Kong.

Anglijos komunistų vadas, 
seimo narys Saklatvala, gavo 
du mėnesius kalėjimo už kurs
tymą darbininkų prie sukilimo 
laike streiko.’

riaušių, bet jos buvo sulygina
mai mažos.

Pirmas nelaimingas atsitiki
mas buvo laike devynių dienų 
streiko tai kada liuosnoiių val
domas traukinis nugriuvo nuo 
bėgių ir užmušė keturias vpa- 
tns ir sužeidė 20.

Luotas už žmogžudystę. Gyven
dama kitame mieste, moteris 
pamačius žinią apie jos vyro 
areštavimą, neturėdama pinigu 
gryžti į savo seną miestą, pra
nešė policijai kad ji gyvu ir 

■kad jos meilė prie vyro sugry 
jžo, nor ii išgelbėt nuo bausmės.

tų už. pasižadėjimu nei.škalhėti Į 
tūlų dalykų.

Juodosiose jurose nuskendus Į 
Rusiškam laivui prigėrė 30 žm. i

Francuzų kariumenė veikda-i 
ma Syrijoje, nužudė 50 baudi-, 
tų. i

niu. kokiu buvo velionis Šernas.
,J Išvien kovoti prieš komunis- 

tus-bolševikus?
Komunistni-bolševilęai vieni 

yra apimti hydrpmanijos-pasiu- 
timo, kuriuos reikia surinkus- 
sukrovus į Leviathaną išvežti 

seimo i Rusijos “rojų" pagydymui, 
|kur išvijo Tamošaitis, yiLsiu- 

,, . nas, A. Berkman, Emma Gold- klen-, 
man ir kiti.

[ Kiti komunistai yra Maskvos 
... , ‘J 1 samdiniais, riebiai apmoka-:r kunigijos demagogi-1 nv.is. kokių yra nedaug. Su to- 

, , ... , ’kinis kovoti reikia Erocktonie-ohal.s) prieš vienuoly-i.. . . , , .cm pavyzdžiu ir niekur neleist 
laisvai riaumoti. Kam nenatin-

Amerika tie tegul traukli 
giriamou Rusijon.

Tautinio pub'i.lžio centraliza- 
pra Sandara ir Politinis li
ko reikia išplėtoti, ištpbu- 

jliiri. Naujų nereikia.
į Gnudagrašiai ? Kas tų ęra-

Kvietimas pirmutinio lietu
viu Visuotino Seimo turėjo tik
slą suvienijimo visų Lietuvių | 
parti iii bendram darbui Lietu-j 
vos labui. Pasekmė jo išėjo at
bula — prasidėjo partijinė ko-, 
va. Ir tam kelti-jubileju- 

šito dabar sumanyto 
programas siūloma:

Kova demokratijos su 
kaisis Lietuvoje.

Atskyrimas mokyklų nuo po-| 
litiko.s 
jos;

Kelti 
nūs.

Bet šituos tris klausimus ga
lime vykinti ir be seimo, ir tik
rai juos įvykinsime užsidėdami į 
sau mokesnius po 25c. arba P'>'cj;n 
SI kas mėnuo, tai aukodami ši-j^^ 
tai propagandai gausias . aukas L- ’• 
Lietuvos demokratiškąją; spau-J 

[dai švietimui Kandies Tleį.uyo-) 
je. be ko tie klausimai neįvyks j 
IScimo kelionių išlaidos ir liitc.a 
j Lai T,v.na paaukotą tai idėjai. Ui 
Ibus jau vykinimas prOgramo. o . ■ • •; . , Suma surporum
Rezoliucijas gali patiekti kiek- T. . . ■ .,° ' . Lietuvių seimas
viena kolonija savotiškas, bet 1)^^, 
sykiu jas ir paremti šimtlne-kj-^p^į^^' 
ta. Be pinigų visos musų rezo
liucijos ir liktus tik “rezoliiici- 

... • jomis .

Kcikunai tai tuU 
tie patįs keikia ir

red.'drtęriaą
kitiems lel-

"vL<-ac4Lnas 
y ra eerelko- 

s, nes Linlcamos naudos jis

P. Mikelalnls.

Nauja Sovietų Galva
Maskva. — Maskvos sovietų 

Amekiros jaunuolių klausi- pirmininku, Vietoj K-šmenevo, 
mas yra labai svarbus ir yri tapo išrinktas UkhanoV, buvęs 

darbininkas., kuris liko paskir
tas elektros trusto viršininku.

Sovietų valdžia nubaudė mir- 
svarbins finansų mL 

tarnautojus, kurk*
i pasinaudodami savo vietomis 

. ... ---- - ---------  ------------(varė dideles spekuliacijas va
išiame darbe su kunigais veikti I džios pinigais Savo naudai.

Kitais klausimais

jdarbu inteligentijos kiekvieno-( 
|je kolonijoje, kam reikalingi ir- 
jgi pinigai patiekimui tam tik-, 
Iros literatūros, apart pasišven- timi tris 
(timo mokytojų ir kitų veikėjų nisterijos 
Itojė dirvoje.

Ar butų galimas sutarimą

Ekskursijos į Lietuvą
Kam laukti, kam atidėlioti važiavimas apsilankyti Lietuvon? Da
bar yra pats geriausias laikas rengtis, pradėti rūpintis issiėmimu . 
pasportų ir gryžimui reikalingu dokumentų, ir atėjus šiltam 
orui patraukti sau per vandenyną tėvų šalelėm
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
jų kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda l aivakortei ant ge
riausių laivų. Kreipkitės i visuomenišką įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur."DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVA” draugui Amerikoje arba sa
li^ viskiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų. <][Gaus tiek

g Ra* vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CĮKas at-
naujinu savo prenumeratą be paraginamo gaus dovanų knygą 50c. vertės. 
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Iš Lietuvių Gyvenimo, |
DAYTON, OHIO BROOKLYN© ŽINIOS

105-tos Kuopos Veikimas 
labo ir gerovės Susi vieni- 
liko išrinktas i seimą do

rėlius. mokindama chorus, ir'nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
kitokiais budais. Tiems kurie-Birutės dramos komisija, kuri 
Lietuvių gyvenimą ir 
atidžiai sekėme Liuda 
Čaitė yra gerai žinoma 
gerbiama.

Į Kita musų artistė.
'r jJozevskaitč, pagarsėjo 

paskutinių kelių metų
SLA.

Del 
jimo, 
legatu tikras Lietuvis ir orga
nizacijos gynėjas, gerb. B. Va- 
rašius. Kelionės lėšų padengi
mui iš kuopos iždo delegatui pa
skirta 100 dolarių.

Musu kuopos pirmininko K. perilgą programą tai 
Paulausko sunūs ir duktė pri-Į 
sirašė prie S.L.A. 
skyrių. Reikėtų ir kitiems 
riams paimti pavyzdį i

Koncertas Tikrų Artisčių, 
kiti Musų Koncertai 

Tokiame svarbiame
kaip Brooklynas, ko ne ko o jau svarbiausiose

i koncertu tai netrūksta. Būna 
j čia jų visokių. Buna ir tokių 
i kuriuos? pradžioje vedėjas pra- 
(neša kad, girdi, artistas turįs 
,__r. _______ _ ...i gal....

(“publikai bus ir nuobodu,” ir 
į jaunuolių primena kad “palaikymui tam 

na- tikros rūšies dailos. vistiek yra 
pirmi-(publikos pareiga užsilaikyti ra- 

ninko ir prirašyti savo vaikus imiai”. Tokiuose 1____ I___
prie savo organizacijos.

Gegužės 30 d., nedėlioj, 105-1 
ta kuopa rengia pirmą šio pa va-; 
sario pikniką. A. 
kempėj, šis piknikas bus link-j 
smiausia 
B. Varašiaus orkestras.

veikimąjsu valdyba
Sipavi-jA. Vanagaitis, St. Pilka, Yno- 

ir labai

ia veiks, yra sekama:

Kamila

užimda-

lai-

lai- 
pri-

! J^SpragiloTampeliS^

dis, S. Krasauekienč, P. Mile- 
rienė-Petraičiutė, J. Uktveris.

Nauja Birutes valdyba išrin
kta 1926-27 motų sezonui seka
ma: pirm. P. Miller, vice-pinn. 
S. Krasauekienč, prot. sekr. A. 
Micevičius, fin. sekr. V. Bige- 
liute, kasierium K. Vilkas.

Choro vedėjas komp. A. Va
nagaitis.

Birutė ateinantį sezoną švęs 
savo 20 metų gyvavimo sukak-

DRAUGAS STEPAS TIKI 
SI BUT LIETUVOS KO

MISARU
organizaci

ją A. B-vė, 
korporacija, 

taikintis prie
Organizuo-

Sveikas-drutas,

Į ra. Po to kikikitas šalis.
— Anglijoj judėjimą pra- 

- dėjo ne komunistų vadai, 
j kurie, kaip ir jūsų Prusei- 
jka. slapstosi nuo valdžios

^t_e'iakių, bet unijistai darbinin- 
pai, tai ir tu ant Drimdzių-j.a^ nįei<ados neduos 
atsilankei? Kaip tai kad tu|kad komunistų saujelė šalį 
neboikotavai jų, juk jie, pa- užvaldytų, kaip padarė ne- 
gal^ jūsų proto, yra buržu-1 organizuoti ir suklaidinti 

darbininkai Rusijoj. Bet 
pasakyk man, Stepai, ką tu 
manai Rusijoj veikt?

— Dddrauge, man taip 
duodasi suppprasti kad Lie
tuvoj šiuos sseimo rinkimus 
laimėjo kokokomunistai, tai 
aš vvvažiuosiu Į Rururusiją rr’i.r 1 " ’ _ fr „ i_ i ,,,

centre n5a kaipo sopranas pirmas roles 
pasaulio operose 

ir pasirodydama laikas nuo 
ko atskiruose koncertuose.

Kaip matyti, Jozevskaitč 
mė pamylėjo. Turėdama iš
glmties aukštą ir malonų balsą 
ji taipgi turėjo prbgą pasinau
doti vadovavimu geriausių Ita
lijos mokytojų. Tokiu budu 
jos balsas tapo išvystytas į ko
loratūrinį arba 
praną. žinoma 
šių

ku bildu negalima; tai reikalin- 
giausi Lietuvai daiktai; kad pa-( 
lengvinus tuos daiktus ūkinin
kams ir dvarininkams įsigyti 
būtinai Lietuvoje tokis fabri
kas buvo ir yra reikalingas, ir 
tai fabrikas ne su puse milijono 
dolarių.

Kaip kiekviena valstybe sau
gojas! nuo svetimų šalių tur
tuolių. nuo eksploitavimo šalies 
turto, taip ir jaųnųtė-silpnutė 
Lietuvos respublika apsitvėrė 
įstatymais, taip kad svetimų 
šalių turtuolių turtai jungiami 
su Lietuvos piliečių turtu ne
galėtų kontroliuoti Lietuvos pi
liečių; žodžiu kalbant, kad Lie
tuvos piliečių teisės visapusiai 
butų apsaugota, tai įstatymai 
neleidžia svetimų šalių kapita
lams kontroliuoti Lietuvoje įsi- 
kuriamų finansinių 
jų. Tatai ir musų 
kaipo Amerikos 
buvo priversta
Lietuvos Įstatymų.
dama “Nemuno” Bendrove. Įdė
dama pinigus, kontrole turėjo 
pavesti Lietuvos piliečiams.

Tai buvo prašesta šiuo budi;: 
Lietuvos Atstatymo Bendro

ve galėjo užsira.švti tik mažes
nę dalį sumanyti kapitalo, o tu
rėjo surasti Lietuvos piliečių 
kurie užsirašytų didesnę pusę 
kapitalo. Kuomet korporacijo
se ne žmogaus balsas turi galę 
bet kiekybė užsirašytų akcijų, 
ta: ir direktoriatas išrenkama 
sulyg skaitliaus užsirašiusių še 
ru, tat bendrovė įmokėjus gan 
stambią sumą pinigų į “Neinu 
no” Bendrovę, kontroliuojamos 
gales neturėjo.

Nors biznyje dolaris lygus 
dclnrini, ir nedaro didelio skir 
tuko kas korporaciją tvarko, 
jei tik reikalai vedama gerai, 
apivartoje yra pelnas tai už 
valdvietes varžytinių neturėtų 
būti, o ypatingai kuomet susi
kuria nauja organizacija; tuo
met pas kiekvieną jausmas dai 
nesudrumstas, nėra antipatijų 
tik greičiau simpatijos, tai į va
dovaujančias vietas patenka 
tankiausia tokie žmonės kurie

■ pirmuose susirinkimuose
■ (.švelniai pakalbėti, moka 
. nuoti susirinkin ui kaip 
i jis supranta apie tekį ar 
; biznį; o kiti net moka
■ prižadus kiek daug jie 
. geli padaryti organizacijai. Di-
■ durna susirinkusių visuomet pa- 
i veda pirmenybę tokiems asme-
■ nims kurie moka geriau prie- 
• kin išeiti; taip ir turi būti, nes 
. kokia gi but organizacijai nau- 
- da iš pastatytų žmonių prieša- 
i kyj kurie mažai žino arba nie- 
ijko nežino.

Bet musų Lietuvių gyvenime 
korporacijų tvėrimas, kontro
liavimas ir padarymas pilno iš 
apivartos buvo ir dabar dar te
bėra mums mažai tesupranta
mas; teorijoje mes pastatome 
dideliausias piramklas, ant po- 
pieros išskaitliuojame po tūks
tantį nuošimčiu ant įdėtu dola- 
rio; bet pradėdami rcalį gyve
nimų, praktikoje patiriame su
vis ką kitą, susiduriam su įva.i 
riomis gyvenimo sunkenybėmis, 
su biznio kompeticija, ir ne tik 
nepadarome pelno bet dar ma- 
žu-pamažu nyksta musų sumo
kėtas pamatinis kapitalas, ir ko 
didesnius darbus ant saves pa
imam to didesnius nuostolius 
pakeliam. Dar kas iš mažo nie
ko prasidėjęs tai besipraktikuo- 
damas, besiverždamas šiaip taip 
gyvena; tūli ir pinigų yra pada
rę. Bet Lietuviškos korporaci- 

erą po -visa- jos iki šiam laikui pavyzdžiais 
- apsieiti nie- statyti negalima.

Pasibaigus Dzimdzių marš
rutui Pilka ir Vanagojtis gryš 
Chicagon. švep. jai!

— Ddrauge, mmmes nu
tarėm juos bbboikotuot, ale 
mmmatau ir daugiau čia tu 
mm musų narių yra kuku- 
kurie agitavo kad jų ne- 
remt. MMMan rupėpėpėjo 
pamatyt jų fofofones,

— Tai jus patįs savo nu
tarimus laužot, ir išeina ge
riau jums kai gaidžiams 
grieš nieką nešokinėti, o el
gtis protingai kaip tikri vy
rai.

— Dddrauge, mumumusų 
principai rreikalauja kovot 
su bbbbuožėmis.

— Taip jums jūsų vadai 
prikalba, ir kada su vadais 
esat rodos imtum et ir ap- 
verstumet žemę aukštyn ko
jom, išskerstumet visus sa
vo partijos priešus. Bet kai 
išeinat iš vadų akių, jus vėl 
liekat paprasti žmoneliai. 
su savo paprastais jausmais 
ir geismais; taipgi sueinat 
su priešingų pažiūrų žmo
nėmis ir gražiai kalbatės, 
negriebia t jiems už gerklių. 
Ir tik jeigu jūsų protas ne
būtų apsvaigintas tai visai 
jumyse jokio bolševizmo ar 
komunizmo nebūtų.

— Dddrauge, mememes 
visai esam įsitititikinę sasa- 
savo ppprincipuose ir kovo
jam už ppproletaro dididik- 
taturą.

— Tu vėl su ta savo pro
letariato diktatūra, o nesu
pranti kad tai butų Prusci- 
kų ir kitų tokių diktatūra 
tokiems kai tu, kada jus iš- 
muštuinet buožius. Bet kas 
iš tų svajonių. Ką atsiekei 
su savo pirmos gegužės re
voliucijos plakatais kuriuos 
tau Pruseika įdavė?

— Dddrauge, aš prasė
jau sėsėsėklą kuri atneš sa
vo vvvaisius. Ar hemmma- 
tai kaip yra Ruruvusijoj, 
kur bbbuožiai išnaikinti iki 
vvvięnam.

— Butų gerai kad tu per
sitikrintum kaip toj Rusi
joj yra, gal butum ramesnis 
ir atšaltum nuo savo užsi
degimo visą pasaulį nurau- 
donint.

— Aš į Rururusiją jau 
rengiuosi, ir šią vavavasarą 
išvažiuosiu. Tttu nesiruru- 
rupink, mes užkakakariau- 
sim papapasaulį. Žiūrėk, 
jau Aaanglijoj tuoj koko- 
komunistai užvaldys, o pas
kui ir Aaameriką paimsim 
po pppproletariato diktatu-

Tokiuose koncertuose 
(paprastai viešpatauja "laisvė” 

plojama kada kam patinka 
ir pradžioje dainos ir pabai- 

Gedraičiojfjoje, o daugiausia tai viduryje.
Apart tokiu, buna čia ir ki- 

publika užsilai- 
yra įdomu pasi- 
tokių, būna ge- 
gerų, kur publi-nepamiršti, nes

nes

galėsite resnių ir visai

grieš gera muzika,; tokių kuriuose
Mel-įko ramiai, 

džiame visi Lietuviai ir Lietu- klausyti, 
vaitės
praleisti linksmai laiką gegužės ka laikosi tarytum butų kokiais 
30 d- -J- A. U. tai burtais užžavėta — tikrai

Senbernių Nelaimės 
Musų kolonijoj randasi

fokas būrelis senbernių, ir jie'skaitės ir Liudos Sipavičiūtės 
yra tiek daug patvirkę kad var-! balandžio 17 d.
gini jie patįs žino ką daro. Uz 
tokį patvirkimą turi nat

i (taip atsitiko koncerte Lietuvos 
i dik- Operos artisčių Kamilės Jozev- 
ir jie'skaitės ir

Anie Pačias Artiste 
Apie šį koncertą yra.

Kadaise buvęs'"vienas jauni- il’-ug ko pasakyti. Bet 
kailis, gan padorus ir protiu- žodžiai apie pačias 
gas, net ir geras tautietis, su-lles 
laukęs nabagas senbernio laip
snio prisirašė prie senbernių žiavusitis iš Lietuvos, 
draugystės. Senbernių įstatai ''ne buvo pirmas jų koncertas 

mes 
jas

pirma 
artis-

Kamilė Jozevskaitč ir Liti-
a Sipavičiūtė yra tik ką atva- 

Brook-

virtuozini so- 
tikrą prasmę 

nepaprastai skambančių il- 
žodžių galima pilnai supra- 
vien tik išgirdus Jozevskai-šti

tę dainuojant.
Jųdviejų koncertu ištiktųjų 

ir buvo ko pasigerėti. Jozev- 
skaitė tai naturališkai ir leng
vai išpildo sunkiausius perėji
mus ir labai painias kombinaci
jas kad rodos jai tas yra tik 
žaislas; rodos kad jos balsui ir 
gabumui jokių ribų nėra. Tas 
pats galima pasakyti ir apie jos I

APIE LIET. ATSTA
TYMO BENDROVĘ

B. Strimaitis,

A. Bendrove 
nurodėme maž- 
iškaščius panešė 

ko
asilau-

tokiu budu 
(Amerikiečiai žinome apie 
vien iš laikraščių.

tokius j Sipavičiūtė turbut yra 
i cypė imutinė Lietuvė dainavus 

'roje, dar caro laikuose 
dama stebėtinai stiprų kontral
to, užėmė svarbią vietą sykiu 
su šaliapinu ir kitais artistas 
Mask'vos operoje. Vienok ši 
garbinga musų tautiete nieka
dos nesididžiavo tokia aukšta 
savo vieta ir be paliovos dirbo 

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: j musų tautos gerovei, tverda- 
Užrašylcit jiems "Dirvą” nia draugijas, rengdama vaka-

vie na
yra tokie: gerti munšainą, ka- Amerikoje: 
zyruoti iš pinigų, galvas 
kitam skaudinti, ir prie 
dinių meilintis. O už 
darbus “dėdes” nusiveža
ant nakvynes, už ką turi gan 
sūriai užsimokėti* o nuo gaspa- 
dinitr gauna šluotkočiais gerai 
galvas sudaužyti.

Patarlė'sako: kokią sėkla sė
ji tokį ir vaisių pjausi.

pir- 
ope- 

ji turč-

u 
Tikslas Neatsiekta

Pirmame straipsnyje apibu
dinome kaip L. 
organizavosi; 
daug kokius
organizavimosi periode ir 

i organizatoriai 
nedavimus. Jokio paviršutinio i '<'1’ Illa,‘lJ 
judėjimo nesimato, vienok be
veik iiopatėmijamais padavi
mais ji taip 
tikrą dainos mintį 
turi jai atsiliepti.

Sipavičiūtė yra 
kitokio budo. Jos 
nedavimo technika yra ne taip 
jau švelniai koncertiška kaip 
Jozevskaitės. bet labiau opera- 
tiška, kas jos balsui visai pri
tinka. Sipavičiūtė turi stiprų 
kontralto balsų, kuris žemes
niuose tonuose virsta beveik i 
vyrišką tenorą. Ji dainuoja drą
siai ir su pilnu pasitikėjimu sa
vimi, ir tuomi parodo ilgų me
tu patvirmą šioje meno šakoje 
Ypatingai ji publiką stebino sa
vo balso žemais tonais, 
visai vyriškai skamba, 
sunku ir tikėti jog tai 
balsas.

Artistės Jozevskaitč

tikėjosi
atsiekti savo dar- 
ir patiems šeri-

sugera parodėt)
kad publika

artiste Liski 
dainavimo ir

kuriu 
taip kad 
moteries

bais Lietuvai
pinkams, bet.

Taigi dabar pradėsime nuo

t t

I
S (ĮSIDEDA
IŠ ŠIŲ:
1— Dėžute
2— Skustuvas 

(rankena 
išsukama)

3— Dėžutė 
geležtėms

4— Diržas 
geležčių 
pustymui, 
(pusto 
savaimi)

ir Sipa
vičiūtė yra svarbiausios tikrojo 
meno atstovės, ką iki šiam lai
kui tarpe Amerikos Lietuvių 
yra pasirodę. Visuomenės vei
kėjai kitose kolonijose turėtų 
būtinai surengti joms koncer
tus. Reikia stengtis kad kuo- 
didžiausis skaitlius Lietuvių jas 
galėtų išgirsti ir pamatyti. Var
giai hutu galima surasti geres- 

ilnis būdas atgaivinimui 
Ritančios svetimoje šalyje 
J sielos.

vargs
iu ūsų 

K. B. Brandis.

DOVANAI • CHICAGO, ILL.

Kiekvienas “Dirvos” skaitytojas ir rė
mėjas gali gauti ši puikų Valet 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. (Nesiųskit štampų 
iš Lietuvos, Kanados ir kitų šalių.)

“DIRVA”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Kuomet bendrovės kapitalas 
milijono dolarių. 

susirinkime lapkri ■ 
buvo 
užrašinė jimas. 
bendrovė ant 
neturėjo pu- 

dauguma 
tik užsirašę sūrus ir įmo- 
10-tą dalį, bet rekorduose 
skaitoma jau grynu kapi- 

Kaip sub-agentams taip 
ir generaliam agentui komisas 
buvo apmokėtas. Daugelis už
sirašiusiųjų kanceliavo savo už- 
sirašymus, pareikalavo grąžin
ti dalį įmokėtų pinigu, taip kad 
pilnai užsirašiusių ir užsimokė
jusių ščrininkų 
nedaugiau 
Daugiausia kapitalo 
kelta 1919

pasiekė puse 
direktorių 
eio 5 d. 1919 m. 
sulaikyti Šerų 
Gryno kapitalo 
rankų niekuomet
sės milijono dolarių 
buvo 
kėję 
buvo 
talu.

Vanagaitis ir Pilka Liks pas 
nius Chicagoj

Iškrikus originaliam Dzimdz: 
Drimdzi būriui, du jo likučiai 
bus Chicagoje ir dalyvaus visa
me musu dailos darbe.

Gegužės 5 d. įvyko Birutės 
Choro susirinkimas, kuriame 
nutarta įkurti arba atgaivinti 
Dramos skyrių. Režisierium ta
po išrinktas, A. Vanagaičiui re
komendavus, artistas St. Pilka,

nutarta

moka 
i mpo-

kilok,’
duoti

skaitlius siekė 
kaip d.‘l,000 balsu.

buvo šu
nį. Kuomet pinigų 

atsirado ant rankų direktoriai 
pradėjo vykinti pasibriežtus 
planus. Buvo deleguota atsto
vai Lietuvon organizavimui te
nai industrijų.

Pirma 
įkūrimas 
mumis”.

Tokia 
no” Bendrovė Lietuvoje būtinai 
reikalinga: rodos niekas su mu
mis ir su tais direktoriais ku
rių buvo sumanyta sutvęrt ‘Ne
muno’ bendrovę nesiginčys kad 
musų L. A. B-vės pinigai buvo 
dedami į betikslių organizaciją.

"Nemuno” B-vė buvo Įkuria 
gaminimui ūkio padargu, kulia
mų mašinų, akseliui pjaujamų 
mašinų, gaminimui plūgų, gre
biamų, kertamų mašinų. Įvai
rių drapakų ir šiaip Įvairių vi
dujinių mašinų. Lietuva, žem
dirbių šąlis, be žemdirbystės 
įrankių, — ypatingai pradedant 
naują gyvenimo 
švietimam karui •

organizacija tai buvo 
akt. bendrovės "Ne

Įstaiga kaip "Nemu

piias Tttrocki ir Kakakap- 
suką prašyt kad mane pa
skirtų Lietuvos dididikta- 
torium, bbba aš čia Aaame- 
rikoj daug pppproletariato 
labui dididirbu.

— Paikas iš tavęs svajo
tojas! Tu ten nuvažiavęs 
į kalėjimą patektum arba 
butum sušaudytas, o ne vie
tą kur gautum. Yra ir be 
tavęs dykos duonos lau
kiančių.

— Jeigu jie mmman ką 
darytų aš pasiųsčiau pppro- 
testą kkkomunistų interna- 
nanacionalui, ba aš esu at- 
sisisižvmėjęs ppproletariato 
pppprincipų pppiatintojas.

— Tas jiems nesvarbu, ir 
jie tavęs nepaisytų. Dar 
ką turiu tau pasakyt: tu į 
tą Rusiją nei neįvažiuosi, 
tavęs neįsileis.

— Kkkkaip tai? Juk aš 
esu pipipilnas kokokomuni- 
stas!

— Niekas į tai neatkrei
pia atidos. Pažiūrėk, jūsų 
pačių laikraščiuose pagar
sinta kad pavienius asme
nis i Rusiją priima tik su 
specialiais užtvirtinimais, o 
kitų visai ne, turi važiuot 
pulkais, arba komunomis.

— Tttai aš gausiu specia
lius užtvirtinimus, ir įvava- 
važiuosiu.

— Ne, Stepai, tokiems 
kaip tu Rusijos pažint ne
valia, turit tik ją ištolo gar
bint ir padėt kitiems dyka
duoniams sulaukt rojaus. 
Pažinę ją prakeiktume!.

— O kode! įleidžia koko- 
komunomis arba būriais?

— Todėl kad buri paėmę 
nugabena kur į kokį fabri
ką, ar kasyklas, ar kur ki
tur, ir pastato 'po komisarų 
diktatūrą, ir turi dirbti, be 
progos kam nors pasiskųst 
ar pasisakyt kaip' gyveni. 
Pavienis Komunistas atva
žiavęs į Rusiją yra tik už- 
mauda, ir komisarams bai
mė ar jis nėra koks šnipas.

— Tttu. dddrauge, matau 
tititik savo kakakapitalisti- 
šką nuomonę apie Rururu
siją turi, o nežinai kkkaip 
ten tititikrai- yra. Gudbai.
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T.M.D. REIKALAI ; Kaip Nekurtose Koloni-
I jose Rengiamasi prie 

TMD. Seimo

V -A '

Racine, Wis.

TMD. Wisconsin Valstijos Ap 
skričio Kuopoms Pranešimas 

ir Kvietimas
Šiuomi varde TMD. Apskri

čio žemiau pasirašė turimo sau 
už garbę pranešti šioms Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos kuo
poms: (>-tai, 13-tai, (iO-tr.i. 119-

I Par syki kviečiam
(pas išrinkti ir siusti 

Pirmininkas J.
Rast. M. Kasparaitis.

1120 ITowe St. Racine. Wi

visas kno- 
atstovus.
A. Bankus

Ap

Cleveland, Ohio

Į Wisconsin TMD. kuopti 
■sl'ričio valdyba gerai darbvoja- 
|si besirengdama prie seimo.
Apskritis šaukia suvažiavimą ir 

Iaptars seimo ir ahelnai orpani- 
jzttcijos reikalus. Tas pagirtina. 
|ir perai kad," iškalno prisircn- 
I giama.

Gegužės 18 d., antradienio' Rrooklyno TMD. 3-čia kuopa 
tai ir 121-mai kad gegužės 23 (vakare, Lietuviu salėj įvyks T. jdarbuojt-.si kad TMD. seimas 
d. yra šaukiamas Apskričio me- M. D. 2l'-1os kuopos mėnesinis butu pasekmingas. Ten "•erai 

Kadangi vasarai (darbuojasi ir rūpinasi seimu 
nariai vi.ai sutingstnjnekurios LMI). kuopos nares, 

usirinkimus lankyt1, geistinai Ką turi daryti kitos kuopos? 
šiame susirinkime dalyvau-j Jos negali ant vietos veikti 

; Kiti seimo rengimo, nes ne pas ja.s, I *
mokesnius, įbus seimas. Bet jos gali daug 

tą padaryti gero padaryti ir seimą padarj- 
ava užmirši'. !ti svarinti prisii.isdamP.s gorus 
jūsų mokes-(delegatus ir nepagailėdamos jų 

reikalingi, (taipgi gali prisiųsti naudingus 
įnešimus ir kiek atiku, ir bus 
attikusios savo darbą organiza
cijos linkui.

tinis suvažiavimas, kuriame (susirinkimas, 
turi dalyvauti kuopų rinkti at- užėjus 
stovai. Suvažiavimas prasidč
1 vai. po pietų, 1528 12th St. ir (kad ši.........
kampas Herrick avė., Racine, |t u daugiausia kiek 
Wis. Patartina atstovams 
kurie automobilių neturi 
žinoti North Shore Line;
stoties 12-ta.gatve einant j r.V 
tus galima pėkščiam nueiti be nių, nors 
klaidžiojimų.

Prašome kuopas rinkt’ atsto- išrinkta i 
vus ir išrinktus kviečiame at- narv: 
vykti i laiką. Atstovu skait
lius neapribotas, kuri -kuopa 
kiek išgali tiek siųskit.

Šįmet įvyksta musu organi
zacijos 30-metinis jubilejinis 
seimas, tatai ir Apskričio suva
žiavimas bus svarbus, turėsim? 
priimti naujų įnešimų busin- 
čiam seimui. Prašome kuopų laikyti dideli pikniką, todėl rai
šavo susirinkimuose nesigailėti kės aptarti pikniko dalykai, ir 
duoti patarimų išrinktiems at- ahelnai kiti reikalai, delei ko 
stovams. Po suvažiavimui bu« reikalinga skaitlingas narių at- 
balius. 1 sii.ankymas. Vald

jei |dar neužsimokėjot 
va- todėl pasistongl-.it 

nu\> dabar, nes per va.« 
ir centras negaus 

jie kibai
Pereitame susirinkime buvo 

seimą šios kuopos 
kuris vra centro pirmi

ninkas, K. S. Karpaviei 
del kuopa bus tinkamai 
atstovaujama, 
butu pasiusta 
mų Įnešimu, 
bus 
me

Bet reikia kad 
seimui ir tinka- 
sumanymų, kas

iškalbėta-išdiskusuota šia- 
susirinkime.

Kuopa vasaros laiku rengiasi

IS, tO- j ----------------- —
s oi D’..' I

TMD. Centro Valdyba
K S Karpavičius — Pirmininkas 

(>820 Superior Av. Cleveland, 0.

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

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

Mrs. F. L. Bemat Stowe — Iždininkė 
G2—23rd St. Jackson Heights, N.Y.

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

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

Jūsų kūdikio pirmi metai vra svar
biausi. Jo pradžia gyvenimui pri
klauso nuo maisto kurį gauna per 
šituos dvylika menesių. Maistas iš- 
ai'ginimui stipriu kaulų ir vikriu ko
jų turi būti sveikas, maistingas ir 
tuo pačiu sykiu lengvai snvirškomas. 
Jei negali žindyti savu kūdikio, pir
miausi mintis turėtu būti Borden’s 
Engle Pienas. Per daugiau kaip Gu 
metų motinos ant Jo atsidėjo. Gy
dytojai stipriai rekomenduoja Eagle 
Brand dello kml jis saugus, šviežus, 
lengvai paderamas ir lengvai suvirs- 
komas.

nuo

x nbiUilnmis, 
jam Įkalti, 
kata i.

Vidurių Ii uos-joto ja i /tereikia daž
nai vartoti Jie nusilnnina vidurių 
muskulus ir išplečia pilvą. Ideališ
kas gvdvr.ias susideda iš n^alnvini- 
mn vidurių reauliariskai be pagalbos 
atlikti savo funkcijas.

vidurių valytojas—-ir 
jo vidurių negniaužo, 
kia švelniai, saugiai i 
kmingai Nėra kito kaip 
Nujol. Bandvk jj šiandien.

Skaitykit šituos straipsnius kas 
savaite ir pasidėkit ateičiai.

STRAIPSNIS 17G

Iš

J. Babravičius

Rekordai

ba i negudru naudoti

JONO BUTĖNO

TAIPGI REKORDAI
Aštrinusi

s
6820 Superior Ave. Cleveland, O

shnie akyriajt mu laiku 
noo rrOdeiuiiBi r»L 

kuliu (domiau būnan&OBM 
uiotlnunu Ir moUuodm Jau
ny kbdlkių.

Kūdikių aprūpinimu Ir 
ofjiruu yra dal)kaa gyva* 

•vnrboa Winynal Ir taniai 
(r mes jau&amt, ItU U]

į

e» įcUDIKlų e 
'GEROVĖS skYRIUS

rime rrgulmLUcxb btko- 
tarplak atvUct ir ktgrij 
pcrp-iMaU..

Užkietėjimas
isų mažiukų kūdikystės nega- 

li'./iinų mažai yra tiek duodančių ir 
kartais taip sunkiai pataisomų kaip 
vidurių užkietėjimas. Išrūdyti visas 
priežastis ir paaiškinimus lo ne<ra- 
liavhno užimti] perdaug vietos. Lai 
užtenka pasakymo kad veik visuose 
atvejuose tiesiogine priežastis gali 
būti bude kuriuo kūdikio maistas yri 
paruošiama. Tinkamas nustatymas 
ir Ms to kad jis sutiktu su kūdikio 
norais ir reikalavimais dažninusia

Atitaisymui tokių dalyku mos re- 
kolncnduoiamo kad iki penktam mė
nesiui butu naudojama oatmeal van
duo prirengiant maistą. Po penktam 
mėnesiui pridėk oatmeal košelės prie 
ptenn ir vaisiu sunkos, ypač np dainų 
sunkas. Laiko antru metų kopta 
•buolienė aiba perkošta slyvų «ur. • 

ka gali būti duodama.
Svarbiausia už viską, vienok, yra 

unkšti pramnkinti kūdiki prie regu 
bario viduriu liuosavimo. ' Goriau
sias laikas tai tuo i no pusryčių, ir 
kndkii’i outran t reikia neleisti jam 
iki jokiam žaidimui ar darbui truk- 

dalvkui. Jauniausi kndi- 
pripratint tam tikromis 

ir gailina tą paprotį 
kas yra svarbu jo svoi-

kurios negali 
penėti krūtimis 
savohitdihiįslegul 
nedaro bandymu 
kitais maistais, bet 
lai vartoja šį 

sauga ir atsakantį 
kudikųi maišia

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų

JUOZO BABRAVIČIAUS
( 1 2 colių)

$1.-25
Karvelėli

Plaukia Sau Laivelis

Bakūžė Samanota
Aguonėlės
, Tykiai Nemunėlis Teka 
Visur Tyla

Kur
ir

Tykiai
ir

Bernužėli, Nes’voliok
Ne Margi Sakalėliai

75c

75c

75c

ARBA

ORS daugybė Lietuvių Amerikoje ;r Lietuvoje jau užsiprenumeravo 
“ŽMONIJOS ISTORIJĄ”, bet toli dar ne tokia skaičius kokis turė
tų, atsižiūrint kokios didelės svarbos tas veikalas yra.

Bet įsitėmykit gerai, jums tie kurie dar laukiat ko tokio, “Žmonijos 
Istorijos” įsigijimo progos mažėja. Amžinai jus neragirisim, nes kurie užsi
prenumeravo pradžioj jau jiems laikas knyga gauti, o darbas jau visai bai
giamas, ir baigsis jūsų proga pastoti prenumeratorium už $2,25.

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

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

EAGIE MWND
CONDENSED MILK.

:yk Užkietėjimą! 
paliuosuoja ir neda-

KIPRO PETRAUSKO 
dul Dūdelė

Bernužėli, Nes'voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika)

Stasys

Dul
75c

75c

Stasys ir Oi mergele, Mergužėle 
Vilniaus Kalneliai

ir Kur Bakūžė Samanota . 
tatai (Lietuvos pinigai)

ir Leiskit i Tėvyne ..........
Padainuosiu Gražią Dainą

ir Našlys ...........................
Nesigraudink Mergužėle

ir Aš Mergytė kai Rožytė .
Aš Išėjau į Girelę

Kur UpelisvTcka
ir

Plunkė Žąselė per Nemunėlį
ir Noriu Miego ............

75c

. ."5c ■b

1
. .75c

. ,75c

. .75c į
i

Pasakyk Mano Mylimas Krašte..75c

DZIMDZI DRIMDZI REKORDAI 
Dzimdzi-Drimdzi

ir Fui holas .....................................
(’M, SULGINAS. Kauno Operos Baritonas
Visur Tyla (antra pusė duetas)

Oi Berneli. Vienturti ........................75c
dainuoja A. Sodeika ir V. Grigaitienė)

VALET

AitoSircp
Razor

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

“ŽMONIJOS ISTORIJOJ” telpa d augybė paveikslų, ir knyga parašyta 
labai aiškiai, kasdieniniais žodžiais, ir skaitytojui nereikės laužyt galvos 
supratimui apie ką kalbama. Tai yra darbo žmogaus istorija — parašyta 
Jiuoslaikic pasiskaitymui.

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

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISĖSKIT SAVO PINIGUS DABAR

DIRVOS" KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

Jus
Galit

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

$1 iki $25.

Wet 
Tuto-$trop

Razor
—Išsiaštrina Pats

Miko Petrausko
Marės Karužiutės

A. Kvedero
Juozo šuildausko

K. J. Kriaučiūno
Marės ir Jono Čižauskų 

Kosto Sabonio
Taipgi Komiški Juokingi Rekordai dauge
lio žinomų artistų. Juos galit matyti tik 
iš Katalogų, todėl reikalaukit Rekordų Ka
talogų tuojau, gausit juos visai dovanai.

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. Dykai. Rekordai gali

ma naudot ant visokių grafofonų.



4 DIRVA

KAS LAIMĖJO SEIMO RINKIMUS?
il IETUVOJE jau po rin-v 

kinių, bet kas laimėjo— r”"”č!:prasčiausias kelionės lėšas. Ma

Amžinasąi Žydas
EUGENE SUE

kuri partija ar blokai pra
varė didumą—kolei kas ne
žinome, ir dar turbut nie
kas iš mūsiškių Amerikoje 
nežino, nes, sako, Lietuvoje 
ilgai ima iki suskaitoma pa
sekmės.

da yra savanoriams duoti man
datus jei važiuoja. Bet jie nu
sprendžia kad neleis susirinki
me savanoriams duoti teisę, ti- 
'kedami savo Įkišti apmokamą 
delegatą. Bet štai pasitaiko 
kuopa ima ir išrenka ne jų pu-

lėšas. Bet kad nutarta siųsti 
tik vieną delegatą, jie pralaimi 
negalėdami Įkišti savo.

Didelė daugybė tokių atsiti
kimų pasitaikė. Kaip kur pa
sitaiko jie savo visus pravaro, 
kur jie kuopas valdo.

Jų noru yra suvažiavus dau
gumoje į seimą atmesti išrinktą 
valdybą, jeigu bus išrinkta tau-

Rinkimuose dalyvavo su 
savo kandidatais apie dvi
dešimts šešios partijos r 
partijėlės, turinčios viso
kiausius tikslus ir viso
kiausių luomų, tautybių bei 
pažiūrų kandidatus.

Kas prieš pat rinkimus 
darėsi — kaip buvo elgia
masi su opozicijos agitato
riais, spauda ir veikėjais 
dar žinios neatėjo, bet rei
kia manyti musų ‘strielčiai' 
pastangų nesigailėjo....

Šiais rinkimais, kaip tai 
nenoromis, linkstama ma- j 
nyti kad didumą atstovų 
pravarė kairėj i pusė arba 
“krikščionių” opozicija, iš
skiriant, žinoma, jei kokiais 
stebuklais dvasiškiams pa
sisekė gauti viršų.

V ▼ ▼

Liūtas Lietuvon
“Vienybė” praneša kad vi

siems žinomas tautininkas vei
kėjas, buvęs Sandaros prezi
dentu ii- viršininku kitų musų 
organizacijų, Jonas W. Liūtas, 
buvęs United States Lines ke
liaujančiu agentu ir III klasės- 
keleivių raštinėje darbuotoju, 
liko paskirtas Nnitecl States 
Lines generaliu atstovu Kau
ne. Liūtas su savo šeimyna iš
važiuoja Lietuvon gegužes 12 
d., ir Kaune užims vietą. Kas
tanto Norkaus, perorganizuoto
je U. S. Lines generate je atsto
vybėje.

Linkėtina p. Liūtui geriausių 
pasekmių jo naujame darbe.

▼ ▼ ▼

Bolševikų Užsimojimai 
Susivienijime

šįmet gal daugiau negu ki
tados musų komunistėliai užsi
spyrė pasiekti SLA. širdį ir įsi-

sės, tada jie reikalauja sava- tininkai. Bet atkąs jie savo 
neriams mandato, jie leidžia .dantis, lęaip atkando kituose S. 
“savanorį”, patįs apmokėdami!L. A. seimuose.

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(E. Bcndzaitytė)
Prisižiūrėki visoms gerybėms,
Vasaros laiku visonis gražybėms:

Visos pievelės gėlėmis raitos,
Žiedais visokiais mirga nuklotos.

Po padirveliu kvepia čiobreliai,
Žiedu visokių pilni krūmeliai.

Rugeliai plaukia, varpos švytuoja, 
Žemuogės krūmuos žydi, baltuoja.

Visokie medžiai jau pražydėję,
Obelės, grušios augti pradėję.

Visas darželis gėlėm’s pražydo,
Ir žmonių akis džiaugsmą išvydo.

Iš užmiškelio teka saulelė.
' Po visur blizga gaili raselė.
Saulelė šildo, uogas sirpina,
Iš po lapelių aukštyn vadina.

Vaikeliai sodne visų vikriausi,
Kaip tik nubunda, bėga greičiausia.

Pilnos ganyklos paršų, avelių,
Pulkai gagena margų žąselių.

O ir palyja lietus gausingas,
Ir vasarojai auga derlingai.

Džiaugiasi labai mus šeimininkė 
Kad jos lineliai stuomenininkai.

O ūkininkas laukan išėjęs
Garbina Dievą rankas sudėjęs

Kad jau netrukus rugelius pjausiu:,
Kiek padžiovinus, vežiman krausim,

Tai kulšim, malsim, virtinius plosim,
Šiaudus galvijams, kupečius krausim.

Visi jau laukai žmonių nutvino, 
Išein iš namų ik’ paskutinio.

kibti į ją kai erkės.
Kiek iš daugelio kolonijų ma

tyt, kur tik jie turi galę jie da
ro didžiausias pastangas prava
ryti savo įnešimus, savo pusei 
daugiau balsų atiduoti, savo de
legatus pasiųsti.

Ir delegatų sirs U>e jie dir
ba su tikru pasi-entimu, kaip 
tikri revoliucijonieriai. Jie iš 
tų kuopų kurios tik gali siųsti 
daug delegatų stengiasi siųsti 
pilną skaičių, suradę vieną-kilą 
buožišką bolševikėlį kuris gali 
automobiliu vežti visus delega
tus į seimą. Taip jie išrokuoja 
už vieno delegato lėšas nuvež-

DAINA
(J. Jaundzems) ■*

Oi eisim, eisim mielos sesulės
I žalią girelę uogelių rinkti.
Ne kiek aš rinkau kaip gailiai verkiau, 
Į juodą žemelę pasilenkdama.
Oi tu, žemele, žeme juodoji, 
Atėmei motutę, atimk ir mane, 
('i tu, mergele, mano jaunoji. 
NeĮsisiulysi jauna būdama.
Ar tau nubodo jaunos dienelės, 
Ar žalios rūtelės, ar vainikėlis? 
Nei man nubodo jaunos dienelės, 
Nei žalios rūtelės, nei vainikėlis. 
Tik man nubodo vargti vargelis, 
Be motinėlės, be tėtušėlio....

ti šešis, nes kuopos tankiausia 
ką turi lėšų vienam ar porai de
legatų iš tolimų vietų.

Bet yra ir tokių fanatiškų 
užsidcgčliii kurie net patįs pa-] 
sisiulo savo lėšomis ilgiausį ke
li;} važiuoti kad tik jų delegatų 
ten prigužėtų daug.

Jie lošia didžiausias politikas 
su delegatu rinkimu, bet kaip 
kur ir pralošia.

Iš tolimų kolonijų, kur nėra 
važiuojančių automobiliais, jie 
susiorganizavę nutaria vieną: 
delegatą siųst apmokant tik pa-1

DAINA
(J.- Jaundzems)

Anksti rytą pavasari tekančioj saulelėj, 
Oi litą, litą liūlia tekančioj saulelėj 
Kalbiu jaunas bernužėlis mylimą panelę, 
Oi litą, litą, liūlia mylimą panelę. 
Mylimoji panytėlė sėjo rutyteles, 
Su balomis rankytėlėm sodin lelijėles, 
Oi litą, litą liūlia sodin lelijėles.

(Tąsa) 
SKIRSNIS X. 

Susiėjimas
Jau aštunta valanda vakaro, ir lietus 

su vėju daužo Franciškos Baudoinienės 
kambario langus. Betvarkė šioje skur
džioje šluboje, kuri visada buvo užlaiko
ma tvarkiai, rodė kad čia per praėjusi lai
ką buvo nemalonumai.

Grindis buvo apterštos purvu, rakan
dai buvo apdulkėję, nors visada buvo šva
riai numazgoti. Nuo to kai komisaras iš
sivedė Prancišką, lova nebuvo paklota; va
kare Dagobertas nugriuvo Į ją permiegoti 
keletui valandų, visai nenusirengęs. Ant 
stalo buvo biskis duonos, nes tik to jis ga
lėjo nusipirkti už pinigus ką Kupriuke ga
vo už nuneštus užstatyti daiktus.

Prie silpnos žvakės šviesos, padėtos 
ant pečiaus, visai šalto, buvo galima maty
ti Kupriuke miegančią kedėje, drebančią 
nuo šalto drėgno oro.

Ji nabagė dar nieko visa diena nebu
vo valgius. Bet jeigu butų pamanius apie 
valgi ii butų pasiėmus kiek duonos. Vie
nok ji tik laukė Dagoberto ir Agrikolos 
sugryžtant ir užmigo iš nuovargio. Laiks 
nuo laiko ji atsimerkinėjo, neramiai apsi
dairydama.

Po valandos ramumo pasigirdo sunkus 
žingsniai lipanti trepais aukštyn. Atsida
rė duris ir inėjo Dagobertas ir jo šuo.

Pašokus nuo krėslo, Kupriuke puolė 
prie Dagoberto klausdama ar gerų žinių 
turi. Bet negalėjo ilgai kalbėti, taip buvo 
nugandinta kareivio liūdna išvaizda. Už- 
simąstyme paskendęs, jis negalėjo išsykio 
nei matyti kas ji kalbina, ir puolė Į krėslą, 
padėjo rankas ant stalo ir nuguldė galvą i 
rankas. Po ilgo galvojimo, jis pakilo ir ta
rė žemu balsu: — Tas turi būti padaryta! 
turi būti padaryta!

Jis vaikščiojo po kambarį lyg ko jieš- 
kodamas Neužilgo prie pečiaus pamatė 
geležinę štangą, apie poros pėdų ilgio. Pa
ėmęs ją i rankas apžiurėjo jos sunkumą, ir 
paskui nudėjo ant stalo su pasitenkinimu. 
Nustebinta ilgu Dagoberto tylėjimu, Kup- 
liukė sekė akim jo judėjimus, neramumo 
apimta. Bet tuoj jos nuostaba pavirto į 
baimę kai pamatė ji išsitraukiant iš tarbos 
du pištalietu, atsargiai juos apžiūrinti.

Perimta baimės, siuvėja negalėjo nu
tylėti: — Vardan Dievo, ką gi tamista ma
nai daryti?

Kareivis pažiurėjo Į ją ir tik dabar 
pirmu kartu ją pamate ir užkalbino gra
žiu bet trumpu tonu: — Gerą' vakarą, ge
roji mergaite. Kiek dabar laiko?

— Tik išmušė astuonias bažnyčioje.
— Aštunta? — tarė sau kareivis, — 

lik aštunta!
Padėdamas pištalietus prie geležgalio, 

jis užsimąstė, besidairydamas.
— Ponas Dagobertai, ar tamista nie

ko gero negirdėjai?
— Ne.
Tas vienas žodis buvo taip aštriai iš

tartas kad Kupriuke nedryso daugiau tei
rautis ir atsisėdo. Šuo priėjęs padėjo sa
vo galvą jai ant kelių, o mergina temijo se
nio judėjimą nežinodama ką jis darys.

Po valandėlės tylėjimo kareivis priėjo 
prie lovos, nuėmė paklodę, išmeravo jos il
gi ir tarė Kupriuke!: — Duok žirkles.

Kupriuke norėjo išsikalbėti bet jis vėl 
pareikalavo žrklių. Ji paėmė žirkles ir pa
davė Dagobertui. — Dabar laikyk už ano 
paklodės galo, — liepė jis jai.

Už kelių minutn Dagobertas sukarpė 
paklodę i keturis šmotus ir padare virvę 
kokių dvidešimts pėdų ilgio., To jam neuž
teko, todėl jis‘tarė: — Dabar man reika
linga kablio.

Vėl dairėsi po šlubą, o mergina labiau 
gandinosi nežinodama kas bus. Ji prata
rė: — Meldžiu tamista. Agrikola dar nesu- 
gryžo, reikia jo palaukti. Gal jis turi ge
rų žirni.

— Taip, — tarė kareivis neramiai. — 
Tokios naujienos kaip mano. Man tuoj 
reikia gero kablio!

Vis dairydamasis aplinkui, atrado vie
ną maišą, kokius Pranciška siūdavo. Pa

ėmė maišą, atidarė jį ir tarė: — Sudėk čia 
tą geležgalį ir virvę, man bus lengviau neš
tis.

— Bet, — šaukė Kupriuke, pildydama 
jo Įsakymus, — ar tamista eisi nelaukda
mas Agrikolas, kuris gal ką gero žino?

— Buk rami! Aš palauksiu jo. Man 
nereiškia išeiti be dešimtos, todėl aš jo dar 
sulauksiu.

— Nejaugi tamista nustojai visų vil
čių? — teiravosi Kupriuke.

— Priešingai, aš turiu geras viltis, bet 
tik savyje.

Taip tardamas, Dagobertas užsuko 
maišą ir padėjo ant stalo, šalę pištalietu.

— Kaip ten nebūtų, bet tamista lauk
si Agrikolos? — rūpinosi Kupriuke.

— Taip, jeigu jis gryš prieš dešimtą.
— Nejaugi tamista jau pasiryžai?
— Taip. Ir vienok, jei aš bučiau ga

na silpnas tikėti i blogus ženklus-----
— Kartais tokie ženklai žmogų nesu

klaidina, — tarė mergina, norėdama perti- 
krint kareivi kad nesiimtų savo pavojingo 
pasiryžimo.

— Taip, senos moteris taip kalba, — 
tarė Dagobertas, — bet nors aš nesu sen? 
moteris, ką aš dabar mačiau sunkiai atsi
liepė ant manęs. Bet gal aš piktumo jaus
mą palaikiau už apsireiškimą.

— Ką tamista matei?
— Aš tau papasakosiu; tas pagelbės 

praleist laiką, kuris rodos toks ilgas. — Pc 
to, pertraukęs save, užklausė: — Ar tai 
pusę valandos dabar išmušė?

— Taip, jau pusė po astuonių.
— Tai dar valanda ir pusė, — tarė Da

gobertas, nekantriai. Ir pradėjo: — Štai 
ką aš mačiau. Man einant gatve, patėmi- 
jau dideli raudoną plakatą, kurio viršuje 
buvo juoda pantera ryjanti baltą arklį. Tas 
plakatas privertė mane atsisukti. Nes, tu 
turi žinoti, mano gera mergaite, kad juo
da. pantera sudraskė mano baltą arklį ku
riuo mes iš Sibiro parkeliavom.

Paminėjus arklio vardą, Dagoberto 
šuo irgi pakėlė galvą nuo Kupriukės kelių.

— Matai, žvėris turi atmintis — jis 
atsimena, — tarė kareivis atsidusdamas.

—r Tai ištikro buvo graudus atsitiki
mas, — tarė Kupriuke,. — matyti šitą pla
katą su pantera ryjančia arklį.

— Tas nieko prie to kas bus; išgirsi ir 
daugiau. Aš priėjau prie apgarsinimo ir 
pamačiau parašyta jog tūlas Morokas, tik 
ką atvykęs iš Vokietijos, perstatys teatre 
laukinius žvėris kuriuos jis prijaukino, jų 
tarpe didelį Hutą, tigrą ir juodą Javos pan
terą, kurios vardas Mirtis.

— Koks keistas vardas! — tarė mer
gina.

— Bet tu dar baisiau pamanysi kada 
pasakysiu jog tai ta pati pantera sudraskė 
mano arklį Leipcige keturi mėnesiai atgal, 
Bčt tai ne viskas. Ir reikia pasakyti kad 
iš priežasties šito Moroko, panteros savi
ninko, aš ir tos mergatės buvo patalpintos 
į kalėjimą Leipcige.

— Ir šis žiaurus žmogus Parise, lin
kintis tamistai blogo? Taigi, tamista turi 
apsisaugoti, tai blogas ženklas.

— Biogas ženklas jam, jeigu aš jį su
gausiu, — tarė Dagobertas šiurkščiu bal
su. — Aš turiu su juo atsilygint.

— Tamista, — riktelėjo Kupriuke, — 
kas nors ateina. Tai Agrikolos žingsniai. 
Aš tikra jis turi gerų žinių.

(Bus daugiau)

EKSTRA!
Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje"
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

UŽBAIGUS VISA “DIR- 
VĄ”. PRIEŠ SŪRAKI- 
N IM A FORMŲ SUŽI
NOJOME SEKANTĮ:

Chicagos “Naujienos” 12 
d. gegužės praneša gavu
sios nuo savo koresponden
to L. Merikonto iš Kauno 
sekantį kablegramą:

“KADEMAI PRALAI
MĖJO SEIMO RINKI
MUS.”
“Naujienos” sako kad ka- 

blegramas nepaduoda smul
kesnių rinkimų pasekmių, 
nes jos dar gal nežinomos ir 
pačioj Lietuvoj, het matyt 
pralaimėjimas yra didelis 
kad jau iš nepilnų rinkimų 
davinių aiškiai pasirodė 
kad rinkimus klerikalai 
prakišo.

Dovanai Dusuliu 
Sergantiems

Dykai 
nas

j

■

Išbandymas Metodo Kurį Kož- 
Gali Naudot be Laiko Nuo- < 
stolio ir Nepatogumo.
turim metodą kontroliuot *Du-Mes

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

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS
Frontier Asthma Co. Room 612-D 

Niagara and Hudson Sts. 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit jūsų metodą išbandymui:

Šok ir strepsėk ir galvą kraipyk! 
Bet saugokis neprikrėsk savo 
šokėjui akis pleiskanom.

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia, pleiska
nom.

Ruffles
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimtį dienų, o busito 
nustebinti.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Kodėl
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 
j?ut<rStrop

Razor
—Išsiaštriųa Pats



D I R V A

(Tąsa)
“Brangmenų Pirklys"

Pirklys bevaikščiodamas atsidūrė pas 
pilies vartus ir prašėsi leist į vidų. Ka
dangi turėjo žinomų piliečių paliudymus 
apie jo prekes, ant dvaro ponių ir panelių 
paliepimo sargai Įleido jį į palocius, kur 
jis pradėjo moterims rodinėt savo brang- 
menas — deimantus, safyrus, perlus, ru
binus, balto, geltono ir raudono aukso žie
dus ir grandines, sidabro diržus, ir daugy
bę kitokių brangenybių. Senė Leda su
pyko kada jai pirklys kaišiojo visokius da
lykus ir labiausia Į ją žiurėjo, ir pasišalino. 
Liko tik viena Giedrė ir tas pirklis, nes ir 
mergas Giedrė pavarė šalin kad neerge- 
liuotų perdaug, nes nieko neperka.

Likus vienidviem, pirklys pasitaisė sau 
krutinę taip kad iš po jo užvalkalų pasiro
dė kampas skaraitės, ant kurio buvo ma
tyt tauro ragai ir tarp jų raidė “G”. Tuo 
pat sykiu pirklys nusiėmė savo gražiai pri
taisytą- barzdelę. Giedrė tą netyčia patė- 
mijo, ir nualpo. Prieš ją stovėjo, “Šiaurės 
Kunigaikštis”!

Tvirtas vyriškis pagriebė ją Į glėbi, ir 
ji tuoj atsipeikėjo. Jai buvo neapsakomas 

» džiaugsmas ii’ sykiu baimė kad kas nepa
justų tokio svečio, nes Leda buvo Įsakius 
savo ištikimoms tarnėms sekioti mergai
tės pėdas.

Baktis išklojo prieš ją visas savo bran
genybes, kurios buvo jo šeimynos per ilgus 
laikus surinktos ir kurių niekas beveik ne
nupirktų. Jis jų nepardavinėjo, tik turė
jo priežastį atsilankyti ir pasiteiraut apie 

* Giedrę, nes jau ir savo šalyje girdėjo viso
kius gandus kad jai gręsia pavojus. Jis 
apsakė Giedrei ką jis girdėjo ir padrąsino 
ją. Bet sykiu išpasakojo kaip jis buvo be
vilčių pasiilgimų kankinamas ir negalėjo 
daugiau būti jos neaplankęs.

Giedrė tada liūdna širdžia išpasakojo 
jam kaip ji jį myli, apsakė savo vargus ir 
kad jai reikia išgelbėtojo, nes ilgai tokio 
likimo negalės kęsti.

Skaudu jam buvo prasitarti, o jai gir
dėti, kad jos pamylėtas “Šiaurės Kunigaik
štis” yra tėvų' verčiamas imti kitą už mo
terį.

Giedrės kraujas virė, širdis baisiai 
plakė, ir ji nepaisė nieko: ji dabar valdo
vė ant savęs, todėl kada “Šiaurės Kunigai
kštis” ją apkabino ir prisispaudė prie kru
tinės ji leidosi jam bučiuoti, nors manė kad 
tai bus paskutinis kartais, nes tuoj turės' 
įvykt jo vestuvės. Nors tiek ji džiaugėsi 
galinti patenkint savo beviltę meilę ir pa
traukimą prie to kuri ji “amžius” jau my
lėjo. ...

Reikėjo skirtis — ir turbūt jau ant 
visados. Dar Giedrė sumanė rytoj rinkoje 
jį susitikti ir nors “paderinti” brangmenas 
jeigu geriau negalės pasikalbėt.

“Pirklys” išėjo, ir abudu laukė ryto
jaus. Giedrė iš pilies lango žiurėjo kaip 
jis nyko eidamas miesto linkui.

Sekančią dieną, po pasimatymo, abu
du buvo linksmi ir kada skyrėsi, neišrodė 
jog skiriasi amžinai. Tiesa, atsisveikini
mas negalėjo kitaip atsibūti kaip tik aki
mis, nes matė daugybės žmonių, bet jiem 
ir tokio užteko...

Jis plaukė laivu šiaurėn, o kadangi 
tuo laivu plaukė daugybė Įvairių žmonių, 
ir daugelis buvo juos palydėti, tai ir Giedrė 
stovėjo priestotėj ir antru kartu žiurėjo 
kaip jos mylimasis tolinasi, bet kituose rū
buose, be garbės žymių ir be tarnų.

Ledos Planai Veikia
Ledos pasėta pikta sėkla daigino vai

sių. Visame mieste ir visame krašte gar
siau ir garsiau žmonės kalbėjo, kiti net 
minioms skelbė, jog viena mergina negali 
krašte valdyti ir nepritinka kad moteris 
valdytų tokį .turtingą kraštą, kada kitos 
šalis biednesnės ir tai turi vyrus valdovus. 
Svarbiausia, nebuvo Įpėdinio ir šalyje kils 
•sumišimas kada visokie tolimi giminės pra
dės reikalauti sau teisių prie sosto jeigu

mirtų kunigaikštytė nevedus ir nepalikus 
sūnų. Giedrei tas reikėjo matyti, ji tą su
prato, o Ledai reikėjo kad ta jauna kuni
gaikštytė išeitų už jos brolvaikio, jo žemių 
padidinimui. Leda norėjo savo* tėvų di
nastijos vardą, Įsukti ir plėšt jos galybę, 
kada nelieka nei vieno iš jos vyro ir jo 
brolio giminės vyriškio kuriam tiesotai so
stas priguli.

Tik mažai piliečių tebuvo likę kurie 
didžiavosi senos dinastijos vardu ir norėjo 
kad Giedrė ją palaikytų kolei gyva bus.

Šita tąsynė del vyriško valdovo ir di- 
nastiško įpėdinio užgulė Giedrės galvą. 
Tik vienas pasaulyje buvo kuri ji sutiktų 
užleist užslopint jos tėvų dinastiją — tai 
“Šiaurės Kunigaikštis”. Bet jis jau ne jos. 
Kitų jokiu ji prisiimt nenorėjo ir nekentė 
kad kurs padarytų galą jos tėvų garbingai 
ilgų šimtų meti] giminei....

Kas daiyti?.... Ar yra kokia išeitis? 
Ji surado kad yra, bet tik jeigu, jeigu-----
jeigu jau jos nepraleido....

O čia visi prieš ją kįla. ir nesunku ke
liems žymesniems vadams suėmus ją paso
dinti kalėjimai! ir užvaldyti šalį pagal sa
vo noro iki susitvarkys dalykai.

Miesto gatvėse ginčai didėjo, ir vienur 
tai kitur Įvykdavo muštynės už tai kad j 
vieni mano jog Giedrė turi apsivesk o ki
ti laikėsi Kad ji turi gyvent viena ir laikyt 
garbę savo pratėvių.

Jau buvo antra vasara po Rytos mir
ties ir apie pusmetis po atsilankymo to 
“pirklio” kaip šitas ėmė apsireikšti.

Mieste prasidėjo didelis suvažiavimas 
— buvo tai vienas iš didžių metinių turgų, 
Girin suvažiavo pirkliai iš visų šalių ir su
gabeno visokiausių prekių kokių tik pa
saulyje radosi.

Popietį tą dieną atsilankė i pili šilkui 
pirklys ir rodinėdamas moterims bran-1 
giausius šilkus dasigavo prie kunigaikšty
tės Giedrės. Aplink buvo merginos patar
nautojos ir mieravosi sau suknioms šilkus. 
Besitąsydamos jos ėmė vieną šilko šmotą ir 
perplėšė. Giedrė supykus jas išvijo iš sa
vo kambario, ir atsisukus į pirklį pamatė 
vad iš kuproto, ilgabarzdžio senio pasida
ręs prieš ją stovi jaunas vyras, kuriam iš j 
užančio ant krutinės matėsi kyšojanti ske-! 
petaitė su jos ženklu.

Dabar Giedrė net nudžiugo iš to, ir 
griebus “pirklį” už rankų maloniai pasvei
kino. lai buvo “Šiaurės Kunigaikštis”. 
Jo aprėdalai ir veido aptaisymas dabar bu
vo kiloki negu pirmiau kai jis lankėsi su 
brangmenomis, ir jo niekas nepažino.

Reikia pasakyti kad tuo laiku kada 
“Šiaurės Kunigaikštis” apleisdavo savo so
stinę, jo pilies bokšte būdavo nuleista vė
liava, nors niekas nežinodavo kur jis bu
na iškeliavęs. Taigi dabar jo pilies bokš
te piliečiai vėliavos nematė.

— Gedrute, negaliu aš be tavęs, ir vėl 
atvykau tave aplankyt. Už mėnesio jau 
įvyksta mano vestuves — noriu atsisvei
kint su tavim taip kad širdyje galėčiau gy
venti su tavim amžinai.. . Ir atėjau pa
sakyt tau kad jeigu gręstų tau ar tavo ša
liai pavojus, aš visados busiu gatavas gel
bėti i’’ užstosiu tave, nors tarp musų že- 
tičti ir užstosiu tave kad ir su visais savo 
šalies vyrais.

— Brangiausia mano! Vienatinis tu 
mano suraminimas šioje mano nelaimingo
je vaidiloje. Likiu aš tau visokių laimių, 
bet aš liksiu viena tarp savų priešų kovo
ti.... Visi reikalauja mano apsivedimo, 
reikalauja sostui įpėdinio, o aš tik tave 
myliu....

(Bus daugiau)

JUOKIS
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

KAS LIETUVIUS l -KUBĄ 
GENA

(Feljetonas)
Senis Rapolas traukdamas iš 

riestos pypkės durnelius, ir kai
po senovės kaimo galvočius sa
vo kaimynams aiškina:

— Tai žinote, kaimynėliai! 
dabar svietas skaitydamas kny
gas, kokius tai laikraščius, pa 
siuto ir eina iš galvos. Sako 
kad vaikus mokykite, jie mokės 
ūkį gerai vesti, bus dori žmo
nės ir laimingi. Tai durniai. Aš 
pats nemoku skaityti, ir stini.i 
Joną nemokiau. Aš mirdamas 
jam paliksiu gerą turtą, jis be 
mokslo bus laimingas. Sulyg 
mano razumnos galvos, verčiau 
pypkelę traukti negu knygas 
skaityti.

Senis dar butu daugiau ką 
pasakojęs, bet jo kalbą per
traukė linksmos jaunimo dai
nos.

•— Gerai, gerai, dainuokite, 
šiandieną užgavėnes, — sumur
mėjo senis.

Didelis pulkas jaunimo, ve
damas Jono, nuėjo kitan kai
man ant vakaruškų. Visi, tokių 
Rapolų sunai gavisi ne tik su 
mėsa, bet ir su mergomis.

Bažnyčios varpas sugaudė ir 
savo aidą paleido po plačią apie- 
linkę pranešdamas kad jau sto
ja gavėnia, kad tas žmogus ku
ris pamatė pasaulio neteisybe 
pasiduos kryžiaus kančioms.

Jonas su savo draugu ėjo na
mon, bet ko tai buvo neužganė
dinti.

— Žinai ką, drauguži? — ta
rė Jonas savo draugui Kaziui.— 
Eime pas Kirbelaitę, ji viena 
seklyčioj guli.

Ir štai abu barškina merginų 
kambario langeli. Ilgai barš
kinti nereikėjo, mergina atsi
liepė.

— Barbute, ar priimsi mus 
pas save ant nakvynės?

— Kodėl nepriimsiu; tik nu
simauki! batus, kelnes, nes jos 
dulkėtos, ir lyskite po kaldra, 
aš pakabinus jas ant karties 
sutlipsiu prie jūsų.

Jonas ir Kazys nuogom blau
zdom gulė po kaldra ir laukia 
Barbutės.

Barbute paėmus jų batus ir 
kelines išėjo, kavalierius užra
kindama.

Rytuose pasirodė dienelė, Jo
nas ir Kazys išlindo iš po kal- 
dros, ir lyg garniai po balą pli
kom kiškom stipinėja po sėkly
čių. Buvo jau sumanę šokt pro 
langą, bet pamatė kad pilni ke
liai žmonių, kurie ėjo j bažny
čią kad gavus pabarstyti pele
nais, atšoko atgal.

Barbute bėginėdama po kai
mą pasakoja kad ji Užgavėnių 
naktį sugavus naujos veislės 
du žvėriuku, kurie paeina nuo 
Marso. Vyrų, moterų, vaikų, 
mergelių prisirinko pilnas Bar
butės kiemas.

Jonas su Kaziu pamatęs tiek 
daug žmonių palindo po lova, ir 
murksojo kaip pelės po šluota. 
Žmonų prigužėjo pilna stislyčia, 
o žvėriukui nesimato. Barbutė 
pasiėmus kibirą šalto vaiĄlens 
šniokšt ant lovos, štai iš po 
lovos tik strykt pro langą su 
visais stiklais, su visais romais 
du žvėriukai, žmonės išsiviję 
paskui žvėriukus, bet jie kaip 
ugnyje dingo. Abudu užšoko 
ant Marso. • . <

žmonės daugiau nieko nekal

bėjo kaip tik apie Marsiečius 
ir kažin kur dingusius Kazį ir 
Joną.

Rapolas netekęs sunaus pra
dėjo nešioti gedulo ženklą, ir 
taip įpuolė į sielvartą kad ir 
giltinė, atėjo. Turtą paliko ne
mažą, bet visas nežinia kur din
go, tik juoda žemelė be arto- 
jaus palikus, neapsigindama 
nuo usnių liūdi.

Kaiman ant Rapolo vardo at
eina laiškas, kurį rašo Jonas ir 
Kazys. “Aš Jonas, tavo sūnūs, 
ir Kazys, draugas, rašom ant 
šv. Velykų laiškeli iš Kubos. 
Tėveli, aš tamistą keikiu kad 
manęs nemokei: tamista mane 
pražudei. Nuvažiavę Kubon ne
gaunam darbo, pinigų neturė
jome, menką tik daiktelį pada-_ 
rėme, ir dabar sėdimo- kalėji
me. Parduok, level, žemę ir j 
išvaduok mus. Ak tu tamsa, j 
tamsa, ak jus mergos, mergos! 
kad jus kur kipšas pasmaug
tų.” P. Kriukelis.

REIKALAUJAM 
AGENTŲ 

Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in- l 
formacijų ir kvitų.

Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATARA 
arba 

SKAUDŲ - ■ • - 
ŠLAP1NIMA 
Bandykit 

SANTAI. MIDY 
Gaunama visose 

Vaistinėse 
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

į
I
i

RODYKLĖ No. 100

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipn 
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps strain* 

nliai kurie bus indomus kožnai Lietuve* špimir- ’nVp’

Virimo Receptas
Salmonai yra viena iš populiarin- 

giausit) žuvų maistų šioje šalyje. 
Amerikos žmones sunaudoja apie 
pusę sudedamų Į dėžes salmonų. Yra 
daugel salmonų rūšių Privalot pir
kti tiktai tas rūšis kurias pagaminu 
patikėtinos įstaigos. Kaip tik atida
ręs salmonų dėžę, tuoj reikia jas iš
krėsti į torielką. Nepalikit dėžėj nes 
susigadins. Sekantis receptas paro
do kaip padaryti skanu valgi su dė
žiniais salmonais. I?abai lengvai jį 
pagaminti ir visi šeimynos narini 
bus patenkinti.

Smctonuoti Salmon su žirniais
1 dėžė salmonų
% puoduko evaporated pieno at

miešto su
Ik* puoduko vandens
2 šaukštai komų krakmolo
% šaukštuko drožtu svogūnų
2 šaukštai sviesto pavaduotojo
1 šaukštukas druskos
Vš šaukštuko pipirų
1 puodukas nevirtų žirnių

■virti ryžiai
Sutarpyk riebalus; įmaišyk krak

molą, dų.dėk uždarą, ir laipsniškai 
įmaišyk pieną. Tuo laiku atidaryk 
salmonų dėžę, ir nuplikyk žuvi. Ka
da sosas virs, reikia įmašyti salmo- 
ną ir žirnius ir reikia virt viską, ant 
karsto vandens per 10 minr.lų. Ap
dėk torielkos kraštus ryžiais duo
dant į stalą.

A irtuvės Patarimai
Aprūdijusius peilius pamerk per 

naktį rūgusiam piene
Kopūstus geriausia supjaustyt jei 

duodama kaipo salotai.
Darant koki vaisių gėralą, jeigu 

stoka skonio, dadėk bisk gingerale.
Uždarymui vaisių košių stiklų ge

rai, iškirpk sugeriamo popiurio kau 
tilptų į antvožą ir pamerk į alkoholį. 
Sutarpyk biskį parafino ir užpili; 
ant košelių nors kctvirtdalio colio 
storumo.

Naudokit du ar daugiau grūdinių 
maistų sykiu gaminant pusryčiams 
valgį, ir pamatysit kad jie bus daug 
skanesni ir geriau Valgomi.

Naminiai Pasigelbėjimai
Prašalinimui bryžių ženklų nuo 

popierių, patrink tą vietą su lernonu, 
paskui nuvalyk skaruliu mamarkytu 
kreidos košėj. Numazgok viską su 
šiltu vandeniu ir muilu, paskui tuoj 
nušluostyk švariu skaruliu išgręžtu 
tyrame vandenyj.

Užlaikymui sidabrinių peilių ir 
šaukštų žibančiai, pamerk juos j bo- 
rakso vandenį keletui valandų. Van
duo turi būti netoli užvirimo.

Glicerinu galima prašalint arbatos 
ir kavos plėtmus nuo lino audeklo. 
Uždėk biskį glicerino ant pletmo ir 
išmazgok paprastu budu.

Grožės Patarimai
Svarbiausias dalykas prie grožės 

yra tiesus kūno užlaikymas. Reikia 
pratintis sėdėt ramiai per kelias mi
liutas lengvoj pozicijoj. Reikia žiū
rėt tinkame užlaikymo kūno einant 
ir vaikščiojant Reikia vengt nerviš
ko įtempimo sėdint arba vaikščio
jant. Sudribus ar perkrypus pozici
ja yra viena iš tikrų priežasčių už
kietėjimo ir nerviškumo. Teisingas 
išlaikymas kūno formos budavoja ir 
gerą charakterį ir pagelbsti kitus to
kiais padaryt su kuo tik susieini.

Ypatiška Sveikata
Geriausia gydyt persišaldymą tai 
tolimu ir nedraugišku*budu. Neapsi- 
pratink su šalčiu, nes jis išnaudos 
tavo. Nekuriu žmones kalba apie pa
gavimus šalčio, ir šaltis juos pagau
na. Kuomet nuvargsti, persidirbi ir 
persivalgai, visada šaltis prisimeta. 
Šaltis yra užsikrečiamas nuo kitų 
ypatų. Jeigu pats turi šaltį saugo
kis kitu ne’jžkrosk, kada čia ūda i u.ž- 
sidengk burną nosine. Atmesk šalin 
sušnypštas nosines nuo kitų skalbi
nių.

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Kuomet jums reikia pieno dary-lted pieną, kadangi jis yra geriau- 

mui pudingų, /zupių, pyragų, etc.,Įsias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit Borden’s Eva pora-• arba grietinės.

Jus Niekad Neragavote
Nieko Panašaus!

Tomatos yra Amerikoniška daržovė ir mėgiama 
kiekvienuose namuose. A nikai ir suaugę mėg
sta jas valgyt. Ar jus kada bandėt pagaminti 
toniniu zupę su Borden's Evaporated Pienu?

Jeigu nebandot, jus nežinot ko neturit. Jeigu (ti
kit savo receptą gaminimui tomnti.i smetoninės 
zupės, tada (ik naudoki! Borden’s Evaporated 
Pieną j vielą paprasto pieno. Jeigu gi norėtumėt 
pasidaryti tokią kuri laimėjo pirmą dovaną paš
iūrame Borden’s receptu konteste tai pabandykit 
receptą kuris čia išspausdinamas.

Borden’s Evaporated Pienas taipgi padaro ska
niausią duoną, pyragus, pudingus, smetonines 
znpes ir smetonuotas daržoves, pajus, sosus. prie
skonius, pyragaičius arba bile kitą receptą kur 
pienas arba smetona reikalinga. O kaslink ka-
vos. jis tiesiog perkeičia visą skonį į tokį kuris 
jums patiks. Borden's yra ekonomiškas naudoti.

i

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

KUPONAS
M ėsa 
Košeles

Pajai

Pudingai 
Susai

Sriubos
Vardas

Adresas

Borden’.i

dviejų dy
džių: aukš
tas (16 un
cijų) ir že
mas (6 un
cijų) UNSWEETENED

EVAPORATED
MILK

2 puodukai Borden's Evapo
rated pieno

1 puodukas vandens
2 puodukai tomatų, iš dėžės 
arba šviežiu
2 riekės svogūnų
I šaukštukas petruškų
1 kamblys salieru (celery) 
b, babkavo lapo 1 clove 
1 šaukštukas druskos 
1s šaukštuko pipirų
1 šaukštukas cukraus 
'4 šaukštuko sodos
2 šaukštai sviesto
2 šaukštai miltu

Sudėk prismokus su to- 
mutom, virink 20 min., nu- 
knšk. Sutarpyk sviesta du- 
ballavam virdulyj, dadek 
miltus, ir maišyk iki išsi
plaks. Atmicšk pieną su 
vandeniu ir pilk palengva į 
sviestą ir miltus maišant iki 
sut irstės. Virk 10 min. Da- 
dčk i tomatos sodą, išplak 
gerai, palengva dari Ik bal
tą sosą. jio biskį. maišant 
nuolat pirm dedant daugiau 
loam tų soso. Paskui išplak 
pzęuaigerrmduopidant 
zupę gerai pirm duodant į 
stalą.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau-
dot nusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
ieigu norit naudot jį kaip 
paprastų pienų. Jeigu turit 
savo receptų kuris reikalau
ja sinteanos. naudokit tiek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kick reikalinga Smetonos.

DYKAI
moterų nuolat pri

minus naujus rceep- 
Bordcn’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

Lithuanian EVAPORATED 
MILK

TUK BORDEN COMPANY 
Borden Bldg. New York



The Y. W. A. c:m keep the 
working' girls from men. 1ml., 
asks J. V. Mitchell. cun it keen 
the girls from working men?

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

A faint complexion, never 
won a fail' husband.

-------o------
“And remember. my son", 

said the Cleveland father to the 
gioom, “the early husband gets
his own breakfast. ’

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

Why it is, asks V. P. Banio
nis, that we can always see 
trouble twice we can

Ladv (to loafer who has ask 
ed for money): You will drinl 
it. I suppose, instead of giving 
ii to your

I,oaf er: 
ladv. I’m

wife.
I ain’t got a wife, 

earning me own liv-
11)1

■O---------

“The loving are the daring 
and the fishing" are the lying.

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

The blackest pages in all hi 
tory thinks Helen Pechkaili 
are to be found in those- chap
ters dealing with negro lynch-

------o------
Sheba—The theatre 

ed now? Oh. hut surely you can 
find some place to squeeze me’ 

------ o------
Every town has its dumbest! 

giri. Helen Grigas announces 
that the one who lives ’n Col
li i. wood things that 
ties are worn by engine' 
that a codfish ball is a 
man’s dance.

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

UNCLE WIGGILY'S TRICKS

You
Yoh

But
Away you flee in fear.

Walter R. Bauhlis

YOU ARE MY INSPIRATION

my i

You are the inspiration.
You arc- the gleaming light
That
And

til is my day with glad nesi 
brightens up the night.

railroad
■urs and ( 

fisher -

The young lady who sang in 
the choir

Let her voice rise higher and
higher.

Till it reached such a height husband got Hambur;
It was clear out of sight. 
And they found it next day

‘United States Lines
Hotel Cleveland. Bldg. Cleveland. Ohio

.'Iways prevail in business 
—fair play and honesty. 

------ o------  
“Just think. Aunt Lil.

and
va on the radio last night.’’ 

] “Now, my dear child, you can deliver groceries on 
jdon’t think I ever believe they fool contraption.” 

------ o------  
Company is nice. No 
complete without it, 
Brazauskas. Company 

pones the regular 1

,, P1 a u k po Amerikos Vėliava1

J.

pos /

tos, arba šiandie rašykite pas

s po al
Joao W.

ŽIA U GK IT E S sau gu mu

do ir operuoja Suvienytų \als' 
šia. Pasinaudokite sp 
ekskursijomis, ncprily

t

PRAŠOM YTSILANKYTI PO NUMERIU

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

United States Linijos—1: 
rie plaukia po Amerikos

Ruoškitės dabar ekskursijai
ant

S S. GEORGE WASHINGTON
via B

States Unijos
Del pilnų infori 

plaukimus I nitcd 
laivų—Leviathan. George Wash
ington. America, Republic. Pres
ident Roosevelt, President llard-

Jo J. Stapulions
REAL ESTATE 

INSURANCE (APDRAUDA) 
ant Narnų, Rakandų ir Automobilių. 
Taipgi čia galima atlikti ir kitokius rei
kalus, kaip tai: padaroma Įgaliavimai i 
Lietuvą del Pardavimo, Pirkimo ir Per
vedimo likių; Siuntimas pinigų i Lietuvą 
ir kitokį patarnavimai. Registruotas Lie

tuvos Konsulate Notaras.

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

You 
A'ou 
And 
Into

that, Wonder if that gun’s loaded?
Wonder if that fuse is still 

burnin’ ?
Wonder ifhome

snaps
post- 

family

------ o------
ke other knockers, says 
Baltrukonis, opportunity 

often uses a velvet hammer, 
thus failing to wake the sound 
sleeper.

Is a bird in the hand worth 
(wo swallows in the bush?

Many a man has saved for a 
rainy day only to have his eyes 
filled with dust by passing 
splurgers.

o ROSEDALE
Dry Cleaning Co.i

Rand. 7906 J
C. F. PETRAITIS, Prop. ♦
6702 Superior Ave., |

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

921 St. Clair, arti E. 9th St. ■

A. DURASEVIČIA
Popieriunja Kambairus naujau
sios mados popieroinis — Par
duoda kambariams popier.as, 
suIauso plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
siu patarnavimu kreipkitės an- 

jšu: (36)
1386 EAST 65TH STREET

Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
sikviesti savo gimines į Kanadą i 

Lietuvos arba kitu žemų, bus šutei 
kta kas yra reikalinga del kiekvie 
no keleivio norinčio atvažiuoti į Ka
nadą. Kreipkitės ypatEkai arba per 
laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčiu at
važiuoti į Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ir visus mano keleivius jie 
sutiks ir viskuo aprupns. Su visais 
reikalais kreipkitės į <

GEO. KA’UPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

Į Pardavimo ir Pinigų Siuntimo. 
16603 St, Clair Ave. Cleveland, O.

that lion’s tick

I can .jump across? 
that branch would

Wonder if
Wonder if 

hold me?
Wonder if that ice is thick

enough to skate on?
Wonder if that mule kicks?
Wonder how deep that well

Wonder what’s in that bottl 
smells good.

Wonder if that’s powder or 
what ?

Wonder how far I can lean 
out o’ this window?

Wonder if that’s a live wire

--------- O---------

implost words.

fill my heart with longing, 
waken my desire.
fan Love’s dying ember 
a raging fire.

seem to stand before me. 
are forever near, 
when to you I beckon.

You are the inspiration, 
A'ou are the thought to me, 
And oh — would you but listen 
To this your lover's plea.

Skustuvai ‘'Dirvoje” visada 
galima gauti prisiunčiant 25 c. 
stampomis, nors tas apgarsini
mas ir nepatalpintas.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York. N. Y. 
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

2622 — 16th Street, N. W. 
Washington, D. C.

Telefonas Main 6111

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

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

25'
—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

“’"‘klLlOGG'S'^ 
TASTELESS CASTOR OIL

as nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip

Visai tyras castor oil medi- 
kaliani 
mas ir 
ta. Be 
piltas Į bankas ir labelinotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

naudojimui. Slipru- 
grynunias nepakeis^ 

soknio ir kvapo. Su

t.*

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

Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus, įvairiausius nuotakius tau
tų ir žmonių įvairiose epochose, 
gražiausių paveikslų tiek iš Lie • 
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 jvairianybių, juokų poil
sio valandai ir daug daug nau

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

pigiausių 
Eina kas

“Trimitas” 
glausiu ir 
laikraščių........................ . .............
knygos formato, 32t-48 puslapių. 
Prenumerata Amerikoj $3 met.
“TRIMITO” Adresas: Kaunas, 
Laisves Al. 26. Lithuania.

man uses the
pradeda varyt skausmą kaip 
til- užtepi skaudamon vieton.

BAUME BENGUE

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

Prie to turi upinių ir malt pasid '.rymai gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima i <skai(liuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis kainos labai žemos. (24)

6401-5 Superior Avenue
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
= Prospect 2420 Central 1766

j THE F. W. ZIMMERMAN CO.
= Gsnerališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty-
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p&- 
= kuojam, išleidžiam ir sukraunam.
= 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Relieve Goughs, Colds, 
Headache,4 Rheumatism 
and All Aches and Pains

All druggists—3sc and 65c jars and tabes. 
Children'll Mustcrole (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

a S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUO.TAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

------ Telefonas Randolph 5297 ——

turinin-
Lietuvių 

sf/aitė

LISTERS NE 
. THROAT 
b TABLETS

Antiseptiškos

Prašalina 
ir Paliuostioja 

Užkimimą 
Gerkles 

Skaudėjimą 
Kosulius

Čhiade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louis, U. S. A.

Sumažink
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Valet 
JfelcrStrop 

Razor
. —Išsiaštrina Pats

I;

y.V.V.W.VZ.V.V.W.V.’.SW.V.VW^^.V.W.V.V.V.V.W.V;

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS *;
Eikite pas tikrą Specialistą, e no 

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

iArų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
įį neturėjo užtektinai apsipažinuno ir pa- 

tyrimo bei neišrado jūsų tikros Bgos. 
lAnrtn arin'm+aa T? n rl i rso- W n V_"Y _

s

j'jkVAjjlMano aparatas Radio-Scope-Raggt-X- 
fyscjl' Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakso- 

riologiškas egzaminavimas kraujo atl- 
vi/jll dengs man tikrą jusi) ligos priežastį 

ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpnėfusiue 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijusio 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir burnos, iai- 
idss uisisenėjusias kojose — negaišinkit ilgiau laiko ir neaikvu- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąainte- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofiso valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nu» 6 nd S vabeia
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IPO LIETUVĄ! 
| PASIDAIRIUS I

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKHiiiiitiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiiiiir  
KAUNO TVANO NUOTIKIS

Kaunas. — Per praėjusi po- 
tvinj viena kunigų avęlė-davat- 
ka besimeldžiant naktį pajuto 
kad Nemuno vanduo siekia jos 
ilgą sijoną, ir puolė keliais ir 
rankas sudėjus prieš įvairius 
kryželius meldė prie visų patro
nų kad Dievas sulaikytų tvaną 
ir kad nežūtų ji.

Davatkėlė laikydama rankoj 
penkiolikos dalių rąžančių mel
dės, o vanduo vis kilo, nežiūri 
jokių poterių. Davatka stojo, 
pasikėlus sijoną, rąžančių ma- 
todama pradėjo maldaknygę 
skaityti, melstis prie Nepcrsto- 
jančios Pagalbos Mergelės, ir 
degino grabnyčią.

Ji taip meldės kokią valandą, 
o'vanduo jau kelia sijoną aukš
čiau kelių. Ji ėmė šaukti bal
su prie Dievo ir visų, šventųjų 
kad sulaikytų potvini, bet tu
rėjo susigriebus visus kryže
lius, rąžančiu;, maldaknygę ir 
Pranciškaus gyvenimą bėgti 
toliau pas kaimyne.

Po kiek laiko, kai vanduo 
pradėjo nupulti, davatka apsia
vė pažįstamos batais ir nuėjus 
į savo namus parsinešė sumir
kusio maisto ir kitų mažmožiu.

Tai prie kokio supratimo pri
veda kunigų mokslas. K-kas.

V ▼ V

ŽEMAITIJOJ SPORTAS KĮLA
Balandžio 18 d. Telšių šauliu 

sporto organizacijos “šaulys’’ 
iniciativa sušaukta Žemaitijos 
Sporto Lygai įkurti steigiama
sis suvažiavimas! Dalyvavčr !1š’ 
įvairių provincijos sporte orga
nizacijų keturiolika atstovų. 
Suvažiavimas priėmė įstatus ir 
nustatė šių metų sporto planą. 
Tarp ko kito manoma dar šiais 
metais padaryti mažą Žemaiti
jos olympiadą.

Lygos centro valdybon išrin
kta: S. šaikunas, J. Gintalas, 
N. Gintalas, Lipmanas ir S. Šo
penas.

šiai Lygai reikia linkėti ge
ros sėkmės. Nagi.

tu nebuvęs visiškai blaivame 
stovyje.

Iš tarpo piktadarių, du bro
liai Balčiukynai yra suareštuo
ti ir vedama tardymas. “L.’’

▼ ▼ V

PROTESTAS PRIEŠ LENKU 
BANDITUS

Mes, Telšių moksleiviai, skai
čiuje 400 asmenų, balandžio 19 
d. bendrai susirinkę ir aptarę 
nuolatinį Lenkų veržimąsi į 
musų teritoriją, Lietuvių mo 
kyklų uždarinėjimą bei perse
kiojimą Lietuvių mokytojų ir 
mokinių, nutarėme prieš tokius 
barbariškus Lenkų darbus grie
žtai protestuoti.

Lietuvos vyriausybės taipgi 
prašome uždaryti Lenkų moky
klas Lietuvoje bei stoti į atvirą 
kovą su musų priešais. Mes, 
moksleivija, esame pasiryžę 
greičiau žūti negu Lenkų ver
gais būti.

Gryžusiems iš Lenkų nelais
vės astuoniems pasienio polici
ninkams reiškiame širdingiau
sią užuojautą. Kitiems, drau
gams policininkams, budin
tiems tautos sargyboje, linkime 
ištvermės bei perga’čs.

Įgalioti pasirašyti:
K. Norvydaitė, 
V. Jonušaite, 
N. Gintalas, 
S. Gudas, 
S. Mineika.
K. Tamošauskas, 
Kaupas.

Kunigai Posėdžiauja, o žmonės 
Miršta be Sakramentų

Stakių parapijoje, Gudžiūnų 
kaime (Raseinių ap.) nesenai 
mirtinai susirgo pil. Zaronas ir 
reikalavo kunigo; kaimynai nu
važiavo į Stakius, bet kunigo 
nerado, tada nuvažiavo į Gir
kalnį; Girkalnio klebonui Gečui 
paaiškino dalyką ir prašė pas 
ligonį važiuoti, bet Gečius at
sisakė aiškindamasis kad turįs 
vykti į Raseinius posėdin.

žmogelis bandė ir į ranką bu
čiuodamas prašyti kad neduotų 
nelaimingam mirti be kunigo, 
bet nieįio negelbėjo, Gečius iš- 

Ivažiavo į Raseinius i “posėdin”, 
■žmogelis išvažiavo tuščiomis, o 
Zaronas, buvęs tikinčiu visą 
gyvenimą, turėjo mirti neatli
kęs paskutines išpažinties.

ORLAIVIAI APSPITO
ŠIAURĖS POLIU

TELŠIAI

Balandžio 5 ir 8 d. Telšiuose 
koncertavo nesenai Klaipėdoj 
susitvėrusios Capellos mokinių 
dccctas. Grojo rimtus kuri
nius. Mokiniai išlavinti gerai, 
drąsiai gali pasirodyti musų di
desniuose miestuose. Publikai 
koncertai labai patiko, nes Tel
šiuose toks koncertas įvyko tik 
pirmą kartą.

Tarp ko kito, koncertai įvy
ko Plungėj ir Rietave. Nagi.

NUSINUODIJO MERGINA •
Lūšė (Mažeikių ap.) — Čia 

grybeliu nusinuodijo 21 metų 
mergina, Majauskaitč. Ji bu
vo siuvėja ii’ gyveno savo gi
minaičių Pleimių šeimynoje. 
Nusižudymo priežastis 'nūs ne
laiminga meilė, nes ji turėjo 
Latvijoje mylimą Latvį, pas 
kurį norėjus išvažiuoti, bet gi
minės perkalbėję nevažiuoti, 
kad jis ne katalikas. Paskutinę 
dieną ji gavo iš savo mylėtinio 
laišką, kurį perskaičius ir nu
sinuodijo. Taip fanatizmas su
ardo jaunų žmonių gyvenimą, 
o neretai ir gyventi atsižadėti 
priverčia. “L.Ž.”

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

New York. — Gegužės 10 d. 
pirmas orlaivis pasekmingai ap
silankė šiaurinio žemgalio sri
tyje ir sugryžo. Oria:v;s buvo 
Amerikos leitenanto By rd va
dovaujamas, ir jis su vienu la
kūnu išlėkė iš Kings Bay, Nor
vegijoj, ir 15 ir pusės valandų 
bėgiu sugryžo aplankydami aši
galį, bet nebuvo nusileidę — be 
sustojimo gryžo atgal.

Byrd' padarė kelio į abu ga
lu 1,600 mylių.

Už trijų dienų tuo pat keliu 
nuskrido žinomas tyrinėtojas 
Amundsen su Amerikiečiu Ells
worth, iš Hudson, Ohio. Jie 
skrido gaziniu orlaiviu, su pen
kiolika kitų žmonių.

Amundsen irgi išsklido iš 
Kings Bay, bet perlėkė šiaurės 
poliu ir nuskrido Ąlaskon, kur 
radosi kiti lakūnai bandanti ap
žiūrėti šiaurės sritis iš Alaskov 
pusės. Jis atliko 2.000 mylių 
kelionę.

Amundsen pirmutinis pasiekė 
pietų polių, keletas metų atgal, 
ir ten niekas daugiau neatsi 
lankė, šiaurės polių pirmutinis 
pasiekė Amerikietis Peary 1909 
metais. Leit. Byrd buvo antras 
kada nors polių pasiekusiu, o 
Amundsen, ir jo lakūnai trečias.

Kadangi gaziniai orlaiviai le
kia lėčiau. Amundsen pasiekė 
polių po 15 valandų kelionės. 
Bet Peary kada keliavo ant po
liaus, jam šunų rogėmis truko 
aštuonis mėnesius į ten ir at
gal.

Nuo dabar prasidės tankesni 
šiaurūs žemgalio at lankymai

Vielas Prijungimui Pastatomų Lempu ir Elek
triškų Prietaisų.

Patogios vietos privedimui elektriškų prietai
sų sutaupo jums vaikščiojimą ir pagelbsti gauti 
kuodaugiausia naudos iš elektros.

Turėtų būti mažiausia tris patogumo sagtys 
kiekviename kambaryje jūsų name. Pašaukit 
artimiausi elektros kontraktorių ir jis įves jas

Jeigu pasiųsit paprastą piešini savo kambarių 
į the Electrical League, jos ekspertai nurodys 
'tinkamas vietas, be jokio atlyginimo už tai.

THc ELECTRICAL LEAGUE 
of Cleveland

Hotel Statler

ralėtumet pasekmingai naudoti savo dek- 
darbą taupančius įrankius ir turėti pil
si iš kilnojamų lempų savo miegamuose 

kambariuose, reikalinga kambaryje turėti ketu
rias patogumo elektros sagtis.

I)—Trijų kelių svičius kontroliavi
mui lubų žiburio.

f
E—Patogumo sagtis pažemėje pri

jungimui lempų deginamų prie 
lovos ir kitu kurios susijungia 
žemai.

F—Patogumo sagtis pažemėje del 
šildomos plytos, elektriško blan- 
keto, arba prijungimui pagraži
nančiu lempų ant staliukų prie 
langų.

PATARIMAI KAIP SU

VESTI ELEKTROS

VIELAS MIEGAMAM

KAMBARYJ

A—Trijų kelių svirius kontroliavi
mui lubii žiburio.

B—Lubų sagtis del prijungimo švie
sai lempos.

C—Patogumo sagtis 3 pėdos nuo 
grindą su dviem skylėm kad ga
lima butų naudoti komodos ap
švietimui, prijungimui plaukų 
garbiniuotojo, vibratoriaus, vio
letinių spindulių, plaukų džio
vintojo ir kitų prietaisų. Prie 
tos sagties galima prisivesti ele
ktrišką vacuum valytoją.

G—Patogumo sagtis tris pėdos nuo 
grindų su dviem skylėm. Tas 
skyles galima naudoti kaip ir 
sagtyje C.

ŽMOGŽUDYSTĖ Iš ALKOHO 
LIO KALTĖS

Veiveriai. — Velykų pirmos 
dienos vakarą Ingavangiu kai
me (Klebiškio v.), pas ūkinin
ką J. Petkevičių atėjo keletas 
įkaušusių to paties kaimo vyrų 
ir pradėjo kerštauti. Tuo tal
pu ten buvęs šaulys Jurgis Mar- 
čiulynas, 25 m. amžiaus vyras, 
paėmęs ginklą, už netinkamą 
elgėsi kerštininkus išvarė lauk. 
Bet tuo tarpu vienas iš keršti
ninkų sviedė akmeniu į Marčiu- 
lyną ir smarkiai sudavė kakton. 
Mareiulynas apsiliejes kraujais 
tuojaus susmuko. Bet vieną 
parą dar šiek tiek kalbėjęs, o 
tris išbuvęs be žado, mirė.

Era ir velionis incidento mc-

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

EPSOM
SALTS COMPOUND IN 

tablets
At your druggilt, 25c 

The Knight atorico. Clucags

MOTERŲ HIGIENAI 
Apsišvietę inoterja dabar 
naudoja Zonite vietoj nuo- 
ksmingas deliktoms ple
piam tikslui. Zonite yra 
dingų dalykų šiam svar- 
naudingas ir visai ncken- 
včms.

: Į

j Geriausias |
I Skutimas
i . ■

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

i 
$1 iki $25.

Į Wet
I AutirStrop 

Razor 
—Išsiajitriua Pats 

į feffĮpTTi*-------

NAUDOTI KARĄ! <
Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va- ; 

Racijas. Pamatykit savo miestą: išvažiuokit į j
laukus — permaina vaizdų gerai apsimokės pa
sistiprinimu sveikatos, malonumu ir pasitenki
nimu. Viskas tas galima nusiperkant sau gerą 
NAUDOTĄ AUTOMOBILĮ nuo kompanijos tu
rinčios gerą vardą, kuri išbuvo tame biznyje vie
noje vietoje 28 metus. i

Turime keliolika Naudotu BUICK karų pa
sirinkimui, ROADSTER1Ų, TOURING. COUPE. i 
.SEDANU, taipgi kitokių išdirbysčiu karų. VISI 
G7I1L Galima pirkti su mažu įmokėjimu. liku
sią dalį išmokčsit mėnesiais.

BU1CK ‘21. ‘26 ‘26, MASTER TOURING 
KARAT. Gerausias pirkinis, gatavi važiavimui.

BUICK Master Custom Coupe — 4 pas.ržie- 
rių, visai pertaisytas. Nauja Duco maliava. j

BUICK ’23 — Master Touring — naujai nu- į 
maliavotas.

Touring karai gerame stovyje nuo $50 auk
štyn. I

CHEW Coupe ir Sedanai
FORD — Coupe ir Sedanai : I
JORDAN — 7 Pasaž. Touring karas $500.
NASH louring karas — $75.
HUPP - - Touring karas — $300.
STUDEBAKER — Touring karai — $150 ir 

aukščiau. j

WILLYS KNIGHT ’25 Touring karas $650.

Vises kainos yra teisingos ir pagal tikros vertės 
ir visi karai yra paremti J. A. Zucker’s reputaci

ja ir 28 metų teisingo prekiavimo. ‘

Nelaukit — pasirinkit savo karą dabar.

Superior Ave, Buick Co. j
6816 Superior; Ave. i; , i

Sekančios duris Į vakarus nuo “Dirvos" ofiso.

TEL. HAND. 1725 JOHN M. ZUCKER, Mgr.

orlaiviu. Jeigu tik rasis neper- 
toliese orlaiviams nusileisti tin
kama vieta, tuoj mokslininkai 
pradės keliaut ten tyrinėjimus 
vesti.

GARSINKIS
“DIRVOJE” |

Į_________________________ 1

| Pranešimas Sergantiems | 
| X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 | 
S Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojamu Europos Klinikose E 
= Viennoje, Berlin?, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 E 

I E metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyrų ir Moterų ~ 
E davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano = 
E ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, ~ 
E Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- E 
= rija, kas leidžia man padaryti teisingą klinišką diagnozą arba nu- E 
— spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. E

E “Mano Darbe Nėra Spejinėjimų*'. Nauju metodu aš paliuosueju 
E nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- E 
= lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišaviino nuo darbo, z:

Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. E 
E Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit', “Nenustokit E 
E Vilties, Ateikit Pas Mane'’. Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- = 
E rie yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- z: 
E daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų p.š leidau serumus E 
~ tiesiog Į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 

tus 6C6 ir 914. E
E Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
E doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokią = 
~ »sgalit niekoti Aš pats ypatiškai prižiurtu visus savo pacentus. E 
= Yra moteriškos slaugūs pasitarnavimui. E
= ----- Mes Kalbame Lietuviškai-----  E

| Dr. BAILEY, Specialistas |
| 1104 Prospect Avenue |
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
X (Pirmas Bučiukas į rytus nuo Winton Hotel) Ę
E Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Ncdčliomis 10 ryte iki l. S 
^lllllllllillllllllllllllllllll llll»llllll!llllll»lllllllllllllllllillllllll>lllllllllilllllllHII|illir-

<(>

Į Sapnininkai į
t 75c apdaryta $L50 I

<>O Su reikalavimais siųskit ir ‘pinigus. <>

< "DIRVOS” KNYGYNAS g
6820 SUPERIOR AVENUE >

S' Cleveland, Ohio.
' <>

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
r£AI yra pinku jeigu guli taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogau* 
dantis yra nešvarus, tai jus įjo
toms ar uenoroms turėsite fa. 
kaipo užmetimą tani žmogui, f) 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir Jums.

Listcrinc, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų cmalcs — tas sun
kus uždavinis pagalios lapo iš
rištas.

Didele tuba, Li: tcriuc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharinacal Co., Saint 
Louis, U. S. A.

e



Kas Girdėt CEevelande-Apielinkese
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ATSILANKO NEDĖLIOJ I
ŽYMUS KLAIPĖDOS !

SVEČIAI
Nedėlioj lankysis Cleve

lande du žymus musu tau
toje žmonės. Klaipėdiečiai 
Martynas Jankus, senas ko
votojas už Lietuvybę, ir A. 
Braks, dailininkas. Jie kai-, 
bės Lietuvių salėj vakare.

Prakalbos bus apie h vai.
Martynas Jankus yra vie

nas iš tų kurie spaudos už
draudimo laikais siųsdavo į 
Lietuvą slapta knygas ir vi
su laiku dirbo už suvieniji-i 
mą Prūsų Lietuvos su Di-j 
džiaja Lietuva.

A. Braks yra jaunosios Į 
kartos veikėjas, dailinin-

Jiedu pasakys daug i 
apie Klaipėdosl 
kur dar niekad; 
mus nebuvo at-

kas.
žingeidaus 
kraštą, iš 
niekas pas 
silankę.

<■

M. Jankus ir A. Braks

turbūt kels lormą kad pereiti jis sau ta dolarj iškovojo.
^rinkimai bu .> neiegališki, del-1 Jeigu Kvedcravičius butu pa
to kad no jų delegatas įlindo, į dirbėjos Kudirkinčj kiek kilų 
ir darys kaus ar sąmoningus j nariai dirbo per vėsą laiką imi., 
užmetimus, i-.-.ip ir ti> kuriuos'jos susitvėrimo, tai išrokavi:.- 
jie savo laikraščiuos.’, rašinėja, ipnga! jo dabartinio dt.rbo ir ■■’!-

Reiktu kad ;:iii. minkai ne-ilyginimo reikėtų visą d ra u iri j c. s 
duotu bclšr.vikeliams giliuol įti.rta išdalint ir tai dar r.ouž- 
skjithnga atsilankvdano i se-'tektų. Nenusidūsiu <m.l prieš 
kantį susirinkimą. Komisaras.'drauę.i jos įstatus pas įkvlamas

------- --------- Ikad tie draugučiai kur lik įši
DZ1M DZI1J VAKAR \S GERAIj1'Y '' „V ' 1 j : PAVYKO deikt sauvaliauti.

I Kurie pavyduoliai linkėjo kad j 
Lietuvos artistu Dzimdzi-Drim-i 
dzi vaidinimas nepasisektų f i-j 
nansKkai, kaip atsitiko keliems: 
kiliems atsilankiusiems artis-i 
tams, už tai kam “ne pas muši 
kreipėsi”, tai apsiriko, nes šiuo: 

i sykiu ant T iz.inuizių vaidinimo 1 
irtsilankč publikos daugiau ne-1 
igu kitaiš sykiais į jų parengi- 
inus buvo atėję. Nors pirma- 
dienio vakaras, po visokių ba
lių nedėlioj, bet publika nepa- 

itingejo ateiti, ir nedykai atėjo, 
!nes turėjo turbūt paskutinį šio 
į sezono pasilinksminimą, taip 
Igyvą ir malonų. Juokų tai buvo 
įvaikis. Publikos atėjo virš 300.

Gaila tik kad ne visi Dzim- 
dzi-ii galėjo dalyvauti, nes vie
toj penkių buvo tik tris. Jau 
buvo daugel', j laikraščių rašy
ta kad J. Olšauskas turėjo ope
racijas ant ausies ir vis dar 
serga, o J. Dikinis susirgo džio
va ir Chicago j daktarai jam už- 

Įdraudė važinėti jeigu nori gy- 
Bet musu publikoj 

zurzėjo kad girdi ši-.- 
įsieji tyčia sako kad

[anie sergą, publikos suvilioji
mui. Bet ir tie kurie mėgsta 
laikyt kitus apgavikais turėtų 
“kaitytis su faktais, o ne sau 
ką sumanę plepėti.

Kaip ten nebuvo, vienok visi 
kurie dalyvavo buvo visiš' 
patenkinti, gražiai sugalvotu 
programų, ir ' ’
puse valandos 
beklausydami 
puikiu dainų.

Dalyvavo kompozitorius A. 
Vanagaitis, V. Dineika ir nau- 

jie slapta susikuždėję jas artistas S. Pilka, kuris vai- 
išrinko delegatu "dar dino Lietuviško nigerio rolę, iš 

“draugą” Mažeikiu- ko, kaipo naujenybės musų sce
noj, visi turėjo nepaprasto pa
sitenkinimo.

šis buvo paskutinis Dzim- 
dziškas vaidinimas Clevelande. 
Tuo vardu Lietuvos artistu ko- 
l-’i ka? gal riesulauksim. nes V. 
Dineika ir sergantieji artistai 
išvvksta Lietuvon, lieka Amu-

ATSAKYMAS “ZABULIONIO 
MEILUŽEI”

(Užbaiga iš pereito num.)
Lapkričio 21 d. Daugėla pri

davė man laišką, kuriame pasa
kė kad prašalino mane iš Mir-

kytis į choro pamokas ir į 
sirinkimus. " 
kio ar.chivo reikalavimo.
Daugėla 
rius, žinojo 
duotas (tą

Bet laiške nėra jo-
" ’ ' Mat, 

kaipo choro sekreto- 
kad archivas pri- 
aišką. turiu ir da-

nekurie

“DIRVA” TRAUKIAMA 
TEISMAN

SUS1TVĖRĖ SVFTIMTAUCTl 
PILIEČIU LYGA

šiose dienose Clevelande sti- 
,. , v, ,. Isiorganizavo ir tapo inkorpo-

ciiem ast,\ jv jruo£a aįejvjų balsuotojų lyga, 
praneši -! užvadinta American Equality 

League, kurios valdyboje yra 
Lietuviams žinomi žmones, k.

teisme
skun-

Vietiniame 
yatčmiiome šitokį 
mą:

“Common pleas 
panedėlį paduota
das Mikolo Cybelio, 1414 
East avė., 
go Akrono Lietuvių baž
nyčios, prieš Ohio Lithu
anian Publishing Compa
ny, 3352 Superior ave., 
Cleveland, leidėjų laikra
ščio ‘Dirvos’, reikalaujant 
$25,000 atlyginimo. Tas 
skundas paremta ant ra
šinio paliečiančio ta ku
ša”-

Akron, kuni-

rvbos narys Petrash ir kiti, ir 
i lygoje iki šiol jau susirašė ke- 
Ituriolikos tautų atstovai. Tik 
Idar Lietuvių kvota neišpildyta, 
nes reikalinga po penkias ypa- 

j tas nuo kožnos tautos į komite
tą, o iš musų kataliku pusės 
| niekas neprisidėjo, nors buvo 
j kviečiami Kun. Vilkutaitis ir 
i kiti žymesni veikėjai.

tikslu 
išnau- 

taip-
nesiduoti Amerikonams
dot’ piliečius balsuotojus.
gi jos tikslas yra stengtis kad 

kur yra 70 nuošimčių 
ateiviai turėtu savo at

isakančią atstovybę miesto ii

! m i esi

,| Reikia tikėti kad Lietuviai 
rasinis tilpo ‘Dirvos neignortios tos lygos ir atkreips 
š. m. Akrono žiniose. |dom? ■> Ė'> imdami aktivišką da- 

Ivvuma icie, ne-- tik nori matyt tą straip- mes

Tas
No. 5
KtUIO----------- ----  ,. , imr-.- ;• .1 ir.',*i 11 | J’l.' c. -. i v Ll >i

snį ras jį iškabyta “Dirvo-įvaryti savo kokį nors kandidatą
per

Akrono Naujienos

je” ant sienos.
Toliau bus pranešta 

giau anie dalyku eigą.
dau

MOKINĖS NESVEIKOS
Dvylika mokyklų gydytojų 

ir dešimts slaugių dirba per sa
vaitę laiko egzaminuojant Col
linwood aukštesiįėsės mokyklo.- 
1.200 mergaičių. Jie atrado 
tokius apsireiškimus kurie tu 
rėš priversti mokyklų tarybą 
pakeisti savo fiziško lavinimo 
programą.

Egzaminnotojai .- Ji ado kad 
tik 129 iš 1.200 meiginų galima 
pavadinti fiziškai tinkamomis 
371 mergaičių atrasta su supu
vusiais dantimis, 460 su išpu 
rūsiais kaklais (goitm-), 247 su 
silpnu regėjimu, 179 su sihmu 
girdėjimu ir 408 su plokščiom 
pėdom arba žymiu sudėjimo iš
krypimu. Prie to 24 ,mergino 1 
mažiau 18 metu amžiaus turi 
širdies ligą ir 10 turi džiovą 
arba pradžioje jos.

NUSIŠOVĖ MOTERIS
Anna Mazur, 25 m., gyvenu

si 1347, E. 65th St., nusišovė 
apsilankius pas savo gimines 
atsilankius į Willoughby, 
buvo menkos sveikatos.

Ji

Netoli Gordon parko vandv 
nyj atrasta lavonas tūlo Wins
low, kuris dingo lapkričio 16 d. 
išvykęs medžiot, i Kanadą.

“Dirvos” Piknikas Įvyks 
pos 4 d. ant Kurtz farmos. 
tos organizacijos prašoma 
dieną nerengti.

STREIKO EIGA
Akrone vis streikuoja N. O. 

P. and L. Co. tramvajų darbi
ninkai, ir nors kompanija deda 
pastangas su skobais sudaryti 
normali tramvajų ėjimą, bei. 
neįstengia. Pereitos subator. 
naktį čia įvyko didžiausias su
sikirtimas šio streiko bėgiu po
licijos su darbininkais, kuomet 
Itramvajus- važiuojantis į Bar- 
bertoną buvo streikerių užpul
tas, apdaužytas akmenimis ir 
nežinia keno apšaudytas.

Darbininkai streikuoja reika
laudami algų pakėlimo, bet: 
kompanija pasiryžus užbaigti 
streiką nepripažindama uni jo i 
vadų ir neklausydama jų reika
lavimų. Kompanija atsisako ei
ti i kalbas su unijos viršinin
kais.

Pavadavimui tramvajų kom
panija pastatė 228 busus vežio
jimui žmonių.

DZIMDZIAI AKRONE
Pereitą nedeidienį pas mus 

lankėsi Dzimdziai su savo juo
kais, ir reiki:’ pasakyti kad pri
darė jie čia gana juoku, ko pa
našaus niekad pas mus nebuvo.

Atvvko jie iš Clevelando su 
■'.'iriu Ck’velandiečiti dviem au
tomobiliais ir vaidino Raymond 
st. salėje, kuri Lietuviams ge
rai žinoma. 'I'ik publikos bu
vo mažai, apie šimtas ypatų. 
Matyt kad daugelis Akroniečių 
vra perdaug tamsunėliai ir ne- 
apvertina kas gera. Daugelis 
tuo tarpu namuose ūžė prie 
nuodingu gėralų, arba kokiu fa
natiku sukurstyti tyčia nėjo. 
Bei jie pralaimėjo, nes parode 
savo tamsumą ir nematė, kas 
yra gero musu tautoje.

Dzimdzių daugiau nematy- 
sim, bet kurie atsilankė tų gal
voje ilgai skambės gražios jų 
sudainuotos dainelės ir linksmi 
juokai taip puikiai atlikti. A..laimėjimo daiktus 

žinodamas jog Mirtos 
r man skolingas 82.80 

ir žinodamas kad jie geruoju 
man tu pinigų neatiduos.

Gruodžio mėn. parašiau Mir
tos Chorui laiškutį, įdėjau ori
ginale bilų už. $2.80 ir reikala
vau kad apmokėtu. Choro su
sirinkime gruodžio 15 ii. skaitė 
ta laišką, bet nutarė nemokė! 
man tos bilos. Už mėnesio lai
ko, 13 d. sau<io, choro sekreto
rius pridavė man laiškelį (tą 
laiškelį taipgi turiu), kur pa 
sako kad bilos nemokės dėlto 
kad “ilgai užvilkta” ir kad ji 
buvo manyta paaukot, bet 
nebuvo paaukota.

Kadangi tie daiktai buvo 
laikyta sužiniai, del kurių
laikymo Mirtos Choras negalės 
mane skriaust ir turės nenoro
mis apmokėti ta bilų, tai gavės 
laišką nuo Daugėlos jog: bilos 
nemokės, tuoj parašiau laišką 
ir pasakiau kad choro išlaimė- 
jimo daiktai yra pas mane ir 
kad tolei tų daiktų 'negaus kol 
neapmokės Įdek man skolingas. 
Tą mano laišką skaitė sausio m. 
susirinkime. Aš nesulaukdamas 
jokio atsakymo ką choras mano

Gi tuos 
pasilikau

(M VO
Pinigus Lietuvoj siųstus 

per ‘Dirvos’ Agen
tūrą šios vDatos

Barbora Dauparienė ..Lt. 209
Barbora Barisevičienė . ..100

BOLšEVl KĖLIU "EKSTRA! ' 
BUVO TIK PLŠŠŠ. ..

Prieš balandžio menesio S. L. 
A. 14-tos kuopos susirinkimą i 
musų bolševikėliai išleido ekst
ra “Laisvės” numerį su prane
šimu kad tautininkai išrinko i

ir A. M. Praškevičių. Bet tai 
buvo tik jų pačiu vaikiška zau 
na ir užėmimas bereikalinga! 
laikraštyje vietos. Tame susi 
rinkime 
atėjo ir 
bininka’

Nors buvo norėta iš tautiniu 
ku pusės gauti įgaliojimą tau
tininkui delegatui, bet jie nu- 
verkė kad nereikia jokių sava
norių.

Bet daugelis bepartivių 1 I 
tos kuopos narių ąpię tuos rin
kimus nežinojo ir susirinkimai; 
jieatsilankė. Jie užprotestavo 
centrui prieš nelegali susirinki
mą, kam jiems nebuvo praneš-

ar į miesto tarybą ar kur kitur.
Perilgai jau mes buvom už

lindę užpakalin ir be jokios or
ganizacijos, nors daugelis 
rikos piliečiai, nepadarant jokie 
gero savo balsais

Lygos susirinkimai bus 
mi pirmą antradienį kiekvieno 
mėnesio Winton Hotelyj. nuo 8 
vai. vakare, kur gali atsilanky
ti kiekvienas pilietis norintis 
tapti lygos nariu, taipgi tenai 
privalo atsilankyti visi kurie 
gauna pakvietimus laiškais.

Reikėtų kad vietos Lietuvių 
Piliečių klubas 
imtų pakelti tarp vietos Lietu-j1 
vių tos lygos svarbą. 1 1 "s

Ame-

laiko-

Prieš gegužės mėn. susirin
kimą bolševikėliai išleido ekstra 
"Vilnyje” burbulą kad debar 

j tautininkai nori siųstj į seimą 
1 “Dirvos” redaktorių, bet ir vėl 
jų vaikiškumas išėjo i viršų ka 
iln pasirodė susirinkime jog b. 
nuskirtas tautininkams delega
tas negalės SI.A. seime daly
vauti, o didiiPia l.-a'sn iši inkt.i

dar

li ž- 
už

išsėdėjo tris 
bežiūrėdami 

gražių juokų

ją

rikoj tik A. Vanagaitis ir S 
Pilka, kurie darbuosis Chicago.! 
ir gal sekanti sezoną aplankys 
kolonijas su tūlais kitais žyme
sniais scenos žmonėmis.

Kastė Aukštuolis ................ 150
Juozas Matonis .................... 100
Katrė židžiunienū ............ 100
Juozas Lcnktaitis........... 100
Juozas Vaškevičius.............. 50
Magdė Gočeldienė ... . . 100
Silvestras Dereška .............. 50
Motiejus Citavičius .............. 50
Veronika Murauskienė ........ 50
Marijona Bielskintė .......... 10C
Kazimieras Butkevizius ...150
Julė Kareckienė .................. 100
Kristina Kisielienė .............. 50
Kazvs Derenčius ............... 10<*
Zofija Lukšai!ienė . .100
Mikas Andriuškevičius . . . .200
Pranas Knisis......................200
Mikolas Stankevčius . . .. 100

ir ne, vasario
d. nuėjau i choro pamokas

mėjimo daiktus
11
su tikslu paklaust ka 
lir
j e.
prie

tuos daiktus turėjau kišeniu- 
i’ertraukoj dainų priėjęs 
manęs choro pirmininkas

kiatt jog atėjau su reikalu. Ta
da pirmininkas pasakė kad aš 
turiu išeit iš svetinės. Atsa

Iš čia Dzimdziai išvažiavo į 
Rochester!, o nedčlioj vaidino 
Akrone.

ls KUDIRKINĖS SUSI 
RINKIMO

Gegužes 2 d. atsibuvo Dr. V. 
Kudirkos Draugystės susirin
kimas. Prisirašė du nauji na
riai. Skaitant protokolu paaiš
kėjo kad iždo globėjas V. Kve- 
d'iravičius rezignavo iš savo 
urėdo paduodamas priežastį vi
sai nerimtą, buk kad sekreto-

Nosis nuleido bolševike)’: ir 
kalbėjo toliau SLA. reikalus. 
Prieš galą susirinkimo atbudo 
iš sapnų Mažeikos bobele ir pa
šokus prašo mandato, nes ji va
žiuojanti į seimą savo lėšomis. 
Bet jau. buvo pervėbu pakeltas 

susi kl; ilsimas, nes seimo delegatų
rinkimo punktas buvo toli pra- 

j ;<jiu-is. Pirmininkas nedavė ta- 
" me klausime balse nes buvo ' i- 

sai ne vietoj. Subruzdo musų
GALIMA GAUTI raudonieji kai mu-čs r uišlyne savo vietoj, padavė draugystei 

|ir pradėjo rėkauti, sakydami bilą ant $1 už jo darbą koki jįs 
ikad jie “protestuos” prieš lai. į:,t tiko. bet ką. jis nuveikė tai 

Susirinkime birželio 2 d. jie klausimas. Su savo draugužiais

žiūrėjęs į jį prie sfa’o sėdintį.
Vat tau ir Maskvow didvy

riai, jei karabino neturi na ple-

nežiūrėtų, o jei pažiūri tai 
sigandę meta savo darbą ir 
ga prie

k v m o
i

DIRVOJE
ŠIAS VANAGAIČIO

DAINAS:
Stasys .................
Dul Dul Dūdelė . . . 
Litai 
Godelės 
Muzika,

Vilniaus

Muzika
žėMAIČIO

Kalneliai .

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

praėjusiu Požėlos ini-
-■ kokia'

Laike 
tyrini Lietuviškoj salėj 1 
moterėlė pametė rąžančių. 
Ii atsiimti salėj pas.Orent

nu- 
bė- 

,....* savo dranginių į kam
pą rėkauti ir trukšmą kelti.

Jis nc’šbuvęs paskirtą laika

penkių minutu. 
bėjęs su Pypu ir kitais, 

choro pirmininkas vėl atėjęs 
klausia: “Ar tu eisi iš svetaines 
nr ne?” Aš jam atsakiau tą 
patį ką pirma. Tuomet jis pa
reiškė jog mane varu išmes, ži
noma, aš tik nusijuokiau. Pir 
hnininkas taria sako: “Jei neisi 
geruoju, aš atvesiu poli'cmoną 
n- išmes tave lauk”. Jam atsa
kiau ironiškai- “Eik, eik!” Už 
trumpo laiko choro pirmininkas 
atsivedė policistą ir su gaidžio 
drąsumu už policisto stovėda
mas liepė varyt mane lauk. Aš 
išėjau, nes kito budo nebuvo.

Vadinasi. Mirtos choras ne
norėjo nii ko bendro turėt tai

su policisto paga

KUNIGĖLIS DARBUOJASI
Musu kunigėlis, kaip žmonės 

sako, aplakstė po visą Akroną 
jieškodamas gerų advokatų ir 
savo ištikimu liudininkų, ir at
likęs kas jam reikia, išvažiavo 
į Cleveland;! paduoti “Din-ą.” j 
teismą už korespondenciją til
pusią “Dirvos” 5-me numeryje 
šių metų.

Jis turbūt nori iškelti tokias 
tąsynes su “Dirva” kaip turė
jo Kun. Garmus su “Sandara” 
ir Kun. Petkus su “Laisve”, 
kuriose abu kunigėliai prakišo.

Kadangi musų parapija ma
žutė ir kunigėlis tik ant silkių 
teužsidirba, jisai, kaip nekurie 
pasakoja, renka aukų savo ad
vokatams. - Vytis.

ELEKTROS PATOGUMAI MIEG- 
KAMBARIUOSE

Fr:ruc?kit micp’kambarius taip joir 
jie butu patogus icaip ir kiti namų 
kambariai.

Kituose kambariuose elektriškas 
vacuum valytojas pagelbsti paleng
vint darbą, arba kilnojamos lempom 
pagražinti. Tas pats galima pada
ryti ir miegkambaryje jeigu bus pri
vesta elektrai prijungti sagčių.

Patogumo sagtįs turi būti prie 
pviegrindinės lentos arba paninėse 
sienose kur galima prisijungti elek
triškas lempas arba , kitus elektriš
kus padart* us.

Moderniškuose namuose moteris 
turi ’ūsas elektriškas reikmenis sa- 

I vo ynat'.škrni naudojimui. Juo? ga
lima naudoti jei yra patogios, vietos 
prisijungimui elektros.

Valant grindis ir patiesalus arba 
visą narna su elektrišku valytojų rei
kia kad kožname kambaryje galima 

I Imtų turėti valytnjui prisijungi elek
tros sagtis. Pasirūpinkit Įsivesti ją 
namuose kur dar neturit.

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Av. Cleveland, O. 

nnpirkt geresnius del išlaimeji- 
mo.

Jeigu Mirtos Choras nenorė
jo apgaut publikos tai turėjo 
pranešti senai kad išlaimėjimai 
sulaikyti del Zabulionio užsi
spyrimo. ir spirt Zabulionj kad 
jis atiduotų tuos daiktus. Bet 
mat Mirt iečiai “užmiršo”. Var
gšai trumpapročiai tie Mirtie- 
čių vadai.

Dabar bus aišku kad ta “Mei
lužė” žino gerai apie tuos lai
mėjimo daiktus, žino choro ta
rimus kaslink to. Aišku vi
siems kad ii demagogišku būdu: 
nori pasiteisini pati save ir tuo 
pat chorą teisint. Prie to. ko
dėl apie ADAD. leidžiamą "bes- 
kulę” nei gugu? Kas tame kal
tas? Vargšė ta mano “Meilu
že”, “pamiršo”....

Ant galo “Zabulionio Meilu
žei” “tai *ką paporysiu: jeigu 
esi teisinga tai užginčyk visą tą 
ka aš čia parašiau; pasirodyk 
pilnoj šviesoj kas tu per viena 
esi, tada gal kas patikės, ir 
tuomi galėsi į.gyti garbę ne tik 
chore liet ir abelnai visoj vie
linėj publikoj. Taigi trauk tą 
Įinaską nuo savo veido, kuriai 
j davei vardą “Zabulionio Meilu- 
|žė”! Tai vienas. Kitas. Rėgk 
greitai p‘s Mirtos Choro vai-

PARDAVIMAI
9624 I.orain ave. labai serą pelną 

nešanti knyprų, popierių ir dovanų 
krautuvė. Garantuoju $100 savaiti
nio pelno. Viena tos rūšies krau
tuvė ant West Side. Smulkmenų 
klauskit pas Zimerman, 12900 Buck
eye Road. 120)

NAMAI LABAI ŽEMA KAINA
2 šeimynų namas po 5 kambarius, 

2 pradžiai. Ant E. Ill Si. prie Su
perior. t.abai seras namas.

9 kambarių namas. 3 garaclžiai, 
ant 124 St., prie St. Clair. Dovanai 
už. $8’,700.

2 krautuvės. 2. šeimynų kambariai 
ir 3 ".raradžiai, ant E. 79. st. nrie St. 
Clair. Pijriai, $13,500.
Taipgi turiu kitu labai gerų pirkiniu 

.1. .'. STAPl LIONS
6820 Superior Ave. Rand. 458.

211 Superior trende. 10 melų jgy-
-entas siuvimo biznis, savininkas 

"ykstn Floridon. Taipgi cash mėsi- 
nyčia ir groserne už maža suma. 
Nėra komneticijos. Smulkmenų rei
kalaukit pas Zimerman 12900 Buck
eye road, Phone Gnrf. 2618-R. (20

Gera žinodamas Mirtiečius ir 
jų politiką kaslink to, tuoj pa- 
rašiau laišką ir pasiunčiau ap
draudė?. ir special delivery. Ta
me laiške pasakiau kad iki va
sario turi atsiimt-atsivaduot 
tuos laimėjimo daiktus, po to 
laiko jie pasiliks mano nuosa
vybėje ir ką aš norėsiu tą su 
jais daryliu. Choras man į tai 
nieko neatsakė. Gi nelabai se
na sužinojau per Uškuraitį kad 
Mirtos Choras viename siusi- 
rinkime nutarė “palikt tuos 
daiktus jums (t. v. Zabnlio- 
niui) už tą bilą ir daugiau nie
ko nekalbėt jejgu jus nr kalbin
si! Mirtos Choro”. Tą patį ir 
kiti Mirtiečiai patvirtino.

Reiškia, choras žinojo kad 
kas nors išlaimės tuos daiktus 
ir jie nebus choro nuosavybe. 
Rot norėdami daugiau pelnyt, 
tuos daiktus paliko Zab'ilioniui 
kad nereikėtų iš iždo mokėti 
$2 80, ir mane jog tas biznis 
užbaigtas, ir kad niekas to ne
pastebės. Bet. Teisybės j ieško
tojas išvilko tą aikštėn, todėl 
kad V. J. Zabulionis norėjo jog 
Mirtos Choras atlygintu publi
kai už dešimtukus ir atsilygin
tų su Zahulioniu. Ir jeigu ne 
Teisybės Jieškotojas ir Zabulio
nis tai Mirtos choro laimėjimai 
butų pasilikę užmarštyje, nes 
choras nutarė neinit tų daiktu 
iš Zabulionio. O dabar Mirtos 
Choras turės leist tuos daiktus 
išlaimėjimui ir atsivaduot juos 
iš Zabulionio, o jei ne tai turės

PARSIDUODA
ant 75G E. 152 St. prie Collinwood 
karo serai įgyventa cigaru, tahak > 
ir mokyklos reikmenų krautuvė. As 
garantuoju $700 savaitinių ineigų. ". 
gražus kambariai prie ios. Parsuluos 
pigiai arba mainys. Smulkmenų lei- 
kalaukit pas agentų Zimerman 12900 
Buckeye Road (22)

dybą ir pasakyk kad tie išlai- 
mėjimo daiktai yra pas Zabu- 
lionį sveiki, ir iki 15 d. gegužės 
galit atsivaduot juos, apmokė
dami man $2.80 bilą, kurią už-

“DIRVA”
6820 Superior Ave

Atdara Vakarais

|F DEŠIMTIS W 
“DIRVOS” 1

PATARNAVIMŲ
1— Pinigų į Lietuvą Siuntimas
2— Jgaliavimų ir kitų Dokumentu 

Padirbimas
3— Pasportų ir Vizų Išgavimas
I—Laivakorčių Pardavimas

5— Giminių Partraukimas
6— Knygų ir Popierų Pardavimas
7— Spaudos Darbai
8— Real Estate Pardavimas
9— Notarialis Ofisas
10— Visokių Informacijų Biuras

PTiebčt. Po 15 d. gegužės tu 
daiktų negausit ir kur aš norė
siu ten padėsiu. Tie daiktai 
man nereikalingi, tą pati “Mei
lužė” pasakė. Jie. buvo skirti 
išlaimėjimui ir bus išlaimėt).

Ant galo dar reikalauju ne 
lik “Meilužės” bet ir Mirtos

PARSIDUODA
$6.000—Dviejų šeimynų, 4 kam. vir

šuj, 4 apačioj, maudynes; lotas 35 
x!00; tai gerus namas ir parsiduos 
greit; $2,500 cash, arti St. Clair ir 
East 71 St.

$5,800—Dvieju šeimynų, 8 kamb , 
maudynės, $2,000 cash, arti E. 71 
ir St. Clair

$8,500—Trijų šeimynų, 12 kamb., su 
maudyne, didelis lotas. $3,000 rei
kia įnešti. Arti St. Clair ir E. 
53 Street.

$l’,800—Dviejų šeim., 12 kamb. na
mas fronte, 5 kamb namas užpa- 
kalvj, 2 garndžiai, furnasai, mau
dynes, arti Superior ir E. 71 St. 
Reikia įnešti $2,500.

$8,060—Dviejų šeini., po 4 kamb., '! 
furnasai, 2 maudynė“, $2,500 cash. 
Arti Wade Pa’k ir Addison.

$7,000—Dviejų šeini., po 4 kamb., 
maudyne, fumasas, sleitų stogas, 
skiepas po visu, garadžius. Reikia 
įnešti $2,500 Arti Hough ir East 
65th St. '

$6,000—6 kamb., fumasas, maivlynė. 
skiepas; įnešti $1,500. Kampinis 
namas, geras bizniui, arti E. 71 ir 
Wade Purk

McKENN A, 1383 EAST 55TH ST.

Chorą prirodyt faktais kada 
choras reikalavo oficiališkai iš 
manęs tų daiktų? Jeigu orįdys 
faktais lokiais kurių Zabulionis 
neįkąs tai ji.“ pasakys: ‘kaltas’. 
Stokit apgint save jeigu esat 
teisingi tame. Zabulionis nesi
bijo, nesikavoja po “meilužių” 
skraiste ir drąsiai stojo visuo
menės akyse, prieš jūsų visus 
šmugeliavimus ir sako teisybės 
žodį, del »i kurio jus turėsit nu
silenkt ne tik prieš visuomenę,

PILIEČIŲ DOME!
šį rudenį Ohio valstijos 

čiai r’nks gubernatorių ir vie-1 
na senatorių. Lietuviams rei
kia susidomėti rinkimais ir im
ti dalyvumą. Reikia nusistaty
ti katruos kandidatus rems ir 
eiti išvien, parodant savo spė
kas.

Butų gerai kad vietos Lietu
vių Amerikos Piliečių klubas 
imtųsi iniciativos ir apkalbėjęs 
ta klausimą praneštų platesnei 
visuomenei. Negerai kad mes 
Lietuviai užsileidžiame kitiems. 

_ _ Nors daugelis ir esam piliečiais 
S po'o nesiregistruojnme ir nebal- 

Kviečiame l slJ0jame, taipgi neturime tin- 
kamo susipratimo rinkimų at

sitikime. Pilietis.

lie
Ki-

BIBLIJOS STUDENTAI 
grama įvairių klausimų, tai bus 
kyta i klausinius nedalioj nuo 
pietų, 7017 Superior avė. T ' 
visus ant šių klausimų, išgirskite šv. I 
Rašto išvedimus. Inžanga dovanai, j 
kolektų nėra.

atša

pi!

be ir prieš Zabulionį. Jus ga
lėjot kai'iaut Mirtos Chore ir 
ADAD. kuopoj prieš Zabulionį, 
tai parodykit ką jus galėsit vi
suomenės akyse.

V. J. Zabulionis.
P.S. šis mano raštelis pava

duoja Teisybės Jieškotoja.
V. J. Z.

Atdara vakarais.
Lietuviai Agentai:

Berackis, 1373 East 65th St.
Warkala, 1607 East 26th Street 

Stankevičius, 1125 East 79 St.


