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Gen. Haller Eis Varšavon
PERSKRIDO VIRŠUM 
ŠIAURĖS ŽEMGALIO

LENKTYNIUOS AP
LINK ŽEMĘ Bolševikai Prakišo

Prieš Pildsndskį orlaiviu link šiaurės

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AR ATSIIMS LIETU 
VIAI VILNIŲ?

GAL JAU GALUTI
NOS IR TIKROS 

RINKIMU ŽINIOS

Baldwin Trusiasi Sutai
kinti Streiką

Londonas. — Pasibaigus vi
suotinam streikui, Anglijos 
valdžia tuoj ėmėsi darbo sutai
kinti angliakasyklų savininkus 
su darbininkais. Premjeras pa
gamino taisykles ir pasiuntė 
abiem pusėm persvarstyti.

Manoma kad dervbos užsitęs 
tūlą laiką, tuo gi tarpu valdžia 
šelps kasyklas finansiškai kad 
butu iš ko darbininkams mokė
ti. Valdžia surenka iš gyven
tojų pinigus ir duoda kasvklu 
savininkams 
kams algas,
darbininkų ima mokesnius ir 
vėl jiems duoda.

Paryžius, geg. 19. — Len
ku generolas, Haller, kuris 
turi sutelkęs 25,000 ginkluo
tų vyrų ir tankų, rengiasi 
atakuoti Pilsudskį, sako ko
respondentai iš Poznanaus;

“Varšavoje siaučia teroras 
ir atsinaujino mūšiai”, kores
pondentas rašo jog Haller sa
ko. Haller užginčija jog 80 
nuošimčiu Lenku kareivių re
mia Pilsudskį ir kad prezi
dentas rezignavo. Haller ne
tiki kad Pilsudskis išsilaikys. 
Ims laiko iki Pilsudskį nuvei
ksimi, sako Haller, 
riti pasitikėjimą 
kareiviuose.

Nome. Alaska. — Amundsen 
ir jo buris vyrų, kurie pereita 
s-ąyaitę is Spitzbergen išskrido 
Faziniu
ašigalio ir iš tenai leidosi tie
siog Alaskon, po 72 valandų pa- 

j sėkmingai nusileido Alaskoj, 
prie Te’Ier kaimelio, gegužės 15 

I d. Kadangi jų kelione manyta 
bus daug trumpesnė tai per tris 

Į dienas pasaulis buvo susirūpi
nės paskutines

New York. — šiose dienose 
du vyrai, orlaiviais inžinierius 
ir išradėjas Titterington, ir ra
šytojas Goklstrom, išplaukė į 
Angliją- laivu, iš kur pradės or
laiviu ir gelžkeliais kelione ap
link pasaulį, 
greičiausia ir
Įima apkeliauti aplink žemę.

1913 metais vienas New Yor-i, .‘, 
ko reporteris

S. L. A. Rinkimus

bet aš tu- 
Poznaniaus

mokėti darbinin- 
Reiškia, iš pačiu

d. — GeneBerlinas, geg. 17 
rolui Haller pasisekė suorgani- 

! žuoli kareivius puolimui Varsa 
vos nuvertimui Pilsudskio val-

Paryžius. — Fmncuz.ijoj su- džios. Hallerio kareiviai jau su
plaukę tiek svetimų šalių dar- sidurė su Pilsudskio šalininkais 
bininku kad iie sudaro zvnda | prie Lodzio. 

■ i ' 'dalį visų šalies dirbančiu žilio-1 Hallei yra Silezijos žmogus, 
nių. Francuzijos kasyklose, iš I atimtos iš Vokiečių 
300,000 angliakasių suvirš 100,- 
000 yra svetimtaučiai atvykę 
dirbti. Tarp tų 67.000 yra Len
kų. 12,000 Vokiečių ir 600 Ita
lu.

teritorijos. 
Poznaniuje 
kitą Lenki- 
praneširmt

Laukų darbuose dirba 700,- 
000 Italų, 550.000 Ispanų, 330, ■ 
000 Belgų, 200,000 Lenkų. ir

So. Boston. Mass. — Gauta''N’ jų likimu,
“Sandaroje" oficialis Valstiečių!'1'! dienas nieko negirdėta apie j
Liaudininkų 
nm rinkimų 
sekančiai:

kablegrantus Sei iuos, nei ju radio aparatas ne- 
paseknies paduod-i paleido tinkamai žinių, kuris 

i pirmą dieną veikė gerai.
Jie perskrido ir per taip va-;

"Dirva” iš savo artimų drau
gų New Yorke gavo pasitikėti-

, nas ir galutinas žinias apie S. 
patyrimui kaip j T , „ , ,. ... ...L. A. Teatro Valdvbos rinki-
trumpiausia ga- , . , , ....Į mus, kurios parodo bevilti mu-

: su raudonųjų SLA. narių pra-
■ kišima. Negelbėjo nei ju ke.ik- 

apkeliavo laivais; • ■ , , , <-! smai, nei slaptos konferencijos, 
i 35 dienas. 21 va-l , .. .....................nei slapti pranešimai ir įsaky- 

5 minutas. šitie kėliau-! . , , .. ... ' . .j mai kolonijų pasekėjams kaip, 
turės sr.givžti i New! , . , , ,.' elgtis ir ką daryti.

I Rinkimu pasekmės, su džinu-JI 
[gsmu pranešame tautininkams 1

landą,
ninkai
Yorką pirmiau birželio 21 d

įnori sumušti aną rekordą.
jei į

Gaiita žinių kad 
Haller apšaukė sau 
jos valdžią, het I ų 
nebuvo galima patikrint nes su
traukyta komunikacija.

Haller yra vienas iš pagarsė
jusių Lenkijos karininkų, lodei 

į jam pasiseks sukelti maištą 
! pridaryti bėdos Pilsudskiui.

Katlowitz. Aukš. Silez.ija. —i 
Aukš. Silezijoj tikima anglių-į 
kasiu 
zuotų gelžkelius ir kitas indus
trijas. Lenkija iš ten svar
biausia ir gauna anglį.

streiko, kas sudemorali-|

Detroite. Chevrolet automo
bilių kompanija ruošiasi prie 
$10,000,000 pagerinimo savo iš
dirby,stės ir padidinimo dirbtu
vių kad galėtų išleisti po mili
joną automobilių per metus. j

MANYTA BUS RAMU

Wojciechowski rezig-

užmušta suvirs 200 
gynėju ir užnuolikų

I dinamą “aklą punktą" apie mi- 
„Jijono ketvirtainių myliu didu- 

nio, kuris randasi tarpe ašigalio 
’ir Alaskos.

30 . ..., i norą jokios 
ledai.

Nesbitt Nori Išsisukti 
Ilgos Bausmes

SLA.
iš ;

nariams, yra šitokios:

Ant Prezidento

ir patvro kad ten 
žemės, tik juros ir

žygi Amundson lai
tai pir

Valstiečių-Liaudininkų . .
Socialdemokratu .............
Smetonos tautininkų ..
Naruševičiaus ūkininkų .
Krikščionių (bendrai) ..
Mažumu ...........................
Klaipėdos krašto ...........
Viso ................................ 851 .i ko labai svarbiu.
Taigi, šiomis žiniomis, nuo į mu(inis žmogus (ir visas buri 

social-denickratų atsiėmė du.l;; ir, vl,. tl, 
vienas prisidėjo Liaudininkams, 
antras klerikalams.

(Nuo Red.:- Trečiame pusią 
pyj paduota ankstesnės žinios, 
kuriose Liaudininkams paduota1 nĮetu ašigalio,
21 atstovai.)

1Toy. O. — Pačios užmušėjas 1 
Jacob Nesbitt, kuris su pagalba j 
gei ų draugų išsisuko nuomir-Į 
ties bausmės ir liko apkaltintas! 
antro laipsnio žmogžudystėje. I 
dabar stengiasi išsisukti nuo j

B. Salaveičika
Dr. Graičunas

ar pora balsų daugiau, kas bol- 
ševikėlitis labiau džiugintų.

Didžiausią šilaičių balsu iš 
raudonųjų kandidatų gavo Dr. 
S. Bicžis, kurio balsui viršija 
ju balsus ai įduotus už. kitus pa
skirus in kandidatus. Bot 

i jis gavo 200 halsų mažiau 
Dr. Klimą. Kitų visų balsai . 
na nuo tarpe 490 ir 700 mažiau.

Iš pirmaeilių kandidatu popu
li riškiausia pasirodo P. Jurge- 

į liūtė, kurios gauti balsai -virši
ju 3.000. Reikia tikėti kad daug 
ir kairiųjų už ją balsavo.

Iš paskutiniųjų daugiausia 
įdasivarė K. Gugis, kurs gavo

ir 
už 
ei-

bausmes.

į do per viršų žemės, kur vieš
patauja tik amžini ledai.

Amundsen ir vienas jo drau- 
! gas, kuris su juo dalyvavo at-

natiniai iki šiolei žmonės buvo 
•mt abieju žemės ‘-alų. Reikia 

Vokiečiai Nori Didesnės,Dikėti kad išbundžius orlaivius 
Armijos | šiaurės ašigalio kelionėms atsi-

-— ------ _ iras drąsuolių Kurie bandys ap-
Geneva. •— Nusiginklavimo ... , ■ .silankyt ir ant pietinio asiga- 

mažinirno prisirengimo konto- >jn 
rencijos komisija spėja kad su-l
sirinkus nusiginklavimo konfe-l 

delegatams. Vokietijos j 
reikalaus, jeigu jos 

kaimynės valstybės nenusigin- 
kluos, sau teisės padidinti savo 
knriumenę. Jeigu Francuzija ir 
Lenki ja nemažina kariumenių 
ir ginklų, Vokietijai reikalinga

rencijos

tarties išlygos ir leista turėt 
kariumenės tiek kiek bus rei-

Sukilimai Nikara^uoj j

Cincinnati, O. — Po dvide
šimties metų konferencijų iii- 
ginčų septynios gelžkelių lini-į 
jos sueinančios į šį miestą pa-Į 
siryžę bendromis spėkomis sta
tyti naują gelžkelių stotį, ku-i 
rios pastatymas atsieis 835,- 
000,000.

Berlinas. geg. 15 d. — Pil
sudskiui pasisekė užimti Var- 
šavą be didelio vargo, ir liko 
nuversta Witos valdžia, valdi
ninkai paimli po sargyta. Pre
zidentas 
navo.

Kovoje 
Varšuvos
ir daugybė sužeista.

Aprimus, laidojant numirė
lius, manyta kad jau Pilsudskio 
diktatūra paliks, bet ne visi jo 
nori klausyt, štai pradėjo eiti 
gandai kad ruošiasi ant 
vos Haller, ir laukiama 
nio kraujo praliejimo ir 
karo Lenkijoj.

Pilsudskis įsteigė kairiųjų

T’ietn Amerikos respublikoj 
Nikaraguoj prasidėjo sukilimas 
'r revoliucijonieriai užėmė du 
miestu. Valdžia pasiuntė prieš 
sukilėlius 3,000 kareiviu; suki
lėliai turi apie 1.200 vyrų.

dides- 
civilio

Ispanai Lakūnai Mani
loj

Clevelande pereitą subatą pa- valdžią ir policija areštavo dau
sibaigė 4,000 unijistų budavo- 
jimo amatų darbininkų strei
kas. kuris tęsėsi nuo kovo i d. 
Darbininkai reikalavo $1 į va
landą. bet sutiko gryžti už se
ną mokestį, 871 9e į valandą.

Unijistai 
sustreikavo 
tebestreikuoja.

maliavotojai, kuri.? 
irgi kovo 1 d., dar

Clevelando tramvajų darbi- 
bininkai nubalsavo priimti 5c 
mokesčio pakėlimą i valandą— 
tą nubalsavo 1,192 balsais prieš 
70S. Apie 500 unijistų narių 
nebalsavo.

gybe dešiniojo sparno valdžios 
ir seimo nariu bei visuomenės 
veikėjų.

Pranešimai sako kad liko nu 
žudytas ir Vilniaus užgrobėjas 
Želgowski.

Nekurtos žinios jau pradeda 
kalbėti kad Lietuviai rengiasi 
pulti Vilnių, kas Lenkams labai 
parupo. Jeigu Ha'ler su Pil
sudskiu susikirs už. Varšuvą tai 
aišku kils sumišimai Vilniuje, 
suirs Vilniaus Lenkų valdžia ir 
bus proga Lietuviams atsiimti 
savo sostinę, taip begėdiškai 
Lenkų užgrobtą.

amžino kalėjimo
Antro laipsnio žody stos teis

mas prasidės birželio 1 d. ir jis' 
pasirengęs pareikšt jog yra ne
kaltas. todėl valstijai reikės dė
ti pastangas prirodyt jį kaltu, 
ir nuteisti visam amžiui kalėti, 
bet jis tikisi išsisukt ir nuo to-.

Wilkes Barre. Pa.
Naminės Eksplozija. Mirtis
Tūlų šedlauskių namuose ek - 

toli nuo visokių 1 aplodavo “naminės” gaminamas (
I katilas, nuo ko užsidegė namas į 
ir sudegė penkios šedkiuskių į 
mergaitės nuo 11 iki 6 melui 
amžiaus. Motina su kita dūk- ; 
terim šiaip taip ugniagesiu iš-1

į1 gelbėtos.

Prie pietinio daug sunkiai, i 
prieiti, nes 
sausž.emiu.

Jų orlaivis Norg« yra Itališ
ko darbo ir buvo komanduoja-' 
mus Italo kapitono Nobile.

Jie išskrido iš Italijos, buvo 
Leningrade, paskui nuskrido 
Spitzbergen. o iš ten i A last 
padarydami viso 6.820 myliu. 
Iš Spitzbergen skersai ašigali 
iki Alaskai padare 2.700 mylių

Iš Spitzbergen išskrido, 
(radosi ties ašigaliu 2:30 vai

i rytą. Kadangi
•ą šviesu ištisa
i, jiems buvo viskas ma- 

Jokio ašigalio, supranta
ma. nėra, ir nematyt, tik yra 
punktas kuris taip sakant ant

laure i

diena,

V.
M.
J.

p.
E.

Ant Vice Prezidento 
Kamarauskas 
Bacevičius

Ant Sekretoriaus
Jurgeliui ė
N. Jeskevieiuto
Lcsniauskas

Ant Iždininko
Paukšt is, 
K i šonas

T. 
A 
K.’Gugi.-

molio žmonės. Ten orlaivis vi
sai išardytas ir daugiau nebus 
naudojamas, nes dikčiai apga
dintas 1. du. Amundson irgi pa
sakė kad jo tikslas atsiektas,
daugiau nebandys šiauren lėk- zidento vieton 
ti. lai tą dari ą varvs jaunesnio-1 721 baisą daugiau u 
ji tyrinėtojai. i jų kandidatą.

910 halsų.
Balsai imuo.se dalvvavo, pre

zidentui atiduotas skaitlines 
2,987; imant, 6162 nariai, arba toli 
2,572: mažiau negu puse. Kadangi už 

56S kairiuosius kandidatus atiduoti 
Į balsai reprezentuoja visus Su
sivienijime esančius bolševikus,

47!)

2,912 i

Vnt Daktaro Kvotėjo
D r. E. G. Klimas t
Dr. S. Biežis :
Dr. L B. Bromišas

Ant Iždo Globėjų
J. M. Danielius
M. A.. Raginskas
P. Jočionis
J. žalimas

J. K. Derins

tadalis tautininkų SLA. narių 
apgina savo organizaciją nuo 
bolševikiškų hunu.

Labai negerai kad didelė dau- 
'.- mu’ n'us-'i . msos žmonių už-

910į leidžia savo reikalus’ lotiems, 
užtai padaro nesmagumo tiems 
kurie už jų pažiūras kovoja.

Sveikiname naują SLA. val
dybą su gražiu laimėjimu!43 S

2.333
1.9(13

882
589

valdvha

Roma. — Didelės sritį:- 
riiiės Italijos 
nu delei smarkių lietu, 
miestelių 
daugybė

Taigi, liko visa se> 
i kokia iki šiolei buvo.

Iš šių rezu'tatų matome kaip 
į dar toli truko bolševikūliams iki 
SLA. Centro. Paveizdan, prn- 

Gegužis gavo 
raudonų-

Tai ne desėtkas

lau- 
užsemtos vande- 

Daug 
ir kaimų užscmta, 

namu vandens nuneš
ta. Didžiausi tvanai buvo iš
siliejus upėm Adige ir Po.

Daugelyj vietų sutraukyta 
telegrafo ir telefono vielos. Tik 
vienas policijantas teprigėrė.

Kadangi laukai jau buvo už
sėti, tai padaryta milijonų lirų 
vertės nuostoliu.

Manila, Filipinų salose. — 
Keturi tūkstančiai žmonių, su
ėjusių į didžiausią 
šokių salę, sv. Onos 
sutiko ir sveikino du 
sius Ispanus lakinius 
do į Filipinų salas.

Lakūnai ant rytojaus apsi
lankė bažnyčioj, o po pietų bu
vo pažiūrėt gaidžiu kovos.

Amundsen,
Nobile numetė 

pritaisytas 
stiebų,

savo
ant

kamo kamuolio viršūne.
tuo punktu 
worth ir 
šalių vėliavas
smailų plieninių 
metant iš viršaus

pasaulyje ko kotu į žeme.'
kabaretą, aukštai krito tai lazdelės įsmi-| 
atskridu- 
iš Madri-

o kadangi iš i Ekskursijos į Lietuvą

Dowagiac, Mich. — Vienas 
senas ūkininkas, 65 m. amž., 
sulaukė $1,500,000 palikimo ir 
pradėjo poniškiau gyventi pir
miausia pasišaukęs popierninką 
išlipyti kambarį naujais popie
riais, o toliau sako gal ir tele
foną Įsives. . .

or-

pa-| 
su-1

Alaskos

go į ledą ir sniegą. Tuo laiku į 
kai artintasi prie ašigalio 
krivis nusileido žemyn kiek 
Įėjo.

Skrendant į Alaska juos 
tiko audra, užtai taip ilgai 
trukdo jų pribuvimą, 
apšalo ledais. Netoli
per miglas ir pūgas lėkdami, bi
jojo nesusimušti kur su kalnu.

Prieš orlaivio nusileidimą, iš 
jo paračutu iššoko vienas la-į 
kūnas dirigavimui orlaivio su-j 
laikymo prie žemės darbui, ku
rį jam dirbti padėjo Teller kai-j

Kam laukti, kam atidėlioti važiavimas apsilankyti Lietuvon? Da
bar yra pats geriausias laikas rengtis, pradėti rūpintis išsiėmimu 
pasportu ir gryžimui reikalingų dokumentų, ir atėjus šiltam 
orui patraukti sau per vandenyną tėvu šalelėn.
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 Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės i visuomenišką įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

6820 Superior Avenue
“DIRVA

Cleveland, Ohio

imuo.se


DIRVA

Kūris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
viškiams Į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertes knygų dovanų. $!! Gaus tiek 
pat vertes dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. CJKas at
naujins savo prenumeratą be paraginmio gaus dovanų knygą 50c. vertes.

: Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudoki! proga! Adresuoki!:

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

KLAIPĖDOS K R AŠ
TO LIETUVIAMS j

REMTI KOMI
TETAS

N uo-

I q GERB.
| ^OPRAGILO KAMPELI

So. Boston, Mass.
dugniai ištyrę musų broliu iš 
Mažosios Lietuvos atvykusių, 
Martyno Jankaus ir Adomo 
Brako, programa, kursai pama
tuotas ir tvirtai nustatytas tam 
tikrais Įgaliavimais, nutarėme 
visų sudaryti visu čia gyvuo
jančių Lietuvišku partijų ko
mitetą.

Tiktai tokis komitetas tepa- 
jiegs privesti prie sektanto tik
slo, nesą .atvykusių atstovų 
darbas yra nors tvirtai apribo 
tas, bet visgi labai Įvairus ii 
šiame laike gana sunku.'

Jiems yra užduota 
priemenių kad at renius 
čiu propagandą Mažojoj 
voj.

Tautiškas gyvavimas
joj Lietuvoj labai silpnas, 
būtinai reikia 
kiant pašalpas 
leidžiant jų 
ntas knygas,
viams mokyklas, ir tt.

Mažoji Lietuva yra tamsiau 
šioj savo valandoje. Kada Ru 
sai buvo uždraudę mums span 
da ji gelbėjo Didžiajai Lietu
va: atsigauti, šiandien laikas 
atsilyginti. Nei vienas lai ne
atsisako duoti savo auką!

Norime dar nurodyti į sekau-

Butėnas sudainavo keletą o- 
peros ir liaudies dainų, kas la
bai susirinkusiems patiko, ša
lip Butėno dainavo ir vietos 
muzikos mylėtojai kaip R. Lu 
koševičaitč, E. Lelioniutė, ku
rios gražiai sudainavo; Milda 
Virbickiutė skambino pianą so
lo ir Vytautas Virbickuos su 
Bortą Martinoniuke grojo smui
kų duetą, pianu palydint M. 
Virbickiutei.

Visi dalyviai atliko savo už
duotis kuopuikiausia ii publi
ka buvo pilnai užganėdinta 
koncertu.

gerb. Babris duos dar kitą kon- 
.r Sim-

I | tas dolarių tikietas butų jis jo
! neapleis. Turbūt koncerto ne

vienas kam teko
i patirti kokiu žavėjančiu da.i- 

J’lnium vra Juozas Babris.
r-1 Julius Švitra.

| Iš Lietuvių Gyvenime .. .. ““
. ! praleistu nei

CHICAGO, ILL. ... !........

Bolševikėlių Protestas 
Nusibolševikavę ADP. poli t 

kiuriai, prisidengę įvairių drau
gijų ir uni jų vardais, gegužės į 
9 <1. Chicago.® priemiesty j Ro- 
selande buvo surengę “masini" 
protesto mitingą prieš atei-i 
viams pasportų bilių. Mitingas 
buvo tokis masinis kas jame 
dalyvavo apie pora šimtelių 
žmonių. Kalbėtojas buvo “ero
tikas” vyskupas Win. Brown 
(kuri dabar bolševikai tampo 
savo propagandai), Nancy Sa
dowski, Lenkė iš Passaic. N. J., 
ir dar koks ten jaunas 
kas. “Protestui” ir 
riams aukų iš žmonių 
no apie 60 dolarių.

Babrio Koncertas
Tą pačią gegužės 9 d. vaka-

jre Lietuvių auditorijoj įvyko I 
j Lietuvių dainos karalaičio 
| Babrio antras koncertas šį 
į zoną Chicago,!. Koncertas 
j sisekė kuopuikiausia visais 
j žvilgiais. žmonių buvo prisi-, 
,grūdus pilna svetaine. Daugelis 
: buvo atvažiavę net iš tolimu 
‘ Chicago? priemiesčių paklausy
ti Babrio, ir neapsigavo.

Babris sudainavo virš dvide-Į 
šimts parinktų dainų,

nu-
at-į

PITTSBURGH,

Visokios žinutės 
Balandžio 24 d. čia 
"dvynės” redaktorius

Airišiu-

iškauli-

PA.

kalbėjo 
S, E.

Vitaitis; prakalbas rengė SLA. 
kurios i JO-ta kuopa. Kalbėtojas nuro
dą o-i-ldū SLA. tikslus ir naudingu- I 

' mą prigulėti prie tos organiza-
■ rijos. Žmonių buvo pilna ma- 

ramiai už-

lų įspūdį kad kai kurias buv 
priverstas net pakartoti.

Mykolas Jozavitas, talentin-1 Z'J|’ !,'vulln< 
ga® pianistas, puikiai skambino I 11 ''''

(lianų. Dainininkui akompant: -1 Balandžio 27 d. buvo Jono 
vo J. Byanskas. ■ Butėno koncertas. Rengė vie-

Po koncerto buvo šokiai. j tos dailo.s mylėtojų būrelis.
Vakaras buvo tikrai malonus < Publikos buvo neperdaugiausia 

ir kerojantis. Vienas mano se- pagal didelės kolonijos kaip 
na® prietelius sako kad jeigu Pittsbmgas.

Buk Pati Sau gi IT A HP VR !R26 Demonstruotoją^^ “vi 1 o.

$65 Vacuum
Su Visais Smulkiais

Pridečkais

,Thc Sturtevant yra vy- 
riausas. Paprastai jisai 
kainuotų jums $65. Pa- 
tėmykit visas jo ypaty
bes. Jis sveria tik 11*4 
svarų—lengvas ir leng
vai bėga. Turi stiprų 
motorą ir smarkiau su
traukia—išima visa ne
švarumą iš grudų, ra
kandų, sienų, matrasų, 
uždangalų, ir tt.

Užgirtas Good House
keeping Instituto ir Mo
dern Priscilla Proving 
Plant. Bet tik pirmu sy
kiu parsiduoda tiesiai iš 
dirbtuves už tą numa
žintą kaina—sutaupant 
826. '

mo

Štai yra svarbioj naujienos, moterįs! -Jeigu 
veiksite tuojau tai gausit tikrą $65 Sturtevant 
Electric Vacuum Cleaner (Valytoją) — vėliau
sio ir geriausio modelio — tik už Č39.
Kaip? Pačios atlikdamos demonstratoriaus ir 
pardavėjo darbą. Dabar jus turit reikalą tie
siog su dirbtuve — B. F. Sturtevant Company, 
MO.OOO.OO-Lvertės įstaiga, 62 mptai ęlavančia 
biznį. ’■ «■'
Šis valytojas duodamas su visomis priedinėmis 
dalimis. Turėtumei mokėti $26 viršaus jeigu 
juos pardavinėtų paprasti demonstratoriai — 
tai yra pt-rbrangus pasitarnavimas.

Išbandymas Dykai
Lengva Išmokestis

Mes prisiusime jums tvirtą Sturtevant dešim
ties dienų dykai išbandymui. Laikykitės jį ar
ea grąžinkit — spręskit pačios apie tai. Jeigu 
persitikrinsi! kad tai yra puikiausias ką už pi
nigus galima pirkti, nežiūrint kainos, galit už 
išsimokėti lengvais išmokesniais — ir tuoj bū
ti jo savininku.
Jeigu nepatiks jums, grąžinkit musų lėšomis. 
Jus nieko nerizikuojat. Naudokit jį per dešim
tį dienų kaip savo. Sulyginkit su kitais. Pa
matysit kaip iengva sutaupyti $26. Moteris 
visur tą, daro.

Valytęias
Tik prisiųskit kuponą 

tuojau ir mes pasiusime 
jums Sturtevant išban
dymui dykai. Atminkit, 
jus nepasiimat nei jo
kiu priderysčiu. Mes su
tiksim kaip 
tiksime su 
sprc'idimu.

apsispręst: 
jusi, apsi-

Pasiusk
ŠĮ

Kuponą 
Dabar

surast’
Vokie-
Lietu

Mažo
ji 

tiprinti sutei- 
moksleiviams,

kraštui atątinka 
steigiant Lietu

valdyt ne tik dangų, 
ir būti šios žemės 

su kardu rankoje no-

i ’esiog is 
Dirbtuvės

Jums
B. r. STUIITEVANT COMPANY 
Dept. 75, Hyde Park, Boston, Mas:;. 
Į_ĮI’i-isiųskit man Sturtevant vacuum 

valyti ja dešimties dienu išbandy
mui. Jeigu patiks, aš užmokėsiu $<)9 

■ kančiai:. $4 gale dešimties dienų 
o paskui po $5 kas mėnuo. Kolei 
nebus išmokėta bus justi nuosavybe. 
MMcIdžiu prisiusi, be jokiu prieder

miu iš manęs, knygelę aprašan
čia apie Sturtevant vacuum valyto
ją ir pilnas informacijas.

n E C-. U.S. OAT. OFF.

Musų plačios irallmybč- užtikrina 
greitų pristatymų iš dirbtuvių kaip 
tai iš Boston, Mass.. Camden, N. J., 
Berkeley, Cal., arba Sturtevant, Wis.

Add:

State

Balandžio 28 d. čia surengė 
prakalbas neprigulmingi kuni
gui. F. E. i Mikalauskas ir 1. X. 
Žukauskas. Jie aku yra geri 
kalbėtojai, aiškino bažnyčios is 
tori.ią. Romos atsiradimą ir 
kaip Romos kunigai Dievą pa
stato žiauriu, kurs už mažiausi 
prasikaltimą žmones pragaru 
kankinąs:

I ma siekė 
bet sieke 

| dievais ir
į rėjo užvaldyt pasauli. Sako, 

j net musų tėvų žemė yra surep- 
j ta Romos Kryžiokų krau ju, ku- 
1 rie norėjo 
■ užkariaut, 
nigaikštis 
sumušė g

Priminė inkvizicijos įvedimą, 
kibli žmones! kankino vis' Dt.ivo 
naudai.

Kun. Žukauskas kalbėjo apie 
Amerikos Lietuvių Romos ku
nigų gyvenimą, apie jų gaspa- 
dines, kuo daug prijuokino pub
liką. Kalbėjo ir apie atsiradi
mą Lietuvių Tautinė,® Katalikų 
Bažnyčios ir jos siekius. Prisi- 
minė apie Kun. K. Petruševi
čių, sako nieko blogo apie jį ne
galįs pasakyt, tik kam jis pri
klauso prie Lenkų ir yra pro- 
Lenkas. Bei mums vietiniams 
Kun. Petruševičius turbut ge
riau pažįstamas, ir jis nėra pro- 
Li-nkas, bet tikras 
žemaiti:

musų tčvvnę Lietuvą 
bet musų didis ku- 
Vytau.tas kryžiokus 

•ilutinai.

Svečiai MARTYNAS JAN
KUS ir ADOMAS BRAKAS aD 
vyko ne vien tautinio pobūdžio 
reikalais, bet ir ekonominio.

Kas su Mažaja Lietuva šian
dien susinės ir ten su sąžinin 
gaiš žmonėmis susiriš galės sa
vo kapitalo augimui sulyg jų 
padavimu rasti geros dirvos — 
ar tai pirkdamas ūkės ir mies
to namus, ar tai mesdamas ka
pitalą Į jų pramones arba ir su
teikdamas paskolų už tvirtas 
garantijas.

Savo pranešimuose kolonija 
se gerbiami atstovai paduos ai 
škesnių nurodymų.

Velytina kuoškailliną 
jii susirinkimus lankyti.

GRAUDUS VERKSMAI 
LIETUVOJ PO 

RINKIMU
Vardan “Raugo”, “Dar

ko”, “Barškalo” ir “Vyžio”. 
Amen.

0 dabar aš, gerb. Spragi
las, vyriausia galva Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičių ir šonkaulio atradė
jas padainuosiu jums gies
mę kurią giedą Lietuvos 
klebonijose dvasiškos asa- 
bos, jų gaspadinės, davat
kos ir davatkinai, avelės ir 
avinai, ožkelės ir ožiai, po 
pralaimėjimo Seimo rinki
mų. Nata barzdoto “juodo 
arklio” Krupavičiaus, žo
džiai Slaptos Spragilų Są
jungos Slapto Spragilaičio 
iš Slabados.

Slap- 
gerai 
kuris 
galių,

ę, už musų tautos kibai 
Komitetas Klai

Rem

Lietuvis, dar 
geras patriotas, ir 

butų geistina kad visi kunigai 
kurie atsiskyrė nuo Romos 
darytų savo tarpe vienybe, 
ki<-k tik jų teko girdėt jie 
pažangesni, jie taikosi prie
gadynės gyvenimo ir jie Dievą 
skelbia meilesniu. Jeigu tik jie 
tarp savęs susitaikytu tai gal 
galėti] prisidėt ir prie Lietuvy
stės palaikymo tarpe Amerikos 
Lietuvių.

Bostoniečių 
pėdos Krašto Lietuviams 
ti: M. Venis, 
P. Jankus. A. Ivaška, Dr. J. 
Pasakantis, P. Gudus, K. 
Paulauskas, A. Jankauskas,
Ambrozas, J. Kasma'uskas. A 
has. Adv. F. J. Bago'čius, B. F. 
Kubilius.

B. A j aust
L
J
V

’pa
nes

uos

DIDELIS SUSIŽINGEI
DAVIMAS “ŽMONI

JOS ISTORIJA”

Verksim naktį, šauksim 
dieną

Kad valdyt tinkam mes 
vieni,

Kad bedievius reik išvyti, 
Su davatkom vėl valdyti!

Šitą dainą gerb. Spragi- 
laitis iš Slabados prisiuntė 

i \ irvegramu tuoj kaip tik 
rinkimų balsai buvo suskai
tyti.

Kas Lietuvoj darėsi per 
rinkimus, sako gerb. 
tas Spragiląitis, gali 
atsivaizdint tik tas 
matė, apsakyt nėra
ba mano plunksna perliuką.

Bažnyčiose kunigai šau
kė apie sudną dieną, anti
kristo atėjimą, peklos kan
čias ir tarnavimą šėtonui 
jeigu žmonės nebalsuos už 
bedievius ir cicilistus. Vi
sus ragino remti bažnyčios 
ir tikėjimo priešus, liepė 
balsuoti už opozicijos nu
merius, ba negaus išrišimo.

Rinkose klerikai ir kuni
gų gaspadinės, zakristijo
nai ir klapčiukai vartė nuo 
bačkų kalbėtojus kurie lie
pė liaudžiai balsuot už ku
nigus ir jų paramstytojus; 

' žandarai uždarinėjo mitin- 
' gus kur Krupavičius arba 
1 Bumša arba kiti strielčiai 

ragino žmones balsuot už 
“kristausratų” partiją ir jų 
rungus ir ašis.

Balsavimų dienom, baž- 
i nyčiose ir koplyčiose ėjo di

džiausios mišios ir kunigai 
šaukė Sutvertojo padėti be
dieviams laimėt rinkimus.

, Gyrė iš pamokslų ir savo 
. laikraščiuose visus opozici

jos kandidatus ir jų parti
jų vadovus. Sleževičių ap
šaukė tinkamiausiu į prezi
dentus, Grinių į ministerių 
pirmininkus,' o kitus į kito
kius urėdus.

Sakė žmonėms kad su
lauks geros gadynės ir len
gvesnių mokesnių jeigu bal
suos už opoziciją; sakė kad 
bedieviai prašalins iš vietų 
visus netikusius katalikus 
ir kazokus viršininkus ir 
pastatys teisingus žmones j 
jų vietas.

Užtai, sakau aš jums, sa
ko man savo virvegrame 
Slaptas Slabados Spragilai- 
tis. Lietuvos beideviai lai
mėjo didesnę pusę Seimo 
atstovų.

Be dvasiškų tėvelių pa
galbos, be davatkų ir davat- 

. kinų agitacijos niekaip be
dieviai nebūtų laimėję sei
mo didumos.

Prieš rinkimus, “kris- 
tausratai” atšaukė karo 
stovį, sugrąžino susirinki
mų ir spaudos laisvę, ir nu
varė visus cenzorius gulti 
Laikraščiai galėjo ir rašė 
ką norėjo ant valdžios ir 
valdančių ponų. Nei vieno 
bedievio agitatoriaus nepa
sodino kalėjimai!, nieko ne
apmėtė purvais ir neužsiun
dė šnipais.

Užtai, sako Slaptas' Spra- 
gilaitis gale savo virvtegra- 
mo, Lietuvos ir Amerikos 
tautininkai, liberalai, socia
listai ir visi .kiti lai dėkavo- 
ja laetuvos dvasiškiems tė
veliams kad jų vienminčiai 
taip lengvai liko įleisti prie 
valdžios krėslų. Amen'.

Liūdna diena mums atėjo. 
Seimas priešams nudundėjo, 
Opozicijai pateko.
0 mums graudus verksmai 

teko....
Mes nežinom ką daryti, 
Neteks šmugelio varyti/ . 
Vyskupysčių gal negausint, 
Juodos duonos paragausim. 
Ponais būti negalėsim, 
Bedievių klausyt turėsim; 
Prezidentas bus bedievis, 
0 ne mušti koks storžievis; 
Jis sudarys savo tvarką, 
Kabinetą savo plauko.
Ministerial bus bedieviai, 
Ne tėveliai šventablyvi;
Jie mokyklas ves sayiškai, 
Atmes kas buvo mūsiškai. 
Leis bedieviams mokytoti, 
Kunigams ant sprando joti. 
Davatkėlėms neduos galės, 
Neturėsime sauvalės.... 
Liūdni laikai mums atėjo, 
Priešai liaudį užkerėjo, 
Balsus jų sau paviliojo, 
Visi ant musų numojo; 
Padlos, už mus nebalsavo, 
Bet bedieviams pataikavo, 
Prižadams jų patikėjo, 
Proto laisvės panorėjo. . . 
Ilgai jautėmės mes ponais, 
Nesiskaitėm su prasčiokais. 
Manėm šalį sau valdyti, 
Visą “šventa” padaryti: 
Visur rengėm vienuolynus, 
Ir didžiausius davatkynus, 
Viliojom ten jaunikaičius, 
Ir tyras, geras mergaites 
Kad nebūtų nerimuolių 
Laisvų nekantrių jaunuolių, 
Kad prieš mus niekas ne 

kiltų,
0 vargdieniai auksą piltų. 
Bet matyt jau jiems nubodo 
Amžinai priimt mus rodąs, 
Poterius kasdien kalbėti, 
Mums apieras duoti, dėti. 
Bet mes savo neužleisim, 
Visaip tuos bedievius peik- 

sim,
Ką per valdymo gadynę 
Blogo padarėm tėvynei, 
Viską ant priešų suversim, 
Visa gerkle mes .juos smer

ksi™.

SI. Lukas, iš Noble. Ohio, at
silankęs “Dirvos” kraiituvčn 
užsirašė “Žmonijos Istoriją" ir 
patapo jos prenumeratorium už
mokėdamas $2.

J. Deraškevičitis iš ML Car
mel. Pa., prisiuntė $2.25 pre
numeratos už “Žmonijos Istori
ją” ir pageidauja ją greit gau
ti.

S, Vait nkonis iš Rochester, 
N. Y., rašo: Siunčiu $2.25 iri 
“žmonjos Istoriją”, bukit geri 
netrukdomai prisiųsti kada iš
leisi!. Norėčiau matyt ir savo 
i ardą knygoje tarp kilų pre
numeratorių.

J. A. Urbonas iš Dayton, O., 
rašo: Turbut aš paskutinis pri- 
siunčiu prenumeratą už “žmo
nijos Istoriją”. Bet patarle sa
ko, geriau vėliau negu niekad.

Pittsburgietis. Siunčiu $2.25.

2 d. S. E. Vitaitis 
S. dalyj, Šv. Jurgio 

svetainėj: prakalbas 
Apskritis.

Gegužės 
kalbėjo S. 
parapijos 
rengė 3-čia.s SLA.
žmonių buvo beveik pilna salė. 
Čia kalbėtojas daugiausia už- 
ini.eresavo senas vietines drau
gystes, kurių gyvavimas ne ko
kis, lodei komiteto nariai pri
žadėjo apsvarstyt savo susirin
kimuose ar nebūtų naudingiau 
toms draugystėms prisidėt prie 
Susivienijimo, vienos iš tvir
čiausių Lietuvių pašalpinių or
ganizacijų pasaulyje. Be- abe- 

krid tas bus padaryta, ir 
Side dalyj bus didele S. 
kuopa, kur galės prigulei 
moterįs ir vaikai..

j on ęs 
South 
L. A.
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T.M.D. REIKALAI
viena po kitos Įvedinėti straip
snyje nurodytus veikimo pla
nus.

x ------- — " --------------- ' ! Tokius ir tani panašius clar-
Kiti Laikraščiai apie T. ! prirašinėjimą musų priaugan-Į i,ns musu organizacija dirba 
M. D. 30-metini Seimą !čil- .iaur-ika'c'm bei mergaičių,j per beveik visus trisdešimts 

taipgi musų garbingų Lietuvai- metų savo gyvavimo, kada rei- 
čių‘moterų. Abi šios sritis yralkėjo budinti, kelti brolius Lie- 
pagailėtinai apleistos i)- su pa-j tuvius iš tamsybes nii'-go, iš 
sibaisetina. musų tautai skriau-j svetimos įtekmes. Ee.t dabar 
da ir naudojamos parsidavėliu, vį] mums prieš akis stoja nau- 
svetimoms šalims partijų. | jos užduotis — .gelbėti musu 

“šioje organizacijoj yra pla- jaunąjį; kartą nuo žuvimo, nuo, 
cinusi gražios kultūros dirva, j išnykimo mums. Kad su 'jau- 
Grcta mokslo knygų leidimo,! j.jmu galima susiderėti aiškiai 
čia-galima organizuoti chorus.! paro(]o pavyzdžiai musu priešų, 
steigti paaugusiems ir jaiinuo-]kairiųjų ir dešiniųjų, kurie, sa
liams mokyklas, suruošti švie-1 k.-mt 
limo vakarėlius (prakalbomis.! naudoja 
paskaitomis ir ištisais kursais), jimonis 
uždėti knvgvnėlius bei skaityk- . .I- taigi, 
las. rengti smagius savvbės va-|„ . Seimas 
karolius (baliais, vakarienėmis,, ' i sumanymus,
piknikais, išvažiavimais); nio- j 
kinti jaunuomenė gimnastikos,' —
žaislų bei Sqkiu; rengti apvaik-į TM£) VaMyba

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

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

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

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

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

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

“Vienybė” sekančiai kalba 
apie TMD. 30 metu gyvavimą:

“Mažai beliko tarpo gyvųjų 
tų kilnios dvasios ii- patriotingų 
Lietuvių kurie Amerikon atke
liavę susirūpino švietimu Lie
tuvos žmonių, tuomet dejavusiu ■ 
Rusijos vergijoje. Tų kilnių1 
žmonių tarpe šiandien bent vie
ną dar galime prisiminti — tai, 
Jurgi Kazakevičių (gyvenanti! 
Pittstone> Pa.). Jis su nabaš-; 
ninku Tarnu Astramsku ir ki ] 
tais įkūrė Tėvynės Mylėtoju 
Draugiją; tas svarbus Įvykis 
nutiko lapkričio 24 d., 1896 m., 
taigi šįmet sukanka 30 metų 
šios organizacijos jubilejaus.

“Apie tai pažymėjus ‘Dirva’, 
— kuri yra šios garbingos or
ganizacijos organu, — teisin
gai skatina kaip šios Draugijos 
narius taip ir visuomenę tuomi 
susidomėti, šįmet, birželio 1!) 
d., “Vienybės” svetainėje, 193 ( 
Grand St., Brooklyn, N. Y., 
įvyksta TMD. 30-metinis Sei
mas, kurin 
kuodaugiausia atsiųsti savo de
legatų. Greta šito, privalo eiti 
dabar ir per visą metą darbin
gas vajus naujas kuopas be
tveriant ir prirašinėjant nau
jus narius į senąsias kuopas.

STI!AH'S

By kūdikiu

KOJIkly įprlplalaai tr >•* 

očjlmo yri fetykaj nrvaa 

■virtoj Minyiud k UbUI 

<r mea JsuZlimr, k*d UI

rime regulUrUkala

UrpU.tr Atvijai Jr MjviJ 
^'pcr^»U4ft*lL,

DEL APRŪPINIMO

• kUDIKIo • 
GEROVĖS skYRIUS

‘Vienybės’’ žodžiais, iš- 
.1 .laimimą parsidavę sve-

ščiojimus jvairių tautiniu šven
čių, sukaktuvių ir paminėjimų.] 
žodžiu, sekti musų hymno obal-j 
sį, kurį nemirtinasis dvasios 
milžinkas Kudirka išreiškė žo- v. Sirvydas 
džiais: ‘Ir šviesa ir tiesa mums 
žingsnius telydi’.”

Kūdikio Drapanos
Kūdikio drapanos turi būti pada

rytos atsižvelgiant į šiluma ir pato 
>• urną. Reikalinga jas dažnai mai
nyti, ypatingai palas, idant kūdikis 
butu šviežias ir švarus. Kūdikis pa
togiai aprėdytas kada jo drapanos 
v ra šiltos, bet ne peršiltos. Jei kū
dikiui perš ii ta, jis prakaituoja; jei ne 
—jo kojos ir rankos bus šaltos, arba 
pamėlynuos burna. Taigi, aprėdant 
kūdikį vartokit savo paprastą svei
ką protą visada turėdami mintyse 
tikslus kuriu siekiat: būtent, apsau
gojimas nuo oro, ir palaikymas vie
nodos temperatūros

Drapanos taipgi turi būti liuosos 
kad augantis kūdikis turėtu užtekti-

Turi būti laisvi ir liuoti lead kūdikis 
galėtų judinti savo sąnarius. Žie-1 "J 
mos metu jie turi būti iš minkšto, į 
lengvo Danelio, arba panašios mote- 
rijos, apačioj suraukiami su siūlu. 
Vasarą geriausia materija yra mink
štas muslinas ir naktiniai gali būti 
palikta atviri apačioje.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
reikalauja ypatingos domės metuose 
tarp keturių ir šešiolikos. Jiems rei
kia maisto kuris ypatingai drutina. 
Jiems reikia maisto kuris padarys 
juos stipriais, vikria’is ir pagelbės 
kovoti su ligomis. Tėvams šitokių 
vaikų stipriai rekomenduojama Bor
den’s Earle Pienas. Padarytas iš 
moksliškai sumaišyto puikiausio pie
no ir geriausio cukraus, jis nedape- 
r.ėtą kūdikį greitai siriebina ir išau
gina, ir jis tada geriau kovos su li
gomis ir yra pigiau palaikyti kūdiki 
sveiku negu išgydyti jį sveikai, ši
tiems vaikams rekomenduojame duo
ti po du šaukštuku Eagle Pieno at
miešto trimis ketvirtdaliais šalto at- 
virinte. vanedns. Gali šita formula 
jiems duoti arba paryičais arba po 
pietų. Senesni vaikai kai kada mėg
sta Jį gorinu su ginger ale, vaisių 
sunkomis, arba suplaktu kiaušiniu ir 
skanskoniu.

Skaitykit šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.
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kokia Musų Ateitis?
Kurie mano kad Tėvynės My

lėtojų Draugija jau atgyveno 
savo laikus lai perskaito šitą 
straipsnį antiai sykiu ii- pagal
voja kiek dar daug darbo musu 
organizacijai yra ir kiek gali 

Ypatingai reikia kreipti domės atlikti jeigu tik kuopos imtųsi

kuopoms reikia

kllf *u

GARSINK1S

kuopos, prie Seimo' 
apsvarstys tą ir kitus 

ir tada dirbsime!

Palos
Pala yra Įkiriausia dalis Rudinio 

drapanų. Jas turi pagaminti iš min
kštos, lengvos sugeriančios materi
jos, ir reikja turėti jų daug, kad bu
tų galima greitai permainyti jei jos 
siisitvršia. -Jas reikia perplauti kar
štame vandenyje, su tokiu muilu ku
riame nėra nieko ėdančio odą, pas
kui gerai išgręžti, išdžiovinti ir pra
vėdinti pirm vartojimo. Palų ir kitų 
drapanų niekad nereikia dvošinti kū
dikio kambaryj, kadangi, nekalbant 
jau apie pagaminimą drėgnumo, dar 
kįla nesveikas ir nriklus kvapsnis.

Kūdikio Aprodymas
Aprėdant kūdikį reikia paguldyti 

jį ant motinos kelių, ir drapanos vil
ku aukštyn per kojas, o ne pro gal
vą. Naktį reikia visas kūdikio dra- 

• panas permainyti. Naktiniai marš- 
i kiniai turi būti ilgesni už dieninius.

kurį kiekvienas 
kūdikis gali 

suvirškinti he 
apsunkinimo

viduriu

ARBA
NIEKADOS
DAUGIAU I eagle brand*

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

Bet jsitėmykit gerai, jums tie kurie dar laukiat ko tokio, “Žmonijos 
Istorijos” Įsigijimo progos mažėja. Amžinai jus neraginsim, nes kurie užsi
prenumeravo pradžioj jau jiems laikas knygą 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 popierini ir 25c pašto stampomis ir 
pasiuskit Administracijai. Jūsų pinigai nežus, ateis pas mus tuoj, o apie 
gavimą pinigų mes pranešim ir sykiu pagarsinsim “Dirvoje”.

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

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

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

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

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISĖSKIT SAVO PINIGUS DABAR

DIRVOS'' KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

75c

75c

75c

75c

75c

75c

75c

. .75c

. .75c

75c j

..75c

75c

J. Babravičius

Plaukia Sau Laivelis

JONO BUTĖNO

TAIPGI REKORDAI

Cleveland O

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

Karvelėli 
ir

JUOZO BABRAVIČIAUS
(1 2 colių)

$1.25

Bakūžė Samanota 
Aguonėlės

Kur
ir

Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
ir Visur Tyla

Bernužėli, Nes’voliok
ir Ne Margi Sakalėliai

KIPRO PETRAUSKO
Dul dul Dūdelė

ir Bernužėli, Nes'voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika) 

Stasys

CONDENSED MILK.

$25.

Už SJ
Kuponų

viškai pamoku 
kaip prižiūrėt i 
penėti save ir 

jūsų kūdiki- I-'kirp- 
ite i r prisiųskite 

šiandie su jūsų vardu 
ir adresu.

THE BORDEN COMPANY 
orden Bldgr. New York

VALET

AricrSirop
Razor

Pats 
Aštrinąs!

Jus
Galit

išaštrinti 
skustuvo 
žtes i dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natini skustu
vą kurs 
išaštrina 
geležtes.

$1 iki

Wet
JfcutcrStrop 

Razor
—Išsiaštrina Pats

savo 
gele-

pats
savo

Stasys ir Oi mergele, Mergužėle
Vilniaus Kalneliai

ir Kur Bakūžė Samanota .
Litai (Lietuvos pinigai)

ir Leiskit i Tėvynę'. . 7. . .
Padainuosiu Gražią Dainą

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

ir Aš Mergytė kai Rožytė .
Aš Išėjau i Girelę

ir Vai Varge, Varge ...........
Kur Upelis Teka

ir Pasakyk .Mano Mylimas Krašte..75c 
Plaukė Žąsele per Nemunėli

ir Noriu Miego

DZIMDZI DRIMDZI REKORDAI 
Dzimdzi-Drimdzi

ir Futbolas ......................................... 75c
CH. SULGINAS, Kauno Operos Baritonas
Visur Tyla (antra pusė duetas)

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

Miko Petrausko
Marės Karužiutės

A. Kvedcro
Juozo šuildausko

K. J. Kriaučiūno
Marės ir Jono Čižauskų

Kosto Sabonio
Taipgi Komiški Juokingi Rekordai dauge
lio žinomu 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 rekordų, 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.

6820 Superior Ave.
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PO RINKIMŲ - IR KAS TOLIAU
“I^IRVOS” pereitame nu-

J meryj išreikštas palin
kimas tikėti kad opozicija 
■pravarė daugiau atstovų Į 
Seimą nenuėjo niekais.

Paskesniais pranešimais. 
“Naujienų” gautais nuo jų 
korespondento, Seime 
stovų turės sekančios 
tijos šitaip:
V alst.-Liaudininkų 
Socialdemokratų 
Smetonos partijos 
Tautinių mažumų

(Žydų, Lenkų, Rusų,
Vokiečių)

Ūkininkų partijos 
Viso klerikalų bloko 
Klaipėdos krašto išrin

kta Vokiečių
Opozicija prieš klerikalus 

(be penkių Klaipėdos Vo
kiečių) 50 ar 52.

Likučiais dar deramasi, 
sako korespondentas.

“Naujienos”, socialdemo
kratų rėmėjos, didžiuojasi 
kad socialdemokratų Seime 
pasidvigubino, nes buvo 8, 
o dabar bus 16.

Bet ir Valstiečiai-Liaudi- 
ninkai padidėjo 8 atstovais, 
nes vietoj 16 pirmiau dabar 
bus 24 atstovai.

Patįs “krikščionįs-demo- 
kratai” liko su 14 atstovų; 
bet Ūkininkų Sąjunga vie
toj 14 dabar turės 11; Dar
bo Federacija vietoj 12 tu
rės tik 4. Pralaimėjo kle
rikalai bendrai 10 vietų.

Vokiečiai laimėjo -1, nes 
turės G vietas; Lenkai pra
laimėjo 1, turės tik 3 vietas; 
Žydai pralaimėjo 4, turės 
tik 3 vietas.

Šiame Seime bus 85 atsto
vai, pereitam buvo 78.

Pralaimėjo ir geriausias 
“krikščionių” draugas, ka
zokas Jerinas, kuris dabar 
Seime vietos negavo.

Chicagos ‘Draugas’, nors 
ir dienraštis, jokių žinių a- 
pie rinkimų pasekmes ..'per 
kelias dienas nedavė, tur
būt Įpuolė desperacijon del 
pralaimėjimo, šiaip viska
me kas gera klerikalams, 
“Draugas” pirmutinis pa
skelbdavo.

Tik “Darbininkas” vyriš
kai sutinka savo partijos 
pralaimėjimą. “Darbinin
kas” padavė Romano kable- 
grama kuriame i..tu aišku 
buvo klerikalą prakišimas, 
ir taigi vietoj nusiminti da
ro visokius komentarus ir 
kombinacijas.

Savo priešams “Darbinin
kas” ištaip pastebi:

“Džiaugiantis reikia ne
užmiršti kad juos laukia at
sakom ingas darbas, o kata
likai turi pažvelgti i savo 
darbus, atitaisyti klaidas ir 
rengtis atsigriebti.y

Tiesa, katalikai daug pa
darė klaidų, užtai ir pralai
mėjo.

“Kad sudaryti valdžią ir 
užsilaikyt, reikia 45 atsto
vu. Liaudininkai, socialde- 
mbkartai, •■■.tautininkai ir 
ūkininkų partija tesudaro 
42. Todėl prisieis šauktis 
talkos iš mažumų. Gal 
Vokiečiai ateis talkon. Ta
da susidarytų 48 atstovai..

at- 
par-

24
16

1

Amžinajai Žydas
EUGENE SUE

KODEL LIETUVOJE 
“KRIKŠČIONIS” 
PRALAIMĖJO

į paimti po sparnu.
| Bet padėtis yra vistiek 

Bet tai susidarytų labai ne k°kia: nei viena partija 
nestiprus blokas. Liaudį- ~ kaip pirma klerikalai 
ninkai ir socialdemokratai šiame seime neturės didu- 
ne kokie draugai. Juos ga- mos- Reik^ vienoms ar ki
li sujungti tik anti-katali- to™s Mesnėms partijoms 
kiškumas. Liaudininkai se-Į 
niau labiau linko veikti su Atsimenam kaip buvo 
krikšč.-demokratais, negu -^n£?b.i0.i laike MacDonaldo, 
socialdemokratais. Yra ga- darbiečio, premjeravimo: jį 
limybė liaudininkams ir pasodina kita partija kuri į 
krikščionims-demokratamsl turėjo mažumą, bet susidė-j 
susiblokuoti.
nemažas — 50 atstovų —■ - . - --------------
lengvai'persvertų visus ki- Socialdemokratai 
tus daiktan sudėtus.” D”-’-

(Tąsa)
— Tai ir gerai, — tarė kareivis. — 

Agrikola yra kalvis, jis pagelbės man gau
ti gerą kabli.

Tuoj ir Agrikola inėjo. Bet Kupriuke 
iš jo išvaizdos pamatė kad nieko nelaimėta.

— Na, — tarė Dagobertas Į sūnų, fo
tonu kuris nerodė vilties, — kas nau-žiu

die- 
rin- 
des- 
ma-

kariumenės leitenantą ir pasakiau jam vis
ką. Jis matė jog aš labai sujaudintas, ir 
aš kalbėjau taip karštai ir Įtikinančiai jog 
jis ėmė interesuotis. Prašiau kad jis už
tikrintų man vieną malonę: leistų pora ka
reivių ir žemesni viršininką eiti su manim, 
kad galėtume legaliai ineiti Į vienuolyną 
Tegul jie persitikrina, sakiau, ar Maršalo 
Simono dukteris ten pačios nori būti, ar 
gryžti pas mano tėvą, kuris pargabeno jas 
iš Rusijos. Tada pats pamatysi, aiškinau 
jam, kad jos ten laikomos prievarta.

, — O ką jis pasakė? — užklausė Kup
riuke, o tėvas tuo tarpu tik pečiais traukė

— Tas nėra galima, — atsakė jis. — 
Aš suprantu tavo motivus. bet aš negalit 
pats imtis tokio didelio žygio. Tada aš 
klausiau jo kas daryti. Jis atsakė tik kad 
geriausia bus laukti. Žinodamas kad pa 
dariau viską kas galima, aš gryžau namon 
tikėdamas kad gal tu ką atlikai, bet maty: 
viskas. ant nieko!

Taip kalbėdamas, kalvis nusėdo i ke

— Tėve, mane i pasiutimą varo, užten
ka rodos duoti galvą i sieną — tarė kalvis, 
perširdęs.

Dagobertas atsisukęs Į Kupriuke ta
ikė: — Matai, mano ■ nabas'ute, aš ta žino- 
jau gerai.

— Na o kaip, tėve, ar matei grafą de 
Montbron?

— Grafas Montbron išvažiavo į Lor-
i . ,. ...... , .Į raina tris dienos atgal. Tai mano gerosstieeiams-naudininkams tai L u . „ . n..... . ... . 'naujienos, — kalbėjo senis, rūsčiai. — l’a-klerikalams, ir reikalaus vi-! , , . .įsakyk man savo. As noriu žinot, jeigu, 

kreipiantis prie Įstatymų, kurie, kaip tu sa
kai, turi apginti teisingus žmones, ar niek
šai turi laimėti. .... ___  _______  _ ..
man reikia geležinio kablio — taigi tu pa
rūpinsi man ji.

— Ką tu kalbi, tėve?
— Pirmiausia, pasakyk man ką tu at

likai. Mes turim laiko. Nedaug dar tėra 
no pusės po aštuenių. Kur tu buvai nuėjęs?

— Pas komisarą, kuris jau turėjo ta
vo pareiškimus.

— Ką jis pasakė?
— Gražiai manęs išklausęs, jis atsakė 

jog tos mergaitės tapo patalpintos padorioj 
vietoj, vienuolyne, taigi jam neišrodo jo
kio greito reikale stengtis jas išimti; prie 
to, jis negali imtis atsakomybę palietimo 
religiškos Įstaigos tiktai ant tavo pareiški
mo. Rytoj jis perduos savo raportą tinka
miems viršininkams, ir btis padaryta rei
kalingi žygiai.

— Taip, taip, kuodaugiausia atidėlio
jimų, —tarė kareivis.

Aš jam pasakiau 
žygius šią pat naktį, 
rytoj reikia būti ant 
kad nenukentėtų jų reikalai, 
jog apgailauja to, vienok negali daryti nie
ko ant paprasto pareiškimo, kadangi nei 
aš nei tėvas nesą jokie giminės tom mer
gaitėm. Įstatymai turi savo formas ir ati
dėliojimus kuriems reikia taikytis.

— Tai ji, — tarė Dagobertas, — mes 
turim nusileisti, ir rizikuoti patapimu bai
liais, nedėkingais suviliotojais.

— Ar tu 'prisiminei jam ir apie pane- 
'ę de Kardoviliutę? — paklausė Kupriuke.

— Taip; bet jis atsakė taip pat: Tai 
negerai; bet neturi prirodymo paremti sa
vo pareiškimo. Trečia ypata man tikrina 
kad Kardoviliutė neišėjus iš proto; bet visi 
bepročiai nuduoda protingais. Todėl jis 
negali, sako, veikti tik ant mano pareiški
mo, ir negali eiti i Įstaigą pažymaus gydy
tojo. Bet jis galės raportuoti apie tai ir 
aukštesnėj! valdžia imsis žygių.

— Kada tik ką nesenai aš pats norėjau 
veikti, ar aš nepermačiau kaip bus? 0/ 
Dienok aš paklausiau jūsų ir susilaikiau.

— Bet, tėve, ką tu norėjai daryti buvo 
negalimu, ir sutikai jog tai butų išsistaty- " 
mas pavojum

— Taigi. — tarė tėvas, — jie tau pasa
kė aiškiai kad mes neturime nei manyti Įs
tatymų keliais išgauti Rožę ir Blančę ry
toj arba šį vakarą.

— Tiesa, tėve, Įstatymų akyse nėra jo-į 
kio skubumo. Tas klausimas tegalės būti ■ 
išspręstas už dviejų ar trijų dienų.

— To tik man ir reikia žinoti, — tarė1 
senis, atsistodamas ir pradėdamas vaikš
čioti po kambarį.

— Vienok, — tarė Agrikola. — aš dar j 
nesiskaičiau nugalėtas. Desperacijoje, ašį 
nubėgau į Teisingystės Rumus, tikėdamas! 
ten rasti teisėją, magistratą, kuris galėtų! 
išklausyti mano skundų ir imtis veikti. Į

-D Na? j— sustojęs užklausė tėvas.,".
— Man pasakė'- kad teismai užsidaro 

nuo penkių kasdien ir neatsidaro iki de: 
šimts ryte.
raciją ir padėtį nabagės Andriennės, pasi
ryžau dar vieną bandyti. Nuvykau pas

Blokas butųlįussu darbiečiais ėmė vir- 
__ I šų ant konservativių.

i dabar
i ries tisus ir grasins tai val-

Tai šito dabar “Darbinin
kas” nori, nes mato kad jų 
‘krikščionĮs’ atsiduria kam
pe. Seniau gi Liaudinin
kams jie jei ne špygas tai 
ką tokio panašaus siūlė ka
da turėjo galę.

Kad nelikti be vietų, kad 
kairieji neišgriautų viską 
kas “krikščionių” iki šiolei 
gerais ar blogais norais pa
daryta, “Darbininkas” nori 
kad krikščionjs-demokratai 
butų valstiečių-liaudininkų

sokių pirmenybių ir pato
gumų sau, nors turi atstovų 
mažiau už kurią nors kitą 
didžiųjų partijų (katalikus 
reikia skaityti visame blo-

Kaip toliau bus matysi
me. Bet visiems aišku da
bar kad šis smūgis musri 
klerikalams labai skaudus. 
Kur tikėjosi viešpataut, pa 
sirodė kad turi klausyt vi
suomenės valios.. .

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(J. Gogelis)
Aš jauna būdama, pas mielą močiutę
Linksniai uliodama kaip girioj gegute.

Kaip lakštingalėlė po gojų
Panystės stone vaikščiojau.

Nemačiau saulelė kada užtekėjo
Ir gaili raselė kada nubirėjo,

Saldų miegeli miegojau,
Apie žolynėlius sapnavau.

Mano rūpestėlis žolynų darželis,
Laisčiau žolynėlius rytas, vakarėlis,

Kad linksmai augtų rūtelės.
Kaip žaliam gojuj liepelės.

Mano piršteliai žieduoti.
Nuo sunkių darbelių vaduoti.

i

ŽEMĖ
Tas pasaulis platus, didis, 
Toji musų juoda žemė. 
Kai kur saulė skaisti spindi, 
Kai kur miglomis aptemęs.

Kai kur upės sidabrinės
Šviesiais ruožais žemę puošia,
Kai kur girios šimtmetinės — 
Puikios, žalios, šlama, oša.

Kur neeitum, nevažiuotum, 
Vis ta pati žemė juoda;
Kur gyventum, apsistotum, 
Vis ji glaudžia, maistą duoda.

Bet labiausia yr’ mums brangi
Žemė mylimos Tėvynės!
Kur pirmuosius žingsnius žengėm, 
Tasai kraštas mus gimtinis,

Kur mus riša tėvų kalba,
Visi papročiai nuo seno,
Kur mus broliai kraštą valdo, 
Kur viengenčiai mus gyvena

Tai ta žemė mums brangiausia!
Nors esame nuo jos Uoli, 
Ji mus širdims artimiausia.
Kur‘ tėvai -mus, sesės, broliai.. .■ ’ 

Lėksiu, lėksiu, skrisiu, skrisiu, 
Tą žemelę apkabinsiu, 
Motinėlę aplankysiu, 
Sau širdelę suraminsiu.

Eleonora.

Aš noriu tai žinoti, ir dar/tę nes b”vo nuvargęs ir nusiminęs. Tulę
laiką buvo tyla, nes po Agrikolos išpasako- 
jimų visi nurimo, nusiminę.

Dar vienas atsitikimas padarė liūdna 
Įspūdi ant nusiminusių šios scenos ypatį.

kad jis turi daryti 
nes tom mergaitėm 
Rue Saint-Francois 

Bet jis sako

Manydamas apie tavo despe-

SKIRSNIS XI.
Paslaptis paaiškėja

Durjs, kurias Agrikola nepamanė už 
kabint, lėtai atsidarė, ir štai inėjo Francis 
ka Baudoinienė, Dagoberto žmona, visa iš 
blyškus, vos pasilaikanti ant kojų.

Kareivis, Agrikola ir Kupriuke, ku 
rie taip buvo užsimąstę, nei nepatėmijo jo 
ineinant. .Pranciška, pažengus pora žings 
nių puolė ant kelių, susiėmė rankas, ir at 
sikreipus Į Dagobertą tarė: — Mano na 
bagas vyreli, dovanok man!

Ant tų žodžių, visi sužiuro i duris.
— Motinėle mano! — sušuko Agriko 

la, bėgdamas prie jos.
— Pranciška! — tarė Dagobertas., i 

pakildamas ėjo prie nelaimingos moteries
— Ant kelių persiprašinėji, mano na 

bage motinėle, kelk, prašau tavęs! — kėli 
ją Agrikola.

— Ne, ne. sūneli, aš nekelsiu iki tėvą: 
man nedovanos. Aš nuskriaudžiau jį, a; 
dabar žinau, — kalbėjo motina.

— Dovanot tau? — tarė kareivis, su 
sijaudines. — Aš niekad tavęs nekaltinau 
išskyrus pirmo mano (puolimo i desperaci 
ją. Aš cik tą netikusi kunigą kaltinau, ii 
aš turėjau tiesą, — kalbėjo Dagobertas pa
dėdamas Agrikolai ją kelti. — Vienas su 
sigraužimas mažiau: jie paleido tave? Va
kar aš negalėjau nei sužinoti kokiu kalėj! 
man tave nuvedė. Aš tiek rūpesčių ture 
jau kad negalėjau manyt tik apie tave vie

Eik, mano brangi, sėsk.
— Kokia tu nuvargus, sušalus, išblyš

kus, motinėle! — kalbėjo Agrikola priklau
pęs prie jos. — Tu drebi iš šalčio! — Ir at 
sikreipęs Į Kupriuke paprašė pakurti ugnį.

— Aš maniau apie tai kaip tik tėvas 
parėjo, bet neturim nei malkų nei Anglių.

— Tai meldžiu pasiskolink pas 
dirbį, jis neatsisakys. Motina taip

na.

kailia- 
dreba.

o Ag-Kupriuke tuoj nubėgo apačion, 
rikola paėmęs nuo lovos uždangalą suvy
niojo motinos kojas ir pats savo rankon 

j paėmęs šildė motinos rankas.
(Bus daugiau)

EKSTRA!
Puikus dideli

LIETUVOS 
ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

OllVO 
nes turėjo 
gintis nuo

“Draugas” tik už penkių 
nu po penkių dienų Seimo 
kimų prabilo, ir tai labai 
peratiškai. Pralaimėjimas,
tyt, skaudžiai atsiliepė ant jo.

Kodėl “Draugas” nepranešė 
nieko ir negavo iš nieko žinių 
tai ve, jo paties pasiaiškinimu:

“Pralaimėjimas, rodos, bus 
tikras, nes nei musų korespon
dentai - nesiskubina pranešti, 
matyt, nevisai gerai”.

Taip, labai negerai atsitiko, 
todėl tokios liūdnos žinios kata
likams pranešti nereikia ...

Kode) jie pralaimėjo tai, anot 
“Draugo”, ve: lį.

“ ‘Drauį. s’ pralaimėjimą se
nai numatė, \es buvo žinių kad 
opoziciją s narkiai remia užsie
nio pinigui čiai.

“O ‘Ryt t’ 96-me numeryje 
randame koi’ valst. liaudininkai 
nuo maso. i (bedieviu) prieš
rinkiminei agitacijai net pus
antro mili.ji no litų gavo.

“Agitacii t todėl opozicijai 
buvo lengi g jie švaistė visur 
pinigais, ; .dėjo žmonėms auk
so kalnus r, matome, suviliojo 
įmones.

“Krikšč.-Jemokratams 
'sunkiau nspirti, 
kartu vald ,'ti šalį,
opozicijos molinio, ir vesti sa

lvo naudai agitaciją”.
Ar ne J lokus šis Marijonų 

organas Dilba? Jiems buvo 
sunku agitacija vesti dėlto kad 
oolicija, vist viršininkai, visos 
važnyčios buvo jų pusėje, o ki
liems net paprasto susirinki- ’ 
no neleido laikyti.

Keistai ir juokingai prime
tama masonų (bedievių) pini- 
rai rinkimų agitacijai — net 
pusantro milijono litų. Ar tai 
sveiko proto kalba, ar pamišė- I 
iio?

Jeigu, iš kitos pusės, valstie- | 
čiams-liaučininkams laimėti lei
do kokie ten išsvajoti masonų 
pinigai, tai kuo prastesni Mas- ■, 
'evos pinigu duodami komunis
tams, ir dor didesnės sumos, ir 

■ ikrai gan. įamos? Kodėl komu
nistai nepsavarė puses visų at
stovų ?
' Kuo pre stesni buvo Ameri
kos katali ų Lietuvių pinigai, 
kuriuos čia tūkstančiais “striėl- 
5ius” surir ko parėmimui savo ' 
partijų prieš rinkimus?

Taigi, katalikai, netikėkit to
kiam jūsų laikraščiu išvedžioji- | 
mui, nes tu bandymas tik pa
kasti save- desperaciją, žino
kit kad Li duvos liaudis tik pa
reiškė savo valią pabandydama . 
pakeisti S jimą, nes “krikščio- . 
niška” vai Ižia nieko nedavė.

Gal neįitengs ir dabar lai
mėjusieji liaudį patenkint, bet 
tai bus kita giesmė.

Redakcijos Atsakymai
Botsono Vaizbos Butui. — 

Visuotino Seimo Amerikoje 
raštu neapsimoka talpinti, nes 
seimas neįvyks, kadangi ne vi
si laikraščiai tam pritaria ir 
nesimato tikro seimo šaukimui 
reikalo.

Reikalaukit “Dirvoje” 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(Kurio vietiniai patįs atsiims mo
kės tik po 25c.)

" Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATAK4 
arba 

SKAUDŲ .. ..
ŠLAP1NIMĄ
Bandykit 

SANTAI. MIDY 
Gaunama visose 

Vaistinėse 
Tnoi paliuosuoja 

nuo Skausmo
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JUOKIS 
ir Svietas Juoksis sy

kiu su Tavimi

(Tąsa)

Ar Ateis Jis?....
— Ištikro baisus tavo likimas, kaip iš 

miesto žmonių nugirdau, nes bandžiau vis
kam prisiklausyti. Ak. kad galėčiau, vis
ką savaip paversčiau.... Bet man nevalia 
kištis 1 svetimos žemės reikalus ir begaliu 
išsiduoti....

— Pervėlai mudu, mylimasis, atsira
dom vienas kitam pasaulyje, ir negalėjo 
kitaip stotis, dabar lai bus kas turės atei
ti. ... Gal kitame gyvenime mudu vėl su
sitiksim ... Mudu vienas kitam žadėti vi
są amžinasti, jei ne dabar tai už daug am
žių vėl busim sykiu. ... Tu vis manęs jieš- 
kori ir aš tau savo tikrą meilę rodysiu kaip 
rodžiai: ir pirmesniuose amžiuose....

— Ką tu kalbi, Giedrute mano? — už
klausė jis nesuprasdamas jos filosofijos, 
kurią taip nuoširdžiai Giedrė jam dėstė.

Baktis buvo girdėjęs apie naują tikė
jimą kuris žada gyvenimą ateityje, todėl 
jam nebuvo nauja girdėti Giedrę kalbant 
kad jiedu dar kada nors gyvens vėl. Bet 
jis nieko nesuprato iš jos aiškinimų kad jie 
jau gyveno ir mylėjosi vienas kitą praei
tyje.

— Tik tiek tu man šiame gyvenime 
žadėtas kiek aš tave galėjau turėti — ne 
daugiau. .. Kitados kada vėl.... kita
dos. ... Bet kadangi mudu gali kas užtik
ti, eik tu, brangus, sau Į rinką, o naktį vėl 
pas mane ateik.... Aš lauksiu tavęs apa
čioj, prie mažųjų durų, o per vartus pilin 
tave Įleis niekas nieko neklausinėdamas, 
tik pabarškink lėtai du sykiu pagreta ir 
vieną syki vėliau....

— Giedrute, ką gi tu kalbi? Ar aš gir
džiu tave, ar tik sapnuoju?.... Ar tai 
galima? Aš negaliu tikėti tavo žodžiams 
ką. tu man sakai.... — Tarė Baktis.

•— Brangiausis, jei tikėjai mano šir
džiai ir meilei, tikėk ir mano žodžiams.. .. 
Šiąnakt apie pusiaunaktį, prie mažųjų du
rų. .. viskas bus tvarkoje jei šiame lange 
matysi žvakę. Tada eik drąsiai. — Tarė 
ji paspausdama jam abi rankas. — Eik 
lauk, man tavo šilkų nereikia! Negražus! 
Nenoriu! — pradėjo garsiai rėkti Giedrė, 
ir “šiaurės Kunigaikštis” tik tada suprato 
kame dalykas kada pamatė į kambarį in- 
cinant Ledą, kurią Giedrė greitai pajuto 
dar už durų.

“šilkų pirklys” žemai nusilenkęs mo
terim išėjo....

— Visada taip su jais reikia, nelan- 
džios visokie pirkliai taip drąsiai! — tarė 
jai teta.

— Kad ir dasiėda!—jau kelintas šian
dien! ... — pridėjo Giedrė.

“Meilės Naktis”
Po “šilkų pirklio” išėjimo, viskas ką 

tik Giedrė veikė ar mąstė ar svajojo, buvo 
i pasimatymo valandėlė su savo mylimuo
ju, su tuo garsiu “Šiaurės Kunigaikščiu”, 
kuris net jų šalį išgelbėjo nuo siaubimų ka
da jos tėvas ir brolią ir daug kitų vadų žu
vo.

Bet ar sugryš jis naktį? Jausmų už
žavėta, ji galėjo kviesti jį pas save ateiti, 
bet ar nepaskaitys jis jos beprote? Juk 
tai negirdėtas dalykas kad moteriškė Įkvie
stų pas save vyriški viduryj naktų ...

Vienok ji turėjo vilčių kad jis ateis... 
Ko jis apleistų savo sostinę ant kelių sa
vaičių ir slampinėti] apsimaskavęs svetimo
je šalyje, visai sau netinkamose drapanose 
ir netinkamam užsiėmime jeigu nemylėti] 
jos tais pačiais jausmais kaip ji jo trokš
ta....

Prie kO Giedre rengėsi tik retas kas 
gali spėti. Ji norėjo paskutinį — kaip ir 
pirmutinį — savo gyvenime kartą pažinti 
meilę, pilną meilę, kurią tik gamta valdo 
ir apteikė kiekvieną žmogų, sveiką ar rai
šą.

“Dinastiją!” “Įpėdinis!” “išgelbėji
mas ir tęsimas tėvų vardo!” Viskas tas 
skambėjo jos ausyse, o širdyje virė krau

jas kuomet ji stovėjo prie lango aukštai 
savo kambaryje ir laikė lange žvakutę. Jau 
artinosi pusiaunaktis. Naktis buvo tam
si, vitur tylu, tik turbūt tos dvi širdis mie
ste ką ir nemiegojo.

“šilkų pirklys” vaikštinėjo po miestą 
nerimaudamas ir žiurėjo į pilies pusę. Vi
si langai buvo tamsus, tik vienama jis pa
stebėjo šviesą. Šalę šviesos matė ką tai 
judant....

“Tai ji” manė jis sau: “Ji laukia ma
nęs!. ...”

Kada jis pabarškino į vartus nurody
tu budu, vartai atsidarė, bet jis nematė kas 
juos atidarė, dėlto kad sargas su vartais 
sykiu užsislėpė, ir tik Bakčiui praėjus vėl 
vartus uždarė. Vos jam priėjus prie ma
žųjų durų vedančių į palocius, duris palen
gva atsidarė ir jį kas tai paėmė rankos. Iš 
švelnaus paėmimo jis suprato kad tai Gied
rė, nes ji jau jo laukė apačioje.

— Bet ar nėra pavojaus man čia būti? 
— užklausė Baktis Giedrės.

— Aš pirmiau nukentėčiau negu pave
lyčiau kam nors tave nuskausti, — tarė 
jam Giedrė. — Eiva su manim.

Siaurais laiptais Giedrė vedėsi Baktį 
į savo kambarį. Kaip tik duris užsidarė, 
abu jie sukibo vienas kitam į glėbį. Bu
čiavimas buvo ilgas ir gilus. Pirmą sykį— 
ir paskutinį — jiedu atsidūrė taip kaip da
bar! Ar atvyks jis dar kada vėl? Ar rei
kia laukti ir laukti kitus amžius? Juk jų 
širdis vienas kitam pažadėtos nepaisant jo
kių žmonių, patvarkymų! Kas tokio jei jo 
tėvas išrinko jam nemylimą kaimyno duk
terį, kurią jis turės laikyt tik už moterį? 
O Giedrei., kas jeigu turės likt viena arba 
jei pakeis mintį ir- sumanys už ko nors iš
tekėti? Kodėl jiem gamta davė meilę jei
gu jie negalėtų mylėtis pilnai? ... Ar jie 
butų pirmutiniai ir paskutiniai iš valdo
vų eilės kurie .taip padarytų? Daug ku
nigaikštyčių verkė, daug kunigaikščių nu
sižudė kada jų meilė negalėjo įsikunyt. 
Daug vienas kitą mylėjo nors su kitais ir 
kitomis buvo surišti moterystės ryšiu, dėl
to kad meilės įstatymai yra savaip para
šyti.

Niekad dar Giedrė jam neišrodė tokia 
viliojanti kaip šią naktį. Ji buvo išsirė- 
džius gražiausiuose šilkuose, ir prie žva
kės šviesos išrodė jam deivė. Jos lupos nuo
lat viliojo jį bučiuoti, ir ji gulė jo glėbin 
kuomet jiedu sėdėjo prie lango ant puikiai 
išdabinto, brangiais kailiais ir šilkais iš
tiesto suolo.

Naktis dar buvo toli pabaigos kai žva 
kuto užgeso, bet niekas naujos neuždegė 
Per langą pradėjo driektis mėnesiena, nes 
vėlybas mėnulis pradėjo šviesti ir jis buvo 
vienatinė jų šviesa.

Jiedu buvo vienas prie kito prisispau
dę ir apsikabinę, ir apgailavo kad likimas 
jų amžinai nepalieka krūvoje. Kelios die
nos prabėgs ir jau Baktis dings jai amži
nai, o ji irgi nežinia kokį likimą sutiks. . 
Jeigu girdės vienas apie kitą ką nors tai 
tik tiek kad dar gyvena, bet tokie suėji
mai daugiau neįvyks....

ooo
Prieš aušrą jiedu atbudo — pašoko 

lyg pergandinti — nusigando patįs savęs. 
•Jiedu buvo užsnūdę po saldžių valandų 
praleistų pasislėpus nuo viso pasaulio.

Giedrė tuoj puolė Bakčiui į glėbį ir 
ėmė verkti.... Jos mergiška prigimtis 
neleido jai daugiau ramiai būti. Juk tuoj 
paslaptis išeis į aikštę — kaip ji pasitei
sins, ir ar pakęs ją kaipo tokią jos žmo
nės? . • •

(Bus daugiau)

MITINGUOJAMI
(Lietuvos Seimo Rinkimu 

Istorija)
Paskendo musų Lietuva 

Nūn mitingų tvane, 
Visur tik girdis: “Rinkite! 
Tik rinkite mane!”

Ledų jau’ tiltai Nemuno 
Kaip braukte nubraukti. 
Tarp partijų Lietuviškų 
Jau ryšiai nutraukti.

Maskoliai, Žydai ir Lenkai 
Sau frontą sudarys, 
O bus frontų Lietuviškų 
Gal tris šimtai ir tris!

Visi viską tik žada nūn 
Tai yr’ ko paklausyt! 
Ar pildant pažadus nereiks 
Tik galvą pakasyti

Kalbėk, žadėk, o pats vistiek 
Tiki ar netiki:
Malšina minią pažadai 
Kaip čiulptas kūdiki.

—Naujas žodis.

VAKARĖLIS LIETUVOJ 
(Feljetonas)

— Sveiks, Laurai, ar jau vis
ką paruošei salėj ? — klausia 
nuprakaitavęs ir uždusęs Jo
nas.

— Kur ten paruoši, po vel
niais. ... Buvau sakes Jurgiui. 
Pauliui ir kitiems ateiti padėti, 
bet neateina lyg aitvarai, — 
pradėjo keikti Lauras.

— O kad tu kur prasmeg
tum! Tai eik ir dirbk, ko val
kiojiesi po gatves! Aš ir taip 
jau jiegų pritrukau. .. .

— Kad nesiseka tai nesise
ka.... Policija sustato proto
kolą. ... — priėjęs virpančiu 
balsu .šaukė Motiejus.

— Už ką? — klyktelėjo kaip 
tetervos abu draugu.

— Už bilietų nešiojimą. Kad 
jus kur prasmegtume!! Mat, 
dabar uždrausta pas mus neši- 
ti po mimus bilietus, kad nepy 
kinti žmonių, o aš to nežinoda 
mas trakt ir jdrožiu pas pati 
nuovados viršininką. J's pa
žiurėjo, pažiurėjo i mane, pa
prašė sėsti, ir pats pradėjo ra
šyti, o kuomet paskaitė tai aš 
ir išsižiojau — paraše proto
kolą.

— Ak tu asile, asile! Juk aš
sakiau Marytei kad tau pasa
kytų jog uždrausta dabar bilie
tai nešioti ir kad vengtum poli
cijos. O jis, liurbis, drožia pas 
patį nuovados viršininką, — 
įsiutęs iš pykčio rėkė Jonas.

— Na, vyrai, ką padarysi;

einam i salę..
Ir nužengė darbščioji trijulė.
— Na o bilietų daug parda

vei? — vėl paklausė Jonas Mo
tiejaus.

— Nei velnio. Tiktai už 25 
litus.

— Na, na! Ant drąsos prieš 
išeisiant i sceną jau bus ko 
reik. — Riktelėjo Lauras, o Jo
nas tik pasiraukė.

Po kiek laiko susirinko visu
aktoriai, ir neužilgo turėjo iš
mušti vakaro pradžios laikas.

— Na, Jonai, tu pasiųsk ką 
nors kad parneštų kiek balto
sios. Taip nedrąsu j sceną iš
ėjus, — vėl prašo Lauras.

— Na tai tuomet mums sal-, 
dainių, — prisikabino Onutė.

Jų norai buvo patenkinti. 
Neužilgo Lauras kalbėjosi su 
kitu pasauliu, o mergužėlės ■ 
čiulpė saldainiukus.

Jau vakaras turėjo prasidėti.! 
o publikos nėra. Su kuo tik 
pakalbėsi, visi sako: “Et, nusi
bodo jau tie vakarai, ir ką jie 
gero duoda? Vaidinimas ne 
kaip vaidinimas....”

Nesulaukus publikos., vaidini
mas visvien prasidėjo. Pusgir
čiai artistai dramą vertė i ko-l 
mediją.

T artistu kambarį Įbėgo ka-1

RODYK Lt
Virinio Receptas

Žmones šiuole laikuose labiau ap- 
sipažinę su gatavais valgymui gru
dų maistais negu su senoviškais ku
riuos reikėdavo ilgai virti jeigu no
ri valgyti. Gi šių dienų sutaisyti 
cornų flėkai galima valgyti tiesiog 
ir galima juos sutaisyti su visokiais 
vaisiais. Kornų tiekai vra pritaisy
ti gatavai valgymui ir nereikia nie
ko su jais vargintis. šalip to yra 
daugybe būdų kuriais galima juos 
skaniai sunaudoti. Kornų tiekai yra 
labai sveikas valgis- šiltame ore, ir 
aš rekomenduoju motinoms duoti jų 
užtektinai savo vaikams, nes juose 
yra pilnai reikalingas maistas.

Kornflekų Pyragaičiai
5 puodukai Corn Flakes 

šaukštai sviesto
1 puodukai cukrinis
Ii šaukštuko druskos
1 šaukštukas kepamo pauderio
", kiaušiniai
1 šaukštukas vanilos
Supalk sviesta, dadėk cukrų, drus

ka ir kepama pauderi. Dadėk gerai 
išplaktus kiaušinius, Corn Flėkus ir 
vanile. Drėbk šaukštu ant sviestuo
tos skarvados. Kepk vidutiniam kar
šty.'. Išimk iš skarvados kolei py
ragaičiai dar karšti.

Virtuvės Patarimai
Renkantis vištą reikia apčiupinėti 

gūžio kaulas pažinimui ar ji šviežia.

: No. 101
Lininiams užtiesalams galima pri

duoti gražų blizgėjimą naudojant 
šiltą vandenį ištarpinimui krakmolo 
vietoj šalto. Kuomet krakmolas su- 
irpsta iki reikalingo tirštumo palen- 

•_ ■. i virinant, dadėk žiupsneli druskos 
ir išmaišyk keletą sykių su varškine 
žvake Nuo to prosas vaikščios sli
džiai ir lininiai gaus gražu žibėjimą.

Grožės Patarimai
Gamta ir mokslas prisidėjo prida- 

vimui moterei prigimtomis teisėmis 
turimą odos ir veido grožę. Nerei
kia jokių brangių ekspertų dirbimo 
iškėlimui j viršų naturalio tyrumo 
jūsų odos. Tik pasekit paprastą tai
syklę savaitę laiko ir pamatykit pa
sekmes. Mazgokit sau burną su ge
ru muilu, įtrinant palengva j odą. 
Paskui išplaukit gerai, pirma šiltu 
vandeniu, paskui šaltu. Jeigu jūsų 
oda yra sausoka, uždekit cold cream. 
Darant tų kas nakt oda paliks aiški 
ir spalvuota. Niekad nepalikit pau
derio ir dažų ant veido per naktį, 
kadangi nuo to užsikemša odos sky
lutės iv padidėja. Nuo to buna juod
galviai ir kitos odos negeroves.

Ypatiška Sveikata
I Gal niekados istorijoj visuomenes 
I dome nebuvo taip atkreipta j vaikų 
i sveikatą kaip dabar. Industrijos įs- 
| taigos, Pramonės Butai, mokyklos ir 
įvairios organizacijos atkreipia do- 

i mę j protingą užžiurą ir supratimą 
vaikų Daug mokslo įmonių sveika
tos mokymui naudojama ir įvedama

cininl-Ts ir visa o-prklp sušuko- Jeigu kaulas linksta kaip kremzlė įvairus metodai užinteresavimui vai-MiiniKdb b(t ,eie^ kaula. k.(| ypati^kai ir įkero-jmui į juos jau-
— Deficitas! I kietas višta yra sena ir bus kieta. I szųo atsakomybės. Jeigu visos šios
( ... p, | Uždėjus karštam vandenyj pamir-' pastangos neš vaisius, sekanti gent-
DeilCltas. UeilCltas. s]caru]j aplink drebučių (jelly) karte tarės turėti geresnę sveikatą

sikartojo visose kertėse. Jonas 
tai išgirdęs taip pat sušuko: 
“Deficitas!” ir ko nenuvirto 
nuo scenos. N. Gintalas.

Lietuvos rašytojai dirba-pra- 
kaitnoja išradimui kaip Lietu
viškiau butų parašyt žodi “bul
vė”, o drąsiai vartoja “biblio
teką” vietoj knygyno.

formukes lengvai galėsi išimti dre- 
I bučius iš formukių be prilipimo.

N aminiai I ’asigelbėj i m a i
Išmargintas žvakes galima nuva- 

i lyti, kada susitepa, su šmoteliu vatos 
I pamirkytos alkoholyje. Visos dul- 
į kės pradings nuo jų.
i Baltos palivuotos lovos galima nu- 
' valvti trinant skaruliu padažytu ter- 
I putine. Tas ne tik prašalins nešva
rumą, bet ir palivą paliks gražiai ži-

■ hančią.______________________
MES REKOMENDUOJAME

i Kuomet jums reikia pieno dary- 
imui pudingų, zupių, pyragų, etc..l 
būtinai naudokit Borden’s Evapora-;

negu dabartine. Vienas iš svarbiau
sių klausimų šiandien yra parinki
mas maisto. Daugelis motinu ne
mato — ar nenori matyt — artimo 
bendrumo tarp maisto ii- sveikatos. 
Gal yra sunku i ra gint vaikus valgyt 
grūdinius valgius ir daržoves — bet 
sunkumas tankiausia paeina nuo to 
kad vaikams peranksti buvę, leista 
prisipratint valgyt visokius saldytus 
ir kitaip prismpkuotus valgius kaip 
mėsas ir k t. Tie pagadino ju sko
lų prėskiems dalykams.
SEKANČIU Š PRO DU KTŪŠ
ted pieną, kadangi jis vra goriau
sias pavaduotojas reguliario pieno 
arba grietinės.

Pirkit Sau Pieną Protingai

Dovanai Dusuliu 
Sergantiems

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

stolio ir Nepatogumo.
Mes turim metodą kontroliuot Du

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

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

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

DYKAI BANDYMO KUPONAS 
Frontier Asthma Co. Room 612-D

Niagara and Hudson Sts. 
Buffalo, N. Y.

Prisiųskit justi metodą išbandymui:

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

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

Paliesit kad jis neturi sau lygaus daryme duo
nos. smetoninių zupių, smetonuotų daržovių, pu
dingų, pajų, keiksiu prieskonių, etc., o kaslink 
kavos tas pienas perkeičia jos skoni taip kad tu
rėsit pasitenkinimo geriant kasdien.

r
 KUPONAS
Duona Mūsa Pudingai
Saldainiai Košeles Susai
Žuvis Pajai Sriubos
Vardas ____________________

Adresas ...__ _____________
(3) Lithuanian
THE BORDEN COMPANY
Borden Bldg. New York

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot nusę vandens ir pusę 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jj kaip 
paprastą pieną. Jeigu turit

■ ■r. receptą kuris reikalau
ja smteonos, naudokit tiek 
Borden’s Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos^

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

ŠEIMININKĖMS

Borden’s Evaporated Fionas yra geriausias ir 
turtingiausias fanui] pienas su išsunktu vande
niu ir palikta jame Smetona. Yra užganėdinan
tis visais atžvilgiais kaipo šviežias pienas. Jus 
patirsi* kad jis yra daug parankesnis prie viri
mo ir kepimo kur tik pieną reikia vartoti. Del 
kavos jis turi nepalyginamą riebumą.



“r
i OUIRF EDGEGATE

<1. M. Jc

nusi

“L.

----- o------
Men

your lovely beauty.
----- o-----

It

Vokiškėliu kaime

fVO W

Ml

i

sutaityte atėjo pas saw 
kiūtini Albina l.ingiraiti 
atsineštu revolveriu šovė

Bet 
nesudaro.

tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų

ot her
1 and while 
reading the

fu nėr;. 1

day out in Hbt Dog. . 
ininistei

were- fired in the street outsiue.
The undertaker tiptoed forth. 

In a minute or two he was back 
again with a smile on his face.

The Squire Raises the Crushed Troth

he made a mistake.
He li ft his wife and child

USTERINE
IT

mourner.
----------o----------

liquor 1 on
I ne backbone.

the

ČMade by
Lunbert Pbarin.ic.il Co., Saint Louis, U. S. A.

5TH PASTE
Larvae Tubs

means? That means 
rotta pay more rent.

--- o----
eniny to 

radio: Whore is the screw 
turn to make- (ho music

in an all-night Greek

BY LO17IS RIC jĄPD
kvEZ-L

/S /YIIJCH

įJ/J/PE- At’E į

TrvO ZikveiJi- i

rrozJio vau-o
S'T^y HEPeOU ~TH JuRy
THĄH BE MX)zV6/Zia HcoH‘

... luter-natT Cartoon Co

YOUR BEAUTY
Walter R. Baublis

UNCLE VVIGGILY'S TRICKS

is venines with a nai’io .
; an advertisement. Oh, 

some of the programs are pref
tv fair, at that.

----- o-
Another thing that puzzles

----- o-----
Aldonna Jankauskas 

that most men are quick to 
embrace an opportunity—when 
it’s wearing- frills.

----- o-----
“To often”, says George Bal- 

trukonis, pessimistically, “the 
glad hand contains an itching- 
palm.”

A CASE Oh’ FIFTY-FIFTY
“I asked you to loan me a 

hundred dollars, and you let

“That’s fair enough, isnt’ i
I lose fifty, and you lose fifty

Brooks that murmur on their
way,

Murmur of your beauty, 
Birds that chirp their 

roundelay,
I Chirp but of' your beauty. 
Children’s voices light and 
Singing thru the merry day 
Sing 
It is

but of one theme they 
of your beauty.

.S’

----- o-----
“You don’t mean to say” a 

I husband chided to his wife, 
. “that you paid $250 for that 
jgow'n?” to which she replied:

that praise where praise 
is due,

Praise your fragrant beauty 
Women senti their praises, 
Praises of your beauty. 
Everyone I meet or sec, 
Seems to be in utmost glee. 
Brimming full of ecstasy

I For

wouldn’t bo so hard to get
Oh, no: I left that for you to up in the morning if the m.er-

,,Plauk po Amerikos Vėliava'

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

7.TAUGKTTŪS saugumu ir 
patogumais laivų, kinius val

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

Ruoškitės dabar ekskursijai 
ant

S.S. GEORGE WASHINGTON 
via Bremen

kuri išplauks iš New A orko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

Del pilnų informacijų apie iš
plaukimus United States Linijos 
laivų—Leviathan, George Wash
ington. America, Republic. Pres
ident Roosevelt, President Hard
ing—klausk ju<ų Agentą ant vie
tos, arba šiandie rašykite pas

United States Lines
1 Cleveland Bld" Cleveland, Ohio

IBS

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

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

* H 6401-5 Superior Avenue
llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllKIIIIIIlllllllllillllllllll'

Prospect 2420 Central 176G

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai, vinduotojai ir staty
tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus pa

kuojant, išleidžiam ir aukraunam.
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OM©.

tllllllllllllllllllilllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Neapleiskite Savo Galvos 
Odos

„Gražus veidas, bet o, kokia galva P1
Ar kuomet nugirdote ką nors taip sa

kant apie jus?
Nagams , palitura, pudra, lupoms Ir 

veidams d Jai... visa tai randa vietą aut 
jūsų pasidabinimo stalelio. O kaip su

Rttffles
Pleiskanų mirtinas priešas

„yr<.......... . ..... reiškia turėti nešvarų veidą, kąip ir nešvarią galvos
odą, todėl kad pleiskanos nesislepia?

Ruffles pagelbės jums atsikratyti pleiskanų j savaitę ar dešimti dienų 
laiko. Pamėginkite ji-

65c. Vaistinėse, arba prisiųskite 75c. tiesiai j laboratoriją.

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

Lygiai tiek pat

B

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

J H O ROSEDALE
i M orycleaning go,
t Rand, 7906

C. F. PETRAITIS, Prop.
•į 6702 Superior Ave.Ąt »*»»*♦ ‘5w£***«*t* «J» •$►•£♦*♦* %♦1

Telefonas Main 6111

P. J. KERŠIS 
baigęs Teisių Mokyklą 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 teisingą patarnavimą.

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kam baitus naujau
sios mados popieroinis — Par
duoda 
sutauso plesterius

kambariams popieraš, 
jei yra 

darbą atlieka greitai, 
pigiai. Reikalaudami 

šių patarnavimų kreipkitės an
trašu: (36)

1386 EAST 65TH STREET

Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
atsikviesti savo "iminės į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemų, hus sutei
kta kas yra reikalinga del kiekvie
no keleivio norinčio atvažiuoti Į Ka
nadą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laiškus i musų Laivakorčių Ofisą, o 
mo« suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių 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 j

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška . Agentūra Laivakorčių 

Pardavimo ir Pinigų Siuntimo.
6603 Si. Clair Ave. Cleveland. O.

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.

Vdet 
.ZIutcrStrop 

Razor 
—Išsiaštrina Pats

y.,.W^AW.SW.V.W.W.WAV.V»W^.’.W.W.WAWZ.W-
DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS ,

Eikite pe* tikrą Specialiitą, a ne 
prie kokių aeiėlavintų daktarų. Tik
ras Specialistas arba profesorius ne- 
siklausinėe kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybe dakta-4 — — ft ***** i**.**. T l „A —— ■ W '•***—.

Tf^Arų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
fevgi neturėjo užtektinai apsipažinimo ir pa- 

■ tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligoa 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi-K- 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Bakte- 
riologiškas egzaminavimas kraujo ati
dengs man tikrą jusi} ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, films 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjusiuB 
nervus ir kenčiate nuo uinuodijizno 

kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir bumui, žai
zdas užsisenėjusias kojose — negaiėinkit ilgiau laiko ir neaikve- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinin
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

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

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.
Ofise valandas: Nuo 10 ryte iki 4 — nue 6 iki 8 vaUana 

Nedtldjanikia aao 16 Qd 1_
V.'AV.W.W/.’.’AW^V.WZ.W.V.W.V.VAV.V.V.V.V.VAV.

Pbarin.ic.il
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neprisipažino padegęs stataus 
trobas.

Šiaulių apigardos teismas šią 
bylą spręsdamas rado tėvą. ver
tu pasigailėti ir paskyrė jam 
metus ir devynis mėnesius sun
kiųjų darbu kalėjimo. “L.”

TROŠKŪNAI. Panev. ap.
Bal. 15 d. sustojus traukiniui 

Troškimuose, važiavęs trauki
niu gelžkelio valdininkas išlipo 
iš vagono ir nuėjo į stotį, pa
likdamas savo vietoje daiktus

Tuo tarpu Į vagoną atėjo 
Troškimų klebonas Kun. Pau
liukas ir atsisėdo valdininko 
vietoje. Atėjęs valdininkas, 
traukiniui einant, paprašė ku
nigą atiduoti jam vietą. Kuni
gas tuo pasipiktino ir pradėjo 
gąsdinti kad rašysiąs skundą 
gelžkelių direktoriui, o jis kai
lio valdininkas galįs pastovėti 
ant platformos.

Valdininkas pareiškė kad jis 
važiuoja tarnybos reikalu, bet 
matyt brangindamas tarnystę 
ir bijodamas kad kunigėlis ne-, 
parašytu ant jo skundo, pradė
jo nusiėmęs kepurę kunigą at
siprašinėti, bet jis vistiek ža
dėjo rašyti skundą. Po kiek 
laiko vėl gelžkelietis atėjo ir 
stovėdamas be kepurės tol bu
čiavo kunigui rankas kolei “už
kietėjusiam” tėveliui atsileido 
širdis.

Tas vaizdelis parodo už ką 
valdininkai turi balsuot.

“L.Ž.”
■ar ▼ ▼

BEDARBIŲ DEMONSTRACI
JOS VILNIUJE

Bedarbių demonstracijos ne
siliauja ir nuskurdusiam Vil
niuje. Tūkstančiai badaujan
čių bedarbių kartas nuo karto 
ruošia demonstracijas reikalau
dami darbo, -šiomis ,dienomis 
susirinko keli šimtai bedarbiu 
pas darbo biurą ir iš čia gat
vėmis nutraukė į magistrą.

Išrinkę 20 asmenų delegaciją 
pasiuntė ją pas miesto galvą 
reikalaudami darbo. Miesto gal
va kaip ir visuomet, pažadėjo 
išklausyti ir patenkinti jų rei
kalavimus. Bedarbiai grasino 
pažadais nepasitenkinsią, ta
čiau, pasirodžius policijai, buvo 
priversti išsiskirstyti. “L.”

▼ ▼ ▼
TĖVAS PADEGĖ SUNAUS 

NAMUS
Aklinės viensėdijos, Šiaulių 

valsčiaus gyventojas Dominin
kas Lunskis gyveno nesantai
koj su savo tėvu Ignu. Tėvas 
buvo užrašęs visą žemę sunui, 
o paskui gailėjosi, nes negalėjo 
su sumini gyventi. Tas ji išva
rė iš namų ir senatvės dienas

| Geriausias Į
■ :

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

$1 iki $25.

j Valet Į

| gfukrStrop i
Razor į

: —ISsiastrina Pats: r

turėjo leisti pas pažįstamus.
Vieną kartą Domininkas pa 

mate ateinantį nuo miško pu
sės tėvą. Nesulaukdamas jo 
ateinant į vidų, išėjo oran ir 
pastebėjo degantį kluoną, nuo 
kurio ugnis persimetė ant kitu 
trobesių ir visos trobos sudegė. 
Tėvas padegęs matėsi bėgti, 
bet sūnūs pavijo jį ir virve su
rišęs paliko lauke. Pats nubė
go greitai gesinti gaisro. Tė
vas surištom rankom šiaip taip 
paleidęs kojas pabėgo, bet vė
liau buvo sugautas. Jis visgi

MIRĖ ŽUVŲ MEDŽIOTIJAS
Mai’iampolės aps., šakaliskiti 

k. (Tavaravo v.) vieno ūkinin
ko piemuo, Juozas Bulota, 11 
metų, nieko nepasakęs savo šei
mininkui, iš namų kaž kur din
go. Rytojaus dieną pats šeimi
ninkas rado savo lauke pamiš
kyj piemenį negyvą. Pasirodo 
kad vaikas ėjo baloj šaudyt žu
vų su namų darbo šaunamu 
įrankiu ir per neatsargumą 
persišovė kairią šlaunį netoli 
nuo kirkšnio. Nubėgus perdaug

kraujo, nelaimingasis nesulau
kęs pagalbos mirė. ML.”

▼ ▼ NT

KERŠTAUDAMAS PADEGĖ 
NAMUS

Rugs. 18 d. 1925 m. Ukmer
gės aps., Balninkų vai., .Perka
lki dv., apie 3 v. ryto užsidegė 
Juozo šepečio gyvenamas na
mas. Gaisras prasidėjo nuo 
tvartuko buvusio po vienu sto
gu su gryčia. Pačioje pradžio
je gaisras buvo pastebėtas at
sitiktinai pakilusio šeimininko.

Šepetys pamatęs ugnį prikėĮė 
iš miego buvusius gryčioj moti
na, broli ir seserį ir visi puolė 
gelbėti namų turtą. Mediniai 
trobesiai iki pamatų sudegė, 
padaryta 2000 litų vertės nuo
stolių.

Šepečiai iškarto įtarė kad jų 
namą tyčiomis padegė šerpau-

skis-Miskinis, kuris ne vieną 
kartą buvo grasinęs tai padary 
ti ir su kuriuo nukentėjusieji 
jau nuo 1919 metų pykosi. Per 
visą tą laiką Šerpauskų ir Še
pečių šeimos ginčijosi, bylinė
josi teismuose, kerštavo.

Kaltinamas Petras šerpaus- 
k.ns teisme gynėsi padaręs šį 
nusikaltimą, ir nurodė kad tą 
naktį po 12 rankine mašina ja- 

jvus kūles ir gyvendamas nuo 
I šepečių pusantro kilometro to- 
Įlume negalėjęs jų namų padeg
ti. Jis išvardino keletą liudi
ninkų su kuriais tą naktį neva 
javus kulęs, tačiau paklausti 
liudininkai davė priešingus pa
rodymus: vieni gynėsi kulę tą 
naktį su Šcrpausku javus, kiti 
nevienodai nušvietė to kūlimo 
aplinkybes, taip kad keliems 
liudininkams del megalingų tei

sme duotų parodymų prokura
tūros bus iškelta kriminalinės 

s
bylos.

Kariumenės teismas balan
džio mėn. Ukmergėj pripažino 
Šerpauska Petrą kaltu padegi
me šepečių namo ir nubaudė jį 
dešimčiai metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. “I,.”

KAIP JI ATSIKRATĖ 
REUMATIZMO

Žinodama iš baisaus patyrimo gė
limo nuo reumatizmo, Mrs. J. E. 
Hurst, kuri gyvena 204 Davis Ave.r 
D-340, Bloomington, III., yra taip dė
kinga pati išsigydžius jog iš džiaug
smo nori pranešti kitiems kenčian
tiems kaip atsikratyti to skausmo 
paprastu būdą namie.

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

šiai iš laboratorijos.

“Antra Valanda Ryte 99

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

BAMBINO
Tai viskas, ko jis nori— 

Bambino.
Tie maži diegianti mėšlun

giai tuojaus pranyks.
Bambino sutaiso skilvio ir 

vidurių suirimus—palengvina 
viduriu užkietėjimą.

Kūdikiai mėgsta jj! Net 
prašo daugiau!

35c. artimiausioje vaisti
nėje. Arba užsisakykite tie-

Pasiunčiamo pavyzdį ant pareikalavimo.

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

NAUDOTI KARAI
Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va- 

kacijas. Pamatykit savo miestą; išvažiuokit į 
laukus — permaina vaizdų gerai apsimokės pa
sistiprinimu sveikatos, malonumu ii’ 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.

Turime keliolika Naudotų BUICK karų pa
sirinkimui, ROADSTERIŲ, TOURING, COUPE, 
SEDANU, taipgi kitokių išdirbysčių karų. VISI 
G7RI. Galima pirkti su mažu įmokėjimu. liku
sią dalį išmokėsit mėnesiais.

BUICK ‘24, ‘26 ‘26. MASTER TOURING 
KARAT. Gerausias pirkinis, gatavi važiavimui.

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

BUICK ’23 — Master Touring — naujai nu- 
maliavctas.

Touring karai gerame stovyje nuo $50 auk 
;tyn.

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

aukščiau.
WILLYS KNIGHT ’25 Touring karas $650.

Visos 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.
6816 Superior Ave.

Sekančios durįs į vakarus nuo “Dirvos” ofiso.

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

X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00 |
Mano ypatiškas ištyrimas metodų naudojami} Europos Klinikose — 

Vicnnoje, Berline, Paryžiuje, Londone ir Ponioj sykiu su mano 25 ~ 
metu patyrimu gydyme kebliu ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų = 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano ~ 
ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių, Elektriškais aparatais, = 
Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- x 
rija, kas leidžia man padaryti teisingų kliniškų diagnoziį arba nu- = 
spręsti tikra jūsų ligos priežastį. —

“Mano Darbe Nfra Spčjinčjimi/'. Nauju metodu aš paliuosuoju = 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų Cyshj be nustojimo kraujo ir be pei- 
lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. S 
Aš taipgi prašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubčgimo. ~ 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit ~ 
Vilties, .Ateikit Pas Mane“ Aš pagydžiau tūkstančius žmonių ku- — 
r.:e yra mano geriausi liudininkai Ka aš padariau jiems galiu pa- 5 
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų aš leidau serumus s: 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais- E 
tus 606 ir 914. —:

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- = 
doina aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių — 
•šgnlit mokėti Aš pats ypatiškai prižiuriu visus savo pucentus. r: 
Yra moti rišlios slaugūs pasitarnavimui. =

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----  =

Dr. BAILEY, Specialistas |
1104 Prospect Avenue į=

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING =
(Pirmas Bučiukas i rytus nuo Winton Hotel) j

Q(iso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki l. s
JHIlUlillIllMIĮlU

Karštas VanduoYra Viso MetoRekmenis
TIK vienas yra būdas turėjimui pasitikėtino ištek

lių. karšto vandens visu laiku, nežiūrint koks se- <
zonas ar dienos laikas. Tai yra gazinis vandens

šildytojas.

GAZINIŲ vandens šildytojo yra visokių išdirbinių ir 
visiems tikslams — pritinkantis kiekvieno kišeniui ir 
atstojantis kiekvieną reikalavimą karšto vandens.

DAUGELIS žmonių atsiduria šiame meto sezone su 
ukduočia kilusia iš nekuria nimo namų šildymo pečiaus 
—kurie neturi vandens šildytojo kuris atliktų tą darbą 
kaip šiaip taip atlieka žiemą vandens paipa pervesta 
per šildomą pečių.

ŠIS meto sezonas yra tai laikas peržiūrėjimui senojo 
vandens šildytojo ir parūpinti sau ir šeimynai šildy- 
toją jeigu dar jo neturit įsivedę.

DAUG įvairių rūšių, stilių ir darbo vandens šildytojų 
yra išstatyta parodai musų karidoriuj ir parodos san- 
dėlyj dabartiniu laiku. Galit pasitart apie visą savo 
vandens šildymo klausimą, kiek lik jums laikas velija, 
su musų pastatytais ten demonstratoriais ir jie suteiks 
jums visus reikalingus patarimus.

APSIMOKĖS jums apsilankyt ir apžiūrėt.

THE EAST OHIO
GAS COMPANY
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K.as Girdei Clevelande-Apielinkese j
6820 Superior Ave Atdara vakarais.

ži?- ---- ■—-----
JANKAUS IR BRAKO ATSI

LANKYMAS
Nedėlioj Clevelande lankėsi 

du žymus svečiai iš Lietuvos— 
senas Lietuvybės žadintojas ir 
spaudos platintojas Martynas 
Jankus, ir dailininkas Adomas 
Brakas. Jiedu abu yra atsto
vai Mažosios Lietuvos, Klaipė
dos krašto, ir su savo krašto 
vargais į Cltvelandiečius krei
pėsi. Tai yra pirmi atstovai iš 
po 600 metų atvaduoto iš po 
Vokiečių letenos musų krašto. 
Adomas Brakas yra antras po 
Žmuidzinavičiaus dailininkas- 
piešėjas atvykęs pas mus visuo
menės reikalais.

Abu jiedu — Jankus ir Bra
kas — yra labai energingi ir, 
iškalbus žmonės, pertai trum
pas jų buvimas Clevelande pa
liko apie juos geras atmintis j 
visuose su kuriais jie susidūrė. I

Jie kalbėjo Lietuvių salėj ne
dėlioj, apie 8 vai vak.

Pirmas kalbėjo senelis Mar
tynas Jankus, kuris savo trum
poj kalboj paminėjo savo laiku 
darbus ir kokiose aplinkybėse 
dabar atsidūrę Mažosios Lietu
vos Lietuviai. j mas is iiunois vaisujos, v icvv

Adomas Brakas kalbėjo ii-i landė buvo sustojęs operos <lai- 
giau. Jis kaipo prakalbininkas Į ninkas Jonas Butėnas. J 
yra retas iš geresnių kokius ka- Į silankė “Dirvoje’ ir pas 
da iš Lietuvos gauname maty-1 draugus. Tą pat vakarą 
f i. Savo energingoj kalboj ap- ziavo į New A orką, 
sakė Vokiečių pastangas Lietu
vius nuslopinti Klaipėdos kraš- 
te, ir apsakė kokiu bodu butu Nežinia 
galima iš jų išsigelbėti — ta: parapijos 
steigiant Lietuviškas mokyk- Bininke” 
Lis, gaminant Lietuviškas kn\ - 
gas jaunuomenei, 
Vokiškas, šelpiant 
moksleivius, ir tt.

Po jo kalbos buvo 
kos, surinkta $64. 
keli prisidėjo su aukomi 
susitikę, 
but $67.

Prakalbos buvo įkergta į vy
čių 25-tos kuopos vakarą, ka
dangi nebuvo kitos progos.

Prieš prakalbas buvo teatras, 
po to sekė dainos. Svečiams in- 
ėjus Į salę, publika ėmė ploti, 
po to tuoj pakilo uždanga 
ten buvęs gatavas choras, 
dovauiamas V. Greičiaus, 
traukė Lietuvos Himną, 
kitas dainas dainavo. Po 
sekė prakalbos.

Prakalboms pasibaigus 
si dar programas, pagalinus 
kiai.

Publikos ant vakaro buvo 
daug, taigi ir aukų nedaug 
rinkta. Išgarsinimui 
laiko, prie to klebonas 
no atsisakė pagarsinti.

Aukautojai
J. Montvilas ?3. S. Zabors 

kis ir H. Stanevičius po $2. 
J Elaškevičius $1.50.

Po $1: M. Kazėnas, P. Šu
kys, M. Paliiionis, F. Pervažas,

Tel. Randolph 1476
~ ...—

J. Ivanauksas, A. Ruseckas, P. 
Vasiliauskas, A. Zagrieckas, F. 
A. Zusinas, O. Karpavičienė, K. 
S. Karpavičius, F. Lesnianskas, 
V. šatenas, V. P. Banionis. J. 
Aidukevičius. S. Prokopas, J. 
Petukauskas, J. Šukys, A. čiu- 
tela. J. Miščikas, K. Žilinskas, 
J. Urbšaitis, S. Greičieno, A. 
Ivinskas, J. Potyrius. A. šmi-1 
gels kis 
t-is, S. Mikuckis. P. Muliolis, A. 
Buknįs. A. Ūselis, A. Senkus. 
P. štaupienė, A. Kunigiškis, J., 
Spaustinaitis, J. Klimavičius. 
J. P. Garmus, V. Jankauskas, 
J. Sadauskas. J. Ruzas, M. V. 
Ai-dzis, A. Urbšaitis, J. Žiaunis, 
.1. Venslovas, P. Bart nikus, J.

BOLšEVIKAI VERDA 
KOŠĘ

ir Mažeikienės vyro tris balsai 
ir nepilnu nariu balsavimas tai 
kam susirinkimas nedavė Ma
žeikos bobelei įgaliavirno į sei
mą.

Tautininkai SLA 11-tos kuo
pos nariai, nejaugi užsileisim 
tiems nepraustburnams terlio- 

I tojams musų vardo ir darbu?
Bukit kuoskaitlingiausia sti-

Pcrtuže pralaimėjimu S.L.A. sirinkime seredoj, b'rželio 1 d..
1-1-tos kuopos delegato, musų Lietuvių salėj, 
raudonieji iš kailio neriasi iri 
apsiseilėję laksto po savo išti
kimųjų namus ragindami juos 
alėti į SLA. 1 l-tos kuopos ausi-1 
rinkimą, birželio 1 d. ir atmesti 
antra delegato rinkimo tarima.

J. Jucius, A7. Baltrukui- ]<ajp buvo atmesta pir 
tarimas, kadangi susiri 
nebuvo šauktas per la'šl.

Dabar musų raudoni: 
galvojo ir skleidžia šit: 
mos doros žmonių išiuisl 
tautininkai davę balsuoti net 
nepilniems nariams, nors to vi
sai nebuvo. Tuo pasiremdami 
jie sako, rinkimai buvo nelega 
likki, užtai jų delegatas pralai 
mojo, ir todėl jie žada kelti ler- 
mą ir panaikinti tuos rinkiniu' 

Antras jų sugalvotas ir p' 
garsintas jų spaudoj melas tr 
buk tautininkų kandidatas ne 
gavo didumos balsu, nes 

buvę atiduoti už Mažei- 
vyrą, o balsu skaityto- 

nepaskelbė.
vardan teisybės, visas 

nariu kurie

Iš Ck-veląndo svečiai pirma
dienio vakare laivu išplaukė į 
Detroitą.

Bėgyje fiskalio meto Cleve
lande 11.383 poros padavė au
si vedimo aplikacijas, arba 31 I 

‘ daugiau negu buvo metai pirm 
to.

LANKĖSI BUTĖNAS
Pereitą penktadienį, gręžda

mas iš Illinois valstijos. Clove-

.ns ap-
s savo

geresnes uz 
Lietuvius

rinkta au- 
Po to dar 

juos 
ir surinkta viso | už

•‘KAMTNaKRĖTIS ir malu- 
NINKAS”

Nedėlios vakare bažnytinėje 
salėje parapijos choras po va

noje Miko Petrausko operetę 
“Kaminakrėtis ir Maluninkas”. 
Dalyvaus rolių išpildyme pažy
mesni choro neriai ir narės.

Nužudyta Policistas
Artipilnio Nary.-

SPORTAS

b u K

tri.

li. Liverpool, O. — 
čia, Wellsville miestelyj 
gatvėj nušautas policistas; iki 
jo padėties matyt kad jis kovo-T 
jo su užpuolikais, nes iššauta iš 
jo revolverio penkios kidkos. i

Po visą miesteli pradėjus da
ryt namuose kratą ir jieškoii 
kaltininkų, viename name at- 

trimis kulkomis peršau- 
ras. kuris nugabentas į, 

ligonbutį po sargyba. Jo gy
vastis randasi pavojuje, bet jis 
atsisako kalbėti. Suimta ir ki
tas nužiūrėtas vyras.

Spėjama kad policistas suti
ko tuos vyrus išeinančius iš 
kurio nors namo girtus ir už
kalbino. o jie turėdami prie 
ve degtinės norėjo pabėgti 
ėmė šaudyt.

Akrono Naujienos
ir-

Ak-
pa-

AČIŪ!
kokiu tikslu vienas 

korespondentas “Dar 
išdavė paslaptį kad 

susirinkimas buvo 
boikotuot katalikiškus

parapijos
nutaręs 1 
laikraščius, o skaityt “Dirva”.

Mes tik dabar dasižinome ko
de! šia pusę žiemos taip žymiai 
pakilo “Dirvos” pardavinėjimas

balsai 
kienės 
jai to

Bet
apie šimtas SLA. 
tame susirinkime buvot, pasa
kykit kodėl pati Mažeikienė, 
kuri prie balsų skaitymo komi
sijos pati nosį užkabinus buvo 
ir skaijė, o nei žodelio susirin
kimui arba kam l.lln-i nesakė? 
Kodėl antras jūsų raudonasis 
“teisingas Motiejus” Martinai
tis. kuris irgi nosį užkeręs prie1 
skaitymo buvo, 
didele “teisybe

Kadangi tie 
sunaikinti tai
dabar proga virti dumblo košę 
ir varyti savo purviną nariu 
mulkinimo darbą tokiais niek
šiškais išmistais.

Visa paslaptis kodėl

tylėjo su

alsai gal jau 
bolševikčliams

Karolis Požėlas.

“P1TTSBURGO VD K VS" NE 
RIMSTA IR GAN Y

“Pittsburgo Vilkas”, kuris 
andai gręždamas iš Detroito 
per Clevelandą iššaukė Požėlą 
imtynių, matyt negali sulaukt 
rudens, ir gąsdina Požėlą rei
kalaudamas su juo persitikrini, 
vasaros laiku. “Vilkas” turbuf. 
gerai įtūžo ir nori Požėlą išgąs 
dint, kad Požėla daugiau neat
silankytų į Cleveland;!. Jis ne! 
atsisako pasakyt savo pavardę 
ir kokios tautos.

Bet Požėlą nutinka atvažiuot 
į Clevelandą ir susikibt. su “Vil
ku” liepos 4 d.

Imtynes bus piknike ant for
mos (Kurtz farm, York road.) 

šitą pikniką rengia “Dirva”
I pasmaginimui Clevelandiečių. 
i- Jžanga hus tik 50c ypatai.

SpecĖališkos DOVANOS Vaikams Einantiems Prie Pirmos ŠVENTOS KOMUNIJOS

kėši ir “Dzimdzi-Drimdzi”, 
gi taip pat.

Tiek turiu paminėti kad 
rono Lietuviai nauju gerų
rengimu nematys dėlto kad at
silankiusio ji neturi užjautos di
dumos.

Musų tamsunėliai sako ant 
artistų: Tegul eina į dirbtuvę 
ir užsidirba. Bet man gerai ai
šku kad dauguma artistų ar

AKRONIEČIAI SUKRUTO — 
LAUKIA KAS BUS 

Paskaitę pereitame numery
je pranešima kad vietos klebo
nas traukia “Dirvą” į teismą, 
“tisižingc-idavo tuo visi, ne tik 
parapijonai, bei ir bolševikė- 
liai. O daugelis parapijom!, su1 

jkuriais kunigas vaidijasi, žada
Netoli net savo lėšomis važiuot į Cle- 

“Dirvą”. į 
žinelių sportininkų nejie.ško pas savo 

brolius uždarbių ar pelnų kaip 
mums nurodo, bet ateina pakelt 

' musų sielas, sužadini jausmus 
Į Butu malonu kad stotume 
i kaip Lietuvos kareiviai, eitume 
įkaitu ir nepaliktame nuskilau- 
1st, ir užmiršti.

Žengkim pirmyn.

rasta į v-landą ir liudyt už
Parinkęs smulkesniu

iš musu kolonijos žmonių pa
žiūru apie teismą pranešiu vė
liau. Senis

Mirusio Prezidento Hardingo 
kapą Marion, O., kapą aplankė 
arti milijonas ypatų. Neužilgo 
bus pradėta budavoti Hardingo 
paminklas ir kapas 8600,000 
vertės.

KAS YRA MOKYTOJAS?
Fv. šv. Mateušo *23 :S: Ale jus 

sivadinkite Rabi, nes vienas yra 
su mokytojas, Kristus, bet jus 
esate broliai.

Nedelioj. 3 vai. po pietų 
7017 Superior Ave.

ATŽFNGK1M PIRMYN. NE 
BULAI

Nuostabu pažiurėjus į Akro- 
no Lietuvius tuomi kad jie ne
nori matyti ar išgirsti ko nau
jesnio. Yra tokių kurie visai 
nepaiso ką nors patirti ai- žino
ti, tiktai valgyt, miegot; dirbt, 
žinoma, yra priversti pilvo.

Keista kad musų Lietuviai 
nesilanko ant parengimų kokie 
nebūtų; lankosi tiktai saujele 
arba dalis.

Pastaros pusės metų bėgiu
.. turėjom naujesnių parengimų, 

kokiu čia nebuvo ir nebus, kaip 
Požėlos rištinės. Daugumas jų 
laukė, bet mažai atsilankė.

Buvo čia Vaičkus su teatru, 
bet be pasekmių. Vėliau lan-

“DIRVOJE” GALIMA GAUTI 
ŠIAS VANAGAIČIO 

DAINAS:
Stasys ...........
Dul Dul Dūdelė 

j Litai • .
i (.'odeles
l Muzika,

Vilniaus
no ■ ----- -------

i

Muzika ...
žėMAIčIO

Kalneliai .

50c 
50c 
50c 
60c 
30c

50c

Te-nis.

Iš STREIKO
Streikuojančių tramvajų dar

bininkų unijos atstovai buvo 
atsilankę pas kompanijos virši
ninką kalbėti darbininkų reika
lo, bet viršininkas atsisakė su 
jais kalbėti pareikšdamas jog 
nekalbės apie streiko reikalus 
su jais kaipo unijos atstovais. 
Jis pasakė jog sutinka kalbėti 
su jais kaipo buvusiais savo 
darbininkais, bet nepripažįsta 
unijos atstovų.

Kompanija skelbia kad tram
vajų vaikščiojimas esąs “nor- 
malis” Akrone, o artimuose 
miesteliuose irgi beveik nor- 
malis.

GAVO

į Bellaire, O. — E. Davis, 58 
m. amžiaus ūkininkas, nušovė 
savo moterį ir jos seserį, ir ant 
galo pats nusišovė. Motel is bu- 

. vo jį pametus, todėl jis nuėjęs 
į jos gyvenamą vietą, negalėda- 

. mas jos prisiprašyt gręžti, pa
pildė žmogžudystes.

DZIMDZI-DRIMDZI
MARŠRUTAS

Gegužės mėn.r

per ’Dirvos’ Agen
tūrą šios vnatos 

j Zabelė Antanaitienė . Lt. 100 Į 
Į Agota Poli ėraitis ..................50
į Kazė Urbaševič (Ryga).. 100 
Jeronimas Liutkevičius ....200 

! .lėkimas Velička ................250 į
j Jonas Matusevičius ............ 100
I Kazimieras Sadauskas ...500

e*

1197 EAST 79TH STREET

uz- 
o to 

dainų

tęsė
šo-

A'isi Lietuvių Vaikai ir Mergaitės kurie eis ši pavasari prie 
pirmos šv. Komunijos, ir nori turėt savo paveikslus atminčiau 
ateil.it pas savą tikrą Lietuvį Fotografą nusitraukti savo pa
veikslus. Kurie ateis pas mus, vaikams duosime puiku laik
rodėlį dovanų, o mergaitėms 14 kt. aukso plunksną.
Saviškiai kreipkitės pas sava, o tikrai busit užganėdinti. Kam 

remti svetimus, kurie musų neremia.
Kurie ateis pas mus fotografuotis, gaus dykai dide

lį paveikslą, visos grupės, traukią prie bažnyčios su kunigu.

14-

ne- 
su- 

nebnvo
iš ambo-,

East 79th Street Studio
(Studija su dviem parodos langais)

Randolph 5297

“BURTININKO 
STEBUKAI”

.Magijos Profesorius 
J. CekanaviČius, ku
ris visiems Lietu
viams žinomas kaipo 
‘Stebuklų Darytojas’1 
norėdamas savo bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausių ruo
ni), kurie galima vei
kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip

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

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

Pinigų nereikia iškalno siusti, 
užmokėsit gavę siuntinį. ]š I 
tu vos rašydami siųskit pinigus 
kalno, 2 dolariu ir 50 centų.

Pareikalaudami adresuokit:
“DIRVA”

0820 Superior Ave. (.’leveland, O.

iš-

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

į 6820 Superior A v. Cleveland, O.

Pavieniais Numeriais 
‘Dirvą” Galima Gauti 
Ketvergo vakarais

Pranešimas apie Pakeitimo 
Subatos Uždarymo Laiko

-Scranton, Pa.
16— Elizabeth, N. J.
17— Brooklyn, N. Y.
18— Bridgeport, Conn.
22— New Brta.'n. Conn
23— Waterbury, Conn.
25— Hartford. Conn.
26— Worcester, Mass.
27— Boston, Mass.
28— Lawrence. Mass.
29— Cambridge, Mass.

sekančiose vietose
6502 Superior Ave., kampas

65th., pas J. Pilvelį.
6603 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6602 St. Clair Ave., pas Langą. I
1063 E. 79th St., arti St. Clair, patogioj vietoj, 

j pas A. Kazlauską.
[3318 Superioi pas Grakau-
I ska.

30—Montello. Mass.
E.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Groscrnč ir Mesinyčia, Lietuviams 
„1 . . Kreipkitės 5204 St.

Clair

r
Kodėl

Pradedant Subata, Gegužes 15 d., musų
ofisas ant Rockwell Avenue ir E. Sixth
Street užsidarys Subatomis nuo 12 vai..
dieną, vietoj 1 valandos kaip buvo iki
šiolei

$1 iki $25.

THE EAST OHIO GAS COMPANYWet
AutcrStrop

Razor
—Išsiaštriua Pats

PARSIDUODA
i Saldainiu krautuvė su visais įtaisy- 
| mais ir tivoru. Gera proga Lietu
viui daryt bizni. Kreipkitės 1046 
East 7Gth St r. Kampas Korman

DEŠIMTIS

PARSIDUODA
ant 756 E. 152 St. prie Collinwood 
karo gerai įgyventa cigarų, tabako 
ir mokyklos reikmenų krautuvė. Aš 
garantuoju $700 savaitinių ineigų. 5 
gražus kambariai prie ios. Parsiduos 
pigiai arba mainys. Smulkmenų lei- 
kalaukit pas agentą Zimerman 1290d 
Ruckeye Road (22)

IŠEINAM Iš BIZNIO
Parsiduoda viskas geležinių dai

ktu krautuvėje, taipgi plumbininio 
reikmenis del jūsų namų. Kainos 
tokios kad jus stebėsitės kaip galim 
už tiek parduoti. Apsilankykit ir 
persi! ikrinkit pats.

933 WOODLAND AVE.
Prie E. 9th St.

S—Real Estate Pardavimas
9—Notanalis Ofisas

“DIRVA
6820 Superior Ave

Atdara Vakarais

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—Pinigų Į Lietuvą Siuntimas
2—Įgaliavimų ir kitų Dokumentų

Padirbimas
3—Pasportų ip Vizų Išgavimas
1—Laivakorčių Pardavimas
5—Giminių Partraukimas
6—Knygų ir Popierų Pardavimas

Spaudos Darbai

NAMAI LABAI ŽEMA KAINA
2 šeimynų namas po 5 kambarius, 

2 garadžiai. Ant E. 111 St. prie Su
perior. Labai geras namas.

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

2 krautuvės, 2 šeimynų kambariai 
ir 3 garadžiai, ant E. 79 st. prie St. 
Clair. Pigiai, $13,500.
Taipgi turiu kitu labai geru pirkiniu 

J . J. STAPUL1ON.Š
6820 Superior Ave. Rand. 458.

10—Visokių Informacijų Biuras

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNES 25c.

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

ateil.it

