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Japonijoj nuo Vulkano
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SUGAUDE GARSIAS
LONDONO PLĖŠIKES

Londonas. — Londono poli-

žuvo 900 Ypatų
ci.ia, po keliu mėnesių darbo, 
sugavo i‘*keturiasdešimts dram
blių”. arba aršiausios ' gaujos 
plėšikių ir užpuoli k i u moterų, 
susidedančių iš tvirtų kūniškai,

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Vyrai ir Moteris Darbe
Surinkta žinios kiek Ohio 

dirbtuvėse dirba vyrų ir mote
rų. Pasirodo kad įvairiuose 
darbuose už pinigus mažiau pu
sė gyventojų šešiolikos didžių
jų Ohio valstijos miestu gyven
tojų dirba naudingus darbus. 
Dirbtuvėse arba mannfakturo.se 
dar vis pirmą vietą užima vy
rai.' vyrai viršija moteris kaip 
kuriuose darbuose astuoni iki 
penkiolikos ant vienos.

Visus darbus suėmus i krūva 
išeina ant vienos moteries dir-
ba kc-tui’i vyrai.

'Visokiuose darbuose dirba:
Vyrų Moterų

CIevelande 328.158 88,327
Cincinnati 1-18.418 55,421
Toledo 108.5,57 29.104
Columbus 100’,908 31.849
Akron 10’JRJ’Ju 17.623

Manufaktūrose
CIevelande 198,120 22,514
Cincinnati 73,128 16.188
Akron 73,421 4,960
Toledo 59,389 7,1-56
Columbus 46 636 6,611

Canton, Ohio, nugriuięs ant
gelžkelio bėgių darbininkas ne
teko abiejų kojų ir nugabentas 
į ligonbutį mirė Jam kojas nu
važiavo anglių vagonas,

Scranton, Pa. —Mount Look 
cut kasykloj gaisras užkirto 
kelią 50 darbininkų išėjimui 
Po tūlo laiko gelbėtojai juos 
išvedė' gyvus laukan.

Lokomotivų inžinierių brolija 
mibahavo reikalaut i daugiau 
mqjcesties. Kitos gelžkelių dar
bininkų unijos, irgi jau tą nu
tarę seniau.

CIevelande bandoma šutai 
kinti streikuojančius maliavo- 
tojus su kontraktoriais, bet nuo 
kovo 1 d. streikas tęsiasi be j 
numatomo galo. Kontraktoriai i 
siūlo Sl.lž’ž, j valanda, arba J 
12't-c mažiau negu maliavoto- 
jai gavo kada išėjo Į streiką.

CIevelande šią savaite lankė
si Passaic, N. J., streikuojant: , 
audėjų a'įi'ątor.! su į raPallv.-i: 
ir rinko aukas. Ji yra 18 metų 
mergina dacb’r.iiike, N. Samios- 
ky.

KALNAS PRIGIRDĖ 
DAUG JAPONU

Tokio, Japonija, gegužės 25 
d. — Devyni šimtai ypatų žuvo 
viename miestelyje, 200 iš jų 
prigėrė, o dar daugiau negu du 
šimtai sužeista, prie to 1.000 
ypatų liko be pastoges. Visa 
tas atsitiko vulkano eksplozijoj, 
išsiveržus vulkanui Tokach’, ku
ris tikėta jau seni laikai kaip 
negyvas arba užgesęs. To vul
kano kratere arba gerklėj jau 
buvo susidaręs ežeras ir taip 
buvo per neatmenamus laikus.

Didžiausia nelaimė paėjo nuo 
vandens išsiliejusio iš kalne 
liršunės ežero. Kada vulkanas 
pradėjo veikti, išplėšė kratero 
šoną, ir per ji iš viršūnės pa- 
sriuvo 30 pėdų aukščio siena 
vandens, nusibodama ant mie
stelio kalno pašonėje, ir su (a 
srove nuėjo sunaikiniman na
mai ir gyventojai.

Išnaikinta sritis astuonių ke
turkampių myliu plote dabar li
ko tik dumblo, lavos ir griuvė
sių vaizdas, vietomis vanduo ir 
dumblas net 10 pėdų gilumo ir 
neleidžia gelbėjimo darbą va 
ryti.

Netolimoj upėj rasta 50 la
vonų žmonių kurie dirbo lau
kuose ir buvo vandens išsilieji
mo nunešti.

Tūkstantis gyventoju kaime
lyje Biei laimingai išliko nuo 
mirties vandenyj spėję pabėg
ti už gelžkelio pilinio. Bet ten 
nuplauta pusantros mylios ga
las gelžkelio. kas sutrukdė gel
bėjimo darhą.

Kaimas Kami-b'urano tapo 
nuneštas ir sunaikintas, bet ne
žinoma gyventoju likimas, nes 
sutraukyta koniunikacija.

Hiravama sieros kasyklose 
prigėrė 18 darbininku. Kitų 
dauguma dar nesurandama.

Maru varna, šilto vandens re- 
zortas šalę to vulkano, liko su
naikintas. Nuostoliai nežino
mi. Vulkanas veikė per ištisą 
naktį.

DALYKAI LENKIJOJ
Berlinas. gegužės 27 d. — 

Gauta žinių kad Galicijoj ki
lo sumišimas prieš Pilsudskio 
valdžią. Sakoma Pilsudskis 
pasiuntė kariumenes apgulti 
Lemhergą. Przemyslį, Krako- 
vą ir kitus Galicijos miestus.

t-

Varšava. — Gen. Haller, ku
ris rengėsi prieš Pilsudskį, ta
po suimtas ir įkalintas.

Taipgi šiose dienose nežino
mu bildu dingo iš Varšuvos ge
nerolas Malczewski, kuris buvo 
karo ministęris kabinete kurį

ii gražių, kurios naudojo viso
kius budus apiplėšimui ar ap
gavimui.

Jos pakliuvo į kilpas kada 
užvedė karą prieš šeimyną vie
nos neištikimos savo narės. Ta
da policija sugrobė devynias, ir 
pagaliau išnaikino visas.

Amerika turi savo garsias 
kriminalistų organizacijas. Eu
ropa turėjo pažymias moteris 
plėšikes ir apgavikes, Bet šios 
“Keturiasdešimt ■ Dramblių”, 
policija sako, yra pirmutinis at
sitikimas kur taip daug ir to
kių sukrių moterų ir merginų 
susidėję veikė.

PENNSYLVANIA
LAIMĖJO SLAPIEJI
Philadelphia, Pa. — Kongres- 

manė.s Varo gavo apie 100,000 
balsu daugiau nominacijose už 
senatorių Pepper, dėlto kad jis 
pasisakė stovįs už “Slapiųjų” 
reikalus. Jis gavo 583,839 bal
sus. Pepper gavo 1,8:5,217. Gu
bernatorius Pinchot gavo 319.- 
000 balsus. ,

Kadangi šitaip dėjosi, “sau
sieji” tuoj pareikalavo ištyrinė
ti ar daug praleista agitacijai 
už Vare, ar, taip sakant, jis 
pirkte nenusipirko nominacijos 
i senatorius. Washingtone se 
nata nekurie pradėjo rėkaut 
kad agitacijai praleista tarpe 
dviejų ir penkių milijonų dola
rių. Smalas paskyrė komisiją 
ištyrimui dalyko.

Pilsudskis nuvertė. Turbūt jį Jų viena vadovė yra žinoma 
Pilsudskio šalininkai nudaigo jo Į kaipo aukščiausia moteris kri - 
bijodami kad nepakelti] maiš-t ininalistė Londone, ir ji ncp.a-
to prieš Pilsudskį.

Kiti tris Lenkai generolai li
ko uždaryti nelaisvėn Wilanowe 
kad nekeltų suirutės.

Lenkija rengiasi prie prezi
dento rinkimų, bet iki šiolei ne
numatoma kandidato; niekas 
nenori tos garbingos vietos, nes 
repersęnai vienas bepreziden-
taudamas liko nužudytas.

Pilsudskis kaipo karo vadas 
gal ir gabus, bet kada laimi ką
užsimano paskui nežino ką da
ryt. Dabar Lenkijoj suirutė ir 
jis neišmano kaip ką pradėt.

prastai tvirta. Ii vadovavo ta 
plėšikių dali kuri atlikinėjo 
sunkiuosius plėšimo darbus.

Jos pagalbininkė buvo “kūdi
kiško veido”, nekaltos išvaiz
dos mergina, kuri vadovavo ki
lų dalį, gražias plėšikes. Jos 
atlikdavo darbu. kur reikia gra
žumu ką paimti. Jos taipgi
dirbo (vesdamos žmones į pin
kles ir paskui reikalaudamos 
didelių sumų atlyginimo. Jos
įvesdavo turtingus vyrus į na
gus stipriu savo narių, kuries 
taip apr-iupinėdavo juos kad na-

Jis 'pats irgi bijo imt preziden- bagai pusnuogiai pareidavo 
tystę, o diktatorium būti neturi Kada jų darbas prasiplėtė,
gana smegenų.

Nesbitt Kalėjime
Trov. Ohio. — Jacob Nesbitt, j 

Kuri- prisipažino nužudęs savo I 
I pači:.;, liko nuteistas visam am
žiui kalėjimam Jis liko nuga
bentas į Columbus kalėjimą.

Kada teisėjas davė jam pa-

JIEŠKOS PIRMUTI
NIO ŠIAURINĖS 

AMERIKOS 
ŽMOGAUS

Iš Washington© vyksta eks
pedicija į Alaska jieškojimui 
pėdsakų primitivio šiaurinės 
Amerikos žmogaus.

“Amerikoje žmogaus atsira
dimo klausimas vis ginčijamas” 
sako Smithsonian instituto di
rektorius, išleisdamas ekspedi
ciją tyrinėjimams vesti.

Daug ,yra pamato tikėti jog 
pirmutinis Amerikonas atėjo į 
šį kontinentą iš Azijos per Si
la riją, pasiekdamas šią žemę 
per smulkias salas, po to palen
gva keliavo pietų ir pietų lin
kui. Jeigu taip galėjo būti tai 
turi rastis kur nors Alaskoje 
tu pirmutinių atėjimų žymes.

Siauriausia vieta Beringe 
pertakoj, kuri skiria Alaska ir 
Siberiją. yra 50 myliu, o vidu
ryj tos pertakos yra dar sala. 
Dabar tų abiejų kontinentų gy
ventojai varo prekybą tarp sa
vęs. todėl galima tikėti kad jie 
taip darė ir praeities amžiuose.

ATRADO VAISTUS 
NUO VĖŽIO

Laikraščiai praneša kad Por
tugalas gydytojas, Fortunato 
Pita, išrado tikra vaistą nuo Ve
lžio. Jis i’-gydė septyniolika 
žmonių savo nauji.' išradimu. 
Jis gyveno an: Madeira salos, 
Atlantike, Fuiiehai mieste. Da
bar išvažinio į Portugalijos li- 
gonbučius daryli tolesnius ban
dymus ir pf-siduoti Portugali
jos mokslininkų egzaminams.

Jeigu jo išradimas pasirodys' 
tikras tai p .aidi:, bus daug 
turtingesnis'. Visame pasauly
je vėžys laivo viena iš baisiau
sių ligų, ir pastangos jį išgydy
ti vis buvo tuščios. Daugybė 
mokslininkų dirbo (ieškodami 
vaistų ir būdų, bet vis be pa
sekmių. Dabartiniu laiku te- 
betyrinėjama daug vadinamų 
išradimų vėžiui gydyti, bet jie 
nei vienas nėra tikras ir pilnai 
pasekmingas. Reikia laukti ga
lutinių vaisiu daktaro Pita.

Ne Visada ir Milijonai 
Turi Galę

mokslą apie jo blogus darbus ir 
pareiškė teismo nuosprendį, jis 
apsiašarojo.

Išgabentas kalėjimam už po
ros dienu jis apsirgo, ir galima 
spėti kad jis neužilgo išeis lai
svėn. nes pasirodys kad “persil- 
pnas” kalėti....

Krimas Pasidavė
Morokkos sukilėlių Rilfų va

das Krim galutinai pralaimėjo 
savo kovą ir pasidavė Prancū
zams su savo šeimyna. Pran
cūzija pažadėjo jam laisvę, bet 
prižiūrės kad daugiau nekiltų. 
Jam bus duodama visas užlai
kymas ir apsauga.

Egipte viename kaime sude
gė 15 žmonių.

Atrasta Nauji Aukso 
Sluogsniai Šiaurėj

Stokholmas. — Netoli šiau
rės ruožto, Bolidene, atrasta, su 
elektros pagalba, nauji aukso 
sluogsniai.

Brazilija Jieško Ameri
koj Didelės Paskolos
New York. — Brazilija nuta

rus gauti 860,000.000 paskolos, 
ir jau vedama derybos New 
Yorko piniguočių tarpe tą su
mą gauti.

šią vasara žada aplankyt Su
vienytas Valstijas Brazilijos 
prezidentas, paskolos reikale.

Petlura Nužudytas
Paryžius. — Rusiškas žydas 

nušovė Gen. Petlura, buvusi 
Ukrainos armijos vadą, vaduo
toją ir prezidentą. Po nušovi
mo žydas pasidavė policijai pa
sakydamas kad atsilygino Pet- 
lurai už praliejimą nekaltai jo 
žmonių kraujo.

Tas žydas ir Petlura gyveno 
Paryžiuje čia jį žydelis se
kiojo per du metu, bet vis ne
galėjo prisitaikyti nušauti, ka
dangi su juo būdavo jo šeimy
ną, kurių nenorėjo nuskausti. 
Gegužės 25 d. jis užtiko Pelin
ių vieną prastoj valgykloj, ir 
Ii a nušovė, žydas yra redak
torius mažo žydiško laikraščio 
Paryžiuje.

Kiek Kainavo Anglijos 
Streikas

Londonas. — Kaip vienas lai
kraštis apskaitliavo šio mėne
sio pradžios generalis Anglijos 
streikas atsiėjo $1,500,000,000 
arba tiek buvo nuostolių.

Valdžia praleido $75,000,000 
aprūpinimui iš streiko kilusių 
dalykų, o $150,000,000 buvo 
darbininkų nuostoliai algomis.

Kaip tik generalis streikas 
atšaukta, daugelis darbdavių 
buvo pradėję neįsileist darbi
ninkų atgal į darbus, bet pa
lengva dalykai susitvarkė.

policija tiki jog jų pelnai sie
ke tuk. rančius dolarių kasdien. 
Jos graibė krautuvėse brange
nybes, nes visada buvo puikiau
sia išsirėdžiusios ir buvo pri 
imamos į visas įstaigas.

Statys Hardingui Pa
minklą

Marion. O. — Mirusių pami
nėjimo dienoj, gegužes 30 d., 
mirusio prezidento liardingo 
gimtinio miestelio kapinėse bus 
dideles iškilmės, dėjimą:; kam
pinio akmens Ilardingo pamin
klui. Paminklas bus $800,000 
vertos. Dalyvaus ceremonijose 
Suv. Valstijų vico-prezidentas 
Dawes, Ohio valstijos guberna 
torius Donahey ir daugybė kitu 
pažymių ypatų.

Nustipo Karžygis Šuo
Dayton, O. — čia šiose die

nose nustipo šuo kuris 1913 m. 
tvane atsižymėjo plaukiodamas 
iš vieno namo i kita su kaso 
nešinas bonkas pieno kūdi
kiams Šeimynų kurios viršuti
niuose aukštuose buvo . tvano 
uždarytos.

Damaske Dane Užmuš-
I ta Nekaltų Žmonių
j Londonas, — Suvėluota ži
nia praneša kad Prancūzai or
laiviais ir artilerija bombarda
vo Syriios miestą Damaską.

I Suvirs -500 gyventojų. 100 su- 
ikiloliti ir 20 Prancūzų užmuš
ta. Tris šimtai mimų sttnai-

Per aštuonis mėnesius kas me
tai tą pertaką galima pereiti 
ledu, taigi ir yra priežastis ti
kėti ir sakyti kad jeigu žmogus 
pirmiausia atsirado Azijoj, jis 

į iš. ten atėjo per tą kelią, ir ap
sigyveno Amerikoj.

Jieško Budų Sunaudot 
Kuro Atmatas

Iį Chicagoj nesenai buvo aštuo- 
i nioliktas metinis suvažiavimas 
' Tarptautinių Gelžkelių Kure 
draugijos, apkalbėjimui būdų 

i taupymui kuro ir kitų reikalu 
I Pereitais metais pirmos klesos 
1 gelžkejiai sunaudojo kuro už 
' $500,000,000.

Amerikos milijonierius, jau
nasis Rockefeller, svajojo pa
statyti prie Niliaus. Egipte, už 
dešimtį milijonų dolarių milži- 
ni-k.a mizejų, kuriame butu at
vaizdinta visas žmogaus išsivy
stymas. iš surinktu ir pagamin
tų mokslo davinių. Bet ta jo 
svajonė tapo sutramdyta pasa
linių ir nežinomų Egiptiškos 
valdžios n.irių.

Rockefeller savo sumanymą 
vykino neskelbdamas, tik da
bar dalykas paaiškėjo kada už
kirsta jam kelias ir jo planai 
nuėjo niekai-.

Politiškos intrigos buvo di
džiausia klintimi to muzejaus 
įkūrimui.

Nužudyta 40 Plėšikų
Manila. — Filipinų salų poli

cija turėjo susirėmimą su .500 
Moros plėšikų ir 40 iš jų nu
šovė. Iš valdžios pusės užmuš
ta du >r sužeista astuoni.

kinta.
Kada sukilėliai užpuolė i>- su

ėmė keliolika Prancūzų karei
vių ir subėgę mieste užsibari
kadavo. sekantį rytą Prancūzai 
apsupo miestą ir pradėjo ata
kuoti. aiškinasi Prancūzai.

Daug kuro medegos dar mi- 
ieina niekais. Manoma kad ai- I
i eityj chemišku procesu bus ga
ilimą aikvojimąsi sulaikyti, at
matos galės buti paversta i

I aliejus, dažus, perfiumus ir ki
lus brangius produktus.

Turbūt Egiptėnų kyšiais ne
galima pakreipti savo pusėn.

21 Užmušta ant Gelžkelio
Munich., Bavarija. — Paša- 

žieriniam traukiniam susimu
šus užmušta 21 žmonės.

Kam laukti, kam atidėlioti važiavimas apsilankyti Lietuvon? Da
bar yra pats geriausias laikas rengtis, pradėti rūpintis išsiėmimu 
pasportų ir gryžimui reikalingų dokumentų, ir atėjus šiltam 
orui patraukti sau per vandenyną tėvų 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.

"DIRVA"
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

mannfakturo.se


Dianos
D IR V A

knygnešių, žmonių švietėjų ir g
Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
viškiams Į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertes knygų dovanų. 4J Gaus tiek 
pat vertes dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. ®ĮKas at
naujins savo prenumeratą be paraginrnio gaus dovanų knygą 50c. vertes.

"Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudokit proga! Adresuokit:

i šiaip spaudos draudimo gady- g 
nūs darbuotojų atvaizdų. Tai- g

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

| Iš Lietuvių Gyvenimo, jį
klausomybės atgavimo.

Lietuvių Komiteto Rast.
M. Grigaliūnienė..

LIETUVOJ LEIDŽIA
MA NAUJA SVAR

BI KNYGA

MA SI PHILADEL- 
LIETUVIU RENGI- 
PHIJOS PARODON

; galėjo pradėti tartis su centra-1 
Ulinėmis musų organizacijomis

PARODAI AUKOS

Rugp j it

Ameri-
150 me-

“Lietuvių Diena” Bus 
čio 28. 1926.

Pasaulinės Parodos 
kos Nepriklausomybes
tų sukaktuvių paminėjimui Lie
tuvių Skyriaus Komitetas tu
rėdamas omenyje:

1— Kad atsisakius Lietuvos 
vyriausybei dalyvauti Pasauli
nėje Parodoje Philadelphijoja 
visa ta sunkenybė krinta vien 
ant 
f am
daug lėšų;

2— Kad tik s 
metų galutinai 
saulines Parodos 
simas ir tik po 
Parodos Laikinis

Amerikos 
t'kslui

Lietuvių, ir kad

Lietuvių Parodos Komitetas 
ir galutinai susitvarkė kovo m., I taria nuoširdų ačiū L. R. K. 
o tai tinkamam pasiruošimui1 Surivicni.jįmui Amerikoje už 
beliko mažai laiko;

3—Kad yra ir daugiau Euro
pos valstybių kurios nemato 
perdaug reikalinga taip didelių 
sumų aikvoti dalyvaujant vi
sose Pasaulinės Parodos šakose

Beskaitydami Lietuvos isto
riją rasime daugybę gražiausių, 
garbingiausių musu tautos vei
kalų, kurie ryškiai ir garbingai

gi “Knygnešis” duoda ne tik 
gražaus. Įdomaus skaitymo, bet 
tinka ir kiekvieno knygyno, 
kiekvieno kambario pagražini
mui.

“Knygnešį" tuojau galima 
užsisakyti pasiunčiant pinigus. 
Jo kaina dabar vienas dolaris 
su persiuntimu. Vėliau bus 
brangiau.

Adresas:
“Knygnešio” Red. P. Ruseckas 

Kaunas, Duonelaičio g. 17.

| ^Spragilo'kampeliS1'’^

i pareikštą savo pritarimą seimo {apibudina Lietuvių tautą, paro-
laike
musų
i uvių
dc-lphijoj, ir už taip gausią au- siu tautų 
ka. £500.

Taigi savo posėdyje gegužės 
2d. nutarė priimti Kun. Kati-i 
lakiu, Amerikos Lietuvių R. K. i 
Federacijos atstovo Pasaulinės! 
Parodos Komitete pasiūlymą1 
kad rugpjūčio 28 d. butų “Lie-; 
tuvių Diena”, kurioje tai]) gc ' 
rai progai esant iškilmių pasi
rodymu kelti savo ir savo Tė- į 
vyties vardą ir pagerbt 150 me
tu Ncprigulmybės Sukaktuves 
Amerikos valstybes, kuri daug 

nepri-

sausio 21 d. šių
i paaiškėjo Pa

ruošimo kiau
to Pasaulinės 
Komitetas te prisidėjo prie Lietuvos

Btik Pati Sau
Demonstruoto] a

nu

m
<

j ir \

LIETUVAITĖ NEW
YORK.O SKANDALE

Pittsburge prakilniam do jos dvasios kilnumą, stipry- 
darbui, rengiamai ‘ Lie- bę, stato ją šalia garbingiausiu 
Dienai” rugp. 28, Phila- labiausia istorijoj atsižymėju-

Dr.
Ant.

M.

Liet. Komiteto valdyba: 
A. Dambrauskas, Pirm. 
Užemeckis, Vice-pirm. 
Grigaliūnienė, Rašt.

321 Wharton Street 
Philadelphia, Pa.

“Dirva” talpina daug liaudies dai
nų — mylimiausiu jūsų žinomu dai 
Deliu, Kodėl neužrašyti jn s; 
žjstamiems ir giminėms čia ir 
toje? Visiems patiks.

Štai yra svarbios naujienos, moteris!

in.

Chicago. — Daugėlienė, Te- 
ressė molina, papasakojo repor
teriams apie savo dnkt«-ri sc 
kančiai: “Terese visada buvo 
linginė, nenorėjo dirbti, vis ką 
ners išsimislinčjo.’ Motina pri
pažino kad Teresė yra 17 metų, 
o žinios iš Chicagos sako kad 
jos tėvai yra biedni Lietuviai.

Vienas garbingiausių musų 
Taipgi ištariame ačiū šv. Ka- tautos istorijos veikalų buvo 

imiero draugijai už auką £100. sunki kova su Rusų valdžia del 
spaudos atgavimo. Kova ta tę
sėsi nuo 1864 m. iki 1901
Laimėjome mes bet ta kova ku
ri įpynė tokį gražų garbes vai
niką į musų istoriją, kainavo 
mums begalę vargo, daug žmo
nių aukų, daugybę turto.

Bet, deja, mes tuos savo tau
tos vargus išvargtus, ašaras iš-

Uotu- verktas, kančias iškentėtas jau
gerokai esame pamiršę ir vis 
labiau pamirštame. Visą gi tai 
pamiršo, lyg piešte išplėšėme iš 
savo praeities bei istorijos vie
ną gražiausių, brangiausių jos 
lapų, kokių jokia tauta neturi.

Kad to neatsitiktų., musų ra- 
ytojas Petras Ruseckas stirin-

New Yorke vienas 
kas 
ges 
kitų 
gai

Štai yra svarbios naujienos, moteris! Jeigu 
teiksite tuojau tai gausit tikrą $65 Sturtevant j
Electric Vacuum Cleaner (Valytoją) — vėliau-]t0 daugybę įvairių rašytoju ir 
šio ir geriausio modelio — tik už č3‘J.
Kai])? Pačios atlikdamos dernonstratoriaus iri 
pardavėjo darbą. Dabar jus turit reikalą tie
siog su dirbtuve — B. F. Sturtevant Company, 
$10.000.000 vertės Įstaiga, 62 metai darančia 
bizni.
Šis valytojas duodamas su visomis priedinėmis 
dalimis. Turėtumėt mokėti 826 viršaus jeigu 
juos pardavinėtu paprasti demonstratoriai —- 
tai yra perbrangus pasitarnavimas.

iaip autorių raštų, atsimini- 
jmu. pasakojimų, ir tt. apie 
spaudos draudimo gadyne, ir 
visą tą medegą greitu laiku iš
leidžiama vienoj knygoj, kuri 
vadinsis “Knygnešis”.

“Knygnešyj” labai ryškiai, 
gyvai. įdomiai atvaizduojama 

[spaudos draudimo gadynė, sun-

Išbandymas Dykai |ki kova su^iau^.Rusi-’ \a,džia
Lengva Išmokestis

Vies prisiusime jums tvirta Sturtevant dešim
ties dienu dykai išbandymui. Laikykitės jį ar
ba 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 bu- 

jo savininku.
Jeigu nepatiks jums, grąžinkit musų lėšomis. 
Jus nieko nerizikuojat. Naudokit ji per dešim
tį dienų kaip savo. Sulyginkit su kitais. Pa
matysit kaip iengva sutaupyti $26. Moterįs 
visur ta daru.

sumindžiotų Lietuviu teisių 
elementoriaus, maldakny- 
laikraščio, nekalčiausio ta

il- tt. Daugybė

Įstatymo, 
ten jc- 
ii uogos

aikštėn

teatrinin- 
vasario 23 d. buvo suren- 
dideli balių, kuriame tarp 
išdykavimų buvo ir nuo- 

išrengta mergina ir įpluk- 
i kubilą pilną vyno ar 

šampano, iš kurio paskui vyrai 
kaušais sėmė ir gėrė.

Po to baliaus tas teatrininkas 
Carroll buvo arešt uotas už su
laužymą proh ibicijos
bet teisme prisiekė kad 
kiti svaigalų ir jokios 
merginos nebuvo.

Vienok dalykas išėjo
ir Carroll liko patrauktas teis
man už paniekinimą teismo.

Sušaukta liudininkų kurie 
dalyvavo tathe bklitije,' ir pa
šaukta ta mergina, kuri vadi
nasi .Joyce Hawley, bet kurios 
tikras vardas, kaip ji teisme pa- 

Terosė Daugėlas 
1 iš Chicagos, kur 
šeimyna. Ji teisme 
17 metų 
darbo 
metų, 
metus

Vacuum
Su Visais Smulkiais 

Pridėčkais

¥ acuum f 
Valytojas

(Daugeliutė) 
gyvena jos i 
sake esanti 
nors teatro 
pasidavė 20 
buvus net 
(turbūt Chicagos Lietuvių Ka- 
zimieriečių vienuolyne), kas pa
rodo kokios merginos vienuo
lyne gali išsiauklėti.

Teresė teisme pasakojo kad 
už jos pasirodymą nuogos vyno 
kubile jai l>us užmokėta £700, 
bet ji tų pinigų negavo. Da
bar, kada skandalas išėjo aikš
tėm laikraščiai sako jog ji bu
tų užsigynus visko ir neliudijus 
prieš Carroll’i jeigu jai butų 
buvę duota £1,000.

amžiaus, 
jieškodama

vienuolyne

1S

apsispręst: 
jūsų apsi-

Name .

State

n C G. u-PAT. OFF.

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

Street AddreoS--

The Sturtevant yra vy
rią ūsas. Paprastai jisai 
kainuotų .jums $65. Pa- 
tėmykit visas jo ypatv- 
bes. Jis sveria tik 11% 
svarų—lengvas ir leng
vai bėga. Turi stiprų 
motorą ir smarkiau su
traukia—išima visą ne
švarumą iš grndų, ra
kandų. sienų, matrasų, 
uždangalų, ir lt.

Tik prisiųskit kuponą 
tuojau ir mes pasiųsime 
jums Sturtevant išban
dymui dykai. Atminkit, 
jus nepasiimal nei jo
kių priderysčių. Mes su
tiksim kaip 
tiksime su 
sprendimu..

Pasiųsk
Ši

Kuponą 
Dabar

Užgirtas Good House
keeping Instituto ir Mo
dern Priscilla Proving- 
Plant. Bet tik pirmu sy
kiu parsiduoda tiesiai iš 
dirbtuvės už tą numa-ę 
žinia kaina—sutaupant 
S26.‘

Tiesiog 
Dirbtuves

Jums
STURTEVANT COMPANY 
75, liydc Park, Boston, Mass.

•Ml’ri; iųskit man Sturtevant vacuum 
valytėje dešimties dienų išbandy

mui. .leięu patiks, aš užmokėsiu $39 
■kančiai: $4 gale dešimties dienų 

o paskui po $5 kas mėnuo. Kolei 
nebus išmokėta bus just) nuosavybe. 
rjiVtcIdžiu prisiusi, be jokių prieder

mių iš manęs, knygelę aprašan
čia apie Sturtevant vacuum valyto
ja ir pilnas informacijas.

City

rinio knygelės.
įvairių žmonių, dalyvavusių ko
voje del spaudos atgavimo, pa
sakoja “Knygnešyj” kaip buvo 
gabenama knygos, platinama 
šviesą, keliamas žmonių susi 
pratimas, kaip tos knygos bu
to slepiamos, kaip buvo prigau- 
dinėjama Rusų valdžia, ir tl. 
Aprašymas daugybės nepapras
tų ir pavojingų įvykiu, perse
kiojimų. knygnešiu ir apskritai 
šviesos platintojų gudrybių ko
voj su valdžia “Knygnešio” 
skaitymą daro ypatingai įdo
miu ir tiesiog žavinančiu.

“Knygnešyj” bus buvusių 
I knygnešių, žmonių švietėjų ir 
musų žymių Amerikos ir 'Lie
tuvos visuomenės darbininkų 
bei rašytojų raštai: Dr. AL .M. 

j Ručkaus Amerikoje, Lietuvos 
Universiteto rektoriaus Prof. 
Dr. P. Avižonio; rašytojo do- 
cento-kanauninko J. Tumo: M. 
A. Ignoto (Philadelphia), Kau
no burmistro Adv. J. Vileišio, 
ii daugybės kitų.

“Knygnešyj” aprašyta arba 
lik paminėta apie 700 įvairių 
žiuonin šiokiu ar tokiu budi; 
dalyvavusių spaudos draudimo 
gadynėj, 
žmonių, 
valdžios 
randasi

“Knygnešiui” viršelį 
žinomas menininkas V. 
tas. Pačioj knygoj bus 120 pu. 
slapių ir telpa apie 30 įvairių 6820 Superior av. Cleveland, O.

pernašas skaičius tų 
pabėgusių nuo Rusų 
persekiojimų,

Amerikoj.
dabar

padarė
Joman-

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zclbora (aktas 1) ir Fa

raono Sapnas (aktas ID iš laikų 
Juozapo Egipte. Lošia 3 inoterjs, 
10 vyrų. Septyni atidengimai. 50c 

Samsonas ir Dclila — ‘1 aktų. G ati
dengimu drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moteris.................................50c

Kryžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai ......................  15c

Algis ir Giedrute — tragedija ir kry
žiuočių laikų. 5 aktų, 7 atidengi
mų. Lošia 9 vyr. 4 mot..... $1.00

Veidmainystė ir Meilė — 5 aklų tra- 
gi-drama 12 vyrų ir 4 met. ..50c 

Pytų I’ilis — drama 5 akt., 14 ati
dengimų; 8 vyrai, 5 nioterįs . .Ool

itu Bailiu — komedija t aklo. Lošia
3 vyrai ir 2 Moteris. ........15c 

Kada Mes iš ’Numirusių Prisikelsim
Trijų aktų drama. 3 moteris, 1 
vyrai, keli pašaliniai ..............35c

Grafas Kaimiečio Bernu — G aktų
komedija su dainomis. 8 vyrai,
3 moteris ..................................25c

Balon Krites Sausas Nesikelsi — ko
medija, lošia 5 vyrai, 3 mot. .25c 

Tremtinis — drama iš pradžios krik
ščionybės, 1 akto. 5 v., 2 m. ..25c 

Užkeikta Mergelė — 4 aktų pasaka.
Lošia G vyrai, 2 moteris ..........25c

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati
dengimų. Iš kovų su žmogčdžiais.
Lošia G ntot, 8 vyrai, vaikai ..50c

Siuskit užsakymus su pinigais: 
“DIRVA”

TETULĖ GAVO GRAŽIA 
“GRIEKŲ ATLEIDIMO”

SKARBONKĄ
— Gerą dieną, tetule.
— Alo, vaikeliai, na kaip 

tai judu šiandien pas mus 
taip netikėtai užėjot? Aš 
tik ką parėjau iš bažnytė
lės.

— Matai, šventa diena, 
tai turėdami laiko užsukom 
biskelj pas jus.

— Ačiū kad užėjot. Sės
kit, aš tuoj atnešiu jum po 
stiklelį mano naminėlės.

— Na tai tau, tik atėjom 
palankyt jus, o tu tuoj su 
savo buza lendi į akis.

— Ką darysi, žinot kad 
tokia pas Lietuvius mada: 
jeigu neužfundiji tai nelai
ko nei už draugą.

— Bet mudu nepyksim 
ant tavęs jeigu visai savo 
tos buzelės nei neparodysi.

— Kad su judviem tai ne
gali susišnekėti tai taip ne
gerai, tai to nereikia, tas 
kas kitas negerai. <

— Tiek to ap.ie tai. O 
kur dėdė?

— Kur jis kitur bus; ži
nai, miega išdribęs lovoj.

— Miega? Šventą dieną, 
kada yra laisvas pasidžiau
gti gyvenimu, pasivaikščio
ti kur?

— Pasivaikščioti? fažiu 
rėk tu į jį: padla, nepasi
velka, kur jis išeis: dar pa
tektu į dže-lą.

— A, tai sakai girtas gu
li7 Tai til; spėjo iš bažny
čios pareiti ir jau pasigėrė?

— Kur jis tau bus bažny
čioj ; jis nuo penkių ryte at
sikėlė, ir prisilakė; dabar 
visas rytas kai veršis apsi 
sėdėjęs dribso lovoj.

— Matai, tetule, kaip mo
ki gražiai jį paniekint, o ne
žinai kad tai tavo pačios 
kaltė.

— Kaip tai mano, a?
— Pati sakei priverdi to 

raugo, o nori kad jis neger
tų ! Kam tau kurstyt jį į 
grieką, jeigu žinai kad jįs 
prie to linkęs? Jią pats juk 
neverda?

— 'Ką jis ten virs, jis tik 
lakt moka.

— Na taigi; o ar išsispa- 
viedojai nors sykį kunigė
liui kas dedasi tavo namuo
se, tos kuri tai]) rūpiniesi 
apie kitų dusias?

— Vaikeli, nereikia spa- 
viedotis jeigu namie pasi
darai sau gėrimo, ale tik ne
reikia pasigert. Biskį išsi
gert ne grickas.

— Tau ne griekas ką pa
ti darai, nors ir aršiausi ne
gerą. Bet jeigu kas neina 
bažnyčion, nors dorai gyve
na, tai tavo protu pragaro 
vertas.

'— Vaikeli, kiekvienas tu
ri but geras katalikas iri i

garbint Dievą, todėl turi eit 
į bažnyčią.

— O paskui, parėjus, taip 
kaip tu, virt degtinę ir siū
lyt kitiems kad griešytų.

— Vaikeli, dabar mes ga
vom ir griekų palengvini
mą. Ar matai kas ten ant 

į lentynos stovi ?
— Ar ta dėžutė su kry

želiu 7 Tai išrodo kaip ban
kuose duodamos vaikams 

' pinigams taupyti dėžutės.
— Taip, vaikeli. Tam ji 

ir yra: pinigams mesti.
— O iš kur tu ją gavai?
— Kunigėlis andai vi

siems apdalino tas dėžutes 
ir sakė kad mažų griekų ne
reikia daugiau spaviedotis, 
juos Dievas atleis jeigu po 
kožno sugriešijimo įmesi į 
tą dėžutę dešimtuką. Tik 
didesnius griekus reikia eit 
pasakyt prie spaviednyčios.

— Ohoho! Tai kitas šven
to Petro apreiškimas jūsų 
kunigėliui! Ir labai pelnin
gas! Hahaha!

— Nesijuok, padla! Grie- 
šiji prieš patį Sutvertųjų iš
juokdamas tą skarbonkutę. 
Juk tie dešimtukai eina 
Dievui ant garbės.

— O kunigėliams ant di
džiausios naudos. Ištikro tai 
turi būti gera galva taip iš
galvoti. Toliau išras kad ir 
didelius griekus galima bus 
prašalinti nuo savęs dedant 
Į dėžę po do'larį, vietoj de
šimtuko kaip dabar. Pui
kus sumanymas. Kunigė
liams butų daug geriau jei
gu avelės, vietoj lyst prie 
spaviednyčios ir zaunyt į 
ausį, tik paduotų dolari ir 
nusineštų sau išrišimą. Bet 
ateis ir tie laikai. Kam ku
nigui sėdėt spaviednyčioj 
pusę dienos kad .galėtų į pu
sę valandos surinkt dola- 
rius nuo griešninkų ir turėt 
iš dolarių naudą.

— Tu. bedievi, jau 
pradedi išjuokt šventą 
kėjimą!

— Tetule, gaila man 
vęs kad tu tik tiek supran
ti ! Ištikro kunigams tik 
tokių avelių ir reikia kurios 
už jų biznį tikėjimą statytų 
prieš kiekvieną kuris pasa
ko teisybę apie kunigus.

— Jus, bedieviai, daugiau 
nieko neišmislinat kaip tik 
kunigus niekint, kad žmo
nės nuo jų atsitrauktų ir 
eidami griešnais keliais pa
tektų j peklą.

— Ne, tetule, ne tas mu
sų tikslas: mes tik norim 
pirmiausia persergėt kuni
gus kad paliautų žmones iš
naudoję tikėjimo vardu, o 
jeigu jie nepaliauja, tai nu
rodyt žmonėms kaip turi 
apsisaugoti vilkų avies kai
liuose. Kada jie pajunta 
kad kas žmones ’perserginė- 
ja tai tuoj kabinasi ir nori 
teismo keliu uždaryt burną 
teisybę apie juos pasakyti.

— Vaikeli, aš jau turiu 
mest į dėžutę dešimtuką, ba 
papildžiau grieką su bedie
viu šnekėdama ir klausyda
ma jo blevyzdų prieš šven
tą tikėjimą....

GARSINKIS 
“DIRVOJE”

vel 
ti-

ta-
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IŠ T. M. D. 30 METU 
GYVAVIMO

tikslui pasiunčia SLA. iždan G0 
centu.

vo kunigai. Nugirdę apie nau
jos draugijos susitvėrimą, ir bu 
jų žinios, jie manė jog Tėvy-

Kas Dėjosi 1896 Metuose
Supažindinimui TMD.. nariu 

ir visuomenės su TMD. istorija 
padarysime čia ištrauką iš vie
nos TMD. mokesčių knygelių, 
kurias turbūt ne visi nariai tu
ri, kurioj telpa TMD. istorija.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
pradžia siekia 1896 metus. Tu 
metų “Vienybės Liet.” num. 25 
Tamas Astramskas, iš Miners
ville, Pa., pasivadinęs Trupinė
lio (P. Armino) pažįstamų, 
prabilo i visuomenę straipsniu 
“šelpkime
gindamas Amerikos

Lietuvos

Pirmi Darbai
P. Mikolainis ♦luoaa sumany

mą kad tie kurie išgali skolin
tu Draugi jai pinigus ir pats nūs Mylėtojų Draugija yra tve-
skolina jai $10. Jį . paseka .J. riama tikslu konkuruoti Snsi- 
Kazakcviėius skolindamas du j vienijimui, vadinasi, jam ken- 
kartu po $5; K. Pčža, L Grie-įkli, ir todėl jie per savo laik- 
šius, P. Antanaitis, ir 
Mikolainis antru kartu, 
$10.

Pakrikus Phmduthc
bes Draugija paveda Tėvynės j 
Mylėtojų Draugijai $25. Dabar

Tėvynainius”, ra- 
Lietuvius 

siųsti Lietuvos jaunuomenei 
Lietuviškas knygas ir pats pir
mutinis padarė pradžią skirda
mas auką. 85 vertės knygomis, 
kurios per “Vien. Liet.” buvo 
pasiųsta Lietuvon Į Sietyno 
Draugijos rankas, Senapilėje.

Ant T. .Astramsko paragini
mo atsiliepė Ignas Griešius iš 
Union City, Conn., pritardamas 
jo nuomonei pilnai.

Tuo tarpu Jui'gis Kazakevi
čius iš Hazleton, Pa., tuolaiki
nis SLA. Centro Sekretorius, 
apsvarstęs Astramsko paduotą 
minti, ragina visuomene tverti 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją de
dant po 5c mėnesinės mokosties į 
Tėvynės reikalams, ir pats tam Į

Tam pritaria L Griešius. As
tramskas paskelbia kad Miner- 
svillėje susitvėrus Labdaringa 
Draugija su $2.80 pinigų, pri
sideda prie užmanytos T. M. D 
Toliau jis pataria Draugijai 
rinkti centro valdybą, leisti
knygeles, irias Lietuvoje dvkaib,rafl’^ef'a tikras Draugijos gv- 
dalinti, kurias “musų broliai į'4'n’nias ’’ Centro A aldvbon iš- 
Liett'vojc skaitydami” galėsią |1 pn’<arna sle asmenis, 
sustiprėti, išprotėti ir Imti to-į Pirmininku J. Kazakevičius,
tnlesniais) nariams gi duot po Iždininku V. Meškinis iš Mi-
vioną išleistų knygelju dykai. 1 nersville. .(Bet jis tuoj atsisa- 

! ko ir jo vieton išrenkama J. 
'Miliauskas, SLA. iždininkas).

Sekretorium P. Mikolainis, 
Apdirbėju T. Astramskas, 
Knygium (vėliau) M. Alyta 

iš Luzerne, Pa.
Nekalti ir gražus 

ganizacijos mieriai 
i maža visuomenės

Pirmutiniai TMD. nariai

Pirmutiniais T.M.D. nariais 
pasirodė šie:

J. Miliauskas iš Mahanoy Ci- 
tv, Pa.,

J. Kazakevičius, iš IJazleton, 
Pa.,

K. Pčža iš Worcester, Mass., |
T. Griešius. iš Union City, Ct.l
P. Mikolainis i« Thorp. Wis„ j
Visi jie sudėjo $5.80; su Mi-|rmti KU •'’tipriais priešai 

nersville Liet. Draugijos $2.80 
pasidaro viso $8.60. P. Miko
lainis 
raštų.

pats P. rasti “Garsą Lietuvių Ameri- 
visi polkoje” pradėjo su įnirtimu ant 

jTMD. užpuldinėti, ir. taip sa- 
ITaivy- kant, kalnus ant jo versti.

Nieko negelbėjo įtikinimai 
kad TMD. visai nemano Susi
vienijimui kenkti, kad TMD. tu
ri visai kitokius mierius kaip 
SLA.; kunigų organas vis buvo 
pilnas neteisingų ir bepamatin-

X'®'<ČJDIKlv»X
GEROVĖS SKYRIUS*

DEL APRŪPINIMO W
MOTINŲ IR JŲ 1 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.R

naujos or- 
atrado ne- 
užito,jautą, 

bet nuo pat pradžių del keistų 
i nesusipratimų jai prisiėjo susi-

Ergolis su Kunigais
Tuo laiku gyvavo jau dešimti 

Liet tiviu 
pinigui Amerikoj, didele organizacija, 

j kuri be mokėjimo savo mirusių 
tarpu Plymouthe, Pa., ■ narių giminėms mirtinės pašai

i šitą daro pastabą kad metų Susivienijimas 
girdi, butų,

Tuo
susitveria kuopa iš astuonių na-jpos rūpinosi dar kiek galėdama 
riu ir Mincrs'-illčj prie esančios ir kitais tautiškais reikalais, 
jau prisideda dešimts nauju na-j Anuomet Susivienijimo vado
vių. Įvais ir pilnais šeimininkais bn-

„ „ ARBA

niekados
UoUdl DAUGIAU

SJ*me įkyrioji dm Ūkia 

ruio laiko gvildensi to « rtU 
Liftu (4mh1u8 bdskndimi 
mot Įimtu Ir moUdoum Jao- 
0ę kūdikig. (

Kūdikių aprOplalin&i Ir'p** 
aėjlmo yn, datj has gjrvce 

svarbos fldmyaai ir UsUk

yra dalykis. kur| m«s tu
rime regūlUrUkdl U-Oia- 
UrpUls atviri Jt_ iik.'vaj

f " S

STRAIPSNIS 178 
Kūdikio Svoris ir Miersi

Tėvai turėtų reguliariškai pasverti 
savo kūdiki ir užsirašyti skaitmenis. 
I’(T pirmus šešis mėnesius rekomon- 
d lojama sverti sykį i savaitę, o pas
kui du sykiu Į mėnesį laike antru 
metu. Silpnesni kūdikiai reik sver
ti dažniau. Sveikas, normalis kūdi
kis praranda dešimts ar vienuolika 
nuošimčių savo svorio dvi 
gimimui, ir neatgauna iki 
dienos.

Tolesnis siusimas svorio 
dienai parodo kad kūdikis reikalauja

dešimto.-

po antrai

gų užsivarinėjimų ant TMD. l 
Jaunutė draugijėlė savo dar 

nesustiprėjusiu jiegų negalėjo 
ilgai aikvoti ąnt tuščiu ir jai 
kenksmingu ginču. “Norėdami 
išvengti ergelių su kunigais”, 
sako T. Astramskas^ “ir norė
dami juos galuiinai pertikrinti 
kad TMD. nieko neturi prieš 
Susivienijimą, išrinkome Susi
vienijimo iždininką J. Miliaus
ką taipgi TMD. iždininku. Toks 
atviras ir užsitikėjimo pilnas 
TMD. pasielgimas “Garsą” nu
ginklavo ir Draugijos priešus 
privertė tapti jos draugais.

(Bus dar)

daugiau maisto negu jam krutjs su

Abelnai, kūdikis pabaigoj pirmų 
metų sveria tris sykius daugiau ne
gu svėrė gimęs. Kas savaitę, svei
kas normalus kūdikis paprastai Įgy
ja nuo keturių iki šešių uncijų svo
rio daugiau Abelnas aukštis gimu
sio kūdikio svyruoja tarp 16 ir 21 
colių, o svoris atrp šešių ir astuonių 
svarų. Vyriški paprašai sveria pu
se ar trimis ketvir'tdaliais svaro dau
giau negu mergaitės.

Kūdikio svoris ypatingai didėja 
bčgyj pirmų dviejų savaičių. Pu to, 
iki penkto mėnesio ūgio didėjimas 
eina laipsniškai, kuris tęsiasi nors 
jau ne taip sparčiai, iki metu galo. 
Bėgy j antrų metų kūdikis paaugėja 
keturis penkis colius; bėgyje trečių, 
non trijų iki keturių evoliu; bėgyje 
ketvirtų, nuo-dviejų iki trijų, o nuo 
šitų :ki vienuoliktų kūdikis veik kas
met paaugėja Menų ar du coliu.

Laikotarpis kuriame kūdikis la
biausia auga yra pirmi penki jo gy
venimo mėnesiai, ypatingai jis didė
ja antrame mėnesyje, kuriame kūdi
kis turėtų dagau-ti po šešias ar as
tuonias uncijas svorio.

Sekanti lentelė parodo vidutini kū
dikio svorį nuo pat giibimo:

Lentele rodanti kūdikio vidutinį

Gimus—
Berniukas

Trijų mėnesių — 
Berniukas 
Mergaitė 

šešių mėneshi— 
Berniuką.“.

Dvylikos mėnesiu—
Mergaitė
Berniukas

18 menesių—
Berniukas

24 mėnesių—

Toms motinoms kurios

7.55
7.1 G

12.10
1 l.fiO

ifi.no

19.8
20.5

22.8
22.8

26.5

Vėliausi Victor Rekordai!
Dabar Parsiduoda Pas Jūsų Pardavėjus!

Pas Darželi Trys Mergelės Kastas Sabonis 
Išėjo Tėvelis j Mišką Kastas Sabonis

No. 78676. 10 colių. 75c.
Juozas
Juozas 

10 coliu. 75c.
Kastas
Kastas Sabonis 

10 colių. 75c.
Juozas Vaičkus
Juozas Vaičkus 

colių. 75c.
I Juozas Vaičkus
II Juozas Vaičkus 
colių. 75c.

Lietuviški

No. 78G76.
Tanios šventė
Men he Vilniaus Nenurimsim

No. 78675.
Muzika—Valens
Paukščiu Veseile 

No. 78684. .
Rinkinis iš Liaudies Dainų 1
Rinkinis iš Liaudies Dainų II

No. 78694. 10 ’
šarlnlano Daktaro Ofise 
šarlatano Daktaro Ofise 

No. 78683. 10

Vaičkus
Vaičkus

Sabonio

rekordu katalogai dykai ant pareikalavimo

Orthophonic 
Nauja

Camden, N, J., V. S.

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

JUOZO BABRAVIČIAUS
Karvelėli

ir Plaukia Sau Laivelis
( I 2 colių)

$1.25

Kur Bakūžė Samanota 
ir Aguonėlės

Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
ir Visur Tyla

Bernužėli, Nes’voliok
t ir Ne Margi Sakalėliai

KIPRO PETRAUSKO
Du! du! Dūdelė

Bernužėli, Nes’voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika) 

ir Stasys

75c

75c

75c

N
ORS daugybė Lietuviu Amerikoje ir Lietuvoje jau užsiprenumeravo 
“ŽMONIJOS ISTORIJĄ“, bet toli dar ne tokis 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 knyga gauti, o darbas jau visa* bai
giamas, ir baigsis jūsų proga pastoti prenumeratorium už $2.25.

Paimkit paprastą konvertą, aiškiai užrašyki! ant jo “Dirvos’ adresą ir 
savo adresą atgal, Įdėkit i konvertą $2 popierini ir 25c pašto stampomis ir 

pasiuskit Administracijai. Jūsų pinigai nežus, ateis pas mus tuoj, o apie 
gavimą pinigų mes pranešim ir sykiu pagarsinrim “Dirvoje“.

Kiekvienas kuris iškalno prisiunčia pinigus skaitosi “Žmonijos Istori
jos“ leidėjas, nes ištikro tokių prenumeratorių pinigais ta knyga ir bus iš
leista. Jų visų vardai ir pinigų suma bus patalpinta toje knygoje, pažymč- 
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 (a pati — $2.25 (tie 2,5c už persiuntimą) — Amerikoje. Lietuvoje 
ir Kanadoje bei kitose pasaulio dalyse. Vietiniai jei patįs atsiims kaina $2.

turi kūdi
kius bet nešąli jų žindyti rekomen
duojama Borden’s Eaelc Pienas bon ■ 
kūtėms. Tai yra puikiausias pienas 

cukrus, moksliškai su- 
prirenirtas. Borden’s 

yra maistas budavojįjs 
ir sveikus kur.us. Jis 

kūdikiui sutekiia svorio, kuris reika
linga sveikatai ir normalškumui. Jis 
remiama ir rekomenduojama gydyto
ju pet G5 metus dalei jo aukštos ko-

geriausia

Skaitykit šituos straipsnius 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

kas

JONO BUTĖNO
Stasys ir Oi mergele, Mergužėle
Vilniaus Kalneliai

ir Kur Bakūžė Samanota .
Litai (Lietuvos pinigai)

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

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

ir Aš Mergytė kai Rožytė .
Aš Išėjau į Girelę

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

ir Pasakyk Mano Mylimas Krašte..75c
Plaukė Žąselė per Nemunėlį

ir Noriu Miego

75c

:..75c

i.)C

<5c

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISĖSKIT SAVO PINIGUS DABAR

'DIRVOS" KNYGYNAS

urys _ 
genthartes 
''kūdikiu liko 
pasekmingai 

išaugintos su 
šiuo puikiu 
kūdikių maistu

EAGLE BRAND
CONDENSED MILK.

Už ši 
kuponų, 

z gausite 
dykai Uotu- 

r vlškai pamoki 
__ kaip prižiūrėt! 
yy' ir peneti tavo ir 

A/' jūsų kudlkj. Igklrp- 
kite 1 r prisiųsldtc 

fciaudio bu jūsų vardu 
fZr ir adresu.
^THE BORDEN COMPANY 
Burden Bldg. New York

DZIMDZI DRIMDZT REKORDAI 
Dzimdzi-Drimdzi

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

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

TAIPGI REKORDAI
.Miko Petrausko

Marės Karužiutės
A. Kvcdcro

Juozo šuildausko
K. J. Kriaučiūno

Marės ir Jono čižauskų 
Kosto Sabonio

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

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

ma naudot ant visokių grafofonų.

6820 Superior Ave. Cleveland, O



KAIP DR. ŠLIUPAS P ATEKO AMERIKON
Lietuvoje leidžiama žingeidi 

knyga apie tuos laikus kada 
Lietuvą budino iš miego slapti 
knygų platintojai. Tos knygos 
vardas “Knygnešys”. Ji šiose 
dienose bus užbaigta.

Per Velykas Lietuvoj mirė 
šilavos klebonas, Kun. M. Jur
gaitis. “Knygnešio” leidėjas 
M. Ruseckas, paminėjimui to 
kunigo, padaro ištrauką iš jo 
atsiminimų apie anuos laikus. 
Tarp kitko kunigas rašė: 
“Kaip išgabenai Joną šliupą Į 
užsieni. Ką jis man atsiųsdavo.

“Jonas Šliupas, mano mokslo 
draugas iš Mintaujos gimnazi
jos ir su mane viename bute 
gyvenęs. ‘Aušrą’ redaguoda
mas ir Prūsų Lietuvius kurs
tydamas j ieškoti savo teisių, 
nusidėjo Vokiečių valdžiai ir tu-

mą.
Nedykai turbut toki ilgą ap

rašymą apie šimučio ekskursiją 
‘Lietuva’ duoda, mat, reikė pa
daryt tą vaikiną didvyriu kad 
žmoneliai už ji balsuotu.

▼ ▼ ▼

“Draugo” Nuliūdimas
Chicagos “Draugas” vis dar 

aimanuoja kad rinkimai kleri
kalams neišėjo ant naudos.

Štai kaip jis aiškina:

“Bet kad pas katalikus per 
šiuos rinkimus nebuvo gero su
siklausymo, gerai žinome iš ofi
cialaus žemaičių Vyskupo Ka
revičiaus N. 1-116 rašto, o taip
gi iš Arcivyskupo J. Skvirecko 
telegramos dekanui Pacevičiui

pranešant kad kunigui Vilimui 
neleista statyti savo kandidatū
rą Seiman.

“Už jo sąrašą paduoti ka
talikų balsai nuėjo gurbam

“Antra, iš keliolikos rinkimų 
apigardose kataliku sąrašų pa
sidaro trįs, kitur net, rodos, ke
turios atskiros grupės.

“Tikrumoj tad katalikai Lie
tuvoje nesusitarė, nesusiėjo j 
vieną bloką, todėl palengvino 
kovą socialistams laimėti rinki
mus.”

Katalikai, pastudijuokit sė- 
Ikanti: yra pasakyta: “Ramybe 
j ant žemės žmonėms geros va- 
j lios”. Kodėl nebuvo susitarimo 
pas katalikus? Todėl kad tarp 
jų vadų nebuvo geros valios, vi
si norėjo tik valdyti ir naudo
tis, skriaudžiant liaudį. Ir už
tai sulaukė savo atlyginimo.

LIAUDIES DAINOS

rėjo bėgti i Rusiją, į Račonis, 
Vaškonių parap., pas Malinau
ską; čia jis vedė pačią, bet ir 
čia negalėjo ilgai išbūti, nes 
Rusai taip pat jį jieškojo. Jis 
prašė jnanęs kad jį pergaben
čiau per rubežių. Pasamdžiau 
žvejus, kurie paėmė jį pas Bi
rutes kalną į laivą ir išgabeno 
į Prusus; iš ten jis nuvažiavo 
į Ameriką. Amerikoj būdamas 
pradėjo išleidinėti ‘Lietuvišką 
Balsą’, savaitraštį, ir man siun
tinėti, kad aš jį persiųsčiau jo 
pažįstamiems. ...

“Vėliau jis atsiuntė mani 
Skirmantaitės parašytą, o jo I 
sulietuvintą Lietuvos Istoriją. 
Tos istorijos, naudingo dalyko, 
išplatinau 100 egz. Pinigus Vė
liau atidaviau jo pačiai.”

Kum Jurgaitis Palangoj gy
veno nuo 1883 iki 1889 metų.

Tikros Rinkimu Žinios
Washington. — Lietuvos Pa

siuntinybė Amerikai gavo El
tos pranešimą gegužės 18 d. iš 
Kauno kad galutiniai rinkimų 
daviniai, jei nebus skundų, yra
tokie:

Valstiečių Liaudininkų 22
Socialdemokratų 15
Krikščionių Demokratų 11
Ūkininkų Sąjungos 11
Darbo Federacijos 5
Pažangos *3
Ūkininkų Partijos 2
Lenkų 4
Žydų 3
Vokiečių 1
Klaipėdoje:
Landwirtschal'ts pn-Ljos 3 
Volks partijos 2
Sudėjus Krik - ' nis Demok

ratus, Ūkininką1 Sąjungą ir 
Darbo Federaciją pasidaro kle
rikalų bloke 30, kaip jau buvo 
kituose pranešimuose minėta.

▼ v- v

Didvyris . . .
Iš Amerikos išvažiavo Lietu

von stų ekskursija (reiškia, su-, 
sįkrapštė dykai laivakortę) bu
vęs “Garso” redaktorius L. ši
mutis. Kauno “Lietuva”, kuri 
pataikauja klerikalams kaipo 
jų valdžios organas, Simutį pa
daro “žinomu Amerikoj Lietu
vių rašytoju, poetu” ir ragina 
jo ekskursiją priimti taip kaip 
sutinkant ‘didžiai pasiilgusioms 
savųjų’.

šimutis iškeliavo užimt “Ry
to” redakcijoj vielą ir dar A- 
merikoj būdamas buvo pastaty
tus klerikalų kandidatu į Sei-

DIRVA _____ 
1 ■' ---—BLJ1—' "  L

Amžinajai
EUGENE SUE

DAINA
(O. Katriutė)

Ateis šaltas rudenėlis,
At jos jaunas bernužėlis,

Atneš rūtų vainikėli
Del jaunosios mergužėlės.

Ein bernelis per kiemeli,
Neš’ vainiką ant rankelių.

Vainikėli suvytino,
•Tai širdelę sugraudino,

Sėsk, mergele, kertėj suole,
Kai roželė raudonoji.

Atvažiavo tas pulkelis,
Atsimainė jos veidelis.

Privažiavo svieto buris.
Neuždaromos nei duris.

Visi mane pasveikino.
Kertėj suole pasodino:

Sėsk, mergyte, kertėj suole,
Rodos tau taip ir pripuola

Savo stono permainymas,
Vainikėlio nuėmimas.

Oi, motute, nemeilinga.
Parduod’ dukrą už berlinką,

Už mažuti pinigėli,
Už arielkos kieliškėli.

Kai važiavo per laukeli,
Ried’ ašaros per veideli.

Privažiavo prie šventoriaus,
Žiur’, bernelis nepadorus.

Varpai muša varpinyčioj,
Groja vargonai bažnyčioj;

Išein’ kunigs su knygele,
Suriš’ rankas su stulcle.

Oi gi Dieve, kai]) tai stojas
Kad reiks bučiuot Dievui kojas.

Nesijuokit jus, seselės,
Ateis ir jums tos dienelės.

Parvažiavom j gaspadą,
Ten padarėm meilės zgadą.

Paduos duonos ir alutį.
Reiks mylėti tą vyrutį.

Reiks tau kito nedaboti,
Pa vyreli šėnavoti.

Paduos samti ir druskinę,
Reiks tau būti gaspadine.

DAINA
(J. Jaundzemąš)

Oi tu mano jauna, miela, miela mergužėle, 
Ant svieto tu augi kai]) ir lelijėlė.
Žodelis kaip medus; balsas lakštingalos, '
Nėra man meilesnės kitos panytčlės.
Ar kur aš važiuoju, kur tiktai vaikščioju, 
Apie tave vieną vien tiktai dumoju.

(Tąsa)
Dagobertas, geros širdies kaip ir jo 

sūnūs, paėmęs padušką atnešė ir padėjo 
žmonai už pečių kad galėtų geriau atsi
rėmė ir apšilt.

— Judu abudu sugadinsit mane! — ta
rė Pranciška, bandydama prasišypsoti. — 
Ir tu toks geras, po to blogo ką aš tau pa
dariau! — tarė ji Dagobertui, ištiesdama 
vieną ranką vyrui. — Kalėjime aš turėjau 
laiko atgailėti už savo darbą.

— Kur Gabrielius7 — klausė Agriko
la. — Kaip jam einasi? Kadangi matei ji, 
pasakyk mums apie jį.

— Aš mačiau Gabrielių: jis negali iš
eiti iš vidaus; viršininkai jam uždraudė. 
Ant laimes, jie neuždraudė jam Įsileisti 
mane, ii’ jo žodžiai ir patarimai atidarė 
man akis ant daugelio dalykų. Nuo jo aš 
patyriau kaip aš prasižengiau prieš savo 
vyrą.

— Kai]) tai? —klausė Dagobertas.
— Aš tau uždaviau tiek rūpesčio ir su

sigraužimo, nenorėdama sulaužyt savo pri- 
sieką. Aš ryžausi laikyti sau viską, many
dama kad gerai darau, bet man išaiškino 
kad nėra mano pareiga užduoti tau skau
smus. Meldžiausi Dievui kalėjime, nors 
kitos iš manęs juokėsi, ir Dievas man davė 
minti kreiptis prie Gabrieliaus.. Nors jis 
yra man kaip vaikas, bet jis yra kunigas, 
Rankinis beveik šventas. Ir kada išėjau iš 
kalėjimo, aš nuėjau pas ji kad jis išblaš
kytų mano abejones.

— Tavo tiesa, motin, — tarė Agrikola. 
— ta mintis tau atsiųsta tiesiog iš dangaus. 
Gabrielius yra tyras, drąsus ir prakilnus— 
tai yra tikras ir teisingas kunigas!

— Ak, mano nabagute, — tarė Dago
bertas, karčiai, — kad tu niekad nebūtum 
turėjus kito išpažinties klausytojo kaip tik 
Gabrielių!

— Aš maniau apie tai pirm jo iškelia
vimo. — tarė Pranciška nužemintai. — A.š 
bučiau mėgus išsipažinti savo nuodėmes 
jam, bet. maniau kad kunigas Dubois už
sirūstins jeigu aš jį pamesiu, o Gabrieliui 
nelabai patiks klausyti mano nuodėmių.

— Tavo nuodėmių, motin? — tarė Ag
rikola. — Lyg tu butum jų kiek papildžius!

— O ką Gabrielius tau sakė? — klau
sė kareivis.

— Ak, mano brangus! kad taip anks
čiau oš bučiau su juo galėjus pasikalbėti! 
Ką aš jam pasakiau apie kunigą Dubois jis 
tuoj suprato kad čia kas negerai, ir klau
sinėjo mane, brangus vaikelis, apie dauge
lį dalykų kurių pirmiau niekad nekalbė
jom. Tada aš atidariau jam visą savo šir
dį. ir jis man taipgi, ii- mudu abu patyrėm 
liūdnos dalykus apie ypatas kurias visada 
laikėm garbingomis, o kurios mus suve
džiojo, vienam ir kitam nežinant.
, — Kaip tai?

— Nagi, jie pasakodavo jam, pasiap- 
tomis, dalykus kurie buk neva nuo jnanęs 
paeidavę; ir pasakodavo man, taipgi slap
tai, dalykus kurie neva paeina nuo jo. Tai
gi, kaip jis man išsipasakojo, jis išsykio ne
turėjo patraukimo Į kunigystę, bet jie pri
kalbėjo jam jog aš sakius kad aš nebusiu 
saugi šiame pasaulyje nei kitame jeigu jis 
netaps kunigu, nes aš tikėjus jog geriausia 
aš galėsiu patarnauti Viešpačiui duodama 
jam gerą tarną; taigi, tas vargšas našlai
tis, kurį aš paėmus nuo gatves išauginau, 
pasišventė kunigystei. Jis Įstojo semina
rijom

, — Tai begėdystė, — tarė Agrikola; — 
tai žemas tų kunigų darbas kurie šitaip da
rė su judviem. v

— Visu tuo laiku, — kalbėjo Pranciš
ka toliau. — jie visai kitaip man kalbėjo, 
lie sake kad Gabrielius turi pašaukimą, 
bet bijo man prisiminti, kad aš nebūčiau 
apimta 'pavydu del Agrikolos, kuris, išau
gintas darbi ninku, negalės naudotis gery
bėmis kokias kunigas turi. Taigi, kuomet 
jis stojo seminarijon jis tą darė apgailau
damas, bet tikėdamas jog daro man dideli 
gerą. Aš gi jam patariau, sakydama jog 
busiu labai linksma iš to. Suprantat, aš 
turėjau jį pastūmėti kad jis nepamanytų 
jog aš užvydžiu jam kad ta progą pasitai

ko ne Agrikolai.
— Kokios klastingos machinacijos! — 

tarė Agrikola, nusistebėdamas. — Jie spe
kuliavo tokiu žemu budu judviejų atsidavi
mu vienas kitam.

— Kadangi Gabrielius turėjo gerą šir
dį, palengva jis prie kunigystės priprato. 
•Jis niekad nebūtų man apie tai užsiminęs 
jeigu mudu nebūtume šiandien susiėję. Jis 
rūstauja prieš Rodiną ir kitus ir kaltina 
juos neteisingume. Šie jo patyrimai, .sa
ko, prives jį prie atsiteisimo su jais.

Ant šitų Pranciškos žodžių, Dagober
tas ką tai atsiminė. Jis galvojo sau vienas.

Pranciška kalbėjo: — Kuomet paga
linus aš pasakiau Gabrieliui jog, pagal pa
tarimo kunigo Dubois, aš pavedžiau neži
nomai ypatai Maršalo simono dukteris, jis 
kaltino mane, nors apgailaudamas, kad aš 
nesistengiau pamokyti mergaičių musų ve
rgijos. bet be savo vyro žinios atidaviau 
jas kitiems, be sutikimo savo vyro, kuris 
vienas atsako prieš Dievą ir žmones už 
jas, kaipo savo globon paimtas. Kunigo 
Dubois pasielgimą Gabrielius griežtai pa
peikė, nes jis davė man klastingus patari
mus; po to jis ramino mane ir išprašė kad 
parėjus pasakyčiau jums viską. Jis pats 
butų parvedęs mane namon, nes aš vargu 
turėjau drąsos po tokios padarytos skriau
dos, bet jis savo viršininkų Įsakymu turi 
būti viduje, negalėjo su manim eiti, ir----

Čia Dagobertas, kuris išrodė labai su
erzintas, pertraukė žmonai. — Vieną žo
di, Pranciška; prie tų visų neramumų, tų 
velnišku suokalbių ir visos šios maišatie- 
nes. Pasakyk man, ar tu nesakei, tą die
ną kai mergaitės dingo, kad Gabrielius 
kuomet jį priėmei auginti, turėjo ant kaklo 
bronzinį medalį ir mašnelę pilną popierių 
svetimoje kalboje prirašytų?

— Taip, mano brangus.
— Ir tas medalis ir tie popieriai po to 

buvo atiduota tavo kunigui?
— Taip, mano brangus.
— O Gabrielius niekad nuo to apie tai 

neužsiminė?
— Niekad.
Agrikola, girdėdamas tai iš savo mo

tinos, pažiurėjo Į ją ir nuostaboj tarė: — 
Tai Gabrielius turi tuos pačius reikalus an! 
Rue Saint-Francois rytoj kaip Generolo Si
mono dukteris, kaip madamoisellė Kardo 
Aliutė?

— Taip, — tarė Dagobertas. — O da 
bar ar atmeni ką jis mums sakė, kaip tik 
pribuvom čia, kad už kelių dienų jam rei
kės musų pagalvos rimtame dalyke.

— Taip, tėve.
— O jis laikomas nelaisviu semiųari- 

joje! Ir iis pasakė motinai jog turi nusi
skundimų ant savo viršininkų! ir jis pra
šė musų pagalbos tokiu liūdnu ir rimtu to
nu kad aš tariau jam-----

— Jis kalbėjo taip kad lyg eina į ko
vą, — pertraukė Agrikola. — Tiesa, tėve! 
ii- vienok tu, kurs esi geras sprendėjas nar
sumo ir drąsos, pripažinai jog Gabrielius 
yra toks drąsus kaip tu pats. Kadangi jis 
tai]) bijo savo viršininkų, jo pavojus tur
but yra didelis.

(Bus daugiau)

Vyskupas Karevičius . 
Atsistatydino

Kauno “Lietuva” praneša se
kančiai :

“Arkivyskupas Karevičius 
jau paskelbė savo atsisveiki
nimo raštus savo vyskupijos 
dvasiškijai ir visiems katali
kams.

“Trumpais, paprastais, bet 
nuoširdžiais žodžiais dėkoja 
visiems už palankumą, klus
numą ir ištikimybę Bažny
čiai.

Mes nemanome čia iškelti 
ir nušviesti jo nuopelnus, o 
tik norėtume pažymėti, kad 
Dieve duok kiekvienam vys
kupui, kiekvienam viršinin
kui palikti po savęs tokią ge
rą atmintį, kokia palieka Ar- 
kivysk. Karevičius. Gilus ti
kėjimas, krikščioniškos do
rybės ir karšta savo tėvynės, 
savo žmonių meilė — tai di
džiausia Arkiv. Karevičiaus 
papuošalai.

Vos paėmęs Žemaičių vys
kupijos vairą, jis tuojau pra
dėjo kelti ir stiprinti anuo
met net ir pas mus ujamą ir 
prislėgtą Lietuvybę. Tai bu
vo pirmas kuris nuo pat pra
džių griežtai stojo už princi
pą kad čia Lietuvių šalis ir 
todėl Lietuviams ir Lietuvių 
kalbai visur, o ypatingai baž
nyčioje, priklauso pirma vie
ta.” Ir tt.
Kodėl Arkivyskupas Karevi

čius atsistatydino ir kas užima . 
jo vietą tame numeryje nepa- : 
žymėta. Nejaugi butų politiš
kų priežasčių delei ir Karevi
čius pasitraukęs? Jisai buvo 
veiklus nuo Lietuvos ncprigul- 
mybės atgavimo ir ypač gabiai 
vedė klerikalų politiką visokiais 
savo įsakymais.

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, m.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

Jeigu turit
PŪSLĖS

KATARU
arba

SKAUDŲ ..........
ŠLAP1NIMĄ
Bandykit

SANTAL MIDY
Gaunama visose

Vaistinėse
Tuoj paliuosuoja 

nuo Skausmo

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

EKSTRA’

Puikus dideli

LIETUVOS

ŽEMLAPIAI

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30c ,
(Kurie vietiniai patįs atsiims mo

kės tik po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

EPSOM 
SALTS COMPOUND IN 

TABLETS
At yanr druggist, 2Sc 

The Knight Laboratories, Chicaa®
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(Tąsa)
Atsiskyrimas

Rūpestis ją kankino kas bus pas
kiau.. .

Baktis laikė glėbyje jos galvą ir glos
tė jos plaukus, kurie dabar buvo palaidi. 
Ramino ją, bet nemokėjo, ir pats buvo su
simąstęs. Nors smarkus karo vadas, šia
me atsitikime buvo bespėkis. Jis jautė sa
vo kaltę lygiai kaip ir jos....

— Ąr nepyksi, ar nepaniekinsi manęs 
ant visados? — klausė jis jos....

— Ne.... ne.... amžinai tave minė
siu. ... Ir tu atmink mane....

Atėjo atsisveikinimo valanda. Reikė
jo skubėti. Visų bučiavimųsi per ištisą 
naktį dar neužteko. Giedrė nepaliaujamai 
puolė j glėbi Bakčiui ir pati jo kaklą ap
kabindama bučiavo ir bučiavo. Bet dabar 
jos bučiavimas buvo kitokesnis, privales
nis ir tiesotesnis, uždedantis ir ant jo par
eigas, kurių, deja, jis negalės niekados iš
pildyti ....

Reikėjo jam pranykti iš pilies pirm 
negu subus miesto žmonės ir pilies gyven
tojai. Pati ji išlydėjo Baktį iki vartų ir 
dar sykį pabučiavus sukrito ant tako.

Ją paregėjęs vartų sargas kareivis 
pribėgo ir prikėlė. Palengva jis vedė ku
nigaikštytę link mažųjų durų,’kur-ji pali- 
pėjus ant laiptų stovėjo ir ašarodama žiu
rėjo Į pakalnėn einanti miesto linkui tą su 
kuriuo ji ahižinai atsisveikino, bet širdyje 
atsiskirt negalės.

Už dienos kareivis kuris jai pagelbėjo 
atsistoti, ir matė ineinant ir išeinant “šilkų 
pirklį”, liko paaukštintas ir tapo iškeltas 
j tolimą kunigaikštystės kampą.

Priešpieti, pirm laivų išplaukimo, Gie
drė dar buvo nuėjus i priestoti ir nors ma
tė kitus pirklius nešantis savo daiktus, li
pant į laivą, bet savo mylimojo jau nere
gėjo. Ji nuo dabar jautė ji savo vyru, sa
vu. bet nelaimei turėjo slėptis nuo žmo
nių ....

Kur Giedrė nėjo, ką neveikė, vis jai 
akyse stovėjo Baktis — tas patogus “Šiau
rės Kunigaikštis”, kurio meilei ji negailėjo 
nei savo nekaltybės paaukoti. Bet jeigu 
tuo viskas baigtųsi tai nieko. Vienok — 
daug kas laukia ateityje.... Negarbė ir 
net pasmerkimas, paniekinimas — pagal 
jos krašto žmonių papročio už nekaltybės 
praradimą — nesuprantant jos širdies ir 
nejaučiant viso to ką ji jautė negalinti tu
rėti. ...

Iš kitos pusės — galvojo ji, Įpėdinis, 
jei tik bus sūnūs, ir dar tos pačios dinasti
jos, su tuo pačiu vardu, nes turės nešiot 
motinos tėvų vardą, arba vardą savo pro
tėvių, ilgus amžius išlaikytą....

“Bet kas bus jo tėvas, kada manęs pi
liečiai paklaus?” galvojo ji. “Ką aš Įvar
dinsiu?”. ...

Ir visokių minčių kankinama, mergi
na gryžo pilin.

Giedrė Uždaroma Kalėjimai!
Ledos sukulta ugnis prieš Giedrę Įsi- 

' liepsnojo. Dviem dienom praslinkus, Gied- 
, ros kambarin, kur ji sėdėjo užsimąsčius, 

inėjo Leda ir keletas jos patikimų vyrų, 
buvusių Aistrio karo vadų. Leda tarė:

— Šiandien paskutine tau proga pasi
sakyti ar tekėsi už mano brolvaikio ar nori 
eiti kalėjimai!?

— Kada aš nebusiu savarankė kuni
gaikštytė ir savo tėvo šalies valdovė tada 
jus galėsit man savo įsakymus duot. Pa
šaukit mano žmones, tada aš su jumis kal
bėsiu !

— Tavo žmonės čia neateis, tavo šauk
smo negirdės ir nepagelbės, —tarė vienas 
generolas. — Kunigaikštienei reikia tuoj 

. atsakymo!
Giedrė perširdus bėgo prie durų, bet 

rado jas užrakintas. Bėgo prie lango, bet 
nuo ten ją vyrai atstūmė.

— Ar jų§ žaidžiat ar ištiesų su manim

norit elgtis kaip su beteise piliete? Palei
ski! mane ramybėn!

— Jau po visko. Jeigu atsakymo apie 
sutikimą tekėti nėra, nuo šiandien tu lieki 
uždaryta kalėjime, — pasakė Leda.

— Kalėjimas man bus geriau negu ap- 
sivedimas su tuo kurio aš nepažįstu ir my
lėt nenoriu! — atkirto Giedrė.

— Veskit ją ir Įkalinkit! — suriko ge
nerolas i du atsivestu kareiviu.

Giedrė pastiro. Apėmė ją pyktis, ne 
baimė, bet juk silpna moteriška nieko ne
padarys.

Du tvirti vyrai, kurie gailėjosi kuni
gaikštytės ir matė didelę neteisybę, vedė 
ją kalėjimam nes paskui ėjo jų viršininkai 
ir ragino greičiau skubėti. Vietoj vesti 
paprastu iš kambario i kiemą išeinamu ke
liu, Leda Įsakė vesti ją slapta išeiga, kad 
niekas nepamatytų ir nežinotų kas dedasi.

Tą pačią dieną pavakarį tuos du ka
reiviu rado pilies kiemo šulinyje prigėru- 
rius. Viršininkai skelbė kad jie netyčia 
Įkrito ir prigėrė, bet Leda geriau žinojo ka
me dalykas, nes ji žinojo kad jie kada nors 
gali kam nors išsišnekėt kur jie Giedrę pa
dėjo.

Vargšai laukė dieną, antrą ir daugiau, 
ir vis jų “Karalienės Duktė” neateina. Kas 
su ja atsitiko nežinojo, bet nujautė ką ne
gerą.

Pilyje imta kalbėt kad Giedrė su gryž- 
tančiais po turgaus pirkliais kur tai išva
žiavo, pabėgo; kiti sakė kad iš proto išėjus 
kur nors dingo. Tiesą žinojo tik keli virši
ninkai ir Leda, kuri jiems Įteikė dideles 
dovanas už tylėjimą.

Leda jau drebėjo nuo senumo, bet to
lyn buvo aršesnė, ir jos protas daugiau 
niekšysčių sugalvojo. Ji jautė kad Giedrė 
neužilgo nepanorės kalėjimo vargų kęsti ii 
sutiks pavesti save ir savo žemę jos brol
vaikiui.

Miestas ūžė iš žingeidumo kur dingo 
jų kunigaikštytė, ir net minia buvo apipuo- 
lus pili reikalaudama žinių, bet kareivių 
kardai viską apramino. Ar žmonėms rei
kia žinoti kas darosi su kuriuo nors iš val
dovų, kuris kitiems nepatinka? Tarp val
dovu mada buvo ir bus viens kita įkalinti.*"• . . . *■ ‘ ' 
nužudyti, pasmaugti, ir pačiam užgrobti 
valdžią.

Dabar Leda džiaugėsi, nes kad ne vie
naip tai kitaip Aistrio ir Tairos žemės lie
ka jos kraujui — jeigu Giedrė mirs kalėji
me, viskas liks jai, o kadangi ji bus pasku
tinė iš tų kunigaikščių eilės, ji galės paves
ti kunigaikštystę tam jaunam savo gimi
nei. Jeigu gi nenorės kalėjime mirti, turės 
tekėti m jos brolvaikio.

Giedrė buvo Įkišta tamsiausioj kama
roj ir toliausiam kampe. Kalinių užvaiz
dą ir maitintojas buvo visai kurčias kad 
negirdėtų ir neišduotų nieko ką kaliniai 
gali išpasakot.

Leda vogtinai ineidavo pas Giedrę ir 
per geležines duris klausinėdavo jos ir vi
liodavo ar nesutiks tekėti už jos parinkto 
jaunikio, bet Giedrė labiau ir labiau jautė
si prideranti Bakčiui, laikui bėgant, labiau 
ir labiau ji mylėjo, o dar pradėjo jos išvai
zda keistis, bijojo kad niekas nepatėmytų, 
todėl ir atsisako iš kalėjimo išeiti.

(Bus daugiau)

Ir gėlelės sužydės, z
Nusipinsiu vainikėlį, 
Net man sesės pavydės.

Dar papuošiu vainikėlį 
Baltu gražiu kasnyku, 
Ir viliosiu bernužėlį 
Užsidėjus vainiku.

Kai bernelis jos pro kiemą 
Aš ravėsiu rūteles, 
Jei jis tars man labą dįeną 
Ir žiūrės į akeles,

Aš paakinsiu rožę baltą, 
Segsiu jam prie kepurės, 
Mesiu šypsą jam nekaltą, 
Pamylėt mane turės....

Kai atsieksiu aš jo meilę, 
Man saulutė skaisčiaus švies, 
Aš dainuosiu jam dainele 
Glausdama sau prie širdies.

Aš užmirši u tą ilgesį 
Kokį iki šiol jaučiau, 
Nes supratau tą priežastį 
Kai tik jiji pamačiau....I • 

Petronėle M.

GUDŽIŪNŲ PONAS
(Gaida: Kol Juozas Kėdainiuos, 

Jonas gyvuoja)

Gudžiūnuos yr’ toks ponas, 
Žmones jį vadina “akamonas”. 
Jisai didelis štukorius, 
Ir vadinas “sekretorius”.
Daug per svietą jis važiavęs, 
Kauno fortus yra šlavęs ... 
Kai tik čion jis atvažiavo, 
Visam valsčiuj sužaibavo, 
Kas tik nori jį matyti 
Turi apie mandagumą išmanyti. 
Jei žmogelis to nežino, 
Lai neklausia patarimo! 
Tasai ponas sekretorius, 
Nors ir didelis “štukorius”, 
Labai mėgsta alutėlį 
Ir “valytą skystimėlį”. 
“Sveikas, Pranai, sveikas, Jonai 
Kodėl negeri, šėtonai?! 
Nėra mums ko nusigąsti, 
Niekas mums negal įkąsti! 
dienas Juozas mus palaiko, 
Ka mes norim tą išvaiko!” 

žmonės kalba ir- kerštauja 
Kad mus ponas pijokauja. 
Buvo vienas toks posėdis 
Kame ponas blogai jautės: 
Mat, koks tai žmogelis, 
Jis vadinasi sargelis, 
Ima viešai kalbėti
Apie pono “didžius” darbus!... 
Iš to visi sužinojo
Jog mus ponas “mylavojo” 
Ne tik jaunas paneles, 
Bet ir senas bobeles!.... 
Visi juokės ir kvatojo 
Kokie čėsai dabar stojo.... 
Už kiek laiko vargšui sargui 
Teko kęsti kaip tam margini: 
Jis nuo vietos atstatytas 
Ir iš valsčiaus išvarytas!.... 
žmonės meldžias ir žegnojas 
Kad juos Dievas taip kovojąs, 
Valdininką tokį gavę 
Savo džiaugsmą yr’ apgavo. 
Vieni ponui valdininkui 
Siūlo fortus atminimui, 
Kiti kalba reik nutilti 
Ir degtinę jajam pilti... . 
Kur jis eitų, kur bebūtų 
Gudžiunitčiai jį atmintų. 
Tekis žmogus retenybe, 
Pas mus tikra keistenybė!....

Juodas Dėdelis, 
“Kėdainių žinios”.

Nenusiminkit, tautininkai ar
tistai ir artistės, kad jums ga
na garbės neatiduodama, kaip 
kada. Už neatidavimą garbės 
pešasi ir kitų srovių artistės 
net spaudoje. Pažiūrėkit kad

dedasi po Cleveland© Moterų 
Sąjungos kuopos vakaro.
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apsikrėsti Amerikoniškumu — 
vietoj “ūkininkai”, nekurie ra
šytojai rašo “fermeriai”. Nau
doja jau vietomis ir $ del dola- 
rių, bet parodymui kad nevisai 
sutinka su Amerikos kultūra, 
$ ženklą deda užpakalyj: 45$.

Kauno Ministerijoj
— Ar dar pas jus, ponas mi

ni st erio pagelbininko pagelbi- 
ninko pagelbininko, ta graži 
raštininkė kuriai jus vis dikta
vote ?

Jo ekscelencija pagelbininko 
pagelbininko pagelbininkas: — 
Taip, bet dabar jau ji man dik
tuoja, nes aš ją vedžiau.

| Jus
I Galit I 
I 

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

$1 iki $25. |

| Wet j
ji AutcrStrop j
I Razor Į

—Issiaštrina Pats

RODYKLE No. 102
Gaminimo Receptas leisk per juos karštą prosą. Nuo to

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimin inkei

Sėlenos yra skanus valgymui kai
no grudų maistas su pienu ar grie
tine, bet daugelis šeimininkių paty
rė jog iš jų galima daug ko kepti ir 
išvirti. Sėlenos yra tvirtas, maistin
gas maistas kuris budavoja kūną ir 
priduoda energijos. Patariu jums 
duoti selenų jūsų šeimynai nors sykį 
Į dieną, šeimynai bus pavaišinimas 
padarius' vakarienei sėlenų biskvitus, 
jeigu darysit apačioj pažymėtu re
ceptu Ūžsisakykit pakelį sėlenų 
pas savo groserninką šiandien.

Sėlenų Biskvitai
’4 puoduko All-Bran sėlenų
114 puoduko miltų
5 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai cukraus
% šaukštuko druskos
3 šaukštai riebalų
’4 puoduko miltų
Sumaišyk sėlenas su miltais kuria 

turi būti persijoti su druska, kepamu 
pauderiu ir cukrum. Pertrink tau
kus per mišinį ir dadėk pieną. Min
kyk ant miltuotos lentos ir sukočiok 
pusės colio storio. Supjaustyk bis
kvitų kapotojo, kenk karštame pe
čiuje dvylika iki penkiolika miliutų.

Virtuvės Patarimai
Verdant žirnių zupę visada mesk 

riekute duonos. Tas neduos žirniams, 
nuskęsti ant dugno ir pridegti.

Išgramdyk skarvadą čystai kožną' 
syki po naudojimo, iš vidaus ir iš 
lauko ir ant skarvados nebus taukų i 
ir suodžių kaip matot ant kitų. Len- i 
gva tą padaryti kožną sykį po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už-| 
leista per kelis sykius. I

Visada turėkit savo ledų šėpoj dė
žę evaporated pieno Jis susitgadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pieną.

Jūsų prezervai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padčsit į sau
są vėsią vietą skiepe.

Naminiai Pasigelbč jiniai

jie persiskirs be vargo.
Patartina skalbti JMalnketus skais

čią, vėjuotą dieną kad greičiau galė
tų išdžiūti.

Padedant mezginius nuošaliai ant 
ilgesnio laiko, suvyniok į vaškuotą 
popierį. Tas neleis puti.

Grožės Patarimai
šių dienų moteris naskirstoma i 

klesas pagal perfiumo kokį naudoja. 
Jaunoms merginoms yra perfumas 
gyvo skonio, kaip karnacijų arba 
pblov, sumaišytas su mignonettom 
arba heliotrope. Tie kvapsniai yra 
brunetams. Blondės gali rasti sau 
perfumo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonu fi- 
jolkų perfuma. Juodakės Rytų tipo, 
delikatno ir švelnaus sudėjimo, gali 
naudoti natūrali jajminą arba tyrą 
sandalmedi. Taip sakant, perfiumai 
yra pritaikyta visokio tipo moteriš
kei ir ji naudodama galės geriau sa
ve išreikšti Perfiumų yra visokių 
kainų ir rūšių, todėl reikia žiūrėti 
kad gautumėt atsakanti.

Ypatiška Sveikata
Atsargus ištyrimas valgių kokius 

paprasčiausia šeimynos naudoją pa
sirodo kad tankiausia ir daugiausia 
duodama mėsos ir bulvių ir stoka 
maistų turinčių mineralų, vitaminų 
ir kitų reguiluejančių dalyku. Mes 
žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt vidurių suirimą, 
taipgi buna priežasčia daugelio kū
niškų ligų. Kodėl sunku yra pertik- 
rint nepatyrusią moterį jog ji yrą 
kalta už vaikų ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo
kinama apie maistą. Bet negalima 
sakyt kad tas mokymas veikia kaip 
reikia Kuomet šių dienų ihokiniai 
apsives ir augins šeimynas matysim 
ar tas mokymas ka reiškė. Bet dau
gelio merginų pėdsakai dings iki to 
laiko, ir ta mokymo svarbumą bus 
sumažėjus. Musų svarbiausia parei
ga turi būti duoti vaikams ir raer-

Stengkis išvalyt plėtmus kolei dar Stamms supratimą apie svarbą pa- 
švieži, nes sisenėję sunkiau išimami, linkimo maisto ir tikrą jausmą

Jeigu krasaženkliai sulini pa per- yp^tiskos atsakomybės.
MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:

Kuomet jums reikia pieno dary-Įted pieną, kadangi jis yra geriau- 
mni nudinen. zv^iu. nvra^u. etc.,(sias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudąkit Borden’s Evapora- • arba grietinės.

Naudokit Tikrąjį Pieną
šviežias pienas yra puikus maistas kiekvienam 
vyrui, moteriai ir vaikui. Vienok esti laikai kuo
met neturit gana šviežio pieno namuose užpildy
mui savo reikalavimu virinio ir kepimo tikslams, 
arba savo kavai.
Tokiuose atsitikimuose visada turėtumėt naudo
ti Borden’s Evaporated Pieną, kadangi Borden’s 
yra visiškai tyras, riebus ūkio pienas ir užtikrins 
kiekvienai šeimininkei užtektiną kiekį tyro pieno 
visiems jos naminiams reikalavimams už ekono
miškas lėšas.
Smetoninėms zupėms, smetonuotoms daržovėms, 
pudingams, pajams, sosams, pyragams ir prie-
.skoniams patirsit jog jis yra daug potogesnis ir
ekonomiškesnis negu šviežias pienas, nes jis turi 
savyje gerumą kuris priduos tiems receptams 
turtingumą kokį jokis kitas pienas duoti negali. 
Jeigu jus mėgstat gerą smetoninį pajų bandykit 
paduodamą receptą. Bandykit tą pieną savo ka
voje. Jums kava patiks labiau negu kitados.

ATMINKIT
Borden's Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot nusę vandens ir pusę 
Borden's Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jį kaip 
paprastą pieną. Jeigu turit 
sato receptą kuris įeikalau- 
ja siiileonos, naudokit tiek 
Borden's Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

Borden’s 
daroma 
dviejų dy
džių : aukš
tas (1G un-

mus (G un
cijų)

tVAPORATEO
Milk

KIAUŠINIENĖS 
PAJUS

% puoduko Borden’s Eva
porated pieno

1 puoduko vandens
3 kiaušiniai
414 šaukštai cukraus
■4 šaukštuko druskos 
Keli lašai nutmego 
Tarkuoto nutmego 
Tešla.
Ištiesk gilią pajaus lėkštę, 

su tešla. Suplak į krūvą 
kiaušinius, cukrų, druską, 
paskui supilk evaporated 
pieną. Sumaišyk gerai, su
pilk į ištiestą lėkštę, uštar- 
kuck biskį nutmego. Kepk 
karštame pečiuje išsykio, 
kad nusistovėtų kraštai, po 
t<> apmažink šilumą, nes pie
nas ir kiaušiniai sykiu turi 
Imti kepami žemoj tempera
tūroj.

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus rceep- 
Bordcn’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

too,000 
siunčiu 
tup su 
Pienu. „ ___
kaip pasidaryt tuos įvairius 
valgius su Borden’s, išpil- 
dykit kuponą pažymint ko
kių receptų jums reikia ir 
nrkin clfi f YniimS

unsweetened

'VAPORATEP 
milk

....
KUPONAS

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Mesa 
Košeles

Pajui

Pudingai 
Susai 

Sriubos

Vardas - — —

Adresus —

(3) Lithuanian
THE BURDEN 

Borden Bldg.
COMPANY 

New York ■
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Life

By Ju n i u s

A lot of money is wasted in

you

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

He:
----- o-----

And dark becomes the day.----- o-----
Prince I

----- o-----

----- o-----

I the discharged convict still re
----- o-

----- o-----

----- o-----

C-C T\ T fCoJ-

O ROSEDALE ©i 
Dry Gleaning Co.? 

Rand. 7906 į 
C. F. PETRAITIS, Prop. 4* 
6702 Superior Ave., t 
IHHnHfc '♦♦^^♦^•♦J^-JmJ*******^**!* »}»♦JMi»

Vokiškėliti kaime (Vilkaviš
kio v.), balandžio lfi d. M. Jo 
sulaitytė atėjo pas savo jau 
kiūtini Albina Lingeraili ir su 
atsineštu revolveriu šovė sau i 
krutinę norėdama prie jo nusi
žudyti. Bet žaizda gyvybei pa-

STEEa: OFFICE ' CAT “A shockin’ coward my hus
band is. I was razzin’ him 
proper outside th’ public libra
ry, when off ’e run inside an’ 
stood near one o’ tehm ‘Silence’ 
notices.”

LIFE IS SWEET
Walter R. Baublis

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

LISTERINE
TOOTH PASTE

Large Tube

Helen Karuža thinks the only 
recognized liberal party in this 
country is dad.

----- o-----
Julia M. Baltrukonis thinks 

matches are frequently made in 
the dark.

Every man is boss of his own 
home — when the family is
away.

If bobbing had 
fashion in 
•he would 
all. states

been 
grandmother's 
have bobbed, 
Annie Grisko.

the 
time, 

that’s ]

tion to 
musical

sweet when you arė 
near, t

But when you are away
The sun retreats behind the 

clouds
, ....... .............| And dark becomes the day.
to give a musical educa-1 ptqrk becomes the day, and 

children who have noj 
talent.

He:
ed the
up on 
bed.

night
‘ Į Cannot give me solace,

----- o-----
Archie was nearly 

other morning. He
kill- 
go I 
the

I’m not superstitious 
Neither is he; but this| 

a lower berth.

Because my thoughts are but 
of 

And of some winsome grace, 
sweet when you are

I But
The

near
when you go away,
light of love departs with

About all a correspondence 
school can do is to forbid smok
ing in the postoffice.

UNCLE WFGGILY’S TRICKS

Starving are 
you? Well 
here’s some 
honey.

Here’s a 
hungry friend/b 
of mine,

Uncle Wiggily

MOTERŲ HIGIENAI 
Apsišvietę moterjs dabar 
naudoja Zonite vietoj 
ksmingas deliktoms 
biam tikslui. Zonite 
dingų dalykų šiam
naudingas ir visai neken- 
vėms.

nuo- 
ple- 
yra

W Rat’sThat
wise outeide? Here are a 

few ■more of m / m 
my hungry Mu Z j 
friends." /j, n V

If it is true that the
I of Wales has taken to chewing,1 
gum. Albert Varakois thinks;

' he should have put a little of 
TT , , , . ...ion his saddle.TTp to the age oi twenty eight I 

a man is a critic. After that I 
he is merely one of the criti-jKow that every woman

In this world of ours paints 
It’s mighty hard for one to toll I

The sinners from the saints.

ci zed.

n planning a murder it 
ivs wise to provide your-] 

self with plenty of money. Į 
thinks J. Bartkus. A poor1 
murdered soon reaches the end 1 
of his rope.

Little girl; Let’s play nt be
ing married!

Little boy: We can’t. Mother 
said we 
noise I

were not to make a

The burglar had served his 
sentence and was being dis- 

| charged from prison. The gov- 
| ernor gave him a long sermon 
on the need to mend his ways

“What are yo,i,i waiting for?” 
asked the governor.

“My tools!”

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra pinku jeigu gali taip 

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ii t ikro šveičia nedrasky
damas dantų e male s — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš-

Sanitariškos Lietaus 
i MAUDYNĖS 25c.
921 St. Clair, arti E. 9th St.

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 
Rusai draugai kreipdamiesi tu
rės teisingą patarnavimą.

ČMade by
Lambert Plmrmaeal Co., Saint Louis, U. S. A.

4 S. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOT0GRAFU0JAM VISOKIAS GRUPES 

VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.
Jaunavedžiai kurie duos mums nutraukti 
vestuvių paveikslus gaus vieną dideli pui
ki) spalvuotą paveikslą dovanų nuo tuzi

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

----- o-----

Few failures.pre so complete 
as that of a.bald.man with a 
pug nose in his effort to be a

man accumulates 
more wealth than any other] 
man has in his community all 
he wants is more.

After a 
wealth

----- o-----
Even in this day of funny] 

hair cuts it is easy to pick out 
the men on the beach, opines ■ 
J. A 
mind 
suits

Mitchell. They don’t 
getting their bathing 

wet.
----- o-----

Teacher: How many make a 
dozen 7

Grocer’s son: Twelve.
“How many make a million?”
“Very few”.

----- O-----
Some folks don’t seem to be 

worrying much about the fut
ure. Maybe they’re too green 
to burn.

t

's

i

J. J. Stapulions
REAL ESTATE

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

tuvos Konsulate Notaras.
PRAŠOM ATSILANKYTI PO NUMERIU

6820 Superior Ave.
Telefonas Randolph 458.

Dirvos” Redakcijoj

C * 1

Didele tuba Listerine danty 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu, 
Lambert Pharmacol Co., Saint 
Louis, U. S. A.

----- O-----
THE WOMAN PAYS? 

i' To Miss Dorothy F.-----
One' fraternity pin $12.98
Tickets to various shows
Carfare to yjHir house 
Taxis to theatres
Shoes -worn out walking

home after taking you 
in a taxi

Pressing one pair of
trousers

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione j

LIETUVĄ 
>tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kambairus naujau
sios mados popieromis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso plesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šių patarnavimų kreipkitės an
trašu: (36)

1386 EAST 65TH STREET

36.25 \

10.00

.35

Total ..........................$140.19
Kindly remit at once. I didn’t 

know you were married. 
----- o-----

Boatman to merrymakers: I 
must ask you to pay in ad
vance. The boat leaks.

ItS saugumu 
laivų, kin ius val

do ir operuoja Suvienytų Valsti
jų Valdžia. Pasinaudokite spe- 
cialėmis ekskursijomis, neprilyg
stamais parankumais 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 Yorko Lie
pos 7. Važiuosite kartu su savo 
tautiečiais po asmeniška prie
žiūra p. Jono XV. Lutli. 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
inį—klausk jūsų Agentą ant vie 
tos, arba šiandie rašykite pas

’ United States Lines
Hotel Cleveland Bldg. ________________ Cleveland. Ohio

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 maliavoj! mo įnagius.

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

6401-5 Superior Avenue
ŽJIIIII ilium IIIIIIIIIIIIIII1IIII1IIIIIIIII] i I III 111lllllllllilllllllltlllllllllllillllllHIIIIIIIIIIIU
= Prospect 2420 Central 1786
| THE F. W. ZIMMERMAN CO.
= Gsnerališki perkraustytojai, vinduotojai ir, staty-
= tojai bankinių šėpų ir mašinerijų. Rakandus p&-
= kuojam, išleidžiam ir aukraunam.
E 3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii j=

Informacijos Keleiviams 
Į Kanadą

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

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 

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

Sumažink
Savo

greitai
V i e - 
skus- 
tikrai

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

§1 iki $25.

Valet
AukxStrop

Razor
—Išsiaštrina Pats

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pea tilcrą Specialistą, • no ■ 

prie kokių neišlavintų daktarų. Tik- J 
ras Specialistas arba profesorius ne- ■ 
siklausinėa kokia liga sergi Ir kur ■ 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, Z 
po išegzaminavimo. Daugybe dekta- ■ 
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jis J 
neturėjo užtektinai apsipažir.imo ir pa- . 
tyrimo bei neišrado jūsų tikros ligos. J 
Mano aparatas Radio-Scope-Raggi'-X- . 
Spindulių Roentgeno ir pilnas Balete- ’ 
riologiškas egzaminavimas kraujo abi- J 
dengs man tikrą jūsų ligos priežastį ■ 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, ieens " 
tuoj sugryž senoji jūsų sveikata ir ■( 
tvirtybė. Jeigu turite nuailpnėjusina ", 
nervus ir kenčiate nuo užnuodijusio * 

kraujo, turite Ubertus veidus, pučkus ant viso Irano ir burnos, tai- •, 
zdas užsisenėjusias kojose — negaiėinkit ilgiau laiko ir neaitevo- *, 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa- 
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąžinių- J 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi- J
siems. "I

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 5
; 10416 Budid Ar. Kampas E. 105th St. Qovataad į

ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4. J
Ofise valandos: Nuo 10 ryto iki 4 — nuo 8 Bri S vabacs. % 

Nedildianiūia aaa 10 iki 1. .5
W.W.V.SV.'V.W.V^.V.W.V.WA-.W^A'.WAWZZ.V.Vl,?
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i iPO LIETUVĄ
PASIDAIRIUS B

tais sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o Marę Verikiene pusantrų me
tų s. d. kalėjimo. “L.”

PASLAPTINGA BYLA

PASKANDINO VAIKINĄ
Ukmergės kariumenės teis

mas nagrinėjo šitokią bylą:
Spalių 14 d. 1925 m. nakties 

laiku iš Juozo Ugevičiaus tvar-|
to. Varnių kaime, Ukmergės J Ka,lno Apigardos teismas iš- 
apsk., prapuolė Pešliako užkly- Į v5"ko 1 Šiaulius spręsti buvusio 
dęs avinas, o spalių 15 d. irgi | Kirtingos apsk., Salantų nuo- 
to paties tvarto dingo atiduota vad°s teismo tardytojo Rut- 
ganyklai Antano Giedrio avis.

Delei tų avių, Pranas Ciju- 
naitis žmonose paleido paskalą' 
kad jas pavogę llgevičiai tėvas 
ir sūnūs ir įdavė Veličkai kad 
kitame miestelyj parduotų. Iš
girdę priekaištus, šie trįs .įta
riami asmens spalių 18 d. jieš- 
kojo Varancų ir Mikoliškių so
džiuose “šmeižiko” Prano Ciju- 
naičio. Jį atrado Pumpalevi- 
eiaus nanle ir piktuoju išvedė 
Verbiškių kaiman -į Antano Gie
drio namą. Pakeliui buvo pa
imtas liudininku Alfonsas Ugc- 
vičius, ir taip penkiese apie 7 v. 

-vakaro jie atėjo į Giedrio butą.
čia rado dar daugiau žmonių, 

ir esant 14 liudininkų buvo pa
daryta atvesto Prano Cijunai- 
čio savotiškas tardymas.

Teisme liudininkai vienodai 
parodė kad Cijunaitis patvirti
no avių vagystės žymes, o kal
tininkai grasinę jam teismo at
sakomybe už apšmeižimą.

Vėliau visi, išskyrus Cijunai- 
tį, susėdo už stalo kortuoti, 
šnekučiavo, ir neišeidami iš 
gryčios prasėdėjo iki 12 vai. 
nakties, kada visi išsiskirstė 
Cijunaitis gi visą laiką sėdėjo 
vienas, nuliūdęs, du kartu-išėjo 
į priemenę vandens gerti, ir 
antru kartu prasišalinus, dau
giau negryžo.

Kitą rytmetį Anufras Ciju
naitis, Padjuriškių kaimo, pa
matė savo laivelį perirtą kiton 
Vazancų ežero pusėn. Keliuose • 
žingsniuose nuo laivelio krū
muose atrado Prano Cijunaičio 
kailinius. Tada, paėmęs tink
lą, Anufras kelis sykius užme
tė jį į ežerą toj vietoj kur sto
vėjo laivelis, ir buvo surastas 
Prano lavonas.

Lavono drapanų kišenės bu
vo pridėtos akmenų, tarpakyje 
atrasta kraujo įpludimo žymė 
padaryta 
esant.

Antano 
uis paliko 
įlinkai nei 
deĮJįo Cijunaitis, esant šaltam 
orui, nakties metu bastėsi lau
kuose. Riksmo lauke liudinin
kai negirdėję

Teismas Juozą, Alfonsą ir 
Petrą Ilgevičius ir Ignų Velič
ką pripažino kaltais nužudžius 
Cijunaitį ir nubaudė kiekvieną 
po 15 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimu. “E.”

j kausko bylą.
Rutkauskas, jaunas žmogus, 

• Lietuvos universiteto studen- 
I tas, apkaltintas kad išreikala
vęs prievarta 6000 litų kyšių už 
pažadėjimą nekelti bylos aku
šerei Antaninai Budrytei ir p. 
Tvarionaitei už 
tų. Rutkauskas buvo pasodin
tas kalčjiman ir po kelių mėne
sių už didelį užstatą paliuosuo- 
tas.

Bylą iškėlus, svarbiausi by
los liudininkė Antanina Budry
tė, gavus šaukimą stoti teis
man, nusinuodijo, ir tik sutei
kus greitą pagalbą liko gyva, ir 
guli Šiaulių ligoninėje. “L.”

darymų abor-

. VALET

Razor

smūgio

Giedrio 
kepurę, i 

svečiai

dar gyvam

name velio- 
ir nei šeimi- 
i neišaiškino

NAUJAGIMĮ NUŽUDĖ

Traupiu vai., Ukmergės aps., 
gyventoja Marė Verikiene, iš
leidus savo vyrą Amerikon, su
ėjo į artimus sentikius su to 
pat kaimo jaunu vaikinu Juo
zu Užkurėliu, ir pasijuto esanti 
nėščia. Ką tik pagimdžius kū
dikį atidavė tėvui nužudyti.

Vaikas buvo 
šaliai, apdėtas 
užduso.

Kariumenės
džio 12 d. pripažino abu kal
tais kad susitarę nužudė kūdi
kį, ir nubaudė Užkurėli 4 nie-

nuneštas nuo- 
žabais, ir greit

NUŽUDĖ ŽMOGŲ

Baltrukonių 
apsk.), gy- 
Mačys ėjo

Mariampolė. — 
kaimo (Vilkaviškio 
ventojas Baltrus 
plentu iš Mariampoles i Vilka
viški. Pas Rudžių giraitę už
puolė ji du ginkluoti vyrai ir 
nušovė. Matyti norėjo ir api
plėšti, bet išgirdę paskui atva
žiuojantį vežimą pabėgo. Tuo
jau buvo pranešta Mariampoles 
policijai. Policija pribuvus pas 
lavoną vedė tardymą. Pada
rius skrodimą lavonas perduo
ta mirusio žmonai. Aiškėja kad 
velionis buvęs didelis bylinin
kas. Sako, tą pat dieną irgi 
ėjęs į Vilkaviškį kaž kam iškel
ti civilinį jieskinį 5,000 litų su
moje. Kaimas jį nelabai ger
bęs. Jo nužudyme Įtariama jo 
giminės. . “D.”

LIETUOS MIESTŲ GY VEN- KERŠTAS DEL MEILĖS
TOJŲ SKAIČIUS Andrioniškio miestelyj, Pa-

Kaunas turi , 92,446 nevčžio v.,. V. Kiaulevičiaus bu-

Šiauliai 21,387
te tapo lengvai sužeistas į gal-
vą šūviu J. Kaušpėdas, kuris

Pane' ėžis 14,197 buvo čion atsilankęs kaipo sve-
Ukmergė 10,004 tys. Yra davinių kad šūvis
Mariampolė 9,488 buvo skiriamas pačiam šeimi-
Kėdainiai 7,415 ninkui ir tik netikėtai pataikė
Vilkaviškis 7,263 jo svečiui.

Alytus 6,322 Kiaulevičius įtaria šaudyme

Kybartai 6,300 J. Sabeikį iš Andrioniškio, ku-

Tauragė 5,470 ris buk tai kėsinosi ji nužudyti

Biržai 5,314 del vienos merginos, į kurią

Raseiniai 5,325 jiedu yra įsimylėję. "P.B.”

Utena 4,890 ▼ 5F ▼

Rokiškis 4.325 PADEGIMAS Iš KERŠTO
Mažeikiai 4,300 Jonavos valsčiaus gyvento-
Kretinga 4,096 jas Tevontijus Makarovas nuo-
Radviliškis 3,464 lat pykdavosi su savo kaimy-
Ežerėnai 3,78-5 nais, ypač su Miku Butrimavi-
Šakiai 2,04 1 čium. Vieną kartą susibaręs

į pasakė kad “raudonas gaidys 
užgiedos ant tavo stogo’’. Kar
tą Bntrimavičius uždarė tvar
tai! sugavęs savo javuose Ma- 
karovo arklį. Makarovas ne
gavęs be užmokesnio arklio pa
pranašavo kad Eutrimavičiui 
“iš kitos pusės saulė sužibės”.

Ir išt.iesų, netrukus užsidegė 
Butrimavičiaus tvartas ir svir
nas. Gaisras išsiplėtė ir sude
gė net ir kaimyno Zenkovo tro
besiai.

Gaisre žuvo Butrimavičiaus 
tris karvės, septynios kiaulės, 
javai ir kiti ūkio padargai.

Vedant tardymų nustatyta 
kad Makarovas Butrimavičiaus 
trobesius padegė.

Du kartu kariumenės teis
mas buvo nuteisęs Makarova 
iki gyvos galvos kalėjimai!, bet

7

Babies X©ve It
Nuo visų skirvio ir vidurių 
negerovhi ir skausmų delei 
dantų augimo, nėra nieko 
geresnio kaip saugus Kūdi
kių ir Vaikų Liuosuotojas.

Mrs. Winslow’s 
Syrup

FASTELESS CASTOR Pit

NAUDOTI KARAI
Duokit savo šeimynai ir sau nuolatines va- 

kacijas. Pamatykit savo miestą; išvažiuokit į 
lankus — permaina vaizdų gerai apsimokės pa
sistiprinimu sveikatos, malonumu ir pasitenki
nimu." Viskas tas galima nusiperkant sau gerą 
NAUDOTĄ AUTOMOBILĮ nuo kompanijos tu
rinčios gerą vardą, kuri išbuvo tame biznyje vie
nojo vietoje 28 metus.

All druggists—A3c and 65c jars and tubes. 
Children’s Mustcrolc (milder form)35c.

Better than a Mustard Plaster

Visai tyras castor oil medi- 
kaliam naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas į bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

IR

Pats 
Aštrinasi

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

SPAUDOS darbus ge- 
W rai padaro toki spau

stuvė, kuri turi Įren
gus visas naujausias ma
šinas ir užlaiko praktiš
kus darbininkus.
O ‘Dirvos’ spaustuvė at- 
nl lieka visokius spaudos 
darbus, kaip tai visokio 
didžio Baliams Plakatus, 
Kortas, Tikietus, čekius 
ir tt.; Draugystėms Kon
stitucijas, Paliudijimus, 
Ligonių Lankymo Blan
kas, Mokesčiu Knygeles, 
Komisijoms blankas, Pa- 
sportus ir kitokias reika
lingas Blankas;
dTT Biznieriams darome— 
nJ Laiškus, Konvertus ir 
įvairios rūšies Korteles- 
Garsinimus; taipgi spau
sdiname dideles Kortas.
O Darbus padarom viso- 
□Ikiomis spalvomis, pa

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

Musų užduotis atlikti
GERAI 

GRAŽIA 
GREITA

Greitus užsakymus 
čiam Special Delivery.

PLIKOS GALVOS
DYKA ŽEMĖ.

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

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

pleiskanų mirtinas priešas tą 
jurui padarys- Itrinant švelniai 
i glalvps odą per savaitę ar 
dešinitj dienų laiko. Ruffles 
išnaikins iš jūsų galvos pleiska
nas ir atgaivins normalų plaukų 
augimą.

Nusipirkite bonką už 65c. pas 
savo vaistininkų šianden, arba 
jei norite atsiųskite 75c. tiesiai 
į laboratorijų.

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

Brooklyn, N. Y.

Geriausias
Skutimas

I
I 
siun-

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

$1 iki $25.

teismas balau-
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Razor 
—tbsiaitriua l’ata

Kauno 
baudė 
tams 
mo.

apigardos teismas nu- 
Makarovą šešeriems me- 
sunkiųjų darbų kalėji- 

“L.”

Už $3 pralinksminsit visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

Ohl
Henry!

America’s 
Finest 
Candy!

—.Mail 10c for copy of ; 
~~~ new Oh Henry! recipe ; 
7"~* hook showing SIXTY ;

new recipes. Write
— ■■■ Williamson Candy Co.- 

J Chicago, III.

Aiškios, Tyros, Svei- " 
kos, Puikios Akįs

A* ■ Yra Puikiausia Dovana.
Murino Valo, Palengvina, At- 

gaivina ir Nepavojingas. ' 
'aSufLB I! S" Nh Jis •’umS patiks-
g Ay a C £«S SL-tJ' Knygelė “Aldų Užžiura” arba

MurincCo., Dpt. H. S.. 9 E. Oliio St., Cluea^o “Akių Grože” Dykai.

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

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

BUICK Master Custom Coupe — 4 pasažie- 
riu, visai pertaisytas. Nauja Duco maliava.

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

Pirmas Didžiausias ir Geriausias Lietuvių 
Dienraštis Pasaulyje.

NAUJIENAS leidžia darbo žmonės darbo žmo
nėms.

NAUJIENŲ Metinė Biznio Knyga ir Almana- 
kas 1923 m. su 20,000 informacijomis DYKAI 
tiems kurie užsiprenumeruos NAUJIENAS.

NAUJIENŲ kaina metams Amerikoje $7.00;
Lietuvoje $8.00.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Touring karai gerame stovyje iiuo $50 auk-

CHEV. Coupe ir Sedanai
FOP.D — Coupe ir Sedanai
JORDAN — 7 Pasaž. Touring karas $500.
NASH Touring karas — $75.
TIUPP - - Touring karas — $300.
STUDEBAKER — Touring karai — $150 ir 
iriau.
V ILIA'S KNIGHT ’25 Touring karas $650.

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

ja ir 28 metų teisingo prekiavimo.

Nelauki! — pasirinkit savo karą dabar.

Superior Ave. Buick Go.
6816 Superior Ave.

Sekančios durjs Į vakarus nuo “Dirvos" ofiso.

TEL. RANDI. 1725 JOHN M. ŽUCKER, Mgr.

reikalinga agentai
Reikalingi Agentai Įgalioti organizatoriai pla
tinimui laikraščio “SANDARA” visose Lie
tuvių kolonijose. Atlyginimas geras ir gera 
proga liuoslaikiu pasidaryti pinigų nuo $50 
iki $75. Apsukrus agentai padaro $100 Į mė
nesį liuosu laiku.
Nepraleiskite šitą progą, atsišaukite tuojau 
sekančiu antrašu:

“SANDARA”
327 E Street Boston 27, Mass.

J; rrYTirm ;n m rim rmrmi- ixxzzxzxx:

SUSIVIENIJIMAS LIET. AMERIKOJ
Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 

organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,000,000.00.

M
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Pranešimas Sergantiems
X-RAY IŠEGZAMINAVIMAS UŽ $1.00
Mano ypntiškas ištyrimas metodų naudojamų Europos Klinikose 

Viennojc, Berlinc, Paryžiuje, Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
metų patyrimu gydyme keblių ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų 
davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
ofisus įrengtas su naujausiai.; X-Spindulių, Elektriškais aparatais, 
Quartz. Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato
rija, kas leidžia man padaryti teisingų kliniškų diagnozę, arba nu
spręsti tikra jūsų ligos priežastį.

“Mano Dirbę Nėra Spčjinėjimų’'. Nauju metodu aš paliuosuoiu 
nuo Patrūkimo ir Raudonųjų (ivslų be nustojinio kraujo ir be pei
lio, be pjaustymų ir h<' jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. 
Aš taipgi prašalinu Toasilus be skausmo arba kraujo nubėgimo. 
Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit 
Vilties. Ateikit Pas Mane”. Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku
rie yra mano gerinusi liudininkai Kų aš padariau jiems galiu pa
daryt ir jums. Per praeitus penkiolika motų aš leidau serumus 
tiesiog į Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vais
tus GOG ir U H.

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy
doma aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokia kaina kokių 
išgalit molėti Aš pats apatiškai prižiurtu visus savo pacentus. 
Yra moteriškos slaugės pasitarnatiniuL

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----

Dr. BAILEY, Specialistas
1104 Prospect Avenue

ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING
(Pirmas Budnikas į rytus nuo Winton Hold)

Ofiso Valandos: U 30 iki 7:31) kasdien, Nedėliotais 10 ryte iki T.

Nuo susiorganizavimo ik šiam laikui išmokėta $375,122.80 
pomirtinių. Pašalpų išmokėta $113,550.15.

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

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu:
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LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th Street New York, N. Y.
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Sapnininkai
75c APDARYTA gL50

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus.

“DIRVOS” KNYGYNAS
6820 SUPERIOR AVENUE 

Cleveland, Ohio.
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I Kas Girdėt Ctevelande-Apieiinkese
6820 Superior Ave, Atdara vakarais. Tel. Randolph 1476

S

I tos Choras prisiuntė, su visos 
'valdybos parašais? (išsiuntimo 
' laiko neminėsiu, nes ant laiško 
rasi pažymėta).

1 rasi ko iš tavęs 
j Tai šios tavo 
nuodėmės palikta.

kad ui melavai ir kur 
tą laišką tada galėsi 
ant keliu ir muštis į 
o aš tau duosiu išriši- 

Tid t

SPORTAS
Taip pat t r-r 
reikalaujama.

ir kuomet tu

“DIRVOS” PIKNIKAS RUS 
DIPžI MISIĄS CLEVE- 

LANDE
Per žiemą Lietuvių salėj ėjo 

didžiausios ristynės Požėlos su 
visokiais priešais, Krunkmčio ir 
kitu, bet ir įžanga buvo labai 
didelė. Sporto mylėtojai to ne
paisydami laikėsi gausiai.

Bet dabar, vasarą salėj ne
patogu imtynes rengti, nes žiū
rėtojams daugiau prakaito iš
tekės negu ristikams, todėl su
manyta parengti Clovelandie- 
čiams ristyr.es laukuose ir su
leisti Požėlą su tuo “Pittsbur- 
go Vilku”, kuris nerimauja ži
nodamas kad Požėla parito Sar- 
ženta ir kitus. “Vilkas’ nori iš
bandyt Požėlą kuogreičiausia, 
taigi litis jiedu paleisti pievoj, 
tarp medžių, lyg girioj, kur vil
kas galės gaudyt avinėlį.

Atminkit pikniko vietą ir die
ną. Tai bus ant liepos 4 d., ne- 
dėlioj, ant Kurtz farmos. York 
Road, west side, kur pernai bu
vo Kudirkinės piknikas.

Požėla sako kad jam laikas 
pavelys tą dieną atyaži •c4, o 
“Vilkas” tegul nesmarki'.'.-;:,

Krunkaitis runija am. sun
kiojo svorio Čamnlono, n< s jai. 
daugiau lašinių dasiaugino, ir 
sako nebijo kad ir su Sa"žentu 
susikibt.

Ristikų bus tris poros, o li- 
kietai į pikniką Ims tik 50 een-l 
tų ypatai, Rengkites visi!

Sprts.

VISUOMENĖS VEIKĖJŲ SU 
VAŽI AVIMAS

Gegužės 26 d. prasidėjo ii' tę
sis iki birželio 2 d. Nacionalč 
Visuomenes Veikėjų konferen
cija, kurion suvažiavo apie pen
ki tūkstančiai atstovų. Jie su
važiavo aptaria ir pasidalina 
nuomonėmis kaip vesti 
ringas organizacijas ir 
sos namus.

labrta- 
patai-

SULZMANN ANT ŠERIFO
Clevelando 

dėjo kalbėti 
rinkimuose i 
ivti John M. 
Lietuviams
plauki miesto tarybos narį

Kurie pažįsta Sulzman i .- 
jog jis nesutiks rezirnuot 
miesto tarybos ir stoti i l 

j tynęs ant šerifo.

i populi,ariškesnis už 
REVOLIUCIJA APSKRITIES !šerifus sekančiuose 

KALĖJIME j se. jeigu Kohler dar
publikonų nominacija.

Cuyahoga apskrities šerifas 
Kohler atsidūrė vėl ant žarijų. 
Biskis po biskį iškilo aikštėn 
kad jis apskrities kalėjime i«| 
kaliniu daro sau gerą bizni par- j 
davinėdamas jiems visokius da- j 
lykus pabranginta kaina, o n< -, 
daduoda nei tiek valgyt kiek' 
kaliniams paskirta.

Koletas teisėjų nutarė ištirti l 
! dalyką ir pasiuntė kalėjimai! ;

Lakewoode. nuo Clifton bul
varo. bus sulaikyta tranivajai- 
karai, nes kompanija sako jai 
neapsimoka kava- leisti. Vie
toj -k,o-ų bus lei ižiania busai, 
išbandėm, i kaip geriau, kad 
L.akcwoodo gyvent olai turėtų 
komun'k: elją su ('ki'/elandu.

Bandymai prasidės birželio 1 
d. ir les s per du numesiu. Kal

bus dešimtu-na uz 
kas.

Akrono Naujienos

SPORTININKAI! ATMINKIT

PEIKIMAS AKRONIEČIŲ .
Koks tai korespondentas jau 

kelintji kartu rašo “Dirvon” ir 
vadina Akrono Lietuvius tam
suoliais. Ai1 ne nuo musu ku
nigėlio jis išmoko, nes tam iš- 
simaukus baltosios viskas išro
do tamsu. Tiesa, čia yra tam
suoliu tik ant Howard st., bet 
l'ie ne Lietuviai, jie juodukai. 
Tamista turbut kunigėlio drau
gas esi, užtai musų žmones to
mais vadini. Lietuvis.

“DIRVOJE” GALIMA GAUTI
SI AS VAN AG AIČIO

D MN \S:
Stasys .......................... . . 50c
Did Dul Dūdelė ........... . 50e
Litai ............................ . . 50c
Godelės ........................ . . 60e
Muzika, Muzika ........... . . 30c

žėM MČIO
Vilniaus Kalneliai .... ...50e

! paslėpei 
Demokratai nra-, klauptis 
kad sekančiuose, krutinę, 
šerifo vietą sta- mą ir suteiksiu atlaidų

Sulzmaną, visiems liksi tyras nuo visų nuodėmių, 
pažįstamą balta-! Ant galo tu reikalauji kad aš 

užginčiau tai ką tu pripasako- 
'O! jai. No, aš to negaliu padaryti.! 
ir Tai butu neteisinga. Aš tik pa
lu įtvirtinu tai. Nors popierių ar- 

chivą atidavei, bet daiktus ir 
u dabar laikaisi užgriebęs. Laiš- 

Kohlerį į l ūs rašei, bet daiktų neatida
vei. O “beskutės” tu noišlai- 
mėiai, įai irgi “kruk”. Taigi 
matai, aš negaliu užginčyt, nes 
tada bučiau neteisinga.

Kol kas “maskos” nuo savo 
veido dar netrauksiu del šių 
priežasčių. Aš dabar turiu ge
rą vardą no tik chore, bet ir 
abelnai visoj vietinėj publikoj. 
G kuomet sužinos kad aš susi
draugavus su tokiu kaip tu tai 
mano geram vardui bus “ka
put”. Apgint draugiją galiu 
ir po sLipivardžiu, ypač kad tu 
pasislėpęs po “Teisybes Jieško- 
toju” pradėjai savo užpuolimą.

Prie pabaigos, turiu tau pa
stebėti kad tuos daiktus kurios 
tu užgriebei gali išsimainyti 
ant ko tau labiausia reikalinga. 
Mirtos Choras jau užbaigė lai
mėjimus senai. (Kokius daik
tus supirko neminėsiu, gali pa
siklaust pas “ištikimesnes”.) 
Vadinasi, dalykas su tavim jau 
užbaigtas. Aš manau kad tau 
pakaks tų įrodymu ir daugiau 
faktų nereikalausi, taipgi ir vi
suomenei bus gana aišku 
pas tave daiktai randasi, bet 
tu šmeiži chorą. Taip pat šis 

kartas su tavim 
polemizuoti, nes visuomenė pa
matė kokius tu “faktus” turi.

Tavo Meilužė.

rinkimuo • 
gaus Re-

Glenn Martin orlaiviu dirbtu- 
tuvėj Clevelando budavojama 
orlaivis kinas gales lėkti 305 
mylias į valandą. Iki šiol esan
ti padarė 215 mylias j valandą.

‘•IS-PRIE V. J. ZABULIONIO 
PAŽINTIES”

Nors tu. per du “Dirvos” nu
merius ruošeisi prie išpažinties, 
kaipo “Teisybės J ieškoto jas” ir 

vis neno- 
savo nuo- 
tau užmy-

tada pradėjai

Kaip tik tyrinėtojai pradėjo 
savo darba, kaliniai pajuto kadi.....................-. . ' ,. . repu prisipažint priečia j u padėtis imama užtarti, ir , ,,...... , dėmiu, lik kadasukilo ones šerifą. | , .. . ’ , . i , i,-- mau ant kojosI Apie penkiasdešimts kaliniu.: , .

I rėkdami duoti maisto, pakėlė,1X1 4 ° '' 11 14411 
1 riaušes laike pietų, protestuo-( 
I darni kad jiems vietoj zupės tik

; I pamazgos duodama.
Nors dalyką šerifas norėjo 

nžlaikyt paslapty.], bot žinios 
išėjo ir laukan. Paaiškėjo kad 
sudaužė medinius stalus ir suo
lus, ir kaukdami ir klykdami 
puolė ant sargybiniu. Sargy
biniai tuoj juos sutiko šautu
vais. ir kaliniai apsitvėrė di
džiajam kambaryj, atsisakyda
mi gryžti i savo kamaras. Su
kaudami liepė sargams bandyti! 
priversti juos eiti į kamaras.

Visą diena ir naktį (gegužės 
20) kaliniai bastėsi po didžiąją 
salę, sargybiniai iš lauko nega
lėjo ineiti, o kaliniai iš vidaus

Nereiks jurus laukt rudens 
iki prasidės imtynės, nes “Dir
va” reniną pikniką liepos 1 d. 
— pačiam viduryj vasaros — ir 
duoda progą “Pittsburgo Vil
kui” išbandyt Požėlą. Požėla 
sutiko atvykt ir duot “vilkui” 
atkast savo dantis į kietus Po
žėlos raumenis.

Atminkit, tai bus ant “for- 
džiulajaus”, todėl nesircngkit į 
kitus miestus. Piknikas bus 
kaip piknikas, tik 50 centu ti- 
kietas, ir visas miestas galės 
matyt imtynes. Jokių ekstra 
tiicietų de' imtynių nebus.

PASIBAIGĖ MIL1TARIŠKAS 
LAVINIMAS MOKYKLOSE

REIKALAUJAM
AGENTU

1
Platinimui “Dirvos” 
Duodama geras už
darbis nuo kiekvie
no metinio skaity
tojo. Tuojau rašy
kite klausdami in
formacijų ir kvitų.

“DIRVA”
Cleveland, Ohio

LAUKIA TEISMO ŽINIŲ
Musų žmoneliai dabar neri

mauja. nes žino ka? kunigėlis 
patraukė “Dirvą” į teismą ir 
nori žinoti kas iš to visko iš
eis. Parapijoms irgi susirūpi
nę, ar jiems paskutinį kaili ne- 
ntiners, nes, sako, kunigėlis jau 
padavęs iš parapijos iždo advo
katui $150. o advokatai tikėda
mi kad parapijoms apmokės bi
lus, tyčia brangiai ima. Be).

Visuomenė jau žino už ka ta-! 
ve išmetė iš Mirtos Choro; ži-j 
no kad pus tave tie daiktai dar , 
tebėra; žino kad tu dali archi
ve (popiergalius) pridavei. bet. 
ginčijamus daiktus pasilaikei. I

i choro susirinkimą tuom visuo- 
' menė nesiinteresuoja. O kad 
tave pirmininkas išprašė lauk 
iš svetainės su policistu tai ži- bus paskutini 
na; kad del ta’, o kaltės, kam lin- j

! dai neprašytas. Mirticčiai ma
nydami kad tavęs gražiuoju ne-l 
■atpratins tai ir pasikvietė sar-Į

kad

Gegužės 26 d. Clevelando au
kštesniųjų mokyklų mokiniai 
atlaikė paskutinę savo milita- 
rišką iškilmę Gordon parke, 
akivaizdoj 20,000 žiūrėtojų.

Diduma halsų, miesto moky
klų taryba nusprendė panaikin
ti mokvklose militarį lavinimą, 
kuris tęsėsi per septynis metus, 
nuo 1919 metų. Seredoj mo
kyklų vaikai uniformose pasku
tiniu kartu nuleido savo vėlia
vas ir tuo užbaigė savo prnkti- 
kavimąsi karui.

PRANEŠIMAS
Sophie Zczak praneša visuomenei 

kad ii nupirko nuo Onos Legeikis 
grosernę ir minkštų gėrimu krautu
ve po numeriu 5917 St. Ciair avė., 
ir nuo gegužės 27 dienos nepripažins 
jokiu bilų ir skobi padarytu pirmos 
savininkės prie tos krautuvės.

“BURTININKO 
STEBUKAI”

PARDAVIMAI

NORI I „MSN V AI'TOMO 
Bi LIST \ MS

i Ohio valstijoj pradėta agita
cija pravcdiinui “protingo, (ko
miško” įstatymo reikalaujančio 
kad visi automobiliais važiuoto
jai turėtų leidimus, tai yra bu
tų pirmiau išegzaminuojami hr 

Tas paliestų du 
automo- 
randasi

jau pa-

tinka važinėti, 
milijonu Ohio valstijos 
bilistų, kuriu 300,000 
aplink . Clevelanrtą.

Bilius tam Įstatymui
gamintas ir bus Įduotas valsti
jos legislaturai. Norima sulai
kyti beprotišką važinėjimą vi
sokiu gaivalų kurie tik Įstengia 
automobilius nusipirkti, o 
kui tik daužo žmones ir 
kitokius nuostolius.

žinoma, visą dalyką valdo še-į 
rifas Kohler. Jis turi tiesą ba
davimu priversti kalinius pasi
duoti.

Pajutęs kad atsilankys į ka
lėjimą tyrinėtojai, šerifas Įsa-' 
kė moterims kalinėms tylėti ir' 
nieko neišpasakoti.

Paaiškėjo kad šerifas Kohler' 
pardavinėjo kaliniams cigare
tes, tabaką, saldainius, laikraš-j 
čius ir pajus brangesne kaina 
negu mieste parsiduoda, prie to 
suko nuo jų maistą paskirtą iš 
valdžios.

pas- 
rtaro

išiose dienose palmangiiita au- 
tomobi:i=i.'ms g.mcimo kaina 1 
centu ant galiono. Vas>»a dau
giau vužiaėsites, daugiau iš jū
sų gazGlmo kompanijos pelnys.

KVIEČIA VISUS PAMINĖJU
MO PARODON

Clevelando komitetas rengi 
mui Paminėjimo Dienos demon
stracijos gegužės 31 d., kviečia 
visas militares, patriotiškas ir 
ciiiles organizacijas dalyvauti 
ir padaryti demonstraciją di 
džiausią miesto istorijoj.

Praplėtimui Clevelando nak
tinių aukštesniųjų mokyklų 
darbo mokyklų taryba reika
lauja daugiau pinigų, šią žie
mą tos mokyklos veikė su ka
pitalu <$56,500, kurio 80 nuoš. 
buvo sumokėta pačių mokiniu. 
Sekančiam metui 'taryba nori 
gauti $30,000 daugiau tų mo
kyklų vedimui, arba viso, su 
mokinių pinigais, $86,500.

’Tikima kad sekantį rudenį 
bus apie 5,000 norinčių Įstoti ■ 
vakarines aukštesnes mokyk
las. Pereitą rudenį mokinių 
įsirašė 4,337.

P\RSIDUDA
7 mot. senumo namas Collimvoode, 

dviejų šeimynų 8 kambarių, 2 fur- 
nasai, maudynės žemai ir viršuj ir 
kili vėliausi Įtaisymai. Nori grei
tai parduoti — kaina $6,700. Rei
kia Įmokėti $2,700. Likusi suma ant 
lengvų išmokesčių *6 nuošimtis).

Kreipkitės pas
REALTY & FARM LOAN ASS’N. 

General Insurance
15712 Waterloo Road Collinwood 
Eddy 6502 (22)

M. F. Intihar, Savininkas.

P \RSIDUODA
Grdsernė i. ’ Mėsinyčia, Lietuviams 

patogioj vietij. Kreipkitės 5204 St. 
Clair avo. (22)

Magijos Profesorius 
Cckanavičius, ku- 

visienis Lietu
viams žinomas kaipo 
'Stebuklų Darytojas’* 
norėdamas savo bro
lius Lietuvius supa
žindinti su magijos 
paslaptybėmis išlei
do keletą egzemplio
rių svarbiausių mo- 
nų, kurie galima vei
kti be jokių prietai
sų ir be mokslo, ir 
išleido paslaptį kaip 

apmonyti žmogaus akis kortose 
(kazyrėse) arba kazyrę galima 
suplėšyti j 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 .1. Cekanavi- 
ėiaus Monų Paslaptis ir Magne
tiškas Monų Kazyres, kurias gau
sit su pilnu paaiškinimu už $2.50.

Pinigų 
užmokėsit gavę siuntinį. Iš I 
tuvos rašydami siųskit pinigus 
kalno, 2 dolariu ir 50 centų.

PARSIDUODA
Saldainiu krautuve su visais itaisy- 

j mais ir tavu u. Gera proga Lietu
viui daryt bizni. Kreipkitės 10-1G 
East 76th f'tr Kampas Korman 
avė. (22)

PARSIDUODA
2 šeimynų namas, 1400 Giddings 

Road 6 kambariai viršuj ir 5 apa
čioj mtludyn’ės. Dubeltayas gara- 
'Ižius, didelis lotas.
r
į SALDAINIU IR UŽKANDŽIU 

KRAUTUVĖ
I Biznio knmnas. greta ‘’Dirvos” — 
1 parsi'luos už pinigus, ant išmokesčio 
i arba mainais ant namo. Skubėkit, 
! nes gera prova. 6824 Superior avė, 
lelef. Garfield 353 W.

Pavieniais Numeriais 
“Dirvą” Galima Gauti 

Ketverge vakarais
Skustuvai “Dirvoje” visada 

■galima gauti prisiunčiant 25 c.
Prie visos tavo išpažinties stampomis, nors tas apgarsini* 

dar turiu padaryti kelias pasta
bas, nes savo rašto užsimerkęs

1 prašliaužei pro neknrias savo 
i nuodėmes.

Ve jos.
i Kada tu veidmainiavai: ar 
j tada kuomet išduodamas ra
■ portą pranešei kad už knygutes 
j $2.80 aukoji .Mirtos chorui, ar M 
į veidmainiauji dabar? Bet sa--2
I kai kad “bila ir dabar pas tave 4 
randasi.” Ne, mielasai, choras $ 
priėmė tik tavo auką ir tau už j 
tai tarė ačiū. Bilą gali laikytis';

■ kad ir šimtą metų. Bilos laiko-:j 
! mos iki raportą užbaigia, po i| 
|to sunaikinama. Lieka tik ko -1 f
kio nors svarbus dokumentai. į

Ar tu negalėtum prisiminti I) 
kur paslepi laišką kurį tau Mb - ♦

* 
■

Į

monijas.

mas ir nepatalpintas, sekančiose vietose

$30.87 Į Abu Galu Į 
NEW YORKĄ 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
ant

Pate J^oad
Tikiotai parsiduoda nuo Ge- 

iki Lapkričio 30 d. 
15 dienų gryžimui. 
karai ir valgomieji 

Taipgi kodai

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

6603 St. Clair Ave., pas Kaupą.
6602 St. Clair Ave., pas Langą.
1063 E. 79th St., arti St. Clair, 

pas A. Kazlauską.
3318 Superior av. pas Grakau

ską.

nereikia iškalno siųsti, 
Lie- 
; iš-

Pareikalafidami adresuokit:
“DIRVA”

6820 Superior Ave. Cleveland. O.

Sfi 800, tik 81,000 Įnešti, geras 7 
kambarių vienos šeimynos namas 
1209 East 112 st. Komb. furnasas, 
elektras, šviesa, garadžius, viskas 
moderniška, naujai maliavota. Atda
ru nedėlioj 2—5 Savininkes, Gar
field 1583.

1286-8 Fast 66th St., geras 4 šei-

Phone: Residence 6345

ATRADO PREISTORIŠKA 
ŽUVĮ

Clevelando Gamtos Muzejaus 
direktorius Rea kasinėdamas į 
upehiką apie W. 130 st., vakar J 
riniam miesto šone, atkasė ne-l 
žinomą dar iki šiolei tolimą gi
minę senoviško gyvūno vardu 
Dinichthys, “baisios žuvies”. 
Ta naujai atrasta žuvis buvo 
sukietėj'us smilčių akmenyje ir 
yra šešių pėdų ilgio. Anot di-|
rektoriaus, tai yra vienatinė 
rūšies žuvis pasaulyje, preisto- 
riškas šarkas. Spėjama kad ji 
šioj vieloj išgulėjo apie keturis 
šimtus milijonų metų, arba 39-1 
milijonus metų pirm sutvėrime 
pasaulio.

Nuo to laiko kai ta žuvis tin
gi;,i plaukiojo vandenuose kur 
dabar stovi Clevelandas, ryda
ma mažesnius už save vandeni
nius gyvūnus, Appalachių kal
nai kurie randasi apie Harris
burg, Pa., buvo iškilę iki šešių 
mylių aukščio, po to nusidėvėjo 
iki lygžemio, po to vėl pakilo 
iki didelio aukštumo, ir dabar 
jau vėl baigia nusidėvėti, sako 
geologai. Tas viskas vienok 
netrukdė šios miegančius žu
vies.

Rea tikisi rasti dar daug- ki
tų žuvų ir senoviškų gyvunų 
toje srityje, ir darbą varys per 
vasarą.

y.

r. L
U-
T

Svarbu — Skaityk!
PRAKALBOS

Temoje

Kode! Pasaulio Val
džios Svyrinėja?

Ar tomistą kada nors nepagalvo
jai kodėl pasaulyje yra tiek daug 
sumišimo, neramumo, sielvarto ir 
vargo? Kas prašalins visas šitas 
nelaimes ir įsteigs ant žemės laime?

gitas labai svarbus šios gadynės 
klausimas bus gvildenama Biblijos 

‘žvilgsniu. Iš Biblijos bus įrodyta 
kas kada ir kaip įsteigs ant žemės 
amžiną teisybę, panaikins visa ne
teisybę ir suteiks žmonėms-, laisvę, 
laimę, gerovę, sveikata ir kokiu bu- 
du bus pailgintos žmogaus gyveni
mo dienos.

Nedėlioj, Gegužės 30
ABEI.IQ SVETAINĖJE

7017 Superior Avė. Cleveland, O. 
Pradžia lygiai 3 vai. po pietų.

Kalbūs F. J. DIGLIS.
Inžangos ir kolektų nūra.

Rengia T. B. S. S.

gūžės 28 
Geri del 
Miegami 
iki pat vietai.

■liepos laiku važiuojant.
Aplankvkit Niagara Falls ke
liaujant i Didžiausį Pasaulyj 
Miestą. Dykai davažiavimas 
iki vnndenpuolio iš Buffalo.

ITY TICKET OFFICE 
902 Chester Avenue 
Phone Cherry 2000

t

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

$1 iki $25.

Wet
AitcrStrop 

Razor
—Išsiaitrina Pats

Charles Benzer
SHEET METAI. FVRNACE WORK ' 

METAI. REPAIRING
Tinning— Spouting :<nd All-Metal Repairing

GREITAS IR TEISINGAS PATARNAVIMAS. ŽEMOS KAINOS.

Į mynų narnos, turi būti parduotas. 
Atiduosiu kaip pusdykiai. Neša per 
metus $1818 rendos Kreipkitės pas 
Dr. Thompson, 10517 Superior avė. 

Garf. 1583 • (23)

P.'.RSIDUODA
ant 756 E. ) 52- St. prie Collinwood 
karo gerai f ryventa cigarų, tabako 
ir mokyklos reikmenų krauluvė. Aš 
garantuoju $‘'<'0 savaitinių ineigų. 5 

į gražus kambariai prie ios. Persiduos 
pigiai arba riainys. Smulkmenų lei- 
kalaukil pas rgenta Zimerman 12900 
Buckeye Roa 1 (22)

Lietuviai, reikale kreipkitės per 
ant 8 arba vakare tarpe 5 ir 6, ir

telefonų arba pribukite ryte
pasitarsim. (25)

4125 Payne Ave.. Cleveland, O.

1— Pinigų į Lietuvą Siuntimas
2— Įgaliavimų ir kitų Dokumentų 

Padirbimas
’—Pasportų ir Vizų Išgavimas
4— Laivakorčių Pardavimas
5— Giminių Partraukimas
6— Knygų ir Popierų Pardavimas
7— Spaudos Darbai
<8—Real Estate Pardavimas
9— Notarialis Ofisas
10— 'Visokių Informacijų Biuras

“DIRVA”
6820 Superior Ave

Atdara Vakarais

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitariškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Kodėl
Bambino?

Todėl, /kad Bambino sure
guliuos jūsų kūdikio sistemą.

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

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

Todėl, kad Bambino yra 
kūdikių 'Geriausis Draugas.

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

Pavyzdinė bonkutė siunčiama 
veltui ant pareikalavimo.

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

Brooklyn, N. Y.

ristyr.es

