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Pilsudskis Bijo Lenku
Prezidentystes

AUDROJ ŽUVO 2,300 
ŽMONIŲ BURMOJ
Londonas. — Salą Burma 

\zijos pakraštyj, užklupo di
delė audra ir nuo vėjų bei 
vandens užplūdimo iš jurų 
žuvo 2,300 žmonių.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Youngstoįvn. O. — Plieno ir 
geležies .išdirbysčių vedėjai sa
ko jog dabartiniai daviniai ro
do kad šįmet plieno ir geležies 
industrijai bus geri metai. In
dustrija galės palaikyti pusėti
nai aukštą veikimo laipsnį per 
vasarą, o apie rugpjūčio mėne
sį pradės dar labiau darbai ge
rėti. kaip paprastai po vasaros 
apslugimo būna.

Mahoning klonyje pereitą sa
vaitę gauta užsakymas ant 200 
mylių ilgio astuonių colių sto
rio plieno rynos. Kitokių užsa
kymų irgi gaunama.

E. Liverpool, O. — Puodinin
kystės darbams apmažėjus, ne
simato dar žymiu pagerėjimo. 
Visos išdirbystės. veikia tik da
lį pilno laiko, o viena visai nu
stojo dirbus. Daugiausia dir
bama tris arba keturias dienas 
i savaite.

Chicagos uni.jistai medžio 
dirbėjai pasirašė trijų metų 
tartį su kontraktoriais ant 
gos $1.20 valandą. Ta sutartis 
ineis galėn spalių 1 d.

*
Sekantį Lrt«o mėnesį riasi- 

baigia Amerikos angliakasių 
sutartis su kompanijomis, ži
novai sako kad pasibaigus tai 
sutarčiai Amerika gali tikėti 
didžiausio sumišimo kasyklų 
industrijoj kokį kada turėjo. 
Dabartinė kasyklų industrijos 
padėtis yra tokia sunki kaip 
yra Anglijoj, todėl kompanijos 
dės pastangas panaikinti uniją 
ir numažinti darbininkams mo
kestis.

PREZIDENDU LIKO
PROF. MOSCICKIS
Varšava. — Susirinkęs Len

kijos seimas gegužės 31 dieną 
rinko Lenkų prezidentą ir dau
giau balsų gavo Pilsudskis, ku
ris kelios savaitės atgal nuver
tė valdžią ir surengė savo ad
ministraciją.

Pilsudskis rinkimuose gavo 
292 balsu, jo oponentas, grafas 
Bninski. dešiniųjų kandidatas, 
gavo 193 balsus. 61 seimo na
rys susilaikė nuo balsavimo.

Gavės žinią apie išrinkimą 
prezidento vieton Pilsudskis at
sisakė aiškindamas! kad Lenki
jos konstitucija neapsaugoja 
prezidento nuo seimo kontrolės, 
taipgi sako jis nepasitiki galė
siąs atlikti tą pareigą, neturi 
pasitikėjimo žmonėmis kurie jiap-i 

su- 
al- išrinko, ir dar priminė nužudy-

mą prezidento Narutavičiaus, 
j kokių ten piktadarių pasikėsini- 
' mą šiose dienose jir.t Pilsudskio 

šeimynos, ir kitas priežastis, 
kuriu delei negali sutikti prezi
dentauti- Patarė seimui išrin
kti kito tipo žmogų.

Atsisakymas sukėlė subruz
dimą seime ir gyventojų tarpe. 
Socialistai labai nepatenkinti, 
nes jie Pilsudskį nominavo, o 
jų darbas nuėjo niekais.

NAUJAS LIETUVOS
SEIMAS SUĖJO

Daugeliutė Džiaugiasi
Teatrininko Bausme

KU KLUKSER1S NU- į 
ŽUDĖ TRIS YPATAS j

Netoli-1 
miestelyje Blue Lake, j 
Ku Kltikserių vadas, 28 
•yrąs, prisipažino polici- 

;avo

Kodėl Karevičius “Rezignavo”

Kaunas (Elta). — Naujam 
Seimui susirenkant birželio 2 
d., ministeriu kabinetas atsista
tė dino gegužės 31 d.

Tokias žinias “Dirva' 
Lietuvos 
shingtone.

Reiškia, 
rinkus, jis 
ridentą, 
kvies ką 
vietą ir 
nisterių 
prade
krai galime sakyti kad ji nebus 
klerikališka. nors klerikalų blo-i 
kas vis’iek turi daugiau atsto
vų Seime negu kuri kita paski-' 
ra partija.

Kaš bus Lietuvos prezidentu Į i iasi. 
sunku kolei kas spėlioti. I jų di

Pasiuntinybės Wa-

New York. — Teatrininkas 
Carroll tapo atrastas kaltu už 
paniekinimą teismo, deb-i ko iš 
jo pradėjo tyčiotis Lietuvaitė 

į Teresė Daugeliutė, žinoma po 
gavo iš vardu Joyce. Hawley. Teisme 

Carroll ją vadino "Nebyle Du
ra” (Dumb Dora). Jai nebu
vo užmokėta už jos maudymą
si vvno kubile baliuje kurį tas 
teatrininkas surengė, užtai ji 
teismo liudijo prieš ji.

Teresės, motina Chicago j tei-

naujam Seimui susi
rinks Valstybės Pre-

kuris nuo savęs už
ners užimti premjero 
susidaryti naują nu
kabinėtą. ir Lietuvoj j

veikti nauja valdžia. Ti-1 teatrininką ir reikalauti atlygi
nimo už. išstatymą dukters vie
non gėdon nuogos prie žmonių.

Daugėlai turi krautuvėlę Lie
tuvių kolonijoj ir gyvena pa-

jprastai. Bet. kaip motina gi-

deg-
---- j tinęs kubile plaukiojus”, jiems 

Bolševikai Grasina Am-įb™ls neP;'Pra<!tai p“'

basadoriui

Muskegon, Mich, 
m a m e 
vienas 
metų
ja1' kad jis pasiuntė bombą 
politiškam presui, kuri nužudė 
tą priešą ir dar dvi vpatas. -Jis 
sako nematė kitokio kelio pra- 
šalinimui iš vietos žmogaus ku-l 
ris buvo visas miestelio vado-į 
vas. “Aš nekenčiau jo ir pasi
ryžau tuo bildu prašalinti jį iš 
tos vietos”, aiškinosi žmogžu-
dis.

Žmogžudį sąžinė prispyrė pa
sakyti apie savo darbą kada 
nedėlioj minios lydėjo per mie
stelį tris lavonus i kapus.

Tosmas žmogžudį atrado kai- 1 
tu ir nuteisė visam amžiui ka-'
Įė jimo. Teisėjas nusakė angai-Į 
lauią kad valstijos įstatiniai! 
neturi mirties bausmės.

Youngstowne Suimta 
Banditai, Vienas Ju 

Nušautas

Vyskupo Karevičiaus Pašalini
mas, Staugaičio ir Reinio Vy
skupais Paskyrimas, ir Že
maičiu Vyskupystes Panaiki
nimas — Lenku Darbas.

Taigi ko neįstengė ilgam pa
daryti pats Rusu despotas, 
šiandien su Lenku ir Vatikano 
pagalba atliko patįs Lietuvos 
kunigai.... “L. ž.”

Pasikėsinimas ant Lietu
vos Karo Ministerio

Kaunas. — Kaip jau minėjo- 
! me. ‘‘Rytas” 101 nr. pats pra- 
i . . . , . . .,sitare kur slepiasi tikros mani
puliacijų su vyslaipais prieža
stis.

“. .. .Skaudu katalikui girdė- 
t: musų Lenkų pasigyrimą kad 
jų atstovai Seime padare Vati
kano įtakos kad pašalinių Vys
kupą Karevičių, ką šv. Tėvas ii 
padaręs tuo nubausdamas ar- 
civyskupa Karevičių už įvedimą j 
Lietuviu kalbos į Kauno bažny 
čias”. . .“Mums Lietuviams su 
prnntami Lenku žemo kerštui

i Ži glai — jie negali dovanoti Laimėjo Bailouų Lenk- 
4 į kad Lietuviu Vyskupas J. E. i tynęs

I Karevičius 'jau prieš dešimts: '. .. ..1 i Brussehs. Belgija. ■— Akron,
metu drvso turėti Lietuviu ka-l_.. ... , .i Ohio, balionas laimėjo tarpwiii- 
pitul.a ir ilgainiui gražino Kati- .. . „• tines balionu lenktines ir Gor-
no bažnvčioms Lietuviu kalbosI, . ..don Bonnett dovana, šios me- 
lum amžių nuneigtos teises”,!...tmes lenktynes buvo ar.-iausio- 
vergo tonu žliumbia “Retas”. . .• se oro nnlinkvbese negu kada

Gal po to jis prinažins ir an-1 _. . ,nors per praėjusius 29 metu, 
tra Ivgiagrete, kad nauju vvs- ' ... „- ■ j Akrcno balionas lioodyear
kūpu paskvrimas. apdovanor ...1 1 III nusileidę. į,-Jve.vLgrgi v Šve

dijoj. pralėkęs S28 mylias per 
audrą, sniegą, lietų ir ūkanas.

Balionai pakilo gegužės 30 d- 
nuo orlaivių lauko netoli Ant- 
verpo.

Bėdinas. — Per Varšuva at
ėjo žinia kad Lietuvos karo mi- 
nisteris Gen. Žukauskas liko 
sunkiai sužeistas kulka nežino
mo piktadario, kuris paskui 
pabėgo.

Jei tiesa tai gal komunistų 
.darbas kerštui už politiškus ka
linius, nes visose šalyse jie ke- 

, ha protestus kaip tik šiuo Pu
iku.

Youngstown. O. — Detekty
vams pradėjus medžioklę ant 
banditu, viename užklųpime ve
jantis ir kariaujant su bandi
tais vienas banditas liko nušau
tas^ antras peršautas per koja! 
ir nugabeni as iigohbutin. du ki-j 
ti sugauti ir uždaryti kalėji-l

i Sugaudyta Apgavikai
Paryžius. — Protest uodąmi j ~---------- 1'

prieš nuteisimą mirtim dviejų j New Yorke suimta buris ap- 
žmogžudžių Massachusetts vai- ■ tnivikų kurie sugrobė anie pen- 
stijoj, Sacco ir Vanzetti, Pary-D<’A milijonus dolarių veikdami 
žiaus komunistai apspito Ame- \ vi<oje šalyje, neva įsteigę ban- 
rikos ambasadą. Apsaugojimui k?- sl> Wall gatves antrašu ir 
ambasadoriaus nuo negeistinu 1 vilioję žmonės pirkti ju akcijas, 
prietikių ambasada liko 
lyta policija.

Mat
•Didžių 
jinti

apsta- Tą 6uri valdžius moterį

I man.
Detektivai atvyko prie ban-į 

įditų, kada šaukta pagalbos, ir 
į leidosi vytis. Vienas detekti-1 
ims iš savo automobilio užšoko| 
ant šalę važiuojančio banditų 
automobilio ir kuomet 

. automobilio kėravotojas
SAKO, RUSIJA ESAN- apversti detektivų

TI PASTOVI įdetektivas važiuotojui šov 
nušovė ant vietos. Snžoi 
į koją banditas gavo kulką 
krautuvės 
buvo

jaut mitromis
Kun. Reinį, yra tu. pačių Lenkų i 
atsidėkojimo darbas. Pašalin
ta jiems netinkamas, pakelti 
jiems pasitarnavę kunigai.

šia neginčijamą tiesa patvir
tina dar 
primetant

ammųjjlt mv]jni0 Vysk, 
norėjo! “zanemunčiką” < 

automobilį, j najj.jn(a pajj -žemaičių 
pija, ’.oria buvo 1117 
įsteigęs pats Did. 
gaikštis Vi tautas

V ienas nesmajrus atsitiki
mas buvo kad buvo dingęs vie
nas balionu. . irgi Akronieeio 
valdomas.

šiose dienose 
gynėjai
.'lą, bet Mass;
as teismas ; 
ir jie pasiliel

žmog
ių mill- 

lachusetts' 
apeliaciją 
ka laukti I konservai, viai parliamento

tų 
norėjo

Varšava. — Lenkijos prezi
dentu Hko išrinktas Prof. Ig
nacas Mosčioki. Jis visai nesi
tikėjo tokion vieton patekt, nes 
nebuvo labai žinomas ir neda- 

politikoje. ži
noma, jis turės sau užpakalyje 

kuris žada tvarkyt 
šalį, o jeigu seimas priims kon
stitucijai priedą, kas duotu dau 
giau galės prezidentui, Mosčio
ki sako rezignuos ir užleis vietą 
Pilsudskiui,

Mosčioki išrinktas antru bal
savimu, kada socialistai ištrau
kė savo kandidatą ir atidavė 
balsus už jį. Jis yra 59 metų 
amžiaus.

Vargu ir šie rinkimai pagel
bės Lenkams įvesti tvarką.

Scopes Teismas

Sudegė Penkios Merginos
Rockford, III. — Kilus gais

rui automobiliu reikmenų iš- 
dirbystėj. gaisre žuvo penkios 
merginos ir astuonios ypatos 
sunkiai sužeista. Lavonai taip 
dikčiai apdegė kad nebuvo ga
lima nei pažinti.

Gaisras kilo nuo užsidegimo l.vvavo perdaug 
ir ekspolzijos cehiloido.

Youngstown O. —Nepasiso-i Pilsudskį, 
bus susitarti ant naujos mo- 
kesnies, sustreikavo 100 P. £- 
O. darbininkų. Tramvajų dar
bininkai ir busų vežiotojai 
taikė ant senu algų.

Clevelando darbininku 
dymo biuras skelbia kad page
rėjus orui ir vasarai ateinant 
tame biure reikalaujamų ir pa
imtų darban darbininkų skai
čius padidėjo 21 nuošimčiu. Ba
landžio mėnesį reikalavimas bu
vo nupuolęs 15 nuošimčiu.

Gegužio mėnesį 8,680 darbi
ninkų buvo išleista į darbus 
per tą biurą. Pernai per tą pa
tį mėnesį pasamdyta 8,206 dar
bininkai.

Ohio valstijos angliakasykli. 
savininkai prašo savo darbinin
kų naudoti savo įtekmę į uniją 
kad unijos viršininkai paleng
vintu Jacksono sutartį, nes 
taip kasyklos negali veikti 
darbininkai neturi darbo.

Kasyklos kuriose dirbo, 
unijistų darbai eina gerai 
jos pigesne anglim užlenda 
akiu kitiems.

Kuboj buvo sustreikavę gelž- 
kelių darbininkai reikalaudami 
didesniu algų. Su pagalba tai
kintojų streikas užsibaigė.

atm.etė
mirties bausmė:

Mirė 945 Svarų Žmogus

susi-

sam-

ki-

be 
ir 

už

Sudegė 7 žmonės. Brooklyn. 
, Y- — Gaisras sunaikino se-N.

ną Taft hotelį ir ugnyje sude
gė septynios ypatos. 
buvo mediniu.

Hotelis

Pagavo Lavoną — Buvo 
Jo Duktės

Los Angeles 
rė sunkiausias 
gus, 
Tom

Gal. — čia mi-|stovvje. 
žmo-; (i^ią ji,.pasaulyje

žinomas teatruose
Ton, sveriantis 9-15
Grabą jam padarė keturis

Londonas. — Keturi pažymus 
nu

li buvo specialiai nuvažiavę 
į Rusiją ištirti ten dalykų sto
vį ir sugryžę išleido pranešimą 
kad sovic Rusija esanti gerame

savininko kuri 
užpuolė bet nedaug

Penn. — čia vėl
nuo

ką I

Ta

pese.

kaipo
sva-

rus.
sykius didesnį negu prprastam 
vyrui, ir laidoti vežė troke.

Dembsey Turės Mušlis

De! Norte, Col. — Žuvauda
mas upėj, vienas ūkininkas pa
matė vandeniu atplaukiant la
vonų. ir prisiires ištraukė. Pa
sirodė kad tai jo duktė, astuo
nių metu mergaitė. Patyrinė
jus dalyką paaiškėjo kad auk
ščiau pavandeniu automobiliu 
važinėjosi jo moteris su dviem 
mergaitėm ir pametus kontro
le automobilis Įpuolė vandenin.

Kopeln miestelyje; Rusijoje, 
ugnis sunaikino visus namus, 
7,000 žmonių liko be pastoges.

atrado tyra ir papras
ta autokratija, kuri pasilaiko 
savo vietoje naudodama žiau-j 
rūmo budus, kaip ir įsigavo ton 
vieton. Daug bolševikiškų te
orijų jau sovietai atmetė ir el
giasi daugiau kapitalistiškai.

visais žvilgsniais, fi- 
ir prekybiniai. Rusi-j 
tvarkoj, todėl reika-1 
sueiti į drauginges-1

santikius su ja.
Tas raportas labai džiugina 

,. „ . . visu šalių bolšcvikėlius, kurieDempsey vis at
plaukia kad Angli ja ir Amerika 
pradėtų biznį su Rusija.

22 užmušta. Brazilijoj, amu
nicijos sandėlio eksplozijoj už
mušta 22 žmonės.

šimtmečius ir tik 1810 me-'cijos teorijos 
tais Rusų caras Mikalojų 
norėdamas iš šaknų išrauti 
maičių Kunigaikštijos

i buvo įsakęs pavadinti 
vyskupija.

as sumetimas kad 
žemaičiams vieton 

Kanevičiams 
ti pa- 
vysk u- 
metais 
Kimi
vardą buvo atnaujinta teismas moky- 

turėjo ke- tojo Scopes už mokymą evoliu- 
prieš valstijos įs- 

I,! tatymą. Po dvieju dienų gin-
e-.čų tmsmo nuosprendžo išdavi- 

varda, mas atidėta iki rudens.
Telšių | Pirmą kartą teisme Scopes 

liko atrastas kaltu ir apeliavo.

Kitais 
nansiškai

linga esą 
nius

New York. — Sunkiojo svo
rio tampiomis kumštininkas J. 
Dempsey yra verčiamas New 
YorRo valstijos atletu komisi
jos eiti į kumštynes su negru 
Harry Wills,
sisakinčj.a su tuo juoduku muš
ti0, bet dabar komisija įsake iki 
birželio 22 d. pasirašyti sutartį 
ir nustatyti diena kada kumš- i Pėkščias, Nevalgęs Eis ? 
tynės turi įvykti.

Dempsey priėmė juoduko iš
šaukimą liepos 17 d. 1925 me- sumanė pėksči.as 
tais, bet susitikimo laiką trau
kia niekam nieko nesakydamas.

New Yorka iš Chicagos 
Chicago. — Tūlas Johnston! 

nukeliauti iš į 
Yorka, 1,600

Nužudyta 100 Morų
Manila. — Filipinų policijos 

kovoj su Moros plėšikais už
mušta 100 plešku ir žuvo sep
tyni po'icistąi, 31 jų sužeista.

Chicagos i New Yorka, 
mylių kelio, visai nieko 
gęs. Jam reiks padaryt du mi-, 
liionu su viršum žingsnių, ir] 
tik tada galės valgyt

Su juo eis kitas pažymus ėji
kas, 70 motų amžiaus, bet jis 
valgys. į

Ekskursijos j Lietuvą
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 tėvu šalelėn.
Kurie dabar pradės ruoštis, “DIRVOS” AGENTŪRA sutaikys 
ių kelionę su daugeliu šią vasarą važiuojančių Lietuviškų Eks
kursijų Lietuvon, ir turėsit linksmą ir gražią kelionę su buriu ki
tų Lietuvių. “Dirvos” Agentūra parūpina piliečiams ir ne-pilie- 
čiams visus kelionės raštus, taipgi parduoda Laivakortes ant ge
riausių laivų. Kreipkitės i visuomenišką Įstaigą teisingam pa
tarnavimui. Musų kainos tokios pačios kaip visur.

6820 Superior Avenue
"DIRVA”

Cleveland, Ohio



D I R V A

Mažiukiai žymiai Sandariečių 
spėkos sustiprės.

Sandarictis.

Pitlsburgo Sandariečiai vie
nok dar nėra nieko darę delei 
Sandaros nuosavo namo, bet 
nėra abejonės kad jie ir čia sa
vo kvotą išpildys, nes jau bir
želio 20 d. bus piknikas Sanda
ros Kuopų Sąryšio, kurio pel
nas, skiriama namui. Piknikas 
rengiama gražioj Amšiejaus 
ulėj.

PITTSBURGH, PA.
Sandaricčiai Džiaugiasi

Praeitas Sandaros seimas iš
rinko Pittsburgietį F. Pirkšrį 
Politinio Iždo viče-pirmininku, 
kuris sykiu su visais Pittsbur- 
go Sandariečiais veikė parupi- 
nime pinigų į Politini Iždą.

Kadangi jau pasiekė džiugi
nančios žinios iš Lietuvos kad
Seimo rinkimus laimėjo Vals-i ,s ivle
tieėiai Liaudininkai ir kiti pa iKetRwks ’au turėio llikniM 
žaneus žmonės tai vra malonu 1 16 fk Amšiejaus ūkei,

kur buvo suvažiavę gražus bū
relis Lietuvių ir smagiai pralei
do laika. Programų buvo ir len
ktynės, kuriose laimėjo iš mo
terų M. Katkienė; jaunų vyru 
lenktynėse — V. Demikis; vc- 

kelti kapitalo i Politini Iždą pa-'flusilJ v-v1^ lenkty,lėse - J. K. 
oelbūiinmi savo broliams ana- Mažiukna. Jis laimėjęs dovaną 
nūs'vandenyno kovai su kleri■.rub’j P’^jes prie Vir
balais. Taigi iš musu kolonijos ! hicko sako: Tiji l,Sra$yk “San"

prisiminti Sandariečių darbuo
tę tų rinkimų labui.,

Pittsburgo Sandariečiai susi
spietę i A. L. T. Sandaros Kuo
jai Sąryšį darbavos visi išvien 
ir rūpinos kiek daugiausia su-

į Politini 1/dą pasiųsta $376.17 
ir tiesiai į Lietuvą p. Dortkevi- 
čienės vardu $100. Taipgi ka

darą’’, nes Sandariečių piknike 
laimėjau. J. K. Mažiukna iki
šiolei buvo bepartivis, bet pa-

da čia lankėsi su prakalbomis mat^ Sandariečių gražų veiki
“Sandaros” redaktorius A. A.;™-' jis prisidėjo.
Tulys reikale provos su Gar-j Sandariečiams reikėtų paro- 
mum, čia buvo sukelta $100. J dys daugiau veikimo, nes N. S. 
Sudėjus visa i krūvą išeina ga-A’ra daug veiklių Lietuviu, P.
na graži krūva pinigų del Pitts-, Pivariunas, J. Rūkas, J. A. Kal 
bingo kolonijos. |kl,s- Dab?r Prisidėjus J. K.

CHICAGO, ILL.

Kubaniaųs Kazokų Koncertas
Šį pavasarį po Amerikos di

desnius miestus gastroliuoja 
Kubaniaus Kazokų Choras, ve
damas gabaus dirigento Serge
jaus Sokolovo. Choras susideda 
iš keturiolikos vyrų, kurni bal
sai yra labai gerai sudeginti, 
kaip vargonai. Iš solistų betgi 

i tik vienas balsas yra geras, ki- 
I ti paprasti.

Gegužės 25 d. jie Lietuviui 
Auditorijoj davė koncertą Lie
tuviams. Koncertą rengė regis 
patįs kazokai, prigelbstint Nau- 
jieniečiams. Dalis pelno, sakė, 
bus skiriama džiova sergančiam 
Dzimdziui J. Dikiniui.

Choras sudainavo apie septy- 
. niolika Rusų-kazokų liaudies ir 
klasiškų dainų, o taipgi ir vieną 
Anglišką — “Old Folks at Ho
me”. Dainuoja labai savotiš
kai, labai “groja vargonais”, 
akompanuojant vienam kuriam 
solistui. Dirigavimas irgi yra 
labai įspūdingas, labiau techniš
kas negu kokį priprasta matyti. 
Abeinai techniką ir harmoniją 
parodė nepaprastai gerą, bet 
kažin kodėl didelio įspūdžio ant 
klausytojų nepadarė. Visai n<

Į taip kaip buvo po Gabrio kon- 
, cerio, kur klausytojai išeina 
Į kupini smagaus ir patenkinan
čio jausmo. Po kazokų koncer
to žmonės skirstėsi lyg ko tai 
dar negavę, lyg dar nebaigę pro
gram o.

Gegužės 23 d., Kensingtone. 
Stančiko svetainėj, tam kazokų 
chorui buvo parengę koncertą 
Rusai. Bet žmonių atsilankė 
taip mažai kad choras sudaina
vo tik tris dainas ir toliau at
sisakė tuščioms kertėms dainuo
ti. Matyt kad Chicagoje Rusai 
yra labai pakrikę, suskilę į sek
tas. Jei vieni ką veikia tai kiti 
atkakliausia boikotuoja. Todėl 
ir kazokų choras iš jų paramos 

(negauna. Julius Švitra.

BROOKLYNO ŽINIOS
Brooklyno Lietuviai jurta-ne- 

paliauja. Štai tik gegužės me
nesio Lietuvių veikimai:

Gegužės 1—2 d. J. Jankus 
statė “Genovaitę”. Žmonių bu
vo per abi dienas, bet perstaty
mas nekoks, nes nekurios vie
tos veikale buvo apleista ir ne
gerai išėjo.

Gegužės 8 d. L. M. G. Drau
gija apvaikščiojo gegužinę kaip 
kas metai, Lietuvos našlaičių 
naudai, kuri puikiai pavyko ir 
davė gražaus pelno. Gegužės 
13 d. susirinkimas paskirstė in-

ATSISKAITYMAS

Kuomi mums žmonija skolin
ga? Pragyvenimu?

Galimas tai daiktas. Bet kuo
mi mes žmonijai skolingi, ar 
pamąstome apie tai ?

Tas ne taip lengva atsakyti. 
Daug daugiau mes esame sko
lingi žmonijai apart “savo ma
lonios draugijos”, kaip yra sa
koma. Labai daug gali pasi
naudoti žmogus jei tik turi 
bent vidutinį nusimanymą, vi- 
sųpirm mokslo gausiais turtais, 
kuriuos per eiles metų išmin
tingi mokslininkai surankiojo 
ir daugybėje knygų, įvairiose 
kalbose, surašė, iš kurių norin
tieji gali lengvai naudotis.

Poetai ir garsus rašytojai ar 
visi gavo priderančius atlygini
mus?

Labai retas kuris kiek pel
nė, o daug tokių buvo kurie iš 
draugų malonės gyvybę palai
kė.

Puikią filosofiją. suteikęs 
Graikiškas vergas, Epiktetus, 
nei nei iš vergijos nebuvo pa- 
liuosuotas. Amerikos atradė
jas Kolumbas mažai ką gavo 
nuo žmonijos už taip 'brangius 
turtus šios šalies, kuriais mili
jonai žmonių naudojasi.

Aimanuotojai kurie visados 
dejuoja kad jiems “svietas ne
dėkingas”. tegul laiks nuo laiko

T M. D. REIKALAI
IŠ T. M. D. 30 METŲ 

GYVAVIMO
(Tąsa iš pereito num.)

Draugijos Augimas, ir Iždinin
ko Nusižudymas

Išrinkus J. Miliauską Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos iždinin
ku, visi jos priešai laikiusieji 
ją Susivienijimo konkurente 
turėjo nutilti; kaikurie jų likosi 
net karštais TMD. rėmėjais ir 
užtarėjais. Draugija pamažu 
pradėjo augti, šian ten pradėjo 
atsirasti jos skyriai-kuopos, ir 
vis skaitlingiau pradėjo prie 
Draugijos atskiri asmens pa
vieniai nariai užjaučia jos mie- 
riams.

Piniginis Draugijos stovis, 
dabar padidėjo tiek kad jau ga-

Draugijos Didieji Laikai

Sykį atsigriebus, Draugija 
žymiai ir sparčiai pradėjo stip
rėti; netrukus įvairiuose mies
tuose kuopų skaitlius pasiekė 
kelis desėtkus, narių gį skait- 

j liūs pasiekė pilną tūkstantį. Ap- 
I slrtraudimui nuo nelaimės ko- 
I kia ištiko J Miliauskui nusišo- 
i
vis. Draugija nuo savo Jzdinin- 
ko pareikalavo laido (kaucijos) 
$500. Kas metai leista po vie
ną ar po dvi knygeles. Nuo 
1896 iki 1905 metų, per devy- 
iioris metus, išleista viso ketu
riolika knygelių. Daugumas jų 
vra prieinamai moksliško arba 
istoriško turinio, taigi musų vi
suomenei kibiausia reikalingo 
ir labiausia mėgiamo. Neįdo
mu todėl jeigu TMD. įimti lai-

SUTAUPYK $26
Štai yra svarbios naujienos, moteris! Jeigu 
veiksite tuojau tai gausit tikrą $65 Sturtevant 
Electric Vacuum Cleaner (Valytoją) — vėliau
sio ir geriausio modelio — tik už č39.
Kam? Pačios atlikdamos demonstratoriaus ir 
pardavėjo darbą. Dabar jus turit reikalą tie
siog su dirbtuve — B. F. Sturtevant Company, 
$10.000,000 vertės Įstaiga, 62 metai darančia 
bizni.
Sis valytojas duodamas su visomis priedinėmis 
dalimis. Turėtumei mokėti $26 viršaus jeigu 
juos pardavinėtu paprasti demonstratoriai —■ 
tai yra ptrbrangus pasitąrnąvimas.

Išbandymas Dykai 
Lengva Išmokestis

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

$65 Vacuum
Pridėčkais Valytojas

The Sturtevant yra vy- 
riausas. Paprastai Jisai 
kainuotų jums $65. Pa- 
tčmykit visas jo ypaty
bes. Jis sveria tik U1/- 
svarų—lengvas ir leng
vai bėga. Turi stiprų 
motorą ir smarkiau su
traukia—išima visą m - 
švarumą iš grudų, ra
kandų, sienų, matrasų, 
uždangalų, ir tt.

Užgirtas Good House 
keeping Instituto ir Mo
dern Priscilla Proving 
Plant. Bet tik pirmu sy
kiu parsiduoda tiesini iš 
dirbtuves už tų numa
žintą. kaina—sutaupant 
$26. -

laimėjo žmonių užuojautų.
šalip viršuje paminėtų “Kei

stutis” ir “Orleano Mergelė”, 
per tą periodą išleista dar:

“Lenkai ir Lietuviai” (1899), 
parašyta Žemkalnio.

“Grovo Kyburgo Kelionė Lie
tuvon 1397 m.” (7900), išgul
dyta Dr. J. Basanavičiaus.

“Vanduo ant žemės, po že
me ir Viršuje Žemės”, versta 
Drugio pagal Rubakiną.

“Baudžiava Lietuvoj” (1901) 
—parašė žmogus.

“Geologija”, pagal A. Geikie.
“Kaip Sutaisytas žmogaus

Kūnas”, (1902), paraše S. M

lima buvo galvoti apie knygų 
spausdinimą. Taigi atspausdin
ta pirmutinė knygelė “Keistu
tis”, Asnyko parašyta, Dr. V. 
Kudirkos (Kapso) išversta. Ne
trukus paduota spaudon kita — 
“Orleano Mergelė” to paties V. 
Kudirkos sulietuvinta. Draugi
jos stovis, nors pamažu, toly
džio gerinosi: ižde buvo apie 
$200.

Bet čia netikėtai jauną drau
gijėlę ištiko sunkus smūgis. J 
Miliauskas, Susivienijimo, o sy
kiu ir TMD. iždininkas, nusižu
do ir pas ji dingsta $158, visas 
TMD. turtas.

suveda skaitlines iš nuveiktų 
savo darbų labui žmonijos.

Jeigu darbštusis padeda ga
minti šalies turtą ir prisideda 
tobulinime žmonių gyvenimo 
tai dar nereiškia kad atpildo 
ant liek kiek pasinaudojo.

Tiesa, nei vienas čion Besi
maldavęs atėjo, nei malduotis 
galėjo. Jeigu butų buvę dva- 
sės be kimų ir matę visas “svie
to marnafetiš” gal butų irgi pa
norėję gimti, gyventi ilgiausius 
metus, kaip kad kiekvienas gei
džia ant šios “ašarų pakalnės” 
esantis. Del kūniškai ir protiš
kai sveikų šis pasaulis gana ge
ras, bet tik mažas skaičius žmo-i 
niu ta pripažįsta ar pasistengia 
atsiteiti už taip gausias, kaip 
iš gamtos taip ir iš žmonijos 
paveldėtas dovanas.

Nesenai miręs Liuteris Bur
bank, kiek pridarė stebuklų su 
augmenais per pastarus 50 me
tų studijuodamas kiekvieną die
geli iv lapelį, keisdamas jų vai
sius ir išvaizdą. Bet ar atsi
ras kitas jam lygtis genijus ku
ris galėtų jo pradėta darbą tęs
ti tolyn?

Tai]), tankiai jau nuveikti 
darbai ir praminti takai žųsta 
delei stokos patyrusių ir pasi
šventusių tiems darbams žmo
nių.

Mes Lietuviai irgi esam daug 
skolingi savo promėfėjams, ka
rių pradėtus darbus į šalį pa
dėjome. Čia turiu mintyje nu
dangintą Simano Daukanto tre
čią dalį “Lietuvos Istorijos”, o 
tą raštą kas nors turėjo, bet 
kur jį nudėjo? Tai prasikalti
mas prieš visą tautą, kuris tu
rėtų būti atitaisytas.

Antra, skaitau prasikaltėliais 
tuos kurie gyvendami svetur 
pamiršta savo bočių kalbą ir sa
vo Vaikus jos nemokina.

Tat, jeigu negalime pilnai 
atsiskaityti, mėginkime nors 
dalinai, ' bent savas šeimynas 
aprūpindami reikalingiausiais 
gyvenime buklais, mokslu, do
rais pavyzdžiais, meilės artimo 
ir pakantos.

J. Mikolainicnė.

Už §3 pralinksminsi! visą kai
mą — užrašykit saviškiams 
Lietuvoje metams “Dirvą”

eigas šiaip: Vilniun pasiuntė 
$30, Kaunan $25, ir Ulytėlės 
Patiekęs Draugijai $25.

Gegužės 9 d. lankėsi J. Vaič
kų1:, vaidino “Gyvieji Nabaš- 
ninkai”. gegužės 10 <1. vaidino 
dramą “Amžiaus Balsas”. Abu 
vakaru gerai vaidino.

Gegužės 10 d. ant laivo Geor
ge Washington buvo surengta 
puota išleistuvėms Jono W. 
Tauto, kurį United States Lines 
pakėlė į savo general) agentą 
Kaune. Liūtas su šeimyna iš
plaukė gegužes 12 d. į Lietuvą. 
Išleistuves rengė laivyno valdy
ba ;r pakvietė vietinių laikraš
čių redaktorius ir visus agen
tus.

“Vienybės” Ekskursija
Gegužės 20 d. buvo surengta 

išleistuvių vakarienė “Vieny
bės ekskursantams. Vakarėlis 
buvo puikus ir svečių buvo ne
mažas būrelis. Vieni prašė nu
važiuojančius Lietuvon aplan
kyti jų gimines, o važiuojanti 
žadėjo tai atlikti, šioj “Vieny
bės” ekskursijoj važiavo daug 
ir įžymių žmonių.

Vakarienes laike kalbėjo visa 
eile kalbėtojų, J. O. Sirvydas. 
J. Cinkus, Justinas Vitkauskas 
(kuris dabar užima Liūto vietą 
prie U. S. Lines), J. Į<ralikąųs- 
kas. ir K. Sti’iimskis. Iz. Mer
kelis kalbėjo nuo šventakupriu 
partijos ir įsteikč ekskursijos 
vadui J. Danieliui mašnelę u 
svarbiais šventakupriškais do
kumentais." Po to dar kalbėjo 
Natalija Kuihokiutė ir kiti.

Gegužes 22 d. daugybė susi
rinko prieplaukoj palydėti eks
kursantus. Vadovus apdovano
jo gėlomis ir kitomis dovanėlė
mis. Laive netikėtai sutikta ir 
Dr. M. Devenis su žmona ir šu
neliu Algirdu. Deveųio žmona 
yra Jono Vileišio, Kauno bur
mistro. duktė- Niekur nebuvo 
pasakyta kad Deveniai važiuo
ja, ir jie sako nerašę net saviš
kiams kad parvyksta, norėjo 
padaryt nuostabų. Deveniai. va
žiuoja turistų skyriuje ir žada 
apsilankyt. Paryžiuje pas jos 
brolį Petrą Vileišį, kuris ten 
mokinas.

K. š.

šitai žiniai pasklidus, kilo di
delis sumišimas, kuris jauną, 
dar nesustiprėjusią draugijėle 
be maža ko neprivedė prie ka
po: už “Orleano Mergelės” iš
spausdinimą ant rankos buvo 
duota $25. išmokėti gi likusią 

t Smokestį nebuvo kuo. Išgirdo 
apie TMD. iždo žlugimą, jos 
nariu dauguma, šitaip dalykui 
stovint, vietoje kad ją geibėjas 
\ isai atsisakė būti jos nariais.
Rodės kad draugija neužilgo 
turės pakrikti.

“Eilės Franciškaus Vaičai
čio (Sekupasakos)” (1903).

“Kaip žmogus Gyveno ant 
žemės”, parašė S. M. .

“Chemija”, parašė Roscoe.
“žemes Istorija” (1905), pa

rašė S. M.
‘’Kaimiečių Kovos su Fonais”

— sutaitė Varguol'ų Bičiuliai.
“Socializmas ir Darbininkiš

kas Klausįrnąs” (1906). para
šė Kun McGrady, verij F M.

“Revoliucija” (1907), para
šė J. Baltrušaitis. (Bus)

Bet Likimas Kitą Lėmė
Nors Draugijos iiadėtis da

lias btivo kritiška ir iš niekur 
nesimatė besiskubinančios pa
galbos, vienok Draugijai mirti 
nebuvo lemta. Prie sumažėju
sias organizacijos likosi nedi
delis karštuolių tėvynainių bū
relis, kurie susispietę arčiau ne
liūstojo vilties ir karštai išnau- 
jc ėmė rinkt pakrikusias Drau
gijos jiegas, nei manyte nema
nė kad taip gražiai pradėtas 
švietimo darbas turėtų niekais 
eiti.

.šiame atnaujinimo padėjime 
žj minusia vieta, be abejo, pri • 
kaušo M. Paltanavičiui, dabar
tiniam “Amerikos Lietuvio” 
leidėjui. Jo butą žmogaus na
gingo; jis padirbo įdomaus su
dėjimo sieninį laikrodį, kuri pa
vedė Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos naudai, šitas laikrodis iš
kištas laimėjimu Draugijai at
nešė gryno pelno $20-1.28, kas 
leido ne tik knygelės atspausdi
nimą apmokėti, bet ir patrauk
ti atgal prie Draugijos nuo jos 
pasitolinusitis silpnesnės dva
sios narius. Tokiu budu M. Pal
tanavičiui pilnai priklauso Tė
vynės Mylėtojų Draugijos iš-i 
gelbėtojo vaidas.

Be jo dar paminėtinos Vysk. 
M. Valančiaus Draugija ir Blai
vybės Draugija, abi iš Plymou- 
tbo, Pa., kurios gelbėjo Draugi
ją. Taip pat šituo tarpu nema
žai prisidėjo prie TMD. iždo pa
didinimo Minersvillės Lietuvės 
moterįs. ■

Rengkimčs i Seimą
Nors nuolatinis raginimas ir 

nereikalingas visoms kuopoms, 
nes kitos pagal paprrt.mo, ži
nodamos kad šįmet bus seimas, 
rcn.'dasi visapusiai. Bet dau
geliui reikia paraginimo, todėl 
šiuomi priniename kad neapsi- 
leistunio't su seimų, nes TMD. 
seimas įvyks birželio 19 dieną 
Brooklyne, “Vienybės” svetai
nėje, 192 Grand St.

Kadangi beveik visi T.M.D. 
delegatai bus SLA. arba Sanda
ros delegatais tai jiems patari
mų kur važiuot ir kur ąpsįstot 
ųeduosime. lai vaduojasi San
daros nurodymais.

Tik prisiuskit kuponą 
tuojau ir mes pasiųsime 
jums Sturtevant išban
dymui dykai. Atminkit, 
jus nepasiima! nei jo
kių priderysčių. Mes su
tiksim kaip apsispręst: 
tiksime su j tisų apsi
sprendimu.

Dirbtuves 
Jums

AEG. U.S. PAT. Of r.

Mukų plačios pa limy bes užtikrina 
jrreitų pristatymu iš dirbtuvių kaip 
tai iš Boston, Nass., Camden, N. J., 
Berkeley, Cal., arba Sturtevant, Wis.

Pasiųsk
Šj

Kuponą 
Dabar

. STVKTEVANT COMPANY 
liepi. 75. Hyde Park, Boston, Mass. 
MPribiiiskit man Sturtevant vacuum 

valy’leją dešimties dienu išbandy
mui. ‘Jeigu paliks, aš užmokėsiu $3D 
' • kanėmi: ?4 riale dešimties dienų 
o paskui po $5 kas mėnuo. Kolei 
nebus išmokėta bus jūsų nuosavybe, 
n Meldžiu prisiusi, be jokiu prieder- 

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

CUNARD
I LIETUVĄ

(Per Angliju) 
suniąžiiila kaina 3 klesos abiem 

galam laivakorčių

I KAUNĄ ir ATGAL ant 
BERENGARIA ir 
AQUITANIA .. $215 
MAURETANIA ....$211
I Liepojų ir Atgal šiais 

Laivais — $186.
1 Lietuvą greitu laiku. Išplaukirnfii 
kus .Screilį. Keleiviai nepilieeiai 
jloidžiami be kvolos varžymų. Visi 
3 klcsos keleiviui turi kambarius. 
Neprilygstumas švarumus. ’ puikus 
maistas. Kreipki- 
tčs prie vietos 
agentų arba į

City

Address..

State -



. Q GERB. Q |
^Spragilo kampeli^^ 0

::
:: ...

gerb. Spragile, at- 
ir pasakyk savo vai- 
ir vaikų vaikų vai
ką aš tau sakiau, ba

aš,

IŠSIPILDĖ, IŠSIPILDĖ
SVARBI PRARA-

KYSTĖ!
Aną pono Dievo metą, 

kada dar gerb. Spragilas 
jieškojo sau šonkaulio, jis 
užėjo ant vieno seno ir iš
mintingo galvočiaus savo 
slaunioj sostinėj ir ėmė kal
bėti apie visokias geografi
jas ir matematikas.

Tada 
dienos, 
čia mos 
ne visi
pasidaryt sau naminės.

Tas senas galvočius man. 
variausiai galvai Slaptos 
Spragilų Sąjungos Spragi- 
laičių Sąjungos gerb. Spra
gilui ima ir sako:

jau buvo sausos 
ba jau viešos kar- 
buvo uždarytos ir 
išmanė kad galima

— Atmink šiuos mano žo
džius, 
mink, 
kams 
kams
tai yra didelės teisybės žo
džiai ir prarakystė kuri tu
ri išsipildyt taip kaip po va
saros turi ateiti žiema!

Šitaip kalbėjo jis, o
nors galvą turiu didelę kai 
puodynę, visai dar nesupra
tau ką jis sako ir prašiau 
kad* pakartotų antru sykiu 
tą pačią savo pranašystę.

— Atmink, :— sako jis,— 
gerb. Spragile, ir pasakyk 
savo vaikams ir vaikų vai
kų vaikams kad mano pra
rakystė buvo teisinga, ba 
aš tau pasakau kad iki šio
lei girtuokliai gaudavo sau 
skystimėlio karčiamose; po 
uždarymo karčiamu pats 
matai kad baltakė parduo
dama tik aptiekdse, o neuž
ilgo ją pradės pardavinėti 
klebonijose! Taigi atmink 
šią mano pranašystę, ir pa
sakyk savo vaikams ir savo 
vaikų vaikams kad aš tei
singai tau išprarakavau ir 
kad taip stosis, — užbaigė 
galvočius.

Misliu sau: pagyvensim; 
pamatysim ir sužinosiu ar,

tas galvočius1 tikrai nuspė
jo ar ne.

Kada šnapsas iš karcia- 
mų buvo pergabentas j ap- 
tiekas, reikėjo daktarų pa
galbos jį iš ten išprašyti, ir 
reikėdavo mokėt už receptą 
daktarui ir už. buteli aptie- 
koriui. Tas buvo perbran- 
gu, ir tuoj pradėjo viena po 
kitai stuba Įsistatyt savus 
bravorus ir kuknias balta
kės, razinkinės ir kitokios' 
virti. Laukiu ir žiuriu kas[ 
dėsis toliau ir ar išsipildys! 
to galvočiaus žodžiai kad 
neužilgo šnapsą tik klebo-J 
nijoj galėsim pirkti.

Ale ka čia žmogus vienas! 
padarysi: visų klebonijų ne
aplankysi ir kampų neiš- ' Taigi, išsipildė, išsipildė 
uostysi, o patįs klebonai ne-j ta didelė prarakystė kad po 
parašys kad jie tokio ii- to-' karčiamu uždarymo šnap- 
kio laipsnio ir tokių ir to- sėlis buvo gaunamas tiktai 
kių uogų, daržovių ar šak- aptiekose, o dabar gauna- 
nelių šnapsą šinkuoja. imas jau klebonijose.

Sugalvota ir padaryta:! Nuo dabar vyriausia gal- 
kaip žinosi jeigu nesitei-1 va Slaptos Spragilų Sąjun- 
rausi ar klebonijose parda-lgos įsakė savo Slaptiems 

Ivinėjama alkoholiška buže-j Spragilaičiams daryli kra- 
lė, kaip tas senas galvočius, tas po visas klebonijas ir 
sakė? į raportuoti gerb. Spragilui,

Tuoj paleidžiu slaptus o iš čia bus paskelbta visuo- 
įsakymus Slaptiems Spi’ii-i menei kokie dori ir garbin- 
gilaičiams i visas kolonijas1 gi yra tie musų dvasiški tė- 
kur tik klebonijos yra, kad vėliai kurie už paminėjimą 
ištirtų ir praneštų ar tikrai , laikraštyj jų darbelių šoka 
to .galvočiaus prarakystės laikraščiui už gerklės ir ga

tavi praryti.
Negelbės jau juos išsisu- 

arti-ikii nei jų dvasiškas stonas

miausios miesto klebonijos 
Makrone, Ohoho, kur slapti 
sprokibicijos agentai apspi
to kleboniją ir dabojo para
pijomis išsinešančius vied- 
rais, bonkomis ir gorčiais 
kipšo skystimėli. Ale kad 
parapijonai agentams neda
vė pagurkšnioti, nusibodo 
jiems seilę ryti, ir vieną va
karą sumanė patįs ir nuėjo 
pas dvasišką tėvelį para
gauti jo gardaus skystimė
lio. Dvasiškas tėvelis ne
labai norėjo duoti, ba, sa
ko. jus neprigųlit į parapi
ją, tada jie patįs susijieš 
kojo, ir kunigėlį už neno
rėjimą duoti paėmė ir išsi
gabeno.

neiš-! Taigi,

ir neišgelbės juos nuo areš:; 
tavimo nei jų gaspadir.ėlės 
nei kunigų neliečiamybė.

'uEROVės SKYRIUS1
ĮTDEL APRŪPINIMO ral

MOTINŲ IR JŲ
1 ^KŪDIKIŲ SVEIKATOS. įU

fifonte skyriuj* mtu hitas 

nuo laiko gvUdeasitae reL 
k-f»u) į4<Knlu« bū'dandnm.t 
uiotlnuBS Ir DuulnoHM Ut*- 
oij kūdikiu.

KūJ'klu Bprffphslmu Ir p»-

avirUta čciiryital {r tapt*! 
Ir Bes jau/ūme,* k*/ <r<

r lire mjulkuliiuUa
tarp L la stvlBBJ > kvantu

;.£&«) n 
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STRAIPSNIS 179 
įpratimai

Įpratimai yra pasekmė atkartoti- 
nų veiksmų. Kadangi kūdikis neat
skiria blogo nuo gero įpratimo, mo
linos privalumas butų daboti kad tik 
geri įpročiai but užvedama ant min
ties, kadangi labai sunku atmokin- 
ti kūdiki kuomet jis pramoko kokio 
Įpročio.

Reguliariškumas yra kertinis ak
muo, Ypatingai kalbant apie kūdikio 
kūno funkcijas, valgymą, miegojimą, 
viduriu Jiuosavimą. Reguliariškumas 
reiškia sistemą taigi jei mo 
kiši gauti šiek tiek pasilsiu 
sistematzuotį kūdikio priežiu

Vidurių i pratinimas
Kūdiki* galima pramokinti 

tinti vidurius tinkamai gana 
Jauniausias kūdikis pramoks 
tis puodu jei jis bus ant jo’ pasodina
mas reguliari.šku laiku kasdien. Re- 
a-.iliariškumas yra pirmos sVarbos 
dalykas. Geriausias laikas yra po 
pusryčiu, ii. nereikia paisyti jokio 
darbo ar smagumo kuris kliudyta ši
tam Ispradžių iš motinos bus rei
kalaujama begalinės kantrybės, bet 
pasekmes gerai apmokės pastangas. 
Mottna turėtu isitėmyti valanda ka
da kūdikis pridirba palą. Sekančią 
dieną ji tą pačią valandą turi palai
kyti kūdiki ant puodo. Puodą gali
ma laikyti ant kelių taip bad kūdi
kiui atsisėdus jo nugara remtųsi i 
motiną. Jei reikalinga tai laikyti 
penkias ar dešimts minutu. Paūgė
jus, kūdiki galima pramokinti myk
ti, stenėti ar kitu kokiu budu duoti 
žinią kada laikas atėjo Molina turi 
būti kantri, bet galų gale daug laiko 
bus sutaupyta. Perdėti svarbą šito 
Įpratimo negalima.

Ners daugel sykių normalus, svei
kas kūdikis nereikalauja gydytojo 
priežiūros, bet tai laimingas atvejis 
retai pasitaikąs. Jeigu, kūdikis ne
sijaučia g-rai. arba nesivysto taip 
kaip reikia, motina neturėtų vilkin
ti pasit;xrim-».. i.u o vdytnju, b- j.-ąoi 
pusės.-normalus kūdikis forą mo
linos priežiūra, rupesniu ir tinkamu 
maistu, ar tai iš krutu penėjimo ai
tai •• Borden s Eagle Pieno kuomet Į 
motinos pienas išsenka, turėtų išau- I 
gti tiesiai i sveiką, normalų vaikiu-I

turi

ištuš-

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

tim.’kos prie 
maisto, kuri

Skaitykit

!»or,b

straipsnius kas Į

Bet Įsitėmykit gerai, jums tie kurie dar laukiat ko tokio, “Žmonijos 
Istorijos” Įsigijimo progos mažėja. Amžinai jus neraginsim, nes kurie užsi
prenumeravo pradžioj jau jiems laikas knygą gauti, o darbas jau visai bai
giamas, ir baigsis jūsų proga pastoti prenumeratorium už $2.25.

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

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

DIRVOS" KNYGYNAS
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

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

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

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

NELAUKIT NIEKO DAUGIAU, PRISIIJSKIT SAVO PINIGUS DABAR

Jasaulyje 
žinomaskiįdikiii 
maistas kuris 

siibudavoja stiprius 
kaulus ir sveikus 

kunus 
kūdikiams

CONDENSED MILK.

kuponą
L h, husito

eoM’’*S'4r dykai liotu- 
vi.škai pamokti 

kaip prižiūrėti 
i1* penetl sava j r 

jusij kūdiki- ISkirp- 
^^ąklto ir prlsiųskito 

čiaudi© su jūsų vardu 
ir adresu.

jĮįr THE BOKDEN COMPANY 
/ Borden Bldg. New York

Doviernaštįs
Doviernastis reikalingas pervedimui 
Jūsų turto, kurie gyvenat Amerikoje, 
likusiems Jūsų broliams ar kitokiems 
giminėms, padaroma “Dirvos” Agen
tūroje pagal Lietuvos valdžios reika
lavimo, patvirtinama Lietuvos Atsto
vybėje, ir paruošiama gatavai persiun
timui. Kreipkitės “Dirvos” Agentu- 
ron kada reikia kokių raštų.

6820 Superior Ave.
“DIRVA”

Cleveland. Ohio

NAUJAUSI
Gražus Lietuviški Dainų Rekordai

JUOZO BABRAVIČIAUS
arvelėla (12 colių)

$1.25Plaukia Sau Laivelis

Bakūžė Samanota 
Aguonėlės

Kur
ir

Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka
ir Visur Tyla

Bernužėli, Nes’voliok
ir Ne Margi Sakalėliai

KIPRO PETRAUSKO 
du! Dūdelė

Bernužėli, Nes'voliok
Plaukia sau Laivelis (muzika)

Du!

.JONO BUTĖNO 
Stasys ir Oi mergele, Mergužėle 
Vilniaus Kalneliai

ir Kur Bakūžė Samanota 
Litai (Lietuvos pinigai)

Leiskit į Tėvynę ........

75c

75c

75c

. .75cir
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 
Plauke Žąselė per Nemunėli

ir Noriu Miego .................................

DZIMDZI DRIMDZI REKORDAI
Dzimdzi-Drimdzi

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

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

TAIPGI REKORDAI
Miko Petrausko

Marės Karužiutės
A. Kvedero

Juozo šuildausko
K. J. Kriaučiūno

Mares ir Jono čižauskų
Kosto Sabonio

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

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

ma naudot ant visokių grafofonų.

6820 Superior Ave. Cleveland, O. į
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PREZIDENTU NUŽIŪRIMA GRINIUS
J^IETUVOS prezidentu — 

’ kaip praneša “Vieny
bės” korespondentas kabe
liu iš Kauno — numatoma 
Dr. K. Grinius, tas vyras 
kuri nepersenai klerikalai 
su žandarais iš Seimo mėtė.

Taigi prezidentu, jei visi 
atstovai kiek reikia išrinki
mui, susitaikys, bus Vals- 
tietis-Liauclininkas, žymus 
musų tautoje veikėjas ir ko
votojas už tautos teises, 
nors anot klerikalų, grynas 
“bedievis”.

Valdžia numatoma sudė
tinė iš kelių partijų.

Katalikų Svečias
Amerikos Lietuviai katalikai 

laukia sau dideliu atpusku, nes 
laukia atvykstant iš Lietuvos 
Arcivyskupo Jurgio Matulevi
čiaus, kuris dalyvaus Chicagoj 
dvasiškam tarptautiniam kon
greso. Matulevičius atvyksiąs 
New Yorkan birželio 7 <1., kur 
ji prie laivo žada pasitikti di
delės minios New Yorko apie.- 
linkės Lietuviu ir kitų kolonijų 
delegacijos.

Del Įvairumo, gerai sulaukus 
nors syki Amerikoje biskį di
desnio ir garbingesnio musų 
dvasiškio negu paprasti keiku- 
nai-korikai Garniai, “strielčiai” 
Dagiliai ir kiti. Bet svarbu ži
noti ką tas, anot “Draugo”’eks
celencija, padarys Amerikoje ir 
kokia įtekme paliks Lietu vi uo/• *_ * I-
s? katalikuose. Be abejo jis. 
jni laikys kur Lietuviams kal
bas, niekins visus kitus Lietu
vos veikėjus ir žemins partijas,

■
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Amžinasai Žydas
EUGENE SUE

bile dieną gali jų vietas užimti 
kiti žmonės, todėl bando taiky
tis prie naujos atmosferos....

Kasljnk kitu laikraščių, rei
kia pasakyti kad “Lietuvos Ži
nioms” pasibaigia konfiskacijų 
ir persekiojimų manevrai ir p. 
Boi-tkevičienė galės pasilsėti 
kur nors kitur negu tik kalėji
me. ...

turi didelį aptetitą patekti Į Su
sivienijimo patėvius. Tie ko
munistai yra tai tas baubas ku
rį tautininkai patįs sau išsiau
gino ir dabar turi kęsti nuo jo 
baimę. Tautininkai, linkėdami 
visiems Lietuviams gero, neda
rė apribavimų kas turi teisę bū
ti SLA. nariu, bile tik yra Lie
tuviu. Na tie musų išgamos, 
negalėdami atsikratyti Lietu
vystės ir pasiversti į ką kitą, 
sumanė dar daugiau blogo Lie
tuviams padaryti stengdamies 
ir tikėdami pagrobti Lietuvių 
organizaciją ir išnaudoti jos iž-j 
dą raudonų vėjų labui.

Aną seimą jau mes ragino
me tautininkus, kad jeigu tu-i 
rėš didumą atstovų, pravaryti j 
tinkamus įstatymus uždarau-1 
čius duris išgamoms į musų or
ganizaciją. Tą patį raginame 
padaryti ir dabar, bet nepra
leisti vėl kaip praleido du me
tai atgal.

Kodėl nepadaryti įstatų už
ginančių komunistams statyti 
kandidatūrą į centro vršinin- 
kus, rinkti delegatais į seimus 
ir tam panašiai? 

■V ▼ v

“Lietuva” Pakitėjo
Iki pat galutinų seimo rinki

mų pasekmių Kauno “Lietuva”, 
valdžios organas, pute į kleri
kalu dūdą kiek tik išgalėdama. 
Kaili tik rinkimų pasekmės pa
aiškėjo, tuoj jos redaktorių 
plunksnos lyg atšipo ir nutilo 
“krikščionių” pusę kėlę, laikraš
čio tonas pasikeitė.

Mat, redaktoriai pajuto kad

Lašiniai ir Biznis
“Lietuvos žinios” paduoda 

šitokį pranešimą apie riebų 
“krikščionišką” biznį:

“Ūkininkų Sąjungos vado 
ir Seimo nario Petro Jasiuko 
1925 m. vasario 2 d. pasira
šyta su Armijos Intendantū
ra sutartis del pristatymo jai 
Lietuviškų lašinių. Bet Ūki
ninkų Sąjunga, sulaužydama 
tą sutartį ir skriausdama 
Lietuvos ūkininkus, pirstatė 
Intendantūrai 64 tūkstančius 
592 kilogramus Amerikoniš
kų lašinių, nuskusdama Ame
rikoniškas antspaudas ir pa
dirbdama Klaipėdos skerdy
klos užrašą.

“Visa eilė įstaigų šį krimi
nali Ūkininkų Sąjungos nu
sikaltimą iš baimės slėpė.”

Taigi, “krikščioniška Ūkinin
kų Sąjunga, arba tūli jos virši
ninkai, gerai pasipelnė partrau
kdami kokių nors prastos rū
šies pigių Amerikonišku lašinių 
ir paimdami už juos gerą kai
ną. Tuomi nukentėjo Lietuvos 
ūkininkai,’ kadangi jie negalėjo 
parduoti savo kiaulių Į Klaipė- 

■ do,s skerdyklas, nes jų lercikė- 
|jo.

o girs savo abazą. Ar jis pasi
stengs ners kiek pakelti Lietu
vą ir Lietin ių reikalus Ameri
konų tarpe, kaip darė atvykęs 
Lenkų arcivyskupas Cieplia- 
kas?

Musų dvasiškijai Amerikoje, 
jei rupi Lietuva, reikia išnau
doti Matulevičių propagandos 
tikslams tarp Amerikonų, o ne 
kūlimui savo krūmelio čia ir 
Lietuvoje.

f - ., .5T 'T

Seimai
Birželio mėnuo yra musų di

džiųjų organizacijų seimų mė
nuo.

Seimai šįmet, lyg tyčia, susi
taiko Brooklyne, stipri.vnc tau
tininku ir komuni' L; lizde. Jie 
prasidės birželio ’ i ir baigsis 
apie kokią 26 dieną.

Birželio 16, 17 ir 18 d. bus 
A. L. T. Sandaros seimas. Bir
želio 19 d. bus TMD. seimas, o 
birželio 21 prasidės Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje seimas, 
kuris tęsis apie savaitę laiko.

Sandaros ir Tėvynes Mylėto
jų Draugijos seimai bus laiko
mi “Vienybės” svetainėje, 193 
Grand . St., o Susivienijimo sei
mas bus Y. M. C. A. svetainėj, 
1.97 Marcy Avė.

Didžiausių politikų laukiama 
Susivienijimo seime. Tame bus 
susikirtimas, lyg senovės pasa
kose. “dviejų galybių”, kurios 
stengsis viena kitą nugalėt, o 
mažiau apie orgaffizacijos rei
kalus rūpinsis.

Tos “galybės” yra lai tauti
ninkai, tikrieji Susivienijimo 
globėjai, ir komunistėliai, kurie

LIAUDIES DAINOS
DAINA

(J. Gogelis) 
Aušta aušrelė kai gelumbėlė, 
Teka saulelė kai ritulėlis.

Ėjo matulė aukštan kalneliu
Prisibudinti savo dukrelę:

Kelkis, dukrele, mano jaunoji, 
Sopa širdelę, nebenustoja:

Nebeskaudinki mano širdelės,
Nebeprikelsi man' jaunuolėlės.

Kelkis, dukrele, mano jaunoji, 
Aš tau sukroviau aukštus kraitelius.

Man nebereikia aukštų kraitelių,
Užteks del manęs grabo lentelių.

Kelkis, dukrele, mano jaunoji, 
Aš tau priaudžiau plonų drobelių.

Man nebereikia plonų drobelių.
Užteks del manęs žalių rūtelių.

Man patalėlis žalių rūtelių,
Saldus miegelis jaunų dienelių ...

Guliu aš viena kai gegutėlė,
Nieks nekalbina man’, jaunuolėlės.

Užpylė akis mano šviesiąsias.
Užslėgė grabą žemėm juodosiom.

Ant.mano kapo svyruoja spiilgos,
Man naktis klaidžios, ir dienos ilgos. 

Ant mano kapo auga lelijos. 
Žalios rūtelės ir pinavijps.

(Tąsa)
— Dabar kada aš išklausiau tavęs, mo

tin. aš suprantu viską, — tarė Dagobertas,
— Gabrielius yra kaip Rožė ir Blančė, kaip 
mademoiselle de Kardoviliutė, kaip tu pa
ti, kaip mes visi, gal but, yra auka juodų, 
slaptų konspiracijų klastingų kunigų. Da
bar kada sužinojau tas machinacijas, jų 
klastingus pasiryžimus, aš matau, — tarė 
kareivis, žemu tonu. — jog reikalinga spė
kų ir kovos prieš juos. Aš neturėjau ma
žiausio supratimo apie jų galybę

— Tavo tiesa, tėve; nes tie kurie yra 
veidmainiai ir niekšai padaro tiek pat blo
go ka;p geri ir širdingi, kaip Gabrielius, 
padaro gero. Nėra niekingesnio nepriete- 

I lio kaip blogas kunigas.
— Aš tą žinau, ir tas mane baugina; 

j nes mano nabagės mergaitės yra jų ran- 
! koše, Bet ar jau viskas dingę? Nejaugi 
aš prisivorsiu save pasiduoti be jokio pasi
priešinimo? Ak. ne, ne! Aš neparodysiu 
jokio silpnumo, nors vienok, kaip motiną 
papasakojo apie tuos jų velniškus darbus, 
aš nežinau kodėl, bet jaučiuosi kaip tai ap
silpus, mažiau turiu noro veikti. Kas ap
link mane dedasi išrodo labai baisu. Pa
ėmimas tų mergaičių nėra per save paski
ras faktas — tai yra vienas iš jų plačios 
mašinerijos darbų, kurie apgaubę mus vi
sus. Man rodos kad aš ir mano mylimie
ji vaikščiojome tamsybėse tarp žalčių ir 
smakų, prieš kuriuos negalime nei kovoti 
Na bet aš pasakysiu! Aš niekad nebijo
jau mirties — aš nesu bailys — o vienok, 
reikia sakyti kad tie ilgaskverniai gąsdi
na mane!

Dagobertas jau dvidešimts sykių iš
truko nuo mirties, o vienok, išgirdęs savo 
žmoną atidengiant tokias paslaptis, mela
gystes. suktybes ir niekšystes. kareivis 
ėmė jausti baimę. Nors jam nebuvo min
ties pakeisti savo sumanytą Įvykinti nak
ties laiku išliuesavimą mergaičių, vienok 
tas pasirodė daug tamsesniu ir baisesniu 
žygiu.

Ramumas kuris per tūlą laiką buvo 
kambaryje, buvo sutramdytas Kupriukės 
sųgryzimu. Ji mat buvo išėjus, nes ne
norėjo būti tarp namiškių jų pasikalbėji
me. Ji dabar pasirodė duryse su seniu La
idotu.

— Ar mes galim inciti, madame? — 
tarė ji i Prancišką? — tai tėvas Lariot at
neša malkų,

— Taip, meldžiu ineiti, — tarė Agri
kola, kuomet tėvas šluostė nuo kaktos šal
tą prakaitą.

— Atsidarė duris ir inėjo kąiliadažis. 
atnešus malkų ir lopetoj karštų anglių.

Paklausęs ar kas nenori ko nors kito 
iš jo, senis pasakęs “Labanakt” visiems iš
ėjo vėl. Bet jam einant Kupriuke primi
nė kad jis neužmirštų atnešti Dągobertui 
.aišką, kuri apačioj laiškanešis paliko.

Neužilgo vėl senis atbėgo Į viršų ir pa
davė Dągobertui laišką. Tas padavė laiš
ką Agrikolai ir liepė perskaityti. Laiške 
ouve tik kelios eilutės, sekančios:

“ Gruodžio 25, 1831, Jurose kelionėj: 
Rašau tau kelis žodžius, savo senam drau
gui, gryždamas Europon, ir manau neuž
ilgo priimti. Tu gal šiuo tarpu jau esi Pa
rise su mano žmona ir kūdikiu — pasakyk 
jiems — Aš negaliu daugiau nieko rašyti, 
laivas išplaukia. Dar žodi — aš tuoj bu
siu Parišę. Neužmiršk vasario 13-tos; ma
no žmonos ir kūdikio ateitis priguli nuo to.

“Tau amžinai dėkingas Simonas,”
■ — Agrikola! greitai! žiūrėk į savo tė

vą!—-riktelėjo Kupriuke. '
Nuo pirmų žodžių laiško senis, žino

damas aplinkybes, pabalo. Jis žinojo kad 
tuoj sugi’yžęs Generolas Shuonas pareika
laus savo šeimynos.

— Ne, aš nebusiu išdavikas, niekšas!
— suriko pašokdamas Dagobertas. — Aš 
turiu atlikt savo pareigas. Rožė ir Blančė 
Simoniutės turi būti išliuosuotos!

SKIRSNIS XII.
Išsirengia j Darbą

Nustebintas išsykio slaptomis machi

nacijomis juodaskvernių, kaip jis juos va
dino, Dagobertas gal ir butų dvejojęs ar 
’.uoj šokti vaduoti mergaites; bet ji paska
tino Simono laiškas, kuris laiku atėjo pri
minti jam apie jo pareigas.

— Agrikola, kiek dabar laiko? — tarė 
senis atsipeikėjęs.

— Tik išmušė devynias.
— Tu turi tuoj padaryt man geležini 

kabli, gana tvirtą išlaikyt mane, ir gana 
ilgą kar užsikąbytų už sienos.

Taip kalbėdamas, kareivis paėmė ge
ležgalį, padavė sunui, ir jis pasiėmęs rei
kalingus įrankius, Įkaitinęs geleži naujai 
sukurtoj ugnyj padirbo kabli. Kupriuke ir 
Pranciška žiurėjo viena i kitą nuostaboj.

— Šis kablis ir ta virvė padaryta iš 
užklodžių pagelbės man užsikabyt ant vie
nuolyno sienos, — tarė tėvas.

— Kokio vienuolyno? — paklausė mo
tina, kimi dar nežinojo ką Dagobertas da
rys.

— Ar dar vis, tėve, tu taip manai ela
stinus.

— Kur tėvas rengiasi? — Klausė mo
tina.

•— Jis eina Įsilaužt Į vienuolyną išva
duot Maršalo Simono dukteris, kurios ten 
uždarytos.

— Ak, Dieve! mano vyre! juk tai di
džiausia nuodėmė! — rėkė Pranciška die
vobaimingu balsu, norėdama prisiartint ii’ 
sulaikyt Dagobertą.

Kareivis, matydamas kad jo bus vi
saip maldaujama, o jis pasiryžęs nenusi- 
leist, nusprendė viską trumpai padaryti, 
kad negaišavus laiko. Jis tarė motinai ii 
Simui: — Klausykit, brangieji, kada mano 
amžiuje mano protas nusistato ką daryti, 
tai ir žino kodėl taip daro. Taigi kada aš 
pasiryžau, nei pati nei vaikas manęs nega
li sulaikyti. Tai yra mano pareiga, ir aš 
eisiu iki galo, todėl man nieko nesakykit, 
ši vakarą aš esu valdovas šio namo.

Silpna ir nuolaidi, Pranciška negalėjo 
daugiau tarti, bet atsisuko Į sūnų liūdnom 
akim.

— Tėve, — tarė sūnūs, — dar vieną 
žodi, tik vieną.

— Na tai sakyk, — tarė tėvas.
— Aš* nesipriešinsiu tavo nusisprendi- 

nnii; bet tik pasakysiu prieš ką tu išsista- 
tai save.

— Aš viską žinau, — tasakė kareivis 
trumpu tonu. — Mano pasiryžimas yra la
bai didelis; bet aš neleisiu praeiti nepadė
jęs jokiu pastangų kiek išgaliu.

— • Bei, tėve, žinai į koki pavojų išsi- 
statai save, — kalbėjo sūnūs.

— Aš tą viską žinau. Tegul ten bus 
sargai su karabinu ir pjautuvu, aš liepai 
sau. Jeigu mano kaulai liks vienuolyno 
kieme tai tu vis dar liksi motiną globot ir 
apsieisit be manęs.

— Ir aš esu visų tų nelaimių priežas
čiai — šaukė motina. — Gabrielius ne be 
reikalo kaltino mane.

Kareivis daugiau nedavė nei vienam 
kalbėt, nors Agrikola dar aiškino kad tė
vas gali būti pakartas už tokį darbą.

(Bus daugiau)

Svarbus Pra
nešimas

KURIE TURITE LIETUVOS LAIS
VĖS PASKOLOS BONUS

galite juos išmainyti “Sandaros” .ffl 
administracijoj. Priima ir išmaino /.«« 
už pilna sumą, iki 10 d. birželio, 1926 ;
metų. Taipgi kurie turite dar neiš-; i 
mainę kuponus, galite už juos at-- J 
naujinti, užsirašyti, arba į Lietuvį;, 
užprenumeruoti savo draugams lai
krašti “Sandarą" ant metu arba ii- \ 
gesnio laiko. Nevilkinant kreipkitės I 
laiškais arba ypatiškai sekančiu an-''.jas 
trasu:

“SANDARA”
327 E Street So. Boston, Mass.

TEATRALIŠKI 
VEIKALAI

Gaunami “Dirvos” 
Knygyne:

Ateinančiam Sezonui
Juozapas ir Zelbora (aktas 1) ir Pa

rafino Sapnas (aktas II) iš laikų " 
Juozapo Egipte. Lošia 3 moteris, Jį 
10 vyrų. S-ptyni atidengimai. 50c .A

Samsonas ir Delila ■— 2 aktų. 6 ati- ’ 
dengimų drama. Lošia 9 vyrai ir 
5 moterjs.................................. 50c

Kryžiokas — 2 atidengimų komedija.
Lošia 2 vyrai ............................ 15c į9

Algis ir Giedrutė — tragedija ir kry- yįj 
žhiočių laikų. 5 aktų, 7 atidengi- )a| 
mų. Lošia 9 vvr. 4 mot..... §1.00 ■

Veidmainyste ir Meilė — 5 aktų tra- , 
gi-drama 12 vyrų ir -1 mot. ..50c ąS

Rytų Pilis — drama 5 akt., 14 ati- 2 
dengimų; 8 vyrai, 5 nroterįs ..35c

Du Beiliu — komedija 1 akto. Lošia
3 vyrai ir 2 moterįs..................15c

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

Grafas Kaimiečio Bernu — G aktų 
komedija su dainomis. 8 vyrai, 
3 moterjs ...............................25e

Bnlon Kritęs Sausas Nesikelsi — ko- i 
mediją, lošia 5 vyrai, 3 mot...25c •

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

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

Galiūnas — dviejų aktų, keturių ati- ' 
dengimų. Iš kovų su žmogčdžiais. 1 
Lošia 6 mot, 8 vyrai, vaikai ..50c

Siuskit užsakymus su pinigais: 
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.

Jeigu turit 
PŪSLĖS

KATARU
arba

SKAUDU .. ..
Š LAVINIMĄ
Bandykit

SANTAI. MIDY
Gaunama visose

Vaistinėse •
Tuoj paliuostioja 

nuo Skausmo

EKSTRA !

Puikus dideli

LIETUVOS

ŽEMLAPIAI
•

kurie iki šiolei parsidavė po $1.00 
dabar su prisiuntimu kainuoja

30
»

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

išaštrinti savo 
skustuvo gele
žtes j dešimts 
sekundų jeigu 
naudosit Valet 
Auto Strop 
Skustuvą, vie
natinį skustu
vą kurs pats 
išaštrina savo 
geležtes.

$1 iki $25.

Wet 
AuturStrop 

Razor 
-rlšsiaštrina Pats
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® vargšu Karalienės Duktė
(Tąsa ‘’VARGŠŲ KARALIENĖS”) 

Parašė VĖJAS.

(Tąsa)
Kaip jau žinome, kalėjimo užvaizdą 

buvo kurčias; kalėjimas tamsus kad nieko 
jame nematyti; kalėjimo užvaizdai uždrau
sta išnešti iš kalėjimo bent kokias žinias, 
kurias kaliniai galėtų Įduoti. Kaip butų 
suteikta Giedrei pagalba jeigu ne to kali
nio gudrumas? Tas nelaisvis sugalvojo 
šitaip, kada sargas atnešė jiems pietus ir 
padėjo prie durų ant suolelio, jis paėmė 
savo medini maisto bliudeli, kuris buvo nu- 
pa'livuotas rusva spalva, ir sugraibęs ant 
grindų gavo kamaroj aštrų akmenuką, ant 
bliu'delio šono išlauko išraižė raides su ši
tokiais žodžiais: ‘‘Kalėjime atsirado kūdi
kis, gelbėkit kad nenumirtų”. Bliudelj pa
dėjo ant suolelio, sargas eidamas bliude- 
liųs surinko ir išnešė virtuvėn.

Kita dar laimė kad tas kalinyj mokė
jo rašyt, ųes kiti kaliniai gal nemokėjo ar
ba jei ir mokėjo nebūtų taip sugalvoję kaip 
šis. Giedrė pati irgi nesugalvojo, o kad ir 
butų sugalvojus tai butų bijojus kad raš
tas nepatektų i jos priešų rankas.

Bliudų mazgotojai kaliniai patėmijo 
ant vieno bliudelio raides, bet jie nemokė
jo psrskąityt, o bijojo savo užvaizdoms 
parodyt, dėlto kad kaliniams buvo nevalia 
nieko kas nejsakyta daryti. Gal jie butų 
ir padėję tą bliudeli i šalį su kitais, ir vis
kas butų baigęsi tragingai tamsioje kalė
jimo kamaroje, bet štai jie pamatė kieme 
einanti kariumenės vyresnįjį ir sumanė iš 
jo pajuokauti. Lyg netyčia išmetė bliude
li per langą jam ateinant. Tas praeidamas 
bliudeli koja paspyrė, bet sumanė pakelt ir 
davė per langą mazgotojams atgal. Bet 
tuo tarpu kaliniai, žinodami kad tas vyras 
neturi viršenybės ant jų ir jiems nieko ne
darys, apsidairę ar jų užvaizdus nemato, 
pradėjo pašnabždom tajm karininkui rėkti: 
“Skaityk! skaityk!” ir pirštu rodė Į raides 
ant bliudelio šono. Ir vyresnysis pamatė 
raštą, kuri tuoj perskaitė.

Sudrebėjo jis. Jis niekad kalėjimu ne- 
sižingcidavo ir neturėjo apie jį minčių, iš- 
skyj'us jei kada pasiųsdavo koki kareivi 
“nakvynėn”. Apie gilesnes kalėjimo pa
slaptis nemanė ir nežinojo, šitas raštas 
sukėlė jame mintis kad jų kalėjimas yra 
kuo daugiau negu pabaudos vieta papras
tiems nusižengėliams.

Vyresnysis nuėjo pas generolą ir vy
riausi komandierių visos kariumenės. Jie
du tuoj škulio kalėjimai!, ir inėję Į tamsy
bes pradėjo klausytis. Iš vieno kampo gir
dėjosi silpnas kūdikio verksmas ir motinos 
tylus dūsavimas, raminimas.... Tuoj su
griebė žibintuvus ir leidosi po urvus jieš- 
kūti.

Neužilgo jie atsidūrė pačiame toliau
siame kampe kalėjimo, prie Giedrės kama
ros, ir ėmė tėmyti i vidų. Giedrė buvo pa
čiame kamputyje, sėdėjo ant žemės ir su
sitraukus, paslėpus kūdiki savo glėbyje ir 
uždengus savo ilgais plaukais, nenorėjo ro
dyti jiems savo veido. Jiedu išsykio nega
lėjo nieko matyti išskyrus krūvą skarma
lų ir plaukų.

Giedrė ir Kūdikis Išgelbėti
— Tai rodos čia tas kūdikio verksmas 

girdisi! — tarė viršininkas i generolą. — 
Kas tu tenai, eik šian, ar ne pas tave kū
dikis randasi? Kur jis?

Giedrė dar labiau traukėsi i krūvą kai 
kūdikis ėmė išnaujo verkti. Ją apėmė bai
si baimė — jau viskas susekta!

—- Girdi! Eik šian! Kas tu tokia? Iš 
kur tas kūdikis? — išgirdo ji aiškesni bal
są seno generolo, savo draugo, kurį ji ge
rai pažinojo, todėl perėjo jos baime ir pra
dėjo tikėti gauti pagalbos. Atsistojo ir 
ėjo artyn prie geležinių kamaros durų, sy
kiu nešdama ir kūdiki. Savo pusiau nuogą 
kūną ji dengė iš priešakio savo ilgais plau
kais, nes kitaip nedryso pasirodyti prieš 
tuos vyrus.

— Ditrai! — sušuko ji į generolą per 
ašaras, — Čia. jūsų kunigaikštytė Giedrė!

— Kunigaikštytė!! — nustebo jiedu 
abu. — O mums jau buvo žinoma kad ta
vęs gyvos nėra, ąrba kur svetimoj šalyj iš
vykus slapstaisi! Tuojau mes tavę išleisi
me! — Ii’ tuoj jaunesnis viršininkas sura
dęs sargą ir atėmęs raktus atrakino jos 
kamerą ir apsiautęs savo užvalkalu viršu
tinę dalį Giedrės kūno vedėsi ją laukan.

Kada kamara atsidarė, Giedrė sukri
to iš silpnumo po kojų savo išvaduotojų, 
bet stengėsi išlaikyt kūdikį nuo užgavimo. 
Jiedu ją apdengę vedėsi i palocius.

— Bet iš kur kūdikis atsidaro? Ke- 
no? Kaip tu ji gavai? Kas tave Įkalino?
— klausinėjo senas jos šalininkas ir jos 
tėvo buvęs ištikimas vyras Ditras.

Giedrė Sulaukia Sūnaus
Laikas slinko. Giedrė ėjo artyn ir ar

tyn prie motinystės, ir rūpinosi tuo labai. 
Kas bus kada jai gims kūdikis? Ar prisi
šauks greitai pagalbos? Ar išliks jos kū
dikis gyvas, tokioje smarvėje ir pusiau šal
tame tamsiame skiepe? Kuo ji ji padengs, 
kuo išpraus?....

Laikais jai užeidavo baisesnė mintis — 
be niekeno žinios kūdiki pasmaugti, užkas
ti giliai savo kamaros žemėje, ir lai tuo 
baigiasi jos didelė meile prie “šiaurės Ku
nigaikščio”, nes kaip jis sužinos kad ji da
bar kalėjime yra? Gal jau jis žino kad ji 
dingus, bet jis jau vedęs, yra galva save 
namų, turi rūpintis savo reikalais. Jiedu 
atskirti amžinastimi, ir tik kitame sugry- 
žime ant žemės, kituose kūnuose, kitoj že
mės dalyj ji jį vėl tematysi....

Mintįs jos galvoj daužėsi labiau negu 
jurų bangos, negu kitados jos širdyje ban 
gavo kraujas iš meilės prie to kuris ją 
mylėjo. Ji dabar kartais net džiaugėsi kad 
kalėjime ir kad niekas negali matyti jos 
dabartinėje padėtyje. Ir vėl mąstė kad ge
riau gal butų buvę kur išvarytai, su kūdi
kiu, vargti, bet regėti saulės šviesą, jeigu 
jau ją gyventojai paniekintų, o ji nieke 
pasiteisinimui neturėtų.

“Kūdikis su mumis!” rėkė vienas nuc 
kito kaliniai, kurie visi buvo tamsybėse, 
lik išgirdo kūdikio verksmą. Girdėjosi i) 
moteriškų baisų, iš ko sužinota kad šąli] 
Giedrės kalėjime randasi kitų moterų.

Giedro bandė tą verksmą numaldint 
ir vis stengėsi kūdikį žinelyt. nors pati bu
vo sudžiovus, per tiek laiko kalinyje išvar 
gus. Plėšė ji savo užvalkalų dalis ir den 
gė kūdikėlį kad nebūtų peršalta; dangstė 
jį savo ilgais plaukais, išleisdama juos- 
o iš kitos pusės, troško ji kad kūdikėlio gy
vybė užgestų ir pasibaigtų jo vargas dar 
toli nenužengus....

Niekas gal butų nežinoję apie kūdikį 
kalinyje, ir jis gal butų miręs, jei vienai 
kalinys nebūtų sumanęs išleisti apie tai ži
nios. Gal Leda ir butų atėjus vėl pas Gie
drę ir butų pati patyrus, bet gal butų buvę 
pervėlai, ir nieko nebūtų žinojus apie kurti 
kį, kuri Giedre butų palaidojus savo ka 
maroje.

— Jei dar esi mano draugas, neklausi
nėk dabar, gelbėk mane, mano gyvastį, ar
ba leisk man ramiai čia numirti! — tarė 
Giedrė sunkiu balsu.

Abu vyrai tyliai ėjo jai iš šalių, ran
kom prilaikydami kad neparpultų, ir išve
dė Giedrę į šviesą, čia jie pirmu kartu ge
rai pamatė ją — tik šešėlį pirma buvusios 
skaisčios, pilnos, raudonos kaip rožės mer
ginos. Dabar Giedrė buvo pageltus, su
džiuvus, žandų kaulai iššokę, akis Įdubu
sios ir atbukusios; kaklas gysluotas; ran
kos tik vienos gyslos: pirštai tik sujungti 
Skūra Kauleliai; plaukai susivėlę; užvalka
lai visai suplyšę, kitų visai nebuvo — buvo 
suvyniotas kūdikėlis.

— Kunigaikštytė gyva! Giedrė atsi
rado! — Tuoj paplito po dvarą, pilį ir mie
stą gandai. — Lai gyvuoja musų valdovė!
— Šaukė žmonės, ir minios spito aplink pi
lį pamatyti savo valdovę, lyg iš numirusių 
atkilusią.

(Bus daugiau)

ir Svietas Juoksis sy
kiu su Tavimi

PIJONKĖLĖS

Jau pavasaris atėjo..
Saulė skaisčiai sužibėjo,

Pievos žaliuoti pradėjo, 
Pijonkėlės sužydėjo.

Tos mažutės pijonkutes, 
Saldžiai kvepiančios, mėlsvųtės

Kel’ galvutes prie saulutės, 
švelniai šypsančios meilutės.

Eina per pievą mergelės 
Kur mėlynuoja gėlelės,

Tiesia baitasias rankutes, 
Skin’ mažytes pijonkutes.

Prie krutinės jasias sega, 
Už valandos žemėn meta,

Ir gražiosios pijonkutes 
žūsta purve, nabagutės.

Jas pat y r’ ir su mergelėm’s 
Kaip šios pievos pijonkėlėm’s:

Kuomet jaunystėj jos žydi, 
Visi geidž’ jų, visi myli;

Praeiviai joms rankas tiesia, 
Ateiti prižada šviesią.

Silpnesnės jiems patikėjo
Ir laimės jieškot išėjo.

Jų kelione trumpa buvo, 
Daug jų, vargšių, purvuos žuvo.

Petronėlė M.

LIAUDIES DAINA

(O- Kairiutė)
Einu aš per kiemą,

Girdžiu aš pro sieną,
K ili',-, mare žmonės, 

Mieli kaimynėliai.
Tegu! jie sau kąlba

Kam galvelė skauda.
Tegul jie sau peikia,

O kam man jų reikia.
Aš skaisti, raudona,

Vėjelio nupūsta, 
žmonių nukalbėta.

Kaip ten nurašyta,
Žmonių nukalbėta.

Kaip ton nurašyta,
Kaip ant lygios pievos

Upėj pastatyta.
Klausia bernužėlis:

“Mergužėle mano,
Ar tu negirdėjai

širmo žirgo žvengiant
“Girdėti girdėjau,

Laiko neturėjau,
■Senai motinėlei

Patalėli klojau.
Sau veideli ploviau, 

Linksmai sau aliojau.
Nežadėk, motute,

Pijokui berneliui.
Kad ir prižadėsi

Pijokui berneliui,
Nepildyk, motute. 

Pilno kieliškėlio.
Nepildyk, .motute,

Pilno kieliškėlio,
Aš dasipildysiu

Gailių ašarėlių.
Nekaupuok, motute,
Pilnučįo kraitelio,

Aš dasipildysiu
Neviernų žodelių....

At
Kaip Kokios Partijos Prie Ko 

Veda
Krikščionių partija, jeigu ji 

įsigalėtų Lietuvoje ant visados, 
Lietuvos liaudį paverstą į tre
tininkus, visose pelkėse butų 
stebuklingi šaltiniai, atgytų in
kvizicijos laikai. Vienuolynai 
butų ant kiekvieno kryžkelio.

Darbo Federacijos pavtį.ia 
Lietuvos liaudį padarytų kuni
gų ir ponų vergais, padarytų 
liaudį tamsia kad jungą trauk
dami nejaustų ir nedejuotų.

Ūkininkų Sąjungos partija 
įvestu hercogystę, ir padarytų 
monarchiją su klebonu prieša
kyje.

Blaivininkų partija Lietuvos 
liaudį mokytų gerti tik pas kle

boną, degtinė butų gaunama 
tik klebonijose, taip kaip se
niau kad nuo pasnyko paliuo- 
suo.davo už rublį- Klebonai tu
rėtų po du pilvu

R. K. Moterų partija mergai
tes į vienuolynus dėtų, kunigų 
pasismaginimui. Vyras turėtų 
gauti nuo klebono leidimą jei 
panorėtų su savo pačia pernak- 
kvoti. Pražydėtų laisva meilė.

Socialdemokratų partija pri
dirbtų kartuvių ponu korimui, 
Lietuvos liaudį parduotų Mas
kvai; jie patįs atsiskirtų bliz
gėjimu.

Valstiečių Liaudininkų parti
ja Lietuvą padarytų švyturiu. 
Pabrangtų audimas ir popietis, 
nes kiekvienoje bakūžėlėje ple
vėsuotų trispalve vėliava, ir 
kiekvieną bakūžėlę puoštų kny
gos. Kunigai butų susiraukę,, ir 
kaire ranka duotų išrišimą. Mo
kyklos užvaduotų bažnyčias.

Karklų žvirblis

Lietuvos Konsulatai
Lithuanian Consulate 

608 So. Dearborn Street 
Chicago, III.

Lithuanian Consulate 
38 Park Row 

New York, N. Y.
Lietuvos Atstovybės Antrašas: 

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

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

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

nliai kurie bus indomųa kožnai Lietuvei Žeimiu inkei.

RODYKLE No. 103
Virimo Receptas |

Žemuogės yra vienos iš tų vaisių 
kurie žinomi naujam.? ir sename pa
sauliuose. Jos auginama daugeliu 
skirtingu būdų todėl ir yra Įvairių 
formų, didumų ir rūšių. Kuomet 
žemuogės yra sezone jos yra pigios 
ir yra skanus valgis. Populiariškiau- 
sias užkandis yra pyragaitis su žem
uogėm arba shortcake. Niekad be
veik negali af.sivalgyt to skanaus 
užkandžio. Sekantis receptas jo pa
darymui yra geriausias ką žinau.

Žemuogių Short Cake
1 puodukas evaporated pienu at- : 

miešto
2 kvortos žemuogių
2 puodukai miltų
2 šaukštukai kepamo patuk’rio
1 šaukštukas druskos
T kupini šaukštai sviesto
2 kupini šaukštai rupaus cukraus
Susijok visus Sausus dalykus krū

von, Įmaišyk sviestą, kaip darant 
pajui pluta, dadėk pieną, plak šaukš
tu (bus labai tiršta) ir kepk 20 mi- 
nutų pailgoj blckinėj. Perskelk py
ragą pusiau su karštu peiliu, i.šsvie- 
stuok vidaus puses ir sudėk i vidų 
smulkiai supjaustytas žemuoges, pa
saldintas ir pers įmirkusias cukrum 
pirm dėjimo Į pyragą.

Virtuvės Patarimai
Daug patogiau ir sutaupys laiką 

sup,’austant duoną del toasto išvaka- 
ro. Ryte duona bus tik apdžiuvus ir 
tinkama kopinimui.

Supjaustymui spiesto į mažus ga- 
baluk’is lengvai, uždėk ant peilio aš
menų šmotą vaškuoto popierio ku
ris buna apvyniotas ant sviesto, ir 
pamatysi kaip sviestas pjaustysis 
lengvai ir gražiai.

Apcukravimui donacų, sudėk kelis 
donac’is j didesni popierinį maišą su ' 
pora šaukštų cukraus, ir kratyk juos 
iki apsicukruos. .Šitaip jie geriau
sia aptepti cukrum negu barstant 
ant jų.

Naminiai Pasigelbėjimai
Patartina pirkti jodiną mažai ant 

syk kadangi alkoholis išgaruoja ir 
senejantis jodinas susikoncentruoja,' 
nuo ko padidėja stiprumas. |

Prašalinimui banano plėtinį}, su- 
šlapyk plėtmą tyru karštu vandeniu 
ir naksui valyk padažytu į klorofor- 
mą skaruliu su baltu muilu ir ma- 
tyliuotu spiritu, išplaunant tyrame 
spirite. Tšdžiovyk plevėsuojant ore.

Grožės Patarimai
Moteris norinti pagerinti savo iš

vaizdą ir būti patraukiantesne turi 
žymiai prižiūrėti savo plaukus. Gal 
skaitėt arba girdėjot apie koki mui
lą arba shampoo, kuris sakosi yra 
geriausias. Tas gali būti teisinga 
kitoms, bot gali neduoti reikalingo 
efekto justi plaukams. Apsimoka 
Diskelį pasistengti patirti kuris mui
las ar shampoo tinka geriausia jūsų 
reikalui. Nes vienos turi aliejuotus 
plautus, kuriems reikia speeialio už- 
žiurūjimo, o jūsų gali būti sausi. Se
kanti patarimą galima drąsiai pase
kti* Aliejuotus plaukus reikią maz
goti tankiau negu sausus ir mažiau 
šukuoti, šukuoti patartina tik to
laus plaukus kurie yra sausi arba 
trapus. Tas pagelbsti išplatint alie
jų po galvos odą ir plaukus kur jo 
reikalinga

Ypatiška Sveikata
Maistingumas yra svarbiausia už

duotis šių dienų sveikatos mokyme, 
laikraščių arba žurnalų raštuose, net 
ir garsinimuose. Tai yra labai po- 
puliaris klausimas, — žodžiai “ka
lorijos”, “vitaminai” ii* “mineralai1’ 
yra žinomi net paprastam, žmoge
liui. Seni ir jauni diskusuoia mais
to klausimą visai paprastai Svar
biausia dalis to visko yra kad kiek
viena šeimininkė mano jog ji sąži
niškai aprūpina šeimyną tinkamu 
maistu kuris suteikia visiems svei
katą. Nieko kito nėra taip jautraus 
namų darbe kaip jos rupesnis apie 
valgius. “Taip, mos turim tik pa
čius maištingiausius valgius — už
tektinai pirųo ir daržovių”. Bet jei 
jos peržiūrėtu savo maisto pirkimo 
sąskaitas- pasirodytų kad jos nepra- 
Icidžia gana ant pieno kiek ant mė
sos, ant daržovių kiek ant vaisių, 
kai o yra nustatyta maisto žinovų.

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

j mui pudingų, zupių, pyragų, cte .Įsias pavaduotojas reguliario pieno 
būtinai naudokit Borden’s Evapora- • arba grietinės.

Ta Paslaptis Priklauso 
Borden’s

Evaporated Pienui
Kada sykį paragausi! Miltinius Blynus padary
tu;-; su Borden’s Evaporated Pienu tik tada pra
dėsit suprasti ką Borden's Evaporated Pienas 
rcįčkia geram receptui.
Taigi, bul-it tikros kada perkad pieną kad butu 
Borden’s Evaporated Pienas. Borden’s yra ži
nomas visame pasaulyje kaipo didžiausias išdir- 
ličjas pieno produktu, ši reputacija teisingai 
užtarnauta, nes ji atsiekta tik duodant Ameri
kos žmonėms geriausi ką galima piene gauti, už 
ekonomiškas lėšas per virš 68 metus.
Bolden’s Evaporated Pienas yra puikiausias iš 
riebaus ūkio pieno su išimtu vandeniu ir palikta 
.'-uietonaj. Jis atsako visais atžvilgiais kaip švie
žias pienas. Jus patirsi! kad jis yra geresnis 
.langeliu atžvilgiu kepimo ir virimo tikslams kur 
tik reikalinga pienas. Kavai jis turį nesulygi
namą riebuma.

MILTINIAI I-LYNAI
1 puodukas Borden’s 

Evaporated Pieno
1 puodukas vandens
2 šaukštai tarpyto sviesto 

arba sviesto pavaduot.
1 kiaušinis, gerai plaktas
3 puodukai baltu miltų 
1 šaukštukas druskos
4 šaukštukai kepamo pau

derio
Sudėk pieną ir cukrų krū

vom dadėk riebalus, cukrų, 
ir kiaušini, ir įplak sausus 
dalykus gerai sumaišytus i 
krūvą pirm t". Išplak mi
šinį girai ir kepk kaip pa
prastai ant biski aliejuotos 
geležies, arba ant nealicjuo- 
to alumino arba akmens 
pado. Jeigu norima visai 
plonų blynų lindėk dar du 
šaukštu evaporated pieno ir 
vandenį.

ATMINKIT
Borden’s Evaporated Pienas 
yra dusyk riebesnis negu 
paprastas pienas. Turit nau
dot nusf vandens ir puse 
Borden’s Evaporated Pieno 
jeigu norit naudot jį kaip 
paprastą pieną. Jeigu turit 
savo receptą kuris reikalau
ja smteonos, naudokit tiek 
Borden's Evaporated Pieno 
kiek reikalinga Smetonos.

KLUONAS

Vardas
Adresas

Mūsa 
Košelės

Pajai

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

Pudingai 
Susai

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

Borden’s 
daroma 
dviejų dy
džių ; aukš
tas (16 un
cijų) ir že
mas (6 un
cijų)

DYKAI
moterų nuolat pri- 

mums naujus recep- 
B o rd c n’s Evaporated 
Jeigu norit žinoti

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

WAPORATZP
MIJLK

unsweetened

VAPORATED
MILK



$
■S"

PRANEŠIMAS
Sophie Zezak praneša visuomenei 

kad ji nupirko nuo Onos I cgeikis 
grosernę ir minkštu gerinu1 krautu
ve .po numeriu W17 St. Clair aye., 
ir nuo gegužes 27 dievo- nepripažins 
jokiu bilų ir skolų padarytu pirmos

SQUIRE EDGEGATE
—--------------------------
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■Spurlin Lives Up to His Reputation and Kicks Tn With a Complaint! BY LOUIS RICHARD

LONESOME IF HE HAS 
TO GRUmblE

----- o-----

the snow

niicro- ----- o-----
theand roll j

can
head

--------o--------LISTERINE
to

sameare

upon

R. Banblis.

wEll VvEll-HERE. ComIS 
7 OLD CHRONIC KICKER 
SPURDU- HE IS THE

“Dirva” talpina daug liaudies 
nu — mylimiausių jūsų žinomų 
nelių. Kodėl neužrašyti i 
žjstamienis ir giminėms 
voje

NATKINA
Kandis, Tarakonus

Blakes, .Muses
STANDARD OIL CO. ( NEW JERSEY)

—yar tai 
tinkama kaina 
mokėjimui už 
gerą dantų 
valytoją—

TOOTH PASTE
Large Tube

LBSTERmE 
. THK0AT 
i TABLETS A

SHOUT THESE OFF THE 
HEN HOUSE

“Is your wife .a good cool
“You bet! She’s the b 

can-opener in America!”
--------- O—:—

Shorl—“I say. old man. 
you lend me a fiver?”

Lone—“Impossible. I’ve tried 
money several 
always seem

to lend you
times, but you 
look upon it as a gift.

----- o-----
There’s a regular time for a 

girl’s coming out. but. says 
George Baltrukonis, nobody 
knows when she’ll come in.

----- o------
Three O’clock in the Morning

Officer- What arc you doing 
here at this hour?

Stranger:
officer, and I’m waiting
children to come home

CQuiRt / Jis r 
D RAPPED !N To T E Lt 
VOL) hr/flT X) T>OkVF 
B/6 RPPLE CROP 
H A D THIS YEĄP 

5OID AT 
MARKET TOO-

time / Ever HEARD 
yoo admit that POU

PJERE SATISFIED
WITH
ANUTHiKO

/TįUT ! AINT JI ST 
SATISFIED NOTH ER 
— y<yrJ _5£C NOW 
I'M LEFT WITHOUT
ENU ROTTEN APPLES

7 TO FEED THE 
>. hogs wnH-

Inter-natT Cartoon Co., N. Y.

You’re so crooked you'd steal 
e cream out of coffee.
From the coo! look 

me you’d think T was 
in the two orphans.

You’re as small as 
be’s eyebrow.

Pick up your hoop

Pull the lake over your 
you can't get any wetter.

You’re nervy enough to 
a fish -Avimming lessons.

As a dancer, your feet 
musical—both flat.

You’re as useful as a flapper 
on a farm.

You’re so dumb you think a 
pipe dream is a plumber’s night
mare.

Blow a 
i the wind

i Isn’t 
j doctor
I has to 

One

it funny that 
treats one, one 
pay for it. doesi 
does I!!

WONDER it 
trouble because 
enough of their

t oiks borrow 
they haven’t 

own ?

Oft I h->nr the sound of voices 
Speaking from afar,
Are they words of lovers spoken 
From some distant star’.'

& UNCLE WIGGILY’S TRICKS

At tho bathin 
rule of the girl seems to be “to 
slip on a little and the rest re
mains to be seen”.

Does their sweet and happy 
blending

Signify that love
Still remains with those 

departed
To the realms above?

to realize she uses the 
lips for eating purposes.

----- o-----

If it does, then I shall fear not 
Death, nor its cold glare, 
For tho we are separated.
I shall meet you there.

Cast your paragraphs 
the waters, says the Muskogee 
Rhoenix, and they shall return 

' to you after many days crodit- 
v with the rest of cd to somebody else.

Antiseptiškos

in.

dMade by
Lambert Pharmacal Co., Saint Louu, U. S. A.

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

Lietuvos Lietuviai ateina į
Sanitai iškos Lietaus
MAUDYNĖS 25c.

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

Prašalina 
ir Paliuosuoja 

Užkimimą 
Gerklės 

Skaudėjimą
Kosulius

I forgot my key,; 
for the j 
and let I

----- o-----
The man who stays out al! j 

night, snaps George Grisko, is 
sure sooner or later to get the.■ 
habit of locking on the dark | 
side of life.

Babies Love It

Mrs. Winslow’s
Syrup

A s. BARTKUS
Vienintelis Clevelande Lietuvis Artistas

Fotografas
FOTOGRAFUOTAM VISOKIAS GRUPES 
VESTUVIŲ, ŠEIMYNŲ IR KITOKIAS.

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

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

tografijas visokių kitų traukimų.

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

Telefonas Randolph 5297

Sanitariškos Lietaus 
MAUDYNĖS 25c.

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

4* 
❖
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O ROSEDALE
Dry Cleaning Co.t

Rand. 790(1 J
C. F. PETRAITIS, Prop. •>

6702 Superior Ave., j

Mokslus Baigiantiems
mėnesi iš mokyklų ir kolegijų i 

Užpakalyj justi stovėjo ju- 
Dabar jums reikės būti ja-JUS išeinat ši

vo naujus užsiėmimus, 
su šeimyna ir mokytojai, 
tiems ant savęs.
Tarp daugybės nauju dalyku kuriuos išmoksit, vienas 
yra svarbiausias tai naudojimas pinigu. Valia ir pa
rinkimas uždirbti pinigus; pasiryžimas taupyti pini
gus; suprasti milžiniška galybę kokia guli prie gata
vu surinktu pinigu—justi sugebėjime valdyti tuos da
lykus guli materialiu pasisekimo paslaptis.
Egzaminai yra galas kolegijos, bet tai yra prasidėji
mas gvvenimo.
Pradedant gyvenimą, nėra nieko geresnio kaip dėji
mas pinigu taupymui.

Incorporated184$

Society formating# 
in the Citig of Cleveland 

PUBLIC SQUARE
Savo Taupymus j Taupymų Banką

„Plauk po Amerikos Vėliava1

United States Lines
1 Cleeland Bldg. Cleveland. Ohio

Nupiginta ten ir atgal kelione

LIETUVĄ 
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

<IAUGKITeS saugumu 
patogumais laivų, kurios 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 W. Luth. Vedėjo 
Lietuvių Skyriaus prie United 
States Linijos

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

Superior Home Supply Co
Užlaiko įvairias namų reikmenis kokių tik kam reikia, taipgi Elektros 
padargus ir papuošalus, rėikmeni virtuvei, pečius, torielkas ir viso
kius stotkus. Skalbiamos mašinos kokių tik norit. Užlaiko malia
vas. varnišius ir visokius maliavoj! ino įnagius.

Prie to turi apinių ir malt pasidarymui gerdžios naminės giros, kuo 
jie specializuoja. Visko negalima i.šskaitliuot ko čia yra, ateikit per
sitikrinti, patarnavimas atsakantis, kainos labai žemos. (21)

6401-5 Superior Avenue
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= Prospect 2420 Central 176#

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

kuojant, išleidžiant ir sukraunant
3400 St. Clair Avenue Cleveland, OMa.

itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin?

A. DURASEVIČIA
Popieriuoja Kambairus naujau
sios mados popieroinis — Par
duoda kambariams popieras, 
sutauso pJesterius — jei yra 
reikalas darbą atlieka greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami 
šiu patarnavimu kreipkitės an-

9Šu: * (36)

1386 EAST 65TH .STREET

Informacijos Keleiviams 
i Kanadą

Žinia tiems žmonėms kurie nori 
sikviesti savo gimines Į 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 Į musų Laivakorčių Ofisą, o 
mes suteiksime visas informacijas ir 
kokie yra Kanados imigracijos įsta
tymai. Aš buvau Kanadoj su tais 
reikalais nuvažiavęs ir viską sužino
jau kas reikalinga del norinčių at
važiuoti j Kanadą. Aš turiu kores
pondentus didesniuose Kanados mie
stuose ii1 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.

Telefonas Main 6111

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

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

Sumažink
Savo

greitai 
Vie- 
skus- 
tikrai

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

$1 iki $25.

Valet
AuttrStrop

Razor
—Išsiaštrina I’atB

L

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS
Eikite pair tikrą Specialistą, a ne 

prie kokią neišlavintų daktaru. Tik
ras Specialistas arba profesorius nc- 
eiklausinėa kokia liga sergi ir kur 
skauda. Jisai pats tą jums pasakys, 
po išegzaminavimo. Daugybė dakta
rų užtai negalėjo jus pagydyt kad jie 
neturėjo užtektinai apsipaiinimo ir pa
tyrimo bei neišrado jūsų tikros tkuu. 
Idano aparatas Radio-Scopo-Ragg>X- 

,, , Spindulių Roentgeno ir pilnas Batajs- 
Įįjf^ nelogiškas egzaminavimas kraujo ati

dengs man tikrą jūsų ligos priežastį 
ir jeigu aš paimsiu jus gydyt, jums 
tuoj eugryž senoji jūsų sveikata ir 
tvirtybė. Jeigu turite nusilpnėjuslus 

f nervus ir kenčiate nuo ušnuodijĖse 
kraujo, turite išbertus veidus, pučkus ant viso kūno ir bunios, žai
zdas užsisenėjusias kojose — neguiėinkil ilgiau laiko ir noaikva- 
kit pinigo, tuojau ateikit pas mane, o aš po ištyrinėjimo tikrai pa
sakysiu ar jūsų liga yra jau neišgydoma, ir tą padarysiu sąširdm- 
gai. Greitas ir pasekmingas pagelbėjimas reikalinga jums vi
siems.

DR. SMEDLEY, SPECIALISTAS 

1049# Euclid Ay. Kampas E. 105th St. Cleveland 
ANTROS GRINDYS, KAMBARIS 4.

OtUe valandos: Nuo 10 ryte iki 4 — nuo 6 Qd S votiaaa.
Nedėldianiau nuo 10 iki 1. - «Z
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Naujas Vilniečių Perse
kiojimas

Suimta Daug Mokiniu, Ukinin- ■ ■
ku. Persekiojama Moky
tojai, Uždaroma Mokyklos.
Vilnius. — Vilniaus endekų 

šulo Obsto puolimu ir provoka
cijų pasekmėje visame Vilniaus 
krašte prasidėjo nauji Lietuvių 
persekiojimai ir' suiminėjimai. 
Švenčionyse suimta 10 Lietuvių 
gimnazijos mokinių įvairaus 
amžiaus, pradedant nuo 2-ros 
klasės. Be to, suimta tris Lie
tuviai mokęsi Švenčionių Lenkų 
mokyklų seminarijoj. Daug mo
kinių policija dar jieško.

Suėmimai taip pat eina ūki
ninkų tarpe. Tiek mokinių, tiek 
ūkininkų suiminėjimo priežas
tis nežinoma.

vienoje valdžioje. Liaudinin
kai vis tik remiasi .daugiausia 
ūkininkais, o socialdemokratai 
darbininkais. Patenkinti vienus 
ir kitus ne tik sunku, bet daž
nai visai negalima. Net tokio
se šalyse kaip Prancūzija, Šve
dija, Vokietija, negalbant jau 
apie Angliją, kur socialistai ar
ba visai neseka arba atsisakė 
nuo Markso ideologijos, ir ten 
darbininkų ir ūkininkų reikalai 
sunkiai suderinami.

Pas mus tas bus dar sunkiau, 
nes musų socialdemokratai vis- 
tik yra radikališkesni už minė
tų šalių Socialistus.

Tat Liaudininkų-socialdemo- 
kratų valdžia, jeigu tokią pa
vyktų suklijuoti vargu bau ga
lės pasižymėti pastovumu.

Be to, Liaudininkai vieni su 
Pradėta smarkios repsesijos socialdemokratais dar neturi vi- 

prieš kunigus, iš daugelio jų 
atimama kunigavimo teisės, ki
ti ištremiami net iš kunigavimo 

siškos daugumos. Vadinasi, rei
kės ką nors prisiimti. Bet ką? 
Tautininkų vienų irgi neužten-

vietų. Policija yra Įsakius pa
sišalinti iš Dubičių klebonui 
Kur.. Paplauskiui. Iš Nakčios 
dekano Kun. Kuzminskio atim
ta dekanavimo teisės. Strel- 
čiuos, (Lydos apsk.) mokyto
jai esant Vilniuj, Lietuvių mo
kyklon Įsiveržė ginkluota poli
cija, padarė kratą mokykloj ir 
mokytojos bute ir sukonfiska- 
vo visas Lietuviškas knygas ir 
vadovėlius.' Jieškojo ir moky
tojos. Po kratos mokykla bu
vo uždaryta.

Mokykla' Strelčiuos gyvuoja
ketyeri metai. Mokytoja Jan- 
kelaitė praeitais mentis buvo 
patvirtinta. "L. ž.”

ka. Ūkininkų partija? Bet ir 
tada turime vos vieno atstovo 
daugumą.

žinoma, galima ir su tokia 
dauguma valdyti, bet sunkiai.

Be to, kokia ta dauguma1 
Kai]; čia surasti politinį progra
mą kuris butų priimtinas tau
tininkams ir socialdemokra
tams?

Tat, jei kuriuo nors budu ir 
pavyktų suklijuoti daugumą iš 
tautininkų ir socialdemokratų, 
ji bematant subirėtų.

Pasilieka mažumos. Bet ma

Neužmirškit saviškių Lietuvoje: 
Užrašykit jiems “Dirvą”

Visai tyras castor oil medi
kai ia m naudojimui. Stipru
mas ir grynumas nepakeis
ta. Be soknio ir kvapo. Su
piltas Į bankas ir labeliuotas 
Laboratorijoje. Parsiduoda 
visose vaistinėse.

žumos irgi sunkiai tinka tokion 
kombinacijom Be to, -u)*ran- 
tama, mažumos stengsis už sa-

Kokia Bus Nauja Lietu
vos Valdžia?

Kaunas. — Pirmas naujo sei
mo žingsnis bus vyriausybės 
sudary mas.

Initiatives šitam reikalui pri
valėtų imtis gausingiausi frak- 

-tija, t. y. Vastiečiai-Lįaųdinin- 
kai. Klausimas, kurion pusėn 
atsigryš Liaudininkai: kairėn, 
ar dešinėn ?

Del Įvairių aplinkybių, ypač 
remiantis praeitim, reiktu spė
ti kad Liaudininkai pradės nuo 
kairės, t. y. nuo socialdemokra
tų. Čia Įdomiausias klausimas: 
kokion pozięijon stos socialde
mokratai. šių rinkimų didžiausi 
laimėtojai? (Didžiausi laimė
tojai proporcionališkai.—“Dir
vos” Red.)

Nuo 1919 metų socialdemo
kratai į visus pasiulvnius eiti 
valdžion atsisakydavo.

Ar šita taktika bus ir toliau 
tęsiama, ar gal dabar ji bus pa
keista?

Išanksto tenka pasakyti jog 
nelengva bus socialdemokra
tams sutapti su Liaudininkais

vo paramą brangiai gauti.
Todėl malomc kad jei Liau

dininkai panorės remtis kairią
ja, jie čia sutiks labai didelių 
kliūčių.

Ar orientacija dešinėn butų 
lengvesnė irgi sunku pasakyti. 
Tiesa, čia klintis yra gal dau
giau asmeninio pobūdžio, bet 
tokios klintis kartais esti “dar 
sunkesnės.

Tat šiaip ar taip imsime val
džios sudarymo perspektives 
labai neaiškios. “Liet.”

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

Ištikro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Ruffle s
Pleiskanų mirtinas priešas tuo

jau apvalys jus nuo to įkyraus 
ir naikinančio parazito.

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

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

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

Brooklyn, N. Y.

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

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

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus Do
roms 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 sustato 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų cmales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rišta;.

Didele tuba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centą;; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co,, Saint 
Louis, U. S. A.

Niekas nesuteikia tokio ra
minančio palengvinimo kaip 
nrjginalė i kilime Bęngųe. Ji 
pradeda varyt skausmą kaiį) 
tik užtepi skaudumui! vieton.

BAUME BENGUE
<ANAlCES«aUS )

Mail 10c for copy of 1 ~ 
new Oh Henry! recipe - ,

ZXbook showing SIXTY — 
ZZZ new recipes. Write -p... E 
* - Williamson Candy Co.™ * <~7iZX________ Chicago. HI-

Geriausias
Skutimas

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

$1 iki $25.

Wet

Razor
—Usiąšlrjua Pats

ROKIŠKIS
š'oje apielinkėje pradėjo so

dinti miškus. Prie, darbo pri
imama tik turtingos mergaitės. 
Į dieną moka 2 Htu 50c. Tai 
taip krikščioniška valdžia rūpi
nasi apie biednuosius: nors ir 
yra darbo, bet neduoda.

Kurmis.

RAGELIAI, Rokiškio v.
Bėgų nuo vilko, užbėgo ant 

meškos. — šios parapijos nau
jas klebonas pasirodė pilna kai- 
demiška ilganose. Gegužės 2 d. 
per pamokslą išeinantiems iš 
bažnyčios žmonėms sušuko: 
“Paršiukai, kur einate!, skaity
siu svarbų raštą!” Na ir skai
tė vyskupų proklamaciją ir 
šaukė nebalsuoti už Valstiečius 
Liaudininkus, nesą jie pražudy
siu Lietuvą.... Kurmis.

JŪŽINTAI, Rokiškio v.
Gegužės 2. d. klebonas apsi- 

seilėjęs šaukė nebalsuoti už 
nieką kaip t’k už “krikščionis”. 
Kurie balsuos už ne-krikščionįs 
tiems Dievas atverstas pragaro 
vartus, o jis paskaitysiąs tokias 
maldas nuo kuriu netikėliai ir 
neklausantieji subiręs į smalos 
katilą.... Kurmis.

Dovanos
Kuris “Dirvos” skaitytojas užrašys “DIRVĄ” draugui Amerikoje arba sa
viškiams į Lietuvą ant metų, gaus $1 vertės knygų dovanų.. GJGaus tiek 
pat vertės dovanų kas užsirašys sau naujai “Dirvą” ant metų. C] Kas at- 
nąujins savo prenumeratą be paragintojo gaus dovanų knygą 50c. vertės. 
Siųsdami pažymėkit ko reikalaujat. Pasinaudoki! progai Adresuokite

Cleveland, O.6820 Superior Ave.

NAUDOTI KARĄI
Duok't savo šeimynai ir sau nuolatines va- 

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

Turime keliolika Naudotų BUICK karų pa
sirinkimui, ROADSTERIŲ, TOURING, COUPE, 
SEDANU, taipgi kitokių išdirbysčįų karų. VISI 
G7RI. Galima pirkti su mažu įmokėjimu. liku
sią dalį išmokėsi! menesiais.

BU1CK ‘24, ‘26 ‘2G, MASTER TOURING 
KARAT. Gerausias pirkinis, gatavi važiavimui.

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

Touring karai gerame stovyje nuo $50 auk
štyn.

. CHEV. Coupe ir Sedanai
FORD — Coupe ir Sedanai
JORDAN — 7 Pasaž. Touring karas $500.
NASH Touring karas — $75.
I1UPP - - Touring karas — $300.
STUDEBAKER — Touring karai — $150 ir 

aukščiau.!

Visos kainos yra. teisingos ir pagal tikros vertes 
ii Jrisi karai yra paremti J. A. Zuckers reputaci

ja ir 28 metų teisingo prekiavimo.

Nelaukit — pasirinkit savo karą dabar.

Superior Ave, Buiok Co.
6816 Superior Ave.

Sekančios durįs į vakarus nuo “Dirvos” ofiso. 
vvdL..-,

TEL. R AND. 1725 JOHN M. ZUCKER, Mgr.

g

PAMATYK1T MUSU PILNA EILĘ 
GERESNIŲ BUICKS,

16 Skirtingų Pavyzdžių Viriais Pasi
rinkimui Kada Jums Reikia.

Parsiduoda ant Išmokesčio.

■jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiliur

I Pranešimas Sergantiems Į 
= X-RAY IŠEGZ AMIN AVIM AS UŽ 81.00 | 
“ Mano ypatiškas ištyrimas metodui naudojamų Europos Klinikose
E Vienuoju, Berlinc, Paryžiuje. Londone ir Romoj sykiu su mano 25 
E metu patyrimu gydyme kebliu ir chroniškų Ligų Vyru ir Moterų ~ 
= davė man daug progų jų Išgydymui ir greitas pasekmes. Mano 
~ ofisas Įrengtas su naujausiais X-Spindulių. Elektriškais aparatais, ~ 
~ Quartz Ultra-Violet Šviesa, Chemikale ir Mikroskopiška Laborato- z: 
r: rija, kas leidžia man padaryti teisinga klinišką diagnozą arba nu- g; 
E spręsti tikrą jūsų ligos priežastį. Ir
£ “-Mano Darbe -Nėra Spėjinejimu”. Nauju metodu aš paliuosuoju 
~ nuo i’atrukimo ir Raudonųjų Gyslų be nustojimo kraujo ir be pei- 
~ lio, be pjaustymų ir be jokio skausmo arba sugaišavimo nuo darbo. =
II Aš taipgi ('rašalinu Tonsilus be skausmo arba kraujo nubūgimo. ~
- Nežiūrint kokia bus jūsų liga ar kaip nusiminęs busit, “Nenustokit — 
H Vilties, Ateikit Pas Mane” Aš pagydžiau tuksiančius žmonių ku- =
— ric yra mano geriausi liudininkai Ką aš padariau jiems galiu pa- = 
= daryt ir jums. Per praeitus penkiolika metų n.š leidau serumus

tiesiog i Kraujo Srovę, taipgi Prof. Ehrlich’o garsius Kraujo Vaia- S 
E tus 6VG ir 614. S I

Jeigu jūsų liga nepagydoma aš pasakysiu jums tai. Jeigu pagy- t- , 
g- donia aš išgydysiu jus trumpiausiu galimu laiku tokiu kaina kokią u: 
= ’šgalit mokėti Ajš pats ypatiškai prižiuriu visus savo paccntus. E 
S Yru moteriškos slaugės pasitarnavimui. E

----- Mes Kalbame Lietuviškai-----  x

| Dr. BAILEY, Specialistas g
f 1104 Prospect Avenue =;
= ANTRAS AUKŠTAS :: PROSPECT BUILDING H j

(Pirmas Budinkus į rytus nuo Winton Hotel) jž
~ Ofiso Valandos: 9 30 iki 7:30 kasdien. Nedaliomis 10 ryte iki 1. Si

»< ’ ♦♦

I
 Dabar užsirašyk

“AMERIKOS LIETUVI”
H “AMERIKOS LIETUVIS”, savaitinis laikraštis ramių
H pasiskaitymų, naudingų moksliškų straipsnių, ir svarbių 

žinių, yra naudingas Iciokvienam Lietuviui. Užsirašyki!
H jį dabar ir turėsit naudingą laikraštį.
'į Reikalaujam agentų užrašinėt “Amerikos Lietuvį”, par
’d davinėti knygas ir gražias laiškams popieras. Adresuo- 
H kit pinigus ir laiškus siųsdami:

“AMERIKOS LIETUVIS”
g 14 Vernon Street Worcester, Mass.

§
ii :: H ii

g
H

Aiškios, Tyros, Svei- ' 
f & f k°s> Puikios Akjs

Yra Puikiausia Dovana.
Murine Vaio, Palengvina, At- 

"C gaivina ir Nepavojingas.
Vri®’ w Jis jums patiks-g 'O' Š-J uLa d Knygele “Akiu Užžiura” arba

Murine Co.,-Dpt. H. S.. 9 E. Ohio S:., Chicago “Akių Grožė“ Dykai. 0

NAUJIENOS
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. Halsled St. Chicago, Ill.
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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:

327 E Street
SANDARA”

Boston 27, Mass.
'lllilĮli;i!ll!llllilllhU!llllillitnnntlli!liĮ;i!iiH:ill.l!! :.llilĮlllillllii|Į;!!!ll!l!l!iaillUiir

M

e Didžiausia Lietuvių Apdraudos ir Pašalpos 
organizacija Suvienytose Valstijose, 
kurios turtas siekia arti $1,900,000.00.

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

SLA. kuopos randasi visuose didesniuose miestuose. Nariai pri
imama nuo 18 iki 50 m. amžiaus. Visi nariai gauna laikrašti ‘‘T4- 
vynę” dovanai ir taipgi gauna SLA. išleistas knygas už pusę kainos.

t

b

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

Del platesnių informacijų kreipkitės šiuo adresu: h
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA į
307 W. 30th Street New York, N. Y. JM

Su reikalavimais siųskit ir 'pinigus. <>

“DIRVOS” KNYGYNAS g
Z 6820 SUPERIOR AVENUE >

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

DR. šEMOLIUNAS GRYŠ Į 
CLEVELANDĄ

šios savaitės pradžioj pora 
dienų viešėjo pas savo draugus 
Clevelande ir lankėsi "Dirvoje” 
visiems Clevolandiečiams žino
mas ir gerbiamas Dr. J 
moliunas, kuris dabar 
Grand Rapids, Mich.

Jis. ten turi akių gydymo of i-1 kad mano 
s;.i ir prie to dar lanko Michi-4"’ „
gan universitetą imdamas au’--1 n,esnių darodymų.

------ ------------- --------------------

ANTRAS -\TS\KYM \S “ZX- Miomot prašalinot iš choro 
tai buvo ir pareikalauta. Aš 
paaukavau chorui 85, tai ir ne
reikalavau.

Paskui ir vėl klausia:
“Ar iu negalėtum prisimin

ti kur paslėpei laišką kurį tau 
Mirtos Choras prisiuntė su vi
sos valdybos parašais?” (Pa
braukiu.—Z.).

štesnius kursus.
Dr. šemoli’.inui matyt gerai 

atsiliepia Grand Rapids oras, 
nes puikiai išrodo. Bet sako 
jam Clevelande buvo daug sma
gia, i gyventi, todėl žada sekan-

BUL1ON1O MEILUŽEI"
“Dirvos” No. 22-me mano 

“Meilužė" ir vėl bando prisika
bint prie manęs, bot aš pasakau 

j jog tau nepasisekė ir nesiseks
era prisiplakt: aš kvailas "Meilu

žes” mušu be pasigailėjimo. O 
> “Meilužė” tokia yra 

tai skaitytojai matysit iš že- 
. Mano “Mei

luže” iš pat pradžios sako:
“Nors tu ]ier du ‘Dirvos’ nu

meriu ruošeisi prie išpažinties, 
kaipti ‘Teisybės Jieškbtojas’ u

briežtą mokslą, gryžti i Cleve
landą ir užsidėti vėl ofisą.

Linkėtina jam ;
išimo, nes čia inteligentijos 
sai kaip nėra.

greito sugry-!

JIB,Ė BALTRUKONIUTĖ 
EINA UŽ VYRO 

Subatoj. birželio 5 d.. įyy
ta vestuvės visiems Clevelan- 1 
diečiams žinomos veikėjos Ju
lės Baltrukoniutčs su Dr. A. A. Į 
Butkevičium.

Pereitą subatos vakarą.
P. J. Žiurius, ant 907 E. 130 
p-lės Ealtrukoniutės draugės L I 
giminės surengė jai “shower, 
party”, kur sunešė daugybe vi-į 
šokių dovanų jaunavedžių gy 
venime reikalingų.

P-lės Baltrukoniutės vestuvė.- 
vra didelis “surprise” visair 
Clevelandui, nes niekas nonų-

jau. Gal jus užgriebei, mano 
laimę?

Dar tolinu. Kokiems galams 
prašei “Teisybės Jieškotoja” 

. .... ‘išleidimo tų 
Mirtos Choras jau 

senai”?
“Dirvoje”

Per Decoration Day lankėsi 
Clevelande pas gimines J. Viš- 
niauskas iš Rochesterio. Jis Už
sirašė sau “Dirvą”.

Akrono Naujienos
kad jis jioškotų 
daiktu”, jei 
užbaigė laimėjimus 

Matėt, “Meilužė” 
pasakoja k,".d “Mirtos Choras 
jau užbaigė laimėjimus senai”, 
o kita, palindus po maska ir 
pasirašius “Mirtietė”, “Aido” 
gegužės 6 d. pasako kad:

Ąj .Ų.1’os (Ą°ras nAa.r?l Clevelando Lietuviai pradeda 
nupirkti kdus. ...dmktus >r >«• intel.esuotis čia SUOrganizuotn 
leist, islaimejumu . aĮeivju .ljoCiu , arba Ame.

Katra pis meluojat šitokius. rjkf)S Jjyjfvbes Lyga, kurioj jau 
s.' prigu)i jų įvairių tautų ir val- 

1 - įdyboj yra žymiausi tu tautu 
. - j veikėjai.

" Lygos tikslas .vra sulaikyti 
Amerikonų paniekinimą ateivių 
piliečių savo pasirodymu jog ir 
ateiviai yrą geri piliečiai; taip
gi Lyga rūpinasi paįtekmėti į 
valdžią kad nebūtu persekioja
ma ateiviai ii- apsunkinama tei
sūs ne-piliečių. Lyga išneša 
protestus prieš visokius bilius 
kurie taikoma ateivių apsunki
nimui, užtai ateiviai turėtų pa
rodyt jai savo palankumo.

Pereitą penktadienį Lietuvių 
salėj buvo susirinkimas Lietu
vių pažymesnių piliečių darin- 
kimui į Lygos valdyba dvieju 
narių; nuo Piliečių Klubo yra 
A. Žukas ir Adv. V; J. Pugher, 
nuo “Dirvos” yra K. S. Karpa
vičius. reikia kad dar visuome
nė darinktų du. nes išviso, pen
ki turi ineiti į valdybą.

Susirinkimas nutarė sušaukti 
platesnį Lietuviu susirinkimą ir 
nužiūrėti tinkamus kandidatus, 
iš kuriu bus išrenkama.

Susirinkimo šaukimo kotnisi- 
jon ineina aukščiau pažymėti 
atstovai ir J. Urbšaitis. (o stir 
sirinkimo darinktas.

Lietuviams reikia susidurti 
su Amerikos politika, nes čia 
gyvename, todėl neužsileiski- 
me kitiems kad darytų mums 
tvarką, dalyvaukime patįs toje 
politikoje, ir sunaudokime bal
sus savo naudai.

Gerai susitvarkius, Lietuviai 
gulės pastatyti savo narius į 
įvairius miesto urėdus, ko dil
bai- neturi.

Gegužės 20 d. Adelė ir Juo
zas Vilčinskai nuo Yale avenue 
sulaukė naujos dukreles, kurią 
užvardiio Lillian Mav. Motina 
jaučiasi gerai.

DARBUOJASI LYGOS 
KALE

REL

AKRONO
KUO J k

KLEBONAS ŠIN- 
“MlšIAUNĄ”?

utnrninko vak. čia

[dalykus visuomenėje skk-im 
[mos ir žmones mulkindamoe.

Gi prie tos “beskutės” laimė-1 
yęs nuo Mirtos Choro “su visos i 1 
valdybos parašais”. Gavau nuo [-".'d1; y 
sekr. Daugėlos du laišku ir juo-. ,nčpr t:u 
se nieko nėra reikalaujama, j u Pmkse,, 

, Tuos laiškus galiu parodyt bile beskubo ... ,
V. J. Zabulionis, bot vis neno-; kada, šių nei pereitų metų vai Į1^ nariai žino kad as pa
rėjai prisipažint prie savo nuo- f (!yba žino' kad man jokio laiško! 1925 nu4u 11 is nĮčąesiiis
dėmiu. Tik kada aš tau užmy- nįr.'išū,' ir žinos taip pat kad ^uvau suspenduotas, o šiais me- 
niau ant kojos tada pradėjai [ ju tarpo yra tokia kuri jokios ^a's išbrauktas, 
pasakotis ii- man mažai kas liko i sužinos neturi. 1 'l'uom “ykiu užtenka.
pridėti prie tavo išpažinties. Į Darodykit, ponel'.-ii iš kairės, Į Y. J. Zabulionis.

Daugiau šiam.' 
ilgų raštų ne- 
koresponderiiai 

s.avo pilnas pa
nori toliau savo 
ginti.

1. “Meilužė” kalba sykiu į dų 
[rašytoju ir į du “Dirvos” nu
meriu. Gi aš rašiau tik vieną 

is.|pirm neva los “išpažinties” ir 
tame raštelyje pasakiau jog ki- 

k I tą sykį parašysiu plačiau. Va
idinasi, “Meilužė” meluoja kad 
i aš ruošiausia “per du numeriu” 
ir meluoja kad aš tik tada pra 

[dėjau pasakoti išpažintį 
: užmynė man “ant koje 
mane. uzmy-

dar paikiau pasakė, 
‘beskutės1 tu neišlai- 
irgi ‘kruk’.”

aš nieko bendro 
neturėjau. Visi

SU

š gavau laišką, arba kad | Nuo Red.: 
iuntę per puštą su visos [ klausime t okių

L rašais, o jei priimsime, ir 
turi pasirašyti 
vardes jeigu

esat si
choro valdybos par
ne tai visuomenė pasmerks ta
ve ir visą Mirtos Chorą kaipo 
šmeižikus.

mano rašymą kuris tilpo dvie
juose “Dirvos” numeriuose. ............ .
“Meilužė” ne tik ' neužginčijo, i į'jstvnėmis,
bet patvirtino, ką ir pasako. bus’ Liepos 4 ii. '(nedėlioj)

Aš .• nl. dnvnn l.-nrl ,, mestų Krulz fanuos, York road.
•slcn i i’ I ________

Dar tik mėnuo laiko liko iki 
milžiniško “Dirvos" pikniko su 

Atminkit, ristynės 
ant

Užpereito 
sako atsiliko kas netikėto — 
federaliai valdžios agentai, ku
rie sako senai nužiūrėjo Akro
no kleboną darant bizni iš “mi- 
šiauno” ar kokio kito vyno — 
priešingai valdžios įstatymams 
— nusekė ir areštavo iš klebo
nijos išėjusi vieną Lietuvi išsi- 
nešanti dvi honkas vyno.

Sugriebę žmogeli su svaigi
nančiu gėrimu, viršininkai ste
bėjosi kad klebonijoj taip galė
tų dėtis. Tuoj žmogeli nuga
beno policijon, kur jis prie liu
dininkų pripažino kad jis tą vy
ną pirko klebonijoj.

Valdžios agentai netikėdami 
kad klebonas vyną pardavinėja, 
nors 
taip, 
kelis 
vidų 
ralo,
bonkom, Tada vieną jų išeinan
tį sučiupo ir nusigabeno sura
šymui protokolo.

Ką toliau su tuo žmogeliu pa
darė dar nežinia. Savas.

AKRONO KLEBONAS 
SUIMTAS UŽ PAR

DAVIMĄ ALKO
HOLIO

[nuo veido “Meiluže. ____ _ ..
[pasirodytų viešai, o ji aiškina- 

’Meiluže” butu i si ]<,■><( del kokiu ten priežasčių 
nemynus” jeigu aš nebuuau [ t0 negali padaryti — nes, “kuo- 

[ iškėlęs to dalyko ką “Teisyb" ',; ntet sužinos kad aš susidrauga- 
' pajudino, platės- į vng Sll tokiu kaip tu tai mano

datigiau
DIRVOJE” G \LIMA GAUTI 

ŠIAS VANAGAIČIO 
DAINAS:

! nėj formoj ir nepasirasęs savo I geram vardui bus ‘kap
[ tikro vardo ir pavardės. [ q noglas tave prašė

Juk Mirtos Choro buto par-Ayt “Zabulionio Meiluže’
[eiga tuoj pranešti visuomenei ijjai pasirodyt šviesoje? Ko-[Muzika, 

olei vi 1 *<a' mane prašalino iš cho-|(],ų nepasirašei “Scot ill Avenue I 
‘ ........................................... - ■ ’ ki;l kitokia’!

nepasirodysi [
maskbs tai I

miausiu jos draugu. ! Ų?1 (tn unesu nsuomenei j l)1|al pasirodyt
Dr. Butkevičiui iki šiolei vi [kal t,k 'p‘a’ie cho-, del nepasirašei

sai nebuvo Clevolandiečiams ži-!'°- Pa!'or,ant uz kok, ‘T Meiluže”, arba
nomas, nes visai dar trumpas Pasalino; o mano Meilužei 
laikas kaip atvvkes iš Europos, dar didesne pareiga buvo įskel-

Po vestuvių iis vvks i Cobim- tl v’sksJ a,k8t^h nelaukt kol as 
bus laikyti valstiios egzaminus lydėjau mmt visam vietiniam 
ir paskui žada atsidaryti Cleve- ka™u aat ko-|u- ’ l,k A,‘l:- 
lande ofisą. os Choras, tiną savo laikra- ti,

Vestuvės atsibus jaunosios ^'PS1 -A ?,luze.. /ęn tur. gerą 
tėvu namuose. 13950 Clifton ivfr(h-1’ gulėjo pliekti man kaili, 
blvd.

Linkėtina šiai porelei laimin
go ir linksmo gyvenimo.

pasira- 
jei tu i

Dul Dul
Litai 
Godelės

Dūdelė .

žmonės jiems tikrino jog 
nuvažiavę pas kleboniją 

sykius siuntė Lietuvius j 
nupirkti svaiginančio gč- 
ir vis jie išėjo su pilnom

Jeigu tu 
žmonių akt 
“Dirvos” re 
dvt kokiu šmeižiku ir paikšiu 
Mirtos Chore 
chorą.

Dar toliau 
ko kari, girdi.

yra kurie apgina

Vilniaus

Muzika ....
žėMAlčIO

Kalneliai .

... 50c
... 50c
. . 50c 

. . . 60e 

... 30c

50e

Lankėsi p. Petrauskas.
Pereitą sabalą vykdunris 

Erie, Pa., pas gimines, “Dir 
vos” redakcijoj buvo sustojęs 
p. Petrauskas iš Dayton. Ohio.' 
Jis sustojo “Dirvoje” tyčiomis, | 
paskaitęs “Dirvoj” kad Akrono! 
klebonas traukia “Dirvą” Į tei
smą. Petrauskas papasakojo 
apie to kunigėlio darbus Day- 
tone kuometejis ten kunigavo, 
ir pasižadėjo savo lėšom atvyki 
į Clevelandą Į teismą ir papa
sakot ką tas tėvelis yra pada
ręs Daytono Lietuviams.

Petrauskas išpasakojo kokius 
reikalus pats yra turėjęs su 
tuo kunigu, ir sako yru dau
giau Daytonieeių kurie nori 
atvykt ir papasakot apie tą ku
nigą.

“Meilužė” pasa- 
, . . ... . , tuos daiktus ku-
| Jeigu aš bučiau turėjęs laikra.š-Į riUos tu užgriebei gali išsimai- 
tį nebūčiau laukęs pusės metų.;!lyti ant ko tau labiausia reika-

Toliau “Meiluže” pasako: lingu”.
“Visuomenė jau žino už ką “Dirvoje’ 

tave išmetė iš Mirtos Choro; išlaimėt i. 
žino kad pas tave tie daiktai mo, 

•' I dar tebėra”, ir 11
Taip, visuomene jau žino, bot 

ne iš tavo malonės — aš pats 
tą pasakiau ir delko tie daiktai 
pas mane liko. Aš tarp kitko 
įrodžiau jog jus sužiniai tylė
jot ir nieko neatsakėt Zabulio- 
niui kaslink tų daiktų; nuro
džiau priežastį del kurios «yki 
nuėjau į choro pamokas. Gi 
“Meilužė” turi drąsos sakyti. 
“Mirtiečiai matydami kad 
ves gražiuoju nentsipraiins 
ir pasikvietė sargu, kuris ir 
baigė visas ceremonijas”.

Visi Mirtiečiai žino kad

A

ačiū, 
išmainyti 1

kad tie daiktai bus I 
Bet delei mandagu- į 

ačiū už “dalėidimą” j 
O paskui nusakė. ve.

Choras jau užbaigė 
senai. (Kokius dai- 

neminėsiu, gali 
‘ištikimesnes’).

A. LAPĖ SUCRYŽO
Pereitą savaite sugryžo į 

valanda žymus Šandarieeiu
Cle

eita vasarą buvo įsviižiaves ap
silankyti Lietuvon ir sujrryžes 
.apsibuvo tūlą laiką Brooklyne. 
Lapei Clevelandas geriau pa
tinka negu Brooklynas, ir jis 
mano čia pasilikti kokį laiką.

Sandarie.čiai džiaugiasi su
laukę savo uolaus veikėjo.

Reikalingi Agentai 
Pardavimui Real Estate. Dide
lio patyrimo nereikalinga, bile 
turi automobili_ ir 
m o 
tie 
bis.

971

Real Estate.
> nereikalinga, 

gero ai.
Calit atsišaukti ir

kurie tik vakarais norit dir-
Kreinkitės pas

K. .1. ŽEI VIS
City Home Building Co.

and Real Estate
E. 79th St. Rand. 4006

K R U T A M I 
PAVEIKSLAI 

bus DOVANAI

nei 
sykio nebuvau nei susirinkime, 
nei pamokose, išskyrus tą sykį 
kai atsivedei policistą. I 
prie Mirtos Choro nclindau 
ir prašalino! kada matėt 
Zabulionis nebus choro nariu.

Gi dar toliau “Meilužė” klau

“Mirtos 
laimė jimus 
ktus supirko 
pasiklaust pas 
Vadinasi, dalykas su tavim jau! 
užbaigta”. (Pabraukiau. Z.). I

Dabar “Meilužė”, užtikrinu, j 
t urės “gerą” vardą visur. Te-,

Kode!

mykit!
“Gi “Dirvos” 29 d. balandžio Į 

num. ji ve kaip prašė “Teisy
bės Jieškotoja”:

“Paklausk Zabulionio kur Į 
prašvilpė minimus daiktus. Su- [ 
žinojęs pranešk 
tada Mirtiečiai 
prie išleidimo tu

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

siuita
Valet 
Skus- 

viena-

Mirtiečiains, 
galės ruoštis. 
daiktų (Pa I

juk [ braukiau. -Z.)
jog, ’ Dabar aš klausiu: kada ‘Mei-|- 

ilužė’ meilioj A-melavo visuome-[j 
'nei. ar tuomet (dvi savaitės at- Į 
■pal), kai sakė “galės ruoštis Į 
prie išleidimo tų daiktų”, ar i 
dabar kai sako "Mirtos Choras ■ 
jau užbaigė laimėjimus serai”? : 
Taigi, kada melavai, kada?! Į 

Prie to, j-i M. Ch. “jau už-!
neveidmainiai!- baigė laimėjimus senai” tai ko- 

Ir aš jums neauka-! del nepaskelbėt senai kas laimė- !
Juk ir a.š tu-I i 

Gal laimė- ;

$1 iki $25.

veidmainiavai: ar 
išduodamas rapor- 
kad už knygutes 
chorui, ar veidmai-

“Kad:1 tu 
tada kuomet 
tą pranešei 
$2.80 aukoji 
niauji dabar?’

Atsakymas:
ju niekad.
vau $2.80. Mano laiške pažymė- jo tuos daiktus? 
ta jog “buvo skirta paaukot”. Iriu pirkęs tikieta.

ArtsrStrop 
Razor
—Išsiaštrina Pats

EAGLE ŠTAMPAI SUTAUPYS JUMS 3%.

Specialis Pirkimas ir Išpardavimas 200 Naujų
Polka Dot Suknių Petnyčioje

Moterų Dienos

Vienos _Merginų
TIK KA GAVOME NAUJŲ MOTERIŠKU SUKNIU! - TAI PA

ČIOS PUIKIAUSIOS VASARINI AM DĖVĖJIMUI, NES PUIKIOS 
MĖGIAMAIS POLKA TAŠKAIS GERO AUDIMO. TAI TIKRAI 
DABINANČIOS NEŠIOTOJA IR TAI UŽ TOKIĄ MAŽA KALNĄ 
KAI? IUS NENORĖTUMĖT TIKĖTI JOG TAIP YRA - ATEIKIT 
PETNYČIOJ IR MATYKIT PAČIOS. YRA ILGOM IR TRUM
POM RANKOVĖM, KOKI/A KAM PATINKA,

1 he May Co.— Antras Aukštas

GAUDO AKRONO BTJTLEGE- 
RIUS

Akrono prohibieijos agentai 
pradėjo smarkiai gaudyti slap
tus degtinės platintojus ir už
puldinėti vietas kur svaiginan
ti gėralai parduodama.

Pereitą savaitę penktadieni 
padaryta daug užpuolimu ir su
imta daug nužiūrėtų ir įtartų 
alkoholio pardavinėtojų.

Tarp suimtųjų sakoma yra 
ir Akrono klebonas, Knn. M.

Birželio 1 d. vėl daryta natt- 
i užpuolimai ir suimta dar sep
tyni Įtarti degtinės pardavinė
jime.

IŠPLĖŠĖ SI0,000
Federman Co. krautuvėj 

šikai užpuolę naktini sargą, su
rišę jį išsprogdino piniginę šė
pą ir pagrobė apie 810,000 pi
nigais ir čekiais ir pabėgo. Jie 
įsigavo per priešakines duris 
apvildami sargą.

GARSINKIS
“DIRVOJE”

plė-

Nedėlioje. pradžia 3 v. po pietų.
Bus rodoma apie Visuotiną 

Tvaną, pamatyk kaip Alijošius 
prikėlė iš numirusių našlės sū
nų: Danielių su liūtais duobė
je: pamatyk kaip krikščionis 
buvo metami ant žvėrių; pama
tyk Jėzaus gyvenimą.

Abelio Svetainėje.
7017 Superior Avenue.

Rengia T. S. S. T.

GAVO
per ‘Dirvos’ Agen

tūra šios VDatos
Adomas Navalinskas Lt. 100
Kazimieras Urbonavičius .100
Baltrus Urbonavičius ........ 50
Pranas Vaitkus .................. 300
Juozas Steponaitis .............. 200
Marė Katkienė ...................150
Kipras Stankaitis .............. 300
Jok. Tataronis .................. 250

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior Av. Cleveland, O.

Prone Residence Randolph 6345

Nekaltink Kūdikio
Verksmas yra, vienatiniu bu- 

du, kuriuo kūdikis gali jums pa
sisakyti.. kad jis jauėasi nesma
giai.

Kiekviena motina žino ar jos 
kūdikis verkia del išalkimo, 
skausmo ar pykčio.

BAMBINO
Kūdikių Geriausis Draugas 

nepatenkins kūdikio alkio, tačiau 
jis tikrai palengvins jo skausmą 
ir apgalės jo pyktį, jei vidurių 
užkietėjimas yra to priežastimi.

Pareikalaukite veltui siun
čiamos pavyzdinės bonkutės.

Bambino galite gauti pas savo 
vaistininką arba tiesiai iš labo
ratorijos po 35c. už bonką.

i F. AD. RICHTER & CO. / 
Į Berry and So. 5th Sts. /
I Brooklyn, N. Y. /

Charles Benzer
SHEET METAL * F URN ACE WORK 

METAL REPAIRING
Tinning — Spouting and A 11 Metal Repairing

GREITAS IR TEISINGAS PATARNAVIMAS. ŽEMOS KAINOS.
Lietuviai, reikale kreipkitės per 
ant 8 arba vakare tarpe 5 ir 6, ir

4125 Payne Ave..
telefoną arba pribukite ryte 
pasitarsim. (25)

Cleveland, O

.w.

Akrono dienraštis Beacon 
Jotiniai semtoj. birželio 2 
dieną, patalpino ištokią 
žinią ant 17-to puslapio:

KUNNIGAS AREŠTUO
TAS UZ PARDAVI
NĖJIMĄ DEGTINĖS

G reku-K atalikų Bažnyčios 
Pastorius Paleistas po Kau

cija Clevelando Teisme.
Federaliai viršininkai Cle

velande paleido Kun. Miko
lą Cybeles, iš Akrono, Grai- 
kų-Katalikų bažnyčios ku
nigą, po $1.000 kaucijos. Jis 
tapo areštuotas sausųjų vir
šininkų kaltinimu pardavi
nėjime vyno. Jis taipgi kal
tinamas užlaikyme publiš- 
kos netvarkos.

Sulyg federalių viršinin
kų jie gavo informacijų jog 
tas kunigas užsiima butle- 
geiyste ir vyrai paslapta 
nuėjo ir Įkalbėjo dviem pa- 
rapijonam nupirkti pas ku
nigą gėralo. Dvi kvortos 
vyno parduota per kunigą 
tiem vyram, federaliai a- 
gentai sako.

Iš to matyt kad Akrono 
klebonas papuolė i bėdą, ir 
jeigu bus atrastas kaltu jis 
bus nubaustas kaipo butle- 
geris. Jis taipgi galės būti 
išmestas iš kunigystės, nes 
valdžiai ar reporteriams 
melavo sakydamas kad jis 
yra Graiku-Katalikų kuni
gas kuomet yra Rymo-Ka- 
taliku Lietuviškos parapi
jos klebonas.

I> XRSIDUDA
7 met. senumo namas Collinwoode, 

dviejų šeimynų. 8 kambarių, 2 fur- 
nasai, maudynės žemai ir viršuj ir 
kiti vėliausi Įtaisymai. Nori ‘'Tei
tai parduoti — kaina $6,700. Rei
kia Įmokėti $2,700. Likusi suma ant 
lengvų išmokesčiu- nuošimtis).

Kreipkitės pas
REALTY & FARM LOAN ASS’N. 

General Insurance
15712 'Waterloo Road Collinwood 
Eddy 6502 (22)

M. F. I nt i ha r, Savininkas.

PARSinUODA AUTOMOBILIS
Jewett 6, 1922 metų, pigiai parsi

duoda' gerame stovyje; galite ma
tyt vakarais arba subatoj po pietų. 
Juozas Burbulis, 7536 Star av. (25

1386-8 East 66th St., "eras 4 šei
mynų namas, turi būti parduotas. 
Atiduosiu kaip pusdykiai. Neša per 
metus $1848 rcndos. Kreipkitės pas 
Dr. Thompson, 10517 Superior avė. 
Garf. 158:; (23)

KAIP JI ATSIKRATĖ
REUMATIZMO

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

Mrs. Hurst neturi nieko 
Tik iškirpkit šj pranešimą, 
jai su savo vardu ir adresu, 
noriai prisius jums svarbias infor
macijas visai dykai. Rašykit jai 
tuoian kolei dar neužmiršot.

kenčian- 
skausmo

parduoti.
pasiuskit

ir ji

CHICAGON
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J\Įicięg. Pate ^oad
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